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 انشكش وانتمذَش

 

مسات األخيرة ليذا الجيد المتكاضع إال اف أتكجو بالشكر كالعرفاف الى استاذم ال يسعني كأنا أضع الم

لو الشكر كؿ الشكر في اشرافو عمى ىذه الرسالة كما زكدني بو مف عصاـ األطرش، الفاضؿ د. 

رشادات كانت العكف كالسند في انجاز ىذا العمؿ.  مالحظات كا 

مكا فأحسنكا كأعطكا مف خالصة عمميـ كفكرىـ، إلى كؿ الشكر كعظيـ االمتناف الى األساتذة الذيف قد

خالص في كمية االداب.  جميع أساتذتي األفاضؿ الذيف أدكا األمانة العممية بصدؽ كا 

كأتقدـ بالشكر الى حضرة األساتذة رئيس كأعضاء لجنة المناقشة لتقبميـ مناقشة ىذه الرسالة 

 .المتكاضعة
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 :يهخض

التعرؼ عمى دكر المؤسسة األمنية في الحد مف الجرائـ المستحدثة في الضفة ىدفت ىذه الدراسة إلى 

الغربية مف كجية نظر ذكم االختصاص، كقد استخدـ الباحث في دراستو المنيج الكصفي، كاستخدـ 

الباحث االستبانو كالمقابمة كأداتاف لجمع المعمكمات كالبيانات، كقد تمثمت عينة الدراسة مف المختصيف 

فحة الجرائـ االلكتركنية كغسؿ األمكاؿ في المؤسسة األمنية كمكتب النائب العاـ ككحدة المتابعة في مكا

(، كذلؾ عمى قسميف األكؿ لألفراد العامميف في الدكائر المختصة في 145المالية كالبالغ عددىـ )

كالقسـ الثاني  (،95األجيزة األمنية كتـ الحصكؿ عمى استجاباتيـ مف خالؿ استبانو كالبالغ عددىـ )

لمدراء األقساـ المختصيف في مكافحة الجرائـ االلكتركنية كغسؿ األمكاؿ كتـ الحصكؿ عمى استجاباتيـ 

( مف 10( مف العامميف في مكتب النائب العاـ ك )2( ك )33مف خالؿ دليؿ المقابمة كالبالغ عددىـ )

 العامميف في كحدة المتابعة المالية.

لعديد مف االستنتاجات أىميا أف غياب الثقافة كالكعي االلكتركني مف قبؿ كقد تكصمت الدراسة إلى ا

المكاطنيف كطبيعة الجرائـ االلكتركنية مف أبرز معكقات مكافحة الجرائـ اإللكتركنية، كما يعتبر تشديد 

العقكبة عمى الجرائـ االلكتركنية كالتنسيؽ بيف األجيزة المختصة مف أبرز آليات مكافحة الجرائـ 

لكتركنية، كما تعتبر ضعؼ التشريعات كغياب التعاكف الدكلي مف أبرز معكقات جرائـ غسؿ اال

 األمكاؿ، كيعتبر تشديد العقكبة عمى جرائـ غسؿ األمكاؿ مف أبرز آليات مكافحتيا.

كقد أكصى الباحث بالعديد مف التكصيات أبرزىا ضركرة التنسيؽ بيف األجيزة األمنية المختصة 

ـ االلكتركنية كجرائـ غسؿ األمكاؿ، كضركرة تدريب كتأىيؿ كادر أمني مختص عمميا لمكافحة الجرائ

في مكافحة تمؾ الجرائـ، كما تكصي الدراسة بضركرة نشر الكعي بمخاطر تمؾ الجرائـ مف خالؿ 

 التعاكف بيف األجيزة األمنية كالمجتمع المحمي.
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The role of the security establishment in reducing the crimes committed 

in the West Bank from the point of view of the Specialists 

 

Prepare by: Waseem shahwan 

Supervision: Dr. issam alatrash 

Abstract : 
The purpose of this study was to identify the role of the security institution in reducing the 

crimes committed in the West Bank from the point of view of specialists. The researcher 

used the descriptive method. The researcher used the questionnaire and the interview as 

tools for gathering information and data. The sample of the study consisted of specialists in 

the fight against electronic crimes and money laundering in the security establishment and 

the Office of the Attorney General and the Financial Follow-up Unit (145), in the first two 

individuals working in the competent departments in the security services and their 

responses were obtained through a questionnaire (95) ), And the second section of the 

department heads specialized in combating electronic crimes and money laundering. Their 

responses were obtained through the interview manual of (33) and (2) employees of the 

Attorney General's office and (10). 

The study reached many conclusions, the most important of which is that the absence of 

culture and electronic awareness by citizens and the nature of cybercrime are among the 

most important obstacles to combating cybercrime. The toughening of cybercrime and the 

coordination between the competent bodies are among the most prominent mechanisms for 

combating cybercrime. The most important obstacles to money-laundering crimes, and the 

tightening of the penalty for money-laundering offenses is one of the most important 

mechanisms to combat it. 

The researcher recommended several recommendations, most notably the need for 

coordination between the security agencies to combat electronic crimes and money 

laundering crimes, and the need to train and rehabilitate a scientific cadre scientifically 

competent in the fight against those crimes. The study also recommends the need to raise 

awareness of the dangers of these crimes through cooperation between the security services 

and the local community. 
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 الفصل األول

______________________________________________________ 
 اإلطار العام لمدراسة

 

 :يمذيخ

مع كؿ ما يكاكب التطكر العممي في مختمؼ مناحي الحياة بما يساعد في رقي البشرية كحفظ أمنيا 
أساليب حديثة مضادة تيدؼ إلى تحقيؽ غايات خاصة متيا كتحقيؽ أىدافيا تتطكر بالمقابؿ كسال

في انتياؾ امف كأماف باقي أعضاء  األساليبمف ىذه  لالستفادةلمجمكعات أك أفراد مف البشر تسعى 
 .(2006)الحمادم،  المجتمع

تكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة لخدمة أغراضيـ الخاصة في تسييؿ قياميـ بجرائميـ  األفراد ىؤالءاستطاع 
ت مف العقاب. كمع كؿ الفإلكخديعة بؿ كاستخدمكا التقنيات الحديثة في إخفاء جرائميـ ل بيسر

كتيسير أمكرىـ في أعماليـ كفي  األفرادالتسييؿ عمى  ألغراضاكتشافات تكنكلكجية جديدة تستخدـ 
ف ىذه ذاتيا لمكصكؿ إلى مخز  األدكاتىذه  باستغالؿيقكـ المجرمكف  كأسرارىـ،حفظ بياناتيـ كأمكاليـ 

 ،مف ىذا الحساب إلى حسابات كىمية حتى تصؿ بالنياية لجيكبيـ األمكاؿفينقمكف  كاألمكاؿ األسرار
عمى الشبكة  األسرارمتى ما دخمت ىذه  باألفرادالخاصة  األسراركيطمعكف أك يسيطركف عمى مخزف 

بضحاياىـ مف  يقاعلإلمشابية يستغمكف ىذه الشبكة  حاالتالعنكبكتية عبر حيؿ كأساليب مختمفة، كفي 
غير ذلؾ كيقكمكف تحت ىذا الستار بمتستريف بأسماء أك حسابات كىمية،  ،أطفاؿ أك مف أم فئة أخرل

 .(2000مى اختالؼ أنكاعيا )شاىيف، المستحدثة عمف الجرائـ 

 Globalization))ةمالقرف الحادم كالعشريف، برزت ظاىرة العكل كأكائؿالقرف التاسع عشر  أكاخرفي 
 ،االجتماعيةك االقتصادية، ك عمى الجكانب السياسية،  أثرترات عممية كتقنية حدثت تغيّ  إثرىا كعمى
العكلمة كمتطمباتيا،  آلياتحٍد ما بالفكر العممي كالتكنكلكجي المرتكز عمى  إلىتدار  أصبحتكالتي 

 .(2012 )العمر، كفؽ مستكيات متدرجة بيف دكؿ العالـ
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و كمف نّ أ إال، كتسييؿ حاجاتو، اإلنسافالتقني قد ساىـ في تمبية حاجات طكر كالتقدـ بأف التّ نمحظ     
 .تجاه عمميات التطكر كالتقدـ التكنكلكجي اإلنسافكجد مفاعيؿ سمبية مف أقد  أخرلزاكية 

 ،التغيير في نمط معيشتيـ، كدأبيـ القائـ عمى تحقيؽ الغنى إحداث إلى األفرادزيادة تطمعات  إف    
استغالؿ الكجو السمبي  إلىبالبعض  أدل، األخرلمع مجمكعة مف االعتبارات  ،كالثراء السريع

رؽ قكاعده القانكنية، كّتشيد بذلؾ بعض خبالمجتمع ك  لإلضرارلالبتكارات كاالختراعات، فكظفكىا 
األمكاؿ، كجريمة االتجار السمبي مف مثؿ: الجرائـ اإللكتركنية، كجريمة غسؿ  األثرالجرائـ ذات 

 (.2006الحمادم، ) ، كجرائـ البيئةاإلرىابجريمة بالبشر، ك 

في الكاقع إف ىذه الجرائـ ليا سمات كخصائص قد مثمت صعكبة في ضبط أدلة ارتكابيا بما     
كبالتالي الّمحاؽ بيا كبمرتكبييا، كتقديميـ إلى محاكمة عادلة  ،الجنائيّيخرجيا مف دائرة اإلثبات 

 (. 1998)أكاديمية الشرطة،

ذات التأثير السمبي عمى العمؿ األمني  األمنيةكانت ىذه الجرائـ تشكؿ الكثير مف التيديدات  كلما    
ؿ خطرا عمى البيئة ك اجتماعيا، أك معمكماتي، فقد شكبكافة أشكالو، سكاء أكاف سياسيا، أك اقتصاديا، أ

 . لمدكلة التي تقع بيا ىذه الجرائـالتنظيمية كاالقتصادية، كالمالية 

الفمسطينية كاحدة مف مؤسسات الدكلة التي يقع عمييا عبء التصدم لمثؿ ىذه  األمنيةؤسسة كالم    
، كأجيزة حديثة يككف بمقدكرىا الكقاية كالحد مف ليا مف تخطيط امني، كتدريب بدنيالجرائـ بما يتكافر 

 .عظيـ ىذه الجرائـ كتأثيراتيا عمى المجتمع الفمسطيني

 :انذساسخ يشكهخ

 تنامي معدالت ارتكابيا؛ نظرا لغيابالمجتمع الفمسطيني، ك  الجرائـ المستحدثة في نتشاراتزايد في ظؿ 
في الضفة الغربية، باإلضافة إلى عدـ اكتماؿ القدرة لدل األجيزة  تجرمياالقانكنية التي  النصكص
ة اكتشافيا، في التعامؿ مع ىذه النكعية مف الجرائـ فيما يتعمؽ بمعرفة أساليب ارتكابيا، ككيفي األمنية

 كالقياـ بعمميات البحث كالتحرم المطمكبة بشأنيا. 

معدالت كلعؿ ما يؤكد كجكد إشكالية تتعمؽ بانتشار الجرائـ المستحدثة في الضفة الغربية، بأف     
، الّتشيير، سرقة االبتزازفي فمسطيف بأشكاليا المختمفة )في ارتفاع مستمر ة نيّ الجريمة اإللكترك 
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ىناؾ أف الفمسطينّية  ةالشرط حيث تشير تقارير(، االئتمانيةيد اإللكتركنّي كالبطاقات الحسابات كالبر 
كانتشار  ريمة اإللكتركنّية في فمسطيف، التي ظيرت بعد التطكر التكنكلكجيارتفاع في معّدالت الج

 كاناميؿ، أكبر محافظات الضّفة سشيدت محافظة الخ إذ، االجتماعيخدمة اإلنترنت كمكاقع الّتكاصؿ 
جريمة في عاـ  200د أف كانت ، بع0102ة في عاـ يجريمة إلكتركن 0101المثاؿ، نحك  عمى سبيؿ
، كنمحظ كذلؾ حسب ما أفاد بو الناطؽ باسـ الشرطة الفمسطينية لؤم زريقات بأف معدؿ 0102

األمر الذم تـ  0102 -0102الجرائـ المستحدثة قد تضاعؼ بمقدار الضعؼ في األعكاـ ما بيف 
 .0102ي بدأت عمميا بشكؿ رسمي عاـ كيده مف قبؿ كحدة الجرائـ االلكتركنية التتأ

كما يدلؿ كذلؾ عمى انتشار جريمة غسؿ األمكاؿ ىك استحداث المجنة الكطنية لمكافحة غسؿ     
 األمكاؿ كالتي نشأ عنيا ما يسمى كحدة المتابعة المالية التابع لسمطة النقد الفمسطينية، األمر ىذا يترؾ

 .ت الخاصة في األراضي الفمسطينيةمسكغات كجكده نتيجة تنامي ىذه الظاىرة، كتسجيؿ بعض الحاال

الفمسطينية في الحد  األمنيةدكر المؤسسة  اآلتي: ما السؤاؿ الرئيسيفي  الدراسة مشكمةكعميو تكمف 
 ؟نظر ذكم االختصاصلغربية مف كجية مف الجرائـ المستحدثة في الضفة ا

 خ:أهًُخ انذساس

تكمف أىمية الدراسة مف الناحية النظرية، في ندرة الدراسات كاألبحاث التي تناكلت مكضكع ىذه 
الدراسة ،"دكر المؤسسة األمنية الفمسطينية في الحد مف الجرائـ المستحدثة مف كجية نظر ذكم 

اء األدب االختصاص فييا في الضفة الغربية" في حدكد عمـ الباحث. كلذلؾ؛ ستساىـ الدراسة في إغن
 النظرم، كتزكيد المكتبة الفمسطينية بيذا النكع مف الدراسات حكؿ ىذا المكضكع.

أما مف الناحية العممية، فتكمف أىمية الدراسة في مساعدة أصحاب االختصاص كصانعي القرار     
الجرائـ؛  المناسبة فيما يتعمؽ بإجراءات مكافحة ىذه ت، التخاذ القراراةفي المؤسسة األمنية الفمسطيني

بتكفير الكادر المدرب، كالمُّعد لمكاجيتيا، كالتفاعؿ معيا، كترجع أىميتيا كذلؾ؛ كّكنيا تشكؿ حمقة 
 تطكرية في مجاؿ الكقاية، كالكشؼ، كالعالج ليذه الجرائـ باألساليب العممّية كالتّقنية الالزمة لذلؾ.
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 :أهذاف انذساسخ

 يو، أما اليدؼ الرئيس ىك:تتمثؿ أىداؼ الدراسة بيدؼ رئيس كأىداؼ فرع

التعرؼ عمى دكر المؤسسة األمنية الفمسطينية في الحد مف الجرائـ المستحدثة في الضفة الغربية مف  
 كجية نظر ذكم االختصاص.

 : التالية األىداؼ الفرعيةينبثؽ عف اليدؼ الرئيس 

المؤسسة  ص فيمف كجية نظر ذكم االختصاالتعرؼ عمى معكقات مكافحة الجرائـ االلكتركنية  -
 .في الضفة الغربية األمنية

في الضفة  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيالجرائـ االلكتركنية  آثارتحديد  -
 .الغربية

 األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيتكضيح آليات مكافحة الجرائـ االلكتركنية  -
 .في الضفة الغربية

المؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيئـ غسؿ األمكاؿ تحديد معكقات مكافحة جرا -
 .في الضفة الغربية األمنية

في  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيجرائـ غسؿ األمكاؿ  آثارالتعرؼ عمى  -
 .الضفة الغربية

 األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيتكضيح آليات مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ  -
 .الضفة الغربية في
في الحد من ( α≤ 0.05التعرؼ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  ) -

في الضفة الغربية تعزى  األمنيةالمؤسسة  من وجهة نظر ذوي االختصاص فيالجرائم المستحدثة 

  .لمتغيرات الدراسة

 :أسئهخ انذساسخ

 أما السؤاؿ الرئيس ىك: تتمثؿ أسئمة الدراسة بيدؼ رئيس كأىداؼ فرعية،

ما دكر المؤسسة األمنية الفمسطينية في الحد مف الجرائـ المستحدثة في الضفة الغربية مف كجية نظر 
 ذكم االختصاص؟
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 :اآلتية الفرعية التساؤالتيتفرع مف السؤاؿ الرئيس 

في  يةاألمنالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيما معكقات مكافحة الجرائـ االلكتركنية  -
 ؟الضفة الغربية

في الضفة  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيالجرائـ االلكتركنية  آثارما  -
 ؟الغربية

في  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيما آليات مكافحة الجرائـ االلكتركنية  -
 ؟الضفة الغربية

 األمنيةالمؤسسة  ذكم االختصاص فيمف كجية نظر ما معكقات مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ  -
 ؟في الضفة الغربية

في الضفة  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيجرائـ غسؿ األمكاؿ  آثارما  -
 ؟الغربية

في  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيما آليات مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ  -
 ؟الضفة الغربية

( في الحد من الجرائم α≤ 0.05إحصائية عند مستكل الداللة  ) د فركؽ ذات داللةكجىؿ ي -

ة الغربية تعزى لمتغيرات في الضف األمنيةالمؤسسة  من وجهة نظر ذوي االختصاص فيالمستحدثة 

 ؟ الدراسة

 :حذود انذساسخ

في المؤسسة  المختصيف في الحد مف الجرائـ المستحدثةالحدكد البشرية: ستقتصر الدراسة عمى  -
 .ة كمكتب النائب العاـ ك كحدة المتابعة المالية لمكافة اإلرىاب كغسؿ األمكاؿاألمني

 الضفة الغربية.: الحدكد المكانية -
 .1/2018 – 4/2017أجريت ىذه الدراسة في الفترة ما بيف شير : الحدكد الزمنية -
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 :يظطهحبد انذساسخ

المتغيرات التي تحدث في إطار المجتمع فيي تمؾ الجرائـ التي تفرزىا التطكرات ك " الجرائم المستحدثة:
الذم ترتكب فيو كقد حددىا الفقو الجنائي بأنيا الجرائـ االقتصادية كالجرائـ المنظمة كالمخالفات التي 
ال تندرج تحت نص عقابي محدد، كىي كؿ فعؿ يشكؿ خطرا عمى المصالح األساسية لمجماعة، كالتي 

يث تخرج بعض ىذه التقنيات عف أىدافيا اإلنسانية يجب عمى المشرع حمايتيا بنصكص عقابية، ح
 )ككالة أنباء البحريف(. "ععمى المجتملتشكؿ خطرا 

عمى )الجرائـ  الدراسة سيقتصر مفيكـ الجرائـ المستحدثةلغايات ىذه  :الجرائم المستحدثة إجرائيا
 .االلكتركنية، جرائـ غسؿ األمكاؿ(

كقياـ  1994إثر دخكؿ القكات الفمسطينية لمكطف عاـ  ىي مصطمح ظير األجيزة األمنية الفمسطينية:
ـ 1995الفمسطينية عاـ  –السمطة الكطنية الفمسطيني، كبعد تكقيع اتفاقية المرحمةاالنتقالية االسرائيمية 

 (.53: 2008 )اشتية،ـ1993في كاشنطف تتكيجا لعدة اتفاقيات ابتدأت بإعالف المبادلء في أكسمك 

ىي األجيزة ذات االختصاص في الجرائـ المستحدثة كىي: جياز  ينية إجرائيا:األجيزة األمنية الفمسط
ف الكقائي، كجياز الشرطة المدنية، كمكتب النائب العاـ، ككحدة المتابعة المخابرات العامة، جياز األم

 المالية لمكافحة اإلرىاب كغسؿ األمكاؿ.

فمسطيف ) بحدكد االنتداب البريطاني (  مصطمح أطمقو األردف عمى الجزء المتبقي مف الضفة الغربية:
، كضـ الى األردف بعد معركة القدس في مؤتمر أريحا عاـ 1948الذم لـ يسقط بعد النكبو عاـ 

 )مكسكعة الجزيرة(. 1995
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 انفظم انثبٍَ

_____________________________________________________________________ 

 انسبثمخ اإلطبس انُظشٌ وانذساسبد

 

 انًحىس األول: انجشائى اإلنكتشوَُخ:

 :يفهىو انجشائى االنكتشوَُخ

ىنالؾ العديد مف التعريفات التي تناكلت مفيكـ الجرائـ االلكتركنية، عمى الرغـ مف اختالؼ المسميات 
ة لتمؾ الجريمة إال أف المفيكـ كاحد، كمف تسميات الجريمة االلكتركنية األخرل ىي الجرائـ المرتبط

  .النترنت، جرائـ الحاسب كاالنترنتة، جرائـ االمعمكماتيبالحاسب اآللي، الجرائـ 

كؿ عمؿ أك امتناع عف عمؿ يأتيو اإلنساف كيحدث "  بأنياكعميو يمكف تعريؼ الجريمة االلكتركنية 
ؿ كؿ فع بأنياأضرارا بمككنات الحاسب المادية كالمعنكية كشبكات االتصاؿ الخاصة بو، كتعرؼ أيضا 

عمى ة كييدؼ إلى االعتداء المعمكماتيامتناع عمدم ينشأ عف االستخداـ غير المشركع لمتقنية  أك
 .(6: 2009)الشيرم،  " األمكاؿ المادية أك المعنكية

 2000كما عرؼ مؤتمر األمـ المتحدة العاشر لمنع الجريمة كمعاقبة المجرميف كالذم عقد في فيينا 
بأف أم جريمة يمكف ارتكابيا بكساطة نظاـ حاسكبي أك شبكة حاسكبية "  اآلليتعريؼ لجرائـ الحاسب 

أك داخؿ نظاـ حاسكب كىذه الجريمة تشمؿ مف الناحية جميع الجرائـ التي يمكف ارتكابيا في بيئة 
 .(23: 2012)المكيشير،  " الكتركنية

شأنو االعتداء عمى كؿ فعؿ أك امتناع مف "  بأنياكما عرفتيا منظمة التعاكف االقتصادية لمتنمية 
ة " المعمكماتيشرة عف تدخؿ التقنية األمكاؿ المادية كالمعنكية، يككف ناتجا بطريقة مباشرة أك غير مبا

 .(96: 2005)الممط، 

، إف مصطمح 2001فؽ االتفاقية األكركبية بشأف الجريمة السيبرانية التي عقدت في بكدابست العاـ ك ك 
غير القانكنية أك غير المشركعة المرتبطة بأجيزة الككمبيكتر  يتناكؿ النشاطات« جرائـ اإلنترنت»

الجريمة، عندىا كباستخداـ الشبكة العنكبكتية، مع استثناء استخداـ آلة الكمبيكتر كآلة مادية الرتكاب 
 .(2001)اتفاقية بكدابست،  ايعتبر الجـر عادي
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شأف ب 1990ىافانا  معاممة السجناء القرار الصادر عف مؤتمر األمـ المتحدة الثامف لمنع الجريمة كك 
يعد ىذا القرار مف الجيكد التي بذلتيا األمـ المتحدة حيث عقد حيث  تر،الجرائـ ذات الصمة بالكمبيك 
كقد حث في قراره المتعمؽ بالجرائـ ذات الصمة بالكمبيكتر الدكؿ  1990ىذا المؤتمر في ىافانا سنة 

 ثؼ جيكدىا لمكافحة إساءة استعماؿ ىذا الجياز ك بتجريـ تمؾ األفعاؿ جنائيااألعضاء أف تك
 .(1990المؤتمر الثامف لمنع الجريمة كالعدالة الجنائية، )

إتياف فعؿ غير مشركع أك االمتناع العمدم عف أداء فعؿ "  بأنياكما تـ تعريؼ الجريمة االلكتركنية 
الكتركنية أك تكنكلكجية بشكؿ غير مشركع يككف مف كاجب اإلتياف مف خالؿ استخداـ أم كسيمة 

 .(10: 2013)الزىراني، "  نتيجتيا االعتداء عمى حؽ مف حقكؽ الغير شخصية مادية أك معنكية

النشاط الذم يستخدـ فيو التقنية االلكتركنية الرقمية بصكرة مباشرة أك غير  بأنيا" كما تـ تعريفيا أيضا 
 .(56: 2003)مكسى، "  امي المستيدؼاإلجر مباشرة ككسيمة لتنفيذ الفعؿ 

لـ يتطرؽ إلى  2017( لسنة 16كمف الجدير بالمالحظة أف قانكف الجرائـ االلكتركنية الفمسطيني رقـ )
نما حدد العديد مف المظاىر كالسمككيات كالتي تشكؿ جرائـ  تحديد مفيكـ دقيؽ لمجرائـ االلكتركنية، كا 

 .اسبةكنية كحدد ليا العقكبات المنالكتر 

" بعد استعراض التعريفات السابقة لمجريمة االلكتركنية فإف الباحث يقترح تعريفا لمجريمة االلكتركنية 
اعتداء عمى مصمحة يحمييا القانكف مف خالؿ استخداـ الكسائؿ تمؾ األفعاؿ التي تمثؿ  بأنيا

 ." لحصكؿ عمى منفعة مادية أك معنكيةااللكتركنية المختمفة بغرض ا

الجرائـ االلكتركنية كمالحقتيا في فمسطيف يعتبر حالة مختمفة عف كاقع ىذه الجرائـ في إف كاقع 
مختمؼ الدكؿ بسبب كقكع دكلة فمسطيف تحت االحتالؿ اإلسرائيمي الذم يسيطر عمى سماء كفضاء 
فمسطيف االلكتركني سيطرة تامة، مما يضفى لكنا خاصا عند مالحقة ىذه الجرائـ، سيتـ تباعا دراسة 

  جريـ الجريمة االلكتركنية في فمسطيف كمالحقتيا.ت
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 تجشَى انجشائى االنكتشوَُخ

خمت قكانيف العقكبات القديمة كالتي ال زالت مطبقة في كؿ مف الضفة الغربية كقطاع غزة مف نصكص 
صريحة تبيف افعاؿ محددة تكصؼ اليكـ بالجرائـ االلكتركنية بسبب اف عمر تمؾ القكانيف اكبر بكثير 

التكاريخ الذم دخمت فيو خدمات االنترنت كأجيزة الكمبيكتر كالياتؼ كغيرىا مف ىذه التقنيات  مف
الخدمة الفعمية لمبشر، كككف أف شرعية العقكبة القائمة عمى مبدأ ال جريمة كال عقكبة إالبنص قانكني 

كيؼ يتـ التصدم  تستكجب عدـ القياس كتبنى عمى اليقيف ال التأكيؿ كالشؾ، ليذا مف المفيد أف نعرؼ
 ليذه الجرائـ في فمسطيف.

أصدرت فمسطيف بعض القكانيف الخاصة التي أشارت مف خالليا إلى بعض الجرائـ االلكتركنية ضمف 
نصكص بسيطة يمكف تسميتيا بالنصكص الخجكلة كالمتناثرة ىنا كىناؾ، كىذه النصكص لطالما 

مف الضغكط المجتمعية كالرسمية التي تطالبيـ تعطش إلييا العاممكف في النيابة العامة لعميا تخفؼ 
بمالحقة ىذه الجرائـ كاقامة الدعاكل عمى مرتكبييا، فكانت ىذه النصكص سيدة المكقؼ عند مالحقة 

 ىذه الجرائـ، فاستندت الييا النيابو العامة كقضت باحكاميا المحاكـ.

أف الجرائـ االلكتركنية، ك قانكف بش 2017( لسنة 16يقؼ عمى راس ىذه القكانيف القرار بقانكف رقـ )
لممزيد مف التكضيح انظر ممحؽ رقـ ة كالالسمكية، ك ـ، بشأف االتصاالت السمكي1996( لسنة 3رقـ )

(5.) 

 :يالحمخ يشتكجٍ انجشائى االنكتشوَُخ

تسيطر دكلة االحتالؿ إسرائيؿ سيطرة بدرجة كبيرة جدا عمى فضاء االتصاالت كاالنترنت في فمسطيف، 
زالت تتداخؿ أرقاـ الياتؼ الدكلي ليا مع ارقاـ الياتؼ الدكلي لفمسطيف، ففمسطيف مقدمة  فيي ال

إال أف قياـ أم شخص مف الخارج بطمب أم رقـ لمياتؼ الفمسطيني يجد  00970ىاتفيا الدكلي ىي  
 أف المقدمة تتجاكب بشكؿ أفضؿ كأسرع عند استخدامو مقدمة دكلة االحتالؿ إسرائيؿ التي مقدمتيا

كىذا مايفسر خضكع جميع االلتصاالت الفمسطينية لمرقابة االسرائيمية، كقد شكمت دكلة  00972
( كذراع لمتجسس االلكتركني ليا، كبالتالي تعتبر اسرائيؿ 8200االحتالؿ االسرائيمي لذلؾ الكحدة رقـ )

 المرتكب االكؿ كاالكبر لمجرائـ االلكتركنية عمى الساحة الفمسطينية.
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الجرائـ االلكتركنية بشكؿ كاسع اال اف ىناؾ مجمكعة مف المعيقات تحد مف مالحقة  رغـ انتشار
مرتكبييا تعزل الى صعكبة اثبات ىذه الجرائـ خصكصا اف مرتكبييا غالبا مايتصفكف بالذكاء الخارؽ 
 كالخبرات التي تمكنيـ مف محك آثار جريمتيـ الدالة عمييـ أك تأخير عممية الحصكؿ عمى تمؾ اآلثار
كلككف مسرح جريمتيا غير محدد في بقعة جغرافية محددة فكثيرا ما يككف مسرحيا الشبكة العنكبكتية 
عمى مستكل كثير مف الدكؿ، كبسبب اجراءات تكخي الحذر عند الدخكؿ الى االجيزة كالحكاسيب 
كحسابات االشخاص لما يفرض عمييا مف قيكد عديدة تصب في خدمة حقكؽ اإلنساف كحرياتو 

صية في حياتو الخاصة فيذه األجيزة كىذه الحسابات تككف مستكدع إلسراره، كأيضا يحكؿ دكف الشخ
مالحقة ىذه الجرائـ العامؿ الرئيسي كاألقكل كىك غياب النصكص التفصيمية التشريعية الصريحة 

 .(2015)الشاللدة كالربعي،  المطمكبة لكؿ جريمة مف الجرائـ االلكتركنية

 :تشوَُخخظبئض انجشًَخ االنك

ضيا بشكؿ ىنالؾ العديد مف المميزات التي تميز الجريمة االلكتركنية عف غيرىا مف الجرائـ، سنستعر 
 :مختصر عمى النحك التالي

خفاؤىا -   :سرعة تنفيذ الجريمة كا 

مف خالؿ برامج خاصة  أكة بسرعة التنفيذ الذم يتـ مباشرة مف قبؿ الجاني، المعمكماتيتتميز الجريمة 
ما يساعد الجاني عمى تنفيذ جريمتو بسرعة فائقة بعيدا عف مسرح الجريمة، كبطريقة خفية بذلؾ، كىك 

ة ال يتـ المعمكماتيمستترة ال يمحظيا المجني عميو، إضافة إلى صعكبة اكتشافيا، فكثير مف الجرائـ 
الخاصة،  كشفيا أك اإلحساس بيا إال بعد مدة طكيمة، مثؿ برامج اإلتالؼ، كالتجسس أك سرقة البيانات

الكثير مف الكسائؿ  أنتجكغيرىا، كمما يزيد مف سرعة تنفيذ الجريمة التقدـ التقني الذم  األمكاؿكسرقة 
 .(2005)الكعبي،  ةالمعمكماتيسرعة تنفيذ الجريمة  كالبرامج التي تساعد عمى

 :صعكبة اإلثبات -
يس بدليؿ مرئي يمكف فيمو ة، فيك لالمعمكماتيكيرجع ذلؾ إلى الطبيعة الخاصة لمدليؿ في الجرائـ 

، فيي صعبة بمجرد القراءة، كيتمثؿ في بيانات غير مرئية ال تفصح عف شخصية معينة عاده
ي صكنيا ال تترؾ أثرا فيي مجرد أرقاـ تتغير في السجالت، حيث يصعب تقاالكتشاؼ كالمتابعة، ك

يكجد فييا شيكدا، فيي تحتاج إلى ىا، كال ثار آلالدليؿ فييا كال يمكف إثباتيا إال مف خالؿ الفحص الفني 
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الخبرة الفنية العالية، كالتي يصعب عمى المحقؽ العادم التعامؿ معيا، كتظير ىذه المشكمة بصفة 
خاصة بالنسبة لجرائـ االنترنت مثؿ الجرائـ التي ترتكز عمى البريد االلكتركني بارتكابيا، فيككف مف 

 .(2011،بد الممؾ)عحديد مصدر المرسؿ الصعب عمى جيات التحرم ت
 :الجريمة االلكتركنية تتـ بتعاكف أكثر مف شخص -

فيي تمتاز بخاصية التعاكف بيف أكثر مف شخص عمى ارتكابيا، كذلؾ إضرارا بالجية المجني عمييا، 
كتتمثؿ خاصية التعاكف في أف ىذه الجرائـ غالبا ما يشترؾ في إخراجيا إلى حيز الكجكد شخص 

كاالنترنت كتتمثؿ ميمتو بالجانب الفني مف المشركع اإلجرامي، متخصص في تقنيات الحاسكب 
كلشخص آخر مف المحيط أك مف خارج الجية المجني عمييا يقكـ بتغطية عممية التالعب كتحكيؿ 

 .(2010)المكمني،  المكاسب إليو
 :إقناع المجني عمييـ في التبميغ -

يرجع إما إلى ككف الضحية لـ يكتشفيا، أك ال يتـ في الغالب اإلبالغ عف الجرائـ االلكتركنية، كذلؾ 
الخشية مف التشيير، لذلؾ نجد أف معظـ الجرائـ المرتكبة في ىذا الحقؿ تـ اكتشافيا بالمصادفة، 
كأحيانا بعد كقت طكيؿ مف ارتكابيا، كحتى التي يتـ اكتشافيا فيي أقؿ بكثير مف تمؾ الجرائـ التي 

بيف عدد الجرائـ التي يتـ التبميغ عنيا أك التي اكتشفت  -المستترةالجرائـ  -ارتكبت فعميا، فالرقـ المظمـ
 .(2007)خميفة،  ال شؾ أنو كبير، فالفجكة بيف ما يتـ اكتشافو كبيف ما يتـ فعميا تعتبر فجكة كبيرة

 :يتطمب ارتكابيا بيئة الكتركنية -
بكسائؿ كأجيزة تقنية تتمثؿ في  فيذه الجرائـ تقع في بيئة الكتركنية يستمـز التعامؿ معيا استعانة الجاني

الربط  أجيزةالغالب بالكمبيكتر كممحقاتو األساسية، مثؿ أجيزة الطبع كالمسح الضكئي، ككذلؾ 
بالشبكات كغيرىا، كلكف مع ذلؾ يمكف ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ أيضا مف خالؿ كسائؿ تقنية أخرل 

تظير إلى الكجكد في  أفتقنيات التي يمكف كال األجيزةكأجيزة الياتؼ المحمكؿ المتطكرة، كغيرىا مف 
 أخذناأم لحظة، كىذه الخاصية بدكرىا تصعب مف ميمة اكتشاؼ ىذه الجرائـ كالتحقيؽ فييا، إذا ما 

ة غالبا ما يككنكف عمى دراية كاسعة بكيفية التحكـ بيذه التقنيات بعكس المعمكماتيباالعتبار أف مجرمي 
الب جاىمة بكيفية التعامؿ معيا لتقميدية منيا، التي تككف في الغجيات التحقيؽ كاالستدالؿ، خصكصا ا

 .(2013)ىركاؿ، 
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 :طعىثخ اكتشبف انجشًَخ االنكتشوَُخ

خاصة مرئية كالجثث أك الدماء المسفككة،  آثارفإذا كانت الجريمة التقميدية تمتاز بككنيا تترؾ خمفيا 
نيا ترتكز عمى تغيير أك تعديؿ أك مسح البيانات فإف ذلؾ غير متكافر في إطار الجريمة االلكتركنية كك 

كميا أك جزئيا بالدخكؿ إلى السجالت المخزنة في ذاكرة الحاسب اآللي، األمر الذم يجعؿ إمكانية 
فيذا النكع مف الجرائـ ال  ،اكتشافيا تكتنفو الصعكبة،كبالتالي الصعكبة في تكقيع الجزاء عمى مرتكبيا

جة ارتكابيا في الخفاء كبشكؿ ال يمحظو المجني عميو، أك ال يدرم يترؾ أم أثر خارجي كمرئي نتي
خفائيا بحكـ الخبرة كالمعرفة ال تي حتى بكقكعيا، أضؼ إلى اإلمعاف في حجب السمكؾ المككف ليا كا 

األمر الذم يجعؿ عممية إثباتيا كفؽ الطرؽ التقميدية في اإلثبات تحفو  ،يمتاز بيا مرتكبي ىذه الجرائـ
 .(2003)مراد،  لعديدة.الصعكبات ا

 :الجرائـ االلكتركنية عابرة لمدكؿ -
فالسيكلة في حركة المعمكمات عبر أنظمة التقنية الحديثة تجعؿ باإلمكاف ارتكاب جريمة عف طريؽ 

ال  المعمكماتيحاسب مكجكد في دكلة معينة، بينما يتحقؽ الفعؿ اإلجرامي في دكلة أخرل، فالمجتمع 
مجتمع منفتح عبر شبكات تخترؽ الزماف كالمكاف كال تخضع  نولمدكؿ، أل يعترؼ بالحدكد الجغرافية

لحدكد معينة تكقفيا، فال حدكد مرئية أك مممكسة بإمكانيا أف تقؼ أماـ االنسياب اليائؿ لممعمكمات 
عبر الحكاسيب كالشبكات، كالمكاف دكما ال يمثؿ عائقا أماـ ارتكابيا، فمرتكبي ىذه الجرائـ ليسكا بحاجة 

حصكؿ عمى تأشيرات دخكؿ لمدكؿ، فمف أماكف متعددة كدكؿ مختمفة قد يرتكب الفعؿ الجرمي لم
 .(2009، )ابراىيـ كيحدث النتيجة اإلجرامية في دكلة أخرل أك أكثر كفي آف كاحد

 :خظبئض انًجشو اإلنكتشوٍَ

مجرميف، بمجمكعة مف الخصائص التي تميزه بصفة عامة عف غيره مف ال المعمكماتيمجـر يتميز ال
، KNOWLEDGE، المعرفة SKILLsكتعني الميارة  SKRAMبكممة  Parker األستاذكيركز إلييا 

  (.2009) البقمي،  MOTIVES، الباعث AUTHORITY، السمطة RESOURSESالكسيمة 
 :يمي في ما المعمكماتيلي يمكف رصد أبرز خصائص المجـر اكبالت
 :التكاصؿ مع المجتمع )اجتماعي( -

ة ىك إنساف اجتماعي كمتكافؽ مع المجتمع حيث أنو إنساف شديد الذكاء، المعمكماتيالجرائـ الجاني في 
إنساف عادم  المعمكماتيكىذا الذكاء يساعده عمى عممة التكيؼ كاالنسجاـ مع ىذا المجتمع، فالمجـر 

الناس إليو  يمارس حياتو اليكمية كسائر أفراد المجتمع كعدـ نبذه مف قبؿ المجتمع، كقد ال يعمـ أقرب
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، ألف ارتكابو لمجريمة ال يتـ عمنا، كال ت بأنو ) الحقباني، تضح العالقة بينو كبيف  الجريمة مجـر
2013). 

 :مجـر محتـر ذك ميارة كخبرة المعمكماتيالمجـر  -
يرتكب جرائمو بطريؽ الكمبيكتر، فاألمر  أفإف الشخص المبتدئ يصعب عميو إال في حاالت قميمة، 

الدقة كالتخصص في ىذا المجاؿ لمتكصؿ إلى التغمب عمى العقبات التي أكجدىا  يقتض كثيرا مف
المتخصصكف لحماية أنظمة الكمبيكتر كما يحدث في البنكؾ مثال، فيك يتمتع بقدر ال يستياف بو مف 
المعرفة بتقنيات الحاسكب كاالنترنت، بؿ أف بعض مرتكبي ىذه الجرائـ مف المتخصصيف في معالجة 

، فتنفيذ الجريمة يتطمب قدرا مف الميارة لدل الفاعؿ، كالتي قد يكتسبيا عف طريؽ آليا المعمكمات
 .(2010)المكمني، عف طريؽ الخبرة في ىذا المجاؿ  الدراسة المتخصصة أك

خفاء خطكرتو المعمكماتيالمجـر  -  :لو القدرة عمى الخفي كا 
و فيك يختمط مع مجتمعو كيحرص يتسـ بقدرتو عمى إخفاء خطكرتو عف مجتمع المعمكماتيفالمجـر 

عمى عدـ إظيار خطكرتو اإلجرامية، كيطمؽ عميو بعض الفقياء )المتكيؼ اجتماعيا( لمداللة عمى 
ال يضع نفسو بمكضع عداء مع مجتمعو المحيط بو، فيك  المعمكماتيذلؾ، عمى أساس أف المجـر 

كد جرائمو مف كراء األجيزة، دكف قادر عمى التكيؼ معو، كما انو ال يظير في مسرح الجريمة فيك يق
مكاجية مع الجريمة المباشرة، لخكفو الشديد مف انكشاؼ ىكيتو كمكاجية المجني عميو كالجميكر، فيتـ 

 .(2009)البقمي، اآللي عمى بعد مف مكقع الجريمة تنفيذىا مف خمؼ الحاسب 
  :غير عنيؼ المعمكماتيالمجـر  -

ال يمجأ إلى العنؼ في ارتكاب جرائمو، كىذا النكع مف الجرائـ  ذلؾ ككنو ينتمي إلى جرائـ الحيمة، فيك
اجتماعي، كال يظير إجرامو لممجتمع، لمكنو ال يميؿ  إنسافال يستمـز مقدارا مف العنؼ لمقياـ بو، فيك 

إلى نزعة العنؼ، فيرتكب جرائمو بدكف مكاجية كعنؼ كاعتداء مباشر، خكفا عمى سمعتو كانفضاح 
 .(2014الزارع، )بيف مجتمعو أمره 
 عالقة المجـر المعمكماتي بالبيانات كاألجيزة: -

يقصد بذلؾ إمكانية إطالع المجـر المعمكماتي عمى البيانات مباشرة مف خالؿ كظيفتو، أك أم صفة 
تمكنو مف المساس المباشر بالبيانات، كىذا يساعد عمى ارتكاب الجريمة المعمكماتية، كال يعني ىذا 

نما غالبا ما ينتمي المجـر المعمكماتي إلى الكالـ اقتصار المج ـر المعمكماتي عمى مف يممؾ السمطة، كا 
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التعامؿ التخصصات ذات العالقة بأنظمة المعمكمات كالحاسب اآللي مف الناحية الكظيفية بما يتيح لو 
 (.2013المباشر )الحقباني، 

 :يبرر ارتكاب الجريمة المعمكماتيالمجـر  -
ة أف ما يقـك بو ال يدخؿ في عداد الجرائـ، حيث أثبتت المعمكماتيجريمة يكجد شعكر لدل مرتكب ال

ة، بأف أغمب ىؤالء ال يشعركف بالمسؤكلية المعمكماتيالدراسات السيككلكجية التي أجريت عمى مجرمي 
 ستحقكف العقاب عمييا، ىكيالجزائية عف أفعاليـ اإلجرامية التي يأتكنيا، فيـ يعتبركنيا أفعاال مباحة ال 

سمكؾ شائع كمقبكؿ في أكساط ىذه الفئة، كىـ يقدمكف عمى ىذه األفعاؿ سكاء لتحقيؽ الربح المادم، 
ىذه الجرائـ بيف اإلضرار باألشخاص األمر  مرتكبكأك لمجرد التسمية في أكقات الفراغ، حيث يفرؽ 

نتائج  يا اقتصاديا تحمؿالذم يعدكنو غير أخالقي كبيف اإلضرار بمؤسسة أك جية في استطاعت
 .(2005)قكرة،  تالعبيـ

 :تظُُف انجشائى االنكتشوَُخ

الرتباط ىذه الظاىرة بكسائؿ التقنية الحديثة التي تتطكر بسرعة فائقة، أدل ذلؾ االرتباط إلى تطكر في 
الظاىرة اإلجرامية، فاختمؼ الباحثكف في تقسيـ ىذه الجرائـ كاألفعاؿ التي تدخؿ في إطارىا، كىذا 

ط بشكؿ مباشر بمدل اختالؼ االعتماد عمى كسائؿ التقنية في الدكؿ المختمفة، االختالؼ يرتب
كالمستكل الثقافي لممجتمع، كمدل استخدامو لكسائؿ التقنية الحديثة كالنظـ المتعمقة بيا، كعميو ىنالؾ 

 :عمى النحك التالي(2014، القحطانيتكصؿ إليو ) تقسيـ مناسب لمجرائـ االلكتركنية
  :المعمكماتيالتي تستيدؼ النظاـ  أكال: الجرائـ

  .االختراؽ -
 .برامج إتالؼ المعمكمات -
 .التالعب في البرامج -
 .قرصنة البرامج -
 .تعطيؿ األجيزة كالشبكات -
 .اإلغراؽ بالرسائؿ -
 .التجسس عمى البريد االلكتركني -
 .المعمكماتيالتصيد االحتيالي كالتجسس  -
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 .مكماتيالمعثانيا : الجرائـ التي تقع باستخداـ النظاـ 
 .الجرائـ الماسة بالبيانات المتصمة بالحياة الشخصية -
 .تسييؿ جيكد عصابات الجريمة المنظمة -
 .الجرائـ الكاقعة عمى أسرار الدكلة -
 .جرائـ اإلرىاب عبر االنترنت -
 .جرائـ المخدرات عبر االنترنت -
 .جرائـ غسؿ األمكاؿ -
 .سرقة المعمكمات -
 .الجرائـ المتعمقة بالتجارة االلكتركنية -

 :المعمكماتيثالثا : الجرائـ التي تستغؿ بيئة النظاـ 
 .إنشاء المكاقع اإلباحية كتركيج لمجرائـ األخالقية -
 .استغالؿ القاصريف كاستدراجيـ جنسيا -
  .العامة باآلدابالجرائـ المخمة  -
 .انتحاؿ الشخصيات -
 .بث األفكار اإلرىابية كالمتطرفة -
 .التخكيؼ كالتيديد -
 .جرائـ الفتف الداخمية -

 :دوافع انجشائى االنكتشوَُخ

ىنالؾ العديد مف الدكافع كالعكامؿ التي تؤدم إلى ارتكاب الجرائـ االلكتركنية، فمنيا ما يتعمؽ بالفرد 
  :كمنيا ما يتعمؽ بالمجتمع

 :أكال: الدكافع عمى المستكل الفردم

 :البحث عف التقدير -
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كصغار سف، كذلؾ مف باب التحدم، كحب ىناؾ بعض الجرائـ اإللكتركنية التي يرتكبيا شباب طائش 
الظيكر في اإلعالـ. كغالبان ما تتكقؼ ىذه الفئة عف مثؿ ىذه السمككيات في عمر الحؽ بعد سف 

 .(2014القحطاني، ( العشرينيات

 :انفشطخ

فرصان غير مسبكقة النتشار الجريمة االلكتركنية كتمعب البيئة  كاالنترنتلقد كفرت التقنيات الحديثة 
كعدـ كجكد رقابة كميا عكامؿ ، قكاعد االجتماعيةال عفباتيا دكرا كبيرا في إنتاج الجريمة كالخركج كترتي

تزيد مف فرصة ارتكاب الجريمة اإللكتركنية كقد تشكؿ المعمكمات ىدفان سيؿ المناؿ كيحقؽ المنفعة 
اطر كاحتمالية السريعة، كبالتالي يمكف سرقتيا أك سرقة محتكياتيا فيي فرصة مربحة كقميمة المخ

 (2008)طالب،.الكشؼ لمفاعؿ فييا ضئيمة

قد خمؽ فرص جديدة لممجرميف  لالنترنتتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كاالستخداـ المتزايد  إف
جرائـ اإلنترنت تمثؿ شكال جديدا كمميزا لمجريمة كقد خمقت تحديات لتكقع  إفكسيمت نمك الجريمة 
 .(2012ريكات، الك ) التطكرات، كالكقاية منيا

 :ضجظ انزاد انًُخفض – 

تنطمؽ ىذه الدراسة مف النظرية العامة في السمكؾ الطائش كتؤكد ىذه النظرية أف احتمالية انخراط 
تحدث بسبب كجكد الفرصة مع تكفر سمة شخصية مف سمات الضبط الذاتي  إجرامياألفراد في فعؿ 

لطائش بأّنو كؿ فعؿ يقكـ عمى القّكة المنخفض كقد عرؼ كؿ مف جتفردستكف كىيرشي السمكؾ ا
كالخداع لتحقيؽ الرغبات الذاتية كبناء عمى ىذا التعريؼ الذم يستدؿ عمى طبيعة السمكؾ الطائش مف 

مظيرا مف مظاىر الضبط الذاتي المنخفض ككما في  األشخاص فإف السمكؾ الطائش يعد خصائص
كؾ الطائش ليست متغيرة كذلؾ ألف كؿ فرد نظرية الضبط االجتماعي لييرشي فالدكافع الرتكاب السم

قد يندفع لتحقيؽ مصالحو الشخصية بما في ذلؾ السمكؾ الطائش. فالسمكؾ الطائش ُيعّد عمالن سيالن 
ي تتحقؽ كقد يحِقؽ المصالح الخاصة بسرعة مثؿ )الرشكة،السرقة( كنحكىما مف األعماؿ اإلجرامية الت

لكف االختالؼ بيف األفراد يعكد إلى مستكل ضبط الذات، أك بذؿ جيد، ك  بسرعة كسيكلة دكف انتظار
 (.2015شيد كالمييزع، ر )البداينو كال ككجكد الفرصة الرتكاب السمكؾ المنحرؼ
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إف تكفر صفة الضبط الذاتي المنخفض مع كجكد الفرصة الرتكاب السمكؾ الطائش يعداف عامميف 
ف يككف نتيجة التحادىما كالتفاعؿ بينيما ىك مؤّثريف في ارتكاب السمكؾ الطائش فتأثير ىذيف العاممي

جتفردستكف كىيرشي عزك االختالؼ بيف المجرميف كغيرىـ إلى  مؤّدم لمسمكؾ الطائش كقد حاكؿ كؿال
االختالفات في مستكل ضبط الذات إف نقص ضبط الذات قكة طبيعية تظير في غياب الخطكات مف 

ناقصة حيث يفشؿ اآلباء في مراقبة سمكؾ الطفؿ كال أجؿ تطكيره أم أنو نتاج لمتنشئة االجتماعية ال
معاقبة الطفؿ عندما يقترؼ سمككان منحرفان كعندما  إىماؿك حظكف السمكؾ المنحرؼ عندما يحدث يال

يتكّكف الضبط الذاتي في المراحؿ األكلى عند األفراد فإف االختالفات في ضبط الذات تبقى ثابتة بشكؿ 
)ايكرز،  يده عبر أطكار الحياة غير متأثر بالمؤسسات االجتماعيةمعقكؿ مف الكقت الذم تـ تحد

2014). 

بؿ عمى العكس فإف ضبط الذات قد يؤثر عمى أداء األفراد في ىذه المؤسسات مثؿ المدرسة كالعمؿ 
كالزكاج كاألشخاص ذكك الضبط المنخفض ال يميمكف إلى السمككيات المنحرفة فقط، بؿ إنيـ في 

 (.2010)البداينو كالكايية،  في المدرسة أك العمؿ أك الزكاجاألغمب غير ناجحيف 

أظيرت الدراسات أيضا أف ضبط الذات المنخفض كاالستعداد لتحمؿ المخاطر مف أجؿ تحقيؽ 
تسيؿ أك تتعزز بكاسطة كسائط  أفمكاسب قصيرة األجؿ كىذا قد ينطبؽ عمى األفعاؿ التي يمكف 

ضافة إلى ذلؾ يتعرض األفراد عمى اإلنترنت لنماذج التعمـ االتصاالت اإللكتركنية كاإلنترنت باإل
اإلجرامي كاألقراف قد يككنكف أكثر ميال لالنخراط في الجريمة اإللكتركنية كنظرية التعمـ االجتماعي 
نظرية قد يككف ليا تطبيؽ خاص عندما يتعمؽ األمر بالجرائـ اإللكتركنية فالمجرميف غالبا ما يحتاجكف 

ت فالنظرية العامة لمجريمة كنظرية التعمـ االجتماعي ترياف إف األفراد يتصرفكف في إلى تعمـ تقنيا
 .(2005)قكرة،  البيئة االفتراضية كما يتصرفكف في العالـ الحقيقي

 :انُشبط انشوتٍُُ

كيمكف تفسير زيادة ضحايا الجريمة اإللكتركنية مف خالؿ التغييرات في أنشطة الناس الركتينية في 
يتفاعمكف مع  مكف فييا أكيكمية فمع ظيكر شبكة اإلنترنت فقد تغيرت طريقة الناس التي يتكاصالحياة ال

 .االخريف في العالقات الشخصية كالترفيو كالتجارة الخ



18 
 

التغييرات في أنشطة الناس الركتينية مثؿ استخداـ النت كشبكات التفاعؿ االجتماعي مثؿ الفيس  إف
د خمقت فرصان لمجناة المتحفزيف مع كجكد أىداؼ قيمة كسيمة في الحيز بكؾ كااليميؿ كالمكاقع كغيرىا ق

 .الفضائي مع غياب الحراسة

يرم ككىيف كفيمسكف أنو مف المرجح أف تحدث الجريمة عندما تتالقي ثالثة عكامؿ ىي الجانى 
ف تحدث المتحفز كاليدؼ المناسب كغياب الحراسة أنو ال بد مف تكافر ىذه العكامؿ الثالثة مف أجؿ أ

 .(2008)طالب، الجريمة كعدـ كجكد كاحد مف ىذه العكامؿ ىك كافي لمنع حدكث الجريمة
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 :ثبَُب: انذوافع عهً انًستىي انًجتًعٍ

 :التحضر -

لى  يعد التحضر أحد أسباب الجريمة اإللكتركنية عامة حيث اليجرة الكبيرة مف الريؼ إلى المدينة كا 
ادة ما يياجر الشباب غير المتمكنيف مف مكاجية متطمبات الحياة المناطؽ الحضرية كالمدف الكبيرة كع

التكاليؼ، كالتي تتطمب ميارات عالية أحيانا مما يجعؿ شرائح كبيرة مف المياجريف  ظةالحضرية باى
غير قادريف عمى تمبية متطمبات الحياة الحضرية مما يجعميـ يعيشكف في مدف الصفيح كاألحياء 

في تنافس غير قادريف عمى مجاراتو مما يجعميـ يمتفتكف  أنفسيـيجة يجد الناس الطرفية كاليامشية ككنت
  ك".أكال الياى" ماؿ كبير كالتي تعرؼإلى االستثمار في الجريمة اإللكتركنية حيث ال تتطمب رأس 

ككما يرل ميؾ فاف التحضر سبب رئيس لمجرائـ اإللكتركنية كاف التحضر بدكف الجريمة مستحيؿ 
 (.2013)الحقباني، ف الصفكة بينيـ قد كجدكا إف االستثمار في الجريمة االلكتركنية مربحةككنتيجة فا

                     البطالة: -

ترتبط الجريمة اإللكتركنية شأنيا شأف الجريمة التقميدية بالبطالة كالظركؼ االقتصادية الصعبة كتتركز 
العقؿ العاطؿ عف العمؿ ىك كرشة عمؿ “ثؿ البطالة بيف قطاعات كبيرة مف الشباب ككما يقكؿ الم

 كلذا فاف الشباب الذيف يممككف المعرفة سيستثمركف ذلؾ في النشاط اإلجرامي اإللكتركني” لمشيطاف
 .(2005)قكره، 

 :الضغوط العامة -

تعد الضغكط العامة التي يتعرض ليا المجتمع مف فقر كبطالة كأمية كظركؼ اقتصادية صعبة كعكامؿ 
لمجتمع عامة كخاصة عمى قطاع الشباب مما يكلد مشاعر سمبية عند شرائح كبيرة مف ضاغطة عمى ا

 االتجارالناس ضد الظركؼ كضد المجتمع مما يدفعيـ إلى أساليب تأقمـ سمبية مع ىذه الظركؼ منيا 
 .(2014)ايكرز،  اإللكتركني بالبشر كالجنس كالجريمة اإللكتركنية كغيرىا

 :البحث عن الثراء –

إلى المتعة كيتجنب األلـ ىكذا تقكؿ النظرية العامة في الجريمة لجتفردسكف كىيرشي  نسافاإليسعى 
كيسعى الناس إلى الكسائؿ غير المقبكلة اجتماعيا لتحقيؽ أىداؼ مقبكلة اجتماعيا كما ترل نظرية 
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اعيا األنكمي لميرتكف فالرغبة في الثراء يكاجييا صعكبات بالغة في تحقيقو بالطرؽ المقبكلة اجتم
كالقانكنية كلذا يمجأ بعض الناس إلى الجرائـ اإللكتركنية حيث المستيدؼ مجتمع أكبر كسيكلة التنفيذ 

 .(2013)كيمياـ،  كسرعة المردكد كقمة الخطكرة

 :ضعف إنفاذ القانون وتطبيقو في الجريمة اإللكترونية -

لكي تتمكف مف مجاراة التقدـ في ىناؾ الكثير مف الدكؿ التي لـ تطكر تشريعاتيا كأجيزة العدالة فييا 
نما يشمؿ الشرطة كالتحقيؽ كالقضاء  الجرائـ اإللكتركنية كأساليبيا كىذا ال يتكقؼ عند التشريعات كا 
ككيفية التعامؿ مع األدلة الرقمية عمى المستكل الكطني كما ىك الحالي عمى المستكل الدكلي فمما 

جزائية كالجنائية كضعؼ الممارسات العدلية كالشرطية يشعؿ الجريمة اإللكتركنية غياب التشريعات ال
كالقضائية في محاكمة كالتحقيؽ في الجرائـ اإللكتركنية كغالبان ما تجد في دكؿ كثيرة تكاضع التقنيات 
المتكافرة ككذلؾ الخبراء القادركف عمى متابعة كرصد كمالحقة الجريمة اإللكتركنية داخؿ المجتمع 

 .(2014)القحطاني،  لكطنيةكالعابرة منيا لمحدكد ا

 :انجشائى االنكتشوَُخ آثبس

ما نكاجيو ىك ىجكـ شرس مف أشخاص أك مجمكعات أك منظمات محترفة ىدفيا الرئيسي تحقيؽ ربح 
مادم باإلضافة إلى أىداؼ أخرل كذلؾ باالستفادة مف تكسع استخداـ الكمبيكتر كاالنترنت كيمكف 

 :إجماليـ في مستكييف ىما

 :لفردعمى مستوى ا

حيث أصبح الفرد ينجز تعامالتو كيدير أعمالو كبحكثو كيتكاصؿ مع العالـ الخارجي بكاسطة استخداـ 
 :لجرائـ االلكتركنية التي قد يتعرض ليا الفرد كالتي تؤثر عمى الجانب المادم لديو، كااالنترنت

 (2016)العتيبي، 

 .سرقة اليكية الشخصية -    

 .بوسرقة بطاقة االئتماف الخاصة  -
 .االبتزاز كالتيديد -
 .عمميات احتياؿ -
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 .تحكيؿ أك نقؿ حسابو المصرفي -
 .نقؿ ممكية األسيـ -
 زيادة الفكاتير بتحكيؿ فكاتير المجـر لمضحية. -

عمى مستوى معظم المنظمات والبنوك والشركات الربحية والغير ربحية والمؤسسات والجيات 
 :الحكومية و الغير حكومية

ا كتتكاجد عمى الشبكة االلكتركنية لفتح قنكات تكاصؿ جديدة مع الناس حيث أصبحت تدار الكتركني
كتكميؿ ك تكبير جيكدىا كاإلعالف عف آخر أخبارىا كتسييؿ التكاصؿ معيا كالتفاعؿ مع ما تقدمو مف 

بيدؼ  ،فقط عف طريؽ الشبكة اإللكتركنية ،ىذا دكف الحاجة إلى الذىاب إليياخدمات كعركض كؿ 
الجرائـ االلكتركنية التي قد تتعرض ليا الشركات ك  ،بر مف الناس ك زيادة أرباحيااستقطاب شريحة أك

 (1999)بحر، : كالتي تؤثر عمى الجانب المادم لدييا

  .اإلطالع عمى معمكمات سرية لصفقة أك مناقصة أك أمكر تسكيقية خاصة كاالستفادة منيا  -
  .يميا أك تعطيؿ الكصكؿ إليياالعبث بمخازف المعمكمات الخاصة بالشركة بحذفيا أك تعد -
 .سرقة األمكاؿ كتحكيؿ حسابات مصرفية الخاصة بالشركة -
 .الغش في المعامالت االلكتركنية كالتغيير في المبيعات  -
 .عمميات االحتياؿ -
 .التيديد كاالبتزاز -
 .اختراؽ المكقع اإللكتركني الخاص بالشركة -
 .نقؿ ممكية األسيـ كتحكيؿ الحسابات المالية -
 .ع عمى معمكمات سرية كاالستفادة منياطالاال -

ومحاولة الجرائم االلكترونية التي قد تتعرض ليا الجيات واألجيزة الحكومية بيدف توليد االضطراب 
 (2016)العتيبي،  :لزعزعة األمن واالستقرار

 .المعمكمات سرية ك اإلطالع عمييا أك حذفيا أك تعديميا بما يحقؽ ىدؼ المجـر  الكصكؿ إلى -
 .اإلرىاب كاألفكار المتطرفة كنشر اإلشاعاتدعـ  -
 .تعطيؿ كتخريب الخكادـ المكفرة لممعمكمات  -
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 .تعطيؿ أنظمة قطاعات حككمية ك حيكية -
 .تعطيؿ االنترنت بالكامؿ -
   .سرقة األمكاؿ  -

كما يرل الباحث أف ىنالؾ تأثيرات اجتماعية سمبية عمى المجتمع ناتجة عف انتشار الجرائـ 
ث تساىـ في استيداؼ فئة الشباب إلى الجماعات اإلرىابية كالمتطرفة، كما تساىـ في االلكتركنية، حي

إبعاد الشباب عف قيميـ االجتماعية السميمة، كما تساىـ الجرائـ االلكتركنية في زيادة المشكالت 
تركنية األسرية كتساىـ في التفكؾ األسرم نتيجة إدماف األفراد عمى االنترنت، كما تساىـ الجرائـ االلك

في انحراؼ األحداث نتيجة إدمانيـ كانغماسيـ في االتصاؿ عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كما يرل 
الباحث أف الجرائـ االلكتركنية تساىـ في زيادة الخالفات كالتفكؾ االجتماعي في المجتمع نتيجة ارتباط 

 .رائـ االلكتركنية بجرائـ أخالقيةبعض الج

 :اللكترونيةالجرائم ا مكافحةمعوقات 

كالذم تتعمؽ طبيعة  األمنيةالمعكقات كالصعكبات التي تكاجو العامميف في األجيزة ىنالؾ العديد مف 
عمميـ بالتحقيؽ في الجرائـ االلكتركنية كالكشؼ عنيا، فينالؾ معكقات تتعمؽ بالجريمة االلكتركنية 

بالتحقيؽ الجنائي، كمعكقات ذاتيا، كمعكقات تتعمؽ بالمجني عميو كترتبط بو، كمعكقات مرتبطة 
  :مرتبطة بالدليؿ الرقمي

)القحطاني،  (2016)العتيبي، ( 1999) بحر، : أوال: معوقات تتعمق بالجريمة االلكترونية ذاتيا
2014) 

 .تدميره في زمف قصير جدا أكسيكلة محك الدليؿ  -
 .الجريمة التقميدية آثار افتقادالجريمة االلكتركنية أكثر مف  آثارافتقاد  -
 بالقراءة.غياب الدليؿ المرئي المادم الممكف فيمو  -
صعكبة الكصكؿ إلى الدليؿ الرقمي إلحاطتو بكسائؿ الحماية الفنية كاستخداـ كممات السر حكؿ  -

ييا، ترميزىا أك تشفيرىا، إلعاقة المحاكالت الرامية إلى الكصكؿ إل أكمكاقع تمنع الكصكؿ إلييا، 
 كاإلطالع عمييا كاستنساخيا.
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مكانية خركجيا عف نطاؽ إقميـ الض - خامة البالغة لكـ المعمكمات كالبيانات المتعيف فحصيا، كا 
 .غرافي بيف مرتكب الجريمة كالضحيةالدكلة كالبعد الج

قمة المتخصصيف الجنائييف في مجاؿ الجرائـ االلكتركنية مقارنة بحجـ المعمكمات الرقمية،  -
ؿ مستمر ة بشكالمعمكماتيالتحقيؽ الجنائي في الجرائـ  التقنية الرقمية، كالذم يمـز تطكير كانتشار

 .لمتابعة مستجدات التقنية
لممعمكمات الرقمية اليائمة المتكفرة في فضاء العالـ الرقمي نظرا لضخامة  األمنيةضعؼ الحماية  -

 .المتكفرة األمنيةالمعمكمات الرقمية كاتساعيا فكؽ إمكانيات الحماية 
 .لمعنيةة مف قبؿ بعض األطراؼ االمعمكماتيمة عدـ المعرفة بمككنات الجري -

 :ثانيا: معوقات مرتبطة بالمجني عميو

تعد التقنية المستخدمة في نظـ المعمكمات مجاؿ استثمار لذا تتسابؽ الشركات في تبسيط  -
كممحقاتيا، كزيادة المنتجات كاقتصار تركيزىا عمى تقديـ  كاألجيزةاإلجراءات، كتسييؿ استخداـ البرامج 

 .نيخدمة كعدـ التركيز عمى الجانب األمال
 .المسئكليف بالمؤسساتعدـ إدراؾ خطكرة الجرائـ االلكتركنية مف قبؿ  -

 .ف إلى خطكرة الجرائـ االلكتركنيةإغفاؿ جانب التكعية إلرشاد المستخدمي -

مف أىـ كأخطر المشكالت التي تتعمؽ بعممية اإلبالغ عف الجرائـ  اإلحجاـ عف اإلبالغ، -
كتركنية، حيث يحجـ البعض عف إبالغ السمطات المختصة عف الجرائـ التي ارتكبت بحقيـ، االل

ا خاصة المؤسسات كالشركات التجارية حتى في الدكؿ المتقدمة مف الناحية التقنية كالتي ترتفع فيي
 .(2009)البقمي، معدالت ىذا النكع مف الجرائـ 

 :سبابجاـ البعض عف اإلبالغ لعدة أكيمكف أف يعزل إح

الشركات عف اإلبالغ عف جرائـ  كمسئكليقد يحجـ بعض األفراد كمديرم األنظمة الحاسكبية  -
كقعت كتـ اكتشافيا، نتيجة لعدـ إدراكيـ ألف مثؿ ىذه األفعاؿ كاليجمات تعتبر جرائـ يمكف معاقبة 

 ,Goodman) إقميـ الدكلة أك المطبقة دكليا مرتكبييا بمكجب التشريعات كاألنظمة المطبقة ضمف
2001). 
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 أفخكؼ الجيات التي كقعت عمييا الجرائـ االلكتركنية، خاصة المؤسسات كالشركات المالية مف  -
يؤثر انتشار خبر الحادث عمى سمعتيا كمصداقيتيا كمكقفيا في السكؽ، كثقة السكؽ في قدرتيا، كقد 

 .(2000، )رستـ التعامؿ االقتصادم بالنسبة ليـ يككف مقصدىـ مف ذلؾ استقرار حركة
خكؼ المؤسسات كالشركات التجارية مف أف تؤدم أعماؿ التحقيؽ التي تقكـ بيا الشرطة إلى  -

يتسبب في زيادة خسائرىا المالية احتجاز حكاسيبيا أك تعطيؿ شبكاتيا لفترة طكيمة، مما قد 
(Cowens&Miora, 2002.) 

في خسائر مادية تفكؽ تمؾ التي كالكاقع أنو في بعض األحياف قد تتسبب إجراءات التحقيؽ الخاطئة 
 .(Stephenson, 2000) بب فييا الجريمة في المقاـ األكؿتس
بعض الضحايا قد تساكره الشككؾ حكؿ مقدرة رجاؿ إنفاذ القانكف عمى التعامؿ مع الجرائـ  -

االلكتركنية، بسبب اعتقادىـ بعدـ تكفر الخبرة الفنية لدل رجؿ الضبط أك المحقؽ أك عدـ تكفر 
 .(Goodman,2001)لمتحقيؽ في ىذا النكع مف الجرائـ ات كالتجييزات الالزمة المعد
 يتـ تقميده مف اآلخريف مستقبال الرغبة في إخفاء األسمكب الذم ارتكبت بو الجريمة لكي ال -

 .(2013)الحقباني، 
 .(2014)القحطاني،  ثر، مما يدفع بعدـ اإلبالغ عنياقد يككف بعض ىذه الجرائـ محدكد األ -
معينة يككف اإلفصاح عف التعرض لجريمة الكتركنية مف شانو حرماف شخص مف خدمات  قد -

 .(2012)المكيشير،  المعمكماتيتتعمؽ بالنظاـ 
 ـ معرفة الضحية بكجكد جريمة أصال.عد -
مف اإلبالغ اتقاء بعض الجرائـ االلكتركنية ترتبط بجرائـ أخالقية، لذا يحجـ المجني عميو  -

 .(2016بي، )العتيلمفضيحة كالعار

كيرل الباحث ضركرة قياـ األجيزة المعنية كالمختصة بنشر الكعي بيف المكاطنيف حكؿ مخاطر الجرائـ 
االلكتركنية كتأثيراتيا السمبية عمى األفراد كعمى المجتمع، كضركرة قياـ المكاطنيف باإلبالغ عف الجرائـ 

الكعي مف خالؿ التعاكف مع مؤسسات  بنشر األمنيةااللكتركنية، حيث مف الممكف أف تقكـ األجيزة 
كزرع الثقو بيف المكاطف كاالجيزة المجتمع المختمفة سكاء كانت حككمية أـ مؤسسات المجتمع المدني، 

 االمنية ككسر حاجز الخكؼ عند المكاطف كذلؾ ألىمية اإلبالغ عف الجرائـ االلكتركنية.
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 (2013)الحقباني،( 2016)العتيبي،  ( 2014)القحطاني، :ثالثا: معوقات مرتبطة بالتحقيق الجنائي
 (2011)الحمبي، 

معكقات تتعمؽ بالنكاحي الفنية، كنقص الميارة الفنية المطمكبة لمتحقيؽ في الجرائـ االلكتركنية،  -
كشبكة االنترنت، كعدـ تكفر المعرفة بأساليب ارتكاب  اآلليكنقص الميارة في استخداـ الحاسب 

ة، كضعؼ المعرفة بالمغة المعمكماتيلخبرة في مجاؿ التحقيؽ في الجرائـ ة، كقمة االمعمكماتيالجرائـ 
كاالنترنت مصطمحات عممية خاصة  اآللياالنجميزية، ال سيما كأف لمعامميف في مجاؿ الحاسب 

 .لمحادثاتيـ كأساليب التفاىـ معيـأصبحت تشكؿ الطابع المميز 
ي جميع مناحي الحياة، كالتي يحتاج كؿ نكع تنكع المجاالت التقنية كتكسعيا بكؿ تسارع كدخكليا ف -

 .إلى إجراءات تحقيؽ جنائي مختمفةمف ىذه المجاالت التقنية 
بالتطكر  قمة البرامج كاألدكات التقنية المخصصة لممساعدة في عممية التحقيؽ الجنائي مقارنة -

 .اليائؿ كالسريع لمتقنية
ف استخداـ جياز الحاسب اآللي بعض ىذه المعكقات ترجع إلى شخصية المحقؽ مثؿ الخكؼ م -

دات في مجاؿ كالخكؼ مف استخداـ شبكة االنترنت، باإلضافة إلى عدـ االىتماـ بمتابعة المستج
 .الجرائـ االلكتركنية

 .االلكتركنيةلمتحقيؽ في الجرائـ  جكد كحدة تحقيؽ أك قسـ خاص متفرغعدـ ك  -
ستخالص األدلة الرقمية مف ارتفاع تكاليؼ جمع األدلة فالخبراء كالمختصيف في ضبط كا -

 . ف بمبالغ مالية نظير قياميـ بذلؾالحاسبات كأجيزة تقنية المعمكمات يطالبك 

 :رابعا: معوقات مرتبطة بالدليل الرقمي

في مثؿ تمؾ الجرائـ يتمثؿ المحقؽ في اعتبارات المعرفة األساسية لمفيكـ الجرائـ االلكتركنية، كىؿ ما 
الدكلة التي ينتمكف إلييا مف عدمو، ككذا قانكف الدكلة المتكاجد بيا قاـ بو يعد جريمة في قانكف 

، كىك كيفية الحصكؿ عمى الدليؿ عبر الحدكد، كربما أخرلالمشتبو فيو، األمر الذم تنشا عنو مشكمة 
يككف ذلؾ الدليؿ غير قائـ بالفعؿ، ككيفية اكتشاؼ الجريمة، كالطريقة التي تكتشؼ بيا الجرائـ، األمر 

يككف لدل المحقؽ المعرفة الكافية لمبدء في التحقيقات، فإذا لـ تحدد  أفيجب أف يككف معو الذم 
 .(2005الشكابكة، )الجريمة، كلـ يتـ التحفظ عمى الدليؿ، فإف األثر المباشر ليذا عدـ كجكد الجريمة 
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كع مف ىذه كمف ىنا يجب عمى المحقؽ الجنائي الحفاظ عمى الدليؿ كتقنيتو بالطرؽ المناسبة لكؿ ن
األدلة الرقمية، كذلؾ الف الدليؿ الرقمي سيؿ التغيير، كيككف ذلؾ بالتعاكف مع الجيات التي تقدـ 
الخدمة بإجبارىـ بكسيمة ما كفقا لمضكابط النظامية في الحفاظ عمى الدليؿ كعدـ العبث بو، كاف يتـ 

 .ة الضبط كالتفتيش في تتبع الدليؿتعييف بعض المختصيف تخكؿ ليـ سمط

كنظرا لمتحكؿ الذم طرأ عمى طبيعة الدليؿ الجنائي، كظيكر الدليؿ الرقمي الذم يرتبط بالبيئة التقنية 
التي تقع فييا الجريمة، كاعتماده عمى البصمة الرقمية التي تميزه، كأصبح ظاىرة جديدة في اإلثبات 

لتقميدية ال تتالءـ مع طبيعة الجنائي، فيجب مف ىنا النظر بعيف االعتبار، الف القكاعد في اإلجراءات ا
الجرائـ االلكتركنية، كتبرز أىمية األدلة الرقمية كحجيتيا في اإلثبات عندما تقؼ األدلة التقميدية عاجزة 
عف إثبات ىذه الجرائـ، حيث تكاجو أجيزة األمف تكتيكا معمكماتيا جديدا، كغير مسبكؽ ييدؼ إلى 

 تترؾ أثرا محسكسا يمكف التعامؿ معو، مع عدـ ظيكر التضميؿ كالخداع، كاستحداث كسائؿ مبتكرة ال
 .(2009األسمكب اإلجرامي المستخدـ  )الحسيناكم، 

كيرل الباحث أف المعكقات التي تكاجو التحقيؽ في الجرائـ االلكتركنية كثيرة ككنيا مف الجرائـ 
بحاجة  األمنيةاألجيزة ، لذلؾ فإف األمنيةالمستحدثة كالغريبة عف المجتمع، كغريبة أيضا عف األجيزة 

إلى كقت أكثر لتككف قادرة عمى التعامؿ مع ىذه الجرائـ بالطريقة المناسبة، كذلؾ مف خالؿ إعداد 
ف كادر فني متخصص في التحقيؽ الجرائـ االلكتركنية، كبحاجة أيضا إلى نشر الكعي لدل المكاطني

 .حكؿ مخاطر الجرائـ االلكتركنية

 :تشوَُخيكبفحخ انجشائى االنك آنُبد

مكافحة الجرائـ االلكتركنية عمى مجمكعة مف األسس كالمعايير، فينالؾ ابتداء مجمكعة مف  آلياتتقكـ 
لحماية المعمكمات مف الجرائـ التي  األمنيةالمبادئ التي يجب أف تعمد عمييا األجيزة الحككمية ك 

البعد األمني )الضبط ، ترتكب ضدىا، كىنالؾ معايير تتعمؽ بالبعد الكقائي قبؿ كقكع الجريمة ك 
 .بعد كقكع الجريمةالتحقيؽ( 

( )المكيشير، 2003)الزيدم،  :األمنيةأكال: المبادئ التي يجب أف تعتمد عمييا األجيزة الحككمية ك 
2012) 

 .اصة بمكافحة الجرائـ االلكتركنيةإيجاد قكانيف كتشريعات خ -
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( مف جية كاألجيزة األمنيةيؽ، األجيزة التكامؿ بيف أجيزة العدالة الجنائية )القضاء، ىيئة التحق -
 .خرل ككزارة االتصاالت كالمعمكماتالفنية مف جية أ

 .ت، إضافة لألدلة المادية األخرلاستعداد القضاء لألخذ باألدلة الرقمية كأدلة إثبا -
 .خاصة كالعامة بخطكرة ىذه الجرائـالتكعية الدائمة كالمستمرة لممجتمع كالمنظمات ال -
 .مف خبراتيا جارب الدكؿ التي سبقت في ىذا المجاؿ كاالستفادةاإلطالع عمى ت -
 .نية لمكافحة الجرائـ االلكتركنيةكط إستراتيجيةإيجاد  -

 ( 2012)المكيشير، ( 2016)العتيبي،  :ر تتعمؽ بالبعد الكقائي: معاييثانيا

كضع المنظمات الحككمية كالخاصة ليا دكر ميـ في كقاية نفسيا مف ىذه الجرائـ مف خالؿ  -
 .في مجاؿ الحاسب اآللي كالمعمكماتبرامج الحماية، كمف خالؿ االختيار المناسب لمعامميف 

يسيـ في  ضركرة اإلبالغ كعدـ التستر عف أم اختراؽ يحدث في المنظمات الحككمية أك الخاصة -
 .الكقاية مف ىذه الجرائـ

 .ةفي أية منظمة حككمية أك خاص المعمكماتيإيجاد اختصاصييف في األمف  -
 .ية الحككمية كالخاصة ذات العالقةذات العالقة كالفن األمنيةالتعاكف بيف األجيزة  -
 .ة الدائمة في جميع كسائؿ اإلعالـالتكعي -

 ,1991Thompson, ( )Kelly, 1995()1996Carte&Katz):ثالثا: معايير تتعمؽ بالبعد األمني
( )Smith, 2001). 

فحة الجرائـ ات التحقيؽ مؤىميف تأىيال خاصا لمكاكىيئ األمنيةأف يككف العاممكف باألجيزة  -
 .االلكتركنية

 .صصة في مجاؿ الجرائـ االلكتركنيةإنشاء كحدات كأقساـ أمنية متخ -
التي  المختمفة مف جية كبيف المنظمات كالييئات الحككمية كالخاصة األمنيةالتعاكف بيف األجيزة  -

 .قد تتعرض لمثؿ ىذه الجرائـ
نية بمكافحة الجرائـ المع األمنية األجيزةنائي كاإلقميمي كالدكلي بيف التعاكف كالتنسيؽ الث -

 .االلكتركنية
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اعمة عمى الشبكات الكفيمة بالرقابة الف األمنيةكاألدكات كالكسائؿ مف قبؿ األجيزة  اآللياتإيجاد  -
 .كنظـ المعمكمات

 .ةميف في مجاؿ الجرائـ االلكتركنيالتدريب كالتأىيؿ الدائـ كالمستمر لمعام -
ية كضركرة تبادؿ الخبرات العمؿ عمى تنمية الخبرة في مجاؿ التحقيؽ في الجرائـ االلكتركن -

 .الالزمة
 .مجاؿ الجرائـ االلكتركنية أكاديمية كتدريبية لمعامميف فيإيجاد برامج  -
 تكفير اإلمكانيات المادية كالبشرية المدربة لمكافحة الجرائـ االلكتركنية . -

التي تـ ذكرىا سابقا، تشكؿ المعايير الرئيسية في مجاؿ مكافحة الجرائـ  اآللياتيرل الباحث أف 
كالمجتمع لمكافحة ىذه  األمنيةااللكتركنية، كأنو مف الضركرم أف يككف ىنالؾ تنسيؽ ما بيف األجيزة 

تكاجو ىذه الجريمة الخطيرة، فالمسؤكلية أصبحت  أفلكحدىا  األمنية األجيزةالجريمة، حيث ال تستطيع 
 .تركة، ككف الجرائـ االلكتركنية أصبحت مف الميددات الرئيسية الستقرار المجتمعمش

 :األيىال غسم: جشائى انثبٍَ انًحىس

اكتسبت ظاىرة غسؿ االمكاؿ في السنكات االخيرة اىمية قصكل كاىتماما بارزا جعميا تفتقر الى مرتبة 
مف قبؿ رجاؿ القانكف كمكافحي االجراـ،  متقدمة بيف الظكاىر االجرامية الجديرة باالىتماـ، ليس فقط

 كانما كذلؾ مف قبؿ رجاؿ السياسة كاالقتصاد، كذلؾ نظرا لمخطكرة البالغة كالخاصة لتمؾ الظاىرة.

اف ظاىرة غسؿ االمكاؿ لـ تعد مقصكرة عمى المستكل المحمي؛ بؿ امتدت الى المستكل الدكلي، مما 
اتو االقميمية كالدكلية، فعقدت الندكات كالمؤتمرات دفع العالـ باسره لمتصدم ليا مف خالؿ منظم

 .(2015مدم، )الغا لمتعريؼ بمفيكـ تمؾ الظاىرة

  



29 
 

 األيىال: غسميفهىو جشًَخ 

نسبة إلى مؤسسات الغسؿ التي  األمريكيةبدأ استخداـ مصطمح غسؿ األمكاؿ في الكاليات المتحدة 
المشركعة إلى حد تظير عنده اإليرادات كأنيا  تقكـ بالمزج بيف اإليرادات المشركعة كاإليرادات غير

 .(32: 2009)عيد،  متحصمو مف مصدر مشركع

 األمكاؿمجمكعة مف العمميات كالتحكيالت المالية كالعينية عمى " بأنو  األمكاؿ  غسؿحيث عرؼ 
كسابياالقذرة لتغيير صفتيا غير المشركعة في النظاـ الشرعي   إخفاءصفة المشركعية بيدؼ  كا 

 األنشطةاستثمارات قانكنية كعمى ذلؾ فاف  ككأنياالمجرميف كتحكيميا بعد ذلؾ لتبدك  أمكاؿر مصاد
العنؼ  كأعماؿالبشرية كالدعارة  كاألعضاءكاالتجار في المخدرات كتجار الرقيؽ  اإلجراميةالخفية 

كسابياعة تغيير صفتيا غير المشرك  أصحابياالقذرة التي يحاكؿ  لألمكاؿكالفساد الخمقي ىي مصادر   كا 
 .(46: 2003)العناني،  " األمكاؿصفقة جديدة مشركعة مف خالؿ عممية غسؿ 

المصدر غير المشركع  إلخفاءمجمكعة العمميات المالية المتداخمة "  األمكاؿ أيضا بأنو غسؿكيعرؼ 
ظيارىاالقذرة  لألمكاؿ  إخفاء أكفي تكظيؼ  اإلسياـ أكمف مصدر مشركع  متحصمو ؿاأمك في صكرة  كا 

ىي جريمة  ؿااألمك  غسؿجريمة  إفجنحة كمف ثـ  أكغير المباشر لجناية  أكتحكيؿ العائد المباشر  أك
في مرحمة تالية  تأتيغير مشركعة ثـ  ؿاأمك ينتج عنيا  أكليةتابعة تفترض ابتداء سبؽ ارتكاب جريمة 

 .(43: 2001)شمس الديف،  " غسؿصكر ال إحدلىذه لتطييرىا في  األمكاؿ غسؿعمميات 

المستمدة مف طريؽ غير مشركع  األمكاؿحقيقة  إخفاءيطمؽ عمى "  بأنو األمكاؿ أيضا غسؿرؼ كع
 أك تكظيفيا أك إيداعيانقؿ  أك أخرلفي مصارؼ دكؿ  إيداعيا أكعف طريؽ القياـ بتصديرىا 

ظيارىابيا مف الضبط كالمصادرة  لإلفالتمشركعة  أنشطةاستثمارىا في  ف كما لك كانت مستمدة م كا 
االستثمار في  أكالتكظيؼ  أكالتحكيؿ  أكالنقؿ  أكالتمكيو  أك اإليداع أكافمصادر مشركعة كسكاء 

 .(11: 2005)عكض،  " في دكلة نامية أـدكلة متقدمة 

 أخرل إلىتغير شكؿ الماؿ مف حالة "  بأنوفحكاه  األمكاؿ غسؿتعريؼ ل األكربياعتمد المجمس كما 
مف فعؿ يعد مساىمة في مثؿ  أك إجراميمستمد مف نشاط  بأنوع العمـ نقمو م أك تحكيمو أك كتكظيفو

 أخرشخص  أممساكمة  أكغير المشركع  أصموحقيقة  تمكيو أك إخفاءىذا النشاط كذلؾ بغرض 
 .(53: 2005)سفر،  " لتجنب النتائج القانكنية لعممو اإلجراميمتكرط في ارتكاب النشاط 
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إخفاء أك تمكيو " افحة ظاىرة غسؿ األمكاؿ، غسؿ األمكاؿ بأنو كما عرفت اتفاقية فيينا الخاصة بمك
حقيقة األمكاؿ، أك مصدرىا، أك مكانيا، أك طريقة التصرؼ فييا أك حركتيا أك الحقكؽ المتعمقة بيا، أك 

مستمدة مف جريمة أك جرائـ منصكص عمييا في االتفاقية أك مستمدة مف فعؿ  بأنياممكيتيا، مع العمـ 
 .(66: 2004)المطيرم،  " في مثؿ ىذه الجريمة أك الجرائـشتراؾ مف أفعاؿ اال

" غسؿ األمكاؿ بأنو  2007( لسنة 46رقـ ) األردني كما عرؼ قانكف غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب
كؿ فعؿ ينطكم عمى اكتساب أمكاؿ أك حيازتيا أك التصرؼ فييا أك نقميا أك إدارتيا أك حفظيا أك 

ك استثمارىا أك التالعب في قيمتيا أك تحكيميا أك أم فعؿ آخر ككاف القصد مف استبداليا أك إيداعيا أ
ىذا الفعؿ إخفاء أك تمكيو مصدرىا أك الطبيعة الحقيقية ليا أك مكانيا أك حركتيا أك كيفية التصرؼ 
فييا أك ممكيتيا أك الحقكؽ المتعمقة بيا أك الحيمكلة دكف معرفة مف ارتكب الجريمة المتحصؿ منيا 

 . " ( مف ىذا القانكف4مف أم مف الجرائـ المنصكص عمييا في المادة ) متحصمو بأنيالماؿ مع العمـ ا

األمكاؿ كتمكيؿ  غسؿالفمسطيني بشأف مكافحة  2015( لسنة 20كما عرؼ القرار بقانكف رقـ )
المادة  ( مف1ارتكاب أم فعؿ مف األفعاؿ المنصكص عمييا في الفقرة )"  بأنيا األمكاؿ غسؿاإلرىاب 

 ." ( مف ىذا القرار بقانكف2)

الحاالت التي يعتبر فييا المجـر مرتكبا لجريمة غسؿ ( إلى 2( مف المادة )1حيث أشارت الفقرة )
اـ بأم فعؿ يعد مرتكبان لجريمة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كؿ مف قحيث  األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب

  مف األفعاؿ اآلتية: 

نقؿ األمكاؿ مف قبؿ أم شخص، كىك يعمـ بأف ىذه األمكاؿ تشكؿ استبداؿ أك تحكيؿ أك  -
متحصالت جريمة لغرض إخفاء أك تمكيو األصؿ غير المشركع ليذه األمكاؿ، أك لمساعدة شخص 

 لقانكنية المترتبة عمى أفعالو. متكرط في ارتكاب الجريمة األصمية عمى اإلفالت مف التبعات ا
أك المصدر أك المكقع أك التصرؼ أك الحركة أك الممكية أك  إخفاء أك تمكيو الطبيعة الحقيقية -

  ه األمكاؿ تشكؿ متحصالت جريمة. الحقكؽ المتعمقة باألمكاؿ مف قبؿ أم شخص يعمـ أف ىذ
تممؾ األمكاؿ أك حيازتيا أك استخداميا مف قبؿ أم شخص كىك يعمـ في كقت االستالـ أف ىذه  -

 ك تمكيو األصؿ غير المشركع ليذه األمكاؿ.األمكاؿ ىي متحصالت جريمة لغرض إخفاء أ
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االشتراؾ أك المساعدة أك التحريض أك التآمر أك تقديـ المشكرة أك النصح أك التسييؿ أك التكاطؤ  -
 .أك التستر أك الشركع في ارتكاب أم مف األفعاؿ المنصكص عمييا في ىذه المادة

إلرىاب صكر جريمة غسؿ األمكاؿ، حيث مف قانكف غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ االثالثة المادة كقد حددت 
غير مشركع كمحالن لجريمة غسؿ األمكاؿ، كؿ ماؿ متحصؿ مف أم مف الجرائـ  يعد ماالجاء فييا 
 :المبينة أدناه

 ماعة إجرامية كجماعة نصب منظمة.المشاركة في ج -
 .تجار في البشر كتيريب المياجريفاال -
 .الستغالؿ الجنسي لمنساء كاألطفاؿا -
 .قاقير المخدرة كالمؤثرات العقميةير المشركع في العاالتجار غ -
 .األسمحة كالذخائر االتجار غير المشركع في -
 .شركع في البضائع المسركقة كغيرىااالتجار غير الم -
 .الرشكة كاالختالس -
 .االحتياؿ -
 .تزكير كتقميد العممة -
 .كتزييؼ كقرصنة المنتجات كالبضائعالتزكير  -
 .ألحكاـ قانكف البيئةع بالمخالفة الجرائـ التي تق -
 .القتؿ أك اإليذاء البميغ -
 .أك أخذ الرىائفالخطؼ أك االحتجاز  -
 .السطك كالسرقة -
 .التيريب -
 .االبتزاز أك التيديد أك التيكيؿ -
 .التزكير -
 .القرصنة بشتى أنكاعيا -
 .األكراؽ المالية النافذ( مف قانكف 87،88،89،99الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد ) -
 .ادجرائـ الفس -
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 .جرائـ الضريبة -
البيع أك التسريب غير المشركع لألراضي بمكجب التشريعات النافذة في فمسطيف أك أم تصرؼ  -

 .ف األراضي لضميا إلى دكلة أجنبيةييدؼ إلى النقؿ غير المشركع لممكيتيا أك اقتطاع جزء م آخر
 .إساءة االئتماف -
 .فمسطيف المعمكؿ بو في ثارآلاالجرائـ المنصكص عمييا في قانكف  -
 (6لممزيد مف التكضيح انظر ممحؽ رقـ ) .كيؿ اإلرىاب كالعمميات اإلرىابيةتم -

 :األيىال غسمجشائى  آثبس

األمكاؿ عمى المجتمعات، فمنيا التأثيرات االجتماعية  غسؿالسمبية لجرائـ  ثارآلاىنالؾ العديد مف 
 .تطكره كتعمؿ عمى زعزعة استقرارهك كالسياسية، ككميا تؤثر عمى تقدـ المجتمع  األمنيةكاالقتصادية ك 

 :االجتماعية ثارآلاأوال: 

 كمنيالمستيمؾ كالمجتمع عمى صعيد ا السمبية ثارآلاجممو مف  بركز إلى األمكاؿ غسؿظاىرة  أدتلقد 
 :(2001)شمس الديف،  مف كجية نظر

  .األخالقيتخريب منظكمة العالقات االجتماعية كتخريب النسيج  -
  .ؼ كاالغتياالت حتى بعد دفع المبالغ الماليةظيكر حاالت االختطا -
 بيةلمغال شةكمو الفقر كتدني مستكيات المعياختالؿ تكازف الييكؿ االجتماعي كتزايد حدة مش -
  .ظمىالع
 .كالرشكة كغير ذلؾ اإلدارمساىمت في انتشار الفساد كالجرائـ االجتماعية كالفساد  -
 المغشكشةف خالؿ تكفير السمع كالخدمات ممكاطنيف ملشي يساىمت في تخفيض المستكل المع -

ؾ ممقاربو لمستكيات الدخكؿ كلكنيا لـ تدـ طكيالن مما تصبح عبء عمى المستي بأسعاركالتي تباع 
 .نفسو
 .األسمحةتخريب المجتمع مف خالؿ تجاره المخدرات ك  -
 .كتنكعيا كتشابكيا د معدالت الجريمةازديا -
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 (1997( )عبد العظيـ، 2017)العنزم،  :االقتصادية ثارآلثانيا: ا

كقكع  أثناء  المجتمعفي  مكاؿاأل غسؿاالقتصادية السمبية التي خمفتيا ظاىرة  ثارآلاىناؾ مجمكعة مف 
كسيارات  كمعدات آالتتيريب  أكسرقة المصارؼ كالبنكؾ  إماالمغسكلة  األمكاؿالجريمة الف معظـ 

االقتصادية السمبية  ثارآلاىذا كمو يزيد مف  األسكاؽ، إلىدخكؿ بضائع مغشكشة  أكالخارج  إلى آثارك 
تجاذب عكامؿ البيئة  أف إال ،الظاىرة استحداثالرغـ مف كيميز الظاىرة عف الظكاىر العالمية عمى 

 :األتياالقتصادية السمبية  ثارآلاانطالقيا بسرعة فائقة، كمف  إلى أدلالداخمية كالبيئة الخارجية 
 (1999الشيخ، ( )2001( )شافي، 2004)المطيرم، 

  :يمي الدخؿ القكمي مف خالؿ ما إضعاؼ إلى أدتالظاىرة  إف-1

كتحكيميا لالستثمار )العمالت الصعبة ( التي تمت سرقتيا مف المصارؼ  األمكاؿاستنزاؼ رؤكس  - 
 . بمدفي خارج ال

 بأسعاركبيعيا  بمدخارج ال إلىكالمعدات كالمصانع  كاآلالتالناجمة عف تيريب المكائف  ثارآلا -
 .ماؿ ثابت كميـ رأسمنخفضة كىي تمثؿ 

 .منخفضة أصالالتي ىي  إلنتاجيةا طاقتيافي تعطيؿ المشاريع الصناعية مما افقد البمد  ألمساىمو -

 بسبب ضعؼ االدخار كاالستثمار. اإلنتاجيةضعؼ القطاعات  -

كاالستيالؾ كىذا  اختالؿ التكازف بيف االدخار إلى أدلالخارج  إلى األمكاؿ رؤكسىركب  إف -2
 .المديكنيةؿ الخارجي مما يزيد مف ممزمة بالتحكي الدكلةسيجعؿ 

بشراء  األفرادمما يعني قياـ  مستقبميةالنقدم )سعر الصرؼ( كالخكؼ مف تقمبات  عدـ االستقرار -3
 .دكلةخارج ال أككادخارىا داخؿ  األجنبيةالعمالت 

 .مة اثر سمبا في العدؿ االجتماعييسكء تكزيع الدخؿ كتركزه بيد فئة طفيمية قم-4

ابف خمدكف  لمبدأقتؿ الصناعة الكطنية كفقا  إلى أدل السكؽ إلىالسمع المغشكشة  إدخاؿ إف -5
 .)السمعة الرديئة تطرد السمعة الجيدة(

 .لكطنية، كانخفاض قدرتيا الشرائيةتدىكر قيمة العممة ا -6



34 
 

 .ة كالتضخـ كالفقر كالبطالةلمعمم ارتفاع األسعار كانخفاض القكة الشرائية -7

 (2006( )عسيرم، 2006)سفر،  :األمنية ثارآلاثالثا: 

 .زعزعة االستقرار كاألمف الداخمي -
 .األمكاؿ في إحداث اضطرابات أمنيةاستغالؿ غاسمي  -
 .استغالؿ األمكاؿ المغسكلة في تكفير الدعـ المالي لإلرىابييف، كتمكيؿ شراء السالح الالـز -

 .الستقرار الداخميلزعزعة األمف كا
 .كاإلرىابيةتجنيد األفراد ضمف الجماعات المتطرفة  -

 (2001)شمس الديف،  :السياسية ثارآلارابعا : 

 .ألمكاؿ في إحداث اضطرابات سياسيةإمكانية استغالؿ غاسمي ا -
ث االنقالبات استغالؿ األمكاؿ في تكفير الدعـ المالي لإلرىابييف، كتكفير الدعـ المالي لحدك  -

 .كرية كالسياسيةالعس
سعي غاسمي األمكاؿ إلى اختراؽ األنظمة السياسية كاإلدارية كالحككمية لمتأثير عمى مراكز اتخاذ  -

 .دعـ الحمالت االنتخابية لمرشحييـالقرار، كاستغالؿ أمكاليـ الضخمة في 

 :األيىال غسميعىلبد يكبفحخ جشائى 

األمكاؿ، منيا ما  غسؿصة في مكافحة جرائـ ىنالؾ العديد مف المعكقات التي تكاجو األجيزة المخت
يتعمؽ بالمستكل الدكلي كمنيا عمى المستكل الداخمي، حيث مف المفترض أف تككف مكاجية ىذه 
الظاىرة في تكامؿ ما بيف أعضاء المجتمع الدكلي، كعميو سنقكـ برصد أبرز المعكقات التي تكاجو 

( 2017( )العنزم، 2006( )سفر، 2009النكيصر، ( :األمكاؿ غسؿالدكؿ في مكافحة جرائـ 
 (2009)الحياصات، 

عمى 1988مف اتفاقية فيينا عاـ  12/9ضعؼ أجيزة الرقابة لمتجارة الدكلية، فقد نصت المادة   -
ضركرة إنشاء نظاـ لمراقبة التجارة الدكلية تسييال لكشؼ الصفقات المشبكىة كتطبيقا لنص ىذه المادة 

مميات غسؿ األمكاؿ بإنشاء أجيزة متخصصة لذلؾ، إال أف ىذه قامت الدكؿ الميتمة بمكافحة ع
األجيزة ما زالت تعاني بعض النقص الذم يحد مف نشاطيا كفعاليتيا، خاصة فيما يتعمؽ بتنكع 
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األنظمة كالقكانيف المطبقة عمى مستكل جميع دكؿ العالـ، ككذلؾ ضعؼ التعاكف الدكلي في مجاؿ 
 مكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ. 

ـ كجكد أنظمة معمكماتية متطكرة لدل العديد مف الدكؿ تسمح بمراقبة التحركات المالية عد  -
 عية مصدرىا كأكجو استثمارىا. كمعرفة مشرك 

عدـ التزاـ البنكؾ بالمراقبة كالتحقؽ مف العمميات المصرفية المختمفة، كىذا ما أكدتو بعض  -
 ة بمكضكع مكافحة غسؿ األمكاؿ. الدراسات الميتم

جكد برامج تدريبية متطكرة لمعامميف في القطاع المالي كالمصرفي تقكـ عمى تكعيتيـ عدـ ك   -
بمعرفة تقنية مكافحة غسؿ األمكاؿ، حيث ما زالت بعض البنكؾ كالمؤسسات المالية في بعض دكؿ 

 يران في الخبرات لدل مكظفييا. العالـ تعاني نقصان كب

ف دكلة في قانكف دكلة ما ال يشكؿ جريمة في قانك اختالؼ القكانيف بيف الدكؿ، فما ُيعد جريمة   -
 أخرل. 

اختراؽ أجيزة الحاسكب لممصارؼ كالمؤسسات المالية، فمف المعمكـ أف جرائـ غسؿ األمكاؿ   -
إلكتركنيان تتـ مف خالؿ إجراء عمميات معقدة مف التحكيالت النقدية اإللكتركنية مف حساب إلى آخر، 

 .مكاؿكذلؾ إلضفاء الشرعية عمى ىذه األ

الصعكبة في فرض رقابة عمى أمكاؿ الجماعات اإلرىابية بسبب كجكد ثغرات في النظاـ المالي  -
 اعات اإلرىابية عبر أناس شرعييف.العالمي، مف خالؿ إمكانية تعامؿ بعض الجم

 األمكاؿ، كالجماعات اإلرىابية. غسؿكجكد عالقات بيف بعض الشركات الكبرل كجماعات  -
 .قمة تكاجد ىذه الجريمة في البالداألمكاؿ أك ب غسؿة مكافحة غياب القناعة بأىمي -
مؤسساتيا المالية نظاـ السرية المصرفية المعمكؿ بو في بعض الدكؿ كالتي تستخدـ مصارفيا ك  -

 .في غسؿ األمكاؿ
 .عمى بعض مصادر األمكاؿ المغسكلة تفاكت األنظمة العقابية في تكقيع العقكبة -
ت بيف الجيات المختصة بالمكافحة كالسمطات النقدية كبيف تداخؿ االختصاصات كالصالحيا -

 .ية كاإلداريةالييئات القضائ
 .المساىمة في مكافحة غسؿ األمكاؿ التفاكت الكاضح في اتجاىات الدكؿ مف حيث حرصيا عمى -
 .يات المعنية بمكافحة غسؿ األمكاؿعدـ تنفيذ غالبية الدكؿ لالتفاق -
 .مختصة لمكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿال األمنيةة عدـ كجكد أقساـ متخصصة في األجيز  -
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قمة اإلمكانيات المادية المخصصة لألجيزة المختصة في مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ، حيث  -
 .كنكلكجية عالية المستكل لممكافحةتحتاج إلى تقنيات ت

 .صة عمى مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿالمخت األجيزةعدـ تأىيؿ العامميف في  -

الباحثيف بتقسيـ المعكقات الرئيسية التي تكاجو التحقيؽ كمكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ كما قاـ بعض 
الث إلى ثالثة أقساـ رئيسية، يتعمؽ األكؿ بالمعكقات التشريعية، كالثاني بالمعكقات المصرفية، كالث

 .(2004)المطيرم،  يتعمؽ ببعض المعكقات األخرل

 :المعكقات التشريعية

 .الخاصة بغسؿ األمكاؿ كتباينياات عدـ كفاية التشريع -
 .ؿ األمكاؿإشكالية التكييؼ القانكني لغس -
 .جكد تشريعات رادعة كعقكبات قاسيةعدـ ك  -

 :المعكقات المصرفية

  .السرية المصرفية كمعكؽ مصرفي لمتحقيؽ في جرائـ غسؿ األمكاؿ -
 .قبة الجادة كتعميمات غسؿ األمكاؿعدـ التزاـ المصارؼ بالمرا -

  :رلالمعكقات األخ

  .عدـ كجكد نظاـ معمكماتي متطكر لممكاجية -
  .الكسائؿ كاألساليب المتطكرة التي يستخدميا الجناة -
 .كزية لتأميف التنسيؽ في المكافحةضعؼ أجيزة الرقابة كعدـ كجكد كحدة مر  -

 :يكبفحخ جشائى غسم األيىال آنُبد

ستراتيجيةع خطط تمر عممية مكافحة غسؿ األمكاؿ بالعديد مف المراحؿ التي تتطمب كض قصيرة  كا 
بتحديد األدكات كالكسائؿ المناسبة، كمف ثـ تييئة البيئة المناسبة  المدل كبعيدة المدل، تمر مف خالليا

لمؤسسات لمكافحة الظاىرة، مركرا بتطبيؽ التكصيات الدكلية، كأيضا ضركرة الرقابة عمى المصارؼ كا
 .المالية كتحديد كاجباتيا
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 (2009( )الحياصات، 2017)العنزم،  :كافحة جريمة غسؿ األمكاؿأدكات ككسائؿ مأكال: 

، كامتد التجريـ كالعقاب ليشمؿ األمكاؿ كتشريع العقاب الرادع لو غسؿتجريـ فعؿ ضركرة  -
المساعدة بأم شكؿ مف األشكاؿ ككتـ المعمكمات كاإلىماؿ في اتخاذ اإلجراءات المطمكبة لمكشؼ عف 

العقكبة كشممت في معظـ القكانيف العربية السجف لمدد مختمفة حتى  العمميات المشبكىة، كقد تراكحت
  بما يعادؿ قيمة األمكاؿ القذرة كتصؿ حتى ضعفيا.   عشر سنكات باإلضافة إلى الغرامة المالية

يا بصالحيات ضيفك تاإلرىاب، ك  غسؿمستقمة ميمتيا مكافحة  إداراتإنشاء ىيئات أك  العمؿ عمى -
ىذه الصالحيات الرقابة عمى األنشطة المصرفية كأنشطة  تضمفت غالبا ماكاسعة في مجاؿ عمميا، ك 

 األمكاؿ. غسؿالمؤسسات المالية كغيرىا مف األنشطة التي قد تستيدؼ مف قبؿ الضالعيف في عمميات 
مجمكعة مف كالتي تتضمف تشريعات مكافحة األمكاؿ مستيدية بنصكص التكصيات الدكلية  فرض -

، مثؿ مسؾ األمكاؿ غسؿتشكؿ مجاال لمقياـ بط كتحرم العمميات التي قد اإلجراءات المتعمقة بضب
بيا لسنكات بعد إغالؽ العممية كالتقارير الدكرية كغير الدكرية عند التعرض لما  كاالحتفاظالسجالت 

 يثير الشبية كاإلبالغ عف أم حالة أك طمب غير مبرر. 
المالية ىدفيا عممية الضبط كالتحرم كجكد إدارة بمستكل عاؿ في البنكؾ كالمؤسسات  ضركرة -

 األمكاؿ. غسؿكمكافحة محاكالت 
األمكاؿ في الدكؿ المختمفة المعمكمات ، كتعمؿ بجيكد مشتركة  غسؿأف تتبادؿ ىيئات مكافحة   -

 األمكاؿ. غسؿلمكافحة 

 :العكامؿ المساعدة عمى مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿثانيا: 

 غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب، يجب أف نحدد كتعزز العكامؿ حتى نككف أماـ عممية ناجحة لمكافحة
 (2005: )الغامدم، التي تساعد عمى ذلؾ، كمف أىميا

األمكاؿ كضركرة مكافحتو  غسؿبرامج لتكعية الجميكر كنشر ثقافة عامة حكؿ مكضكع مخاطر  -
 ،كعالقة ذلؾ باألخالؽ العامة كالديف.

 األمكاؿ بطريقة فعالة. غسؿفحة تشريعات عادلة كمالئمة كمساعدة تتيح مكا -
برامج تكعية كتدريب كتأىيؿ لمعامميف في الدكائر الحككمية كالشركات كالمؤسسات الخاصة التي  -

 أمكاؿ.  غسؿأمكاؿ أك يمكف أف تستخدـ أنشطتيا في عمميات  غسؿيمكف أف تكاجو عمميات 
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الضبط القضائي كبحيث تككف برامج تدريب كتأىيؿ لمعامميف في أجيزة األمف المختصة كالتحقيؽ ك  -
في أدكات ككسائؿ الجريمة  التطكر المستمرئـ يالبرامج التدريب ىذه مستمرة كمتطكرة باستمرار بما 

التي دأب المجرمكف المحترفكف عمى تطكيرىا كابتكار العديد كالمعقد منيا باستمرار لمقياـ بتنفيذ 
 .جرائميـ

ألمكاؿ كالجرائـ المالية ا غسؿتصة بعمميات إنشاء كحدات أك إدارات أمنية أك شرطية مخ  -
، ف مف ذكم السمعة الطيبة كالنزاىة، يتـ رفدىا باستمرار بالخبرات الجيدة كاألفراد المؤىميالمنظمة

ككضع األنظمة المناسبة كالبدالت المجزية ليذه الخبرات لمحفاظ عمييا مف عدـ الكقكع كالتأثر 
كيجب أف يمنح العامميف في ىذه الكحدات المتخصصة  ،يابالمغريات المادية التي قد يتعرضكف ل

الحصانة كاإلمكانية التي تمكنيـ مف التصدم لمضغكط اإلدارية كالسياسية كالسمطكية التي قد 
 يتعرضكف ليا.

كجكد قضاء مختص مؤىؿ كنزيو كمحاكـ مستقمة كقضاة عمى مستكل جيد مف التأىيؿ كالمعرفة  -
 لى النزاىة.كالبراعة ، بالطبع باإلضافة إ

، كمف األمكاؿ، كجكد رقابة جماىيرية غسؿة المناسبة لمكافحة مما يساعد عمى تككيف البيئ -
 .الكسائؿ المساعدة كالمعركفة ليذه الرقابة حرية اإلعالـ كالصحافة

 غسؿكجكد إجراءات كفيمة كأنظمة مناسبة كخبرات جيدة لمكافحة استخداـ التكنكلكجيا في عمميات  -
 األمكاؿ.

  :االلتزاـ بالتكصيات الدكليةثا: ثال

حيث تعتبر التكصيات الصادرة عف فرقة العمؿ المعنية باإلجراءات المالية، بشأف غسؿ األمكاؿ، كىي 
 1989جياز دكلي حككمي أنشئ بمقتضى أحد مقررات القمة االقتصادم السنكم الخامس عشر 

 1990أصدرت الفرقة تقريرىا عاـ لرؤساء دكؿ كحككمات الدكؿ الصناعية الرئيسية السبع، حيث 
تبر أىـ ما كرد ، كيع1989متضمنة أربعيف تكصية تعزز كتكمؿ أحكاـ اتفاقية فيينا، كبياف بازؿ لسنة 

 مايمي: (2004)المطيرم،  حسبمف تكصيات 

حث الدكؿ عمى اتخاذ التدابير الالزمة لتجريـ غسؿ األمكاؿ المتأتية مف المخدرات عمى النحك  -
 .1988تفاقية فيينا لعاـ مبيف في اال
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إلى إخضاع الشركات كالمصارؼ المتكرطة في عمميات غسؿ األمكاؿ لممسؤكلية الجنائية، إضافة  -
 .المسؤكلية الجنائية لمكظفييا

ضركرة قياـ المصارؼ كالمؤسسات المالية غير المصرفية بكشؼ ىكية العمالء، كاالحتفاظ ليـ  -
إقفاؿ الحساب، عمى أف تككف ىذه السجالت متاحة ( سنكات عمى األقؿ بعد 5بسجالت لمدة )
 .ة المختصة عند أم مالحقات جنائيةلمسمطات المحمي

حث الدكؿ عمى اليقظة كالحذر فيما يتعمؽ بالمعامالت التي تككف كبيرة عمى غير العادة،  -
محؿ كاألنماط غير المعتادة لممعامالت كالتي ليس ليا ىدؼ اقتصادم أك قانكني كاضح كالتي تككف 

 .تقرير عنيا إلى السمطات المختصة شبية، كذلؾ برفع
الطمب مف المؤسسات المالية التي ليا فركع في الدكؿ التي ليس بيا تشريع لمكافحة غسؿ  -

 .التكصيات التي كضعتيا فرقة العمؿاألمكاؿ أف تتخذ ما يمـز نحك تقيد تمؾ الفركع ب
الء عمى الصعيديف الدكلي كالمحمي كالتي النظر في جدكل إنشاء نظاـ لإلبالغ عف صفقات العم -

 .فتزيد عف حد معي
 .كالتطكرات في تقنيات غسؿ األمكاؿرصد كتبادؿ المعمكمات عف التدفقات النقدية  -
التشديد عمى ضركرة التعاكف الدكلي فيما يتعمؽ بمكاجية جريمة غسؿ األمكاؿ كما يرتبط بذلؾ مف  -

 .يا كتجميدىا كمصادرتياجريمة كضبطمف ال المتأتيةتعقب لممتحصالت 

  :دكر المصارؼ كالمؤسسات الماليةرابعا: 

مجمكعة مف المبادئ  1988كضعت المجنة الدكلية لمنظاـ البنكي كالممارسات اإلشرافية منذ عاـ 
  منيا:ية لمحماية مف جرائـ غسؿ األمكالاإلرشاد

و كنطاؽ نشاطو التثبت مف شخصية العميؿ كمعرفتو معرفة شاممة تشمؿ معرفة سياسة عمم -
كاف شخصية طبيعية أك ” كتاريخو قدر اإلمكاف كليس فقط معرفة شخصو، كيشمؿ ذلؾ العميؿ سكاء

 معنكية.
مراجعة المعمكمات التي يدلي بيا العميؿ كالمعمكمات التي قد يحصؿ المصرؼ عمييا مف   -

 مكمات.مصادر أخرل كالحذر مف العميؿ الذم يقدـ معمكمات غير كافية أك الذم يخفي مع
  إلى التغيير في األنشطة التي مف أجميا بدأ العميؿ التعامؿ مع البنؾ ، كخاصة تغيير االنتباه -

 . االعتياديةيتالءـ مع أعماليـ  الزبائف ألنشطتيـ بما ال
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 .سياسة مدركسة لمتقارير الدكرية حكؿ النشاط المصرفي كتحميؿ مخرجاتيا -
مستكياتيـ  اختالؼات عمى جميع المكظفيف عمى األمكاؿ كاإلرشاد غسؿتعميـ ثقافة مكافحة  -

 .(2008)العاجز،  قدرتيـ عمى التقاط الحاالت المريبة الختبارحاالت  كافتراضكتدريبيـ بشكؿ جيد 

 :قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب الفمسطينيخامسا: 

اإلرىاب، لمكاكبة بشأف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ  2015( لسنة 20صدر قرار بقانكف رقـ )
في  رىابية، كالتي تعتمد بشكؿ رئيسيالتطكرات اليائمة في مجاؿ الجريمة كخصكصا الجرائـ اإل

كتمكيؿ اإلرىاب، لذا  األمكاؿعممياتيا عمى التمكيؿ المالي، مما يدؿ عمى كجكد عالقة قكية بيف غسؿ 
 :المرتكزات التالية ، حيث قاـ عمىصدر ىذا القانكف في محاكؿ منو لمكافحة ىذه الظاىرة

تناكؿ الفصؿ األكؿ مف القانكف تعريؼ غسؿ األمكاؿ كالتعاريؼ المرتبطة بو، كما حدد الفصؿ  -
 .ي تعتبر محال لجرائـ غسؿ األمكاؿاألكؿ األفعاؿ التي تعبر جرائـ غسؿ أمكاؿ، كحدد األمكاؿ الت

 .كالميف غير المالية لية كاألعماؿتناكؿ الفصؿ الثاني مف القانكف كاجبات المؤسسات الما -
تناكؿ الفصؿ الثالث مف القانكف المجنة الكطنية لمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كالتي تـ  -

 .جب ىذا القانكف، كحدد اختصاصاتياتشكيميا بمك 
تناكؿ الفصؿ الرابع مف القانكف كحدة المتابعة المالية كالتي تـ إنشائيا بمكجب ىذا القانكف كحدد  -

اإلرىاب كتعتبر سمطة ، كىي تعتبر كحدة مستقمة تعنى بمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اختصاصاتيا
 .النقد مقرىا

 .لقانكف ضركرة اإلفصاح عف األمكاؿحدد الفصؿ الخامس مف ا -
 .ريمة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىابحدد الفصؿ السادس العقكبات كالجزاءات المترتبة عمى ج -

بشأف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب مف  2015( لسنة 20أف القرار بقانكف رقـ ) كيتضح 
التشريعات الحديثة كالمتطكرة مقارنة بدكؿ العالـ في ىذا المجاؿ، كلعؿ أبرز ما يميز ىذا القانكف 
المجنة الكطنية لمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب، كالتي تعتبر بمكجب االختصاصات التي 

ة ىذه الجريمة، كما يميز القانكف أيضا كحدة المتابعة المالية التي أنشئت منحت ليا قادرة عمى مكافح
بمكجب ىذا القانكف كالتي تعتبر جية مستقمة كطنية تعنى بمكافحة غسؿ األمكاؿ، كلعؿ أبرز ما يميز 
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كبات رادعة كمناسبة تعتبر تمؾ العقالقانكف ىك العقكبات كالجزاءات التي حددىا، فكفقا لنظرية الردع 
 (.6، لممزيد مف التكضيح انظر الممحؽ رقـ )حؽ المجرميفب

 :انُظشَبد انًفسشح

ىنالؾ العديد مف النظريات التي فسرت السمكؾ اإلجرامي بشكؿ عاـ، كالعديد مف النظريات التي فسرت 
، حيث يعزك الباحث تمؾ الجرائـ إلى العديد مف النظريات كالتي ترتبط بشكؿ األمكاؿجرائـ غسؿ 

فسير تمؾ الجرائـ كالتي أجمع الفقياء أنيا تشكؿ النظريات الرئيسية في الكقاية مف الجرائـ مباشر بت
بشكؿ عاـ، لعؿ أبرزىا نظرية الردع كالتي تتعمؽ بالقانكف كالعقكبات المقررة، كنظرية االختيار العقالني 

 .نظرية النشاط الرتيبك 

 :أكال: نظرية الردع

لمكيفية التي ينبغي أف يبنى عمييا القانكف كالعدالة الجنائية،  إنسانياقدمت المدرسة الكالسيكية مفيكما 
فمـ تنشأ نظريات عف السمكؾ اإلجرامي، بؿ تـ استخداـ االفتراض السائد لمذىب المتعة كنظرية في 
دراجيا ضمف منطؽ العقالنية لتأسيس بناءات قانكنية، كلقد شكال الجريمة  الطبيعة اإلنسانية، كا 

ىرىا كليس السمكؾ اإلجرامي بالرغـ مف أنيـ افترضكا العقالنية، كمذىب المتعة، كالردع . كالقانكف جك 
فكاف القانكف لحماية حقكؽ كؿ مف المجتمع كاألفراد، ككانت الغاية األساسية منو ىك ردع السمكؾ 

 إمعافي ككاجب المكاطنيف ف األخالقيةاإلجرامي، كعميو، فقد شدد القانكف الكالسيكي عمى المسؤكلية 
النظر في العكاقب المترتبة عمى السمكؾ قبؿ اإلقداـ عميو، كيتطمب ىذا التفكير تصكرا عف البشر 
بامتالكيـ اإلرادة الحرة كالطبيعة العقالنية، حيث شكمت العقالنية عنصرا حاسما في المكقؼ 

مف أم سمكؾ الكالسيكي، حيث يتكجب عمى الفرد أف يككف قادرا عمى كزف المتعة المتحصؿ عمييا 
 (2013غير قانكني مقابؿ العقاب )األلـ( المفركض بالقانكف كالمقرر الحقا ضد الفعؿ. )كيمياـ، 

ككفقا لبنثاـ، كاف دكر العقاب بحد ذاتو شر يتكجب استخدامو الستبعاد شر أكبر كأعظـ، حيث أف 
لردع : النكع الفردم أك التبرير الكحيد لمعقكبة ىك الردع، كقد رأت المدرسة الكالسيكية نكعيف مف ا

الخاص، كالنكع المجتمعي أك العاـ، حيث يطبؽ الردع الخاص عمى األفراد الذيف يرتكبكا جرما، فالفكرة 
مف الجريمة، فقد اقترح العديد أف العقكبات  المتأتيةىي تطبيؽ ما يكفي مف األلـ لتعكيض كمية المذة 
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أف العقكبة التي  كرأكامف الجريمة،  المتأتيةالمذة  يجب أف تككف محددة بنفس درجة األلـ كما ىي درجة
 (2014تتجاكز ىذا المدل ال لزـك ليا، ألنيا تضع الدكلة في مكقؼ الطاغية. )ايكرز، 

في المقابؿ كاف تطبيؽ الردع العاـ عمى الجناة المحتمميف برؤيتيـ أف الشخص المعاقب لف يحصؿ 
راقبة أك بطريقة أخرل المعرفة عف الفرد الذم تمقى عمى شيء جراء ارتكاب الجريمة، كمف خالؿ الم

عقكبة الرتكابو جريمة ما، فإف اآلخريف سكؼ يتعممكا أف ىكذا سمكؾ ىك غير مربح، كلذلؾ عمييـ أف 
 .ال يقكمكا بارتكاب أفعاال مشابية

عة حيث رأل ىؤالء المنظريف ثالث مككنات لمردع : السرعة، اليقيف، الشدة، كتتمثؿ السرعة في سر 
تطبيؽ العقكبة، كنظريا كمما كانت العقكبة أقرب مف كقت ارتكاب الفعؿ، كمما كانت النتائج أفضؿ، 
كعميو، فإذا ما تـ معاقبة الفعؿ غير المرغكب بو مباشرة، فإف الفرد سكؼ يرتدع عمى األرجح، كاليقيف 

اعتقد منظرم  ىك مفيكـ جعؿ العقكبة أكيدة في حاؿ تـ ارتكاب الفعؿ غير المرغكب بو، حيث
الكالسيكية أنو إذا ما تـ تأكيد العقكبة عمى الفعؿ غير المرغكب بو، فإف أم شخص عاقؿ سكؼ يرل 
مباشرة قمة الربح مف ىكذا أفعاؿ، أما الشدة فيي مقدار األلـ الذم يصيب أكلئؾ الذيف يقكمكف باألفعاؿ 

. )الكريكات، لحاؽ الضرر باآلخريفإالمؤذية، فكمما كانت الشدة المحتممة أكبر، كمما تجنب الشخص 
2012) 

 األمكاؿكيتضح مف تمؾ النظرية بأنو يجب أف تككف العقكبات المقررة لمجرائـ االلكتركنية كجرائـ غسؿ 
رادعة، بحيث يككف األلـ المترتب عمى تمؾ الجرائـ كالمتمثؿ بالعقكبة يزيد عف المنفعة كالمذة التي تعكد 

العقكبات المقررة لجرائـ غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب  أفائـ، كنرل لمشخص مف ارتكابو لتمؾ الجر 
 .المقررة لمعقكبات في نظرية الردعالفمسطيني تحقؽ الشركط 

 :ثانيا: نظرية االختيار العقالني

ىؿ يقكـ المجرمكف قبؿ البدء بجرائميـ بعممية حساب تبيف أف الجيكد كالتكاليؼ ىي أقؿ مف المكاسب 
؟ إف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تعتمد كما تقكؿ نظرية الخيار العقالني اء ارتكاب الجريمةالمتكقعة مف كر 

عمى ما إذا كاف المرء يعتقد بأف النظرية تفترض أف العقالنية الخالصة أك الجزئية تعمؿ ضمف مجاؿ 
جدا  كؿ شخص يباشر بارتكاب جريمة يستند لحسابات عقالنية دقيقة أفالجريمة، ىؿ تفترض النظرية 

؟ ىؿ يختار المنتيؾ ي أك االمتناع عنولممتعة في مقابؿ األلـ قبؿ أف يقـك باإلقداـ عمى فعمو اإلجرام
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رادة حرة، كأخذا بعيف االعتبار فقط مجمكعة  لمقانكف ارتكاب جريمتو كىك مزكد بمعرفة كاممة كا 
 (2014رز، . )ايككالمحدد بطريقة مكضكعية أك ذاتيةالمكاسب كالتكاليؼ المحسكبة بحذر 

عف الحساب العقالني الخالص لمنتائج المحتممة لمفعؿ نادرة حتى بيف عامة الجميكر الذيف يمتزمكف 
بالقانكف، كعالكة عمى ذلؾ فإف المجرميف يقترفكف الجرائـ بشكؿ منتظـ باعتبار الجرائـ مينة ال 

المثاؿ كفي دراسة لمجرائـ يسمككف باالستناد إلى عممية صنع قرار ذات طابع عقالني كمي، فعمى سبيؿ 
المتكررة عمى الممكية فقد كجد )تانؿ( أف المرتكبيف ليذه الجرائـ كانكا يعتقدكف بأنيـ سيحصمكف عمى 
دخؿ مف جرائميـ، كأنو لف يتـ القبض عمييـ، أك أنيـ اعتقدكا بأنيـ سكؼ لف يقضكف فترة طكيمة في 

ة مف الحياة لـ يككنكا خائفيف لقضاء فترة طكيمنيـ السجف إذا ما تـ القبض عمييـ، كعالكة عمى ذلؾ، فإ
في السجف ال تشكؿ تيديدا ليـ، ىذه النتائج يبدكا أنيا متفقة مع نظرية االختيار العقالني مف حيث أف 
المكاسب المتكقعة نظر إلييا عمى أنيا تفكؽ التكاليؼ المترتبة عمى الجريمة، كىنا فإف القرار الذم 

مة، كعمى أية حاؿ، فإف العممية التي مف خالليا يصؿ منيككا القانكف إلى يتخذ ىك ارتكاب الجري
قرارىـ بارتكاب جريمة أخرل ال تتطابؽ مع نمكذج الحساب العقالني الخالص لممنافع كالتكاليؼ، فقد 
يحاكلكف تفادم القبض عمييـ، كلكف أفعاليـ كتقديراتيـ لممخاطر ىي غير كاقعية كلحد ما ليست 

ا لـ يككنكا قادريف عمى القياـ بتقديرات معقكلة لمخاطر القبض عمييـ كاعتقاليـ، كقامكا عقالنية، إذ
منطقة التي ارتكبكا بالقميؿ مف التخطيط لمجريمة كلـ يككنكا عمى دراية بالعقكبات القانكنية في ال

 (2013. )كيمياـ، جرائميـ فييا

سؿ األمكاؿ، نجد أنو كمما كاف ىنالؾ اعتقاد كبتطبيؽ ىذه النظرية عمى الجرائـ االلكتركنية كجرائـ غ
يقاع العقكبة عميو،  لدل المجـر االلكتركني أك مف سيقكـ بغسؿ األمكاؿ أنو سيتـ إلقاء القبض عميو كا 

فإف احتماؿ ارتكابو لمجريمة سيككف أقؿ، فيي عممية حسابية يقـك بيا الجاني لممقارنة بيف الجريمة 
مثؿ المكاسب المتكقعة لو، كبيف التكاليؼ التي سترتب عمى ارتكابو لتمؾ التي سيقكـ بارتكابيا كالتي ت

 .يمة كالتي تمثؿ العقكبة كالخسائرالجر 
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 انذساسبد انسبثمخ

 :أوال: الدراسات العربية

دور اإلدارة القانونية بوزارة الداخمية في مكافحة جرائم غسل ( دراسة بعنكاف )2017أجرل العنزم )
ذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر اإلدارة القانكنية بكزارة الداخمية في مكافحة غسؿ (، كىدفت ىاألموال

األمكاؿ، كقد تككف مجتمع الدراسة مف العامميف في اإلدارة القانكنية بكزارة الداخمية كالعامميف في كحدة 
الباحث المنيج ( كتـ حصر المجتمع كامال، كقد استخدـ 88التحريات المالية بكزارة الداخمية كعددىـ )

 .كأداة لجمع البيانات الستبانةالكصفي التحميمي عف طريؽ المدخؿ المسحي باستخداـ ا

كقد تكصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج أبرزىا أف ممارسات اإلدارة القانكنية بكزارة الداخمية لمكافحة 
ارة الداخمية في مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ جاءت بدرجة كبيرة، كأف مساىمات اإلدارة القانكنية بكز 

جرائـ غسؿ األمكاؿ بدرجة متكسطة، كجاءت المعكقات التي تحد مف دكر اإلدارة القانكنية بكزارة 
 .ـ غسؿ األمكاؿ جاءت بدرجة متكسطةالداخمية في مكافحة جرائ

بعدد  دارة القانكنية بكزارة الداخميةكصيات لعؿ أبرزىا ضركرة تزكيد اإلكقد أكصى الباحث بعدد مف الت
مف االستشارييف المتخصصيف في مكافحة غسؿ األمكاؿ لكضع معايير قانكنية كاضحة تحدد التكييؼ 
القانكني لجريمة غسؿ األمكاؿ، كتمكيف اإلدارة القانكنية بكزارة الداخمية مف التنسيؽ كالتعاكف مع 

 .قيقات الخاصة بجرائـ غسؿ األمكاؿالجيات الرقابية كالمشاركة في التح

دور التحريات والبحث الجنائي في الكشف عن بعنكاف )  دكتكراه( أطركحة 2016) العتيبيأجرل 
، حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر التحريات كالبحث الجنائي في (ةالمعموماتيالجرائم 

ات ة، كقد تمثؿ مجتمع الدراسة في الضباط العامميف في إدارات التحريالمعمكماتيالكشؼ عف الجرائـ 
( ضابط ، باإلضافة إلى عينة 48كالبحث الجنائي بشرطة منطقة مكة المكرمة، كقد بمغ عددىـ )

( قضية، كقد استخدـ 150ة في شرطة جدة بمغ عددىا )المعمكماتيعشكائية عنقكدية مف القضايا 
 .الكصفي بأسمكبي المسح االجتماعي الباحث المنيج

مكافقة أفراد مجتمع الدراسة عمى أف دكر التحريات في كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث 
ة ضعيؼ، كمكافقة أفراد مجتمع الدراسة عمى أف دكر التسجيؿ الجنائي المعمكماتيالكشؼ عف الجرائـ 

ة جيد، كمكافقة أفراد مجتمع الدراسة كبشدة عمى ضركرة كجكد المعمكماتيفي الكشؼ عف الجرائـ 
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ة، ككجكد صعكبات تكاجو التحريات كالبحث الجنائي المعمكماتيجرائـ ميارات تقنية الزمة لمكشؼ عف ال
 .ةالمعمكماتيند الكشؼ عف الجرائـ ع

كمف أىـ التكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث ضركرة العمؿ عمى تأىيؿ كتدريب ضباط التحريات 
سجيؿ الجنائي ة في أقساـ التالمعمكماتيكالبحث الجنائي، كاستحداث فيارس ككحدات تتعمؽ بالجريمة 

بإدارات التحريات كالبحث الجنائي، كضركرة دعـ اإلدارات بضباط حاصميف عمى مؤىالت عممية في 
 .تقنية المعمكمات كشبكة االتصاالتكأجيزة  اآلليمجاؿ عمكـ كىندسة الحاسب 

 :ة في النظام السعوديالمعموماتيم الركن المادي في الجرائ( دراسة بعنكاف )2014أجرل الزارع )
ة المعمكماتي(، حيث ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى ماىية الركف المادم في الجرائـ دراسة تأصيمية

في النظاـ السعكدم، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي بطريقتو العممية التي تجمع بيف االستقرائية 
 .لتطرؽ إلى منيج التحميؿ كالتأصيؿكاالستنتاجية، كا

صؿ إلييا الباحث أف االعتداء الذم يقع عمى البيانات بالتعديؿ أك الحذؼ أك كمف أىـ النتائج التي تك 
اإلضافة في العالـ االفتراضي ىي تحاكي نفس مسرح الجرائـ التقميدية التي تقع في العالـ الكاقعي، 

ة ليا المعمكماتيباختالؼ المسرح الذم تقع فيو الجريمة، كالسمكؾ اإلجرامي لكؿ جريمة في الجرائـ 
 .الخاصر متعددة لمنشاط اإلجرامي فييا، فكؿ جريمة ليا طابعيا صك 

العمؿ عمى سرعة استصدار الئحة تنفيذية لنظاـ مكافحة كمف أىـ التكصيات التي يكصي بيا الباحث 
ة لضماف دقة تنفيذه كعدـ التكسع فيو، كتكضيح صكر السمكؾ الجرمي في نظاـ المعمكماتيالجرائـ 

 .قضائية كأفراد المجتمعة بطريقة تكفؿ فيميا مف قبؿ األجيزة التنفيذية كالاتيالمعمكممكافحة الجرائـ 

(، حيث ىدفت ىذه دور البنوك في مكافحة تبييض األموال( دراسة بعنكاف )2014أجرت كريمة )
الدراسة إلى التعرؼ عمى القكاعد القانكنية المكرسة كالقادرة عمى جعؿ البنكؾ تقكـ بدكر فعاؿ في 

 .في التحميمي، كالمنيج المقارفمميات غسؿ األمكاؿ، حيث استخدمت الباحثة المنيج الكصالتصدم لع

كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا أف يمكف لمبنكؾ أف تؤدم دكرا رياديا في مكافحة 
ت تبييض األمكاؿ، كأف جريمة تبييض األمكاؿ مف الجرائـ االقتصادية التي ترتبط بالبنكؾ كالمؤسسا

المالية، كأنيا تؤثر سمبا عمى السياسية االقتصادية لمدكلة، كأف أىـ المعكقات التي تحكؿ دكف مكافحة 
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غسؿ األمكاؿ الغمكض في تحديد معايير االشتباه في األمكاؿ المغسكلة، كعدـ الجمع بيف العقكبات 
 .البنكؾض األمكاؿ مف العامميف في التأديبية كالعقكبات الجزائية لمف يسيـ في تبيي

كقد أكصى الباحث بعدد مف التكصيات لعؿ أبرزىا ضركرة تكريس منيج في تطبيؽ تدابير اليقظة 
لمكافحة تبييض األمكاؿ في البنكؾ، كضركرة كجكد دليؿ إجرائي يكضح خطكات مكافحة تبييض 

 .أك خمية معالجة االستعالـ المالياألمكاؿ مف قبؿ المجنة المصرفية 

تطوير ميارات التحقيق الجنائي في مواجية الجرائم ( دراسة بعنكاف ) 2014أجرل القحطاني )
(، كىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد الطرؽ التي تساعد في تطكير الميارات األساسية لدل ةالمعموماتي

ة، كقد تككف المعمكماتيالمحققكف في ىيئة التحقيؽ كاإلدعاء العاـ لمتحقيؽ الجنائي في مكاجية الجرائـ 
( 256الدراسة مف المحققيف في ىيئة التحقيؽ كاإلدعاء العاـ بمدينة الرياض كالبالغ عددىـ )مجتمع 

( محققا، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي حيث 156كتـ أخذ عينة عشكائية تناسبية عددىا )
 .االستبانة كأداة لجمع المعمكمات اعتمد الباحث

أفراد عينة الدراسة مكافقكف بدرجة عالية عمى مدل تكفر النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث أف  أىـكمف 
ة، كأف أفراد عينة المعمكماتيميارات محققي ىيئة التحقيؽ كاإلدعاء العاـ لمتحقيؽ الجنائي في الجرائـ 

الدراسة مكافقكف بدرجة عالية عمى معكقات تطكير ميارات التحقيؽ، كمكافقكف بشدة عمى سبؿ تطكير 
 .لتحقيؽ كاإلدعاء العاـققي ىيئة اميارات مح

الباحث بمجمكعة مف التكصيات أبرزىا تييئة البيئة التدريبية المناسبة لمحققي ىيئة  أكصىكقد 
ة، كاالستفادة مف الخبرات المعمكماتيالتحقيؽ كاإلدعاء العاـ، كضركرة عقد دكرات متقدمة في الجرائـ 

لتكاكب تطكرات  األمنيةي الكميات كالمعاىد كالتجارب الناجحة في الدكؿ المتقدمة، كتطكير المناىج ف
 .ةالمعمكماتيت في مكاجية الجرائـ تقنية المعمكما

ة في دول مجمس التعاون المعموماتيأنظمة الجرائم ( دراسة بعنكاف )2013أجرل الزىراني )
ة في دكؿ مجمس المعمكماتيكىدفت ىذه الدراسة إلى طرح مشركع لتكحيد أنظمة الجرائـ  الخميجي(،

لنصكص الشرعية التعاكف الخميجي، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي االستقرائي مف خالؿ تحميؿ ا
 .كالمكاد القانكنية
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كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث اختالؼ دكؿ مجمس التعاكف الخميجي عمى تعريؼ كتكييؼ 
ة كأثر ذلؾ عمى األمف في المعمكماتية، كالفركؽ الشاسعة في العقكبة عمى الجرائـ المعمكماتيالجرائـ 

بشكؿ خاص، كاف العقكبات التي تصدرىا بعض  المعمكماتيدكؿ المجمس بكجو عاـ كعمى األمف 
 .ةالمعمكماتيالخاصة بالجرائـ  األمفالدكؿ غير رادعة، كأف بعض الدكؿ لـ تطكر منظكمة 

ة يتطمب كضع نظاـ معمكماتيالكقد أكصى الباحث بعدد مف التكصيات أبرزىا حجـ الضرر لمجرائـ 
ة في دكؿ مجمس التعاكف الخميجي، كضركرة استفادة دكؿ مجمس التعاكف المعمكماتييتعمؽ بالجرائـ 

اقية األكركبية المسماة باتف االتفاقيةة كأىميا المعمكماتيالخميجي مف االتفاقيات الخاصة بالجرائـ 
 .)بكدبست( التي تعتبر األفضؿ

ة لدى ضباط المعموماتيميارات البحث والتحقيق في الجرائم دراسة بعنكاف )( 2013أجرل الحقباني )
(، كىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تكافر الميارات الالزمة لمبحث شرطة مدينة الرياض
ة لدل ضباط شرطة مدينة الرياض، كقد تككف مجتمع الدراسة مف المعمكماتيكالتحقيؽ في الجرائـ 

( ضابط، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة 150بشرطة مدينة الرياض كالبالغ عددىـ )الضباط العامميف 
( ضابطا، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي عف طريؽ مدخؿ المسح االجتماعي، 140مقدارىا )

 .ؿ االستبانة األداة ليذه الدراسةكتمث

يكافقكف عمى تكافر الميارات  كقد تكصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج أبرزىا أف أفراد مجتمع الدراسة
ة بدرجة متكسطة، كاف أفراد مجتمع الدراسة المعمكماتيالعامة الالزمة لمبحث كالتحقيؽ في الجرائـ 

ة، كما المعمكماتييكافقكف بشدة عمى كجكد معكقات تحد مف تطكير ميارات البحث كالتحقيؽ في الجرائـ 
قيؽ في ي ساقيا الباحث لتطكير ميارات البحث كالتحيكافؽ أفراد مجتمع الدراسة كبشدة عمى السبؿ الت

 .ةالمعمكماتيالجرائـ 

كقد أكصى الباحث بعدد مف التكصيات أبرزىا ضركرة رفع ميارات ضباط شرطة مدينة الرياض في 
ة مف خالؿ عقد دكرات تأسيسية كمتقدمة ليـ في المعمكماتيمجاؿ البحث كالتحقيؽ في الجرائـ 

تخصصة في المجاؿ، ككضع حكافز مادية كمعنكية لممتميزيف مف الضباط في الجامعات كالمعاىد الم
 .ةالمعمكماتيكالتحقيؽ في الجرائـ مجاؿ البحث 



48 
 

(، كىدفت ىذه الدراسة جريمة تمويل عمميات غسل األموال( دراسة بعنكاف )2013أجرل أبك داسر )
سؿ األمكاؿ، كالعالقة بينيا إلى التعرؼ عمى حقيقة جريمة عمميات غسؿ األمكاؿ، كأركاف جريمة غ

 .كصفي التحميمي المقارف في دراستوكبيف جريمة تمكيؿ اإلرىاب، كقد استخدـ الباحث المنيج ال

كقد تكصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج أبرزىا أف جريمة غسؿ األمكاؿ سمكؾ مخالؼ لمشريعة 
التمكيؿ في جريمة غسؿ األمكاؿ ىك  كاألنظمة التي قررتيا الدكلة كحددت ليا العقكبات، كأف المراد مف

جمع الماؿ كتدكيره بطرؽ غير مشركعة إلضفاء الصفة المشركعة عمى تمؾ العمميات، كأف محكر 
 .األمكاؿ ىك مرحمة إيداع األمكاؿ التركيز لمكافحة غسؿ

كقد أكصى الباحث بعدد مف التكصيات أبرزىا ضركرة تشديد العقكبة عمى جرائـ غسؿ األمكاؿ لتككف 
كف صالحياتيا في تمؾ رادعة لممجرميف، كضركرة إنشاء محاكـ مختصة بجرائـ غسؿ األمكاؿ تك

 . الجرائـ فقط

فاعمية التحريات المالية في مكافحة تمويل اإلرىاب في ( دراسة بعنكاف )2009أجرل الحقباني )
حريات المالية في (، كىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل فاعمية التالمممكة العربية السعودية

مف العامميف في الجيات المعنية مكافحة تمكيؿ اإلرىاب في السعكدية، كقد تككف مجتمع الدراسة 
( مف 72بمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب في مدينة الرياض، كقد بمغت عينة الدراسة )

لمسح بالعينة مف العسكرييف كالمدنييف، كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي عف طريؽ أسمكب ا
 .انة كأداة لجمع المعمكماتخالؿ استخداـ االستب

كقد تكصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج لعؿ أبرزىا بأف جرائـ غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب تتكافر 
ف ىنالؾ إجراءات فعالة جدا في مكافحة غسؿ األمكاؿ في المممكة العربية السعكدية  بدرجة ضعيفة، كا 

شتبو في استخداميا تمكيؿ تحريات المالية لمتحرم كالتحقيؽ في حركة األمكاؿ التي يكإنشاء كحدة لم
 .اإلرىاب

كقد أكصى الباحث بعدد مف التكصيات لعؿ أبرزىا ىي ضركرة إتباع كسائؿ ميمة جدا لمتحريات 
صة المالية في مكافحة تمكيؿ اإلرىاب، كضركرة تبادؿ المعمكمات مع كحدات التحريات المالية المخت

 .األخرل بمكافحة تمكيؿ اإلرىاب في الدكؿ
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(، دور المصارف في الرقابة عمى عمميات غسل األموال( دراسة بعنكاف )2008أجرت العاجز )
كىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اإلجراءات المطبقة في المصارؼ العاممة في قطاع غزة لمرقابة 

ـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كقد تككف كمكافحتيا، كقد استخد األمكاؿ غسؿعمى عمميات 
دارات المصارؼ العاممة في قطاع غزة، كبمغت عينة  مجتمع الدراسة مف فئة اإلدارة العميا في فركع كا 

 .( عامال119الدراسة )

كقد تكصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج لعؿ أبرزىا أف ىناؾ التزاـ مف قبؿ المصارؼ العاممة في 
فتح حساب لمعميؿ أك الدخكؿ في أم معاممة مصرفية في حالة عدـ استيفائيا قطاع غزة برفض 

 .األمكاؿ بصكرة جيدة غسؿالتعرؼ عميو، كأف المصارؼ تطبؽ إجراءات كقائية لمكافحة  إلجراءات

كقد أكصى الباحث بعدد مف التكصيات لعؿ أبرزىا ضركرة تعزيز المصارؼ إلجراءات التحقؽ مف 
ف قيمة العممية، كضركرة تعزيز التعاكف بيف سمطة النقد كالمصارؼ في العميؿ بصرؼ النظر ع

 .   ركرة تعميؽ أكاصر التعاكف الدكليالتعرؼ عمى العمميات المشبكىة، كض

االقتصادية لعمميات غسل األموال ودور البنوك في  ثارآلا( دراسة بعنكاف )2005أجرل عكض اهلل )
اسة إلى التعرؼ عمى دكر الجياز المصرفي في مكافحة (، كىدفت ىذه الدر مكافحة ىذه العمميات

االقتصادية كاالجتماعية لتمؾ العمميات، كقد  ثارآلاألمكاؿ، كما يبحث في معالجة ا غسؿعمميات 
تناكلت الدراسة مفيكـ غسؿ األمكاؿ كخصائصو كأسبابو، كعالقتو باالقتصاد الخفي، كالمراحؿ التي 

دماج، االقتصادية كاالجتماعية لعمميات غسؿ األمكاؿ، كما يشير  ثارآلكا يمر بيا مف إيداع كتمكيو كا 
لزاـ  غسؿالباحث إلى دكر المصارؼ في مكافحة عمميات  األمكاؿ مف خالؿ إتباع إجراءات محددة كا 

مجاؿ مكافحة عمميات غسؿ  العامميف بيا، كما تـ استعراض التشريعات كالجيكد الدكلية كالعربية في
 .األمكاؿ

الدراسة بعدد مف التكصيات لعؿ أبرزىا بضركرة تبني المصارؼ لسياسات داخمية كاضحة  كقد أكصت
لمكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ، كتطكير كتأىيؿ العامميف لمكاجية ىذه العمميات، كمراعاة الدقة كالحذر 

 .فية كالمالية كخاصة المشككؾ فييافي فحص العمميات المصر 
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 :: الدراسات األجنبيةثانيا

(، كىدفت ىذه الدراسة تحديات ضبط مجرمي االنترنت( دراسة بعنكاف )2014) Williamsonرل أج
إلى التعرؼ عمى التحديات التي تحكؿ دكف ضبط مجرمي االنترنت كالقبض عمييـ، كذلؾ بالرغـ مف 
 تنكع تمؾ الجرائـ، كما تيدؼ إلى معرفة دكر الخبراء في مجاؿ الشبكات االلكتركنية عند البحث عف

عمييا في القبض عمييـ  يف كتحديد األدلة التي تكجو االتياـ ليـ كيستندالمعمكماتيالمجرميف 
 .كمحاكمتيـ

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف ىنالؾ قمة في مكضكع تحديات ضبط مجرمي 
لكصكؿ االنترنت، كأف األبحاث التي أجريت عمى المكضكع اقتصرت عمى معرفة التاريخ ككيفية ا

 .شؼ معمكمات دقيقة عف النت العميؽ، كلـ تكاآلليكتحميؿ معمكمات الحاسب 

كقد أكصت الدراسة بضركرة إجراء المزيد مف األبحاث كالدراسات حكؿ الكيفية التي يتـ بيا ضبط 
 .نت، كالتعمؽ في اكتشاؼ المعمكماتمجرمي االنتر 

ر المسجمة المبمغ عنيا والجرائم غير جرائم الكمبيوت( دراسة بعنكاف )Hung chan (2000أجرل 
(، كقد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ الفركؽ بيف جرائـ الكمبيكتر المسجمة غير المبمغ عنيا

المسجمة كالجرائـ غير المسجمة، كمعرفة لماذا كانت جرائـ الكمبيكتر مف الجرائـ التي يصعب اإلبالغ 
قياـ الكثير مف الضحايا باإلبالغ عنيا، كقد استخدـ عنيا، كمعرفة أىـ األسباب التي تحكؿ دكف 

ؾ البشر، الباحث المنيج االستقرائي التحميمي المقارف، كقد استخدـ الباحث المالحظة المباشر لسمك 
 .باإلضافة إلى المقابالت

كقد تكصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج لعؿ أبرزىا أنيا تساعد في تحقيؽ أمف كأماف بيئة االنترنت 
التي تتـ مف خاللو مثؿ التجارة االلكتركنية، كما أنيا تساعد صناع القرار عمى تفعيؿ قكة  ألنشطةكا

القانكف، عالكة عمى مساعدتيا لمفنييف كالمتخصصيف كمديرك المؤسسات كالشركات عمى مكافحة 
بيف  مشكمة سكء استخداـ الكمبيكتر، كمف النتائج أيضا إمكانية صياغة إطار عمؿ لمعرفة الفركؽ

 الحاالت التي يتـ اإلبالغ عنيا كالحاالت التي لـ يتـ اإلبالغ عنيا في جرائـ الكمبيكتر.

كقد أكصى الباحث بضركرة إجراء المزيد مف الدراسات التي تساعد في إيجاد استراتيجيات لحؿ مشكمة 
 .ياـ باإلبالغ عف جرائـ الكمبيكترعدـ الق
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(، كىدفت ىذه قرصنة الكمبيوتر تحميالت كمية ونوعية جرائم( دراسة بعنكاف )2000) Loperأجرل 
الدراسة إلى التعريؼ متفؽ عميو لقراصنة الكمبيكتر، كما ىدفت إلى مالحظة قراصنة الكمبيكتر 

، كقد استخدـ الباحث مصادر كمية آنذاؾتقكـ بذلؾ  آلياتمالحظة مباشرة كرصدىـ لعدـ كجكد 
سائؿ ج كمؤشرات ألنشطة القراصنة منيا تعريفات ك كنماذج رياضية كطرؽ إحصائية إليجاد نماذ

 .اإلعالـ مف المصادر الجديدة

النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث أنيا قدمت ممفات لمتعريؼ بقراصنة الكمبيكتر، كأشارت إلى  أىـكمف 
نشطة كيفية قياميـ بتككيف مجمكعات فيما بينيـ لتبادؿ المعمكمات كالخبرات المتعددة، كما أنيا قدمت أ

 .خداـ تحميالت النظرية المجذرةعبر االنترنت باست

الدراسة بمكاصمة األبحاث العممية في مجاؿ الكشؼ كضبط قراصنة الكمبيكتر لككنو في  أكصتكقد 
 .طكرة كالمتجددة بشكؿ سريع لمغايةالمجاالت المت

 :انتعمُت عهً انذساسبد انسبثمخ

جرائـ غسؿ األمكاؿ كالجرائـ االلكتركنية مف حيث مفيـك الدراسات السابقة الدراسة الحالية ك تناكلت 
المناسبة لمكافحة تمؾ الجرائـ مف قبؿ األجيزة المختصة، حيث أجمعت الدراسات  كاآللياتكؿ منيما، 

السابقة عمى مكافحة الجريمة مف قبؿ أجيزة األمف المختصة كضركرة تأىيؿ الكادر األمني المختص 
إجراء إصالحات تشريعية  تفقت الدراسات السابقة أيضا عمى ضركرةفي مكافحة تمؾ الجرائـ، كا

، مف خالؿ تشديد العقكبات عمى تمؾ الجرائـ لتككف رادعة، كما أشارت معظـ الدراسات كقانكنية
مف قبؿ مؤسسات الدكلة بالتعاكف مع كافة مؤسسات  إستراتيجيةالسابقة عمى ضركرة كضع خطط 

 .ككزارة الداخمية كالسمطات القضائية يةاألمنالدكلة المعنية كاألجيزة 

إلى المعكقات التي تكاجو العامميف في مجاؿ  كالدراسة الحالية كما أشارت معظـ الدراسات السابقة
مكافحة الجرائـ االلكتركنية كغسؿ األمكاؿ، حيث أجمعت الدراسات السابقة عمى كجكد معكقات مف 

عدـ تأىيميـ التأىيؿ المناسب، كمعكقات مف قبؿ طبيعة المختصة ك األمنية األجيزةقبؿ العامميف في 
الجرائـ نفسيا كصعكبة الحصكؿ عمى أدلة مادية في تمؾ الجرائـ، ألف مسرح الجريمة في تمؾ الجرائـ 
افتراضي كليس كاقعي مما يصعب الحصكؿ عمى أدلة مادية، كما أشارت بعض الدراسات السابقة إلى 
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ئـ االلكتركنية التي يككف ره في تمؾ الجرائـ كعدـ إبالغو عف الجرامعكقات تتعمؽ بالمجني عميو كدك 
 .ضحيتيا

المترتبة عمى تمؾ الجرائـ، حيث  ثارآلاإلى كالدراسة الحالية تطرقت الدراسات السابقة  أخركفي جانب 
اجتماعية كاقتصادية كقانكنية كسياسية عمى الدكلة، كأف تمؾ الجرائـ تعرقؿ  آثاراتفقت عمى كجكد 

 .م كالتنمية الشاممة في المجتمعاتلتنمية كالتقدـ االقتصادا

كقد استخدمت بعض الدراسات السابقة المنيج الكصفي في الكصكؿ إلى نتائجيا كاستخدمت االستبانة 
كأداة في جمع المعمكمات، كىنالؾ بعض الدراسات السابقة استخدمت المنيج التحميمي التأصيمي كالذم 

 .كالتشريعات الداخمية االتفاقيات الدكليةيعتمد عمى تحميؿ نصكص 

 

 :لية عن الدراسات السابقة بما يميوقد تميزت الدراسة الحا

،كالمختصيف في مكافحة غسؿ األمكاؿ المختصة األمنيةمجتمع الدراسة مف العامميف في األجيزة  -
 إلرىاب كغسؿ األمكاؿ،ككحدة المتابعة المالية لمكافحة ا ،كالجرائـ االلكتركنية في مكتب النائب العاـ

 .لجرائـ االلكتركنية كغسؿ األمكاؿكىك مجتمع يتعامؿ بشكؿ مباشر في التحقيؽ كالكقاية مف ا
استخدـ الباحث المنيج الكصفي في دراستو، كاستخدـ أداتاف لجمع المعمكمات االستبانة كالمقابمة،  -

 .السابقة التي استخدمت أداة كاحدةعمى خالؼ الدراسات 
مثيؿ مجتمع الدراسات إلى حد باحث العينة العشكائية التناسبية، كىي عينة قادرة عمى تاستخدـ ال -

 .كبير
، كالمعكقات التي كجرائـ غسؿ األمكاؿ مكافحة الجرائـ االلكتركنية آلياتناقشت الدراسة الحالية  -

ية عمى خالؼ في مكافحة تمؾ الجرائـ، كما تطرقت الدراسة الحال تكاجو العامميف في األجيزة المختصة
 .الجرائـ االلكتركنية كغسؿ األمكاؿالمترتبة عمى  ثارآلمعظـ الدراسات السابقة إلى ا

تكصمت الدراسة الحالية إلى العديد مف االستنتاجات كالتكصيات التي تخص العامميف في األجيزة  -
 .ختصة التي تتعامؿ مع تمؾ الجرائـالم
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 انفظم انثبنث

___________________________________________________ 

 انطشَمخ واإلجشاءاد

 

يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمجتمع الدراسة كعينتيا، كطريقة اختيارىا، كاإلجراءات التي يتـ استخداميا 
مف الباحث، إضافة إلى أدكات الدراسة، كاإلجراءات التي يتـ إتباعيا لمتأكد مف صدقيا، كثباتيا، 

في  األمنيةفي معالجة البيانات كتحميميا لمكشؼ عف دكر المؤسسة  كالطرؽ اإلحصائية المستخدمة
 .يامف كجية نظر ذكم االختصاص فيالحد مف الجرائـ المستحدثة في الضفة الغربية 

 يُهجُخ انذساسخ

في الحد  األمنيةدكر المؤسسة  تعتبر الدراسة كمية استخدمت المنيج الكصفي التحميمي لتفسير كتحميؿ
لمناسبتو في مثؿ ىذا ، مف كجية نظر ذكم االختصاصستحدثة في الضفة الغربية مف الجرائـ الم

  .النكع مف الدراسات

 :يجتًع انذساسخ

العامميف في الدكائر المختصة، كالمقدر  عددىـ  األمنيةتككف مجتمع الدراسة مف جميع ضباط األجيزة 
(، كالمخابرات 2254ـ البالغ )( ضابط، كالتي شممت جياز األمف الكقائي كعددى7850اإلجمالي ب )

، كالجنكب( ،كالكسط ،(، في محافظات )الشماؿ3526(، كالشرطة المدنية كعددىـ )2070كعددىـ )
جرائـ ( كالمختصيف في مكافحة ال390حيث بمغ عدد ذكم االختصاص مف المؤسسة األمنية )

الجرائـ االلكتركنية في ( مف المختصيف في مكافحة غسؿ األمكاؿ ك 2االلكتركنية كغسؿ األمكاؿ ك )
( مف المختصيف في كحدة المتابعة المالية لمكافحة اإلرىاب كغسؿ 10مكتب النائب العاـ، ك )

 األمكاؿ.

 :عُُخ انذساسخ

تـ %( مف مجتمع الدراسة، 24بنسبة )، ذكم االختصاصمف فرد ( 95تككنت عينة الدراسة مف )
 مجمكعتيف:  إلىكقسمت اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية 
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 المختصيف( فرد مف 95) عمييـ لمعرفة استجاباتيـ بكاقع استبياناتالمجمكعة األكلى: تـ تكزيع 
( 100عمما بأف الباحث قاـ بتكزيع ) الفمسطينية في الضفة الغربية، األمنيةالعامميف في األجيزة 

عينة الدراسة حسب متغيراتيا ( يبيف تكزيع 1كجدكؿ ) ،استبيانات( 5كلـ يتـ االستجابة عمى ) ،استبانو
 المستقمة.

( لمدراء الدكائر المختصة في 33مقابالت معيـ لمعرفة استجاباتيـ بكاقع ) إجراءالمجمكعة الثانية: تـ 
كغسؿ  اإلرىاب لمكافحةدة المتابعة المالية ح( مكظفيف مف العامميف في ك 10، ك )األمنية األجيزة

المختصيف في الجرائـ المذككرة، ككانت استجاباتيـ لتدعيـ ـ ( مف مكتب النائب العا2األمكاؿ، ك)
 كتأكيد نتائج الدراسة فقط، دكف القياـ بتحميؿ استجاباتيـ .

 

 (95تىصَع عُُخ انذساسخ حست يتغُشاتهب انًستمهخ ) ٌ = :  (1جذول )

 النسبة المئوية % التكرار مستويات المتغير المتغيرات
 

 األمنيالجياز 
 الكقائي األمف

 المخابرات
 الشرطة

41 
27 
27 

43.2 
28.4 
28.4 

 ذكر الجنس
 أنثى

91 
4 

95.8 
4.2 

 
 المؤىل العممي

 ثانكية عامة فأقؿ
 دبمـك

 بكالكريكس
 دراسات عميا

4 
12 
30 
49 

4.2 
12.6 
31.6 
51.6 

 
 الخبرة

 سنكات 3أقؿ مف 
 سنكات 7أقؿ مف  – 3
 سنكات فأعمى7

38 
17 
 

40 

40 
17.9 

 
42.1 

ت تدريبية حاصل عمى دورا
في مكافحة الجرائم 

 األموال غسلااللكترونية و 

 نعـ
 ال

75 
20 

78.9 
21.1 
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 :أدواد انذساسخ

مف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة كاألدب النظرم المتعمؽ بمكضكع ىذه الدراسة، قاـ الباحث 
 عمى جزأيف كىما اآلتي:األكلى اشتممت  وستبانتيف، االستبانإتي تككنت مف ال ،بتصميـ أدكات الدراسة

الجزء األكؿ: تككف مف متغيرات الدراسة المستقمة أك المتغيرات الديمغرافية كالتي تـ اعتمادىا بعد األخذ 
 بعيف االعتبار آلراء المحكميف كالمختصيف في ىذا المجاؿ. 

 الجزء الثاني: اشتمؿ ىذا الجزء مف أدكات الدراسة عمى محكريف كىما كاآلتي:

كؿ: مكافحة الجرائـ اإللكتركنية، كاشتمؿ ىذا المحكر عمى ثالثة مجاالت، كقد جاء المجاؿ المحكر األ
( فقرات، كقد 10األكؿ لمكشؼ عف معكقات مكافحة الجرائـ اإللكتركنية، كقد تككف ىذا المجاؿ مف )

رات، أما ( فق10الجرائـ اإللكتركنية، كقد تككف ىذا المجاؿ مف ) آثارجاء المجاؿ الثاني لمكشؼ عف 
( 25المجاؿ الثالث جاء لمكشؼ عف آليات مكافحة الجرائـ اإللكتركنية، كقد تككف ىذا المجاؿ مف )

فقرة، التي حددىا الباحث مف خالؿ معرفتو، كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع ىذه الدراسة، كما قاـ 
كم االختصاص بمجاؿ الباحث بعد استكماؿ ىذا المحكر بعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذ

( يكضح أسمائيـ كرتبيـ العممية، كمكاف عمميـ، 1كممحؽ ) ،عمـ الجريمة كالقانكف كالقياس كالتقكيـ
كبناء عمى آرائيـ كمقترحاتيـ تـ التعديؿ في فقرات المجاؿ، كبعد ذلؾ قاـ الباحث باستخراج معامؿ 

 الثبات كركنباخ ألفا.

مكاؿ، كاشتمؿ ىذا المحكر عمى ثالثة مجاالت، كقد جاء األ غسؿالمحكر الثاني: مكافحة جرائـ 
( 10األمكاؿ، كقد تككف ىذا المجاؿ مف ) غسؿالمجاؿ األكؿ لمكشؼ عف معكقات مكافحة جرائـ 

( 10األمكاؿ، كقد تككف ىذا المجاؿ مف ) غسؿجرائـ  آثارفقرات، كقد جاء المجاؿ الثاني لمكشؼ عف 
ؼ عف آليات مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ، كقد تككف ىذا المجاؿ فقرات، أما المجاؿ الثالث جاء لمكش

( فقرة، التي حددىا الباحث مف خالؿ معرفتو، كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع ىذه 25مف )
الدراسة، كقاـ بإعداد المحكر كفقراتو كالتأكد مف الصدؽ كالثبات بنفس الطريقة التي تـ التأكد بيا مف 

 ئـ اإللكتركنية.محكر مكافحة الجرا

كتككنت أيضا كتـ استخداميا لتدعـ نتائج الدراسة  ،أما االستبانة الثانية فقد اشتممت عمى أسئمة المقابمة
 عمى جزأيف:
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 االول: الجزء

بعيف  األخذتككف مف متغيرات الدراسة المستقمة أك المتغيرات الديمغرافية كالتي تـ اعتمادىا بعد 
 المجاؿ. لمختصيف في ىذااالعتبار آلراء المحكميف كا

 الجزء الثاني: تككنت مف ستة أسئمة، كالتي جاءت عمى النحك اآلتي:

 أكال: برأيؾ ما ىي المعكقات التي تكاجيكـ في مكافحة الجرائـ االلكتركنية؟

 ثانيا: ما ىي تأثيرات الجرائـ اإللكتركنية عمى المجتمع الفمسطيني؟

 كـ استخداميا في مكافحة الجرائـ اإللكتركنية؟ثالثا: برأيؾ ما ىي آليات التي يمكف ل

 األمكاؿ؟ غسؿرابعا: برأيؾ ما ىي المعكقات التي تكاجيكـ في مكافحة جرائـ 

 األمكاؿ عمى المجتمع الفمسطيني؟ غسؿخامسا: ما ىي تأثيرات جرائـ 

 األمكاؿ؟ غسؿسادسا: برأيؾ ما ىي آليات التي يمكف لكـ استخداميا في مكافحة جرائـ 

د حددىا الباحث مف خالؿ معرفتو، كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع ىذه الدراسة، كقاـ بإعدادىا كق
كعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص بمجاؿ عمـ الجريمة، كقد قاـ الباحث 

 إلى الميداف. إرساليابإجراء التعديالت الالزمة ليا بناء عمى آرائيـ كمقترحاتيـ قبؿ 

 ليكرت( استجابات كما أعدت بطريقة 5تمؿ سمـ االستجابة في جميع المحاكر كمجاالتيا عمى )كاش
مكافؽ  ،( درجات4مكافؽ بدرجة كبيرة ) ،( درجات5السمـ الخماسي كىي: مكافؽ بدرجة كبيرة جدان )

الستجابة عممان بأف ا ،( درجة1مكافؽ بدرجة قميمة جدان ) ،( درجتيف2مكافؽ بدرجة قميمة ) ،( درجات3)
 عمى جميع الفقرات كانت في االتجاه اإليجابي.

 :طذق األداح

لمتأكد مف صدؽ األداة تـ عرضيا بصكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم الخبرة 
( يكضح أسمائيـ كرتبيـ 1(، كممحؽ )6كاالختصاص بعمـ الجريمة كالقياس كالتقكيـ، كالبالغ عددىـ )

كطمب منيـ إبداء الرأم حكؿ مدل ارتباط الفقرة بالمجاؿ التي تندرج تحتو،  العممية كمكاف عمميـ،
كسالمة الصياغة المغكية ككضكح المعنى، إما بالمكافقة أك التعديؿ أك حذفيا لعدـ أىميتيا أك 
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كفي ضكء اقتراحات المحكميف كآرائيـ قاـ الباحث  ،مالئمتيا، أك استحداث الفقرات التي يركنيا مناسبة
 ء التعديالت الالزمة عمى فقرات األداة.بإجرا

 :ثجبد األداح

تأكد مف ثبات أداة الدراسة قاـ الباحث باستخراج معامالت الثبات لممحكريف، حيث كصمت قيـ مل
كتعد ىذه  ،%(0.93 -% 0.66معامالت الثبات لممحكريف مف خالؿ تطبيؽ معادلة كركنباخ ألفا )

 ( يبيف ذلؾ.2دكؿ )القيـ مقبكلة إلجراء ىذه الدراسة، كج

 لُى يعبيالد ثجبد االتسبق انذاخهٍ كشوَجبخ أنفب نًمبَُس أداح انذساسخ: (2جذول )

 معامل كرونباخ ألفا المحور الرقم

المحور 
 االول

 0.89 محكر مكافحة الجرائـ االلكتركنية

 

 المجاؿ الترتيب 

 0.66 معكقات مكافحة الجرائـ االلكتركنية 1

 0.88 اللكتركنيةالجرائـ ا آثار 2

 0.91 آليات مكافحة الجرائـ االلكتركنية 3

 المحور

 الثاني

 0.90 األمكاؿ غسؿمحكر مكافحة جرائـ 

 المجاؿ الترتيب

 0.69 األمكاؿ غسؿمعكقات مكافحة جرائـ  1

 0.86 األمكاؿ غسؿجرائـ  آثار 2

 0.92 األمكاؿ غسؿآليات مكافحة جرائـ  3

 0.93 لدراسةالدرجة الكمية ألداة ا
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 :إجشاءاد انذساسخ

 ألغراض تنفيذ الدراسة تـ القياـ باإلجراءات اآلتية:

 االطالع عمى األدب النظرم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة الحالية. -

 تـ تصميـ أداة الدراسة كعرضيا عمى المحكميف كالمختصيف بمجاؿ عمـ الجريمة كالقياس كالتقكيـ. -

 ديد عينة كمجتمع الدراسة.تـ تح -

كالتي تضمف  ،ديس أبكقاـ الباحث بأخذ كتاب تسييؿ ميمة مف عمادة كمية اآلداب بجامعة القدس  -
، كمكتب النائب ميمة الباحث في إجراءات الدراسة الفمسطينية لتسييؿ األمنيةمخاطبة مدراء األجيزة 

 األمكاؿ.اإلرىاب كغسؿ العاـ، ككحدة المتابعة المالية لمكافحة 

 تـ إعداد أداة الدراسة بصكرتيا النيائية. -

قاـ الباحث بتكزيع أداة الدراسة بصكرتيا النيائية عمى العينة المستيدفة مف ضباط كضابطات  -
، كمكتب النائب العاـ، ككحدة المتابعة الشرطة( ،المخابرات ،الفمسطينية )األمف الكقائي األمنيةاألجيزة 

 ىاب كغسؿ األمكاؿ.المالية لمكافحة اإلر 

دخاليا إلى الحاسب آللي لمعالجتيا إحصائيان باستخداـ برنامج الرـز  - تـ جمع البيانات كترميزىا كا 
 لإلجابة عف أسئمة الدراسة. ،(SPSSاإلحصائية )

 :يتغُشاد انذساسخ

 اشتممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية:

 المتغيرات المستقمة:

/ مكتب النائب العاـ، كحدة ألمف الكقائي، المخابرات، الشرطةمستكيات: االجياز األمني، كلو ثالثة  -
 المتابعة المالية لمكافحة اإلرىاب كغسؿ األمكاؿ.

 كلو فئتاف: ذكر، أنثى. ،الجنس -

 المؤىؿ العممي: كلو أربعة مستكيات: ثانكية عامة فأقؿ، دبمكـ، بكالكريكس، دراسات عميا. -
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 7سنكات،  7أقؿ مف  –سنكات  3سنكات، مف  3مستكيات: أقؿ مف سنكات الخبرة: كلو ثالثة  -
 سنكات فأعمى. 10سنكات،  10 –سنكات  5سنكات، مف  5/ أقؿ مف سنكات فأعمى

 الدكرات التدريبية: كليا فئتاف: نعـ، ال.

تيما : تمثمت المتغيرات التابعة في استجابة أفراد عينة الدراسة عمى المحكريف كمجاال المتغيرات التابعة
 اآلتية:

الجرائـ  آثارمكافحة الجرائـ اإللكتركنية، كلو ثالثة مجاالت: معكقات مكافحة الجرائـ اإللكتركنية،  -
 اإللكتركنية، آليات مكافحة الجرائـ اإللكتركنية.

جرائـ  آثاراألمكاؿ،  غسؿاألمكاؿ، كلو ثالثة مجاالت: معكقات مكافحة جرائـ  غسؿمكافحة جرائـ  -
 األمكاؿ. غسؿاؿ، آليات مكافحة جرائـ األمك  غسؿ

 :اإلحظبئُخانًعبنجبد 

( مف أجؿ SPSSلإلجابة عف أسئمة الدراسة تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية )
 معالجة البيانات كذلؾ مف خالؿ تطبيؽ المعالجات اإلحصائية اآلتية:

 سب المئكية.األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالن -

 كذلؾ لمكشؼ عف داللة الفركؽ. ،(One Way ONOVA) األحادمتحميؿ التبايف  -

 ( لممقارنات البعدية بيف األكساط الحسابية عند المزكـ.Sidakاختبار سيداؾ ) -

 (.Independent-Samples T Testاختبار )ت( لمعينات المستقمة ) -

 معادلة كركنباخ ألفا لتحديد الثبات. -
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 لفصل الرابعا
______________________________________________________________ 

 ومناقشتيا عرض النتائج
 

من وجية نظر ذوي : ما معوقات مكافحة الجرائم اإللكترونية األولأواًل: النتائج المتعمقة بالسؤال 
 الفمسطينية في الضفة الغربية؟ األمنيةالمؤسسة  االختصاص في

الحسابية كاالنحرافات المعيارية لالستجابة لمعكقات  األكساطعف ىذا السؤاؿ تـ استخراج  كلإلجابة
الفمسطينية في  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيمكافحة الجرائـ اإللكتركنية 

 ( تبيف ذلؾ:3كنتائج جدكؿ ) ،الضفة الغربية

خ نالستجبثخ نًعىلبد يكبفحخ انجشائى األوسبط انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَ: (3جذول )

انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ )ٌ  األيُُخانًؤسسخ  يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍاإلنكتشوَُخ 

 =95) 

الرقم  الترتيب
في 
 المقياس

متوسط  الفقرة
 االستجابة

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

إغفاؿ جانب التكعية إلرشاد المستخدميف عف  5 1
 اية.كسائؿ الحم

 كبيرة جدان  0.99 4.13

إحجاـ المكاطنيف عف التبميغ عف الجرائـ  6 2
 االلكتركنية.

 كبيرة 1.04 3.87

التقميدية في مسرح  ثارآلكاغياب األدلة المرئية  2 3
 الجريمة في الجرائـ االلكتركنية.

 كبيرة 0.99 3.72

تقنيات الحماية المستخدمة في المؤسسات  3 4
 كف اختراقيا.كالشركات بسيطة يم

 كبيرة 0.99 3.55

نقص اإلمكانيات المادية كالبشرية في األجيزة  9 5
 في مجاؿ مكافحة الجرائـ االلكتركنية. األمنية

 كبيرة 1.15 3.54

عدـ إدراؾ خطكرة الجرائـ االلكتركنية مف قبؿ  4 6
 المختصيف.

 كبيرة 1.14 3.53

 كبيرة 1.34 3.52في كقت سيكلة محك الدليؿ في الجرائـ االلكتركنية  1 7
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 قصير.
غياب التشريعات القانكنية الخاصة بمكافحة الجرائـ  10 8

 االلكتركنية كعدـ فاعميتيا.
 متكسطة 1.05 3.49

نقص الميارة الفنية كالتقنية لدل العامميف في  8 9
 مكافحة الجرائـ االلكتركنية

 متكسطة 1.30 3.24

 األمنية عدـ متابعة المختصيف في األجيزة 7 10
 لممستجدات في مجاؿ الجرائـ االلكتركنية.

 متكسطة 1.26 3.19

 كبيرة 1.16 3.58 الدرجة الكمية لمعوقات مكافحة الجرائم اإللكترونية
 

مف كجية نظر ذكم ( أف الدرجة الكمية لمعكقات مكافحة الجرائـ اإللكتركنية 3يتضح مف نتائج جدكؿ )
حيث كاف متكسط  ،سطينية في الضفة الغربية كانت كبيرةالفم األمنيةالمؤسسة  االختصاص في

ككانت أكثر المعكقات مكافحة الجرائـ اإللكتركنية   ،(1.16كباالنحراؼ معيارم ) ،(3.58االستجابة )
حيث  ،(5في الفقرة ) ،بدرجة كبيرة جدان )إغفاؿ جانب التكعية إلرشاد المستخدميف عف كسائؿ الحماية(

بينما كانت أدنى معكقات  ،(0.99كباالنحراؼ معيارم ) ،(4.13مييا )كاف متكسط االستجابة ع
لممستجدات في  األمنيةمكافحة الجرائـ اإللكتركنية بدرجة متكسطة )عدـ متابعة المختصيف في األجيزة 

كباالنحراؼ  ،(3.19حيث كاف متكسط االستجابة عمييا ) ،(7في الفقرة ) ،مجاؿ الجرائـ االلكتركنية(
 (.1.26معيارم )

حصكؿ إغفاؿ جانب التكعية إلرشاد المستخدميف عف كسائؿ الحماية أكبر  كيتضح مف النتائج أف
معكقات مكافحة الجرائـ االلكتركنية، بالسمكؾ الذم يتعمؽ بالمجني عميو كما لو مف دكر في تعزيز 

رتكاب الجرائـ السمكؾ اإلجرامي، فالمجني عمييـ أحيانا ما يساىمكا بسمككيـ في جعميـ فرصة سيمة ال
االلكتركنية ضدىـ، كىك ما يتفؽ مع نظرية النشاط الرتيب كالتي أكدت عمى سمكؾ المجني عميو 
كعالقتو بكقكعو فرصة سيمة لمجريمة، كبالتالي فإف إغفاؿ جانب التكعية مف قبؿ مؤسسات المجتمع 

أجؿ حماية أنفسيـ مف الرسمية كغير الرسمية بكسائؿ الحماية التي يجب أف يتبعيا المكاطنيف مف 
الكقكع ضحية لمجرائـ اإللكتركنية فكمما زاد التكعية لممستخدميف قمت احتمالية ارتكاب الجرائـ 

  .دراسةالااللكتركنية كصعكبتيا، كىك ما يتفؽ مع 
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 عدـ متابعة المختصيف في األجيزة األمنية لممستجدات في مجاؿ الجرائـ االلكتركنيةحصكؿ  كيعتقد أف
المعكقات، ىك ما تقكـ بو األجيزة األمنية كالمختصيف بيا مف متابعة حقيقية لممستجدات في عمى أقؿ 

مجاؿ الجرائـ االلكتركنية مف خالؿ ما تقكـ بو مف عقد دكرات لمعامميف لدييا، كما تقكـ بو مف ابتعاث 
ة عمى المستجدات لمخارج أك استقطاب كفاءات مف الخارج لتدريب العامميف في كحدة الجرائـ االلكتركني

كتطكرىا في مجاؿ الجرائـ االلكتركنية، كما تقكـ بو األجيزة األمنية أيضا مف استقطاب متخصصيف 
ة كالمتعمؽ بتخصصات عمـ الحاسكب، كىك ما يتفؽ مع دراسة )القحطاني، في مجاؿ الجرائـ االلكتركني

ك  ةالمعموماتية الجرائم تطوير ميارات التحقيق الجنائي في مواجيكالتي جاءت بعنكاف  (2014
ة لدى ضباط شرطة مدينة المعموماتيميارات البحث والتحقيق في الجرائم بعنكاف  (2013)الحقباني، 
بضركرة تدريب العامميف في األجيزة األمنية كتأىمييـ كخصكصا ذكم  اكالتي أكصت ، الرياض

متخصصيف مف أبرز االختصاص عمى مكافحة الجرائـ االلكتركنية، حيث اعتبرت عدـ كجكد 
 المعكقات التي تكاجو األجييزة المختصة في مكافحة الجرائـ االلكتركنية .

من وجية نظر ذوي االختصاص الجرائم االلكترونية  آثارئج المتعمقة بالسؤال الثاني: ما ثانيًا: النتا
 الفمسطينية في الضفة الغربية؟ األمنيةالمؤسسة  في

الجرائـ  ثارآلالحسابية كاالنحرافات المعيارية لالستجابة  األكساطخراج كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ است
 ،الفمسطينية في الضفة الغربية األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فياإللكتركنية 

 ( تبيف ذلؾ:4كنتائج جدكؿ )
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شائى اإلنكتشوَُخ يكبفحخ انج ثبسِالَحشافبد انًعُبسَخ نالستجبثخ األوسبط انحسبثُخ وا: (4جذول )

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ )ٌ =  األيُُخانًؤسسخ  يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍ

الرقم في  الترتيب
 المقياس

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

تساىـ الجرائـ االلكتركنية في ازدياد الجرائـ  2 1
 األخالقية في المجتمع.

 ة جدان كبير  0.84 4.30

تساىـ الجرائـ االلكتركنية في التأثير عمى  5 2
 القيـ االجتماعية في المجتمع.

 كبيرة جدان  0.99 4.20

تساىـ الجرائـ االلكتركنية في انحراؼ  10 3
 األحداث.

 كبيرة جدان  0.89 4.19

تؤدم الجرائـ االلكتركنية إلى زعزعة  6 4
 االستقرار األسرم في المجتمع.

 يرة جدان كب 0.98 4.18

تساىـ المكاقع االلكتركنية في استقطاب فئة  1 5
 الشباب إلى الجماعات اإلرىابية كالمتطرفة.

 كبيرة جدان  0.89 4.17

تساىـ الجرائـ االلكتركنية في إدماف األفراد  3 6
 عمى االنترنت.

 كبيرة جدان  0.96 4.15

تؤدم الجرائـ االلكتركنية إلى فقداف التفاعؿ  4 7
 ي بيف المكاطنيف.االجتماع

 كبيرة 0.79 3.98

تكثر الجرائـ االلكتركنية عمى األمف السياسي  8 8
 في المجتمع.

 كبيرة 0.79 3.93

تؤثر الجرائـ االلكتركنية عمى األمف  7 9
 االقتصادم في المجتمع.

 كبيرة 1.04 3.63

تؤدم الجرائـ االلكتركنية إلى زيادة حجـ  9 10
 نت كحمايتو.اإلنفاؽ عمى شبكات االنتر 

 كبيرة 1.04 3.60

 كبيرة جداً  0.91 4.03 الجرائم اإللكترونية ثارآلالدرجة الكمية 
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مف كجية نظر ذكم الجرائـ اإللكتركنية  ثارآل( أف الدرجة الكمية 4يتضح مف نتائج جدكؿ )
كسط حيث كاف مت ،الفمسطينية في الضفة الغربية كانت كبيرة جدان  األمنيةالمؤسسة  االختصاص في

الجرائـ اإللكتركنية  بدرجة كبيرة  آثارككانت أكثر  ،(0.91كباالنحراؼ معيارم ) ،(4.03االستجابة )
حيث كاف  ،(2في الفقرة ) ،جدان )تساىـ الجرائـ االلكتركنية في ازدياد الجرائـ األخالقية في المجتمع(

الجرائـ  آثارانت أدنى بينما ك ،(0.84كباالنحراؼ معيارم ) ،(4.30متكسط االستجابة عمييا )
اإللكتركنية بدرجة كبيرة )تؤدم الجرائـ االلكتركنية إلى زيادة حجـ اإلنفاؽ عمى شبكات االنترنت 

 (.1.04كباالنحراؼ معيارم ) ،(3.60( حيث كاف متكسط االستجابة عمييا )9في الفقرة ) ،كحمايتو(

عمى  زدياد الجرائـ األخالقية في المجتمعتساىـ الجرائـ االلكتركنية في افقرة حصكؿ يتضح لنا ايضا ك 
أعمى الدرجات، ككف الجرائـ االلكتركنية تساىـ في ازدياد الجرائـ األخالقية كما تساىـ بو مكاقع 
التكاصؿ االجتماعي حاليا مف إتاحة الفرصة لمتكاصؿ بيف الشباب بشكؿ مستمر األمر الذم يؤدم إلى 

رائـ الزنا كالتحرش الجنسي كاالغتصاب، كما يقكـ بو بعض سيكلة الكقكع في الجرائـ األخالقية كج
المجرميف مف االبتزاز األخالقي مف خالؿ مكاقع التكصؿ االجتماعي، حيث يساء استخداـ الحاسكب 

كعيـ ضحايا في الجرائـ األخالقية، كىك ما يتفؽ كاالنترنت مف قبؿ الشباب بشكؿ سمبي مما يسيؿ كق
ة في دول مجمس التعاون المعموماتيأنظمة الجرائم جاءت يعنكاف  التي( 2013مع دراسة )الزىراني، 

اعتبرت مف أبرز األثار المترتبة عمى انتشار الجرائـ االلكتركنية ازدياد الجرائـ ، كالتي الخميجي
األخالقية في مجمس التعاكف الخميجي، كىك ما يتفؽ أيضا مع نظرية األنكمي التي أكدت عمى ازدياد 

المجتمعات نتيجة الالمعيارية التي تصيب المجتمع، كمف أبرز األسباب التي تؤدم إلى الجرائـ في 
 معيارية ىك الجرائـ االلكتركنية.غياب القيـ في المجتمع كحدكث حالة الال

عمى  تؤدم الجرائـ االلكتركنية إلى زيادة حجـ اإلنفاؽ عمى شبكات االنترنت كحمايتوكما حصمت فقرة 
يعزك الباحث ذلؾ إلى عدـ كجكد مخصصات تتعمؽ بحماية شبكات االنترنت  أدنى الدرجات، حيث

مف قبؿ الدكلة، كما ال يقكـ المكاطنيف باإلنفاؽ مف أجؿ حماية شبكاتيـ الخاصة، كذلؾ لضعؼ 
اإلمكانيات المادية كالمكازنة المخصصة لألجيزة األمنية أك السمطات المختصة مف أجؿ حماية شبكات 

 .سات الرسمية كلدل المكاطنيف أيضاؤساالنترنت في الم
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من وجية نظر ذوي ثالثا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: ما آليات مكافحة الجرائم االلكترونية 
 الفمسطينية في الضفة الغربية؟ األمنيةالمؤسسة  االختصاص في

ية لالستجابة آلليات الحسابية كاالنحرافات المعيار  األكساطكلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج 
الفمسطينية في  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيمكافحة الجرائـ اإللكتركنية 

 ( تبيف ذلؾ:5كنتائج جدكؿ ) ،الضفة الغربية

األوسبط انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ نالستجبثخ ِنُبد يكبفحخ  انجشائى اإلنكتشوَُخ : (5ذول )ج

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ )ٌ =  األيُُخانًؤسسخ  االختظبص فٍيٍ وجهخ َظش روٌ 

الرقم في  الترتيب
 المقياس

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

بالحفاظ عمى سرية  األمنيةتمتـز األجيزة  19 1
 المعمكمات أثناء التحقيقات كجمع األدلة.

 كبيرة جدا 1.03 4.16

في إعداد كادر  األمنيةجيزة تساىـ األ 2 2
 متخصص في مكافحة الجرائـ االلكتركنية.

 كبيرة جدا 0.98 4.07

بإنشاء كحدة متخصصة  األمنيةتمتـز األجيزة  1 3
 بالجرائـ االلكتركنية.

 كبيرة جدا 1.04 4.03

بالسرعة الممكنة  األمنيةتستجيب األجيزة  18 4
 ة.لشكاكم المكاطنيف حكؿ الجرائـ االلكتركني

 كبيرة 0.91 3.96

بيف حرية  األمنيةيميز العاممكف في األجيزة  21 5
التعبير كجرائـ السب كالقذؼ عمى المكاقع 

 االلكتركنية كمكاقع التكاصؿ االجتماعي.

 كبيرة 1.17 3.94

الضمانات كالحماية  األمنيةتكفر األجيزة  25 6
 لممبمغيف عف الجرائـ االلكتركنية.

 كبيرة 1.02 3.87

بتشجيع المكاطنيف عمى  األمنيةتقـك األجيزة  24 7
 التبميغ عف الجرائـ االلكتركنية.

 كبيرة 0.98 3.79

بعقد دكرات تخصصية  األمنيةتمتـز األجيزة  3 8
لمعامميف لدييا حكؿ مكافحة الجرائـ 

 االلكتركنية.

 كبيرة 0.94 3.78

 كبيرة 0.99 3.65مظاىر  األمنيةيدرؾ العاممكف في األجيزة  23 9
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 جرائـ االلكتركنية.كأشكاؿ ال
عامميف لدييا لمخارج  األمنيةتكفد األجيزة  7 10

الكتساب الخبرات حكؿ مكافحة الجرائـ 
 االلكتركنية.

 كبيرة 1.02 3.62

مع غيرىا مف األجيزة  األمنيةتنسؽ األجيزة  4 11
 في مكافحة الجرائـ االلكتركنية.

 كبيرة 1.11 3.55

بتتبع كمراقبة المكاقع  األمنيةجيزة تمتـز األ 14 12
 االلكتركنية.

 كبيرة 1.05 3.51

األركاف  األمنيةيدرؾ العاممكف في األجيزة  22 13
الرئيسية لمجرائـ االلكتركنية مف الناحية 

 القانكنية.

 متكسطة 0.99 3.46

بتتبع كمراقبة مكاقع  األمنيةتمتـز األجيزة  15 14
 التكاصؿ االجتماعي.

 متكسطة 1.02 3.45

في كضع تشريعات  األمنيةتساىـ األجيزة  6 15
 لمكافحة الجرائـ االلكتركنية.

 متكسطة 0.96 3.44

بمصادرة أدكات ارتكاب  األمنيةتقـك األجيزة  16 16
 الجرائـ االلكتركنية.

 متكسطة 1.07 3.43

الكسائؿ األكثر تأثيرا  األمنيةتتابع األجيزة  13 17
 ةاتيالمعمكمفي االتصاالت 

 متكسطة 0.97 3.26

عمى حؿ الخالفات بيف  األمنيةتعمؿ األجيزة  20 18
 المكاطنيف قبؿ اإلحالة إلى الجيات القضائية.

 متكسطة 1.10 3.23

مع المؤسسات العامة  األمنيةتتعاكف األجيزة  17 19
 حكؿ حماية المكاقع االلكتركنية لدييا.

 متكسطة 1.03 3.21

التقنيات ك  ألمنيةاتستخدـ األجيزة  10 20
التكنكلكجيا الحديثة لمكافحة الجرائـ 

 االلكتركنية.

 متكسطة 1.14 3.20

 إستراتيجيةفي كضع  األمنيةتساىـ األجيزة  12 21
 كطنية لمكافحة الجرائـ االلكتركنية.

 متكسطة 0.94 3.10

مع مؤسسات المجتمع  األمنيةتنسؽ األجيزة  9 22
 تركنيةالمحمي لمكافحة الجرائـ االلك

 متكسطة 1.18 3.05
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كفاءات أمنية  األمنيةتستقطب األجيزة  8 23
متخصصة في مكافحة الجرائـ االلكتركنية 

 مف الخارج.

 متكسطة 1.39 3.00

المعمكمات حكؿ  األمنيةتتبادؿ األجيزة  5 24
 مكافحة الجرائـ االلكتركنية.

 منخفضة 1.31 2.81

المي متطكر نظاـ إع األمنيةتستخدـ األجيزة  11 25
لمنشر عف أساليب الكقاية مف الجرائـ 

 االلكتركنية.

 منخفضة 1.21 2.68

 متوسطة 1.06 3.49 الدرجة الكمية آلليات مكافحة الجرائم اإللكترونية

مف كجية نظر ذكم ( أف الدرجة الكمية آلليات مكافحة الجرائـ اإللكتركنية 5يتبيف مف نتائج جدكؿ )
حيث كاف متكسط  ،الفمسطينية في الضفة الغربية كانت متكسطة منيةاألالمؤسسة  االختصاص في

ككانت أكثر آليات مكافحة الجرائـ اإللكتركنية   ،(1.06كباالنحراؼ معيارم ) ،(3.49االستجابة )
 ،بالحفاظ عمى سرية المعمكمات أثناء التحقيقات كجمع األدلة( األمنيةبدرجة كبيرة جدان )تمتـز األجيزة 

بينما  ،(1.03كباالنحراؼ معيارم ) ،(4.16حيث كاف متكسط االستجابة عمييا ) ،(19) في الفقرة
نظاـ إعالمي  األمنيةكانت أدنى آليات مكافحة الجرائـ اإللكتركنية بدرجة منخفضة )تستخدـ األجيزة 

( حيث كاف متكسط 11في الفقرة ) ،متطكر لمنشر عف أساليب الكقاية مف الجرائـ االلكتركنية.(
 (.1.21كباالنحراؼ معيارم ) ،(2.68ستجابة عمييا )اال

تمتـز األجيزة األمنية بالحفاظ عمى سرية المعمكمات أثناء التحقيقات كجمع حصكؿ فقرة  كتعتبر فقرة
عمى أعمى درجة ىك لما تساىـ فيو السرية في التحقيؽ كجمع المعمكمات مف تأثير عمى القدرة  األدلة

يتفؽ مع أصكؿ كمبادئ التحقيؽ بشكؿ عاـ كىك الحفاظ عمى سرية عمى ضبط المجرميف، كىك ما 
المعمكمات أثناء التحقيؽ حتى ال يستطيع المجـر مف الكصكؿ إلى تمؾ المعمكمات مما يسيؿ لممجـر 

ية القبض عمى مف إخفاء األدلة أك اليركب مف العدالة، فكمما كاف ىنالؾ سرية في التحقيؽ زاد احتمال
دور التحريات مكضكع  تناكلت ( التي2016، العتيبي، كىك ما يتفؽ مع دراسة )ـمرتكبي تمؾ الجرائ

أكدت عمى ضركرة تطكير الميارات  ، والتي ةالمعموماتيوالبحث الجنائي في الكشف عن الجرائم 
ة كمف أىـ تمؾ الميارات المحافظة عمى سرية المعمكماتيالالزمة لمعامميف في التحقيؽ في الجرائـ 

 أثناء التحقيقات .المعمكمات 
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تستخدـ األجيزة األمنية نظاـ إعالمي متطكر لمنشر عف أساليب الكقاية مف الجرائـ كما حصمت فقرة 
عمى أدنى الدرجات، كذلؾ الفتقار المؤسسة األمنية لدكائر إعالـ متخصصة قادرة عمى  االلكتركنية

خاص، حيث تفتقر األجيزة األمنية  بشكؿ عاـ كالجرائـ االلكتركنية بشكؿ الجريمةنشر الكعي بخطكرة 
إلى محطات إذاعية أك تمفزيكنية أك مجالت أك مكاقع الكتركنية خاصة تستغميا لنشر الكعي األمني 
لممكاطنيف، حيث تساىـ كسائؿ اإلعالـ بشكؿ عاـ إلى نشر الكعي لدل المكاطنيف، كخصكصا في 

عالـ تأثيرا في المكاطنيف، لذا نكصي الكقت الحالي أصبحت المكاقع االلكتركنية أكثر كسائؿ اإل
بضركرة إنشاء األجيزة األمنية مكاقع الكتركنية لسيكلة التكاصؿ مع المكاطنيف كنشر الفكر السميـ 
كالكاعي بمخاطر الجرائـ االلكتركنية، كحتى أف تكفرت اإلمكانيات مف الممكف قياـ األجيزة األمنية 

 خاصة باألجيزة األمنية.بافتتاح قنكات فضائية أك محطات إذاعية 

من وجية نظر ذوي  األموال غسلرابعا: النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: ما معوقات مكافحة جرائم 
 الفمسطينية في الضفة الغربية؟ األمنيةالمؤسسة  االختصاص في

عكقات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لالستجابة لم األكساطكلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج 
الفمسطينية في  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿمكافحة جرائـ 
 ( تبيف ذلؾ:6كنتائج جدكؿ ) ،الضفة الغربية

 غسماألوسبط انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ نالستجبثخ نًعىلبد يكبفحخ جشائى : (6جذول )

انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ )ٌ =  األيُُخخ انًؤسس يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍ األيىال

95) 

 الترتيب

 

الرقم في 
 المقياس

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 0.97 3.93 األمكاؿ في أكثر مف دكلة. غسؿامتداد جرائـ  2 1

 غسؿصعكبة العثكر عمى أدلة مادية في جرائـ  1 2
 األمكاؿ.

 كبيرة 1.01 3.81

غياب التشريعات القانكنية الخاصة بمكافحة جرائـ  6 3
 األمكاؿ كعدـ فاعميتيا. غسؿ

 متكسطة 0.98 3.49
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 األمنيةنقص اإلمكانيات المادية كالبشرية في األجيزة  7 4
 في مجاؿ مكافحة الجرائـ االلكتركنية.

 متكسطة 1.10 3.41

األمكاؿ عصابات منظمة يصعب  غسؿيرتكب جرائـ  3 5
 .تعقبيا

 متكسطة 1.09 3.20

عدـ تعاكف المؤسسات المصرفية كالتجارية مع  9 6
 .األمنيةاألجيزة 

 متكسطة 0.96 3.18

قميمي لمكافحة جرائـ  4 7  غسؿعدـ كجكد تعاكف دكلي كا 
 األمكاؿ.

 متكسطة 1.18 3.17

عدـ كجكد خبرة كافية لدل المختصيف في األجيزة  8 8
 تركنية.في مكافحة الجرائـ االلك األمنية

 متكسطة 1.08 3.16

في مكافحة  األمنيةعدـ كجكد تنسيؽ بيف األجيزة  10 9
 األمكاؿ. غسؿجرائـ 

 متكسطة 1.18 3.15

 غسؿإحجاـ المكاطنيف عف التبميغ عف جرائـ  5 10
 األمكاؿ.

 متكسطة 1.09 3.14

 متوسطة 1.08 3.36 األموال غسلالدرجة الكمية لمعوقات مكافحة 

 غسؿتبيف أف الدرجة الكمية لمعكقات مكافحة جرائـ  ،(6الع عمى نتائج جدكؿ )مف خالؿ االط
الفمسطينية في الضفة الغربية كانت  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ
ككانت أكثر معكقات  ،(1.08كباالنحراؼ معيارم ) ،(3.36حيث كاف متكسط االستجابة ) ،متكسطة

األمكاؿ في أكثر مف دكلة(في الفقرة  غسؿبدرجة كبيرة )امتداد جرائـ   األمكاؿ غسؿمكافحة جرائـ 
بينما كانت أدنى  ،(0.97كباالنحراؼ معيارم ) ،(3.93حيث كاف متكسط االستجابة عمييا ) ،(2)

 غسؿبدرجة متكسطة )إحجاـ المكاطنيف عف التبميغ عف جرائـ  األمكاؿ غسؿمعكقات مكافحة 
 (.1.09كباالنحراؼ معيارم ) ،(3.14( حيث كاف متكسط االستجابة عمييا )5رة )في الفق ،األمكاؿ(

عمى أعمى الدرجات، كىك  األمكاؿ في أكثر مف دكلة غسؿامتداد جرائـ حصكؿ فقرة كيتضح أف 
لصعكبة مكافحة الجرائـ التي تمتد في أكثر مف دكلة، فجرائـ غسؿ األمكاؿ عادة ما ترتكب في أكثر 
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يزة األمنية ال تستطيع متابعة تمؾ الجرائـ في تمؾ الدكؿ إال مف خالؿ التعاكف الدكلي مف دكلة كاألج
بيف الدكؿ، كفي الحالة الفمسطينية نجد أف قدرة بعض المجرميف مف ارتكاب جرائـ في المناطؽ 
الخاضعة لمسمطة الفمسطينية كاليركب بعد ذلؾ لمناطؽ خاضعة لمسيطرة اإلسرائيمية كقياميـ بغسؿ 

مكاؿ داخؿ تمؾ المناطؽ، ىذا ما يعقد مف ميمة مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ، كمف جية أخرل األ
ح بسمكؾ يعاقب عميو في اختالؼ التشريعات بيف الدكؿ ففي دكؿ مف الممكف أف تككف التشريعات تسم

حقيق ميارات البحث والتكالتي تناكلت عنكاف ( 2009، كىك ما يتفؽ مع دراسة )الحقباني، دكلة أخرل
كالتي أكدت أف ىنالؾ العديد مف المعكقات ، ة لدى ضباط شرطة مدينة الرياضالمعموماتيفي الجرائم 

التي تكاجو مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ كخصكصا امتدادىافي أكثر مف دكلة، حيث امتدادىا في أكثر 
ة لكقكعيا في مف دكلة يؤدم إلى صعكبة لمتحريات كالعامميف فييا عمى رصد كافة عناصر الجريم

كجكد استقرار سياسي أكثر مف دكلة كصعكبة التكاصؿ األمني مع تمؾ الدكلة لعدة أسباب أبرزىا عدـ 
 .بيف الدكلتيف

 أدنى درجات، كىك ما يعزل عمى األمكاؿ غسؿإحجاـ المكاطنيف عف التبميغ عف جرائـ كحصمت فقرة 
الجريمة، كتعقيد اإلجراءات أماـ الدكائر  إلى الصعكبات التي تكاجو الشخص الذم سيقكـ باإلبالغ عف

ىدار كقتو، كمف جية أخرل غالبا ال يقـك  الرسمية كالمختصة مما تساىـ في تعطيمو عف العمؿ كا 
المكاطنيف باإلبالغ عف الجرائـ لكجكد عالقات اجتماعية بيف المكاطنيف متماسكة يجعؿ مف الشخص 

تماعيا، كمف جية أخرل ال يؤثر اإلبالغ عف جرائـ الذم يقكـ باإلبالغ عف الجرائـ غير مقبكؿ اج
مف خالؿ  األمكاؿغسؿ األمكاؿ عمى اكتشافيا، فغالبا ما تقكـ األجيزة األمنية بكشؼ جرائـ غسؿ 

المراقبة كالمتابعة لممؤسسات المصرفية كالحسابات الخاصة لممكاطنيف، كما تقكـ أيضا بالحصكؿ عمى 
 .عامميف لديياخالؿ مندكبيف أك ال المعمكمات مف

من وجية نظر ذوي  األموال غسلجرائم  آثارخامسا: النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس: ما 
 الفمسطينية في الضفة الغربية؟ األمنيةالمؤسسة  االختصاص في

جرائـ  ثارآلالحسابية كاالنحرافات المعيارية لالستجابة  األكساطكلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج 
 ،الفمسطينية في الضفة الغربية األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في كاؿاألم غسؿ

 :( تبيف ذلؾ7كنتائج جدكؿ )
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يٍ وجهخ  األيىال غسمجشائى  ثبسِالَحشافبد انًعُبسَخ نالستجبثخ األوسبط انحسبثُخ وا: (7جذول )

 (95خ )ٌ = انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُ األيُُخانًؤسسخ  َظش روٌ االختظبص فٍ

الرقم في  الترتيب
 المقياس

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

األمكاؿ عمى تدني الدخؿ  غسؿتؤثر جرائـ  1 1
 القكمي كسكء تكزيعو.

 كبيرة 0.99 3.78

األمكاؿ عمى زيادة حالة  غسؿتؤدم جرائـ  5 2
 التضخـ االقتصادم في المجتمع.

 كبيرة 0.72 3.75

األمكاؿ إلى اإلخالؿ  غسؿتؤدم جرائـ  7 3
 بالتكازف االجتماعي بيف طبقات المجتمع.

 كبيرة 0.97 3.71

األمكاؿ إلى انتشار  غسؿتؤدم جرائـ  10 4
 الجريمة في المجتمع.

 كبيرة 0.78 3.70

األمكاؿ في تكجيو  غسؿتساىـ جرائـ  2 5
 كتكظيؼ األمكاؿ بشكؿ سمبي.

 كبيرة 1.24 3.68

األمكاؿ عمى انخفاض  غسؿرائـ تؤدم ج 3 6
 قيمة العممة المتداكلة.

 كبيرة 0.91 3.63

األمكاؿ في تدني  غسؿتساىـ جرائـ  4 7
 االدخار كاالستثمار.

 كبيرة 0.94 3.58

األمكاؿ اإلخالؿ باألمف  غسؿتساىـ جرائـ  9 8
 االجتماعي.

 متكسطة 1.01 3.47

 األمكاؿ عمى انعداـ القيـ غسؿتعمؿ جرائـ  8 9
 كالركابط بيف أفراد المجتمع

 متكسطة 1.04 3.24

األمكاؿ عمى زيادة  غسؿتعمؿ جرائـ  6 10
 معدالت الفقر كالبطالة في المجتمع.

 متكسطة 1.01 3.21

 كبيرة 0.96 3.58 األموال غسلجرائم  ثارآلالدرجة الكمية 
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كجية نظر ذكم االختصاص  مف األمكاؿ غسؿجرائـ  ثارآلأف الدرجة الكمية  ،(7أسفرت نتائج جدكؿ )
حيث كاف متكسط االستجابة  ،الفمسطينية في الضفة الغربية كانت بدرجة كبيرة األمنيةالمؤسسة  في
بدرجة كبيرة )تؤثر   األمكاؿ غسؿجرائـ  آثارككانت أكثر  ،(0.96كباالنحراؼ معيارم ) ،(3.58)

حيث كاف متكسط  ،(1الفقرة )األمكاؿ عمى تدني الدخؿ القكمي كسكء تكزيعو.( في  غسؿجرائـ 
 األمكاؿ غسؿجرائـ  آثاربينما كانت أدنى  ،(0.99كباالنحراؼ معيارم ) ،(3.78االستجابة عمييا )

في الفقرة  ،األمكاؿ عمى زيادة معدالت الفقر كالبطالة في المجتمع( غسؿبدرجة متكسطة )تعمؿ جرائـ 
 (.0.96راؼ معيارم )كباالنح ،(3.21( حيث كاف متكسط االستجابة عمييا )6)

عمى أعمى  األمكاؿ عمى تدني الدخؿ القكمي كسكء تكزيعو غسؿتؤثر جرائـ حصكؿ فقرة  كيتضح أف
االقتصادية السمبية لجرائـ غسؿ األمكاؿ كالتي تعمؿ بشكؿ كبير عمى  ثارالدرجات، حيث تعتبر مف اآل

ات إجرامية منظمة بتمؾ تدىكر الكضع االقتصادم كخاصة سكء تكزيع الدخؿ، كذلؾ لقياـ جماع
الجرائـ مما يساىـ في تركز الثركة في أيدم فئة قميمة فقط في المجتمع، مما يؤدم أيضا إلى تدني 

( 2005، كىك ما يتفؽ مع دراسة )عكض، يرتكز بأيدم طائفة المجرميف فقط الدخؿ القكمي كالذم
ر البنوك في مكافحة ىذه االقتصادية لعمميات غسل األموال ودو  آلثاراكالتي تناكلت مكضكع 

، والتي اعتبرت أبرز األثار االقتصادية لتمك الجرائم تدني الدخل القومي لممجتمعات وعدم العمميات
 توزيعو بشكل متساوي بين طبقات المجتمع المختمفة .

عمى أدنى  األمكاؿ عمى زيادة معدالت الفقر كالبطالة في المجتمع غسؿتعمؿ جرائـ كقد حصمت فقرة  
رجات، ككف الفقر كالبطالة ظاىرتاف تؤثر بيما الكثير مف العكامؿ كالمتغيرات كالتي يصعب مف الد

غـ مف كجكد متغير رئيس في فمسطيف يتعمؽ بضعؼ كشح خالليا قياس المتغير الحاسـ، عمى الر 
ا ، األمر الذم يجعؿ االقتصاد الفمسطيني يعتمد بشكؿ رئيسي عمى الكظيفة الحككمية، كىك مالمكارد

كالبطالة يشير كيؤكد عمى ضعؼ االقتصاد الفمسطيني، فجرائـ غسؿ األمكاؿ تساىـ في زيادة الفقر 
 .كلكف بصكرة غير مباشرة
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من وجية نظر  األموال غسلسادسا: النتائج المتعمقة بالسؤال السادس: ما آليات مكافحة جرائم 
 ربية؟الفمسطينية في الضفة الغ األمنيةالمؤسسة  ذوي االختصاص في

الحسابية كاالنحرافات المعيارية لالستجابة آلليات  األكساطكلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج 
الفمسطينية في  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿمكافحة جرائـ 
 ( تبيف ذلؾ:8كنتائج جدكؿ ) ،الضفة الغربية

يٍ  األيىال غسمجشائى  ثبسِد انًعُبسَخ نالستجبثخ الَحشافباألوسبط انحسبثُخ وا : (8جذول )

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ )ٌ =  األيُُخانًؤسسخ  وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍ

الرقم في  الترتيب
 المقياس

 األوساط الفقرة
 الحسابية

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

بمصادرة العكائد  األمنيةتقـك األجيزة  17 1
 لغير مشركعة.كالمتحصالت ا

 كبيرة 1.09 3.66

عمى تجميد العكائد  األمنيةتعمؿ األجيزة  16 2
 كالمتحصالت الغير مشركعة.

 كبيرة 1.02 3.65

بإنشاء كحدة  األمنيةتمتـز األجيزة  1 3
 غسؿمتخصصة في مكافحة جرائـ 

 األمكاؿ.

 كبيرة 1.14 3.64

تمتـز المؤسسات المالية باإلبالغ عف  23 4
 المالية.الحكاالت 

 متكسطة 0.87 3.48

بعقد دكرات  األمنيةتمتـز األجيزة  3 5
تخصصية لمعامميف لدييا حكؿ مكافحة 

 األمكاؿ. غسؿجرائـ 

 متكسطة 1.05 3.44

المكاطنيف عمى  األمنيةتشجع األجيزة  25 6
 األمكاؿ. غسؿاإلبالغ عف جرائـ 

 متكسطة 0.97 3.41

در بإعداد كا األمنيةتقـك األجيزة  2 7
 غسؿمتخصص في مكافحة جرائـ 

 متكسطة 1.23 3.36
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 األمكاؿ.

بتتبع كمراقبة  األمنيةتمتـز األجيزة  24 8
 المجرميف المشبكىيف لدييا.

 متكسطة 1.07 3.35

مع غيرىا في  األمنيةتتعاكف األجيزة  4 9
 األمكاؿ. غسؿمكافحة جرائـ 

 متكسطة 1.18 3.29

سات مع مؤس األمنيةتنسؽ األجيزة  9 10
 غسؿالمجتمع المدني لمكافحة جرائـ 

 األمكاؿ.

 متكسطة 0.97 3.26

بتعقب العكائد الغير  األمنيةتقـك األجيزة  15 11
 مشركعة.

 متكسطة 1.11 3.24

عامميف لدييا إلى  األمنيةتكفد األجيزة  7 12
الخارج الكتساب الخبرات حكؿ مكافحة 

 األمكاؿ غسؿجرائـ 

 متكسطة 1.01 3.18

تعمؿ المؤسسات المالية كالتجارية باإلبالغ  21 13
 عف الصفقات المشبكىة.

 متكسطة 1.16 3.17

 األمنيةتزكد المؤسسات المالية األجيزة  19 14
 بمعمكمات عف الحسابات المالية لمعمالء.

 متكسطة 1.10 3.16

تقـك المؤسسات المالية كالتجارية بإبالغ  20 15
لية عف الصفقات الما األمنيةاألجيزة 
 الكبيرة.

 متكسطة 1.39 3.12

في كضع الخطط  األمنيةتساىـ األجيزة  6 16
كاالستراتيجيات المناسبة لمكافحة جرائـ 

 األمكاؿ. غسؿ

 متكسطة 1.03 3.06

 األمنية األجيزةتزكد المؤسسات المالية  18 17
 بمعمكمات عف العمالء لدييا.

 متكسطة 1.06 3.05
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كفاءات أمنية مف  األمنيةتستقطب األجيزة  8 18
 األمكاؿ. غسؿالخارج حكؿ مكافحة جرائـ 

 متكسطة 0.90 3.04

المعمكمات حكؿ  األمنيةتتبادؿ األجيزة  5 19
 األمكاؿ. غسؿجرائـ 

 متكسطة 1.22 3.03

األركاف  األمنيةيدرؾ العاممكف في األجيزة  13 20
األمكاؿ مف الناحية  غسؿالرئيسية لجرائـ 

 القانكنية.

 متكسطة 0.95 3.02

التقنيات الحديثة  األمنيةتستخدـ األجيزة  10 21
 األمكاؿ غسؿفي مكافحة جرائـ 

 منخفضة 1.06 2.95

مظاىر  األمنيةيدرؾ العاممكف في األجيزة  14 22
 األمكاؿ. غسؿكأشكاؿ جرائـ 

 منخفضة 1.06 2.84

مع أجيزة أمنية  األمنيةتنسؽ األجيزة  12 23
 األمكاؿ. غسؿـ خارجية فيما يتعمؽ بجرائ

 منخفضة 1.14 2.78

كمراقبة المينييف  بتتبعتقـك األجيزة  22 24
كالكضع المالي لدييـ كالمحاميف كاألطباء 

 كالميندسيف كالحرفييف.

 منخفضة 1.14 2.77

نظاـ إعالمي  األمنيةتستخدـ األجيزة  11 25
 األمكاؿ. غسؿمتطكر لمنشر عف جرائـ 

 منخفضة 1.27 2.73

 متوسطة 1.09 3.19 األموال غسلكمية آلليات مكافحة جرائم الدرجة ال

مف كجية نظر ذكم  األمكاؿ غسؿأف الدرجة الكمية آلليات مكافحة جرائـ  ،(7نتائج جدكؿ ) تبيف
حيث كاف  ،الفمسطينية في الضفة الغربية كانت بدرجة متكسطة األمنيةالمؤسسة  االختصاص في

 غسؿككانت أكثر آليات مكافحة جرائـ  ،(1.09اؼ معيارم )كباالنحر  ،(3.19متكسط االستجابة )
في الفقرة  ،بمصادرة العكائد كالمتحصالت الغير مشركعة( األمنيةبدرجة كبيرة )تقكـ األجيزة   األمكاؿ

بينما كانت أدنى  ،(1.09كباالنحراؼ معيارم ) ،(3.66حيث كاف متكسط االستجابة عمييا ) ،(17)
نظاـ إعالمي متطكر  األمنيةبدرجة منخفضة )تستخدـ األجيزة  األمكاؿ غسؿآليات مكافحة جرائـ 
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 ،(2.73( حيث كاف متكسط االستجابة عمييا )11في الفقرة ) ،األمكاؿ( غسؿلمنشر عف جرائـ 
 (.1.27كباالنحراؼ معيارم )

جات، عمى أعمى الدر  تقكـ األجيزة األمنية بمصادرة العكائد كالمتحصالت الغير مشركعةحصكؿ فقرة ك 
كذلؾ ألىمية مصادرة تمؾ المتحصالت كالعكائد في زيادة االنطباع لدل المكاطنيف بقدرة األجيزة 
األمنية عمى ضبط مرتكبي جرائـ غسؿ األمكاؿ كالعكائد التي يتحصؿ عمييا المجرميف مف تمؾ الجرائـ، 

مكانياتيا اليائمة في ضبط عكائد تمؾ الجرائـ  فكمما زاد انطباع المكاطنيف حكؿ قدرة األجيزة األمنية كا 
يساىـ في ردع المجرميف، كمف جية أخرل يرتبط قدرة األجيزة األمنية عمى في ضبط العكائد 
كالمتحصالت مف خالؿ ما تمتمكو مف إمكانيات بشرية كمادية كمتخصصيف ذات كفاءة لضبط تمؾ 

( التي تناكلت 2013اسر، ، كيتفؽ ذلؾ مع دراسة )أبك دحصالت مف جرائـ غسؿ األمكاؿالعكائد كالمت
عنكاف جريمة تمكيؿ عمميات غسؿ األمكاؿ، كالتي اعتبرت مف أبرز طرؽ مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ 
ىك قدرة األجيزة المختصة عمى ضبط المتحصالت المترتبة عمى جرائـ غسؿ األمكاؿ، كالتي تعطي 

 لمتحصالت غير المشركعة .انطباعا لممجرميف حكؿ قدرة األجيزة المختصة عمى ضبط العكائد كا

عمى أقؿ  األمكاؿ غسؿتستخدـ األجيزة األمنية نظاـ إعالمي متطكر لمنشر عف جرائـ كحصمت فقرة 
الدرجات، حيث يعزك الباحث إلى افتقار األجيزة األمنية إلى محطات إذاعية أك تمفزيكنية أك مجالت 

اطنيف، حيث تساىـ كسائؿ اإلعالـ بشكؿ أك مكاقع الكتركنية خاصة تستغميا لنشر الكعي األمني لممك 
عاـ إلى نشر الكعي لدل المكاطنيف، كخصكصا في الكقت الحالي أصبحت المكاقع االلكتركنية أكثر 
كسائؿ اإلعالـ تأثيرا في المكاطنيف، لذا نكصي بضركرة إنشاء األجيزة األمنية مكاقع الكتركنية لسيكلة 

ـ كالكاعي بمخاطر جرائـ غسؿ األمكاؿ، كحتى أف تكفرت التكاصؿ مع المكاطنيف كنشر الفكر السمي
اإلمكانيات مف الممكف قياـ األجيزة األمنية بافتتاح قنكات فضائية أك محطات إذاعية خاصة باألجيزة 

 األمنية.
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سابعًا: النتائج المتعمقة بالسؤال السابع: ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(0.05≥αفي مع ) األمنيةالمؤسسة  من وجية نظر ذوي االختصاص فيوقات الجرائم اإللكترونية 

والدورات  ،والخبرة ،والمؤىل العممي ،والجنس ،األمنيالفمسطينية في الضفة الغربية تعزى ) لمجياز 
 التدريبية(؟

 كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ اشتقاؽ الفرضيات اآلتية:

( في معكقات الجرائـ اإللكتركنية α≤0.05عند مستكل الداللة ) أ: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى متغير  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في

 .األمنيالجياز 

كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار تحميؿ التبايف 
مف كجية نظر ذكم ( لتحديد الفركؽ في معكقات الجرائـ اإللكتركنية One Way ANOVAاألحادم )

 ،(األمنيالفمسطينية في الضفة الغربية تبعا إلى متغير )الجياز  األمنيةالمؤسسة  االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:9كجدكؿ )

اإلنكتشوَُخ فٍ انًؤسسخ انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ نًعىلبد انجشائى  األوسبط : (9جذول )

 (95)ٌ =  األيٍُانفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انجهبص  األيُُخ

 الوقائي األمن األمنيالجياز 

 ( 41)ن = 

 المخابرات

 ( 27)ن = 

 الشرطة

 (27)ن = 

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معوقات الجرائم 
اإللكترونية في  المؤسسة 

الفمسطينية في  األمنية
 الضفة الغربية

3.68 0.49 3.57 0.72 3.43 0.51 

حيث بمغ المتكسط الحسابي  ،( كجكد فركؽ ظاىرية بيف األكساط الحسابية9يتضح مف نتائج جدكؿ )
كبمغ المتكسط الحسابي لذكم المخابرات  ،(0.49نحراؼ المعيارم )( كاال3.68الكقائي ) األمفلذكم 
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( كاالنحراؼ 3.43أما المتكسط الحسابي لذكم الشرطة بمغ ) ،(0.72( كاالنحراؼ المعيارم )3.57)
 (.0.51المعيارم )

( 10( كجدكؿ )One Way ONOVAكلمكشؼ عف ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 يكضح ذلؾ:

 

يٍ وجهخ َظش روٌ َتبئج تحهُم انتجبٍَ األحبدٌ نذالنخ انفشوق فٍ يعىلبد انجشائى اإلنكتشوَُخ  :(11) انجذول

 (95)ٌ =  األيٍُانفهسطُُُخ تجعبً إنً يتغُش انجهبص  األيُُخانًؤسسخ  االختظبص فٍ

مجموع مربعات  مصدر التباين المتغير التابع
 االنحراف

 الداللة *مستوى  قيمة )ف( درجات الحرية

معوقات 
الجرائم 

 اإللكترونية

 0.17 1.808 2 11.00 بيف المجمكعات

 92 280.03 داخؿ المجمكعات

 94 291.03 المجموع

( α≤0.05( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )10يتضح مف نتائج الجدكؿ )
الفمسطينية في  األمنيةالمؤسسة  االختصاص في مف كجية نظر ذكمفي معكقات الجرائـ اإللكتركنية 

( أكبر مف 0.17حيث بمغت قيمة مستكل الداللة ) ،األمنيالضفة الغربية يعزل إلى متغير الجياز 
كعميو يتـ قبكؿ الفرضية التي تنص عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،(0.05)

المؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيتركنية ( في معكقات الجرائـ اإللكα≤0.05الداللة )
 .األمنيالفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى متغير الجياز  األمنية

يتضح مف النتيجة السابقة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجياز األمني، كىك 
ف الكقائي أك المخابرات أك الشرطة أمر يتفؽ كالكاقع العممي فجميع األجيزة األمنية سكاء جياز األم

يكاجيكف نفس المعكقات أثناء التحقيؽ في الجرائـ االلكتركنية، فاإلمكانيات المادية كالبشرية تقريبا 
كاحدة التي تتكفر لجميع األجيزة األمنية، كما أف األجيزة األمنية جميعيا تمتمؾ كحدات كأقساـ 

 مختصة بمكافحة تمؾ الجرائـ .
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( في معكقات الجرائـ α≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ب: ال تكجد 
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فياإللكتركنية 

 إلى متغير الجنس.

)ت( لمعينات  كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار
مف ( لتحديد الفركؽ في معكقات الجرائـ اإللكتركنية Independent- Samples T Testالمستقمة )

الفمسطينية في الضفة الغربية تبعان إلى متغير  األمنيةالمؤسسة  كجية نظر ذكم االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:11كالجدكؿ ) ،)الجنس(

ًعُبسَخ وَتبئج اختجبس )د( نهعُُبد انًستمهخ نذالنخ األوسبط انحسبثُخ واالَحشافبد ان :(11جذول)

 األيُُخانًؤسسخ  يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍانفشوق فٍ يعىلبد انجشائى اإلنكتشوَُخ 

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انجُس )ٌ = 

 مستوى الداللة* قيمة )ت( (4أنثى )ن =  (91ذكر )ن = الجنس

المتوسط  تابعالمتغير ال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

5.293 0.01* 

معوقات الجرائم 
 اإللكترونية

3.54 0.53 4.50 0.35 

( α≤ 0.05( أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )11يتضح مف نتائج جدكؿ )
الفمسطينية في  األمنيةالمؤسسة  ة نظر ذكم االختصاص فيمف كجيفي معكقات الجرائـ اإللكتركنية 

حيث بمغ المتكسط الحسابي لذكم  ،كلصالح ذكم اإلناث ،الضفة الغربية تعزل الختالؼ متغير الجنس
كبمغ المتكسط الحسابي لذكم الضباط الذككر  ،(0.35كاالنحراؼ المعيارم ) ،(4.50اإلناث )

 كىي قيمة دالة إحصائيان. ،(0.01كالداللة إحصائية ) ،(0.53كاالنحراؼ المعيارم ) ،(3.54)

يتضح مف النتيجة السابقة أف اإلناث  العامالت في األجيزة األمنية كخصكصا في أقساـ ككحدات 
مكافحة الجرائـ االلكتركنية يكاجيف معكقات أكثر مف الذككر، كىك ما يمكف تسكيغو عمى اعتبار 

يعة التعاكف مف قبؿ المكاطنيف معيف أثناء التحقيؽ أك مف خالؿ اإلناث يكاجيف المعكقات الخاصة بطب
إدارة الجياز األمني الذم ال يعطي الصالحيات لإلناث في التحقيؽ في بعض الجرائـ االلكتركنية 

 كالذيف يعتقدكف أف الذككر أكثر قدرة عمى التحقيؽ في تمؾ الجرائـ .
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( في معكقات الجرائـ α≤ 0.05لداللة )ج: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ا
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فياإللكتركنية 

 إلى متغير المؤىؿ العممي.

كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار تحميؿ التبايف 
مف كجية نظر ذكم ( لتحديد الفركؽ في معكقات الجرائـ اإللكتركنية One Way ANOVAاألحادم )

 ،الفمسطينية في الضفة الغربية تبعا إلى متغير )المؤىؿ العممي( األمنيةالمؤسسة  االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:12كجدكؿ )

ُخ فٍ انًؤسسخ انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ نًعىلبد انجشائى اإلنكتشوَ األوسبط: (12جذول )

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انًؤهم انعهًٍ )ٌ =  األيُُخ

 ثانوية عامة فأقل المؤىل العممي

 (4)ن = 

 دبموم

 (12)ن = 

 بكالوريوس

 (30)ن = 

 دراسات عميا

 (49)ن = 

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ف االنحرا
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معوقات الجرائم 
اإللكترونية في  

 األمنيةالمؤسسة 
الفمسطينية في الضفة 

 الغربية

3.77 0.10 3.71 0.49 3.43 0.37 3.62 0.66 

حيث بمغ المتكسط الحسابي  ،ة( كجكد فركؽ ظاىرية بيف األكساط الحسابي12يتضح مف نتائج جدكؿ )
كبمغ المتكسط الحسابي لذكم الدبمـك  ،(0.10( كاالنحراؼ المعيارم )3.77لذكم الثانكية عامة فأقؿ )

( 3.43كبمغ المتكسط الحسابي لذكم البكالكريكس بمغ ) ،(0.49( كاالنحراؼ المعيارم )3.71)
كاالنحراؼ  ،(3.62راسات العميا بمغ )أما التكسط الحسابي لذكم الد ،(0.37كاالنحراؼ المعيارم )

 (.0.66المعيارم )
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( 13( كجدكؿ )One Way ONOVAكلمكشؼ عف ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 يكضح ذلؾ:

يٍ َتبئج تحهُم انتجبٍَ األحبدٌ نذالنخ انفشوق فٍ يعىلبد انجشائى اإلنكتشوَُخ  : (13) انجذول

انفهسطُُُخ تجعبً إنً يتغُش انًؤهم انعهًٍ )ٌ =  األيُُخنًؤسسخ ا وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍ

95) 

مجموع مربعات  مصدر التباين المتغير التابع
 االنحراف

 مستوى الداللة * قيمة )ف( درجات الحرية

معوقات 
الجرائم 

 اإللكترونية

 0.31 1.196 3 11.11 بيف المجمكعات

 91 279.92 داخؿ المجمكعات

 94 291.03 المجموع

( في α≤ 0.05( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )12يظير مف جدكؿ )
الفمسطينية في  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيمعكقات الجرائـ اإللكتركنية 

كىي قيمة  ،(0.31حيث بمغت قيمة مستكل الداللة ) ،الضفة الغربية  تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي
 كعميو يتـ قبكؿ الفرضية. ،(0.05أكبر مف مستكل الداللة )

يتضح أف العامميف في االجيزة األمنية كالذيف يممككف مؤىالت عممية عمى اختالؼ درجاتيا يكاجيكف 
نفس المعكقات كدرجتيا في العمؿ، فالمؤىؿ العممي أحيانا ال يساعد عمى تجنب بعض المعكقات 

كالتي تتعمؽ أحيانا بالجريمة االلكتركنية ذاتيا أك المعكقات المرتبطة بالمكاطنيف الخاصة في التحقيؽ 
 كأحجاميـ عف التبميغ عف الجرائـ االلكتركنية .

( في معكقات الجرائـ α≤ 0.05د: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل  يةاألمنالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فياإللكتركنية 

 إلى متغير عدد سنكات الخبرة.

كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار تحميؿ التبايف 
مف كجية نظر ذكم ( لتحديد الفركؽ في معكقات الجرائـ اإللكتركنية One Way ANOVAاألحادم )
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 ،الفمسطينية في الضفة الغربية تبعا إلى متغير )عدد سنكات الخبرة( األمنيةالمؤسسة  االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:14كجدكؿ )

انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ نًعىلبد انجشائى اإلنكتشوَُخ فٍ انًؤسسخ  األوسبط :(14جذول )

 (95)ٌ =  انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش عذد سُىاد انخجشح األيُُخ

 سنوات 3أقل من  المؤىل العممي

 (38)ن = 

 7أقل من  –سنوات  3من 
 سنوات

 (17)ن = 

 سنوات فأعمى 7من 

 (40)ن =  

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معوقات الجرائم 
ة في  اإللكتروني

 األمنيةالمؤسسة 
الفمسطينية في الضفة 

 الغربية

3.66 0.58 3.72 0.14 3.40 0.61 

حيث بمغ المتكسط الحسابي  ،( كجكد فركؽ ظاىرية بيف األكساط الحسابية14يتضح مف نتائج جدكؿ )
 3كبمغ المتكسط الحسابي لذكم مف  ،(0.58( كاالنحراؼ المعيارم )3.66سنكات ) 3لذكم أقؿ مف 

 7أما التكسط الحسابي لذكم  ،(0.14( كاالنحراؼ المعيارم )3.72سنكات ) 7أقؿ مف  –ات سنك 
 (.0.61كاالنحراؼ المعيارم ) ،(3.40سنكات فأعمى بمغ )

( 15( كجدكؿ )One Way ONOVAكلمكشؼ عف ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 يكضح ذلؾ:
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يٍ وجهخ حبدٌ نذالنخ انفشوق فٍ يعىلبد انجشائى اإلنكتشوَُخ َتبئج تحهُم انتجبٍَ األ :(15انجذول)

 (95انفهسطُُُخ تجعبً إنً يتغُش انًؤهم انعهًٍ )ٌ =  األيُُخانًؤسسخ  َظش روٌ االختظبص فٍ

مجموع مربعات  مصدر التباين المتغير التابع
 االنحراف

 مستوى الداللة * قيمة )ف( درجات الحرية

معوقات 
الجرائم 
 يةاإللكترون

 0.11 2.263 2 13.64 بيف المجمكعات

 92 277.39 داخؿ المجمكعات

 94 291.03 المجموع

( في α≤ 0.05( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )15يظير مف جدكؿ )
الفمسطينية في  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيمعكقات الجرائـ اإللكتركنية 

كىي  ،(0.11حيث بمغت قيمة مستكل الداللة ) ،ضفة الغربية  تعزل إلى متغير عدد سنكات الخبرةال
 كعميو يتـ قبكؿ الفرضية. ،(0.05قيمة أكبر مف مستكل الداللة )

يتضح أف عدد سنكات الخبرة كازدياد الخبرة لمعامميف في األجيزة األمنية كالمختصيف في مكافحة 
جيكف نفس المعكقات كدرجتيا، فازدياد خبرة العامميف في األجيزة األمنية مف الجرائـ االلكتركنية يكا

المفترض أف تساىـ في تجنب بعض المعكقات الخاصة بالتحقيؽ في الجرائـ االلكتركنية نتيجة لمتجربة 
 األكثر كالممارسة العممية في الميداف أكثر مف العامميف الذيف ال يمتمككف سنكات خبرة أكبر . 

( في معكقات الجرائـ α≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ق: ال
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فياإللكتركنية 

 إلى متغير الدكرات التدريبية.

المعيارية كاختبار )ت( لمعينات  كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات
( لتحديد الفركؽ في معكقات الجرائـ Independent- Samples T Test)ت( لمعينات المستقمة )

الفمسطينية في الضفة الغربية تبعان  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فياإللكتركنية 
 :( يبيف ذلؾ16كالجدكؿ ) ،إلى متغير )الدكرات التدريبية(
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األوسبط انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ وَتبئج اختجبس )د( نهعُُبد انًستمهخ نذالنخ  : (16جذول)

 األيُُخانًؤسسخ  يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍانفشوق فٍ يعىلبد انجشائى اإلنكتشوَُخ 

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انجُس )ٌ = 

حاصل عمى دورات 
 تدريبية

 مستوى الداللة* قيمة )ت( (20ال )ن =  (75عم )ن =ن

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

0.333 0.68 

معوقات الجرائم 
 اإللكترونية

3.58 0.58 355 0.47 

( في α≤ 0.05لة )( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدال16يظير مف جدكؿ )
الفمسطينية في الضفة  األمنية األجيزة مف كجية نظر ذكم االختصاص فيمعكقات الجرائـ اإللكتركنية 

 الغربية تعزل إلى متغير الدكرات التدريبية.

يتضح أف العامميف الحاصميف عمى دكرات تدريبية في مجاؿ مكافحة الجرائـ االلكتركنية كالعامميف غير 
تمؾ الدكرات التدريبية لمكافحة الجرائـ االلكتركنية يكاجيكف نفس المعكقات الخاصة في الحاصميف عمى 

األمر الذم يتنافى كالكاقع العممي حيث يجب أف تساىـ تمؾ الدكرات  اإللكتركنيةالتحقيؽ في الجرائـ 
لجرائـ في قدرة العامميف في األجيزة األمنية عمى تجنب المعكقات أثناء التحقيؽ في ا التدريبية

 االلكتركنية .

ثامنُا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثامن: ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(0.05 ≥α في )األمنيةالمؤسسة  من وجية نظر ذوي االختصاص فيالجرائم اإللكترونية  آثار 

والدورات  ،والخبرة ،ىل العمميوالمؤ  ،والجنس ،األمنيالفمسطينية في الضفة الغربية تعزى ) لمجياز 
 التدريبية(؟

 كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ اشتقاؽ الفرضيات اآلتية:

الجرائـ اإللكتركنية  آثار( في α≤ 0.05أ: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
ل إلى متغير الفمسطينية في الضفة الغربية يعز  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في

 .األمنيالجياز 
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كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار تحميؿ التبايف 
مف كجية نظر ذكم الجرائـ اإللكتركنية  آثار( لتحديد الفركؽ في One Way ANOVAاألحادم )

 ،(األمنيربية تبعا إلى متغير )الجياز الفمسطينية في الضفة الغ األمنيةالمؤسسة  االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:17كجدكؿ )

انجشائى اإلنكتشوَُخ فٍ انًؤسسخ  ثبسِنحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ ا األوسبط :(17جذول )

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انًؤهم انعهًٍ )ٌ =  األيُُخ

 الوقائي األمن األمنيالجياز 

 (41)ن = 

 المخابرات

 (27)ن = 

 الشرطة

 (27)ن = 

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الجرائم اإللكترونية  آثار
 األمنيةفي  المؤسسة 

الفمسطينية في الضفة 
 الغربية

4.12 0.50 3.92 0.99 3.99 0.25 

حيث بمغ المتكسط الحسابي  ،( كجكد فركؽ ظاىرية بيف األكساط الحسابية17يتضح مف نتائج جدكؿ )
كبمغ المتكسط الحسابي لذكم المخابرات   ،(0.50( كاالنحراؼ المعيارم )4.12الكقائي ) األمفلذكم 

كاالنحراؼ  ،(3.99أما المتكسط الحسابي لذكم الشرطة بمغ ) ،(0.99( كاالنحراؼ المعيارم )3.92)
 (.0.25المعيارم )

( 18( كجدكؿ )One Way ONOVAكلمكشؼ عف ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 يكضح ذلؾ:
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يٍ وجهخ انجشائى اإلنكتشوَُخ  آثبستجبٍَ األحبدٌ نذالنخ انفشوق فٍ َتبئج تحهُم ان : (18انجذول)

 (95)ٌ =  األيٍُجعبً إنً يتغُش انجهبص انفهسطُُُخ ت األيُُخانًؤسسخ  َظش روٌ االختظبص فٍ

مجموع مربعات  مصدر التباين المتغير التابع
 االنحراف

 مستوى الداللة * قيمة )ف( درجات الحرية

الجرائم  آثار
 اإللكترونية

 0.409 0.902 2 7.33 بيف المجمكعات

 92 373.50 داخؿ المجمكعات

 94 380.83 المجموع

( في α≤ 0.05دـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )( ع18يظير مف جدكؿ )
الفمسطينية في الضفة  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيالجرائـ اإللكتركنية  آثار

كىي قيمة  ،(0.409حيث بمغت قيمة مستكل الداللة ) ،األمنيالغربية  تعزل إلى متغير عدد الجياز 
 كعميو يتـ قبكؿ الفرضية. ،(0.05داللة )أكبر مف مستكل ال

يتضح أف أثار الجرائـ االلكتركنية التي يرصدىا العامميف في األجيزة األمنية ال تختمؼ باختالؼ 
الجياز األمني، فاألثار االقتصادية كاالجتماعية كاألمنية يتـ رصدىا مف قبؿ كافة األجيزة األمنية 

ت أك الشرطة، كىك أمر يتفؽ كالكاقع العاممي فالتأثيرات كاضحة سكاء جياز األمف الكقائي أك المخابرا
 بالنسبة لجميع األجيزة األمنية .

الجرائـ اإللكتركنية  آثار( في α≤ 0.05ب: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
ل إلى متغير الفمسطينية في الضفة الغربية يعز  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في

 الجنس.

كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار )ت( لمعينات 
مف الجرائـ اإللكتركنية  آثار( لتحديد الفركؽ في Independent- Samples T Testالمستقمة )

ة الغربية تبعان إلى متغير الفمسطينية في الضف األمنيةالمؤسسة  كجية نظر ذكم االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:19كالجدكؿ ) ،)الجنس(
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ُُبد انًستمهخ نذالنخ األوسبط انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ وَتبئج اختجبس )د( نهع : (19جذول)

 األيُُخانًؤسسخ  يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍانجشائى اإلنكتشوَُخ  آثبسانفشوق فٍ 

 (95جعبً إنً يتغُش انجُس )ٌ = انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ ت

 مستوى الداللة* قيمة )ت( (4أنثى )ن =  (91ذكر )ن = الجنس

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

0.392 0.696 

 الجرائم آثار
 اإللكترونية

4.02 0.63 4.15 0.75 

( في α≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ( عدـ كجكد19يظير مف جدكؿ )
الفمسطينية في الضفة  األمنية األجيزة مف كجية نظر ذكم االختصاص فيالجرائـ اإللكتركنية  آثار

 الغربية تعزل إلى متغير الجنس.

ئـ االلكتركنية يتضح أف الذككر كاإلناث العامميف في األجيزة األمنية يرصدكف نفس األثار السمبية لمجرا
سكاء تأثيرات اقتصادية أك اجتماعية أك أمنية، فالذككر كاإلناث يممككف نفس درجة التأثير كنفس درجة 

 الرصد لتمؾ اآلثار، فال يتميز الذككر أك اإلناث في األجيزة األمنية برصد تمؾ األثار . 

الجرائـ اإللكتركنية  آثاري ( فα≤ 0.05ج: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى متغير  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في

 الدكرات المؤىؿ العممي.

كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار تحميؿ التبايف 
مف كجية نظر ذكم الجرائـ اإللكتركنية  آثارلتحديد الفركؽ في  (One Way ANOVAاألحادم )

 ،الفمسطينية في الضفة الغربية تبعا إلى متغير )المؤىؿ العممي( األمنيةالمؤسسة  االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:20كجدكؿ )
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انجشائى اإلنكتشوَُخ فٍ انًؤسسخ  ثبسِنحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ ا األوسبط : (21جذول )

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انًؤهم انعهًٍ )ٌ =  يُُخاأل

 ثانوية عامة فأقل المؤىل العممي

 (4)ن = 

 دبموم

 (12)ن = 

 بكالوريوس

 (30)ن = 

 دراسات عميا

 (49)ن = 

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

سط المتو 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الجرائم اإللكترونية  آثار
 األمنيةفي  المؤسسة 

الفمسطينية في الضفة 
 الغربية

3.72 1.42 4.16 0.73 3.84 0.74 4.13 0.40 

تكسط حيث بمغ الم ،( إلى كجكد فركؽ ظاىرية بيف األكساط الحسابية20يتضح مف نتائج جدكؿ )
كبمغ المتكسط الحسابي  ،(1.42( كاالنحراؼ المعيارم )3.72الحسابي لذكم الثانكية عامة فأقؿ )

كبمغ المتكسط الحسابي لذكم البكالكريكس بمغ  ،(0.73( كاالنحراؼ المعيارم )4.16لذكم الدبمكـ  )
 ،(4.13ا فقد بمغ )أما المتكسط الحسابي لذكم الدراسات العمي ،(0.74كاالنحراؼ المعيارم ) ،(3.84)

 .(0.40كاالنحراؼ المعيارم )

( 21( كجدكؿ )One Way ONOVAكلمكشؼ عف ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 يكضح ذلؾ:

يٍ وجهخ انجشائى اإلنكتشوَُخ  آثبستجبٍَ األحبدٌ نذالنخ انفشوق فٍ َتبئج تحهُم ان : (21انجذول)

 (95انفهسطُُُخ تجعبً إنً يتغُش انًؤهم انعهًٍ )ٌ =  يُُخاألانًؤسسخ  َظش روٌ االختظبص فٍ

مجموع مربعات  مصدر التباين المتغير التابع
 االنحراف

 مستوى الداللة * قيمة )ف( درجات الحرية

الجرائم  آثار
 اإللكترونية

 0.143 1.855 3 21.94 بيف المجمكعات

 91 358.89 داخؿ المجمكعات

 94 380.83 المجموع

( في α≤ 0.05( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )21ظير مف جدكؿ )ي
الفمسطينية في الضفة  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيالجرائـ اإللكتركنية  آثار
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بر كىي قيمة أك ،(0.143حيث بمغت قيمة مستكل الداللة ) ،الغربية  تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي
 كعميو يتـ قبكؿ الفرضية. ،(0.05مف مستكل الداللة )

يمعب المؤىؿ العممي لمعامميف في األجيزة األمنية دكرا ىاما في رصد التأثيرات السمبية لمجرائـ 
اإللكتركنية عمى المجتمع الفمسطيني، فالعامميف الذيف يممككف مؤىالت عممية عالية قادريف عمى تحميؿ 

ية لمجرائـ االلكتركنية مف خالؿ الفمسفة أك النظريات التي حصمكا عمييا في كرصد التأثيرات السمب
الجامعات، فالمؤىؿ العممي عادة ما يعطي القدرة عمى التحميؿ كالنقد كالرصد ألم ظاىرة بشكؿ 

 .متعمؽ

الجرائـ اإللكتركنية  آثار( في α≤ 0.05د: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى متغير  األمنيةالمؤسسة  ف كجية نظر ذكم االختصاص فيم

 الدكرات المؤىؿ عدد سنكات الخبرة.

كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار تحميؿ التبايف 
مف كجية نظر ذكم الجرائـ اإللكتركنية  آثار( لتحديد الفركؽ في One Way ANOVAاألحادم )

 ،الفمسطينية في الضفة الغربية تبعا إلى متغير )عدد سنكات الخبرة( األمنيةالمؤسسة  االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:22كجدكؿ )

انجشائى اإلنكتشوَُخ فٍ انًؤسسخ  ثبسِنحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ ا األوسبط :(22جذول )

 (95خ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش عذد سُىاد انخجشح )ٌ = انفهسطُُُ األيُُخ

 سنوات 3أقل من  عدد سنوات الخبرة

 (38)ن = 

أقل  –سنوات  3من 
 سنوات 7من 

 (17)ن = 

 سنوات فأعمى 7

 (40)ن = 

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 حسابيال

االنحراف 
 المعياري

الجرائم اإللكترونية في   آثار
الفمسطينية في  األمنيةالمؤسسة 

 الضفة الغربية

3.77 0.77 4.37 0.36 4.12 0.47 
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حيث بمغ المتكسط  ،( إلى كجكد فركؽ ظاىرية بيف األكساط الحسابية22يتضح مف نتائج جدكؿ )
كبمغ المتكسط الحسابي لذكم  ،(0.77المعيارم ) ( كاالنحراؼ3.72سنكات ) 3الحسابي لذكم أقؿ مف 

 7كأما المتكسط الحسابي لذكم ،(0.36( كاالنحراؼ المعيارم )4.37سنكات  ) 7أقؿ مف  –سنكات  3
 (.0.47كاالنحراؼ المعيارم ) ،(4.12سنكات فأعمى فقد بمغ )

( 23كجدكؿ )( One Way ONOVAكلمكشؼ عف ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 يكضح ذلؾ:

يٍ وجهخ َظش انجشائى اإلنكتشوَُخ  آثبستجبٍَ األحبدٌ نذالنخ انفشوق فٍ َتبئج تحهُم ان :(23جذول)ان

 (95انفهسطُُُخ تجعبً إنً يتغُش عذد سُىاد انخجشح )ٌ =  األيُُخانًؤسسخ  روٌ االختظبص فٍ

مجموع مربعات  مصدر التباين المتغير التابع
 االنحراف

 مستوى الداللة * قيمة )ف( لحريةدرجات ا

الجرائم  آثار
 اإللكترونية

 *0.02 6.840 2 49.30 بيف المجمكعات

 92 331.53 داخؿ المجمكعات

 94 380.83 المجموع

( في α≤ 0.05( إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )23يتضح مف جدكؿ )
الفمسطينية في الضفة  األمنيةالمؤسسة  نظر ذكم االختصاص في مف كجيةالجرائـ اإللكتركنية  آثار

 الغربية  تعزل إلى متغير عدد سنكات الخبرة.

( لممقارنات البعدية بيف األكساط Sidakكلتحديد لصالح مف الفركؽ تـ استخداـ اختبار سيداؾ )ٍ 
 ( تكضح ذلؾ:24كنتائج جدكؿ ) ،الحسابية
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انجشائى  ثبسِانجعذَخ ثٍُ يتىسطبد انحسبثُخ  ( نهًمبسَخSidakَتبئج اختجبس سُذان ) : (24جذول)

انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً  األيُُخانًؤسسخ  يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍاإلنكتشوَُخ 

 نهًتغُش عذد سُىاد انخجشح

أقل من  –سنوات  3من  سنوات 3أقل من  عدد سنوات الخبرة
 سنوات 7

 سنوات فأعمى 7

المتغير 
 ابعالت

المتوسط 
 الحسابي

3.77 4.37 4.12 

من الجرائم اإللكترونية  آثار
وجية نظر ذوي 

المؤسسة  االختصاص في
 الفمسطينية األمنية

-0.61* 

-0.35* 

- 0.25  

مف كجية نظر الجرائـ اإللكتركنية  آثار( كجكد فركؽ دالة إحصائيان في 24يتضح مف نتائج جدكؿ )
الفمسطينية في الضفة الغربية  بيف الضباط ذكم عدد سنكات  يةاألمنالمؤسسة  ذكم االختصاص في

 7ك ،سنكات 7أقؿ مف  –سنكات  3سنكات( كالضباط ذكم عدد سنكات الخبرة )مف  3الخبرة )أقؿ مف 
بينما لـ تكف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان بيف الضباط  ،سنكات( 3سنكات فأعمى( كلصالح  )أقؿ مف 

 سنكات فأعمى. 7كالضباط ذكم الخبرة  ،سنكات 7ؿ مف أق –سنكات  3ذكم الخبرة مف 

سنكات قادريف عمى رصد اثار الجرائـ  3يتضح أف العامميف الذيف يممككف سنكات خبرة أقؿ مف 
، كىك أمر ال يتفؽ كالكاقع العممي حيث مف المفترض كمما زادت عدد سنكات الخبرة االلكتركنية

 ـ عمى تحديد أثار الجرائـ االلكتركنية بدرجة أكبر .لمعامميف في األجيزة األمنية زادت قدرتي

الجرائـ اإللكتركنية  آثار( في α≤ 0.05ق: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى متغير  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في

 الدكرات التدريبية.

ف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار )ت( لمعينات كلإلجابة ع
مف الجرائـ اإللكتركنية  آثار( لتحديد الفركؽ في Independent- Samples T Testالمستقمة )

الفمسطينية في الضفة الغربية تبعان إلى متغير  األمنيةالمؤسسة  كجية نظر ذكم االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:25كالجدكؿ ) ،دكرات التدريبية()ال
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نذالنخ األوسبط انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ وَتبئج اختجبس )د( نهعُُبد انًستمهخ  :(25جذول)

 األيُُخانًؤسسخ  يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍانجشائى اإلنكتشوَُخ  آثبسانفشوق فٍ 

 ذوساد انتذسَجُخانفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش ان

 (95)ن =  

حاصل عمى دورات 
 تدريبية

 نعم

 (75)ن =

 ال

 (20)ن = 

 مستوى الداللة* قيمة )ت(

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

0.731 0،068 

الجرائم  آثار
 اإللكترونية

4.00 0.63 4.12 0.68 

( في α≤ 0.05( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )25يظير مف جدكؿ )
الفمسطينية في الضفة  األمنية األجيزة مف كجية نظر ذكم االختصاص فيالجرائـ اإللكتركنية  آثار

كىي قيـ أكبر  ،(0.068حيث بمغت قيـ الداللة إحصائية ) ،الغربية تعزل إلى متغير الدكرات التدريبية
كعمية فأنو يتـ قبكؿ الفرضية كالتي نصت عمى عدـ كجكد فركؽ  ،(α≤ 0.05ل الداللة )مف مستك 

مف كجية نظر ذكم الجرائـ اإللكتركنية  آثار( في α≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
 الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى متغير الدكرات التدريبية. األمنيةالمؤسسة  االختصاص في

يتضح أف الدكرات التدريبية لمعامميف في األجيزة األمنية ال تساىـ في زيادة قدرتيـ عمى رصد األثار 
االجتماعية كاالقتصادية كاألمنية السمبية عمى المجتمع الفمسطيني، كىك أمر يمكف تسكيغو عمى اعتبار 

ة األمنية كزيادة قدرتيـ عمى الدكرات التدريبية عادة ما تتعمؽ بالميارات الفنية لمعامميف في األجيز 
التحقيؽ في تمؾ الجرائـ، كال يعطى خالؿ تمؾ الدكرات أك يتـ إغفاؿ الجكانب المتعمقة بالتُأثيرات 

 السمبية لمجرائـ االلكتركنية .
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تاسعا: النتائج المتعمقة بالسؤال التاسع: ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(0.05 ≥αفي آليا ) المؤسسة  من وجية نظر ذوي االختصاص فيت مكافحة الجرائم اإللكترونية

 ،والخبرة ،والمؤىل العممي ،والجنس ،األمنيالفمسطينية في الضفة الغربية تعزى ) لمجياز  األمنية
 والدورات التدريبية(؟

 كلإلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ اشتقاؽ الفرضيات اآلتية:

( في آليات مكافحة الجرائـ α≤ 0.05صائية عند مستكل الداللة )أ: ال تكجد فركؽ ذات داللة إح
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فياإللكتركنية 

 .األمنيإلى متغير الجياز 

ميؿ التبايف كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار تح
مف كجية ( لتحديد الفركؽ في آليات مكافحة الجرائـ اإللكتركنية One Way ANOVAاألحادم )

الفمسطينية في الضفة الغربية تبعا إلى متغير )الجياز  األمنيةالمؤسسة  نظر ذكم االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:26كجدكؿ ) ،(األمني

سَخ ِنُبد يكبفحخ انجشائى اإلنكتشوَُخ فٍ انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُب األوسبط : (26جذول )

 (95)ٌ =  األيٍُانفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انجهبص  األيُُخانًؤسسخ 

 الوقائي األمن األمنيالجياز 

 (41)ن =

 المخابرات

 (27)ن = 

 الشرطة

 (27)ن = 

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

آليات مكافحة الجرائم 
اإللكترونية في  المؤسسة 

الفمسطينية في الضفة  األمنية
 الغربية

7.28 1.39 7.44 1.59 7.02 0.35 

حيث بمغ المتكسط  ،( إلى كجكد فركؽ ظاىرية بيف األكساط الحسابية26يتضح مف نتائج جدكؿ )
كبمغ المتكسط الحسابي لذكم  ،(1.39( كاالنحراؼ المعيارم )7.28الكقائي ) األمفسابي لذكم الح
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كأما المتكسط الحسابي لذكم الشرطة فقد بمغ  ،(1.59( كاالنحراؼ المعيارم )7.44المخابرات  )
 (.0.35كاالنحراؼ المعيارم ) ،(7.02)

( 27( كجدكؿ )One Way ONOVAدم )كلمكشؼ عف ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحا
 يكضح ذلؾ:

يٍ َتبئج تحهُم انتجبٍَ األحبدٌ نذالنخ انفشوق فٍ آنُبد يكبفحخ انجشائى اإلنكتشوَُخ  : (27انجذول)

)ٌ =  األيٍُانفهسطُُُخ تجعبً إنً يتغُش انجهبص  األيُُخانًؤسسخ  وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍ

95) 

مربعات  مجموع مصدر التباين المتغير التابع
 االنحراف

 مستوى الداللة * قيمة )ف( درجات الحرية

آليات مكافحة 
الجرائم 

 اإللكترونية

 0.455 0.794 2 25.11 بيف المجمكعات

 92 1454.65 داخؿ المجمكعات

 94 1479.76 المجموع

ي ( فα≤ 0.05( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )27يظير مف جدكؿ )
الفمسطينية في  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيآليات مكافحة الجرائـ اإللكتركنية 

كىي  ،(0.455حيث بمغت قيمة مستكل الداللة ) ،األمنيالضفة الغربية  تعزل إلى متغير الجياز 
 كعميو يتـ قبكؿ الفرضية. ،(0.05قيمة أكبر مف مستكل الداللة )

زة األمنية في الضفة الغربية، سكاء جياز األمف الكقائي أك المخابرات أك الشرطة يتضح أف كافة األجي
يقكمكف بتنفيذ نفس االليات في مكافحة تمؾ الجرائـ، فاليات مكافحة الجرائـ االلكتركنية كاحدة بالنسبة 

ي تتعمؽ أبرز لجميع األجيزة األمنية سكاء تعمقت االليات بالمستكل التشريعي أك المستكل اإلدارم، كالت
تمؾ االليات بزيادة القدرة التدريبية لمعامميف في تمؾ األجيزة األمنية عمى مكافحة تمؾ الجرائـ أك مف 

 خالؿ التنسيؽ بيف تمؾ األجيزة .

( في آليات مكافحة الجرائـ α≤ 0.05ب: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل  األمنيةالمؤسسة  الختصاص فيمف كجية نظر ذكم ااإللكتركنية 

 إلى متغير الجنس.
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كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار )ت( لمعينات 
( لتحديد الفركؽ في آليات مكافحة الجرائـ Independent- Samples T Testالمستقمة )
الفمسطينية في الضفة الغربية تبعان  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فينية اإللكترك 

 ( يبيف ذلؾ:28كالجدكؿ ) ،إلى متغير )الجنس(

األوسبط انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ وَتبئج اختجبس )د( نهعُُبد انًستمهخ نذالنخ  : (28جذول)

 األيُُخانًؤسسخ  يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍ انفشوق فٍ آنُبد يكبفحخ انجشائى اإلنكتشوَُخ

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انجُس )ٌ = 

 ذكر  الجنس

 (91)ن =

 أنثى

 (4)ن =  

 مستوى الداللة* قيمة )ت(

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1.622 0.61 

 آليات مكافحة
 الجرائم اإللكترونية

7.28 1.26 6.55 0.86 

( في α≤ 0.05( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )28يظير مف جدكؿ )
الفمسطينية في  األمنية األجيزة مف كجية نظر ذكم االختصاص فيآليات مكافحة الجرائـ اإللكتركنية 

كىي قيـ أكبر مف  ،(0.61حيث بمغت قيـ الداللة إحصائية ) ،ر الجنسالضفة الغربية تعزل إلى متغي
كعمية فأنو يتـ قبكؿ الفرضية كالتي نصت عمى عدـ كجكد فركؽ ذات  ،(α≤ 0.05مستكل الداللة )

مف كجية نظر ( في آليات مكافحة الجرائـ اإللكتركنية α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
 الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى متغير الجنس. األمنيةؤسسة الم ذكم االختصاص في

ال يمعب الجنس دكرا في تحديد االليات المناسبة لمكافحة الجرائـ االلكتركنية، فالذككر كاإلناث العامميف 
في األجيزة األمنية يممككف نفس القدرات عمى مكافحة تمؾ الجرائـ، فاالليات عادة ما تتعمؽ بسياسة 

مة لألجيزة األمنية كال تتعمؽ بأفراد معينيف، تقكـ مف خالليا األجيزة األمنية بكضع الخطط المناسبة عا
 لممكافحة كالتي يقـك بتطبيقيا جميع العامميف في األجيزة األمنية سكاء كانكا ذككؤا أك إناث .
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كافحة الجرائـ ( في آليات مα≤ 0.05ج: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فياإللكتركنية 

 إلى متغير المؤىؿ العممي.

كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار تحميؿ التبايف 
مف كجية لفركؽ في آليات مكافحة الجرائـ اإللكتركنية ( لتحديد اOne Way ANOVAاألحادم )

الفمسطينية في الضفة الغربية تبعا إلى متغير )المؤىؿ  األمنيةالمؤسسة  نظر ذكم االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:29كجدكؿ ) ،العممي(

ُبسَخ ِنُبد يكبفحخ انجشائى اإلنكتشوَُخ فٍ عانحسبثُخ واالَحشافبد انً األوسبط :(29جذول )

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انًؤهم انعهًٍ )ٌ =  األيُُخؤسسخ انً

 ثانوية عامة فأقل المؤىل العممي

 (4)ن = 

 دبموم

 (12)ن = 

 بكالوريوس

 (30)ن = 

 دراسات عميا

 (49)ن = 

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 يالمعيار 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

آليات مكافحة الجرائم 
اإللكترونية في  

 األمنيةالمؤسسة 
الفمسطينية في الضفة 

 الغربية

6.82 1.83 7.78 0.88 6.90 1.54 7.37 1.04 

حيث بمغ المتكسط  ،ية( إلى كجكد فركؽ ظاىرية بيف األكساط الحساب29يتضح مف نتائج جدكؿ )
كبمغ المتكسط الحسابي  ،(1.83( كاالنحراؼ المعيارم )6.82الحسابي لذكم الثانكية العامة فأقؿ )

في حيف بمغ المتكسط الحسابي لذكم البكالكريكس  ،(0.88( كاالنحراؼ المعيارم )7.78لذكم الدبمـك )
 ،(7.02ذكم الشرطة فقد بمغ )كأما المتكسط الحسابي ل ،(1.54( كاالنحراؼ المعيارم )6.90)

 (.0.35كاالنحراؼ المعيارم )
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( 30( كجدكؿ )One Way ONOVAكلمكشؼ عف ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 يكضح ذلؾ:

يٍ َتبئج تحهُم انتجبٍَ األحبدٌ نذالنخ انفشوق فٍ آنُبد يكبفحخ انجشائى اإلنكتشوَُخ  : (31انجذول)

انفهسطُُُخ تجعبً إنً يتغُش انًؤهم انعهًٍ )ٌ =  األيُُخانًؤسسخ  بص فٍوجهخ َظش روٌ االختظ

95) 

مجموع مربعات  مصدر التباين المتغير التابع
 االنحراف

 مستوى الداللة * قيمة )ف( درجات الحرية

 آليات مكافحة
الجرائم 

 اإللكترونية

 0.141 1.867 3 85.81 بين المجموعات

 91 1393.95 داخل المجموعات

 94 1479.76 المجموع

( في آليات α≤ 0.05( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )30يبيف جدكؿ )
الفمسطينية في  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيمكافحة الجرائـ اإللكتركنية 

كىي  ،(0.141تكل الداللة )حيث بمغت قيمة مس ،الضفة الغربية  تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي
 كعميو يتـ قبكؿ الفرضية. ،(α≤ 0.05قيمة أكبر مف قيمة مستكل الداللة )

لمعامميف في األجيزة األمنية كالذيف يممككف مؤىالت عممية القدرة عمى تحديد كرسـ السياسات العامة 
رائـ االلكتركنية، حيث يتـ تطبيؽ االليات الخاصة بمكافحة الجفي األجيزة األمنية كالتي مف خالليا 

عادة ما يممؾ العامميف ذك المؤىالت العممية العالية القدرة عمى رصد الظاىرة ككضع الخطط كاالليات 
 المناسبة لمكافحة تمؾ الظاىرة، مف خالؿ النظريات كاألدكات كاألساليب التي تعممكىا أثناء دراستيـ .

( في آليات مكافحة الجرائـ α≤ 0.05صائية عند مستكل الداللة )د: ال تكجد فركؽ ذات داللة إح
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فياإللكتركنية 

 إلى متغير عدد سنكات الخبرة.

تحميؿ التبايف  كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار
( لتحديد الفركؽ في آليات مكافحة الجرائـ اإللكتركنية مف جية نظر One Way ANOVAاألحادم )
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الفمسطينية في الضفة الغربية تبعا إلى متغير )عدد سنكات  األمنيةالمؤسسة  ذكم االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:31كجدكؿ ) ،الخبرة(

نًعُبسَخ ِنُبد يكبفحخ انجشائى اإلنكتشوَُخ فٍ انحسبثُخ واالَحشافبد ا األوسبط : (31جذول )

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش عذد سُىاد انخجشح )ٌ =  األيُُخانًؤسسخ 

 سنوات 3أقل من  عدد سنوات الخبرة

 (4)ن = 

 7أقل من  –سنوات  3من 
 سنوات

 (12)ن =  

 سنوات فأعمى 7

 (30)ن = 

 المتوسط المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

آليات مكافحة الجرائم 
اإللكترونية في  المؤسسة 

الفمسطينية في  األمنية
 الضفة الغربية

7.30 1.17 7.49 0.77 7.10 1.48 

حيث بمغ المتكسط  ،ألكساط الحسابية( إلى كجكد فركؽ ظاىرية بيف ا31نتائج جدكؿ ) أسفرت
كبمغ المتكسط  ،(1.17( كاالنحراؼ المعيارم )7.30سنكات ) 3الحسابي لذكم الخبرة أقؿ مف 

في  ،(0.77( كاالنحراؼ المعيارم )7.49سنكات ) 7أقؿ مف  –سنكات  3الحسابي لذكم الخبرة مف 
 (.1.48كاالنحراؼ المعيارم ) (7.10سنكات فأعمى ) 7حيف بمغ المتكسط الحسابي لذكم الخبرة 

( 32( كجدكؿ )One Way ONOVAكلمكشؼ عف ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 يكضح ذلؾ:
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يٍ َتبئج تحهُم انتجبٍَ األحبدٌ نذالنخ انفشوق فٍ آنُبد يكبفحخ انجشائى اإلنكتشوَُخ  : (32انجذول)

سطُُُخ تجعبً إنً يتغُش عذد سُىاد انخجشح )ٌ انفه األيُُخانًؤسسخ  وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍ

 =95) 

مجموع مربعات  مصدر التباين المتغير التابع
 االنحراف

 مستوى الداللة * قيمة )ف( درجات الحرية

آليات مكافحة 
الجرائم 

 اإللكترونية

 0.54 0.605 2 19.20 بيف المجمكعات

 92 1460.56 داخؿ المجمكعات

 94 1479.76 المجموع

( في α≤ 0.05( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )32أظيرت نتائج جدكؿ )
الفمسطينية في  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فيآليات مكافحة الجرائـ اإللكتركنية 

كىي  ،(0.54حيث بمغت قيمة مستكل الداللة ) ،الضفة الغربية  تعزل إلى متغير عدد سنكات الخبرة
كالتي نصت عمى أف ال  ،كعميو يتـ قبكؿ الفرضية ،(α≤ 0.05قيمة أكبر مف قيمة مستكل الداللة )

( في آليات مكافحة الجرائـ α≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
ربية يعزل الفمسطينية في الضفة الغ األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فياإللكتركنية 

 إلى متغير عدد سنكات الخبرة.

تساىـ سنكات الخبرة لمعامميف في األجيزة األمنية في زيادة قدرتيـ عمى تحديد ما ىي الطرؽ المناسبة 
كاألكثر نجاعة لمكاجية أك مكافحة الجرائـ االلكتركنية، حيث يفترض أف العامميف الذيف تجاكزت 

د الطرؽ المناسبة لمكافحة الجرائـ االلكتركنية نتيجة سنكات فأعمى قادريف عمى تحدي 7خبرتيـ 
 لمممارسة العممية كالتجربة التي قامكا سكاء فيما يتعمؽ بسمكؾ المجني عمييـ أك برصدىـ لممجرميف .

( في آليات مكافحة الجرائـ α≤ 0.05ق: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل  األمنيةالمؤسسة  م االختصاص فيمف كجية نظر ذك اإللكتركنية 

 إلى متغير الدكرات التدريبية.

كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار )ت( لمعينات 
لجرائـ ( لتحديد الفركؽ في آليات مكافحة اIndependent- Samples T Testالمستقمة )
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الفمسطينية في الضفة الغربية تبعان  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص فياإللكتركنية 
 ( يفسر ذلؾ:33كالجدكؿ ) ،إلى متغير )الدكرات التدريبية(

األوسبط انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ وَتبئج اختجبس )د( نهعُُبد انًستمهخ نذالنخ  :(33جذول)

 األيُُخانًؤسسخ  يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍد يكبفحخ انجشائى اإلنكتشوَُخ انفشوق فٍ آنُب

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انذوساد انتذسَجُخ )ٌ = 

حاصل عمى دورات 
 تدريبية

 نعم

 (75)ن =

 ال

 (20)ن =  

 مستوى الداللة* قيمة )ت(

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1.508 0.57 

آليات مكافحة 
 الجرائم اإللكترونية

7.16 1.31 7.57 1.00 

( في α≤ 0.05( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )33أسفرت نتائج جدكؿ )
الفمسطينية في  األمنية األجيزة يمف كجية نظر ذكم االختصاص فآليات مكافحة الجرائـ اإللكتركنية 

كىي قيـ  ،(0.57حيث بمغت قيـ الداللة إحصائية ) ،الضفة الغربية تعزل إلى متغير الدكرات التدريبية
كعمية فأنو يتـ قبكؿ الفرضية كالتي نصت عمى عدـ كجكد  ،(α≤ 0.05أكبر مف مستكل الداللة )

مف ( في آليات مكافحة الجرائـ اإللكتركنية α≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى متغير  األمنيةالمؤسسة  كجية نظر ذكم االختصاص في

 الدكرات التدريبية.

يتضح مف النتيجة السابقة أف الدكرات التدريبية لمعامميف في األجيزة األمينة ال تساىـ في زيادة القدرة 
يد االليات كالطرؽ المناسبة في مكافحة الجرائـ االلكتركنية، كىك أمر ال يتفؽ كالكاقع لدييـ في تحد

العممي حيث ما تركز تمؾ الدكرات التدريبية لمعامميف في األجيزة األمنية عمى الطرؽ كاألليات المناسبة 
ات المناسبة لمكافحة الجرائـ االلكتركنية، حيث يفترض تمؾ الدكرات في رصد المعكقات ككضع االلي

لمكافحة تمؾ الجرائـ، لذا يفترض في العامميف الحاصميف عمى دكرات تدريبية أف يككنكا أكثر قدرة عمى 
 تحديدم تمؾ االليات أكثر مف غير الحاصميف عمى تمؾ الدكرات.
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عاشرًا: النتائج المتعمقة بالسؤال العاشر: ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(0.05 ≥α في معوقات مكافحة جرائم )من وجية نظر ذوي االختصاص في األموال غسل 

 ،والمؤىل العممي ،والجنس ،األمنيالفمسطينية في الضفة الغربية تعزى ) لمجياز  األمنيةالمؤسسة 
 والدورات التدريبية(؟ ،والخبرة

 كلإلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ اشتقاؽ الفرضيات اآلتية:

( في معكقات مكافحة جرائـ α≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) أ: ال تكجد فركؽ
الفمسطينية في الضفة الغربية  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿ

 .األمنييعزل إلى متغير الجياز 

ة كاختبار تحميؿ التبايف كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعياري
مف كجية  األمكاؿ غسؿ( لتحديد الفركؽ في معكقات مكافحة جرائـ One Way ANOVAاألحادم )

الفمسطينية في الضفة الغربية تبعا إلى متغير )الجياز  األمنيةالمؤسسة  نظر ذكم االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:34كجدكؿ ) ،(األمني

 

فٍ  األيىال غسمَحشافبد انًعُبسَخ نًعىلبد يكبفحخ جشائى انحسبثُخ واال األوسبط :(34جذول )

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انًؤهم انعهًٍ )ٌ =  األيُُخانًؤسسخ 

 الوقائي األمن األمنيالجياز 

 (41)ن = 

 المخابرات

 (27)ن = 

 الشرطة

 (27)ن = 

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 اريالمعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معوقات مكافحة جرائم 
في   األموال غسل

 األمنيةالمؤسسة 
الفمسطينية في الضفة 

 الغربية

3.09 0.46 3.08 0.71 3.00 0.36 
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المتكسط  حيث بمغ ،( إلى كجكد فركؽ ظاىرية بيف األكساط الحسابية34نتائج جدكؿ ) أسفرت
كبمغ المتكسط الحسابي  ،(0.46( كاالنحراؼ المعيارم )3.09الكقائي ) األمفالحسابي لذكم جياز 

في حيف بمغ المتكسط الحسابي لذكم  ،(0.71( كاالنحراؼ المعيارم )3.08لذكم جياز المخابرات )
 (.0.36( كاالنحراؼ المعيارم )3.00جياز الشرطة )

( 35( كجدكؿ )One Way ONOVAداـ تحميؿ التبايف األحادم )كلمكشؼ عف ىذه الفركؽ تـ استخ
 يكضح ذلؾ:

يٍ وجهخ  األيىال غسمَتبئج تحهُم انتجبٍَ األحبدٌ نذالنخ انفشوق فٍ يعىلبد جشائى  :(35انجذول)

 (95)ٌ =  األيٍُانفهسطُُُخ تجعبً إنً يتغُش انجهبص  األيُُخانًؤسسخ  َظش روٌ االختظبص فٍ

مجموع مربعات  ر التباينمصد المتغير التابع
 االنحراف

 مستوى الداللة * قيمة )ف( درجات الحرية

معوقات 
مكافحة جرائم 

 األموال غسل

 0.73 0.303 2 1.70 بيف المجمكعات

 92 256.01 داخؿ المجمكعات

 94 257.71 المجموع

( في α≤ 0.05لة )( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدال35أظيرت نتائج جدكؿ )
الفمسطينية  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿمعكقات مكافحة جرائـ 

 ،(0.73حيث بمغت قيمة مستكل الداللة ) ،األمنيفي الضفة الغربية  تعزل إلى متغير عدد الجياز 
كالتي نصت عمى أف   ،رضيةكعميو يتـ قبكؿ الف ،(α≤ 0.05كىي قيمة أكبر مف قيمة مستكل الداللة )

 غسؿ( في معكقات مكافحة جرائـ α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ

 .األمنيمتغير الجياز 

االلكتركنية، فاألجيزة األمنية سكاء األمف الكقائي أك المخابرات أك  كما أسمفنا الذكر فيما يتعمؽ بالجرائـ
الشرطة، ما يكاجيكف نفس المعكقات في جرائـ غسؿ األمكاؿ، كذلؾ لكجكد أقساـ ككحدات في تمؾ 
األجيزة الثالث تقكـ بنفس المياـ كالكظائؼ الخاصة بمكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ، لذا يفترض أف 

 التي تكاجييـ . تككف نفس المعكقات
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( في معكقات مكافحة جرائـ α≤ 0.05ب: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿ

 يعزل إلى متغير الجنس.

ية كاالنحرافات المعيارية كاختبار )ت( لمعينات كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحساب
 غسؿ( لتحديد الفركؽ في معكقات مكافحة جرائـ Independent- Samples T Testالمستقمة )
الفمسطينية في الضفة الغربية تبعان إلى  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ

 ( يبيف ذلؾ:36كالجدكؿ ) ،متغير )الجنس(

األوسبط انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ وَتبئج اختجبس )د( نهعُُبد انًستمهخ نذالنخ  :(36ل)جذو

انًؤسسخ  يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍ األيىال غسمانفشوق فٍ يعىلبد يكبفحخ جشائى 

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انجُس )ٌ =  األيُُخ

 مستوى الداللة* قيمة )ت( (4ن = أنثى ) (91ذكر )ن = الجنس

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

2.780 0.205 

معوقات مكافحة 
 األموال غسلجرائم 

3.04 0.53 3.40 0.23 

( في α≤ 0.05( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )36أظيرت نتائج جدكؿ )
الفمسطينية  األمنية األجيزة مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿمعكقات مكافحة جرائـ 

كىي قيـ  ،(0.205حيث بمغت قيـ الداللة إحصائية ) ،في الضفة الغربية تعزل إلى متغير الجنس
مى عدـ كجكد كعمية فأنو يتـ قبكؿ الفرضية كالتي نصت ع ،(α≤ 0.05أكبر مف مستكل الداللة )

 األمكاؿ غسؿ( في معكقات مكافحة جرائـ α≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى متغير  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في

 الجنس.

ـ أثناء قياميـ في التحقيؽ أك الذككر كاإلناث قادريف بنفس الدرجة عمى تحديد المعكقات التي تكاجيي
مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ، فالمياـ كالكظائؼ المنكطو بالذككر كاإلناث في األجيزة األمنية كفي 
 .أقساـ الجرائـ االلكتركنية كاحدة، لذا يفترض ما داـ نفس المياـ إذا تككف نفس المعكقات التي تكاجييـ
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( في معكقات مكافحة جرائـ α≤ 0.05ستكل الداللة )ج: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند م
الفمسطينية في الضفة الغربية  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿ

 يعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.

كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار تحميؿ التبايف 
مف كجية  األمكاؿ غسؿ( لتحديد الفركؽ في معكقات مكافحة جرائـ One Way ANOVAاألحادم )

الفمسطينية في الضفة الغربية تبعا إلى متغير )المؤىؿ  األمنيةالمؤسسة  نظر ذكم االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:37كجدكؿ ) ،العممي(

فٍ  األيىال غسمكبفحخ جشائى انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ نًعىلبد ي األوسبط :(37جذول )

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انًؤهم انعهًٍ )ٌ =  األيُُخانًؤسسخ 

 ثانوية عامة فأقل المؤىل العممي

 (4)ن = 

 دبموم

 (12)ن = 

 بكالوريوس

 (30)ن = 

 دراسات عميا

 (49)ن = 

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

متوسط ال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معوقات مكافحة جرائم 
 األموال غسل

2.87 0.29 3.30 0.34 3.11 0.46 2.99 0.59 

حيث بمغ المتكسط  ،( إلى كجكد فركؽ ظاىرية بيف األكساط الحسابية37نتائج جدكؿ ) أسفرت
كبمغ المتكسط  ،(0.29كاالنحراؼ المعيارم ) ،(2.87لحسابي لذكم المؤىؿ ثانكية عامة فأقؿ )ا

في حيف بمغ المتكسط الحسابي  ،(0.34كاالنحراؼ المعيارم ) ،(3.30الحسابي لذكم المؤىؿ دبمـك )
ذكم بينما بمغ المتكسط الحسابي ل ،(0.46كاالنحراؼ المعيارم ) ،(3.11لذكم المؤىؿ بكالكريكس )

 (.0.59كاالنحراؼ المعيارم ) ،(2.99المؤىؿ دراسات عميا )

( 38( كجدكؿ )One Way ONOVAكلمكشؼ عف ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 يظير ذلؾ:
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 األيىال غسمَتبئج تحهُم انتجبٍَ األحبدٌ نذالنخ انفشوق فٍ يعىلبد يكبفحخ جشائى  : (38انجذول)

انفهسطُُُخ تجعبً إنً يتغُش انًؤهم انعهًٍ )ٌ  األيُُخانًؤسسخ  ختظبص فٍيٍ وجهخ َظش روٌ اال

 =95) 

مجموع مربعات  مصدر التباين المتغير التابع
 االنحراف

 مستوى الداللة * قيمة )ف( درجات الحرية

معوقات 
جرائم  مكافحة
 األموال غسل

 0.17 1.808 3 11.60 بيف المجمكعات

 91 246.11 داخؿ المجمكعات

 94 257.71 المجموع

( في α≤ 0.05( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )38أبانت نتائج جدكؿ )
الفمسطينية  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿمعكقات مكافحة جرائـ 

 ،(0.17ت قيمة مستكل الداللة )حيث بمغ ،في الضفة الغربية  تعزل إلى متغير عدد المؤىؿ العممي
كالتي نصت عمى أف   ،كعميو يتـ قبكؿ الفرضية ،(α≤ 0.05كىي قيمة أكبر مف قيمة مستكل الداللة )

 غسؿ( في معكقات مكافحة جرائـ α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ

 متغير المؤىؿ العممي.

يكاجو جميع العامميف في األجيزة األمنية بغض النظر عف المؤىؿ العممي الذيف يممككنو نفس 
المعكقات، فجميعيـ يعممكف في إطار كاحد يتعمؽ بمكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ بغض النظر عف 

 ف استجابتيـ حكؿ المعكقات التي تكاجييـ كاحدة .المؤىؿ العممي، لذا يفترض أف يكة

( في معكقات مكافحة جرائـ α≤ 0.05د: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿ

 يعزل إلى متغير عدد سنكات الخبرة.

عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار تحميؿ التبايف  كلإلجابة
مف كجية  األمكاؿ غسؿ( لتحديد الفركؽ في معكقات مكافحة جرائـ One Way ANOVAاألحادم )

الفمسطينية في الضفة الغربية تبعا إلى متغير )عدد  األمنيةالمؤسسة  نظر ذكم االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:39كجدكؿ ) ،ات الخبرة(سنك 
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فٍ  األيىال غسمانحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ نًعىلبد يكبفحخ جشائى  األوسبط :(39جذول )

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش عذد سُىاد انخجشح )ٌ =  األيُُخانًؤسسخ 

 سنوات 3أقل من  عدد سنوات الخبرة

 (4)ن = 

 7ل من أق –سنوات  3
 سنوات

 (12)ن = 

 سنوات فأعمى 7

 (30)ن = 

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 غسلمعوقات مكافحة جرائم 
في  المؤسسة  األموال
الفمسطينية في  األمنية

 الضفة الغربية

2.92 0.39 3.57 0.39 2.97 0.56 

حيث بمغ المتكسط  ،( إلى كجكد فركؽ ظاىرية بيف األكساط الحسابية39نتائج جدكؿ ) أسفرت
كبمغ المتكسط الحسابي  ،(0.39كاالنحراؼ المعيارم ) ،(2.92سنكات فأقؿ ) 3الحسابي لذكم الخبرة 

في حيف بمغ  ،(0.39)كاالنحراؼ المعيارم  ،(3.57سنكات ) 7أقؿ مف  –سنكات  3لذكم الخبرة مف 
 (.0.56كاالنحراؼ المعيارم ) ،(2.97سنكات فأعمى ) 7المتكسط الحسابي لذكم الخبرة 

( 40( كجدكؿ )One Way ONOVAكلمكشؼ عف ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 يظير ذلؾ:

 األيىال غسمشائى َتبئج تحهُم انتجبٍَ األحبدٌ نذالنخ انفشوق فٍ يعىلبد يكبفحخ ج : (41جذول)

انفهسطُُُخ تجعبً إنً يتغُش عذد سُىاد انخجشح  األيُُخانًؤسسخ  يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍ

 = ٌ(95) 

مجموع مربعات  مصدر التباين المتغير التابع
 االنحراف

 مستوى الداللة * قيمة )ف( درجات الحرية

معوقات 
مكافحة جرائم 

 األموال غسل

 *0.00 12.4 2 54.7 بيف المجمكعات

 92 203.01 داخؿ المجمكعات

 94 257.71 المجموع
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( في α≤ 0.05( إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )40يتضح مف جدكؿ )
الفمسطينية  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿمعكقات مكافحة جرائـ 

 ى متغير عدد سنكات الخبرة.في الضفة الغربية  تعزل إل

( لممقارنات البعدية بيف األكساط Sidakكلتحديد لصالح مف الفركؽ تـ استخداـ اختبار سيداؾ )ٍ 
 ( تكضح ذلؾ:41كنتائج جدكؿ ) ،الحسابية

( نهًمبسَخ انجعذَخ ثٍُ يتىسطبد انحسبثُخ نًعىلبد Sidakَتبئج اختجبس سُذان ) :(41جذول)

انفهسطُُُخ فٍ  األيُُخانًؤسسخ  يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍ األيىال غسميكبفحخ جشائى 

 انضفخ انغشثُخ تجعبً نهًتغُش عذد سُىاد انخجشح

 7أقل من  –سنوات  3 سنوات 3أقل من  عدد سنوات الخبرة
 سنوات

 سنوات فأعمى 7

المتغير 
 التابع

المتوسط 
 الحسابي

2.92 3.57 2.97 

معوقات مكافحة جرائم 
 األموال غسل

- 0.514 - 0.64* 

- 0.59* 

 

مف  األمكاؿ غسؿ( كجكد فركؽ دالة إحصائيان في معكقات مكافحة جرائـ 41يتضح مف نتائج جدكؿ )
الفمسطينية في الضفة الغربية  بيف الضباط ذكم  األمنيةالمؤسسة  كجية نظر ذكم االختصاص في

 –سنكات  3سنكات الخبرة ) سنكات( كالضباط ذكم عدد  7أقؿ مف  –سنكات  3عدد سنكات الخبرة )
بينما لـ تكف ىناؾ  ،سنكات( 7أقؿ مف  –سنكات  3سنكات فأعمى( كلصالح  ) 7 ،سنكات 7أقؿ مف

سنكات  7كالضباط ذكم الخبرة  ،سنكات 3فركؽ دالة إحصائيان بيف الضباط ذكم الخبرة أقؿ مف 
 فأعمى.

المعكقات التي تكاجو العالميف في  سنكات قادريف عمى تحديد 7-3العامميف الذيف يممككف خبرة مف 
سنكات، نتيجة لمتجربة كالممارسة العممية التي  3األجيزة األمنية أكثر مف الذيف يممككف خبرة أقؿ مف 

قامكا بيا أثناء التحقيؽ أك مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ، حيث تعرضكا أكثر لتجارب كقضايا أكبر، 
 كيدرككا نا ىي المعكقات التي تكاجييـ .
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( في معكقات مكافحة جرائـ α≤ 0.05: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ق
الفمسطينية في الضفة الغربية  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿ

 يعزل إلى متغير الدكرات التدريبية.

النحرافات المعيارية كاختبار )ت( لمعينات كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كا
 غسؿ( لتحديد الفركؽ في معكقات مكافحة جرائـ Independent- Samples T Testالمستقمة )
الفمسطينية في الضفة الغربية تبعان إلى  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ

 لؾ:( يبيف ذ42كالجدكؿ ) ،متغير )الدكرات التدريبية(

األوسبط انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ وَتبئج اختجبس )د( نهعُُبد انًستمهخ نذالنخ  : (42جذول)

انًؤسسخ  يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍ األيىال غسمانفشوق فٍ يعىلبد يكبفحخ جشائى 

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انذوساد انتذسَجُخ )ٌ =  األيُُخ

عمى دورات حاصل 
 تدريبية

 نعم

 (75)ن = 

 ال

 (20)ن =  

 مستوى الداللة* قيمة )ت(

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1.38 0.368 

معوقات مكافحة 
 األموال غسلجرائم 

3.01 0.55 3.17 0.38 

( في α≤ 0.05ات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )( عدـ كجكد فركؽ ذ42أظيرت نتائج جدكؿ )
الفمسطينية  األمنية األجيزة مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿمعكقات مكافحة جرائـ 

 ،(0.368حيث بمغت قيـ الداللة إحصائية ) ،في الضفة الغربية تعزل إلى متغير الدكرات التدريبية
كعمية فأنو يتـ قبكؿ الفرضية كالتي نصت عمى عدـ  ،(α≤ 0.05كىي قيـ أكبر مف مستكل الداللة )

 غسؿ( في معكقات مكافحة جرائـ α≤ 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ

 متغير الدكرات التدريبية.
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ساىـ الدكرات التدريبية لمعامميف في األجيزة األمنية عمى زيادة قدرتيـ عمى تحديد المعكقات ال ت
نما  الخاصة بمكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ، فالدكرات التدريبية عادة ما تغفؿ جانب تحديد المعكقات، كا 

 فني لدييـ.تركز عمى االليات كالطرؽ المناسبة لمكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ، كزيادة الجانب ال

الحادي عشر: النتائج المتعمقة بالسؤال الحادي عشر: ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند 
 من وجية نظر ذوي االختصاص في األموال غسلجرائم  آثار( في α≤ 0.05مستوى الداللة )

 ،لعمميوالمؤىل ا ،والجنس ،األمنيالفمسطينية في الضفة الغربية تعزى ) لمجياز  األمنيةالمؤسسة 
 والدورات التدريبية(؟ ،والخبرة

 كلإلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ اشتقاؽ الفرضيات اآلتية:

 األمكاؿ غسؿجرائـ  آثار( في α≤ 0.05أ: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
متغير  الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في

 .األمنيالجياز 

كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار تحميؿ التبايف 
مف كجية نظر ذكم  األمكاؿ غسؿجرائـ  آثار( لتحديد الفركؽ في One Way ANOVAاألحادم )

 ،(األمنيعا إلى متغير )الجياز الفمسطينية في الضفة الغربية تب األمنيةالمؤسسة  االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:43كجدكؿ )

فٍ انًؤسسخ  األيىال غسمجشائى  ثبسِنحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ ا األوسبط :(43جذول )

 (95)ٌ =  األيٍُانفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انجهبص  األيُُخ

 الوقائي األمن األمنيالجياز 
 (42)ن = 

 المخابرات
 (27)ن = 

 الشرطة
 (27)ن = 

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 األموال غسلجرائم  آثار
 األمنيةفي المؤسسة 

الفمسطينية في الضفة 
 الغربية

3.85 0.41 3.22 0.94 3.46 0.35 
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حيث بمغ المتكسط  ،( إلى كجكد فركؽ ظاىرية بيف األكساط الحسابية43ج جدكؿ )نتائ أسفرت
كبمغ المتكسط الحسابي  ،(0.41كاالنحراؼ المعيارم ) ،(3.85الكقائي ) األمفالحسابي لذكم جياز 

في حيف بمغ المتكسط الحسابي لذكم  ،(0.94كاالنحراؼ المعيارم ) ،(3.22لذكم جياز المخابرات )
 (.0.35كاالنحراؼ المعيارم ) ،(3.46ة )جياز الشرط

( 44( كجدكؿ )One Way ONOVAكلمكشؼ عف ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 يظير ذلؾ:

يٍ وجهخ  األيىال غسمجشائى  آثبستجبٍَ األحبدٌ نذالنخ انفشوق فٍ َتبئج تحهُم ان : (44انجذول)

 (95)ٌ =  األيٍُطُُُخ تجعبً إنً يتغُش انجهبص انفهس األيُُخانًؤسسخ  َظش روٌ االختظبص فٍ

مجموع مربعات  مصدر التباين المتغير التابع
 االنحراف

 مستوى الداللة * قيمة )ف( درجات الحرية

جرائم  آثار
 األموال غسل

 *0.000 9.44 2 67.37 بيف المجمكعات

 92 328.17 داخؿ المجمكعات

 94 395.54 المجموع

 

( في α≤ 0.05( إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )44) يتضح مف جدكؿ
الفمسطينية في الضفة  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿجرائـ  آثار

 .األمنيالغربية  تعزل إلى متغير الجياز 

ارنات البعدية بيف األكساط ( لممقSidakكلتحديد لصالح مف الفركؽ تـ استخداـ اختبار سيداؾ )ٍ 
 ( تكضح ذلؾ:45كنتائج جدكؿ ) ،الحسابية

 



111 
 

جشائى  ثبسِانجعذَخ ثٍُ يتىسطبد انحسبثُخ  ( نهًمبسَخSidakَتبئج اختجبس سُذان ) :(45جذول)

انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ  األيُُخانًؤسسخ  يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍ األيىال غسم

 أليٍُاتجعبً نهًتغُش انجهبص 

 الشرطة المخابرات الوقائي األمن األمنيالجياز 

المتغير 
 التابع

المتوسط 
 الحسابي

3.85 3.22 3.46 

 *0.63 - األموال غسلجرائم  آثار

- 0.35 

- 0.28  

مف كجية نظر  األمكاؿ غسؿجرائـ  آثارحصائيان في ( كجكد فركؽ دالة إ45يتضح مف نتائج جدكؿ )
 األمفالفمسطينية في الضفة الغربية  بيف الضباط  ذكم جياز ) األمنيةالمؤسسة  ذكم االختصاص في

بينما لـ تكف ىناؾ  ،الكقائي( األمفالشرطة( كلصالح جياز ) ،الكقائي( كالضباط جياز ) المخابرات
 كالضباط ذكم جياز الشرطة. ،فركؽ دالة إحصائيان بيف الضباط ذكم جياز المخابرات

األكثر قدرة عمى تحديد كرصد التأثيرات السمبية لجرائـ غسؿ األمكاؿ  يتصح أف جياز األمف الكقائي
عمى المجتمع الفمسطيني أكثر مف جياز المخابرات أك األمف الكقائي، كىك أمر يمكف تبريره عمى 
قاعدة أف العامميف في كحدة أقساـ ككحدة مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ في جياز األمف الكقائي مؤىميف 

 مميف في تمؾ األقساـ في جياز الشرطة أك المخابرات .أكثر مف العا

 األمكاؿ غسؿجرائـ  آثار( في α≤ 0.05ب: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى متغير  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في

 الجنس.

تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار )ت( لمعينات كلإلجابة عف ىذه الفرضية 
مف  األمكاؿ غسؿجرائـ  آثار( لتحديد الفركؽ في Independent- Samples T Testالمستقمة )

الفمسطينية في الضفة الغربية تبعان إلى متغير  األمنيةالمؤسسة  كجية نظر ذكم االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:46كالجدكؿ ) ،)الجنس(
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ُُبد انًستمهخ نذالنخ األوسبط انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ وَتبئج اختجبس )د( نهع :(46جذول)

 األيُُخانًؤسسخ  يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍ األيىال غسمجشائى  آثبسانفشوق فٍ 

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انجُس )ٌ = 

 ذكر الجنس

 (91)ن = 

 أنثى 

 (4)ن = 

 مستوى الداللة* قيمة )ت(

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

0.484 0.334 

 غسلجرائم  آثار
 األموال

3.57 0.66 3.65 0.29 

( في α≤ 0.05( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )46أظيرت نتائج جدكؿ )
الفمسطينية في الضفة  األمنية األجيزة مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿجرائـ  آثار

كىي قيـ أكبر مف  ،(0.334حيث بمغت قيـ الداللة إحصائية ) ،الغربية تعزل إلى متغير الجنس
كد فركؽ ذات كعمية فأنو يتـ قبكؿ الفرضية كالتي نصت عمى عدـ كج ،(α≤ 0.05مستكل الداللة )

مف كجية نظر ذكم  األمكاؿ غسؿجرائـ  آثار( في α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
 الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى متغير الجنس. األمنيةالمؤسسة  االختصاص في

أثار جرائـ يتضح أف استجابات الذككر كاإلناث في العامميف في األجيزة األمنية ال تختمؼ نحك تحديد 
فكالىما يمتمككف نفس القدرات كالمؤىالت التي تمكنيـ مف تحديد تمؾ األثار السمبية غسؿ األمكاؿ، 

  لجرائـ غسؿ األمكاؿ عمى المجتمع الفمسطيني .

 األمكاؿ غسؿجرائـ  آثار( في α≤ 0.05ج: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى متغير  األمنيةالمؤسسة  اص فيمف كجية نظر ذكم االختص

 المؤىؿ العممي.

كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار تحميؿ التبايف 
مف كجية نظر ذكم  األمكاؿ غسؿجرائـ  آثار( لتحديد الفركؽ في One Way ANOVAاألحادم )

 ،الفمسطينية في الضفة الغربية تبعا إلى متغير )المؤىؿ العممي( األمنيةالمؤسسة  االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:47كجدكؿ )
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فٍ انًؤسسخ  األيىال غسمجشائى  ثبسِ انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ األوسبط :(47جذول )

 (95ًٍ )ٌ = انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انًؤهم انعه األيُُخ

 ثانوية عامة فأقل المؤىل العممي

 (4)ن = 

 دبموم

 (12)ن = 

 بكالوريوس

 (30)ن = 

 دراسات عميا

 (49)ن = 

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 يالمعيار 

 األموال غسلجرائم  آثار
 األمنيةفي المؤسسة 

الفمسطينية في الضفة 
 الغربية

3.27 1.44 3.56 0.39 3.77 0.87 3.48 0.40 

حيث بمغ المتكسط  ،( إلى كجكد فركؽ ظاىرية بيف األكساط الحسابية47نتائج جدكؿ ) أسفرت
كبمغ المتكسط  ،(1.44رم )كاالنحراؼ المعيا ،(3.27الحسابي لذكم المؤىؿ ثانكية عامة فأقؿ )

في حيف بمغ المتكسط الحسابي  ،(0.39كاالنحراؼ المعيارم ) ،(3.56الحسابي لذكم المؤىؿ دبمـك )
أما المتكسط الحسابي لذكم  ،(0.87كاالنحراؼ المعيارم ) ،(3.77لذكم المؤىؿ بكالكريكس )

 (0.40كاالنحراؼ المعيارم) ،(3.48الدراسات العميا فبمغ )

( 48( كجدكؿ )One Way ONOVAف ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )كلمكشؼ ع
 يظير ذلؾ:

يٍ وجهخ  األيىال غسمجشائى  آثبستجبٍَ األحبدٌ نذالنخ انفشوق فٍ َتبئج تحهُم ان :(48انجذول)

 (95انفهسطُُُخ تجعبً إنً يتغُش انًؤهم انعهًٍ )ٌ =  األيُُخانًؤسسخ  َظش روٌ االختظبص فٍ

مجموع مربعات  مصدر التباين المتغير التابع
 االنحراف

 مستوى الداللة * قيمة )ف( درجات الحرية

جرائم  آثار
 األموال غسل

 0.186 1.638 3 20،27 بيف المجمكعات

 91 375.27 داخؿ المجمكعات

 94 395.54 المجموع
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( في α≤ 0.05مستكل الداللة )( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 48أبانت نتائج جدكؿ )
الفمسطينية في الضفة  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿجرائـ  آثار

كىي قيمة  ،(0.186حيث بمغت قيمة مستكل الداللة ) ،الغربية  تعزل إلى متغير عدد المؤىؿ العممي
كالتي نصت عمى أف  ال تكجد  ،الفرضيةكعميو يتـ قبكؿ  ،(α≤ 0.05أكبر مف قيمة مستكل الداللة )

مف كجية  األمكاؿ غسؿجرائـ  آثار( في α≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى متغير المؤىؿ  األمنيةالمؤسسة  نظر ذكم االختصاص في

 العممي.

األجيزة األمنية عمى زيادة قدرتيـ عمى تحديد األثار  عادة ما تساىـ المؤىالت العممية لمعامميف في
السمبية لجرائـ غسؿ األمكاؿ، فتمؾ المؤىالت تعطي القدرة عمى التحميؿ النظرم لمظاىرة مف كافة 

 جكانبيا كالقدرة عمى ربطيا بالنظريات المفسرة .

 األمكاؿ غسؿجرائـ  آثار( في α≤ 0.05د: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى متغير  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في

 عدد سنكات الخبرة.

كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار تحميؿ التبايف 
مف كجية نظر ذكم  األمكاؿ غسؿجرائـ  آثارفي  ( لتحديد الفركؽOne Way ANOVAاألحادم )

 ،الفمسطينية في الضفة الغربية تبعا إلى متغير )عدد سنكات الخبرة( األمنيةالمؤسسة  االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:49كجدكؿ )

فٍ انًؤسسخ  األيىال غسمجشائى  ثبسِانحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ  األوسبط :(49جذول )

 (95خ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انًؤهم انعهًٍ )ٌ = انفهسطُُُ األيُُخ

 سنوات 3أقل من  عدد سنوات الخبرة
 (4)ن = 

 سنوات 7سنوات_ أقل من  3
 (12)ن = 

 سنوات فأعمى 7
 (30)ن = 

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري

 األموال غسلجرائم  آثار
 األمنيةفي  المؤسسة 

الفمسطينية في الضفة 
 الغربية

3.52 0.74 3.42 0.53 3.69 0.59 
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حيث بمغ المتكسط  ،( إلى كجكد فركؽ ظاىرية بيف األكساط الحسابية49نتائج جدكؿ ) أسفرت
كبمغ المتكسط  ،(0.74عيارم )كاالنحراؼ الم ،(3.52سنكات ) 3الحسابي لذكم الخبرة أقؿ مف 

أما  ،(0.53كاالنحراؼ المعيارم ) ،(3.42سنكات ) 7أقؿ مف  –سنكات  3الحسابي لذكم الخبرة 
 .(0.59كاالنحراؼ المعيارم) ،(3.69سنكات فأعمى فبمغ ) 7المتكسط الحسابي لذكم الخبرة 

( 50( كجدكؿ )One Way ONOVAكلمكشؼ عف ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 يظير ذلؾ:

يٍ وجهخ  األيىال غسمجشائى  آثبستجبٍَ األحبدٌ نذالنخ انفشوق فٍ َتبئج تحهُم ان :(51انجذول)

 (95انفهسطُُُخ تجعبً إنً عذد سُىاد انخجشح )ٌ =  األيُُخانًؤسسخ  َظش روٌ االختظبص فٍ

مجموع مربعات  مصدر التباين المتغير التابع
 االنحراف

 مستوى الداللة * قيمة )ف( ريةدرجات الح

جرائم  آثار
 األموال غسل

 0.282 1.283 2 10.73 بيف المجمكعات

 92 384.81 داخؿ المجمكعات

 94 395.54 المجموع

( في α≤ 0.05( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )50أسفرت نتائج جدكؿ )
الفمسطينية في الضفة  األمنيةالمؤسسة  ظر ذكم االختصاص فيمف كجية ن األمكاؿ غسؿجرائـ  آثار

كىي قيمة  ،(0.282حيث بمغت قيمة مستكل الداللة ) ،الغربية  تعزل إلى متغير عدد سنكات الخبرة
كالتي نصت عمى أف  ال تكجد  ،كعميو يتـ قبكؿ الفرضية ،(α≤ 0.05أكبر مف قيمة مستكل الداللة )
مف كجية  األمكاؿ غسؿجرائـ  آثار( في α≤ 0.05د مستكل الداللة )فركؽ ذات داللة إحصائية عن
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى متغير عدد  األمنيةالمؤسسة  نظر ذكم االختصاص في

 سنكات الخبرة.

ال يشترط أنو كمما زادت عدد سنكات الخبرة لمعامميف في األجيزة األمنية عمى زيادة قدرتيـ عمى تحديد 
ار السمبية لجرائـ غسؿ األمكاؿ عمى المجتمع الفمسطيني، فالمؤىؿ العممي عادة ما يغني عف الخبرة األث

في بعض األحياف، ككف التأثيرات لجرائـ غسؿ األمكاؿ بحاجة إلى تحميؿ لتمؾ الظاىرة كرصد 
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دراؾ الت أثيرات السمبية تأثيراتيا، كمف جانب اخر تساىـ الخبرة نتيجة الممارسة العممية عمى المعرفة كا 
 لتمؾ الظاىرة .

 األمكاؿ غسؿجرائـ  آثار( في α≤ 0.05ق: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى متغير  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في

 الدكرات التدريبية.

اج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار )ت( لمعينات كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخر 
مف  األمكاؿ غسؿجرائـ  آثار( لتحديد الفركؽ في Independent- Samples T Testالمستقمة )

الفمسطينية في الضفة الغربية تبعان إلى متغير  األمنيةالمؤسسة  كجية نظر ذكم االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:51ؿ )كالجدك  ،)الدكرات التدريبية(

ُُبد انًستمهخ نذالنخ األوسبط انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ وَتبئج اختجبس )د( نهع :(51جذول)

 األيُُخانًؤسسخ  يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍ األيىال غسمجشائى  آثبسانفشوق فٍ 

 انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انذوساد انتذسَجُخ

 (95)ن =  

حاصل عمى دورات 
 تدريبية

 نعم

 (75)ن = 

 ال

 (20)ن =  

 مستوى الداللة* قيمة )ت(

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1.254 0.064 

 غسلجرائم  آثار
 األموال

3.54 0.53 4.50 0.35 

( في α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستكل الداللة )( عدـ كجكد فركؽ ذات 51أظيرت نتائج جدكؿ )
الفمسطينية في الضفة  األمنية األجيزة مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿجرائـ  آثار

كىي قيـ أكبر مف  ،(0.064حيث بمغت قيـ الداللة إحصائية ) ،الغربية تعزل إلى الدكرات التدريبية
و يتـ قبكؿ الفرضية كالتي نصت عمى عدـ كجكد فركؽ ذات كعمية فأن ،(α≤ 0.05مستكل الداللة )



117 
 

مف كجية نظر ذكم  األمكاؿ غسؿجرائـ  آثار( في α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
 الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى متغير الدكرات التدريبية. األمنيةالمؤسسة  االختصاص في

اىـ في قدرة العامميف في األجيزة األمنية عمى تحديد أثار جرائـ يتضح أف الدكرات التدريبية ال تس
غسؿ األمكاؿ أكثر مف غير الحاصميف عمييا، ككف تمؾ الدكرات التدريبية تغفؿ ىذا الجانؿ الذم 
 ياعمؽ بالتأثيرات السمبية كتركز في مجاؿ المكافحة كرفع الجانب الفني لمعامميف في األجيزة األمنية .

لنتائج المتعمقة بالسؤال الثاني عشر: ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند الثاني عشر:ا
من وجية نظر ذوي االختصاص  األموال غسل( في آليات مكافحة جرائم α≤ 0.05مستوى الداللة )

والمؤىل  ،والجنس ،األمنيالفمسطينية في الضفة الغربية تعزى ) لمجياز  األمنيةالمؤسسة  في
 والدورات التدريبية(؟ ،والخبرة ،العممي

 كلإلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ اشتقاؽ الفرضيات اآلتية:

 غسؿ( في آليات مكافحة جرائـ α≤ 0.05أ: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ
 .األمنيلجياز متغير ا

كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار تحميؿ التبايف 
مف كجية  األمكاؿ غسؿ( لتحديد الفركؽ في آليات مكافحة جرائـ One Way ANOVAاألحادم )

از عا إلى متغير )الجيالفمسطينية في الضفة الغربية تب األمنيةالمؤسسة  نظر ذكم االختصاص في
 : ( يبيف ذلؾ52كجدكؿ ) ،(األمني
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فٍ  األيىال غسمانحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ ِنُبد يكبفحخ جشائى  األوسبط :(52جذول )

 (95)ٌ =  األيٍُانفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انجهبص  األيُُخانًؤسسخ 

 الوقائي األمن األمنيالجياز 

 (41)ن = 

 المخابرات

 (27)ن = 

 الشرطة

 (27)ن = 

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 غسلآليات مكافحة جرائم 
في  المؤسسة  األموال
الفمسطينية في  األمنية

 الضفة الغربية

4.91 1.18 4.93 1.22 4.39 0.32 

حيث بمغ المتكسط  ،( إلى كجكد فركؽ ظاىرية بيف األكساط الحسابية52نتائج جدكؿ ) أسفرت
كبمغ المتكسط الحسابي  ،(1.18كاالنحراؼ المعيارم ) ،(4.91الكقائي ) األمفالحسابي لذكم جياز 

جياز  أما المتكسط الحسابي لذكم ،(1.22كاالنحراؼ المعيارم ) ،(4.93لذكم جياز المخابرات )
 (.0.32كاالنحراؼ المعيارم ) ،(4.39الشرطة فبمغ )

( 53( كجدكؿ )One Way ONOVAكلمكشؼ عف ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 يبيف ذلؾ:

يٍ وجهخ  األيىال غسمَتبئج تحهُم انتجبٍَ األحبدٌ نذالنخ انفشوق فٍ آنُبد يكبفحخ  :(53انجذول)

 (95)ٌ =  األيٍُانفهسطُُُخ تجعبً إنً يتغُش انجهبص  األيُُخؤسسخ انً َظش روٌ االختظبص فٍ

مجموع مربعات  مصدر التباين المتغير التابع
 االنحراف

 مستوى الداللة * قيمة )ف( درجات الحرية

آليات مكافحة 
 األموال غسل

 0.084 2.544 2 53.76 بيف المجمكعات

 92 972.28 داخؿ المجمكعات

 94 1026.04 المجموع
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( في α≤ 0.05( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )53أسفرت نتائج جدكؿ )
الفمسطينية  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿآليات مكافحة جرائـ 

كىي  ،(0.084حيث بمغت قيمة مستكل الداللة ) ،األمنيفي الضفة الغربية  تعزل إلى متغير الجياز 
كالتي نصت عمى أف  ال  ،كعميو يتـ قبكؿ الفرضية ،(α≤ 0.05قيمة أكبر مف قيمة مستكل الداللة )

 غسؿ( في آليات مكافحة جرائـ α≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
غربية يعزل إلى الفمسطينية في الضفة ال األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ

 .األمنيمتغير الجياز 

يتضح أف اليات مكافحة غسؿ األمكاؿ ىي نفسيا المتبعة في جميع األجيزة األمنية، األمف الكقائي 
كالمخابرات كالشرطة، حيث ىنالؾ طرؽ يتـ تدريب العامميف في األجيزة األمنية عمييا مف خالؿ 

في األجيزة األمنية، حيث تككف تمؾ الدكرات الخاصة  الدكرات التدريبية التي تقكـ بيا معاىد التدريب
بمكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ نفسيا في جميع األجيزة كالمدربكف األمنيكف ذاتيـ، كما أف الطرؽ 

 كاالليات كاضحة مف خالؿ التجربة كالممارسة .

جرائـ  ( في آليات مكافحةα≤ 0.05ب: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿ

 يعزل إلى متغير الجنس.

كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار )ت( لمعينات 
 غسؿركؽ في آليات مكافحة جرائـ ( لتحديد الفIndependent- Samples T Testالمستقمة )

الفمسطينية في الضفة الغربية تبعان إلى  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ
 ( يبيف ذلؾ:54كالجدكؿ ) ،متغير )الجنس(
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األوسبط انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ وَتبئج اختجبس )د( نهعُُبد انًستمهخ نذالنخ  : (54جذول)

 األيُُخانًؤسسخ  يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍ األيىال غسمٍ آنُبد يكبفحخ جشائى انفشوق ف

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انجُس )ٌ = 

 مستوى الداللة* قيمة )ت( (4أنثى )ن =  (91ذكر )ن = الجنس

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

2.911 0.089 

آليات مكافحة 
 األموال غسلجرائم 

4.79 1.06 4.20 0.35 

( في α≤ 0.05( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )54أظيرت نتائج جدكؿ )
في  الفمسطينية األمنية األجيزة مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿآليات مكافحة جرائـ 

كىي قيـ أكبر مف  ،(0.089حيث بمغت قيـ الداللة إحصائية ) ،الضفة الغربية تعزل إلى الجنس
كعمية فأنو يتـ قبكؿ الفرضية كالتي نصت عمى عدـ كجكد فركؽ ذات  ،(α≤ 0.05مستكل الداللة )

نظر  مف كجية األمكاؿ غسؿ( في آليات مكافحة جرائـ α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
 الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى متغير الجنس. األمنيةالمؤسسة  ذكم االختصاص في

ال يؤثر الجنس سكاء ذكر أـ أنثى كاف عمى األليات المتبعة في مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ في 
مع الممفات الضفة الغربية، حيث ال يتـ التمييز في األجيزة األمنية بيف الذككر كاألناث في التعامؿ 

الخاصة بمكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ، كالمياـ التي يمكف أف تناط بكؿ مف الذككر كاإلناث لمكافحة 
 جرائـ غسؿ األمكاؿ كاحدة .

( في آليات مكافحة جرائـ α≤ 0.05ج: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية  األمنيةسة المؤس مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿ

 يعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.

كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار تحميؿ التبايف 
مف كجية  األمكاؿ غسؿ( لتحديد الفركؽ في آليات مكافحة جرائـ One Way ANOVAاألحادم )

الفمسطينية في الضفة الغربية تبعا إلى متغير )المؤىؿ  األمنيةالمؤسسة  ختصاص فينظر ذكم اال
 ( يبيف ذلؾ:55كجدكؿ ) ،العممي(
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فٍ  األيىال غسمانحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ ِنُبد يكبفحخ جشائى  األوسبط :(55جذول )

 (95انعهًٍ )ٌ =  انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انًؤهم األيُُخانًؤسسخ 

 ثانوية عامة فأقل المؤىل العممي

 (4)ن = 

 دبموم

 (12)ن = 

 بكالوريوس

 (30)ن = 

 دراسات عميا

 (49)ن = 

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 معياريال

آليات مكافحة جرائم 
في   األموال غسل

 األمنيةالمؤسسة 
الفمسطينية في الضفة 

 الغربية

5.00 1.91 5.00 1.10 4.19 0.89 5.00 0.92 

حيث بمغ المتكسط  ،( إلى كجكد فركؽ ظاىرية بيف األكساط الحسابية55نتائج جدكؿ ) أسفرت
كبمغ المتكسط  ،(1.91النحراؼ المعيارم )كا ،(5.00الحسابي لذكم المؤىؿ ثانكية عامة فأقؿ )

أما المتكسط الحسابي لذكم  ،(1.10كاالنحراؼ المعيارم ) ،(5.00الحسابي لذكم المؤىؿ دبمكـ )
في حيف بمغ المتكسط الحسابي لذكم  ،(0.89كاالنحراؼ المعيارم ) ،(4.19المؤىؿ بكالكريكس فبمغ )
 (.0.92رم )كاالنحراؼ المعيا ،(5.00المؤىؿ دراسات عميا )

( 56( كجدكؿ )One Way ONOVAكلمكشؼ عف ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 يبيف ذلؾ:

يٍ  األيىال غسمَتبئج تحهُم انتجبٍَ األحبدٌ نذالنخ انفشوق فٍ آنُبد يكبفحخ جشائى : (56انجذول)

غُش انًؤهم انعهًٍ )ٌ = انفهسطُُُخ تجعبً إنً يت األيُُخانًؤسسخ  وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍ

95) 

مجموع مربعات  مصدر التباين المتغير التابع
 االنحراف

 مستوى الداللة * قيمة )ف( درجات الحرية

آليات مكافحة 
 غسلجرائم 
 األموال

 *0.03 5.115 3 148.05 بيف المجمكعات
 91 877.99 داخؿ المجمكعات

 94 1026.04 المجموع
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( في α≤ 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ( إلى56يتضح مف جدكؿ )
الفمسطينية  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿآليات مكافحة جرائـ 

 في الضفة الغربية  تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.

رنات البعدية بيف األكساط ( لممقاSidakكلتحديد لصالح مف الفركؽ تـ استخداـ اختبار سيداؾ )ٍ 
 ( تكضح ذلؾ:57كنتائج جدكؿ ) ،الحسابية

( نهًمبسَخ انجعذَخ ثٍُ يتىسطبد انحسبثُخ ِنُبد Sidak َتبئج اختجبس سُذان ) :(57) جذول

انفهسطُُُخ فٍ  األيُُخانًؤسسخ  يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍ األيىال غسميكبفحخ جشائى 

 انًؤهم انعهًٍانضفخ انغشثُخ تجعبً نهًتغُش 

 دراسات عميا بكالوريوس دبموم ثانوية عامة فأقل المؤىل العممي

المتغير 
 التابع

المتوسط 
 الحسابي

5.00 5.00 4.19 5.00 

آليات مكافحة جرائم 
 األموال غسل

 0.000 -0.861* -0.551 

 

مف  ألمكاؿا غسؿ( كجكد فركؽ دالة إحصائيان في آليات مكافحة جرائـ 57يتضح مف نتائج جدكؿ )
الفمسطينية في الضفة الغربية  بيف الضباط  ذكم  األمنيةالمؤسسة  كجية نظر ذكم االختصاص في

دراسات عميا( كلصالح ذكم  ،دبمكـ ،المؤىؿ )البكالكريكس( كالضباط  ذكم المؤىؿ ) ثانكية عامة فأقؿ
ط ذكم المؤىؿ ثانكية عامة بينما لـ تكف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان بيف الضبا ،المؤىؿ )البكالكريكس(

 دراسات عميا. ،دبمكـ ،فأقؿ

يتضح أف العامميف في األجيزة األمنية الحاصميف عمى شيادة بكالكريكس قادريف عمى تحديد اليات 
مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ في الضفة الغربية أكثر مف العامميف الحاصميف عمى ثانكية عامة فأقؿ أك 

كؼ في األجيزة األمنية أف العامميف الحاصميف عمى شيادة بكالكركيس دراسات عميا، حيث مف المعر 
ىـ األكثر تمثيال في األجيزة األمنية كخصكصا في أقساـ مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ ككنيا تحتاج 

 إلى متخصصيف لمكافحة تمؾ الجرائـ .
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 غسؿمكافحة جرائـ  ( في آلياتα≤ 0.05د: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ

 عدد سنكات الخبرة.

كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار تحميؿ التبايف 
مف كجية  األمكاؿ غسؿكؽ في آليات مكافحة جرائـ ( لتحديد الفر One Way ANOVAاألحادم )

الفمسطينية في الضفة الغربية تبعا إلى متغير )عدد  األمنيةالمؤسسة  نظر ذكم االختصاص في
 ( يبيف ذلؾ:58كجدكؿ ) ،سنكات الخبرة(

فٍ  األيىال غسمانحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ ِنُبد يكبفحخ جشائى  األوسبط :(58جذول )

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش عذد سُىاد انخجشح )ٌ =  األيُُخ انًؤسسخ

 سنوات 3أقل من  عدد سنوات الخبرة

 (4)ن = 

 7أقل من  –سنوات  3
 سنوات

 (12)ن = 

 سنوات فأعمى 7

 (30)ن = 

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 اريالمعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 غسلآليات مكافحة 
في  المؤسسة  األموال
الفمسطينية في  األمنية

 الضفة الغربية

4.87 1.15 4.71 0.61 4.70 1.09 

حيث بمغ المتكسط  ،( إلى كجكد فركؽ ظاىرية بيف األكساط الحسابية58نتائج جدكؿ ) أسفرت
كبمغ المتكسط  ،(1.15كاالنحراؼ المعيارم ) ،(4.87ات )سنك  3الحسابي لذكم الخبرة أقؿ مف 

أما  ،(0.61كاالنحراؼ المعيارم ) ،(4.71سنكات ) 7أقؿ مف  –سنكات  3الحسابي لذكم الخبرة 
 (.1.09كاالنحراؼ المعيارم ) ،(4.70سنكات فأعمى فبمغ ) 7المتكسط الحسابي لذكم الخبرة 

( 59( كجدكؿ )One Way ONOVAلتبايف األحادم )كلمكشؼ عف ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ ا
 يبيف ذلؾ:
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يٍ  األيىال غسمَتبئج تحهُم انتجبٍَ األحبدٌ نذالنخ انفشوق ِنُبد يكبفحخ جشائى  :(59انجذول)

انفهسطُُُخ تجعبً إنً يتغُش عذد سُىاد انخجشح )ٌ  األيُُخانًؤسسخ  وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍ

 =95) 

مجموع مربعات  تباينمصدر ال المتغير التابع
 االنحراف

 مستوى الداللة * قيمة )ف( درجات الحرية

آليات مكافحة 
 غسلجرائم 

 األموال

 0.763 0.272 2 6.02 بيف المجمكعات

 92 1020.02 داخؿ المجمكعات

 94 1026.04 المجموع

( في α≤ 0.05) ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة59أسفرت نتائج جدكؿ )
الفمسطينية  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿآليات مكافحة جرائـ 

 ،(0.763حيث بمغت قيمة مستكل الداللة ) ،في الضفة الغربية  تعزل إلى متغير عدد سنكات الخبرة
كالتي نصت عمى أف   ،ةكعميو يتـ قبكؿ الفرضي ،(α≤ 0.05كىي قيمة أكبر مف قيمة مستكل الداللة )

 غسؿ( في آليات مكافحة جرائـ α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ

 متغير عدد سنكات الخبرة.

مة كالتي يفضؿ أف تتكافر لدل العامميف في األجيزة األمنية، تعتبر عدد سنكات الخبرة مف األمكر اليا
فينالؾ عالقة بيف ازدياد الخبرة كالقدرة عمى مكافحة الجريمة، نتيحة لممارسة كالتجربة التي تعطي 
لمعامميف إضافة نكعية مف حيث التعيرؼ عمى الطرؽ كاألدكات كاألساليب المناسبة التي يمكف 

ئـ غسؿ األمكاؿ، كذلؾ ينبع عف الكـ الكبير مف القضايا التي تعطي استخداميا في مكافحة جرا
 خمفيات مييمة عنت سمكؾ المجني عميو كطرؽ كأساليبو التي يستخدميا الرتكاب جرائمو .العامميف 

( في آليات مكافحة جرائـ α≤ 0.05ق: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية  األمنيةالمؤسسة  ر ذكم االختصاص فيمف كجية نظ األمكاؿ غسؿ

 يعزل إلى الدكرات التدريبية.

كلإلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخراج األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار )ت( لمعينات 
 غسؿئـ ( لتحديد الفركؽ في آليات مكافحة جراIndependent- Samples T Testالمستقمة )
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الفمسطينية في الضفة الغربية تبعان إلى  األمنيةالمؤسسة  مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ
 ( يبيف ذلؾ:60كالجدكؿ ) ،متغير )الدكرات التدريبية(

األوسبط انحسبثُخ واالَحشافبد انًعُبسَخ وَتبئج اختجبس )د( نهعُُبد انًستمهخ نذالنخ  :(61) جذول

 األيُُخانًؤسسخ  يٍ وجهخ َظش روٌ االختظبص فٍ األيىال غسمبفحخ جشائى انفشوق فٍ آنُبد يك

 (95انفهسطُُُخ فٍ انضفخ انغشثُخ تجعبً إنً يتغُش انذوساد انتذسَجُخ )ٌ = 

حاصل عمى دورات 
 تدريبية

 مستوى الداللة* قيمة )ت( (20ال )ن =  (75نعم )ن =

المتوسط  المتغير التابع
 الحسابي

االنحراف 
 ريالمعيا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

0.631 0.182 

آليات مكافحة 
 األموال غسلجرائم 

4.74 1.00 4.90 1.21 

( في α≤ 0.05( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )60أظيرت نتائج جدكؿ )
الفمسطينية في  األمنية األجيزة مف كجية نظر ذكم االختصاص في األمكاؿ غسؿآليات مكافحة جرائـ 

كىي قيـ أكبر  ،(0.182حيث بمغت قيـ الداللة إحصائية ) ،الضفة الغربية تعزل إلى الدكرات التدريبية
كعمية فأنو يتـ قبكؿ الفرضية كالتي نصت عمى عدـ كجكد فركؽ  ،(α≤ 0.05مف مستكل الداللة )

مف كجية  األمكاؿ غسؿافحة جرائـ ( في آليات مكα≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الفمسطينية في الضفة الغربية يعزل إلى متغير الدكرات  األمنيةالمؤسسة  نظر ذكم االختصاص في

 التدريبية.

تعتبر الدكرات التدريبية في مجاؿ مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ ىامة جدا لمعامميف في األجيزة األمنية، 
كالتي تمكنيـ مف إتباع األساليب الجديدة كالحديثة في مجاؿ  مف خالؿ تزكيدىـ بالمعارؼ الالزمة

مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ، ككف جرائـ غسؿ األمكاؿ مف الجرائـ المستحدثة كالتي تحتاج إلى دكرات 
 تدريبية مستمرة لتأىيؿ العامميف في األجيزة األمنية عمى مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ .
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 نًمبثهختحهُم َتبئج أسئهخ ا

 ،الفمسطينية )األمف الكقائي األمنية األجيزةقاـ الباحث بإجراء زيارة إلى  تساؤالتكلإلجابة عف ىذا ال
لى مكتب النائب العاـ، ككحدة المتابعة المالية الشرطة( ،المخابرات احث بإجراء كقد قاـ الب ،كا 

كالبالغ عددىـ  األمنيةاألجيزة  اؿ فيمدراء أقساـ مكافحة الجرائـ االلكتركنية كغسؿ األمك المقابالت مع 
( مديرا ألقساـ الجرائـ االلكتركنية كغسؿ األمكاؿ في الضفة الغربية، كالعامميف في مكتب النائب 33)

(، كالعامميف مف ذكم 2العاـ كالمختصيف بمكافحة الجرائـ االلكتركنية كغسؿ األمكاؿ كالبالغ عددىـ )
ركنية كغسؿ األمكاؿ في كحدة المتابعة المالية كالبالغ عددىـ االختصاص في مكافحة الجرائـ االلكت

(10.) 

 السؤال األول: برأيك ما ىي معوقات التي تواجيكم في مكافحة الجرائم اإللكترونية؟

عف ىذا التساؤؿ حكؿ غياب الثقافة كالكعي اإللكتركني لدل  عينة الدراسةحيث تمركزت إجابات 
إضافة إلى سرعة ضياع  ،اإلسرائيميةكانتشار الشرائح مجانية،  ، كانتشار شبكات السمكيةالمكاطف

 ، كما أشارت معظـ اإلجابات إلى أف غيابسية كخصكصية الجريمة اإللكتركنيةاألدلة بسبب حسا
المجرميف، عمى اعتبار أف الجرائـ االلكتركنية مف الجرائـ المستحدثة  التشريعات كالقكانيف الرادعة بحؽ

 التطكرات الحاصمة في المجتمعات.ك القكانيف كالتشريعات  التي يجب أف تكاكب

 ؟الفمسطينيالسؤال الثاني: ما ىي تأثيرات الجرائم اإللكترونية عمى المجتمع 

المجتمع كخاصة  أفرادعف ىذا التساؤؿ في انعداـ الثقة بيف  عينة الدراسةمعظـ  تحيث تمركزت أجاب
 ،كاالبتزازخدـ ككسيمة في عمميات التيديد كالتشيير التي باتت تست االجتماعيعمى مكاقع التكاصؿ 

إضافة إلى تأثير الجرائـ اإللكتركنية عمى األمف االقتصادم  ،األخيرةكالتي الحظنا زيادتيا في اآلكنة 
حيث تـ استيداؼ عدد كبير مف المكاطنيف الذيف تعرضكا لعمميات االحتياؿ كخصكصان مف خالؿ 

يرىا عمى عدد مف الشركات كالتجار الذيف كانكا ضحية لالحتياؿ إلى تأث إضافة ،األرصدةتحكيؿ 
سابات التي يجب محتاليف بالحالت مالية إلى خارج البالد مف خالؿ تالعب الاالمالي عبر تحكيؿ حك 
 تحكيؿ ىذه المبالغ ليا.
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 ؟السؤال الثالث: برأيك ما ىي آليات التي يمكن لكم استخداميا في مكافحة الجرائم اإللكترونية

إقرار القكانيف التي تمتاز بالحداثة كقكة الردع لمكاجية بضركرة   عينة الدراسةتمركزت معظـ إجابات 
كالتطكير  ،كتطكير البحث العممي في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كأمف المعمكمات ،مثؿ ىذه الجرائـ

فر كتعاكف كافة القطاعات إضافة إلى تظا ،كمكاكبتيا األمنية األجيزةالمستمر لمبيئة اإللكتركنية في 
 كالتعاكف مع الدكؿ األخرل لمحد مف مثؿ ىذه الجرائـ ككنيا جرائـ عابرة لمحدكد. داخؿ الدكلة

 ؟األموال غسلالسؤال الرابع: برأيك ما ىي المعوقات التي تواجيكم في مكافحة جرائم 

كضعؼ  ،إلى التطكيرفي ضعؼ التشريعات كالقكانيف كحاجتيا  عينة الدراسةتمركزت إجابات معظـ 
 األمكاؿ غسؿتمتع العامميف بمجاؿ  ،كعدـ كجكد تعاكف دكلي األمكاؿ غسؿالمكاجيات الدكلية لجرائـ 

 ،غير نظيفة مصدرىا غير مشركع األمكاؿأف  إثباتكصعكبة  ،بالحيطة كالحذر كااللتفاؼ عمى القانكف
إلى عدـ االستقرار األمني بسبب  إضافة ،كتمتع بعض العامميف في ىذا المجاؿ بالحصانة السياسية

 كىركب المطمكبيف إلى الداخؿ المحتؿ. ،اإلسرائيميكجكد االحتالؿ 

 الفمسطيني؟ المجتمععمى  األموال غسلالسؤال الخامس: ما ىي تأثيرات جرائم 

المجتمع  أفرادفي اإلخالؿ بالعدالة في تكزيع الدخؿ عمى  عينة الدراسةأشارات غالبية إجابات 
بارتفاع كبير في مستكيات دخكليـ  األمكاؿ غسؿني حيث يحظى بعض العامميف في عمميات الفمسطي

الفئات مف أصحاب  الدخكؿ الثابتة مما يؤدم إلى صعكد بعض أصحابفي الكقت الذم يضار فيو 
كتيديد استقرار النظاـ المصرفي مف إجراء  ،إلى أعمى درجات السمـ االجتماعي المشركعالدخؿ غير 
كزيادة البطالة في المجتمع الفمسطيني  األمكاؿ، غسؿقداف الثقة نتيجة تكرطيا في أنشطة مخاطر ف

بي ملتكفير فرص العمؿ، كتأثيرىا الس نتيجة تعطيؿ جزء مف الدخؿ القكمي عف اتجاه استثمار الالـز
في غالب األحياف إىماؿ  األمكاؿ غسؿعمى النمك االقتصادم مف خالؿ ما يصاحب مف عمميات 

دكل االقتصادية عبر التكجو المكارد نحك االستثمارات غير مجدية عالية الخطكرة عمى حساب لمج
االقتصادية إضافة إلى إضعاؼ قدرة السمطات عمى تنفيذ السياسات  ،االستثمارات المجدية كالحقيقية

مختمفة كالقطاعات ال األنشطةاالقتصادية  كاإلحصاءاتعؼ مصداقية البيانات ضالكمية بكفاءة نتيجة 
 .األمكاؿ غسؿفي ظؿ عدـ القدرة عمى قياس كالتنبؤ بحجـ عمميات 
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 ؟األموال غسلالسؤال السادس: برأيك ما ىي آالليات التي يمكن لكم استخداميا في مكافحة جرائم 

نشاء  ،كتشريع العقاب الرادع لو األمكاؿ غسؿفي تجريـ فعؿ  عينة الدراسةتمركزت غالبية إجابات  كا 
كتفكيضيا بصالحيات كاسعة في مجاؿ  األمكاؿ غسؿارات مستقمة ميمتيا مكافحة جرائـ ىيئات أك إد

كضركرة كجكد أدارة بمستكل عاؿ في البنكؾ كالمؤسسات المالية ىدفيا الضبط كالتحرم  ،عمميا
 غسؿإضافة إلى كجكد برامج مناسبة لدل جيات الرقابة لمكافحة  األمكاؿ، غسؿكمكافحة محاكالت 

 المتطكرة اآلمنة في ىذا المجاؿ. التكنكلكجياستخداـ كا األمكاؿ

 

 االستُتبجبد

كىي  األمكاؿت تتعمؽ بكؿ مف الجرائـ االلكتركنية كجرائـ غسؿ تكصؿ الباحث إلى عدد مف االستنتاجا
 كاآلتي:

 :أوال: الجرائم االلكترونية

بيعة الجرائـ االلكتركنية كالتي يعتبر غياب الثقافة كالكعي االلكتركني مف قبؿ المكاطنيف، كط -
 .األمنيةيصعب فييا إثبات األدلة المادية فييا، مف أبرز المعكقات التي تكاجو العامميف في األجيزة 

لمجرائـ االلكتركنية تأثيرات اجتماعية كاقتصادية عمى المجتمع فيي تساىـ في انعداـ الثقة بيف  -
ي نتيجة االبتزاز كالتيديد، كما تساىـ في اإلضرار المكاطنيف كخاصة عمى مكاقع التكاصؿ االجتماع

 . تصادم في المجتمع نتيجة االحتياؿباألمف االق
التي يتـ بيا  اآللياتيعتبر إصدار تشريعات كقكانيف تتسـ بالحداثة كالعقكبات الرادعة مف أبرز  -

ككمية كمؤسسات مكافحة الجرائـ االلكتركنية، كضركرة التعاكف كالتنسيؽ بيف مختمؼ المؤسسات الح
 .جتمع المدني لمكافحة تمؾ الجرائـالم
في الضفة الغربية عمى المستكل التشريعي ناجحة، كذلؾ بعد صدكر  ـ االلكتركنيةمكافحة الجرائ -

 .بشأف الجرائـ االلكتركنية 2017( لسنة 16قرار بقانكف رقـ )
عمى المستكل  األمكاؿغسؿ الفمسطينية في مكافحة الجرائـ االلكتركنية ك  األمنيةنجحت األجيزة  -

كتأىيؿ العامميف في  ،األمنيةااللكتركنية في األجيزة اإلدارم مف خالؿ استحداث قسـ مختص بالجرائـ 
 .تمؾ األقساـ
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 :األموالثانيا : جرائم غسل 

، كضعؼ التعاكف الدكلي في األمكاؿيعتبر ضعؼ التشريعات كالقكانيف الخاصة بمكافحة غسؿ  -
كبة إثبات المصدر الغير المشركع لألمكاؿ، كىركب العديد مف المطمكبيف إلى مجاؿ المكافحة، كصع

 .األمنيةالداخؿ المحتؿ مف أبرز المعكقات التي تكاجو العامميف في األجيزة 
تأثيرات اقتصادية مف خالؿ تأثيرىا عمى استقرار النظاـ المصرفي في  األمكاؿلجرائـ غسؿ  -

 .لبطالة في أكساط الطبقات الفقيرةدخكؿ مما يؤدم إلى انتشار االمجتمع، كتؤدم إلى إساءة تكزيع ال
صدار القكانيف الرادعة، كالتعاكف ما بيف األجيزة يعتبر تشديد العقكبة  - كالمؤسسات المالية  األمنيةكا 

 .األمكاؿالمصرفية مف أبرز آليات مكافحة جرائـ غسؿ 
التشريعي ناجحة، كذلؾ بعد إصدار  في الضفة الغربية عمى المستكل األمكاؿمكافحة جرائـ غسؿ  -

 .كتمكيؿ اإلرىاب األمكاؿبشأف مكافحة غسؿ  2015( لسنة 20قرار بقانكف رقـ )
في الضفة الغربية عمى المستكل اإلدارم  األمكاؿفي مكافحة جرائـ غسؿ  األمنيةنجحت األجيزة  -

كمتابعة ، ألمكاؿالمكافحة جرائـ غسؿ  ، بإسـ )الممؼ االقتصادم(مف خالؿ استحداث قسـ خاص
 .في ىذا الممؼاألمنيةكتأىيؿ العامميف في األجيزة االمكر الماليو الخاصة بالشركات كالبنكؾ، 

 انتىطُبد

 :إلييا الباحث، فإنو يكصي بما يميفي ضكء االستنتاجات التي تكصؿ 

إنو يجب ، فاألمكاؿبسبب حداثة القكانيف كالتشريعات الخاصة بمكافحة الجرائـ االلكتركنية كغسؿ  -
جراء التعديالت الالزمة  .عمييا بعد فترة زمنية تسمح بذلؾ التأكد مف فاعميتيا كا 

بمكافحة  األمنيةضركرة تخصيص اإلمكانيات المادية المناسبة  لألقساـ المختصة في األجيزة  -
قادرة عمى لتمكنيا مف شراء األجيزة الالزمة كالحديثة، كلتككف  األمكاؿالجرائـ االلكتركنية كجرائـ غسؿ 

 .در البشرم المختص في تمؾ األقساـعقد دكرات تأىيمية لمعامميف لدييا، كزيادة الكا
المختصة في مكافحة الجرائـ االلكتركنية كجرائـ غسؿ  األمنيةالتنسيؽ كالتعاكف بيف األجيزة  -

 .األمكاؿ
كتركنية كجرائـ كمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الجرائـ االل األمنيةالتعاكف بيف األجيزة  -

 .األمكاؿغسؿ 
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ضركرة انضماـ فمسطيف إلى االتفاقيات الدكلية المختصة بمكافحة الجرائـ االلكتركنية كجرائـ  -
 .تمؾ الجرائـ ، لتسييؿ التعاكف الدكلي لمكاجيةاألمكاؿغسؿ 

لدل المكاطنيف حكؿ مخاطر كطرؽ مكافحة الجرائـ  األمنيةالعمؿ عمى نشر الكعي كالثقافة  -
 . مف خالؿ المدارس كالجامعات األمكاؿتركنية كجرائـ غسؿ االلك
عمى  األمكاؿفي أقساـ مكافحة الجرائـ االلكتركنية كغسؿ  األمنيةتجنيد العامميف في األجيزة  -

معيار التخصص المناسب لذلؾ، كتخصص ذات العالقة بالحاسكب كاالنترنت لمكافحة الجرائـ 
 .األمكاؿدارة لمكافحة جرائـ غسؿ ة كاإلااللكتركنية، كعمـك المالية كالمصرفي
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 لبئًخ انًشاجع

 :أوال: المراجع بالمغة العربية

 .ر الفكر الجامعيدا ، اإلسكندرية:1. طةالمعموماتيالجرائم  .(2009، خالد ممدكح )إبراىيـ

 عة اإلماـرسالة ماجستير، جام، جريمة تمويل عمميات غسل األموال .(2013) عبدا هللأبك داسر، 
 ، الرياض.محمد بف سعكد اإلسالمية

 (. مكسكعة المصطمحات كالمفاىيـ، المركز الفمسطيني لمدراسات االقميمية.2008اشتيو، محمد )

 .ار الثقافة لمنشر كالتكزيعد: عماف. عمم الجريمة نظريات .(2014) أربكرايكرز، 

جامعة نايؼ  ،ة ماجستير، رسالنتمعوقات التحقيق في جرائم االنتر  .(1999بحر، عبد الرحمف )
 ، الرياض.األمنيةالعربية لمعمـك 

(. العالقة بيف مستكل ضبط الذات المنخفض كالسمكؾ الطائش 2010البداينة، ذياب كالتكايية، مريـ )
 جامعة الشارقة.مجمة العموم االنسانية واالجتماعية، لدل طمبة المدارس في األردف، 

(. فحص النظرية العامة لمجريمة في المممكة 2005لح؛ المييزع، ناصر )البداينة، ذياب؛ الرشيد، صا
 (.169-141(، ص )1(، العدد )20، المجمد)مجمة مؤتة لمبحوث والدراساتالعربية السعكدية، 

 ،1ط ،ة ومكافحتيا في المممكة العربية السعوديةالمعموماتيجرائم  .(2009البقمي، ناصر بف محمد )
 .ؾ فيد الكطنيةمكتبة المم السعكدية:

 .دار اليازكرم :عماف .جرائم الحاسوب واالنترنت .(2009الحسيناكم، عمي جبار )

فاعمية التحريات المالية في مكافحة تمويل اإلرىاب في المممكة العربية  .(2009الحقباني، بندر )
 .الرياض، األمنيةرسالة ماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـك  ،السعودية

ة لدى ضباط شرطة مدينة المعموماتيميارات البحث والتحقيق في الجرائم  .(2013رايز )الحقباني، 
 .الرياض، األمنية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك دكتكراهأطركحة ، الرياض

ار د: عماف. إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسوب واالنترنت .(2011الحمبي، خالد عياد )
 .الثقافة لمنشر كالتكزيع
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: دار النيضة القاىرة .جريمة غسل األموال في عصر العولمة .(2006، خالد حمد محمد )مالحماد
 العربية.

الة ماجستير، جامعة رس، معوقات مكافحة جرائم غسل األموال .(2009الحياصات، احمد محمكد )
 .عماف، الشرؽ األكسط

. في القانون الجزائري المقارن اآلليالحماية الجنائية لمعطيات الحاسب  .(2007خميفة، محمد )
 .دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية:

 اآلالتمكتبة  . القاىرة:الجوانب اإلجرائية لجرائم المعمومات .(2000رستـ، ىشاـ محمكد فريد )
 .الحديثة

، ة في النظام السعودي دراسة تأصيميةالمعموماتيالركن المادي في الجرائم  .(2014الزارع، ماجد )
 ، الرياض.األمنيةاجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـك رسالة م

رسالة ، ة في دول مجمس التعاون الخميجيالمعموماتيأنظمة الجرائم  .(2013الزىراني، سعيد )
 ، الرياض.األمنيةماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـك 

 منشر كالتكزيع.ل دار أسامة . عماف:القرصنة عمى االنترنت والحاسوب .(2003الزيدم، كليد )

 .فمكتبة العبيكا . الرياض:غسل األموال .(2005سفر، محمد )

غسل األموال تعريفيا ومخاطرىا والتطور التشريعي جريمة  .(2008السيكم، عادؿ محمد )
 .يضة مصر لمطباعة كالنشرن . القاىرة:لمكافحتيا

 .حمبي الحقكقيةمنشكرات ال :بيركت تبيض األموال دراسة مقارنة، .(2001شافي، نادر )

 .عالـ الكتب، القاىرة: 1ط، العولمة والتجارة االلكترونية .(2000شاىيف، بياء )

الجرائم االلكترونية في دولة فمسطين في ضوء التشريعات (. 2015الشاللدة، محمد كربعي، عبد )
جرش حكؿ ة ، بحث مقدـ الى المؤتمر العممي الحادم عشر لكمية القانكف في جامعالوطنية والدولية

  الجرائـ المعمكماتية.
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دار النيضة  . القاىرة: تجريم غسل األموال في التشريعات المقارنة .(2001شمس الديف، أشرؼ )
 .العربية

جامعة  ، الرياض:ةالمعموماتينحو قانون دولي موحد لمكافحة الجرائم  .(2009الشيرم، حسف )
 .األمنيةنايؼ العربية لمعمـك 

 .ار الثقافة لمنشر كالتكزيعد ، عماف:1ط. جرائم الحاسوب واالنترنت .(2005) الشكابكة، محمد أميف

دار  . عماف:المجتمع السوداني في التصدي لظاىرة غسل األموال آليات .(1999الشيخ، بابكر )
 .  كمكتبة الحامد

 .األمنيةجامعة نايؼ العربية لمعـك  . الرياض:الوقاية من الجريمة .(2008طالب، أحسف )

ماجستير، رسالة ، المصارف في الرقابة عمى عمميات غسل األموال دور .(2008عاجز، رنا )ال
 ، غزة.الجامعة اإلسالمية

 .دار النيضة العربية . القاىرة:غسل األموال في مصر والعالم .(1997عبد العظيـ، حمدم )

طبكعات ر المدا . اإلسكندرية:جرائم الكمبيوتر واالنترنت .(2011عبد الممؾ، عماد مجدم )
 .الجامعية

أطركحة ، ةالمعموماتيدور البحث الجنائي في الكشف عمى الجرائم  .(2016العتيبي، سميماف )
 ، الرياض.األمنية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك دكتكراه
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 ، الرياض.األمنيةرسالة ماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـك 
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 لبئًخ انًالحك

 لبئًخ انًحكًٍُ : (1يهحك سلى )

 االسـ الجامعة

 أ.د عبد الناصر القدكمي جامعة االستقالؿ

 د. محمد البيدكسي جامعة االستقالؿ

 د. محمد دبكس جامعة االستقالؿ

 دد. عبداهلل محمك  جامعة االستقالؿ

 جامعة االستقالؿ

 س  جامعة القد

 د. كفاح مناصرة

 د. كفاء الخطيب 

 د. باسؿ منصكر جامعة النجاح الكطنية

 د. اشرؼ ممحـ جامعة النجاح الكطنية

 د. محمكد األطرش  جامعة النجاح الكطنية
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 خساسذنا هَبجتسا : (2يهحك سلى )

 

 

 

 جامعة القدس 

 اآلدابكميو 

 ماجستير كعمـ جريمة

 حضرة الدكتكر/ة 

  -تحيو طيبو كبعد:

كأقـك  ،في  مرحمة الماجستير اآلدابالقدس /أبكديس  بكمية  أفيد حضرتكـ بأني أحد طمبة جامعة
دور األجيزة األمنية في الوقاية من الجرائم المستحدثة في الضفة الغربية  -بإعداد رسالة بعنكاف :

) األكؿ يتعمؽ بمكافحة  تقسيـ االستبانة إلى محكريف.حيث تـ من وجية نظر ذوي االختصاص 
 األمكاؿ ( غسؿالجرائـ اإللكتركنية كالثاني يتعمؽ بمكافحة جرائـ 

كألنكـ مف أصحاب الخبرة كالتخصص في ىذا المجاؿ أرجك التكـر  بتحكيـ ىذه اإلستبانة مف حيث 
بدا ان محتكل الفقرات كالصياغة المغكية بإضافة أك حذؼ أك تعديؿ أم فقرة بما تركنو مناسب ء الرأم إف كا 

كانت الفقرة تنتمي الى المجاؿ الذم تقيسو أـ ال , عممان باني  سأستخدـ مقياس ِسمـ خماسي التدرج 
 كعمى النحك التالي .

 مكافؽ بشدة , مكافؽ , محايد , غير اكافؽ , غير مكافؽ بشدة

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

       كسيـ شيكاف :الباحث

 عصاـ األطرش :إشراؼ  
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 الجزء األول : البيانات الشخصية

 المخابرات )    (           الشرطة )    (      الجياز :    األمف الكقائي )    (  -1

 رائد )    (          مقدـ فأعمى )   ( –الرتبة :     مالـز أكؿ فأقؿ  )    (   نقيب  -2

 المؤىؿ العممي : ثانكية عامة فأقؿ )    (  دبمـك )    (  بكالكريكس )    (   دراسات عميا )  ( -3

 سنكات فأعمى )    ( 7سنكات     7 -3  سنكات )   (  3الخبرة :      أقؿ مف  -4

 األمكاؿ :  نعـ )   ( ال)    ( غسؿحاصؿ عمى دكرات تدريبية في مكافحة الجرائـ االلكتركنية ك  -5

 

 الجزء الثاني : محاور اإلستبانة

 المحور األول : مكافحة الجرائم االلكترونية

االنتماء  العبارة الرقم
 لممجال

الصياغة 
 المغوية

التعديل 
 ناسبالم

    تمتـز األجيزة األمنية بإنشاء كحدة متخصصة بالجرائـ االلكتركنية 1
تساىـ األجيزة األمنية في إعداد كادر متخصص في مكافحة الجرائـ  2

 االلكتركنية
   

تمتـز األجيزة األمنية بعقد دكرات تخصصية لمعامميف لدييا حكؿ مكافحة  3
 الجرائـ االلكتركنية

   

زة األمنية مع غيرىا مف األجيزة في مكافحة الجرائـ تنسؽ األجي 4
 االلكتركنية

   

    تتبادؿ األجيزة األمنية المعمكمات حكؿ مكافحة الجرائـ االلكتركنية 5
    تساىـ األجيزة األمنية في كضع تشريعات لمكافحة الجرائـ االلكتركنية 6
الخبرات حكؿ مكافحة  تكفد األجيزة األمنية عامميف لدييا لمخارج الكتساب 7

 الجرائـ االلكتركنية
   

تستقطب األجيزة األمنية كفاءات أمنية متخصصة في مكافحة الجرائـ  8
 االلكتركنية مف الخارج

   

   تنسؽ األجيزة األمنية مع مؤسسات المجتمع المحمي لمكافحة الجرائـ  9
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 االلكتركنية
لكجيا الحديثة لمكافحة الجرائـ تستخدـ األجيزة األمنية التقنيات ك التكنك  11

 االلكتركنية
   

تستخدـ األجيزة األمنية نظاـ إعالمي متطكر لمنشر عف أساليب الكقاية  11
 مف الجرائـ االلكتركنية

   

تساىـ األجيزة األمنية في كضع استراتيجية كطنية لمكافحة الجرائـ  12
 االلكتركنية

   

    ةالمعمكماتيألكثر تأثيرا في االتصاالت تتابع األجيزة األمنية الكسائؿ ا 13
    تمتـز األجيزة األمنية بتتبع كمراقبة المكاقع االلكتركنية  14
    تمتـز األجيزة األمنية بتتبع كمراقبة مكاقع التكاصؿ االجتماعي 15
    تقـك األجيزة األمنية بمصادرة أدكات ارتكاب الجرائـ االلكتركنية 16
يزة األمنية مع المؤسسات العامة حكؿ حماية المكاقع تتعاكف األج 17

 االلكتركنية لدييا
   

تستجيب األجيزة األمنية بالسرعة الممكنة لشكاكم المكاطنيف حكؿ الجرائـ  18
 االلكتركنية

   

تمتـز األجيزة األمنية بالحفاظ عمى سرية المعمكمات أثناء التحقيقات  19
 كجمع األدلة

   

ة األمنية عمى حؿ الخالفات بيف المكاطنيف قبؿ اإلحالة إلى تعمؿ األجيز  21
 الجيات القضائية

   

يميز العاممكف في األجيزة األمنية بيف حرية التعبير كجرائـ السب كالقذؼ  21
 عمى المكاقع االلكتركنية كمكاقع التكاصؿ االجتماعي

   

جرائـ االلكتركنية يدرؾ العاممكف في األجيزة األمنية األركاف الرئيسية لم 22
 مف الناحية القانكنية

   

    يدرؾ العاممكف في األجيزة األمنية مظاىر كأشكاؿ الجرائـ االلكتركنية 23
تقـك األجيزة األمنية بتشجيع المكاطنيف عمى التبميغ عف الجرائـ  24

 االلكتركنية
   

    ـ االلكتركنيةتكفر األجيزة األمنية الضمانات كالحماية لممبمغيف عف الجرائ 25
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 األموال غسلالمحور الثاني : مكافحة جرائم 

االنتماء  العبارة الرقم
 لممجال

الصياغة 
 المغوية

التعديل 
 المناسب

 غسؿتمتـز األجيزة األمنية بإنشاء كحدة متخصصة في مكافحة جرائـ  1
 األمكاؿ

   

 سؿغتقـك األجيزة األمنية بإعداد كادر متخصص في مكافحة جرائـ  2
 األمكاؿ

   

تمتـز األجيزة األمنية بعقد دكرات تخصصية لمعامميف لدييا حكؿ مكافحة  3
 األمكاؿ غسؿجرائـ 

   

    األمكاؿ غسؿية مع غيرىا في مكافحة جرائـ تتعاكف األجيزة األمن 4
    األمكاؿ غسؿتتبادؿ األجيزة األمنية المعمكمات حكؿ جرائـ  5
في كضع الخطط كاالستراتيجيات المناسبة تساىـ األجيزة األمنية  6

 األمكاؿ غسؿلمكافحة جرائـ 
   

تكفد األجيزة األمنية عامميف لدييا إلى الخارج الكتساب الخبرات حكؿ  7
 األمكاؿ غسؿمكافحة جرائـ 

   

تستقطب األجيزة األمنية كفاءات أمنية مف الخارج حكؿ مكافحة جرائـ  8
 األمكاؿ غسؿ

   

زة األمنية مع مؤسسات المجتمع المدني لمكافحة جرائـ تنسؽ األجي 9
 األمكاؿ غسؿ

   

    األمكاؿ غسؿتستخدـ األجيزة األمنية التقنيات الحديثة في مكافحة جرائـ  11
 غسؿتستخدـ األجيزة األمنية نظاـ إعالمي متطكر لمنشر عف جرائـ  11

 األمكاؿ
   

 غسؿارجية فيما يتعمؽ بجرائـ ية خسؽ األجيزة األمنية مع أجيزة أمنتن 12
 األمكاؿ

   

األمكاؿ  غسؿيدرؾ العاممكف في األجيزة االمنية األركاف الرئيسية لجرائـ  13
 مف الناحية القانكنية

   

    األمكاؿ غسؿيدرؾ العاممكف في األجيزة األمنية مظاىر كأشكاؿ جرائـ  14
    عةتقـك األجيزة األمنية بتعقب العكائد الغير مشرك  15
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    تعمؿ األجيزة األمنية عمى تجميد العكائد كالمتحصالت الغير مشركعة 16
    تقـك األجيزة األمنية بمصادر العكائد كالمتحصالت الغير مشركعة 17
    تزكد المؤسسات المالية االجيزة األمنية بمعمكمات عف العمالء لدييا 18
بمعمكمات عف الحسابات المالية تزكد المؤسسات المالية األجيزة األمنية  19

 لمعمالء
   

تقـك المؤسسات المالية كالتجارية بإبالغ األجيزة األمنية عف الصفقات  21
 المالية الكبيرة

   

    تعمؿ المؤسسات المالية كالتجارية باإلبالغ عف الصفقات المشبكىة 21
كالمحاميف  يع كمراقبة المينييف كالكضع المالي لدييـتقـك األجيزة بتت 22

 كاألطباء كالميندسيف كالحرفييف
   

    تمتـز المؤسسات المالية باإلبالغ عف الحكاالت المالية  23
    تمتـز األجيزة األمنية بتتبع كمراقبة المجرميف المشبكىيف لدييا  24
    األمكاؿ غسؿتشجع األجيزة األمنية المكاطنيف عمى اإلبالغ عف جرائـ  25
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 االستجبَخ : (3) يهحك سلى

 

 جامعة القدس

 اآلدابكميو 

 ماجستير عمـ جريمة

 ،، األمنيةأخي العامؿ ،، أختي العاممة في المؤسسة 

  -تحيو طيبو كبعد:

كأقـك  ،في مرحمة الماجستير داباآلديس  بكمية  القدس /أبك أفيد حضرتكـ بأني أحد طمبة جامعة
من الجرائم المستحدثة في الضفة الغربية من  في الحد األمنيةدور األجيزة  -بإعداد رسالة بعنكاف :

األكؿ يتعمؽ بمكافحة الجرائـ ) تقسيـ االستبانة إلى محكريفحيث تـ  .وجية نظر ذوي االختصاص
 .(األمكاؿ غسؿااللكتركنية، كالثاني يتعمؽ بمكافحة جرائـ 

عمى محاكر ىذه  باإلجابةكألنكـ مف أصحاب الخبرة كالتخصص في ىذا المجاؿ أرجك التكـر  
ستستخدـ ألغراض البحث اإلستبانة بدقة كمكضكعية، عمما أف ىذه المعمكمات ستعامؿ بسرية تامة ك 

 .العممي فقط

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 إشراؼ                                                                           الباحث        

 د. عصاـ األطرش                                                                     كسيـ شيكاف

  



144 
 

 :: البيانات الشخصيةالجزء األول

 األمف الكقائي )    (       المخابرات )    (           الشرطة )    (الجياز: -1
 ذكر  )   (     أنثى )    (الجنس:  -2

 رائد )    (          مقدـ فأعمى )   ( –مالـز أكؿ فأقؿ  )    (   نقيب الرتبة: -3

 : ثانكية عامة فأقؿ )    (  دبمـك )    (  بكالكريكس )    ( دراسات عميا ) (المؤىؿ العممي-4

 سنكات فأعمى )    ( 7سنكات     7 -3سنكات )   (    3أقؿ مف الخبرة: -5

 نعـ )  ( ال)  ( األمكاؿ سؿغحاصؿ عمى دكرات تدريبية في مكافحة الجرائـ االلكتركنية أك -6

 :: مكافحة الجرائم االلكترونيةالمحور األول

موافق  العبارة الرقم
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق  موافق
بدرجة 
 قميمة

موافق 
بدرجة 

 قميمة جدا

 أوال: معوقات مكافحة الجرائم االلكترونية

كقت سيكلة محك الدليؿ في الجرائـ االلكتركنية في -1
 .قصير

     

التقميدية في مسرح  ثارآلغياب األدلة المرئية كا -2
 .الجريمة في الجرائـ االلكتركنية

     

تقنيات الحماية المستخدمة في المؤسسات كالشركات  -3
 .بسيطة يمكف اختراقيا

     

عدـ إدراؾ خطكرة الجرائـ االلكتركنية مف قبؿ  -4
 .المختصيف

     

تكعية إلرشاد المستخدميف عف كسائؿ إغفاؿ جانب ال-5
 .الحماية

     

      .إحجاـ المكاطنيف عف التبميغ عف الجرائـ االلكتركنية-6
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 األمنيةعدـ متابعة المختصيف في األجيزة -7
 .لممستجدات في مجاؿ الجرائـ االلكتركنية

     

نقص الميارة الفنية كالتقنية لدل العامميف في مكافحة -8
 .لكتركنيةالجرائـ اال

     

 األمنيةنقص اإلمكانيات المادية كالبشرية في األجيزة -9
 .في مجاؿ مكافحة الجرائـ االلكتركنية

     

لجرائـ غياب التشريعات القانكنية الخاصة بمكافحة ا-11
 .االلكتركنية كعدـ فاعميتيا

     

 :الجرائم االلكترونية آثارثانيا : 

ية في استقطاب فئة الشباب تساىـ المكاقع االلكتركن-1
 .إلى الجماعات اإلرىابية كالمتطرفة

     

تساىـ الجرائـ االلكتركنية في ازدياد الجرائـ األخالقية -2
 .في المجتمع

     

تساىـ الجرائـ االلكتركنية في إدماف األفراد عمى -3
 .االنترنت

     

التفاعؿ  دم الجرائـ االلكتركنية إلى فقدافتؤ -4
 .عي بيف المكاطنيفاالجتما

     

تساىـ الجرائـ االلكتركنية في التأثير عمى القيـ -5
 .االجتماعية في المجتمع

     

تؤدم الجرائـ االلكتركنية إلى زعزعة االستقرار -6
 .األسرم في المجتمع

     

تؤثر الجرائـ االلكتركنية عمى األمف االقتصادم في -7
 .المجتمع

     

     لكتركنية عمى األمف السياسي في تكثر الجرائـ اال-8
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 .المجتمع

تؤدم الجرائـ االلكتركنية إلى زيادة حجـ اإلنفاؽ -9
 .عمى شبكات االنترنت كحمايتو

     

      .تساىـ الجرائـ االلكتركنية في انحراؼ األحداث-11

 :االلكترونية ممكافحة الجرائ آلياتثالثا: 

كحدة متخصصة  بإنشاء األمنيةتمتـز األجيزة  -1
 .بالجرائـ االلكتركنية

     

في إعداد كادر متخصص  األمنيةتساىـ األجيزة  -2
 .في مكافحة الجرائـ االلكتركنية

     

بعقد دكرات تخصصية  األمنيةتمتـز األجيزة  -3
 .لمعامميف لدييا حكؿ مكافحة الجرائـ االلكتركنية

     

ألجيزة في مع غيرىا مف ا األمنيةتنسؽ األجيزة  -4
 .مكافحة الجرائـ االلكتركنية

     

المعمكمات حكؿ مكافحة  األمنيةتتبادؿ األجيزة  -5
 .الجرائـ االلكتركنية

     

في كضع تشريعات لمكافحة  األمنيةتساىـ األجيزة -6
 .الجرائـ االلكتركنية

     

عامميف لدييا لمخارج الكتساب  األمنيةتكفد األجيزة  -7
 .مكافحة الجرائـ االلكتركنيةالخبرات حكؿ 

     

كفاءات أمنية متخصصة  األمنيةتستقطب األجيزة -8
 .في مكافحة الجرائـ االلكتركنية مف الخارج

     

مع مؤسسات المجتمع المحمي  األمنيةتنسؽ األجيزة -9
 .لمكافحة الجرائـ االلكتركنية

     

ا التقنيات ك التكنكلكجي األمنيةتستخدـ األجيزة -11
 .الحديثة لمكافحة الجرائـ االلكتركنية

     

نظاـ إعالمي متطكر  األمنيةتستخدـ األجيزة -11
 .لمنشر عف أساليب الكقاية مف الجرائـ االلكتركنية

     

     كطنية  إستراتيجيةفي كضع  األمنيةتساىـ األجيزة -12
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 .لمكافحة الجرائـ االلكتركنية
ائؿ األكثر تأثيرا في الكس األمنيةتتابع األجيزة -13

 .ةالمعمكماتياالتصاالت 
     

بتتبع كمراقبة المكاقع  األمنيةتمتـز األجيزة -14
 .االلكتركنية

     

بتتبع كمراقبة مكاقع التكاصؿ  األمنيةتمتـز األجيزة -15
 .االجتماعي

     

بمصادرة أدكات ارتكاب  األمنيةتقـك األجيزة -16
 .الجرائـ االلكتركنية

     

مع المؤسسات العامة حكؿ  األمنيةتتعاكف األجيزة -17
 .حماية المكاقع االلكتركنية لدييا

     

بالسرعة الممكنة لشكاكم  األمنيةتستجيب األجيزة -18
 .المكاطنيف حكؿ الجرائـ االلكتركنية

     

بالحفاظ عمى سرية المعمكمات  األمنيةتمتـز األجيزة -19
 .دلةأثناء التحقيقات كجمع األ

     

عمى حؿ الخالفات بيف  األمنيةتعمؿ األجيزة -21
 .المكاطنيف قبؿ اإلحالة إلى الجيات القضائية

     

بيف حرية  األمنيةيميز العاممكف في األجيزة -21
التعبير كجرائـ السب كالقذؼ عمى المكاقع االلكتركنية 

 .كمكاقع التكاصؿ االجتماعي

     

األركاف الرئيسية  األمنيةيزة يدرؾ العاممكف في األج-22
 .لمجرائـ االلكتركنية مف الناحية القانكنية

     

مظاىر كأشكاؿ  األمنيةيدرؾ العاممكف في األجيزة -23
 .الجرائـ االلكتركنية

     

بتشجيع المكاطنيف عمى التبميغ  األمنيةتقـك األجيزة -24
 .عف الجرائـ االلكتركنية

     

الضمانات كالحماية لممبمغيف  نيةاألمتكفر األجيزة -25
 .ةعف الجرائـ االلكتركني
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 :األموال غسلالمحور الثاني : مكافحة جرائم 

موافق  العبارة الرقم
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق  موافق
بدرجة 
 قميمة

موافق 
بدرجة 

 قميمة جدا

 :األموال غسلأوال: معوقات مكافحة جرائم 

 غسؿثكر عمى أدلة مادية في جرائـ صعكبة الع-1
 .األمكاؿ

     

      .في أكثر مف دكلة األمكاؿ غسؿامتداد جرائـ -2

عصابات منظمة يصعب  األمكاؿ غسؿيرتكب جرائـ -3
 .تعقبيا

     

قميمي لمكافحة جرائـ -4  غسؿعدـ كجكد تعاكف دكلي كا 
 .األمكاؿ

     

 غسؿ إحجاـ المكاطنيف عف التبميغ عف جرائـ -5
 .األمكاؿ

     

غياب التشريعات القانكنية الخاصة بمكافحة جرائـ -6
 .كعدـ فاعميتيا األمكاؿ غسؿ

     

 األمنيةنقص اإلمكانيات المادية كالبشرية في األجيزة -7
 .في مجاؿ مكافحة الجرائـ االلكتركنية

     

عدـ كجكد خبرة كافية لدل المختصيف في األجيزة -8
 .فحة الجرائـ االلكتركنيةفي مكا األمنية

     

عدـ تعاكف المؤسسات المصرفية كالتجارية مع -9
 .األمنيةاألجيزة 

     

     في مكافحة  األمنيةعدـ كجكد تنسيؽ بيف األجيزة -11
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 .األمكاؿ غسؿجرائـ 

 :األموال غسلجرائم  آثارثانيا : 

عمى تدني الدخؿ القكمي  األمكاؿ غسؿتؤثر جرائـ -1
 .كزيعوت كسكء

     

في تكجيو كتكظيؼ  األمكاؿ غسؿتساىـ جرائـ -2
 .بشكؿ سمبياؿ األمك 

     

عمى انخفاض قيمة العممة  األمكاؿ غسؿتؤدم جرائـ -3
 المتداكلة.

     

في تدني االدخار  األمكاؿ غسؿتساىـ جرائـ -4
 .كاالستثمار

     

عمى زيادة حالة التضخـ  األمكاؿ غسؿتؤدم جرائـ -5
 .في المجتمعتصادم االق

     

عمى زيادة معدالت الفقر  األمكاؿ غسؿتعمؿ جرائـ -6
 .كالبطالة في المجتمع

     

إلى اإلخالؿ بالتكازف  األمكاؿ غسؿتؤدم جرائـ -7
 .االجتماعي بيف طبقات المجتمع

     

عمى انعداـ القيـ كالركابط  األمكاؿ غسؿتعمؿ جرائـ -8
 .بيف أفراد المجتمع

     

 اإلخالؿ باألمف األمكاؿ غسؿتساىـ جرائـ -9
 .االجتماعي

     

إلى انتشار الجريمة في  األمكاؿ غسؿتؤدم جرائـ -11
 .المجتمع

     

 :األموال غسلمكافحة جرائم  آلياتثالثا : 

     بمصادرة العكائد كالمتحصالت  األمنيةتقـك األجيزة -1
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 الغير مشركعة.

مى تجميد العكائد ع األمنيةتعمؿ األجيزة -2
 كالمتحصالت الغير مشركعة.

     

بإنشاء كحدة متخصصة في  األمنيةتمتـز األجيزة -3
 .األمكاؿ غسؿمكافحة جرائـ 

     

تمتـز المؤسسات المالية باإلبالغ عف الحكاالت -4
 المالية.

     

بعقد دكرات تخصصية لمعامميف  األمنيةتمتـز األجيزة -5
 .األمكاؿ غسؿرائـ لدييا حكؿ مكافحة ج

     

المكاطنيف عمى اإلبالغ عف  األمنيةتشجع األجيزة -6
 .األمكاؿ غسؿجرائـ 

     

بإعداد كادر متخصص في  األمنيةتقـك األجيزة -7
 .األمكاؿ غسؿمكافحة جرائـ 

     

بتتبع كمراقبة المجرميف  األمنيةتمتـز األجيزة -8
 المشبكىيف لدييا.

     

مع غيرىا في مكافحة جرائـ  األمنيةيزة تتعاكف األج-9
 .األمكاؿ غسؿ

     

مع مؤسسات المجتمع  األمنيةتنسؽ األجيزة -10
 .األمكاؿ غسؿالمدني لمكافحة جرائـ 

     

      بتعقب العكائد الغير مشركعة. األمنيةتقـك األجيزة -11

عامميف لدييا إلى الخارج  األمنيةتكفد األجيزة -12
 .األمكاؿ غسؿرات حكؿ مكافحة جرائـ الكتساب الخب

     

تعمؿ المؤسسات المالية كالتجارية باإلبالغ عف -13
 الصفقات المشبكىة.
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بمعمكمات  األمنيةتزكد المؤسسات المالية األجيزة -14
 عف الحسابات المالية لمعمالء.

     

تقـك المؤسسات المالية كالتجارية بإبالغ األجيزة -15
 الصفقات المالية الكبيرة. عف األمنية

     

في كضع الخطط  األمنيةتساىـ األجيزة -16
 .األمكاؿ غسؿكاالستراتيجيات المناسبة لمكافحة جرائـ 

     

بمعمكمات  األمنية األجيزةتزكد المؤسسات المالية -17
 عف العمالء لدييا.

     

كفاءات أمنية مف الخارج  األمنيةتستقطب األجيزة -18
 .األمكاؿ غسؿافحة جرائـ حكؿ مك

     

 غسؿالمعمكمات حكؿ جرائـ  األمنيةتتبادؿ األجيزة -19
 .األمكاؿ

     

األركاف الرئيسية  األمنيةيدرؾ العاممكف في األجيزة -20
 مف الناحية القانكنية. األمكاؿ غسؿلجرائـ 

     

التقنيات الحديثة في  األمنيةتستخدـ األجيزة -21
 .األمكاؿ ؿغسمكافحة جرائـ 

     

مظاىر كأشكاؿ  األمنيةيدرؾ العاممكف في األجيزة -22
 .األمكاؿ غسؿجرائـ 

     

مع أجيزة أمنية خارجية فيما  األمنيةتنسؽ األجيزة -23
 .األمكاؿ غسؿيتعمؽ بجرائـ 

     

ع كمراقبة المينييف كالكضع المالي تبتقـك األجيزة بت-24
 يندسيف كالحرفييف.لدييـ كالمحاميف كاألطباء كالم

     

نظاـ إعالمي متطكر  األمنيةتستخدـ األجيزة -25
 .األمكاؿ غسؿلمنشر عف جرائـ 
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 دنُم انًمبثهخ : (4يهحك سلى )

 

 

 

 جامعة القدس 

 اآلدابكميو 

 ماجستير عمـ جريمة

 حضرة السيد ،، .....................................

  -بو كبعد:تحيو طي

كأقكـ  ،في  مرحمة الماجستير اآلدابديس  بكمية  القدس /أبك أفيد حضرتكـ بأني أحد طمبة جامعة
من الجرائم المستحدثة في الضفة الغربية من  في الحد األمنيةدور األجيزة  -بإعداد رسالة بعنكاف :

 .وجية نظر ذوي االختصاص

التكـر   افي ىذا المجاؿ أرجك  األمنيةفي األجيزة  كصنع القرار كألنكـ مف أصحاب الخبرة كالتخصص
ثراء ىذه الدراسةباإلجابة عمى محاكر دليؿ المقابمة، لما سي  .سيـ في تطكير كا 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم 

 إشراؼ                                                                              الباحث        

د. عصاـ                                                                           كسيـ شيكاف
 األطرش
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 الجزء األول : البيانات الشخصية

 مكتب النائب العاـ )  (   الشرطة )    ( ألمف الكقائي )    (   المخابرات )    (  االمؤسسة: -1
 رىاب كغسؿ األمكاؿ )  (   كحدة المتابعة المالية لمكافحة اإل              

 الجنس :   ذكر  )   (     أنثى )    ( -2
 : ثانكية عامة فأقؿ )    (  دبمـك )    (  بكالكريكس )    ( دراسات عميا ) (المؤىؿ العمـ-3

 سنكات فأعمى )    ( 11    )  ( سنكات 11 -5سنكات )   (    5:  أقؿ مف الخبرة-4

 

 :بمة: أسئمة المقاالجزء الثاني

 ؟م في مكافحة الجرائم االلكترونية: برأيك ما ىي المعوقات التي تواجيكأوال

 

 ؟لكترونية عمى المجتمع الفمسطيني: ما ىي تأثيرات الجرائم اال ثانيا

 

 ؟ا في مكافحة الجرائم االلكترونيةالتي يمكن لكم استخدامي اآلليات: برأيك ما ىي ثالثا

 

 ؟األموال غسلت التي تواجيكم في مكافحة جرائم : برأيك ما ىي المعوقارابعا

 

 ؟عمى المجتمع الفمسطيني األموال غسل: ما ىي تأثيرات جرائم خامسا

 ؟األموال غسلالتي يمكن لكم استخداميا في مكافحة جرائم  اآلليات: برأيك ما ىي سادسا

 كتقبمكا فائؽ االحتراـ كالتقدير
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 و2117( نسُخ 16سلى )لشاس ثمبَىٌ  : (5يهحك سلى )

 بشأن الجرائم اإللكترونية

 رئيس دولة فمسطين

 رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية

( منو، 43ـ كتعديالتو، ال سيما أحكاـ المادة )2003استنادا ألحكاـ القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
لسارم في المحافظات الجنكبية، كعمى ـ كتعديالتو، ا1963( لسنة 74كبعد االطالع عمى قانكف رقـ )

 ـ كتعديالتو، السارم في المحافظات الشمالية،1960( لسنة 16أحكاـ قانكف العقكبات األردني رقـ )

 ـ، بشأف االتصاالت السمكية كالالسمكية،1996( لسنة 3كعمى قانكف رقـ )

 ـ كتعديالتو،2001( لسنة 3كعمى قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ )

 ـ، بشأف مكافحة المخدرات كالمؤثرات العقمية،2015( لسنة 18لقرار بقانكف رقـ )كعمى ا

 ـ، بشأف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كتعديالتو،2015( لسنة 20كعمى قرار بقانكف رقـ )

 ـ،20/06/2017كبناءن عمى تنسيب مجمس الكزراء بتاريخ 

 كعمى الصالحيات المخكلة لنا،

 العامة،كتحقيقا لممصمحة 

 كباسـ الشعب العربي الفمسطيني،

 أصدرنا القرار بقانكف اآلتي

 )1مادة )

يككف لمكممات كالعبارات الكاردة في ىذا القرار بقانكف المعاني المخصصة ليا أدناه، ما لـ تدؿ القرينة 
 :عمى خالؼ ذلؾ

 .كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات :الوزارة

 .تكنكلكجيا المعمكماتكزير االتصاالت ك : الوزير
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إجراء أك تنفيذ عممية أك مجمكعة عمميات عمى البيانات سكاء تعمقت بأفراد أك : معالجة البيانات
خالفو، بما في ذلؾ جمع تمؾ البيانات، أك استالميا، أك تسجيميا، أك تخزينيا، أك تعديميا، أك نقميا، 

ات، أك حجب الكصكؿ إلييا، أك إيقاؼ عمؿ أك استرجاعيا، أك محكىا، أك نشرىا، أك إعادة نشر بيان
 .األجيزة أك إلغاؤه أك تعديؿ محتكياتو

ىي أية كسيمة إلكتركنية مغناطيسية بصرية كيرككيميائية، أك أية كسيمة أخرل : تكنولوجيا المعمومات
سكاء أكانت مادية أـ غير مادية، أك مجمكعة كسائؿ مترابطة أك غير مترابطة، تستخدـ لمعالجة 

يانات كأداء المنطؽ كالحساب أك الكظائؼ التخزينية، كيشمؿ أية قدرة تخزيف بيانات، أك اتصاالت الب
 .تتعمؽ أك تعمؿ باالقتراف مع مثؿ ىذه الكسيمة

كؿ ما يمكف تخزينو أك معالجتو أك إنشاؤه أك نقمو باستخداـ تكنكلكجيا : البيانات اإللكترونية
كر، أك الصكت، أك األرقاـ، أك الحركؼ، أك الرمكز، أك المعمكمات، بكجو خاص الكتابة، أك الص

 .اإلشارات، كغيرىا

أية معمكمة يمكف تخزينيا كمعالجتيا كتكريدىا كنقميا بكسائؿ تكنكلكجيا : المعمومات اإللكترونية
المعمكمات بكجو خاص بالكتابة، أك الصكر، أك الصكت، أك األرقاـ، أك الحركؼ، أك الرمكز، أك 

 .غيرىااإلشارات، ك 

ىي ارتباط بيف أكثر مف كسيمة لتكنكلكجيا المعمكمات لمحصكؿ عمى المعمكمات : الشبكة اإللكترونية
 .)لخاصة أك العامة أك الشبكة العالمية )اإلنترنتاكتبادليا بما في ذلؾ الشبكات 

ا؛ مجمكعة المعمكمات التي تشكؿ بمجمميا كصفا لحالة تتعمؽ بشخص أك شيء م: السجل اإللكتروني
 .كالتي يتـ إنشاؤىا، أك إرساليا، أك تسمميا، أك تخزينيا بكسائؿ إلكتركنية

ىك السجؿ اإللكتركني الذم يصدر باستخداـ إحدل كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات، : المستند اإللكتروني
يتـ إنشاؤه أك تخزينيا أك استخراجو أك نسخو أك إرسالو أك إبالغو أك استالمو بكسيمة تكنكلكجيا 

لمعمكمات عمى كسيط مادم أك عمى أم كسيط إلكتركني آخر، كيككف قابالن لالسترجاع بشكؿ يمكف ا
 .فيمو

ىك مكاف إتاحة المعمكمات أك الخدمات عمى الشبكة اإللكتركنية مف خالؿ عنكاف : الموقع اإللكتروني
 .محدد
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 .الشخص الطبيعي أك المعنكم: الشخص

كني مصمـ ألداء ميمة محددة بشكؿ مباشر لممستخدـ أك ىك برنامج إلكتر : التطبيق اإللكتروني
 .لبرنامج إلكتركني آخر؛ يستخدـ مف خالؿ كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات أك ما في حكميا

أية بيانات أك معمكمات إلكتركنية تنشأ عف طريؽ تكنكلكجيا المعمكمات تبيف مصدر : بيانات المرور
الذم سمكو، ككقتو، كتاريخو، كحجمو، كمدتو كنكع خدمة اإلرساؿ كالكجية المرسؿ إلييا، كالطريؽ 

 .االتصاؿ

ىي كؿ ما يستخدـ لمكلكج لنظـ تكنكلكجيا المعمكمات كما في حكميا لمتأكد مف ىكيتو : كممة السر
 .كىي جزء مف بيانات المركر، كتشمؿ الرمكز كبصمة العيف أك الكجو أك األصبع أك ما في حكميا

ىي البطاقة اإللكتركنية التي تحتكم عمى شريط ممغنط أك شريحة ذكية أك : يوسيمة التعامل اإللكترون
ما في حكميا مف تكنكلكجيا المعمكمات أك تطبيؽ إلكتركني، تحتكم ىذه الكسيمة عمى بيانات أك 

 .معمكمات إلكتركنية تصدرىا الجيات المرخصة بذلؾ

 .ؤسسات العامة أك الشركات التابعة ليايشمؿ ذلؾ بيانات الدكلة كالييئات كالم: البيانات الحكومية

ىك تحكيؿ بيانات إلكتركنية إلى شكؿ يستحيؿ بو قراءتيا كفيميا دكف إعادتيا إلى ىيئتيا : التشفير
 .األصمية

ىي مفتاح، أك مفاتيح سرية خاصة، لشخص أك لجية معينة تستخدـ لتشفير البيانات : الشفرة
 .ما في حكمياالحاسكبية باألرقاـ كالحركؼ كالرمكز أك 

 .مشاىدة البيانات أك المعمكمات أك الحصكؿ عمييا: االلتقاط

ىك الدخكؿ غير المصرح بو أك غير المشركع لنظـ تكنكلكجيا المعمكمات أك الشبكة : االختراق
 .اإللكتركنية

يسمح  بيانات إلكتركنية مضافة أك ممحقة أك مرتبطة بمعاممة إلكتركنية، كليا طابع: التوقيع اإللكتروني
 .بتحديد ىكية الشخص الذم كقعيا كيميزه عف غيره بغرض المكافقة عمى مضمكف المعاممة

 .ىي برنامج يستعمؿ إلنشاء تكقيع إلكتركني عمى معاممة: أداة التوقيع
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شيادة التصديؽ اإللكتركنية التي تصدرىا الكزارة أك الجية المفكضة مف قبميا إلثبات العالقة : الشيادة
 .يف المكقع كبيانات التكقيع اإللكتركنيكاالرتباط ب

ىك أم شخص يقدـ لمستخدمي الخدمة الخاصة بو القدرة عمى االتصاؿ عف طريؽ : مزود الخدمة
تكنكلكجيا المعمكمات، أك أم شخص آخر يقكـ بمعالجة أك تخزيف أك استضافة بيانات الحاسكب نيابة 

 .عف أية خدمة إلكتركنية أك مستخدمي ىذه الخدمة

ىك تدمير البرامج اإللكتركنية سكاء أكاف كميا أـ جزئيا، أك جعميا عمى نحك غير صالحة : تالفاإل 
 .لالستعماؿ

 :أية معمكمة مكجكدة لدل مزكد الخدمة كالمتعمقة بمشتركي الخدمات بما في ذلؾ :معمومات المشترك

 نكع خدمة االتصاالت المستخدمة كالشركط الفنية كفترة الخدمة. 
  ؾ كعنكانو البريدم أك الجغرافي أك ىاتفو، كمعمكمات الدفع المتكفرة بناءن عمى ىكية المشتر

 .اتفاؽ أك تركيب الخدمة
 أية معمكمات أخرل عف مكقع تركيب معدات االتصاؿ بناءن عمى اتفاؽ الخدمة. 

كؿ مف يعمؿ في القطاع العاـ، أك الخاص، أك المؤسسات الخاصة، أك الييئات المحمية : الموظف
 .مية، أك الجمعيات، أك الشركات الخاصة التي تساىـ بيا الدكلة، ككؿ مف ىك في حكميـكاألى

 (2)مادة 

تطبق أحكام ىذا القرار بقانون عمى أي من الجرائم المنصوص عمييا فيو، إذا ارتكبت كميًا أو جزئياً 
أم شريكًا، أم داخل فمسطين أو خارجيا، أو امتد أثرىا داخل فمسطين، سواء أكان الفاعل أصميًا، 

محرضًا، أم متدخاًل، عمى أن تكون الجرائم معاقبًا عمييا خارج فمسطين مع مراعاة المبادئ العامة 
 .الواردة في قانون العقوبات النافذ

يجكز مالحقة كؿ مف يرتكب خارج فمسطيف إحدل الجرائـ المنصكص عمييا بيذا القرار  .1
 :بقانكف في إحدل الحاالت اآلتية

 .بت مف مكاطف فمسطينيأ. إذا ارتك

 .ب. إذا ارتكبت ضد أطراؼ أك مصالح فمسطينية
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ج. إذا ارتكبت ضد أطراؼ أك مصالح أجنبية مف قبؿ أجنبي أك شخص عديـ الجنسية يكجد محؿ 
إقامتو المعتاد داخؿ فمسطيف، أك مف قبؿ أجنبي أك شخص عديـ الجنسية كجد في األراضي 

 .كط التسميـ القانكنيةالفمسطينية، كلـ تتكافر في شأنو شر 

 )3مادة )

تنشأ كحدة متخصصة في الجرائـ اإللكتركنية في األجيزة الشرطية كقكل األمف عمى أف  .1
تتمتع بصفة الضابطة القضائية، كتتكلى النيابة العامة اإلشراؼ عمى مأمكرم الضبط 

 .القضائي كؿ في دائرة اختصاصو
ان الختصاصاتيما، بالنظر في دعاكل الجرائـ تتكلى المحاكـ النظامية كالنيابة العامة، كفق .2

 .اإللكتركنية

 (4مادة )

كؿ مف دخؿ عمدان كبدكف كجو حؽ بأية كسيمة مكقعان إلكتركنيان، أك نظامان، أك شبكة  .1
إلكتركنية، أك كسيمة تكنكلكجيا معمكمات، أك جزء منيا، أك تجاكز الدخكؿ المصرح بو، أك 

ؾ، يعاقب بالحبس أك بغرامة ال تقؿ عف مائتي دينار استمر في التكاجد بيا بعد عممو بذل
 .أردني كال تزيد عمى ألؼ دينار أردني أك بالعقكبتيف كمتييما

( مف ىذه المادة عمى البيانات الحككمية، يعاقب 1إذا ارتكب الفعؿ المحدد في الفقرة ) .2
ال تزيد عمى بالحبس لمدة ال تقؿ عف ستة شيكر أك بغرامة ال تقؿ عف مائتي دينار أردني ك 

 .ألؼ دينار أردني أك بالعقكبتيف كمتييما
، المعمكماتيإذا ترتب عمى الدخكؿ إلغاء بيانات أك معمكمات إلكتركنية مخزنة في النظاـ  .3

أك حذفيا، أك إضافتيا، أك إفشاؤىا، أك إتالفيا، أك تدميرىا، أك تغييرىا، أك نقميا، أك التقاطيا، 
شرىا، أك ألحؽ ضرران بالمستخدميف أك المستفيديف، أك تغيير أك نسخيا، أك نشرىا، أك إعادة ن

المكقع اإللكتركني، أك إلغاؤه، أك تعديؿ محتكياتو، أك شغؿ عنكانو أك تصميماتو أك طريقة 
استخدامو، أك انتحاؿ شخصية مالكو أك القائـ عمى إدارتو، يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة 

مة ال تقؿ عف ألؼ دينار أردني، كال تزيد عف خمسة مدة ال تزيد عمى خمس سنكات، كبغرا
 .آالؼ دينار أردني، أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان 
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( مف ىذه المادة عمى البيانات الحككمية، يعاقب 3إذا ارتكب الفعؿ المحدد في الفقرة ) .4
آالؼ دينار  باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تقؿ عف خمس سنكات كبغرامة ال تقؿ عف خمسة
 .أردني كال تزيد عمى عشرة آالؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان 

 )5مادة )

كؿ مف أعاؽ أك عطؿ الكصكؿ إلى الخدمة، أك الدخكؿ إلى األجيزة، أك البرامج أك مصادر البيانات، 
دل كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات، أك المعمكمات، بأية كسيمة كانت عف طريؽ الشبكة اإللكتركنية، أك إح

يعاقب بالحبس أك بغرامة ال تقؿ عف مائتي دينار أردني كال تزيد عمى ألؼ دينار أردني أك ما يعادليا 
 .بالعممة المتداكلة قانكنان، أك بالعقكبتيف كمتييما

 )6مادة )

معمكمات، ما مف كؿ مف أنتج أك أدخؿ عف طريؽ الشبكة اإللكتركنية، أك إحدل كسائؿ تكنكلكجيا ال
شأنو إيقافيا عف العمؿ، أك تعطيميا، أك تدمير البرامج، أك حذفيا، أك إتالفيا، أك تعديميا، يعاقب 
باألشغاؿ الشاقة المؤقتة كبغرامة مالية ال تقؿ عف خمسة آالؼ دينار أردني، كال تزيد عمى عشرة آالؼ 

 .دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان 

 )7ادة )م

كؿ مف التقط ما ىك مرسؿ عف طريؽ الشبكة، أك إحدل كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات، أك سجمو، أك 
اعترضو، أك تنصت عمدان دكف كجو حؽ، يعاقب بالحبس، أك بالغرامة التي ال تقؿ عف ألؼ دينار 

 .أردني، كال تزيد عمى ثالثة آالؼ دينار أردني أك بالعقكبتيف كمتييما

 )8مادة )

مف قاـ عمدان بفؾ بيانات مشفرة في غير األحكاؿ المصرح بيا قانكنان، يعاقب بالحبس  كؿ .1
أك بالغرامة التي ال تقؿ عف ألؼ دينار أردني كال تزيد عمى خمسة آالؼ دينار أردني، أك 

 .بالعقكبتيف كمتييما
كؿ مف استعمؿ بصفة غير مشركعة عناصر تشفير شخصية، أك أداة إنشاء التكقيع  .2

تركني المتعمقة بتكقيع شخص غيره، يعاقب بالحبس أك بالغرامة التي ال تقؿ عف ألفي اإللك
 .دينار أردني كال تزيد عف خمسة أالؼ دينار أردني أك بالعقكبتيف كمتييما
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( مف ىذه المادة، يعاقب 2كؿ مف ارتكب جريمة باستخداـ أم مف المذككر في الفقرة ) .3
التي ال تقؿ عف ألفي دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة باألشغاؿ الشاقة المؤقتة كبالغرامة 

 .المتداكلة قانكنان 

 (9مادة )

كؿ مف ينتفع دكف كجو حؽ بخدمات االتصاؿ عف طريؽ إحدل كسائؿ تكنكلكجيا  .1
المعمكمات أك ما في حكميا، يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة شيكر، أك بالغرامة التي ال 

 .ني كال تزيد عف ثالثة آالؼ دينار أردني، أك بالعقكبتيف كمتييماتقؿ عف خمسمائة دينار أرد
( مف ىذه المادة بقصد الربح، يعاقب بالحبس مدة 1إذا كاف االنتفاع المحدد في الفقرة ) .2

ال تقؿ عف سنة، أك بالغرامة التي ال تقؿ عف ألؼ دينار أردني، كال تزيد عمى خمسة آالؼ 
 .يمادينار أردني، أك بالعقكبتيف كمتي

 (10المادة )

كؿ مف قاـ عمدان بإنشاء أك نشر شيادة غير صحيحة، أك قدـ بيانات غير صحيحة عف ىكيتو إلى 
الجيات المختصة بمكجب القكانيف الخاصة بإصدار الشيادات بغرض طمب استصدار شيادة، أك 

كال تزيد عمى ألؼ  إلغائيا أك إيقافيا، يعاقب بالحبس كبالغرامة التي ال تقؿ عف مائتي دينار أردني
 .دينار أردني، أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان 

 )11مادة )

كؿ مف زكر مستندان إلكتركنيان رسميان مف مستندات الدكلة، أك الييئات كالمؤسسات العامة،  .1
معترفان بو قانكنان في نظاـ معمكماتي، يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تقؿ عف خمس 

كبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ دينار أردني كال تزيد عف عشرة آالؼ دينار أردني،  سنكات
 .أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان 

إذا كقع التزكير فيما عدا ذلؾ مف المستندات، ككاف مف شأف ذلؾ إحداث ضرر يعاقب  .2
ف ثالثة آالؼ دينار بالحبس أك بالغرامة التي ال تقؿ عف خمسمائة دينار أردني كال تزيد ع

 .أردني، أك بالعقكبتيف كمتييما
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كؿ مف استعمؿ المستند المزكر مع عممو بتزكيره يعاقب بالعقكبة المقررة لجريمة التزكير  .3
 .حسب األصكؿ

كؿ مف زكر أك تالعب بتكقيع أك أداة أك أنظمة تكقيع إلكتركنية رسمية، سكاء تـ ذلؾ  .4
تعديمو، أك تحكيره، أك بأية طريقة أخرل تؤدم إلى باصطناعو، أك إتالفو، أك تعييبو، أك 

تغيير الحقيقة في بياناتو، أك معمكماتو، يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تقؿ عف خمس 
سنكات كبالغرامة التي ال تقؿ عف خمسة آالؼ دينار أردني، كال تزيد عف عشرة آالؼ دينار 

 .نكنان أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قا
( مف ىذه 4إذا كقع التزكير أك التالعب فيما عدا ذلؾ مف التكاقيع اإللكتركنية في الفقرة ) .5

المادة، يعاقب بالحبس أك بغرامة ال تقؿ عف خمسمائة دينار أردني، كال تزيد عف ثالثة آالؼ 
 .دينار أردني، أك بالعقكبتيف كمتييما

إلكتركني رسمي، أك لمييئات أك لممؤسسات كؿ مف أنشأ بيانات تكقيع أك أداة نظاـ تكقيع  .6
العامة، ال يحؽ لو الحصكؿ عميو، مستخدمان في ذلؾ معمكمات أك بيانات كاذبة أك خاطئة، 
أك تكاطأ مع غيره في إنشاء ذلؾ، يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تقؿ عف خمس 

ثالثة آالؼ دينار أردني،  سنكات كبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ دينار أردني كال تزيد عمى
 .أك بالعقكبتيف كمتييما

 (12مادة )

كؿ مف استخدـ الشبكة اإللكتركنية، أك إحدل كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات في الكصكؿ  .1
دكف كجو حؽ إلى أرقاـ، أك بيانات كسيمة التعامؿ اإللكتركنية أك التالعب فييا، يعاقب 

ال تقؿ عف خمسمائة دينار أردني كال تزيد  بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة شيكر، أك بغرامة
 .عمى ثالثة آالؼ دينار أردني، أك بالعقكبتيف كمتييما

كؿ مف زكر كسيمة تعامؿ إلكتركنية بأية كسيمة كانت، أك صنع أك حاز بدكف ترخيص  .2
أجيزة أك مكاد تستخدـ في إصدار أك تزكير بطاقة التعامؿ اإللكتركني، يعاقب بالعقكبة ذاتيا 

 .( مف ىذه المادة1كص عمييا في الفقرة )المنص
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كؿ مف استخدـ أك سيؿ استخداـ كسيمة تعامؿ إلكتركنية مزكرة مع عممو بذلؾ، أك قبؿ  .3
كسيمة تعامؿ إلكتركنية غير سارية، أك مزكرة، أك مسركقة، أك مسركقة مع عممو بذلؾ، 

 .( مف ىذه المادة1يعاقب بالعقكبة ذاتيا المنصكص عمييا في الفقرة )
إذا قصد مف ذلؾ استخداميا في الحصكؿ عمى أمكاؿ أك بيانات غيره أك ما تتيحو مف  .4

خدمات، يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة أك بغرامة ال تقؿ عف ألؼ دينار أردني كال تزيد 
 .عف خمسة آالؼ دينار أردني أك بالعقكبتيف كمتييما

ماؿ غيره، يعاقب مدة ال تقؿ عف إذا تكصؿ مف ذلؾ إلى االستيالء لنفسو أك لغيره عمى  .5
سنتيف، أك بغرامة ال تقؿ عف ألؼ دينار أردني كال تزيد عف خمسة آالؼ دينار أردني أك 

 .بالعقكبتيف كمتييما

 )13مادة )

كؿ مف استعمؿ الشبكة اإللكتركنية أك إحدل كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات في سرقة أمكاؿ، أك 
لمؤقتة، أك بغرامة ال تقؿ عف ألفي دينار أردني كال تزيد عف خمسة اختالسيا يعاقب باألشغاؿ الشاقة ا

 .آالؼ دينار أردني أك بالعقكبتيف كمتييما

 )14مادة )

كؿ مف تكصؿ عف طريؽ الشبكة اإللكتركنية، أك إحدل كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات إلى االستيالء 
كني أك بيانات إنشاء تكقيع إلكتركني، لنفسو، أك لغيره عمى ماؿ منقكؿ، أك عمى سند، أك تكقيع إلكتر 

أك منظكمة إنشاء تكقيع إلكتركني، كذلؾ باالستعانة بطريقة احتيالية أك باتخاذ اسـ كاذب، أك انتحاؿ 
صفة غير صحيحة متى كاف ذلؾ مف شأنو خداع المجني عميو، يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة 

 .يد عمى خمسة آالؼ دينار أردني، أك بالعقكبتيف كمتييماأك بغرامة ال تقؿ عف ألفي دينار أردني كال تز 

 )15مادة )

كؿ مف استعمؿ الشبكة اإللكتركنية أك إحدل كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات في تيديد  .1
شخص آخر أك ابتزازه لحممو عمى القياـ بفعؿ أك االمتناع عنو، كلك كاف ىذا الفعؿ أك 

ة ال تقؿ عف ألفي دينار أردني كال تزيد عف خمسة االمتناع مشركعان، يعاقب بالحبس أك بغرام
 .آالؼ دينار أردني، أك بالعقكبتيف كمتييما
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إذا كاف التيديد بارتكاب جناية أك بإسناد أمكر خادشة لمشرؼ كاالعتبار، يعاقب  .2
باألشغاؿ الشاقة المؤقتة كبغرامة ال تقؿ عف ألفي دينار أردني كال تزيد عف خمسة آالؼ دينار 

 .ك ما يعادليما بالعممة المتداكلة قانكنان أردني، أ

 )16مادة )

كؿ مف أنتج ما مف شأنو المساس باآلداب العامة، أك أعده أك ىيأه أك أرسمو أك خزنو  .1
بقصد االستغالؿ، أك التكزيع أك العرض عمى غيره عف طريؽ الشبكة اإللكتركنية، أك إحدل 

يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة، أك  كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات، أك الرسكـ المتحركة،
بغرامة ال تقؿ عف ألؼ دينار أردني كال تزيد عف خمسة آالؼ دينار أردني، أك بالعقكبتيف 

 .كمتييما
كؿ مف أنشأ مكقعان أك تطبيقان أك حسابان إلكتركنيان، أك نشر معمكمات عمى الشبكة  .2

إلى تسييؿ برامج كأفكار تركج لما اإللكتركنية أك إحدل كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات؛ تدعك 
مف شأنو المساس باآلداب العامة، يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة، أك بغرامة مالية ال 

 .تقؿ عف ألؼ دينار أردني كال تزيد عف خمسة آالؼ دينار أردني، أك بالعقكبتيف كمتييما
لى طفؿ، يعاقب ( مف ىذه المادة مكجيان إ1،2إذا كاف الفعؿ المحدد في الفقرتيف ) .3

باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تقؿ عف سبع سنكات كبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ دينار 
 .أردني كال تزيد عمى عشرة آالؼ دينار أردني، أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان 

 ( مف ىذه المادة طفؿ أك ىيئة طفؿ أك صكر1إذا كاف محتكل الفعؿ الكارد في الفقرة ) .4
محاكاة لمطفؿ، يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تقؿ عف سبع سنكات كبغرامة ال تقؿ 
عف خمسة آالؼ دينار أردني كال تزيد عمى عشرة آالؼ دينار أردني، أك ما يعادليا بالعممة 

 .المتداكلة قانكنان 

 )17مادة )

كمات عمى الشبكة اإللكتركنية، أك إحدل كؿ مف أنشأ مكقعان أك تطبيقان أك حسابان إلكتركنيان أك نشر معم
كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات بقصد االتجار في البشر كاألعضاء البشرية أك تسييؿ التعامؿ فيو، يعاقب 
باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تقؿ عف عشر سنكات، كبغرامة ال تقؿ عشرة آالؼ دينار أردني كال 

 .ا يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان تزيد عمى عشريف ألؼ دينار أردني، أك م
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 (18مادة )

دكف اإلخالؿ باألحكاـ الكاردة في قرار بقانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب، كؿ مف أنشأ 
مكقعان، أك تطبيقان أك حسابان إلكتركنيان، أك نشر معمكمات عمى الشبكة اإللكتركنية، أك إحدل كسائؿ 

ارتكاب جريمة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب، يعاقب باألشغاؿ الشاقة  تكنكلكجيا المعمكمات، بقصد
المؤقتة مدة ال تقؿ عف عشر سنكات، كبغرامة ال تقؿ عشرة آالؼ دينار أردني كال تزيد عمى عشريف 

 .ألؼ دينار أردني، أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان 

 )19مادة )

ركنية، أك إحدل كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات، بقصد االتجار أك كؿ مف أنشأ مكقعان عمى الشبكة اإللكت
التركيج لممخدرات كالمؤثرات العقمية، أك ما في حكميا، أك سيؿ التعامؿ فييا، أك لبيعيا، أك شرح، أك 
عرض طرؽ إنتاج المكاد المخدرة، يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف عشر سنكات، كبغرامة ال تقؿ عشرة 

 .ي كال تزيد عمى عشريف ألؼ دينار أردني، أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان آالؼ دينار أردن

 (20مادة )

كؿ مف أنشأ مكقعا إلكتركنيان، أك أداره عف طريؽ الشبكة اإللكتركنية، أك إحدل كسائؿ  .1
تكنكلكجيا المعمكمات؛ بقصد نشر أخبار مف شأنيا تعريض سالمة الدكلة، أك نظاميا العاـ، 

نيا الداخمي أك الخارجي لمخطر، يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة أك بغرامة ال تقؿ أك أم
 .عف ألؼ دينار أردني كال تزيد عمى خمسة آالؼ دينار أردني، أك بالعقكبتيف كمتييما

كؿ مف رّكج بأية كسيمة تمؾ األخبار بالقصد ذاتو أك بثيا أك نشرىا، يعاقب بالحبس مدة  .2
بغرامة ال تقؿ عف مائتي دينار أردني كال تزيد عف ألؼ دينار أردني، أك  ال تزيد عمى سنة، أك
 .بالعقكبتيف كمتييما

( مف ىذه المادة في حالة الطكارئ تضاعؼ 1،2إذا كاف الفعؿ الكارد في الفقرتيف ) .3
 .العقكبة المقررة لو

 (21مادة )

كمات عمى الشبكة اإللكتركنية، أك كؿ مف أنشأ مكقعان، أك تطبيقان، أك حسابان إلكتركنيان، أك نشر معم
إحدل كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات بقصد اإلساءة أك سب إحدل المقدسات أك الشعائر المقررة لألدياف، 
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أك أحد المعتقدات الدينية، يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة أك بغرامة ال تقؿ عف ألفي دينار أردني 
 .بالعقكبتيف كمتييما كال تزيد عمى خمسة آالؼ دينار أردني، أك

 (22مادة )

كؿ مف أنشأ مكقعان، أك تطبيقان، أك حسابان إلكتركنيان، أك نشر معمكمات عمى الشبكة اإللكتركنية، أك 
إحدل كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات بقصد االعتداء عمى أم مف المبادئ أك القيـ األسرية، مف خالؿ 

ئية، سكاء أكانت مباشرة أك مسجمة تتصؿ بحرمة نشر أخبار، أك صكر، أك تسجيالت صكتية أك مر 
الحياة الخاصة، أك العائمية لألفراد كلك كانت صحيحة، أك تعدل بالذـ، أك القدح، أك التحقير أك 
لحاؽ الضرر بيـ، يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف، أك بغرامة ال تقؿ عف  التشيير باآلخريف كا 

 .ى خمسة آالؼ دينار أردني، أك بالعقكبتيف كمتييماثالثة آالؼ دينار أردني كال تزيد عم

 )23مادة )

كؿ مف أنشأ مكقعان، أك تطبيقان، أك حسابان إلكتركنيان، أك نشر معمكمات عمى الشبكة اإللكتركنية، أك 
إحدل كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات، بقصد إدارة مشركع مقامرة، أك تسييمو، أك تشجيعو، أك التركيج لو، 

عاب مقامرة، يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة شيكر، أك بغرامة ال تقؿ عف ألؼ دينار أك عرض أل
 .أردني كال تزيد عمى خمسة آالؼ دينار أردني، أك بالعقكبتيف كمتييما

 )24مادة )

كؿ مف أنشأ مكقعان، أك تطبيقان، أك حسابان إلكتركنيان، أك نشر معمكمات عمى الشبكة اإللكتركنية، أك 
ائؿ تكنكلكجيا المعمكمات، بقصد نشر كتكزيع معمكمات تثير النعرات العنصرية، كتيدؼ إلى إحدل كس

التمييز العنصرم بحؽ فئة معينة، أك أقدـ عمى تيديد شخص، أك تحقيره، أك التعدم عميو بسبب 
قتة، انتمائو العرقي أك المذىبي، أك المكف، أك الشكؿ، أك سبب اإلعاقة، يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤ 

كبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ دينار أردني كال تزيد عمى عشر آالؼ دينار أردني، أك ما يعادليا 
 .بالعممة المتداكلة قانكنان 

 (25مادة )

كؿ مف أنشأ مكقعان، أك تطبيقان، أك حسابان إلكتركنيان، أك نشر معمكمات عمى الشبكة اإللكتركنية، أك 
، مف شأنو التبرير ألعماؿ إبادة جماعية، أك جرائـ ضد اإلنسانية إحدل كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات
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نصت عمييا المكاثيؽ كالقكانيف الدكلية، أك المساعدة قصدان، أك التحريض عمى ارتكاب جرائـ ضد 
 .اإلنسانية، يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة، أك األشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تقؿ عف عشر سنكات

 )26مادة )

ف حاز جيازان بغرض االستخداـ، أك برنامجان، أك أية بيانات إلكتركنية معدة، أك كممة سر، أك كؿ م
تراميز دخكؿ، أك قدميا، أك أنتجيا، أك كزعيا، أك استكردىا، أك صدرىا، أك رّكج ليا، كذلؾ بغرض 

المؤقتة مدة ال اقتراؼ أم مف الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القرار بقانكف، يعاقب باألشغاؿ الشاقة 
تزيد عمى خمس سنكات، كبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ دينار أردني كال تزيد عمى عشرة آالؼ دينار 

 .أردني، أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان 

 )27مادة )

كؿ مكظؼ ارتكب أيان مف الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القرار بقانكف مستغالن  .1
ناء تأدية عممو، أك بسببيا أك سيؿ ذلؾ لغيره، يعاقب بالحبس مدة صالحياتو كسمطتو في أث

ال تقؿ عف سنة أك بغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ دينار أردني كال تزيد عمى عشرة آالؼ 
 .دينار أردني، أك بالعقكبتيف كمتييما

كؿ مف ارتكب مف مكظفي مزكدم الخدمة، أيان مف الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا  .2
قانكف في أثناء تأدية عممو، أك بسببيا، أك سيؿ ذلؾ لغيره، يعاقب باألشغاؿ الشاقة القرار ب

المؤقتة مدة ال تقؿ عف ثالث سنكات، أك بغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ دينار أردني كال تزيد 
 .عمى عشريف ألؼ دينار أردني، أك بالعقكبتيف كمتييما

 )28مادة )

حسابان إلكتركنيان، أك نشر معمكمات عمى الشبكة اإللكتركنية، أك  كؿ مف أنشأ مكقعان، أك تطبيقان، أك
إحدل كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات؛ بقصد ارتكاب أية جريمة معاقب عمييا بمكجب أم تشريع نافذ، أك 

 .اشترؾ أك حرض عمى ارتكابيا، يعاقب بضعؼ العقكبة المنصكص عمييا في ذلؾ التشريع
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 )29مادة )

، أك اتفؽ مع غيره عمى ارتكاب جريمة مف الجرائـ المنصكص كؿ مف حرض، أك ساعد .1
عمييا بمكجب أحكاـ ىذا القرار بقانكف بأية كسيمة إلكتركنية، ككقعت الجريمة بناءن عمى ىذا 

 .التحريض أك المساعدة، أك االتفاؽ، يعاقب بثمثي الحد األقصى لمعقكبة المقررة لفاعميا
( مف ىذه المادة، يعاقب المجـر باألشغاؿ الشاقة 1) إذا كاف المجني عميو طفال في الفقرة .2

المؤقتة مدة ال تقؿ عف خمس سنكات، كبغرامة ال تقؿ عف ألفي دينار أردني كال تزيد عف 
 .خمسة آالؼ دينار أردني، أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان، كلك لـ تقع الجريمة فعال

 )30مادة )

م أك لحسابو، إحدل الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القرار بقانكف، إذا ارتكب، باسـ الشخص المعنك 
يعاقب بالغرامة التي ال تقؿ عف خمسة آالؼ دينار أردني كال تزيد عمى عشرة آالؼ دينار أردني، 
كلممحكمة أف تقضي بحرماف الشخص المعنكم مف مباشرة نشاطو لمدة أقصاىا خمس سنكات، أك أف 

 .إلخالؿ بالمسؤكلية الجنائية لمشخص الطبيعي التابع لوتقضي بحمو كذلؾ مع عدـ ا

 )31مادة )

يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة شيكر، كبغرامة ال تقؿ عف خمسمائة دينار أردني، كال تزيد عمى 
ألؼ دينار أردني كؿ مف قاـ باستخداـ أنظمة أك مكقع أك تطبيؽ إلكتركني؛ لتجاكز الحجب المفركض 

 .ا القرار بقانكفبمكجب أحكاـ ىذ

 (32مادة )

 :يمتـز مزكد الخدمة، كفقان لإلجراءات القانكنية المقررة باآلتي

تزكيد الجيات المختصة بجميع البيانات كالمعمكمات الالزمة التي تساعد في كشؼ  .1
 .الحقيقة، بناءن عمى طمب النيابة أك المحكمة المختصة

ركنية بناءن عمى األكامر الصادرة إلييا حجب رابط أك محتكل أك تطبيؽ عمى الشبكة اإللكت .2
 .( مف ىذا القرار بقانكف40مف الجيات القضائية مع مراعاة اإلجراءات الكاردة في المادة )

 .االحتفاظ بالمعمكمات عف المشترؾ لمدة ال تقؿ عف ثالث سنكات .3
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التعاكف كمساعدة الجيات المختصة، كبناءن عمى قرار قاضي المحكمة المختصة في  .4
 .أك تسجيؿ المعمكمات أك البيانات اإللكتركنية كاالحتفاظ بياجمع 

 )33مادة )

لمنيابة العامة أك مف تنتدبو مف مأمكرم الضبط القضائي تفتيش األشخاص كاألماكف  .1
 .ككسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات ذات الصمة بالجريمة

ما دامت يجب أف يككف أمر التفتيش مسببان كمحددان، كيجكز تجديده أكثر مف مرة،  .2
 .مبررات ىذا اإلجراء قائمة

( مف ىذه المادة عف ضبط أجيزة، أك أدكات، أك 2إذا أسفر التفتيش المحدد في الفقرة ) .3
كسائؿ ذات صمة بالجريمة؛ يتعيف عمى مأمكرم الضبط القضائي تنظيـ محضر 

 .بالمضبكطات كعرضيا عمى النيابة العامة التخاذ ما يمـز بشأنيا
امة أف يأذف بالنفاذ المباشر لمأمكرم الضبط القضائي، أك مف يستعينكف لككيؿ النيابة الع .4

جراء التفتيش فييا  بيـ مف أىؿ الخبرة إلى أية كسيمة مف كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات، كا 
 .بقصد الحصكؿ عمى البيانات أك المعمكمات

لمجرائـ  يشترط في مأمكر الضبط القضائي أف يككف مؤىالن لمتعامؿ مع الطبيعة الخاصة .5
 .اإللكتركنية

 )34مادة )

لمنيابة العامة الحصكؿ عمى األجيزة، أك األدكات، أك الكسائؿ، أك البيانات، أك  .1
المعمكمات اإللكتركنية، أك بيانات المركر، أك البيانات المتعمقة بحركة االتصاالت، أك 

 .بمستعممييا أك معمكمات المحتكل ذات الصمة بالجريمة اإللكتركنية
بة العامة اإلذف بالضبط كالتحفظ عمى كامؿ نظاـ المعمكمات، أك جزء منو، أك أية لمنيا .2

 .كسيمىة مف كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات التي مف شأنيا أف تساعد عمى كشؼ الحقيقة
إذا لـ يكف الضبط كالتحفظ عمى نظاـ المعمكمات ضركريان، أك تعذر إجراؤه؛ تنسخ  .3

عالقة بالجريمة كالبيانات التي تؤمف قراءتيا كفيميا عمى البيانات أك المعمكمات التي ليا 
 .كسيمة مف كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات
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إذا استحاؿ إجراء الضبط كالتحفظ عميو بصفة فعمية؛ كحفاظان عمى أدلة الجريمة يتعيف  .4
 .استعماؿ كافة الكسائؿ المناسبة؛ لمنع الكصكؿ كالنفاذ إلى البيانات المخزنة بنظاـ المعمكمات

تتخذ االحتياطات الضركرية لمحفاظ عمى سالمة المضبكط المتحفظ عميو بما في ذلؾ  .5
 .الكسائؿ الفنية لحماية محتكاىا

تحرر قدر اإلمكاف قائمة بالمضبكط المتحفظ عميو بحضكر المتيـ، أك مف كجد لديو  .6
الة المضبكط المتحفظ عميو، كيحرر تقرير بذلؾ، كُيحفظ المضبكط المتحفظ عميو حسب الح

، كتكتب عميو كرقة مع بياف تاريخ التحفظ كساعتو كعدد  في ظرؼ، أك مغمؼ مختـك
 .المحاضر كالقضية

 )35مادة )

لقاضي الصمح أف يأذف لمنيابة العامة بمراقبة االتصاالت كالمحادثات اإللكتركنية  .1
كمان كتسجيميا كالتعامؿ معيا؛ لمبحث عف الدليؿ المتعمؽ بالجريمة كذلؾ لمدة خمسة عشر ي

قابمة لمتجديد لمرة كاحدة، بناءن عمى تكافر دالئؿ جديدة، كعمى مف قاـ بالتفتيش أك المراقبة أك 
 .التسجيؿ أف ينظـ محضران بذلؾ يقدمو إلى النيابة العامة

لمنيابة العامة أف تأمر بالجمع كالتزكيد الفكرم ألم بيانات بما فييا حركات االتصاالت،  .2
ك بيانات مركر، أك معمكمات المحتكل التي تراىا الزمة لمصمحة أك معمكمات إلكتركنية، أ

التحقيقات، باستعماؿ الكسائؿ الفنية المناسبة كاالستعانة في ذلؾ عند االقتضاء بمزكدم 
 .الخدمة حسب نكع الخدمة التي يقدميا

 )36مادة )

األجيزة، أك األدكات، عمى الجيات المختصة اتخاذ التدابير كاإلجراءات الكفيمة بالحفاظ عمى سالمة 
أك كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات، أك األنظمة اإللكتركنية، أك البيانات، أك المعمكمات اإللكتركنية 

 .كخصكصيتيا محؿ التحفظ، إلى حيف صدكر قرار مف الجيات القضائية ذات العالقة بشأنيا

 )37مادة )

ت، كتسجيميا أك نسخيا لممحكمة المختصة أف تأذف باالعتراض الفكرم لمحتكل اتصاال .1
بناءن عمى طمب مف قبؿ النائب العاـ أك أحد مساعديو، كيتضمف قرار المحكمة جميع 
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العناصر التي مف شأنيا التعريؼ باالتصاالت مكضكع طمب االعتراض كاألفعاؿ المكجبة لو 
 .كمدتو

تاريخ ( مف ىذه المادة ثالثة شيكر مف بداية 1تككف مدة االعتراض المحدد في الفقرة ) .2
 .الشركع الفعمي في إنجازه، قابمة لمتمديد مرة كاحدة فقط

يتعيف عمى الجية المكمفة بتنفيذ إذف االعتراض إعالـ النيابة العامة بالتاريخ الفعمي  .3
 .النطالؽ عممية االعتراض، كالتنسيؽ معيا بخصكص اتخاذ التدابير الالزمة لحسف سيرىا

 )38مادة )

تج عف كسيمة مف كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات، أك أنظمة المعمكمات، أك ال يجكز استبعاد أم دليؿ نا
شبكات المعمكمات، أك المكاقع اإللكتركنية، أك البيانات كالمعمكمات اإللكتركنية، بسبب طبيعة ذلؾ 

 .الدليؿ

 )39مادة )

تصة أك ال يجكز استبعاد أم مف األدلة المتحصؿ عمييا بمعرفة المتحصؿ عمييا بمعرفة الجية المخ
جيات التحقيؽ مف دكؿ أخرل لمجرد ذلؾ السبب، طالما أف الحصكؿ عمييا قد تـ كفقان لإلجراءات 

 .القانكنية كالقضائية لمتعاكف الدكلي

 )40مادة )

إذا ما رصدت قياـ مكاقع إلكتركنية مستضافة داخؿ  -لجيات التحرم كالضبط المختصة  .1
اـ، أك صكر، أك أفالـ، أك أية مكاد دعائية، أك الدكلة أك خارجيا، بكضع أية عبارات، أك أرق

 -غيرىا، مف شانيا تيديد األمف القكمي، أك السمـ األىمي، أك النظاـ العاـ، أك اآلداب العامة 
أف تعرض محضران بذلؾ عمى النائب العاـ أك أحد مساعديو، كتطمب اإلذف بحجب المكقع أك 

 .العرض المكاقع اإللكتركنية، أك حجب بعض ركابطيا مف
ساعة مشفكعان  24يقدـ النائب العاـ أك أحد مساعديو طمب اإلذف لمحكمة الصمح خالؿ  .2

بمذكرة برأيو، كتصدر المحكمة قرارىا في الطمب، في ذات يكـ عرضو عمييا إما بالقبكؿ أك 
 .بالرفض
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 )41مادة )

لى أسرار المينة أك فيما عدا االلتزامات المينية المنصكص عمييا في القانكف ال يجكز االستناد إ
 .مقتضياتيا؛ لالمتناع عف تقديـ المعمكمات أك الكثائؽ التي تطمب كفقان ألحكاـ القانكف

 (42مادة )

 :تمتـز أجيزة الدكلة كمؤسساتيا كىيئاتيا كالجيات كالشركات التابعة ليا بما يمي

مكاقعيا اإللكتركنية ة، ك المعمكماتياتخاذ التدابير األمنية الكقائية الالزمة لحماية أنظمتيا  .1
 .ة، كالبيانات كالمعمكمات اإللكتركنية الخاصة بياالمعمكماتيكشبكاتيا 

اإلسراع في إبالغ الجية المختصة عف أية جريمة منصكص عمييا في ىذا القرار بقانكف  .2
فكر اكتشافيا أك اكتشاؼ أية محاكلة لاللتقاط، أك االعتراض، أك التنصت بشكؿ غير مشركع 

 .ية المختصة بجميع المعمكمات لكشؼ الحقيقةكتزكيد الج
يكمان  120االحتفاظ ببيانات تكنكلكجيا المعمكمات كمعمكمات المشترؾ لمدة ال تقؿ عف  .3

 .كتزكيد الجية المختصة بتمؾ البيانات
 .التعاكف مع الجيات المختصة لتنفيذ اختصاصاتيا .4

 )43مادة )

اتيا في البالد األجنبية في إطار تعمؿ الجيات المختصة عمى تيسير التعاكف مع نظير  .1
االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية كالثنائية المصادؽ عمييا، أك طبؽ مبدأ المعاممة بالمثؿ، بقصد 
اإلسراع في تبادؿ المعمكمات بما مف شأنو أف يكفؿ اإلنذار المبكر بجرائـ أنظمة المعمكمات 

 .ا كتتبع مرتكبيياكاالتصاؿ كتفادم ارتكابيا كالمساعدة عمى التحقيؽ فيي
( مف ىذه المادة عمى التزاـ الدكلة األجنبية المعنية 1يتكقؼ التعاكف المشار إليو بالفقرة ) .2

بالحفاظ عمى سرية المعمكمات المحالة إلييا، كالتزاميا بعدـ إحالتيا إلى طرؼ آخر أك 
 .استغالليا ألغراض أخرل غير مكافحة الجرائـ المعنية بيذا القرار بقانكف
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 )44دة )ما

يتعيف عمى الجيات المختصة أف تقدـ العكف لمجيات النظيرة في الدكؿ األخرل،  .1
ألغراض تقديـ المساعدة القانكنية المتبادلة، كتسميـ المجرميف في التحقيقات كاإلجراءات 
الجنائية المرتبطة بالجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القرار بقانكف، كفقان لمقكاعد التي يقررىا 

اإلجراءات الجزائية كاالتفاقيات الثنائية، أك متعددة األطراؼ التي تككف الدكلة طرفان  قانكف
فييا، أك بمبدأ المعاممة بالمثؿ، كذلؾ بما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار بقانكف أك أم 

 .قانكف آخر
القرار ال ينفذ طمب المساعدة القانكنية، أك طمب تسميـ المجرميف، استنادان إلى أحكاـ ىذا  .2

بقانكف، إال إذا كانت قكانيف الدكلة الطالبة كقكانيف الدكلة تعاقب عمى الجريمة مكضكع الطمب 
أك عمى جريمة مماثمة، كتعتبر ازدكاجية التجريـ مستكفاة، بغض النظر عما إذا كانت قكانيف 

المصطمح الدكلة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائـ ذاتيا، أك تستخدـ في تسمية الجريمة 
ذاتو المستخدـ في الدكلة، بشرط أف يككف الفعؿ مكضكع الطمب مجرمان بمقتضى قكانيف الدكلة 

 .الطالبة

 )45مادة )

مع عدـ اإلخالؿ بأية عقكبة أشد ينص عمييا قانكف العقكبات النافذ، أك أم قانكف آخر يعاقب مرتكبك 
 .العقكبات المنصكص عمييا فيوالجرائـ المعاقب عمييا بمكجب أحكاـ ىذا القرار بقانكف ب

 (46مادة )

كؿ مف ارتكب فعالن يشكؿ جريمة بمكجب أم تشريع نافذ باستخداـ الشبكة اإللكتركنية أك بإحدل 
كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات، أك اشترؾ فييا، أك تدخؿ، أك حرض عمى ارتكابيا، يعاقب بالعقكبة ذاتيا 

 .المقررة لتمؾ الجريمة في ذلؾ التشريع

 )47دة )ما

كؿ مف أنشأ مكقعان عمى الشبكة اإللكتركنية، ييدؼ إلى التركيج الرتكاب أية جريمة مف الجرائـ 
المنصكص عمييا في قانكف العقكبات، أك أم مف القكانيف الخاصة، يعاقب بالسجف المؤقت كبغرامة ال 
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ا بالعممة المتداكلة تقؿ عف خمسة آالؼ دينار كال تزيد عمى عشرة آالؼ دينار أردني أك ما يعادلي
 .قانكنان 

 )48مادة )

كؿ مف أفشى سرية اإلجراءات المنصكص عمييا في ىذا القرار بقانكف في غير األحكاؿ المصرح بيا 
قانكنان، يعاقب بالحبس كبغرامة ال تقؿ عف خمسمائة دينار كال تزيد عمى ثالثة آالؼ دينار أردني أك 

 .بإحدل ىاتيف العقكبتيف

 (49مادة )

ف أقدـ عمى العبث بأدلة قضائية معمكماتية، أك أقدـ عمى إتالفيا، أك إخفائيا، أك التعديؿ فييا أك كؿ م
محكىا، يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كبغرامة ال تقؿ عف ألؼ دينار كال تزيد عمى خمسة آالؼ 

 .دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان 

 )50مادة )

عف قصد في اإلبالغ، أك أبمغ عف قصد بشكؿ خاطئ عف جرائـ معمكماتية، يعاقب  كؿ مف امتنع
بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة شيكر، كبغرامة ال تقؿ عف مائتي دينار كال تزيد عمى ألؼ دينار أردني 

 .أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف

 )51مادة )

قانكف بغرض اإلخالؿ بالنظاـ العاـ، إذا كقعت أية جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القرار ب
أك تعريض سالمة المجتمع كأمنو لمخطر، أك تعريض حياة المكاطنيف لمخطر، أك منع أك عرقمة 
ممارسة السمطات العامة ألعماليا، أك تعطيؿ أحكاـ الدستكر أك القانكف األساسي أك القكانيف أك 

االجتماعي، أك ازدراء األدياف أك االعتداء عمى المكائح، أك بقصد اإلضرار بالكحدة الكطنية، كالسالـ 
الحقكؽ كالحريات التي يكفميا الدستكر أك القانكف األساسي، تككف العقكبة األشغاؿ الشاقة المؤبدة أك 

 .المؤقتة
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 )52مادة )

يعاقب مف يشترؾ بطريؽ االتفاؽ أك التحريض، أك المساعدة، أك التدخؿ في ارتكاب جناية، أك جنحة 
ف لـ تقع معاقب عم ييا بمكجب أحكاـ ىذا القرار بقانكف بالعقكبات ذاتيا المقررة لمفاعؿ األصمي، كا 

 .الجريمة يعاقب عمييا بنصؼ العقكبة المقررة ليا

 )53مادة )

يعد مرتكبا لجريمة الشركع كؿ مف شرع في ارتكاب جناية أك جنحة مف الجرائـ المنصكص عمييا، في 
 .ؼ العقكبة المقررة لياىذا القرار بقانكف كيعاقب بنص

 )54مادة )

دكف اإلخالؿ بالعقكبات المنصكص عمييا في ىذا القرار بقانكف، كحقكؽ الغير َحَسف  .1
النية، تصدر المحكمة قراران بمصادرة األجيزة، أك البرامج، أك الكسائؿ المستخدمة في ارتكاب 

المتحصمة منيا، عمى أف  أم مف الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القرار بقانكف، أك األمكاؿ
 .تككف إزالة المخالفة عمى نفقة الفاعؿ

تصدر المحكمة قراران بمدة إغالؽ المحؿ كحجب المكقع اإللكتركني الذم ارتكبت فيو أك  .2
 .بكاسطتو تمؾ الجرائـ بحسب األحكاؿ

 )55مادة )

مف الجرائـ تضاعؼ العقكبة المنصكص عمييا في ىذا القرار بقانكف في حاؿ تكرار الجاني أيا 
المنصكص عمييا فيو سكاء ارتكبت في فمسطيف أـ خارجيا، كتعتبر األحكاـ األجنبية سابقة التكرار 

 .بحؽ الجاني

 )56مادة )

تضاعؼ العقكبة المقررة لمجرائـ المعاقب عمييا بمكجب أحكاـ ىذا القرار بقانكف في أم مف الحاالت 
 :اآلتية
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مؤسسة خاصة، أك مكظؼ عاـ مستغال  إذا ارتكبيا أك سيؿ ارتكابيا مكظؼ في .1
صالحياتو كسمطاتو في ذلؾ، أك مف في حكمو، كما يحكـ عمى المكظؼ العاـ بالفصؿ مف 

 .الكظيفة في حاؿ اإلدانة
إذا كقعت الجريمة عمى مكقع، أك نظاـ معمكماتي، أك بيانات، أك أرقاـ، أك حركؼ، أك  .2

ص المعنكية العامة أك مممكؾ ليا أك شفرات، أك صكر يدار بمعرفة الدكلة أك أحد األشخا
 .يخصيا بما في ذلؾ الييئات المحمية

 .أرتكاب الجاني الجريمة مف خالؿ عصابة منظمة .3
 .التغرير باألحداث كمف في حكميـ كاستغالليـ .4
إذا كقعت الجريمة عمى نظاـ معمكمات، أك مكقع إلكتركني، أك شبكة معمكماتية تتعمؽ  .5

خدمات الدفع كالتقاص، أك التسكيات أك بأم مف الخدمات بتحكيؿ األمكاؿ، أك بتقديـ 
 .المصرفية المقدمة مف البنكؾ كالشركات المالية

 )57مادة )

يعفى مف العقكبات المنصكص عمييا في ىذا القرار بقانكف، كؿ مف بادر مف الجناة بإبالغ السمطات 
ذلؾ قبؿ عمـ السمطات بيا المختصة بأية معمكمات عف الجريمة كعف األشخاص المشتركيف فييا، ك 

كقبؿ كقكع الضرر، كيجكز لممحكمة أف تقضي بكقؼ تنفيذ العقكبة إذا حصؿ اإلبالغ بعد عمـ 
 .السمطات المختصة كأدل إلى ضبط باقي الجناة

 )58مادة )

تتكلى الكزارة كفقا الختصاصيا تقديـ الدعـ كالمساعدة الفنية لجيات إنفاذ القانكف، كيعتبر مكظفك 
 .ة المعينكف مف قبؿ الكزير مأمكرم ضبط قضائي لغايات تنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانكفالكزار 

 )59مادة )

 .يمغى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار بقانكف

 )60مادة )

 .يعرض ىذا القرار بقانكف عمى المجمس التشريعي في أكؿ جمسة يعقدىا إلقراره
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 )61مادة )

يما يخصو، تنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانكف، كيعمؿ بو مف تاريخ عمى الجيات المختصة كافة، كؿ ف
 .نشره في الجريدة الرسمية

 ميالدية 24/06/2017صدر في مدينة رام اهلل بتاريخ: 

 ىجرية 2017/رمضان/29الموافق: 

 محمود عباس

 رئيس دولة فمسطين

 رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
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و ثشأٌ يكبفحخ غسم األيىال وتًىَم 2115( نسُخ 21س ثمبَىٌ سلى )لشا : (6يهحك سلى )

 اإلسهبة

القانكف  رئيػػػػػػػػػػػػػس دكلػػػػػػػػػػػػػػة فمسطػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية استنادان ألحكاـ
( منو، كبناءن عمى الصالحيات 43ادة )ـ كتعديالتو، ال سيما أحكاـ الم2003األساسي المعدؿ لسنة 

 :المخكلة لنا، كتحقيقان لممصمحة العامة، كباسـ الشعب العربي الفمسطيني، أصدرنا القرار بقانكف اآلتي

 الفصؿ األكؿ

 )1مادة ) تعاريؼ كأحكاـ عامة

تدؿ القرينة  يككف لمكممات كالعبارات الكاردة في ىذا القرار بقانكف، المعاني المخصصة ليا أدناه، ما لـ
عمى خالؼ ذلؾ: رئيس الدكلة: رئيس دكلة فمسطيف. سمطة النقد: سمطة النقد الفمسطينية. المحافظ: 
محافظ سمطة النقد. المجنة: المجنة الكطنية لمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب المنشأة بمكجب 

مكجب أحكاـ ىذا القرار بقانكف. أحكاـ ىذا القرار بقانكف. الكحدة: كحدة المتابعة المالية المنشأة ب
األمكاؿ: األصكؿ مف كؿ نكع، سكاء كانت مادية أـ معنكية، منقكلة أـ غير منقكلة، كالكثائؽ أك 
المستندات القانكنية أيان كاف شكميا، بما فييا اإللكتركنية أك الرقمية الدالة عمى حؽ ممكية ىذه األصكؿ 

الت األجنبية كاالئتمانات المصرفية كالشيكات السياحية أك حصة فييا، أك العمالت المتداكلة كالعم
كالشيكات المصرفية كالحكاالت النقدية كاألسيـ كاألكراؽ المالية كالسندات كالحكاالت المالية 
كاالعتمادات المستندية كأم فائدة كحصص في األرباح أك أم دخؿ آخر أك قيمة مستحقة مف ىذه 

( مف ىذا القرار 3صمية: الجرائـ المنصكص عمييا في المادة )األصكؿ أك ناتجة عنيا. الجرائـ األ
( مف 2( مف المادة )1بقانكف. غسؿ األمكاؿ: ارتكاب أم مف األفعاؿ المنصكص عمييا في الفقرة )

ىذا القرار بقانكف. المتحصالت: األمكاؿ الناتجة بطريؽ مباشر أك غير مباشر جزئيان أك كميان مف 
سة المالية: أم شخص طبيعي أك اعتبارم تسرم بشأنو القكانيف السارية في الجرائـ األصمية. المؤس

( الممحؽ بيذا 1دكلة فمسطيف، كترتبط مينتو أك أعمالو بأم مف األنشطة المكضحة في الجدكؿ رقـ )
القرار بقانكف، سكاء مارسيا لمصمحتو أك لمصمحة عمالئو. األعماؿ كالميف غير المالية المحددة: 

( الممحؽ بيذا القرار بقانكف. العممية المالية: كؿ تصرؼ 2عماؿ الكاردة في الجدكؿ رقـ )يقصد بيا األ
في األمكاؿ، كيشمؿ أم شراء أك بيع أك قرض أك رىف أك تحكيؿ أك نقؿ أك تسميـ أك أم تصرؼ آخر 
في األمكاؿ، يقكـ بو شخص طبيعي أك اعتبارم، بما فيو مف إيداع أك سحب أك تحكيؿ مف حساب 
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ى حساب أك استبداؿ لمعممة أك قرض أك تمديد االئتماف أك شراء أك بيع لألسيـ كالسندات كشيادات إل
اإليداع أك إيجار الخزائف. المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذم يممؾ أك يسيطر بصكرة نيائية 

السيطرة  عمى عميؿ أك حساب الشخص الذم قاـ نيابة عنو بإجراء التعامؿ، أك الشخص الذم يمارس
النيائية الفعالة عمى شخص اعتبارم أك إدارتو. الكسائط: أم أمكاؿ أك أم أداة تستخدـ أك يقصد 
استخداميا بأم كجو بصكرة كمية أك جزئية الرتكاب أم جريمة أك أكثر مف الجرائـ األصمية. الحجز 

تبديميا أك التصرؼ  التحفظي: الحظر المؤقت عمى نقؿ األمكاؿ أك متحصالت الجريمة أك تحكيميا أك
فييا أك تحريكيا أك كضع اليد عمييا أك حجزىا بصكرة مؤقتة استنادان إلى أمر صادر مف المحكمة 
المختصة أك الجية المختصة. المصادرة: التجريد كالحرماف الدائـ مف األمكاؿ أك متحصالت الجريمة 

المحكمة المختصة. الشخص  أك الكسائط المستخدمة في الجريمة بناءن عمى حكـ قضائي صادر عف
المعرض سياسيان لممخاطر: الشخص كأفراد عائمتو كذكم الصمة بو كشريكو الذم يشغؿ أك شغؿ سكاء 
في فمسطيف أك خارجيا مناصب سياسية عامة أك كظائؼ عميا، يشمؿ قادة األحزاب السياسية أك 

كلي الشركات المممككة لمدكلة القضاة أك أعضاء المجمس التشريعي أك أعضاء النيابة العامة أك مسؤ 
أك رؤساء المؤسسات أك الييئات أك الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية أك السمطات التابعة لدكلة 
فمسطيف أك التابعة ألم دكلة أخرل كرؤساء كممثمي المنظمات الدكلية. مستحؽ الدفع مف حساب 

ة مباشرة إلجراء األعماؿ بالنيابة عنو. الُمصدر: الحسابات النظيرة التي يستخدميا طرؼ ثالث بصكر 
خدمة تحكيؿ األمكاؿ أك القيمة: تنفيذ األعماؿ المتعمقة بقبكؿ النقد أك الشيكات أك أم أدكات نقدية 
أخرل أك أم كسائؿ مستخدمة في تخزيف القيمة، كتسديد المبمغ المقابؿ نقدان أك بأم شكؿ آخر إلى 

ائؿ أك التحكيؿ أك مف خالؿ نظاـ مقاصة ترتبط بو خدمة المستفيد، مف خالؿ المخاطبات أك الرس
تحكيؿ األمكاؿ أك القيمة. التسميـ المراقب: األسمكب الذم يمكف مف خاللو التحقؽ مف جرائـ التيريب 
ثباتيا بجميع كسائؿ اإلثبات، كال يشترط أف يككف األساس في ذلؾ حجػز بضائع ضمف النطاؽ  كا 

ف تحقؽ جرائـ التيريب بشأف البضائع التي قدمت بيا بيانات جمركية، الجمركي أك خارجو، كال يمنع م
أف يككف قد جرل الكشؼ عمييػا كتخميصيا دكف أية مالحظة أك تحفظ مف الدائرة يشير إلى جريمة 
التيريب. العممية السرية: طريقة التحقيؽ التي يشترؾ فييا مكظؼ الضبط القضائي المكمؼ بتنفيذ 

ىكية سرية أك مستعارة أك يضطمع بدكر مؤقت، أك مخبر يعمؿ بتكجيو مف مأمكر القانكف كالذم يحمؿ 
الضبط القضائي، كفي جميع الحاالت يشكؿ أداة لمحصكؿ عمى األدلة أك المعمكمات األخرل المتعمقة 
بالجريمة. الجماعة الجنائية المنظمة: أم مجمكعة منظمة مف ثالثة أشخاص أك أكثر، تقكـ لفترة مف 
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كيعمؿ أفرادىا باتفاؽ بيدؼ ارتكاب أم جريمة أك أكثر، مف أجؿ الحصكؿ عمى منافع مالية أك الزمف، 
مادية أيان كاف نكعيا، سكاء بصكرة مباشرة أك غير مباشرة. التحكيؿ البرقي: أم عممية يجرم تنفيذىا 

سيمة بالنيابة عف الشخص )سكاء كاف طبيعيان أك اعتباريان( مف خالؿ مؤسسة مالية عف طريؽ ك 
إلكتركنية، بيدؼ تكفير مبمغ مف الماؿ لصالح شخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرل. السمطة 
المختصة: كؿ جياز حككمي منكط بو مكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ كفؽ اختصاصاتو، كيشمؿ 

رقابة النيابة العامة كمأمكرم الضبط القضائي. السمطة المشرفة: ىي السمطة التي تعيد إلييا القكانيف بال
كاإلشراؼ عمى المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية. التجميد: حظر نقؿ األمكاؿ أك 
المعدات أك الكسائط األخرل أك تحكيميا أك التصّرؼ فييا أك تحريكيا عندما تككف مممككة ألشخاص 

ختصة أك أك كيانات محددة أك يتحكمكف بيا بناءن عمى قرار صادر عف محكمة مختصة أك جية م
النائب العاـ بناءن عمى إجراءات مجمس األمف التابع لألمـ المتحدة أك طبقان لقراراتو كخالؿ مّدة سريانو. 
األعماؿ اإلرىابية: األعماؿ اإلرىابية المنصكص عمييا في قانكف العقكبات كالتشريعات النافذة. 

 اإلرىابي: أم شخص يرتكب أم فعؿ مف األفعاؿ اآلتية:

الشركع في ارتكاب أك االشتراؾ كطرؼ متكاطئ في أم مف األعماؿ اإلرىابية بأم ارتكاب أك  .1
 كسيمة سكاء بشكؿ مباشر أك غير مباشر، كتنظيـ أعماؿ إرىابية أك تكجيو اآلخريف الرتكابيا.

المساىمة في األعماؿ اإلرىابية مع مجمكعة مف األشخاص تعمؿ لغرض مشترؾ، حيث تككف  .2
تعزيز العمؿ اإلرىابي أك مع العمـ بنية المجمكعة في ارتكاب أم مف  المساىمة متعّمده كبيدؼ

 األعماؿ اإلرىابية.

 المنظمة اإلرىابية: أم مجمكعة مف اإلرىابييف ترتكب أم مف األعماؿ اآلتية:

ارتكاب أك الشركع في ارتكاب األعماؿ اإلرىابية عمدان بأية كسيمة بشكؿ مباشر أك غير مباشر أك  .1
 فيذ األعماؿ اإلرىابية أك تنظيـ األعماؿ اإلرىابية أك تكجيو اآلخريف الرتكابيا.التكاطؤ في تن

المساىمة في ارتكاب األعماؿ اإلرىابية مع مجمكعة مف األشخاص تعمؿ لغرض مشترؾ، حيث  .2
تككف المساىمة متعمدة كبيدؼ تعزيز العمؿ اإلرىابي أك مع العمـ بنية المجمكعة في ارتكاب العمؿ 

 اإلرىابي.
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المقاتميف اإلرىابييف األجانب: األفراد األجانب الذيف يسافركف إلى دكلة غير دكلة إقامتيـ أك جنسيتيـ 
 .بغرض ارتكاب أك تدبير أك إعداد أك المشاركة في أعماؿ إرىابية أك تقديـ أك تمقي تدريب إرىابي

 )2مادة )

 فعؿ مف األفعاؿ اآلتية:د مرتكبان لجريمة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كؿ مف قاـ بأم يع .1
ستبداؿ أك تحكيؿ أك نقؿ األمكاؿ مف قبؿ أم شخص، كىك يعمـ بأف ىذه األمكاؿ تشكؿ ا -أ 

متحصالت جريمة لغرض إخفاء أك تمكيو األصؿ غير المشركع ليذه األمكاؿ، أك لمساعدة شخص 
 مى أفعالو.متكرط في ارتكاب الجريمة األصمية عمى اإلفالت مف التبعات القانكنية المترتبة ع

إخفاء أك تمكيو الطبيعة الحقيقية أك المصدر أك المكقع أك التصرؼ أك الحركة أك الممكية أك   -ب 
 الحقكؽ المتعمقة باألمكاؿ مف قبؿ أم شخص يعمـ أف ىذه األمكاؿ تشكؿ متحصالت جريمة.

ىذه تممؾ األمكاؿ أك حيازتيا أك استخداميا مف قبؿ أم شخص كىك يعمـ في كقت االستالـ أف  -ج 
 األمكاؿ ىي متحصالت جريمة لغرض إخفاء أك تمكيو األصؿ غير المشركع ليذه األمكاؿ.

االشتراؾ أك المساعدة أك التحريض أك التآمر أك تقديـ المشكرة أك النصح أك التسييؿ أك التكاطؤ  -د 
 أك التستر أك الشركع في ارتكاب أم مف األفعاؿ المنصكص عمييا في ىذه المادة.

أك النية أك اليدؼ باعتبارىـ عناصر أساسية الزمة لمجريمة مف الظركؼ الكاقعية  يستخمص العمـ .2
كالمكضكعية، مف أجؿ إثبات المصدر المستتر لممتحصالت، كالذم ال يشترط الحصكؿ عمى إدانة 

 الجريمة األصمية.
خؿ تعد جريمة غسؿ األمكاؿ المتحصمة مف أم مف الجرائـ األصمية، سكاء كقعت ىذه الجرائـ دا .3

دكلة فمسطيف أك خارجيا، شريطة أف يككف الفعؿ مجرمان بمكجب القانكف السارم في البمد الذم كقعت 
 فيو الجريمة، كما تسرم جريمة غسؿ األمكاؿ عمى األشخاص الذيف اقترفكا أيان مف تمؾ الجرائـ.

مباشرة أك يعد مرتكبان لجريمة تمكيؿ اإلرىاب كؿ شخص يقكـ عمدان أك يشرع بأية كسيمة بصكرة  .4
غير مباشرة بتقديـ أك جمع أمكاؿ مف مصدر مشركع أك غير مشركع بقصد استخداميا أك مع عممو 
بأنيا سكؼ تستخدـ كميان أك جزئيان بعمؿ إرىابي أك منظمة إرىابية أك جمعية أك جماعة إرىابية أك في 

 ارتكاب أم مف األعماؿ اإلرىابية.
( مف ىذه المادة، جريمة تمكيؿ اإلرىاب 4الفقرة ) تعتبر أم مف األعماؿ المنصكص عمييا في .5

 سكاء كقعت تمؾ األعماؿ أـ لـ تقع، كأيان كاف البمد الذم كقع فيو العمؿ اإلرىابي أك محاكلة ارتكابو.
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 يحظر عمى أم شخص القياـ بأم مف األفعاؿ اآلتية: .6
نب كتمكيؿ تنقالتيـ ك تجنيد أك تنظيـ أك نقؿ أك إمداد أك تجييز المقاتميف اإلرىابييف األجا  -أ 

 نشاطاتيـ. 
السفر أك محاكلة السفر مف فمسطيف إلى أم دكلة خارج فمسطيف بغرض ارتكاب أك تدبير أك  -ب 

 المشاركة أك اإلعداد ألعماؿ إرىابية أك التدريب أك تمقي التدريب عمى األعماؿ اإلرىابية.
ر أك تنقالت المقاتميف األجانب تكفير أك جمع أمكاؿ بقصد أك بمعرفة بأنيا سُتستخدـ لتمكيؿ سف  -ج 

 أك تنظيـ أك تسييؿ سفرىـ.
 .الدخكؿ أك العبكر إلى دكلة فمسطيف ألغراض متصمة باألعماؿ اإلرىابية -د 

 )3مادة )

 يعد ماالن غير مشركع كمحالن لجريمة غسؿ األمكاؿ، كؿ ماؿ متحصؿ مف أم مف الجرائـ المبينة أدناه:

 صب منظمة.لمشاركة في جماعة إجرامية كجماعة نا .1
 االتجار في البشر كتيريب المياجريف. .2
 الستغالؿ الجنسي لألطفاؿ كالنساء.ا .3
 االتجار غير المشركع في العقاقير المخدرة كالمؤثرات العقمية. .4
 االتجار غير المشركع في األسمحة كالذخائر.  .5
 التجار غير المشركع في البضائع المسركقة كغيرىا.ا .6
 الرشكة كاالختالس. .7
 االحتياؿ. .8
 زكير كتقميد العممة.ت .9

 لتزكير كتزييؼ كقرصنة المنتجات أك البضائع.ا .10
 الجرائـ التي تقع مخالفة ألحكاـ قانكف البيئة. .11
 القتؿ أك اإليذاء البميغ. .12
 الخطؼ أك االحتجاز أك أخذ الرىائف. .13
 السطك كالسرقة. .14
 التيريب. .15
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 االبتزاز أك التيديد أك التيكيؿ. .16
 التزكير. .17
 لقرصنة بشتى أنكاعيا.ا .18
 ( مف قانكف األكراؽ المالية النافذ.99، 89، 88، 87لجرائـ المنصكص عمييا في المكاد )ا .19
 جرائـ الفساد. .20
 الجرائـ الضريبية. .21
لبيع أك التسريب غير المشركع لألراضي بمكجب التشريعات النافذة في فمسطيف، بما يشمؿ ا .22

اقتطاع جزء مف األراضي  التكسط، أك أم تصرؼ آخر ييدؼ إلى النقؿ غير المشركع لممكيتيا، أك
 لضميا إلى دكلة أجنبية.

 إساءة االئتماف. .23
 الجرائـ المنصكص عمييا في قانكف اآلثار المعمكؿ بو في فمسطيف. .24
 .مكيؿ اإلرىاب كاألعماؿ اإلرىابية .25

 

 الفصؿ الثاني

 الشفافية كالتزامات المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية

 )4مادة )

ؤسسات المالية الدخكؿ أك االستمرار في عالقات عمؿ مع المصارؼ المسجمة كليس ال يجكز لمم .1
ليا كجكد مادم كال تتبع مجمكعة مالية منظمة، كخاضعة لإلشراؼ الفعاؿ مف قبؿ الجيات الرقابية 

 المختصة.
ال يجكز لممؤسسات المالية الدخكؿ أك االستمرار في عالقات عمؿ مع مؤسسات مالية متمقية في  .2
لة أجنبية إذا سمحت باستخداـ حساباتيا مف قبؿ مصارؼ مسجمة في أراضي ليس ليا كجكد مادم دك 

فييا كال تتبع مجمكعة مالية منظمة، كخاضعة لإلشراؼ الفعاؿ كالناجع مف قبؿ الجيات الرقابية 
 .المختصة

 )5مادة )
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 يجب عمى السمطات المختصة االلتزاـ باآلتي:

يقة كالمحافظة عمييا كتحديثيا فيما يتعمؽ بحؽ االنتفاع، كىيكمية االحتفاظ بمعمكمات كافية كدق .1
 السيطرة الخاصة باألشخاص االعتبارييف التي أسست في دكلة فمسطيف.

( مف 1اطالع الكحدة كالجيات القائمة عمى تنفيذ القانكف عمى المعمكمات المشار إلييا في الفقرة ) .2
 .اه كالتحقيؽىذه المادة عمى كجو السرعة في حاالت االشتب

 )6مادة )

 يجب عمى المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية القياـ بما يمي:

دـ التعامؿ مع األشخاص مجيكلي اليكية أك ذكم األسماء الكىمية أك الصكرية كالتعرؼ عمى ع .1
لكثائؽ أك عمالئيا )الطبيعييف أك االعتبارييف( كالمستفيد الحقيقي، كالتحقؽ مف ىكياتيـ مف خالؿ ا

 البيانات أك المستندات، كذلؾ في الحاالت اآلتية:
 نشكء عالقة العمؿ. -أ 
 تنفيذ أية عممية مف كقت إلى آخر، كذلؾ حيف يبدم العميؿ رغبتو في تنفيذ: -ب 

عممية تصؿ قيمتيا أك تتجاكز القيمة التي تحددىا المجنة بمكجب تعميمات تصدر بيذا الشأف،  (1
ذا كاف مبمغ العممية سكاء أجريت كعممية كاحدة أك ع دة عمميات يبدك أنيا متصمة مع بعضيا بعضان، كا 

غير معركؼ في كقت إجرائيا، يتـ التعرؼ عمى ىكية العميؿ حالما تتـ معرفة المبمغ أك الكصكؿ إلى 
 الحد المطمكب.

 تحكيؿ األمكاؿ محميان أك دكليان. (2
 .ؿ التي تـ الحصكؿ عمييا مسبقان الشؾ في صحة أك كفاية البيانات المتعمقة بتحديد ىكية العمي -ج 
 االشتباه في غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب. -د 

 جمع المعمكمات المتعمقة بالغرض المتكقع كالطبيعة المقصكدة لعالقة العمؿ. .2
بذؿ العناية الكاجبة كالمتكاصمة فيما يتعمؽ بعالقة العمؿ كدراسة العمميات التي يجرم تنفيذىا  .3

تأكد مف أنيا تتكافؽ مع المعمكمات التي تكجد بحكزتيا حكؿ عمالئيا بشكؿ دقيؽ كالغرض منيا لم
 كنشاطاتيـ التجارية كممؼ المخاطرة الخاص بيـ، كعند الحاجة مصادر أمكاليـ كفقان لمقانكف.
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اتخاذ تدابير محددة ككافية لمتعامؿ مع خطر غسؿ األمكاؿ بصكرة محددة، في حالة إنشاء  .4
 مع العميؿ الذم ليس لو كجكد مادم ألغراض التعرؼ عمى ىكيتو. عالقات عمؿ أك تنفيذ العمميات

تكفير األنظمة المالئمة إلدارة المخاطر لتحديد ما إذا كاف العميؿ أك المستفيد الحقيقي شخصان  .5
 معرضان سياسيان لممخاطر، فإف كاف األمر كذلؾ، يجب:

 عالقة عمؿ مع العميؿ. الحصكؿ عمى المصادقة مف اإلدارة العميا في المؤسسة قبؿ إقامة   -أ 
 اتخاذ جميع اإلجراءات المعقكلة لمتعرؼ عمى مصدر الثركة كاألمكاؿ. -ب 
 تأميف المزيد مف الرقابة المتكاصمة عمى عالقة العمؿ. -ج 

 بالنسبة لمعالقات القائمة عبر الحدكد مع المصارؼ المراسمة، تقـك المؤسسات المالية بما يمي: .6
 لمتمقية التي تقيـ معيا عالقات مصرفية.التعرؼ عمى كالتحقؽ مف المؤسسات ا -أ 
 جمع المعمكمات حكؿ طبيعة النشاطات التي تنفذىا المؤسسة المتمقية. -ب 
تقييـ سمعة المؤسسة المتمقية كطبيعة اإلشراؼ الذم تخضع لو، باالستناد إلى المعمكمات  -ج 

 المنشكرة.
 مع المؤسسة المتمقية.لحصكؿ عمى المصادقة مف اإلدارة العميا قبؿ إقامة العالقة المصرفية  -د 
 تقييـ الضكابط التي تنفذىا المؤسسة المتمقية فيما يتعمؽ بمكافحة غسؿ األمكاؿ. -ق 
ي حالة الدفع مف حساب الُمصدر، التأكد مف أف المؤسسة المتمقية قد تحققت مف ىكية العميؿ ف -ك 

يـ المعمكمات التعريفية كتنفذ اآلليات المتعمقة بالرقابة الدائمة عمى عمالئيا إلى جانب قدرتيا عمى تقد
 ذات العالقة عند طمبيا.

إذا لـ تستطع المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية الكفاء بالتزاميا ببذؿ العناية الكاجبة  .7
( مف ىذه المادة، فميس ليا أف تقيـ عالقة عمؿ أك تستمر فييا، 5 – 1المتكاصمة المبينة في الفقرات )

 فع تقرير إلى الكحدة بمكجب ىذا القرار بقانكف.كعمييا عند الضركرة ر 
بّني النيج القائـ عمى المخاطر كتحديد كفيـ مخاطر غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ككضع ت .8

السياسات كاالستراتيجيات بناءن عمى تمؾ المخاطر، كيجب عمى المؤسسات المالية رفع نتائج 
 .طة المشرفة عند الطمباإلجراءات المتخذة كفؽ أحكاـ ىذه الفقرة إلى السم

 )7مادة )
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يجب عمى تجار المعادف الثمينة كتجار األحجار الكريمة كالتجار اآلخريف الذيف يتعاممكف في 
الصفقات ذات القيمة العالية التعرؼ عمى عمالئيـ عند استالـ دفعة نقدية، كذلؾ كفؽ التعميمات 

 .الصادرة عف المجنة

 )8مادة )

ي تتضمف نشاطاتيا إجراء التحكيالت، بما في ذلؾ التحكيالت البرقية ى المؤسسات المالية التعم .1
 كاإللكتركنية كالياتفية الحصكؿ عمى، كالتحقؽ مما يمي:

 االسـ الكامؿ. -أ 
 رقـ الحساب. -ب 
 العنكاف. -ج 
رقـ اليكية الكطنية أك أية كثيقة معتمدة قانكنان، أك تاريخ كمكاف الكالدة في حاؿ تعذر الحصكؿ  -د 

 عمى العنكاف.
 الضركرة يتكجب الحصكؿ عمى اسـ المؤسسة المالية الخاصة بمنشأ ىذه التحكيالت. عند -ق 
يجب أف تحتكم الرسالة أك نمكذج الدفعة المرفقة مع التحكيؿ عمى المعمكمات المشار إلييا في  -ك 

ذا لـ يكجد رقـ حساب، يجب أف يرفؽ رقـ إشارة محدد مع التحكيؿ. –البنكد )أ   ىػ( مف ىذه المادة، كا 
 .ر سمطة النقد التعميمات المتعمقة بالحكاالت الماليةتصد .2

 )9مادة )

 مى المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية المحددة أف تكلي اىتماما خاصان بما يمي:ع .1
ميع العمميات المعقدة كالكبيرة عمى نحك غير عادم، كجميع أنماط العمميات غير العادية، كالتي ج -أ 

 أك قانكني كاضح كظاىر. ليس ليا ىدؼ اقتصادم
جميع العمميات المالية المنفذة مع أشخاص طبيعييف أك اعتبارييف في دكؿ ال تطبؽ المعايير  -ب 

 الدكلية المتعمقة بمكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب أك ال تطبقيا عمى الكجو المطمكب.
قرير خطي يتضمف المعمكمات عمى المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية إعداد ت .2

( مف ىذه المادة، 1المحددة المتعمقة بالعمميات عمى الكجو المشار إليو في البنديف )أ، ب( مف الفقرة )
( مف ىذا 10كىكية كافة األطراؼ المعنية، كيتعيف االحتفاظ بيذا التقرير كما ىك محدد في المادة )
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ؿ الكحدة كالسمطة المشرفة كالسمطات المختصة القرار بقانكف، كما يجب تقديمو عند طمبو مف قب
 .األخرل

 )10مادة )

عمى المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية االحتفاظ بجميع السجالت كالمستندات لمدة ال 
( سنكات مف تاريخ انتياء المعاممة المالية أك انتياء عالقة العمؿ، كذلؾ بإيضاح 10تقؿ عف )

لصفقات التجارية كالنقدية، سكاء كانت محمية أك خارجية، ككذلؾ االحتفاظ بممفات العمميات المالية كا
الحسابات كالمراسالت التجارية كصكر كثائؽ اليكيات الشخصية، كتمكيف السمطات القضائية مف 

 .الحصكؿ عمييا كفؽ التشريعات المعمكؿ بيا

 )11مادة )

ة إعداد كتنفيذ برامج لمنع غسؿ األمكاؿ أك عمى المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالي .1
 تمكيؿ اإلرىاب أك أم مف الجرائـ األصمية، كتتضمف ىذه البرامج ما يمي:

السياسات كاإلجراءات كالضكابط الداخمية، بما فييا اإلجراءات اإلدارية المالئمة لالمتثاؿ ليا،  -أ 
جراءات اإلشراؼ المناسبة لضماف تنفيذ أعمى المعايير عند تك   ظيؼ المكظفيف.كا 

التدريب المتكاصؿ لممسؤكليف كالمكظفيف، لمساعدتيـ عمى التعرؼ عمى العمميات كاألفعاؿ التي  -ب 
قد ترتبط بغسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب، كتثقيفيـ حكؿ اإلجراءات التي يتكجب عمييـ إتباعيا في 

 مثؿ ىذه الحاالت.
ؽ مف االلتزاـ باإلجراءات المتخذة إلنفاذ ىذا الترتيبات الداخمية لمراجعة الحسابات مف أجؿ التحق -ج 

 القرار بقانكف كاالمتثاؿ ليا كنجاعتيا.
عمى المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية أف تعيف مكظفان عمى المستكل اإلدارم  .2

ؿ لمراقبة االمتثاؿ لإلجراءات المذككرة، كيتكلى المسؤكلية عف تنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانكف داخ
المؤسسة كالتكاصؿ مع الكحدة بكؿ ما يتعمؽ بتنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانكف كأية أنظمة أك تعميمات 
بالغيا عف العمميات التي يشتبو أك كاف لديو عمـ بكاقعة أك نشاط قد يشكؿ مؤشران  صادرة بمكجبو، كا 

ى مسؤكالن لالتصاؿ مع عمى جريمة غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب أك أم مف الجرائـ األصمية، كيسمّ 
 الكحدة.
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لمسمطة المشرفة أف تقرر بمكجب تعميمات المجنة نكع كمدل اإلجراءات الكاجب اتخاذىا مف قبؿ  .3
 .المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية لتطبيؽ أحكاـ ىذه المادة

 )12مادة )

، عمى الشركات التابعة كفركع ( مف ىذا القرار بقانكف11، 10، 9، 8، 7، 6سرم أحكاـ المكاد )ت .1
 المؤسسات المالية العاممة خارج دكلة فمسطيف، بما ال يتعارض مع التشريعات السارية في تمؾ الدكؿ.

عمى المؤسسات المالية التي ليا فركع أك شركات تابعة في دكؿ تحظر تشريعاتيا تطبيؽ أحكاـ  .2
 .ىذا القرار بقانكف أف تعمـ السمطة المشرفة بذلؾ

 )13)مادة 

تتكلى السمطة المشرفة كالسمطة المختصة اإلشراؼ عمى امتثاؿ المؤسسات المالية كاألعماؿ  .1
( 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4كالميف غير المالية لألحكاـ المنصكص عمييا في المكاد )

 كالفصؿ الخامس مف ىذا القرار بقانكف كالمكائح كالتعميمات الصادرة بيذا الخصكص.
 رض مع أحكاـ ىذا القرار بقانكف، تتكلى السمطة المشرفة القياـ بما يمي:بما ال يتعا .2
كضع اإلجراءات الضركرية الالزمة المتالؾ أك إدارة أك المشاركة بصكرة مباشرة أك غير مباشرة  -أ 

 في إدارة أك تنظيـ أك تشغيؿ مؤسسة مالية أك األعماؿ كالميف غير المالية.
، 6، 5، 4عمييا لضماف امتثاليا لمكاجبات المحددة في المكاد ) تنظيـ المؤسسات المالية كاإلشراؼ -ب 

( كالفصؿ الخامس مف ىذا القرار بقانكف، بما في ذلؾ إجراء المعاينة 12، 11، 10، 9، 8، 7
 الميدانية.

إصدار التعميمات لمساعدة المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية في االمتثاؿ  -ج 
( كالفصؿ الخامس مف ىذا القرار 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4المكاد )لاللتزامات المحددة في 

 .بقانكف
التعاكف مع السمطات المختصة األخرل كتبادؿ المعمكمات معيا، كتقديـ المساعدة في التحقيقات  -د 

قامة الدعاكل القضائية كاإلجراءات المتعمقة بجريمة غسؿ األمكاؿ كالجرائـ األصمية.  كا 
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كف الداخمي بمكجب المعايير أك األىداؼ التي تضعيا المجنة بشأف اإلبالغ عف رفع مستكل التعا -ق 
المعامالت المشبكىة، كفؽ المعايير الكطنية كالدكلية القائمة، باإلضافة إلى تمؾ التي يجرم إنفاذىا في 

 المستقبؿ.
ت المنصكص التأكد مف أف المؤسسات المالية كفركعيا في الخارج كشركاتيا التابعة تنفذ اإلجراءا -ك 

 عمييا في ىذا القرار بقانكف إلى الحد الذم تجيزه تشريعات تمؾ الدكؿ.
إبالغ الكحدة كعمى كجو السرعة عف أية معمكمات حكؿ العمميات أك الكقائع المشتبو بيا عمى أنيا  -ز 

 تتضمف جريمة غسؿ أمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب أك أم مف الجرائـ األصمية.
شأف التدابير المتخذة كالعقكبات المفركضة في سياؽ تنفيذ أحكاـ ىذه االحتفاظ ببيانات إحصائية ب -ح 

 المادة.
تتكلى السمطات المشرفة كالمختصة تبّني النيج القائـ عمى المخاطر كتحديد كفيـ مخاطر غسؿ  .3

األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ككضع السياسات كاإلجراءات كالتحقؽ مف مدل التزاـ المؤسسات المالية أك 
لميف غير المالية بالنيج القائـ عمى المخاطر، كيتكجب عمى السمطة المشرفة رفع األعماؿ كا

 .اإلجراءات المتخذة بمكجب أحكاـ ىذه الفقرة إلى المجنة

 

 

 )14مادة )

( 5، 4، 3مى المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية، كبما ال يتعارض مع الفقرات )ع .1
تستند إلى أسس معقكلة لالشتباه في أف األمكاؿ تمثؿ متحصالت  مف ىذه المادة، التي تشتبو أك كانت

جريمة، أك كاف لدييا عمـ بكاقعة أك نشاط قد يشكؿ مؤشران عمى جريمة غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ 
اإلرىاب أك أم مف الجرائـ األصمية، أف تقدـ تقارير بذلؾ عمى كجو السرعة إلى الكحدة، كفقان 

 دة بيذا الشأف.لمتعميمات التي تصدرىا الكح
 ( مف ىذه المادة عمى محاكالت إبراـ المعامالت.1تسرم أحكاـ الفقرة ) .2
يعفى المحامكف مف كاجب اإلبالغ عف المعمكمات التي يتسممكنيا مف أك يحصمكف عمييا عف  .3

مككمييـ خالؿ تحديد الكضع القانكني لمككمييـ أك تأدية ميمتيـ في الدفاع عف أك تمثيؿ ىؤالء 
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في أك بشأف إجراءات التقاضي، بما في ذلؾ االستشارات حكؿ الشركع في ىذه اإلجراءات أك المككميف 
 تحاشييا، سكاء تـ استالـ ىذه المعمكمات أك الحصكؿ عمييا قبؿ أك أثناء أك بعد تمؾ اإلجراءات.

عمى تجار المعادف الثمينة كتجار األحجار الكريمة كالتجار الذيف يتعاممكف في الصفقات ذات  .4
( مف ىذه المادة كذلؾ عند 1لقيمة العالية إبالغ الكحدة عف أية عمميات مشبكىة بمكجب الفقرة )ا

دخكليـ في أية عممية نقدية تعادؿ أك تتجاكز القيمة التي تحددىا المجنة بمكجب تعميمات تصدرىا بيذا 
 الشأف.

( مف 1يتفؽ مع الفقرة ) عمى ككالء كسماسرة العقارات إبالغ الكحدة عف العمميات المشتبو بيا بما .5
 .ىذه المادة، عند إنجاز عمميات لحساب عمالئيـ لشراء أك بيع العقارات

 )15مادة )

(، يجب عمى المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية 16مع مراعاة ما كرد في المادة )
 المحددة القياـ بما يمي:

ي أنيا تتضمف جريمة غسؿ أمكاؿ أك تمكيؿ االمتناع عف تنفيذ العمميات المالية التي يشتبو ف .1
بالغ الكحدة فكران.  اإلرىاب أك أم مف الجرائـ األصمية كا 

( مف ىذه المادة، إذا كاف االمتناع عف 1تنفيذ العممية المالية عمى الكجو المحدد في الفقرة ) .2
بالغ الكحدة بذلؾ فكران.  ( مف ىذه 2، 1فقرات )تحدد اآللية الالزمة لتنفيذ ال .3تنفيذىا مستحيالن، كا 

 .المادة، بمكجب تعميمات تصدرىا المجنة

 )16مادة )

يحظر عمى المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية، أك مديرييا أك مسؤكلييا أك مكظفييا  .1
اإلفصاح لعمالئيـ أك أم طرؼ ثالث بأنو جرل تقديـ معمكمات لمكحدة أك بأنو تـ رفع تقرير يتعمؽ 

ي جريمة غسؿ أمكاؿ أك أنو يجرم أك تـ أك سيتـ رفعو لمكحدة أك بأنو تـ إجراء تحقيؽ حكؿ باالشتباه ف
 غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب أك أم مف الجرائـ األصمية أك سيتـ إجراؤه.

( مف ىذه المادة، يجكز اإلفصاح أك إجراء االتصاالت المتعمقة 1مع مراعاة ما كرد في الفقرة ) .2
مة غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب أك أم مف الجرائـ األصمية بيف المديريف باالشتباه في جري
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كالمسؤكليف كالمكظفيف في المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية كالمستشاريف القانكنييف 
 .كالسمطات المختصة المعنية

 )17مادة )

رية بخصكص انتياؾ السرية المصرفية ال يجكز اتخاذ أم إجراءات جنائية أك مدنية أك تأديبية أك إدا
أك المينية أك التعاقدية ضد المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية أك مديرييا أك مسؤكلييا 

 .أك مكظفييا الذيف رفعكا كبحسف نية تقارير أك قدمكا معمكمات بما يتفؽ مع أحكاـ ىذا القرار بقانكف

 )18مادة )

بشأف جريمة غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب أك أم مف الجرائـ األصمية ال يجكز رفع قضية جزائية 
ضد المؤسسات المالية أك األعماؿ كالميف غير المالية أك مديرييا أك مسؤكلييا أك مكظفييا، فيما 
يتعمؽ بتنفيذ معاممة مشبكىة تـ اإلبالغ كبحسف نية عف الشبيات المثارة حكليا بما يتفؽ مع المادتيف 

 .( مف ىذا القرار بقانكف15، 14)
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 الفصؿ الثالث

 المجنة الكطنية لمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب

 (19ة)دام

تنشأ بمكجب أحكاـ ىذا القرار بقانكف لجنة تسمى )المجنة الكطنية لمكافحة جريمة غسؿ األمكاؿ  .1
 كتمكيؿ اإلرىاب( بقرار مف رئيس الدكلة، كتضـ في عضكيتيا:

 ك نائب محافظ سمطة النقد في حاؿ غيابو رئيسان محافظ سمطة النقد أ -أ 
 ممثؿ كزارة المالية كالتخطيط عضكان  -ب 
 ممثؿ كزارة العدؿ عضكان  -ج 
 ممثؿ كزارة الداخمية عضكان  -د 
 ممثؿ كزارة االقتصاد الكطني عضكان  -ق 
 مدير دائرة مراقبة المصارؼ عضكان  -ك 
 مدير عاـ ىيئة سكؽ رأس الماؿ عضكان  -ز 
 خبير قانكني عضكان  -ح 
 كمالي عضكان  خبير اقتصادم -ط 
 عضكيف يتـ تسميتيما مف قبؿ رئيس المجنة -م 

( مف ىذه المادة، أف يككنكا مف 1شترط في ممثمي الدكائر الحككمية المنصكص عمييا في الفقرة )ي .2
 مكظفي الفئة العميا.

 .كّمؼ رئيس المجنة بتعييف أمينا لسر المجنة مف الكحدةي .3

 )20مادة )

 تختص المجنة بما يمي:

العامة لمكافحة جريمة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كحظر تمكيؿ أسمحة كضع السياسات  .1
 الدمار الشامؿ.

 ضع السياسات التي تكجو عمؿ الكحدة كتضمف استقاللية عمميا.ك  .2
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التنسيؽ مع السمطة المختصة لضماف تفعيؿ السياسات كاإلجراءات الالزمة لتدفؽ المعمكمات  .3
 بسيكلة بيف الكحدة كالسمطات المختصة.

لتعاكف مع السمطة المشرفة لمتأكد مف تطبيؽ الجيات التي تخضع لرقابتيا ألحكاـ ىذا القرار ا .4
 بقانكف.

 مكاكبة التطكرات الدكلية كاإلقميمية لمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب. .5
تمثيؿ دكلة فمسطيف في المحافؿ الدكلية المتعمقة بمكافحة جريمة غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ  .6

 اإلرىاب.
 تنسيؽ مع السمطات المختصة إلعداد التقارير الدكرية التي تصدر بشأنيا تعميمات مف المجنة.ال .7
رفع التقارير السنكية المتعمقة بمكافحة جريمة غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب أك الجرائـ األصمية  .8

 لرئيس دكلة فمسطيف.
يب مدير الكحدة، كفقان لألنظمة منح االمتيازات اإلدارية كالمالية لمكظفي الكحدة بناءن عمى تنس .9

 المعمكؿ بيا في الكحدة.
 االطالع عمى معمكمات محددة لدل الكحدة ألغراض التأكد مف سالمة عمميا. .10
 االستعانة بمف تراه مناسبان مف ذكم الخبرة كاالختصاص. .11
يف ( سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة، كتعي5تعييف مدير الكحدة بتنسيب مف رئيس المجنة لمدة ) .12

 مكظفي الكحدة مف ذكم الخبرة كاالختصاص، كاعتماد الييكؿ التنظيمي لمكحدة.
 إعداد المكائح الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانكف، كرفعيا لمجمس الكزراء إلصدارىا. .13
 إصدار التعميمات الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانكف. .14
ىاب، بما يتضمف تحديد كتقييـ ىذه المخاطر إجراء تقييـ لمخاطر غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلر  .15

صدار التعميمات الالزمة في ذلؾ، كالحصكؿ عمى كافة المعمكمات  ككضع السياسات كاالستراتيجيات كا 
 مف السمطات المشرفة كالسمطات المختصة، كاتخاذ ما يمـز مف إجراءات لمحد مف المخاطر.

 التدابير الكاجب اتخاذىا تجاه تمؾ البمداف.تحديد الدكؿ التي تعتبرىا الكحدة عالية المخاطر ك  .16
 .اعتماد التقرير التحميمي كاإلحصائي التجاىات جريمة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب .17

 )21مادة )

 ( سنكات قابمة لمتجديد.4دة العضكية في المجنة )م .1
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اعيا تجتمع المجنة أربعة اجتماعات سنكية عمى األقؿ، كتعد محضران الجتماعاتيا، كيككف اجتم .2
+( لعدد أعضائيا، كتصدر المجنة نظاميا الداخمي الذم 1صحيحان بحضكر األغمبية المطمقة )النصؼ

 يكضح اآللية الالزمة لعمميا ككيفية انعقاد اجتماعاتيا كآلية التصكيت كاتخاذ القرارات.
ؽ لمدير الكحدة حضكر اجتماعات المجنة بناءن عمى دعكة مف رئيس المجنة، دكف أف يككف لو ح .3

 .التصكيت

 )22مادة )

 يتكلى رئيس المجنة المياـ اآلتية:

 دعكة المجنة لالنعقاد. .1
 تمثيؿ المجنة في المحافؿ الدكلية كالتكقيع عنيا. .2
 .تنسيب تعييف مدير الكحدة إلى المجنة .3

 الفصؿ الرابع

 كحدة المتابعة المالية

 )23مادة )

مركزية كطنية لمكافحة جريمة غسؿ األمكاؿ  تنشأ بمكجب أحكاـ ىذا القرار بقانكف كحدة مستقمة ككحدة
 كتمكيؿ اإلرىاب تسمى )كحدة المتابعة المالية( كمقرىا سمطة النقد، كتتكلى االختصاصات اآلتية:

استالـ كطمب المعمكمات مف الجيات الخاضعة ألحكاـ ىذا القرار بقانكف كالمتعمقة بالعمميات  .1
أك تمكيؿ اإلرىاب أك أم مف الجرائـ األصمية التي يشتبو بأنيا تتضمف عمميات غسؿ األمكاؿ 

 ( مف ىذا القرار بقانكف.3المنصكص عمييا في المادة )
 ( مف ىذه المادة.1تحميؿ المعمكمات المشار إلييا في الفقرة ) .2
استالـ التقارير اليكمية الكرقية كاإللكتركنية مف المؤسسات المالية عف العمميات المالية الداخمية أك  .3

 كفؽ التعميمات التي تصدرىا المجنة بيذا الخصكص.الخارجية 
يككف لمدير كمكظفي الكحدة صفة الضبطية القضائية عند ممارستيـ لمياـ كظائفيـ كفؽ أحكاـ  .4

 .ىذا القرار بقانكف
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 )24مادة )

مارس الكحدة اختصاصاىا كمياميا بصكرة مستقمة، كال يجكز لمجنة أك أم جية اخرل التدخؿ ت .1
 اكلة التأثير عمى قراراتيا.في أعماليا أك مح

 تمّكؿ الكحدة مف قبؿ سمطة النقد بناء عمى المكازنات المعتمدة كالمقّرة مف المجنة. .2
 تعتمد كتقر المجنة المكازنة المقدمة مف مدير الكحدة كتراقب تنفيذىا. .3
 نة.تتكلى الكحدة تنفيذ المكازنة المعتمدة كالمقرة مف المجنة كفؽ التعميمات الصادرة عف المج .4
تسرم األنظمة كالمكائح اإلدارية كالمالية المعمكؿ بيا في سمطة النقد بما فييا نظاـ المكظفيف عمى  .5

 .الكحدة بما ال يتعارض كأحكاـ ىذا القرار بقانكف

 )25مادة )

 يعد مدير الكحدة التقارير اآلتية:

نكف، ككذلؾ تقريران سنكيان تقارير دكرية تحددىا المكائح كالنظـ الصادرة بمكجب أحكاـ ىذا القرار بقا .1
يقدـ لمجنة عف نشاطات الكحدة كاألنشطة المتعمقة بعمميات غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب، كيتـ نشر 

 التقرير السنكم بالصيغة التي تعتمدىا المجنة.
يصدر مدير الكحدة تقريران إحصائيا عف اتجاىات كآليات كأساليب كحاالت مكافحة غسؿ األمكاؿ،  .2

 .اإلرىاب كالجرائـ األصميةكتمكيؿ 

 )26مادة )

يحظر عمى أعضاء المجنة كمدير كمكظفي الكحدة إفشاء أك اإلفصاح عف أم معمكمات آلت  .1
 إلييـ بحكـ عمميـ في المجنة أك الكحدة حتى بعد انتياء عمميـ.

( مف ىذه المادة عمى األشخاص الذيف تمكنكا مف الحصكؿ عمى أم 1تسرم أحكاـ الفقرة ) .2
 .ت سكاء بطريؽ مباشر أك غير مباشر بحكـ اتصاليـ مع المجنة أك الكحدةمعمكما
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 )27مادة )

تمتـز السمطة المختصة بإنشاء دكائر أك أقساـ، بما ال يتعارض مع قكانينيا المتبعة، تككف ميمتيا 
ؿ التنسيؽ مع الكحدة لتزكيدىا بالمعمكمات المتعمقة بالعمميات التي يشتبو بأنيا تتضمف عمميات غس

 .األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب، كفؽ آليات تضعيا المجنة

 )28مادة )

 .يحظر استخداـ أم معمكمات يتـ الحصكؿ عمييا بمكجب أحكاـ ىذا القرار بقانكف، إال تنفيذان ألحكامو

 (29مادة )

جب عمى كافة الجيات كالييئات في دكلة فمسطيف كالسمطات المختصة كالسمطات المشرفة كدكف ي .1
كيد الكحدة بأية معمكمات تتعمؽ بمياميا بمكجب أحكاـ ىذا القرار بقانكف، عمى أف تزّكد تأخير تز 

 الكحدة بالمعمكمات المطمكبة خالؿ المدة المحددة في طمبيا.
( مف ىذا القرار بقانكف، تزكيد أك اطالع الكحدة 14عمى الجيات الممزمة باإلبالغ كفقان لممادة ) .2

افية تتعمؽ بمياميا بمكجب أحكاـ ىذا القرار بقانكف، كخالؿ المّدة كدكف تأخير عمى أم معمكمات إض
 .التي تحددىا الكحدة في طمبيا

 )30مادة )

تمتـز الكحدة بإبالغ السمطة المشرفة عف أم مؤسسة مالية أك إحدل األعماؿ كالميف غير المالية التي 
 .رة بمكجبوال تمتـز بأحكاـ ىذا القرار بقانكف، أك أم أنظمة أك تعميمات صاد

 )31مادة )

عمى الكحدة في حاؿ تكفرت أسس معقكلة لالشتباه بأف العممية تتضمف جريمة غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ 
 اإلرىاب أك أم مف الجرائـ األصمية القياـ بما يمي:

تقكـ الكحدة برفع التقارير عف العمميات المشتبو بأنيا تتضمف جريمة غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ  .1
 م مف الجرائـ األصمية إلى النائب العاـ التخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة.اإلرىاب أك أ
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تقـك الكحدة برفع تقريرىا إلى النائب العاـ المساعد المنتدب لدل ىيئة مكافحة الفساد، في حاؿ  .2
 كانت الجريمة األصمية محؿ جريمة غسؿ األمكاؿ مف ضمف جرائـ الفساد.

 لييا في ىذه المادة رسمية كحجة في اإلثبات بما كرد فييا.تعتبر تقارير الكحدة المشار إ .3
لمكحدة إحالة نتائج تحميؿ المعمكمات المتعمقة بمتحصالت الجرائـ المشتبو بأنيا تتضمف عمميات  .4

غسؿ أمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب أك الجرائـ األصمية إلى السمطات المختصة، إذا ما اقتضت الحاجة 
 المعمكمات. تزكيد السمطات المختصة بتمؾ

يجكز لمكحدة تزكيد أم مف السمطات المختصة، بناء عمى طمبيا أم معمكمات تتعمؽ بنتائج تحميؿ  .5
كجمع المعمكمات بأف العممية المالية تتضمف جريمة غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب أك أم مف 

بمكافقة الكحدة عمى الجرائـ األصمية، كال يتـ تزكيد المعمكمات المنصكص عمييا في ىذه الفقرة إال 
 .طمب تمؾ السمطات

 )32مادة )

لمدير الكحدة كقؼ تنفيذ العمميات المالية المشتبو بأنيا تتضمف جريمة غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب 
( أياـ عمؿ، كلمنائب العاـ بناءن عمى طمب مدير الكحدة صالحية تمديد كقؼ تنفيذ العمميات 3لمدة )

 .( أياـ عمؿ7د عمى )المالية لمدة أخرل ال تزي

 )33مادة )

 يجكز لمنائب العاـ كبناءن عمى قرار صادر مف المحكمة المختصة صالحية:

 مراقبة الحسابات المصرفية كالحسابات المماثمة األخرل. .1
 الكصكؿ إلى أنظمة كشبكات الحاسكب كأجيزة الحاسكب الرئيسية. .2
 إلخضاع لممراقبة أك تعّقب االتصاالت. .3
 كالمرئي أك تصكير األفعاؿ كالسمكؾ أك المحادثات. لتسجيؿ المسمكعا .4
 اعتراض كحجز المراسالت. .5
إلقاء الحجز التحفظي عمى األمكاؿ كالكسائط المرتبطة بجريمة غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب،  .6

 .كيككف قرار المحكمة بالحجز التحفظي قابالن لالستئناؼ أماـ المحكمة المختصة

 )34مادة )
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ية الجزائية أك المدنية أك المسؤكلية اإلدارية مكظفك الكحدة ككؿ مف يكمؼ رسميان يعفى مف المسؤكل
ألعماؿ التحقيؽ كجمع األدلة كتعقب المتحصالت المتعمقة بجريمة غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب، 

 .كذلؾ عند تنفيذىـ ألحكاـ ىذا القرار بقانكف

 الفصؿ الخامس

 اإلفصاح عف األمكاؿ

 )35مادة )

أم شخص يدخؿ إلى أك يخرج مف فمسطيف باإلفصاح عما بحكزتو مف العمالت أك السندات  يمتـز .1
القابمة لمتداكؿ لحامميا أك النقكد اإللكتركنية أك األحجار الكريمة أك المعادف الثمينة التي تعادؿ قيمتيا 

الجمركية أف أك تتجاكز القيمة المحددة مف المجنة بمكجب تعميمات تصدرىا بيذا الشأف، كلمسمطات 
تطمب معمكمات إضافية مف الشخص عف مصدر العمالت أك السندات القابمة لمتداكؿ لحامميا أك 
النقكد اإللكتركنية أك األحجار الكريمة كالمعادف الثمينة كالغرض مف استخداميا أك نقميا، كعمييا 

 تسجيؿ بيانات اإلفصاح في قاعدة البيانات كتزكيد الكحدة بيا.
( مف ىذه المادة عمى عممية نقؿ العمالت أك السندات القابمة لمتداكؿ 1الفقرة )تسرم أحكاـ  .2

لحامميا أك النقكد اإللكتركنية أك األحجار الكريمة أك المعادف الثمينة إلى داخؿ فمسطيف مف خالؿ 
 .شخص أك خدمة البريد أك خدمة الشحف أك بأم كسيمة أخرل

 (36مادة )

 ما يمي:تتكلى دائرة الجمارؾ القياـ ب

ضبط أك حجز جزء مف أك كؿ العمالت أك السندات القابمة لمتداكؿ لحامميا أك النقكد اإللكتركنية  .1
أك األحجار الكريمة كالمعادف الثمينة التي بحكزة الشخص عند اإلفصاح أك اإلقرار الكاذب أك االمتناع 

رىاب، كعمييا تمكيف الكحدة عف اإلفصاح، إذا تبيف ليا أنيا تتضمف جريمة غسؿ أمكاؿ أك تمكيؿ اإل
 مف أية معمكمات تطمبيا.

 .صالحيات التسميـ المراقب بشأف مكافحة جرائـ التيريب كالكشؼ عنيا .2
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 الفصؿ السادس

 العقكبات

 )37مادة )

دكف اإلخالؿ بأم عقكبة أشد ينص عمييا قانكف العقكبات أك أم قانكف آخر، يعاقب مرتكب جريمة 
 تية:غسؿ األمكاؿ بالعقكبات اآل

إذا ارتكب جريمة غسؿ األمكاؿ، كتككف ناجمة عف جريمة أصمية تمثؿ جنحة، يعاقب بالحبس  .1
 ( سنكات، كبغرامة ال تقؿ عف مثؿ األمكاؿ محؿ الجريمة.3لمدة ال تقؿ عف سنة كاحدة كال تتجاكز )

 إذا ارتكب جريمة غسؿ األمكاؿ، كتككف ناجمة عف جريمة أصمية تمثؿ جناية، يعاقب بالسجف .2
 ( سنة، ك بغرامة ال تقؿ عف مثؿ األمكاؿ محؿ الجريمة.15( سنكات كال تتجاكز )3لمدة ال تقؿ عف )

يعاقب كؿ مف شرع بارتكاب جريمة غسؿ األمكاؿ أك ساعد أك حرض أك سيؿ أك تشاكر حكؿ  .3
 .ارتكاب ىذه الجريمة بالعقكبة المقررة لمفاعؿ األصمي

 )38مادة )

ىذا القرار بقانكف كؿ مف بادر مف الجناة بإبالغ الكحدة عف جريمة غسؿ يعفى مف العقكبة المقررة في 
األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب قبؿ عمميا بيا أك أم مف السمطات المختصة، فإذا حصؿ اإلبالغ بعد العمـ 

 .بالجريمة تعيف لإلعفاء أف يككف مف شاف اإلبالغ ضبط باقي الجناة أك األمكاؿ محؿ الجريمة

 )39مادة )

قب الشخص االعتبارم في األحكاؿ التي يرتكب فييا جريمة غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب عاي .1
( عشرة آالؼ دينار 10,000كدكف اإلخالؿ بمسؤكلية الشخص الطبيعي التابع لو بغرامة ال تقؿ عف )

 ( مائتي ألؼ دينار أردني أك ما يعادليا مف العمالت المتداكلة.200,000أردني كال تزيد عمى )
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يعاقب المسؤكؿ عف اإلدارة الفعمية لمشخص االعتبارم المخالؼ بالعقكبة المقررة بمكجب أحكاـ  .2
( مف ىذا القرار 43( مف المادة )1( مف ىذا القرار بقانكف، كالفقرة )37( مف المادة )2، 1الفقرتيف )

 .بقانكف، إذا تبيف عممو بيا أك كانت الجريمة قد كقعت بسبب إخاللو بكاجبات كظيفتو
يككف الشخص االعتبارم مسؤكالن بالتضامف عف الكفاء بما يحكـ بو مف غرامات كتعكيضات إذا  .3

كانت الجريمة التي كقعت مخالفة ألحكاـ ىذا القرار بقانكف قد ارتكبت مف أحد العامميف باسمو 
 .كلصالحو

 )40مادة )

كـ بالمصادرة العينية ( مف ىذا القرار بقانكف، يح39، 37إضافة لما كرد في أحكاـ المادتيف ) .1
 عمى ما يمي:

األمكاؿ التي تشكؿ متحصالت الجريمة، بما فييا األمكاؿ المختمطة بيذه المتحصالت أك المشتقة  -أ 
 منيا أك المتبادلة معيا، أك األمكاؿ التي تعادؿ قيمتيا تمؾ المتحصالت.

 األمكاؿ التي تشكؿ مكضكع الجريمة. -ب 
 رل يتحصؿ عمييا مف ىذه األمكاؿ، أك متحصالت الجريمة.األمكاؿ التي تشكؿ دخالن أك منافع أخ -ج 
 الكسائط. -د 
د( مف ىذه المادة، كالتي تـ تحكيميا إلى أم طرؼ ترل  –األمكاؿ المشار إلييا في البنكد )أ  -ق 

المحكمة أف مالؾ ىذه األمكاؿ حصؿ عمييا عف طريؽ دفع سعر عادؿ أك مقابؿ تكفير الخدمات التي 
 أساس مشركع بأنو لـ يكف يعمـ بمصدرىا غير المشركع.تعادؿ قيمتيا أك عمى أم 

( مف ىذه المادة، كالتي تعكد 1يحؽ لممحكمة الحكـ بمصادرة األمكاؿ المشار إلييا في الفقرة ) .2
ممكيتيا بصكرة مباشرة أك غير مباشرة إلى شخص مداف بجريمة غسؿ األمكاؿ أك بجريمة أصمية، 

( سنكات قبؿ اتيامو بالجريمة، كذلؾ إذا كردت أسباب 10كز )كالتي جرل امتالكيا خالؿ فترة ال تتجا
معقكلة تشير إلى أف ىذه األمكاؿ تشكؿ متحصالت مف الجريمة التي أديف بيا الشخص، كعجز ذلؾ 

 الشخص عف إثبات أف تمؾ األمكاؿ حّصمت بصكرة قانكنية.
الحكـ بمصادرة األمكاؿ  إذا كاف الشخص المداف بجريمة غسؿ األمكاؿ فاران أك متكفيان، لممحكمة .3

إذا تكصمت إلى أدلة كافية تشير إلى أف األمكاؿ المذككرة تشكؿ متحصالت جريمة عمى الكجو المحدد 
 في ىذا القرار بقانكف.
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يجب عمى المحكمة أف تحدد في حكميا التفاصيؿ الالزمة لألمكاؿ المراد مصادرتيا كتعييف  .4
 .مكقعيا

 )41مادة )

( مف ىذا القرار بقانكف 40مى أمكاؿ مف صنؼ األمكاؿ المذككرة في المادة )إف أم سند قانكني نظـ ع
ال يحكؿ دكف مصادرة األمكاؿ المذككرة في قرار مف المحكمة، كيتـ تسديد المبالغ المالية المدفكعة 

 .فعميان لممالؾ الجديد ذم النية الحسنة

 )42مادة )

ح األمكاؿ المصادرة مف حؽ دكلة فمسطيف، ما لـ ينص ىذا القرار بقانكف عمى خالؼ ذلؾ، تصب
 .كتسرم بشأنيا القكانيف السارية

 )43مادة )

( دينار مع 50.000( سنكات كبغرامة مالية ال تقؿ عف )5عاقب بالسجف مدة ال تقؿ عف )ي .1
مصادرة جميع الكسائط المستخدمة أك المنكم استخداميا في الجريمة، كؿ مف ارتكب أك شرع في 

( مف ىذا القرار 2( مف المادة )6، 5، 4مكيؿ اإلرىاب المنصكص عمييا في الفقرات )ارتكاب جريمة ت
 بقانكف، كيعاقب الشريؾ كالمتدخؿ كالمحّرض بذات العقكبة المقررة لمفاعؿ األصمي.

( مف ىذا 29، 14، 11، 10، 9، 8، 7، 6يعاقب كؿ مف يمتنع عف تنفيذ أم مف أحكاـ المكاد ) .2
( 5.000( سنكات أك بغرامة ال تقؿ عف )3مدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عمى )القرار بقانكف، بالحبس 

( مائة ألؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة 100.000خمسة آالؼ دينار اردني كال تزيد عمى )
 المتداكلة أك بكمتا ىاتيف العقكبتيف.

بالحبس مدة ال تقؿ عف  ( مف ىذا القرار بقانكف،29، 16يعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادتيف ) .3
( ألؼ ديناران أردنيان كال تزيد عمى 1000( أشير كال تزيد عمى سنة أك بغرامة ال تقؿ عف )3)
 ( عشرة آالؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة أك بكمتا ىاتيف العقكبتيف.10.000)
( مف 10رامة ال تزيد عف )%( مف ىذا القرار بقانكف بغ35يعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادة ) .4

قيمة األمكاؿ غير المصرح أك عند اإلفصاح أك اإلقرار الكاذب عنيا، كتضاعؼ العقكبة في حاؿ 
 تكرار المخالفة.
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لممحكمة منع األشخاص الذيف تثبت إدانتيـ بالمخالفة ألحكاـ المكاد المنصكص عمييا في الفقرة  .5
 .ـ مف ممارسة عممو( مف ىذه المادة، بالحرماف المؤقت أك الدائ2)

 )44مادة )

ؿ مف يخالؼ أحكاـ ىذا القرار بقانكف أك أية أنظمة أك تعميمات صادرة بمكجبو، كالذم ال يمتـز ك .1
عف عمد أك بدافع مف اإلىماؿ باالمتثاؿ ليذه االلتزامات، يتعيف عمى السمطة المشرفة حاؿ اكتشافيا 

كالميف غير المالية اتخاذ اإلجراءات كفرض أم مف ليذه المخالفة مف قبؿ المؤسسات المالية كاألعماؿ 
 العقكبات اآلتية:

 لتنبيو باالمتثاؿ لتعميمات محددة.ا -أ 
رفع تقارير دكرية مف قبؿ المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية حكؿ التدابير التي  -ب 

 تنفذىا أك تشير ىذه التقارير إلى االمتثاؿ لمتعميمات المحددة.
 خطية.اإلنذارات ال -ج 
( خمسيف 50.000( ألؼ دينار أردني كال تزيد عمى )1000فرض غرامة ال تقؿ قيمتيا عف ) -د 

 ألؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة.
 حرماف األفراد مف التكظيؼ في المؤسسات المالية كاألعماؿ كالميف غير المالية. -ق 
لرؤساء أك المالكيف المسيطريف، بما في ذلؾ استبداؿ أك تقييد الصالحيات الممنكحة لممديريف أك ا -ك 

 تعييف مدير خاص.
 فرض تعميؽ أك تقييد أك سحب الترخيص كمنع االستمرار في العمؿ أك المينة. -ز 

( مف 1ألغراض إطالع الجميكر، يجكز نشر المعمكمات حكؿ اإلجراءات المتخذة بمكجب الفقرة ) .2
 .ىذه المادة

 الفصؿ السابع

 األحكاـ الختامية

 )45)مادة 

مكحدة تبادؿ المعمكمات مع الكحدات النظيرة بناءن عمى االتفاقيات التي تكقعيا شريطة المعاممة ل .1
بالمثؿ أك بناء عمى مذكرات التفاىـ التي تبرميا الكحدة ليذا الغرض كبما ال يتعارض مع القكانيف 
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يمة غسؿ األمكاؿ السارية في دكلة فمسطيف، عمى أف ينحصر تبادؿ المعمكمات في إطار مكافحة جر 
 أك تمكيؿ اإلرىاب.

لمجيات القضائية الفمسطينية التعاكف مع الجيات القضائية غير الفمسطينية فيما يتعمؽ بطمبات  .2
المساعدة القانكنية المتبادلة كاإلنابات القضائية كالمحككـ عمييـ كتسميـ المجرميف كطمبات التجميد أك 

الجرمية محؿ ارتكاب جريمة غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ  الحجز التحفظي عمى األمكاؿ أك المتحصالت
اإلرىاب، كذلؾ كفقان لمقكانيف المعمكؿ بيا في فمسطيف كاالتفاقيات الثنائية أك المتعددة األطراؼ التي 

 تككف فمسطيف طرفان فييا.
 كفقان لمتشريعات المعمكؿ بيا في فمسطيف كاالتفاقيات الثنائية أك المتعددة األطراؼ التي تككف .3

فمسطيف طرفان فييا لمجيات القضائية الفمسطينية تنفيذ األحكاـ الصادرة عف الجيات القضائية غير 
الفمسطينية المختصة كالقاضية بمصادرة المتحصالت الجرمية لجريمة غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب 

كاالتفاقيات التي بعد تصديقيا، عمى أف يتـ تكزيع األمكاؿ المصادرة كفؽ أحكاـ ىذا القرار بقانكف 
 .تعقدىا بيذا الشأف دكلة فمسطيف

 )46مادة )

تنفيذان ألحكاـ ىذا القرار بقانكف ال تحكؿ أحكاـ السرية المفركضة بمكجب القكانيف كاألنظمة كالتعميمات 
المعمكؿ بيا في فمسطيف بما في ذلؾ السرية المصرفية أماـ تنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانكف، كال يجكز 

بأحكاميا بعدـ إفشاء أك إبراز أم معمكمات تتعمؽ بمكافحة جريمة غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ  التذرع
( مف ىذا القرار 14( مف المادة )3اإلرىاب أك بأم مف الجرائـ األصمية باستثناء ما كرد في الفقرة )

 .بقانكف

 )47مادة )

مجمس األمف الدكلي(، تشكؿ  تنشأ بمكجب أحكاـ ىذا القرار بقانكف لجنة تسمى )لجنة تنفيذ قرارات
بقرار مف رئيس الدكلة، تتكلى تنفيذ القرارات الصادرة عف مجمس األمف الدكلي التابع لألمـ المتحدة 
بمكجب الفصؿ السابع ذات العالقة بمكافحة تمكيؿ اإلرىاب كحظر تمكيؿ انتشار أسمحة الدمار 

لتنفيذ أحكاـ ىذه المادة بمكجب مرسـك الشامؿ، عمى أف تنّظـ صالحيات المجنة كاآلليات الالزمة 
 .رئاسي يصدر عف رئيس الدكلة
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 )48مادة )

 .تصدر المكائح الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانكف عف مجمس الكزراء بناءن عمى تنسيب المجنة

 )49مػادة )

يمغى كؿ ما  .2ـ، بشأف مكافحة غسؿ األمكاؿ. 2007( لسنة 9مغى القرار بقانكف رقـ )ي .1
 .عارض مع أحكاـ ىذا القرار بقانكفيت

 )50مػادة )

 يعرض ىذا القرار بقانكف عمى المجمس التشريعي في أكؿ جمسة يعقدىا إلقراره

 )51مادة )

عمى الجيات المختصة كافة، كؿ فيما يخصو، تنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانكف، كيعمؿ بو مف تاريخ 
 .نشره في الجريدة الرسمية

ىجرية  1437/ ربيع األكؿ/17ميالدية المكافؽ:  28/12/2015 بتاريخ: صدر في مدينة راـ اهلل
 محػػمكد عػػباس رئيػػػػػػػػػػػػػس دكلػػػػػػػػػػػػػػة فمسطػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
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ثمبَىٌ يكبفحخ غسم و ثشأٌ تعذَم لشاس 2116( نسُخ 13لشاس ثمبَىٌ سلى ) : (7يهحك سلى )

 و2115( نسُخ 21األيىال وتًىَم اإلسهبة سلى )

القانكف  رئيػػػػػػػػػػػػػس دكلػػػػػػػػػػػػػػة فمسطػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية استنادان ألحكاـ
( منو، كألحكاـ القرار بقانكف 43ـ كتعديالتو، ال سيما أحكاـ المادة )2003األساسي المعدؿ لسنة 

ـ، كبناءن عمى الصالحيات 2015( لسنة 20بشأف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب رقـ )
 :المخكلة لنا، كتحقيقان لممصمحة العامة، كباسـ الشعب العربي الفمسطيني، أصدرنا القرار بقانكف اآلتي

 )1مادة )

ـ، لغايات 2015( لسنة 20مكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب رقـ )يشار إلى القرار بقانكف بشأف مكافحة غسؿ األ
 .ىذا التعديؿ بالقانكف األصمي

 )2مادة )

 ( مف القانكف األصمي، ليصبح عمى النحك اآلتي:2يعدؿ نص المادة )

 يعد مرتكبان لجريمة غسؿ األمكاؿ كؿ مف قاـ بأم فعؿ مف األفعاؿ اآلتية: .1
م شخص، كىك يعمـ بأف ىذه األمكاؿ تشكؿ ستبداؿ أك تحكيؿ أك نقؿ األمكاؿ مف قبؿ أا -أ 

متحصالت جريمة لغرض إخفاء أك تمكيو األصؿ غير المشركع ليذه األمكاؿ، أك لمساعدة شخص 
 متكرط في ارتكاب الجريمة األصمية عمى اإلفالت مف التبعيات القانكنية المترتبة عمى أفعالو.

أك التصرؼ أك الحركة أك الممكية أك  إخفاء أك تمكيو الطبيعة الحقيقية أك المصدر أك المكقع -ب 
 الحقكؽ المتعمقة باألمكاؿ مف قبؿ أم شخص يعمـ أف ىذه األمكاؿ تشكؿ متحصالت جريمة.

تممؾ األمكاؿ أك حيازتيا أك استخداميا مف قبؿ أم شخص كىك يعمـ في كقت االستالـ أف ىذه  -ج 
 ركع ليذه األمكاؿ.األمكاؿ ىي متحصالت جريمة لغرض إخفاء أك تمكيو األصؿ غير المش

االشتراؾ أك المساعدة أك التحريض أك التآمر أك تقديـ المشكرة أك النصح أك التسييؿ أك التكاطؤ  -د 
 أك التستر أك الشركع في ارتكاب أم مف األفعاؿ المنصكص عمييا في ىذه المادة.

كؼ الكاقعية ستخمص العمـ أك النية أك اليدؼ باعتبارىـ عناصر أساسية الزمة لمجريمة مف الظر ي .2
كالمكضكعية، مف أجؿ إثبات المصدر المستتر لممتحصالت، كالذم ال يشترط الحصكؿ عمى إدانة 

 الجريمة األصمية.
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عد جريمة غسؿ األمكاؿ المتحصمة مف أم مف الجرائـ األصمية سكاء كقعت ىذه الجرائـ داخؿ ت .3
ف السارم في البمد الذم كقعت دكلة فمسطيف أك خارجيا، شريطة أف يكف الفعؿ مجرمان بمكجب القانك 

 فيو الجريمة، كما كتسرم جريمة غسؿ األمكاؿ عمى األشخاص الذيف اقترفكا أيان مف تمؾ الجرائـ.
يعد مرتكبان لجريمة تمكيؿ اإلرىاب كؿ شخص يقكـ عمدان أك يشرع بأية كسيمة بصكرة مباشرة أك  .4

ركع بقصد استخداـ أك مع عممو بأنيا غير مباشرة بتقديـ أك جمع أمكاؿ مف مصدر مشركع أك غير مش
سكؼ تستخدـ كميان أك جزئيان لصالح شخص إرىابي أك منظمة إرىابية أك جمعية أك جماعة إرىابية أك 

 في ارتكاب أم مف األعماؿ اإلرىابية.
( مف ىذه المادة، جريمة تمكيؿ اإلرىاب 4تعتبر أم مف األعماؿ المنصكص عمييا في الفقرة ) .5

العمؿ اإلرىابي أك لـ تستخدـ األمكاؿ فعميان لتنفيذ أك محاكلة القياـ بو أك ترتبط األمكاؿ حتى لك لـ يقع 
 بعمؿ إرىابي معيف أيا كاف البمد الذم كقعت بو محاكلة العمؿ اإلرىابي.

 يحظر عمى أم شخص القياـ بأم مف األفعاؿ اآلتية: .6
بيف األجانب، كتمكيؿ تنقالتيـ تجنيد أك تنظيـ أك نقؿ أك إمداد أك تجييز المقاتميف اإلرىا -أ 

 كنشاطاتيـ.
السفر أك محاكلة السفر مف فمسطيف إلى أم دكلة خارج فمسطيف بغرض ارتكاب أك تدبير أك  -ب 

 المشاركة أك اإلعداد ألعماؿ إرىابية أك التدريب أك تمقي التدريب عمى األعماؿ اإلرىابية.
كيؿ سفر أك تنقالت المقاتميف األجانب تكفير أك جمع أمكاؿ بقصد أك بمعرفة بأنيا ستستخدـ لتم -ج 

 أك تنظيـ أك تسييؿ سفرىـ.
 .الدخكؿ أك العبكر إلى دكلة فمسطيف ألغراض متصمة باألعماؿ اإلرىابية -د 

 )3مادة )

( مف القانكف األصمي، ليصبح عمى النحك اآلتي: يعد ماالن غير مشركع كمحالن 3يعدؿ نص المادة )
 مف أم مف الجرائـ المبينة أدناه:لجريمة غسؿ األمكاؿ كؿ ماؿ متحصؿ 

 لمشاركة في جماعة إجرامية كجماعة نصب منظمة.ا .1
 التجار في البشر كتيريب المياجريف.ا .2
 االستغالؿ الجنسي لألطفاؿ كالنساء. .3
 االتجار غير المشركع في العقاقير المخدرة كالمؤثرات العقمية. .4
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 االتجار غير المشركع في األسمحة كالذخائر. .5
 المشركع في البضائع المسركقة كغيرىا. االتجار غير .6
 الرشكة كاالختالس. .7
 .االحتياؿ .8
 تزكير كتقميد العممة. .9

 التزكير كتزييؼ كقرصنة المنتجات أك البضائع. .10
 لجرائـ التي تقع مخالفة ألحكاـ قانكف البيئة.ا .11
 لقتؿ أك اإليذاء البميغ.ا .12
 الخطؼ أك االحتجاز أك أخذ الرىائف. .13
 لسطك كالسرقة.ا .14
 التيريب. .15
 االبتزاز أك التيديد أك التيكيؿ. .16
 التزكير. .17
 القرصنة الكاقعة عمى المالحة البحرية كالجكية. .18
 ( مف قانكف األكراؽ المالية النافذ.99، 89، 88، 87الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد ) .19
 جرائـ الفساد. .20
 الجرائـ الضريبية. .21
نافذة في فمسطيف بما يشمؿ البيع أك التسريب غير المشركع لألراضي بمكجب التشريعات ال .22

التكسط أك أم تصرؼ آخر ييدؼ إلى النقؿ غير المشركع لممكيتيا، أك اقتطاع جزء مف األراضي 
 لضميا إلى دكؿ أجنبية.

 إساءة االئتماف. .23
 الجرائـ المنصكص عمييا في قانكف اآلثار المعمكؿ بو في فمسطيف. .24
 تمكيؿ اإلرىاب كاألعماؿ اإلرىابية. .25
 .كنية بشتى أنكاعياالقرصنة اإللكتر  .26
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 )4مادة )

 ( مف القانكف األصمي، ليصبح عمى النحك اآلتي:35يعدؿ نص المادة )

يمتـز أم شخص يدخؿ أك يخرج إلى أك مف فمسطيف باإلفصاح عما بحكزتو مف األمكاؿ أك  .1
مينة التي المستندات القابمة لمتداكؿ لحامميا أك النقكد اإللكتركنية أك األحجار الكريمة أك المعادف الث

تعادؿ قيمتيا أك تتجاكز القيمة المحددة مف المجنة بمكجب تعميمات تصدرىا بيذا الشأف، كلمسمطات 
الجمركية أف تطمب معمكمات إضافية مف الشخص عف مصدر األمكاؿ أك السندات القابمة لمتداكؿ 

مف استخداميا أك نقميا  لحامميا أك النقكد اإللكتركنية أك األحجار الكريمة كالمعادف الثمينة كالغرض
 كعمييا تسجيؿ بيانات اإلفصاح في قاعدة البيانات كتزكيد الكحدة بيا.

( مف ىذه المادة، عمى عممية نقؿ األمكاؿ أك السندات القابمة لمتداكؿ 1تسرم أحكاـ الفقرة ) .2
ف مف خالؿ لحامميا أك النقكد اإللكتركنية أك األحجار الكريمة أك المعادف الثمينة إلى داخؿ فمسطي

 .شخص أك خدمة بريد أك خدمة الشحف أك بأم كسيمة أخرل

 )5مادة )

( مف القانكف األصمي، ليصبح عمى النحك اآلتي: تتكلى دائرة الجمارؾ القياـ بما 36يعدؿ نص المادة )
 يمي:

ضبط أك حجز جزء مف أك كؿ مف األمكاؿ أك السندات القابمة لمتداكؿ لحامميا أك النقكد  .1
ية أك األحجار الكريمة كالمعادف الثمينة التي بحكزة الشخص عند اإلفصاح أك اإلقرار الكاذب اإللكتركن

أك االمتناع عف اإلفصاح إذا تبيف ليا أنيا تتضمف جريمة غسؿ أمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب، كعمييا 
 تمكيف الكحدة مف أية معمكمات تطمبيا.

 .ريب كالكشؼ عنياصالحيات التسميـ المراقب بشأف مكافحة جرائـ التي .2

 )6مادة )

 .يمغى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار بقانكف
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 )7مادة )

 .يعرض ىذا القرار بقانكف عمى المجمس التشريعي في أكؿ جمسة يعقدىا إلقراره

 )8مادة )

عمى الجيات المختصة كافة، كؿ فيما يخصو، تنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانكف، كيعمؿ بو مف تاريخ 
 كينشر في الجريدة الرسميةصدكره، 

ىجرية محػػمكد 1437/ رمضاف/04ميالدية المكافؽ:  09/06/2016صدر في مدينة راـ اهلل بتاريخ: 
 عػػباس رئيػػػػػػػػػػػػػس دكلػػػػػػػػػػػػػػة فمسطػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
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 قحالملا سر يف

 137 ................................................................ المحكميف قائمة( : 1) ممحؽ
 138 ................................................................. الدراسة استبانو( : 2) ممحؽ
 143 ....................................................................... االستبانة( : 3) ممحؽ

 152 .................................................................... المقابمة دليؿ( : 4) محؽم
 154 ............................................ ـ2017 لسنة( 16) رقـ بقانكف قرار( : 5) ممحؽ
 177 ...... اإلرىاب كتمكيؿ األمكاؿ غسؿ مكافحة بشأف ـ2015 لسنة( 20) رقـ قانكف( : 6) ممحؽ
 كتمكيؿ األمكاؿ غسؿ مكافحة بقانكف قرار تعديؿ بشأف ـ2016 لسنة( 13) رقـ قانكف( : 7) ممحؽ

 204 .............................................................ـ 2015 لسنة( 20) رقـ اإلرىاب
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 لواذجنا سشهف

 

 54 ....................................................... المستقمة متغيراتيا حسب الدراسة عينة تكزيع( : 1) جدكؿ

 57 ................................ الدراسة أداة لمقاييس ألفا كركنباخ الداخمي االتساؽ ثبات معامالت قيـ: (2) جدكؿ

 نظر كجية مف اإللكتركنية الجرائـ مكافحة لمعكقات لالستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 3) جدكؿ
 60 ............................................. الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص ذكم

 ذكم نظر كجية مف اإللكتركنية الجرائـ مكافحة آلثار لالستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 4) جدكؿ
 63 .................................................. الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص

 ذكم نظر كجية مف اإللكتركنية الجرائـ  مكافحة آلليات لالستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 5) جدكؿ
 65 .................................................. الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص

 نظر كجية مف األمكاؿ غسؿ جرائـ مكافحة لمعكقات لالستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 6) جدكؿ
 68 ............................................. الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص ذكم

 ذكم نظر كجية مف األمكاؿ غسؿ جرائـ آلثار لالستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 7) جدكؿ
 71 .................................................. الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص

 ذكم نظر كجية مف األمكاؿ غسؿ جرائـ آلثار لالستجابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط( : 8) جدكؿ
 73 .................................................. الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص

 في الفمسطينية األمنية المؤسسة في اإللكتركنية الجرائـ لمعكقات المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط( : 9) جدكؿ
 77 .................................................................... األمني الجياز متغير إلى تبعان  الغربية الضفة

 ذكم نظر كجية مف اإللكتركنية الجرائـ عكقاتم في الفركؽ لداللة األحادم التبايف تحميؿ نتائج(: 10) الجدكؿ
 78 ...................................... األمني الجياز متغير إلى تبعان  الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص

 معكقات في الفركؽ لداللة المستقمة لمعينات( ت) اختبار كنتائج المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 11)جدكؿ
 متغير إلى تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص ذكم نظر كجية مف اإللكتركنية الجرائـ
 79 ........................................................................................................ الجنس

 في الفمسطينية األمنية المؤسسة يف اإللكتركنية الجرائـ لمعكقات المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط( :12) جدكؿ
 80 ....................................................................العممي المؤىؿ متغير إلى تبعان  الغربية الضفة

 ذكم نظر كجية مف اإللكتركنية الجرائـ معكقات في الفركؽ لداللة األحادم التبايف تحميؿ نتائج( : 13) الجدكؿ
 81 ...................................... العممي المؤىؿ متغير إلى تبعان  الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص
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 في الفمسطينية األمنية المؤسسة في اإللكتركنية الجرائـ لمعكقات المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 14) جدكؿ
 82 ................................................................ الخبرة سنكات عدد متغير إلى تبعان  الغربية الضفة

 ذكم نظر كجية مف اإللكتركنية الجرائـ معكقات في الفركؽ لداللة األحادم التبايف تحميؿ نتائج(: 15)الجدكؿ
 83 ...................................... العممي المؤىؿ متغير إلى تبعان  الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص

 معكقات في الفركؽ لداللة المستقمة لمعينات( ت) اختبار كنتائج المعيارية حرافاتكاالن الحسابية األكساط( : 16)جدكؿ
 متغير إلى تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص ذكم نظر كجية مف اإللكتركنية الجرائـ
 84 ........................................................................................................ الجنس

 في الفمسطينية األمنية المؤسسة في اإللكتركنية الجرائـ آلثار المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 17) جدكؿ
 85 ....................................................................العممي المؤىؿ متغير إلى تبعان  الغربية الضفة

 االختصاص ذكم نظر كجية مف اإللكتركنية الجرائـ آثار في الفركؽ لداللة األحادم التبايف تحميؿ نتائج( : 18)الجدكؿ
 86 ................................................... األمني الجياز متغير إلى تبعان  الفمسطينية األمنية المؤسسة في

 آثار في ؽالفرك  لداللة المستقمة لمعينات( ت) اختبار كنتائج المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط( : 19)جدكؿ
 متغير إلى تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص ذكم نظر كجية مف اإللكتركنية الجرائـ
 87 ........................................................................................................ الجنس

 في الفمسطينية األمنية المؤسسة في اإللكتركنية الجرائـ آلثار المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط( : 20) جدكؿ
 88 ....................................................................العممي المؤىؿ متغير إلى تبعان  الغربية الضفة

 االختصاص ذكم نظر كجية مف اإللكتركنية الجرائـ آثار في الفركؽ لداللة األحادم التبايف تحميؿ نتائج( : 21)الجدكؿ
 88 ................................................... العممي المؤىؿ متغير إلى تبعان  الفمسطينية األمنية المؤسسة في

 في الفمسطينية األمنية المؤسسة في اإللكتركنية الجرائـ آلثار المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 22) جدكؿ
 89 ................................................................ الخبرة سنكات عدد متغير إلى تبعان  الغربية الضفة

 االختصاص ذكم نظر كجية مف اإللكتركنية الجرائـ آثار في الفركؽ لداللة األحادم التبايف تحميؿ نتائج(: 23)الجدكؿ
 90 ............................................... الخبرة سنكات عدد متغير إلى تبعان  الفمسطينية األمنية المؤسسة في

 مف اإللكتركنية الجرائـ آلثار الحسابية متكسطات بيف البعدية لممقارنة( Sidak) سيداؾ اختبار نتائج( : 24)جدكؿ
 91 .... الخبرة سنكات عدد لممتغير تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص ذكم نظر كجية

 آثار في الفركؽ لداللة المستقمة لمعينات( ت) اختبار كنتائج المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 25)جدكؿ
 متغير إلى تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص ذكم نظر كجية مف اإللكتركنية الجرائـ
 92 ............................................................................................... التدريبية الدكرات
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 األمنية المؤسسة في اإللكتركنية الجرائـ مكافحة آلليات المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط( : 26) جدكؿ
 93 ..................................................... األمني الجياز متغير إلى تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية

 ذكم نظر كجية مف اإللكتركنية الجرائـ مكافحة آليات في الفركؽ لداللة األحادم التبايف تحميؿ نتائج( : 27)الجدكؿ
 94 ...................................... األمني الجياز متغير إلى تبعان  الفمسطينية نيةاألم المؤسسة في االختصاص

 آليات في الفركؽ لداللة المستقمة لمعينات( ت) اختبار كنتائج المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط( : 28)جدكؿ
 تبعان  الغربية الضفة في سطينيةالفم األمنية المؤسسة في االختصاص ذكم نظر كجية مف اإللكتركنية الجرائـ مكافحة

 95 ............................................................................................. الجنس متغير إلى

 األمنية المؤسسة في اإللكتركنية الجرائـ مكافحة آلليات المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 29) جدكؿ
 96 ..................................................... العممي المؤىؿ متغير إلى تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية

 ذكم نظر كجية مف اإللكتركنية الجرائـ مكافحة آليات في الفركؽ لداللة األحادم التبايف تحميؿ نتائج( : 30)الجدكؿ
 97 ...................................... العممي المؤىؿ متغير إلى تبعان  الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص

 األمنية المؤسسة في اإللكتركنية الجرائـ مكافحة آلليات المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط( : 31) جدكؿ
 98 ..................................................الخبرة سنكات عدد متغير إلى تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية

 ذكم نظر كجية مف اإللكتركنية الجرائـ مكافحة آليات في الفركؽ لداللة األحادم التبايف تحميؿ نتائج( : 32)الجدكؿ
 99 ................................... الخبرة سنكات عدد متغير إلى تبعان  الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص

 آليات في الفركؽ لداللة المستقمة لمعينات( ت) اختبار كنتائج المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 33)جدكؿ
 تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص ذكم نظر كجية مف اإللكتركنية الجرائـ مكافحة

 100 .................................................................................. التدريبية الدكرات متغير إلى

 األمنية المؤسسة في األمكاؿ غسؿ جرائـ مكافحة اتلمعكق المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 34) جدكؿ
 101 ................................................... العممي المؤىؿ متغير إلى تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية

 ذكم نظر كجية مف األمكاؿ غسؿ جرائـ معكقات في الفركؽ لداللة األحادم التبايف تحميؿ نتائج(: 35)الجدكؿ
 102 .................................... األمني الجياز متغير إلى تبعان  الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص

 معكقات في الفركؽ لداللة المستقمة لمعينات( ت) اختبار كنتائج المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 36)جدكؿ
 تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص ذكم نظر كجية مف ؿاألمكا غسؿ جرائـ مكافحة

 103 ........................................................................................... الجنس متغير إلى

 األمنية المؤسسة في األمكاؿ غسؿ جرائـ مكافحة لمعكقات المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 37) جدكؿ
 104 ................................................... العممي المؤىؿ متغير إلى تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية
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 ذكم نظر كجية مف األمكاؿ غسؿ جرائـ مكافحة معكقات في الفركؽ لداللة األحادم التبايف تحميؿ نتائج( : 38)الجدكؿ
 105 ...................................  العممي المؤىؿ متغير إلى تبعان  الفمسطينية يةاألمن المؤسسة في االختصاص

 األمنية المؤسسة في األمكاؿ غسؿ جرائـ مكافحة لمعكقات المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 39) جدكؿ
 106 ................................................الخبرة سنكات عدد متغير إلى تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية

 ذكم نظر كجية مف األمكاؿ غسؿ جرائـ مكافحة معكقات في الفركؽ لداللة األحادم التبايف تحميؿ نتائج( : 40)جدكؿ
 106 ................................. الخبرة سنكات عدد متغير إلى تبعان  الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص

 غسؿ جرائـ مكافحة لمعكقات الحسابية متكسطات بيف البعدية لممقارنة( Sidak) سيداؾ اختبار نتائج(: 41)جدكؿ
 سنكات عدد لممتغير تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص ذكم نظر كجية مف األمكاؿ
 107 ....................................................................................................... الخبرة

 معكقات في الفركؽ لداللة المستقمة لمعينات( ت) اختبار كنتائج المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط( : 42)جدكؿ
 تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص ذكم نظر كجية مف األمكاؿ غسؿ جرائـ مكافحة

 108 .................................................................................. التدريبية الدكرات متغير إلى

 في الفمسطينية األمنية المؤسسة في األمكاؿ غسؿ جرائـ آلثار المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 43) جدكؿ
 109 .................................................................. األمني الجياز متغير إلى تبعان  الغربية الضفة

 ذكم نظر كجية مف األمكاؿ غسؿ جرائـ آثار في الفركؽ لداللة األحادم التبايف تحميؿ نتائج( : 44)الجدكؿ
 110 ...................................  األمني الجياز متغير إلى تبعان  الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص

 مف األمكاؿ غسؿ جرائـ آلثار الحسابية متكسطات بيف البعدية لممقارنة( Sidak) سيداؾ اختبار نتائج(: 45)جدكؿ
 111 ..... األمني الجياز لممتغير تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص ذكم نظر كجية

 جرائـ آثار في الفركؽ لداللة مةالمستق لمعينات( ت) اختبار كنتائج المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 46)جدكؿ
 متغير إلى تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص ذكم نظر كجية مف األمكاؿ غسؿ
 112 ...................................................................................................... الجنس

 في الفمسطينية األمنية المؤسسة في األمكاؿ غسؿ جرائـ آلثار المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 47) جدكؿ
 113 ..................................................................العممي المؤىؿ متغير إلى تبعان  الغربية الضفة

 ذكم نظر كجية مف األمكاؿ غسؿ جرائـ آثار في الفركؽ لداللة األحادم التبايف تحميؿ نتائج(: 48)الجدكؿ
 113 .................................... العممي المؤىؿ متغير إلى تبعان  الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص

 في الفمسطينية األمنية المؤسسة في األمكاؿ غسؿ جرائـ آلثار المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 49) جدكؿ
 114 ..................................................................العممي المؤىؿ متغير إلى تبعان  الغربية الضفة
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 ذكم نظر كجية مف األمكاؿ غسؿ جرائـ آثار في الفركؽ لداللة األحادم التبايف تحميؿ نتائج(: 50)الجدكؿ
 115 ....................................... الخبرة سنكات عدد إلى تبعان  الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص

 جرائـ آثار في الفركؽ لداللة المستقمة لمعينات( ت) اختبار كنتائج المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 51)جدكؿ
 متغير إلى تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص ذكم نظر كجية مف األمكاؿ غسؿ

 116 ............................................................................................. التدريبية الدكرات

 األمنية المؤسسة في األمكاؿ غسؿ جرائـ مكافحة آلليات المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 52) جدكؿ
 118 ........................................ (95=  ف) األمني الجياز متغير إلى تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية

 ذكم نظر كجية مف األمكاؿ غسؿ مكافحة آليات في الفركؽ لداللة األحادم التبايف تحميؿ نتائج(: 53)الجدكؿ
 118 ......................... (95=  ف) األمني الجياز متغير إلى تبعان  الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص

 آليات في الفركؽ لداللة المستقمة معيناتل( ت) اختبار كنتائج المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط( : 54)جدكؿ
 تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص ذكم نظر كجية مف األمكاؿ غسؿ جرائـ مكافحة
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 ذكم نظر كجية مف األمكاؿ غسؿ جرائـ مكافحة آليات في الفركؽ لداللة األحادم التبايف تحميؿ نتائج( :56)الجدكؿ
 121 ......................... (95=  ف) العممي المؤىؿ متغير إلى تبعان  الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص

 غسؿ جرائـ مكافحة آلليات ةالحسابي متكسطات بيف البعدية لممقارنة( Sidak ) سيداؾ اختبار نتائج(: 57) جدكؿ
 المؤىؿ لممتغير تبعان  الغربية الضفة في الفمسطينية األمنية المؤسسة في االختصاص ذكم نظر كجية مف األمكاؿ
 122 ...................................................................................................... العممي
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 آليات في الفركؽ لداللة المستقمة لمعينات( ت) اختبار كنتائج المعيارية كاالنحرافات الحسابية األكساط(: 60) جدكؿ
 تبعان  الغربية الضفة في ينيةالفمسط األمنية المؤسسة في االختصاص ذكم نظر كجية مف األمكاؿ غسؿ جرائـ مكافحة
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