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اإلدارة العامة اإلدارة العامة 
لمكافحة الفساد لمكافحة الفساد 

من االقتصادي 
ٔ
من االقتصادي واال
ٔ
واال

وااللكـترونيوااللكـتروني
سرعة االستجابةسرعة االستجابة

الفعالية والكـفاءةالفعالية والكـفاءة

مراعاة حقوق االنسانمراعاة حقوق االنسان

الشفافيةالشفافية

المشاركةالمشاركة

تحمل المسئولية والمسائلةتحمل المسئولية والمسائلة

ل خليفة 
ٓ
ل خليفة إن رؤية حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى ا
ٓ
إن رؤية حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى ا

لت ل تق ال فاق
ٓ
ا اف استش ف ة الثاق فدى ال الد ال لتعاهل ل تق ال فاق
ٓ
ا اف استش ف ة الثاق فدى ال الد ال   عاهل البالد المفدى الثاقبة في استشراف افاق المستقبل جعلتعاهل البالد المفدى الثاقبة في استشراف افاق المستقبل جعلتعاهل

و التطوير واقعًا ملموسًا و كان لوزارة الداخلية و التطوير واقعًا ملموسًا و كان لوزارة الداخلية     سيرة التحديثسيرة التحديثمم
، بفضل ما توافر لها من امكانات بشرية و ، بفضل ما توافر لها من امكانات بشرية و التحديث التحديث نصيبها من نصيبها من 

داء رجال 
ٔ
داء رجال طاقات مدربة و سعيها لتوظيف التقنية الحديثة لتطوير ا
ٔ
طاقات مدربة و سعيها لتوظيف التقنية الحديثة لتطوير ا

من إلنجاز مهامهم في الحفاظ على االستقرار
ٔ
من إلنجاز مهامهم في الحفاظ على االستقراراال
ٔ
مان  اال

ٔ
مانوتوفير اال
ٔ
..وتوفير اال

يمن كلمة معالي الوزير التي ٔالقاها بين يدي حضرة صاحب من كلمة معالي الوزير التي ٔالقاها بين يدي حضرة صاحب  يي ي
الجاللة الملك حمد بن عيسى ٓال خليفة بمناسبة زيارة الجاللة الملك حمد بن عيسى ٓال خليفة بمناسبة زيارة   

..جاللته لوزارة الداخليةجاللته لوزارة الداخلية      
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نبذه عن إدارة الجرائم االلكـترونية

ذ ال ائ ال ة اط ن
ٔ
ا ظ ة ن االلك ائ ال نشاط شا الن ا نظــرا النتشــار نشــاط الجــرائم االلكـترونيــة وظهــور انمــاط جديــدة مــن الجــرائم الــذي نظ

بحاجـــه إلـــى تكـــاتف الجهــــود القضـــائية واالمنيـــه لمواجهـــه هــــذا النـــوع الجديـــد مــــن 

داره 
ٔ
مـر الـذي دعـا إلـى إنشـاء ا

ٔ
صبح يهدد امن اإلفـراد والمتجمعـات اال

ٔ
الجرائم الذي ا

متخصصة  لمواجهة هذا النوع من الجرائم المستحدثة   في مملكة البحرين بتـاريخ 

 ) 109(وفقًا للمرسوم بقانون رقم  2011يناير  28

 

نبذه عن إدارة الجرائم االلكـترونية

منــي المــؤرق بحيــث  •
ٔ
يلتكــون هــذه االداره  قــادرة علــى مواجهــة  هــذا الهــاجس اال ب ؤ ي س و ى ر ر ون

تعنــــى  هــــذه  االداره  بــــالتحقيق  بجــــرائم تقنيــــه المعلومــــات  ومحاربــــة جميــــع 

نماطهـــا  مـــن خـــالل  إعـــداد  الكـــوادر الفنيـــة 
ٔ
إشـــكال الجريمـــة االلكـترونيـــة وا

والمدربة المؤهلة  والمدربة المؤهلة
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2008إحصائيات  الجرائم اإللكـترونية من عام 

اسباب انتشار الجرائم االلكـترونية

  
 .االلكـترونية الخدمات على التجارية التعامالت من كـثير في الكبير االعتماد1.
من غير  االستخدام2.

ٔ
 . االجتماعي التواصل لشبكات اال

 .  االلكـترونية الحكومة مفهوم اتساع3.

شخاص اعتماد4.
ٔ
.الذكية الهواتف تطبيقات على كبير وبشكل اال
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التحديات التي تواجه  اجهزه انفاذ القانون

اانظة1 ل للاال .للحدودعابرهالمعلوماتانظمهجريمة1.

 .االدله اخفاء وسهولة االثبات صعوبة2.

 .االلكـترونية الجريمة لتعريف مشترك دولي قانوني مفهوم وجود عدم3.

 .المكافحة مجاالت في الدول بين الدولي التعاون قصور 4.

قانون جرائم تقنيه المعلومات  مملكة البحرين

ةف اضالشا اهذاال تال قهت ا نة)60(قالقانلال ل  لسنة )60( رقم القانون علىالمصادقهتمتالعامهذامنالماضيالشهر بداية  في

 حول االشكالليات جميع ليزيل القانون هذا جاء بحيث المعلومات تقنيه قانون 2014

 من النوع هذا يعاقب متخصص قانون  هناك يكن لم التي المعلومات تقنيه انظمة جرائم

ائ غال ددنال د ننال ان الالتالق ائهذهنزئانت ال  الجرائم هذه من جزئي  جانبتعالجالتيالقوانينمنالعديدوجودمنبالرغم الجرائم

 حماية قانون  )37( رقم والقانون 2002 للعام  االلكـترونيه المعامالت قانون مرسوم مثل

 الجنائي والقانون الطفل
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قانون جرائم تقنيه المعلومات  مملكة البحرين

 الالزمة والقانونية التنظيميةالبيئةمعيتوافقوبماجاءمؤخراالصادرالقانون فجاء•

مين اإللكـترونية بالخدمات الثقة ولبناء والمعرفة، المعلومات مجتمع لتطوير
ٔ
 وتا

 المعلومات النظمة والتقني العصري  التطور  مراعاة مع اإلنترنت لمستخدمي الحماية

 . المجال هذا في كبير تسارع هناك   ان سيما ال

 قانون جرائم تقنيه المعلومات  مملكة البحرين

نظمةلجريمةواضحتعريفإلىوللوصل  لذا•
ٔ
ل   مع يتواكب  بحيث  المعلوماتا و ىو حريإ ومجريمو يم بب و عي

   به يقوم الذي الدور  ويحدد  المعلومات تكنولوجيا في والمتالحق السريع التطور 

نظمة جرائم  اعتبار تم ,االجرامى النشاط إتمام في الكمبيوتر جهاز
ٔ
 تقنية ا

نهاعلىالمعلومات
ٔ
داةً   المعلومات تقنيةوسائلفيهايكونالتي الجرائما

ٔ
مهىو لتنفيذ ا ونيجر ليهي يويو

نشطة بكافة والقيام للتحايل الجريمة
ٔ
.المشروعة غير الجرمية اال
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قانون جرائم انظمة المعلومات البحرين

نهـــــا الجـــــرائم التـــــي يكـــــون فيهـــــا الحاســـــوب وشـــــبكات الحواســـــيب  ووســـــائل تقنيـــــه  •
ٔ
و با

ٔ
ا

مان وإرسال البرمجيات الخبيثة
ٔ
نظمة اال

ٔ
 المعلومات موضعًا للجريمة مثل التعدي على ا

نظمــة المعلومــات فـــي مملكــة البحــرين إلــى وضــع مجموعــه مـــن •
ٔ
لــذا حــرص قــانون تقنيــة ا

ويــل فــي  بنــود القــانون حيــث 
ٔ
و تا

ٔ
ي لــبس ا

ٔ
التعــاريف الخاصــة بالمصــطلحات التقنيــة إلزالــة ا

نظمــة المعلومـــات 
ٔ
اتفــق قــانون تقنيــه المعلومــات فــي مملكـــة البحــرين مــع معظــم قــوانين ا

السارية في الدول العربية في خطوه  لخلق نوع من التقارب التشريعي  بـين هـذه القـوانين 

. 

قانون جرائم انظمة المعلومات البحرين

ةقاناتفقلذا• نظ
ٔ
ةا اتق ل انظاللكةفال ق  قوانين معظم مع البحرينمملكةفي المعلوماتتقنية انظمةقانوناتفق لذا•

 إلى المشروع غير الدخول تجريم ناحية من العربية الدول في  االلكـترونية الجرائم

نظمة
ٔ
مر كان إذا الشخص عقوبة على وشدد  المعلومات ا

ٔ
 بالمصالح يتعلق اال

.الحكومية
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قانون جرائم انظمة المعلومات البحرين

نظمة تقنية قانون توافق كما
ٔ
 المقرة القوانين معظم مع البحرين مملكة في المعلومات ا

فعال تجريم ناحية من العربية الدول في
ٔ
 إي على بالبيانات العبث شانها من التي اال

 .كان نحو

يم البيانات ونشر واعتراض المختلفةااللكـترونياالحتيالعملياتالقانونوجرم هذا

نظمة واستخدام والتشهير باالبتزاز المتعلقة والقضايا
ٔ
 وإدارة للترويج المعلومات تقنيه ا

 .القانونية غير اإلعمال

قانون جرائم انظمة المعلومات البحرين

مونإنإ تحديد في سواه دون انفردالبحرينمملكةفيااللكـترونيةالجرائمقانون إن إال يجر رينميرو ييوونرب

 ضمن تقع التي واإلجراءات العامة النيابة اختصاص ضمن تقع التي المسؤوليات

  بتطبيق إيمانا وذلك المحكمة قاضي مسؤوليات
ٔ
 ولضمان واالختصاص العزل مبدا

.العملسير سالمة لير
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ابرز القضايا التي تم التعامل معها 

ائتشكل• ةال ال نتال ااالنت زت
ٔ
ثالفالقانإنفاذال  حيث البحرين في القانون إنفاذالجهزه تحديااالنترنتعبرالماليةالجرائمتشكل•

 خالل من لوحظ حيث 2014 العام في قضيه 53الماليه الجرائم قضايا عدد بلغ

جرتها التي الفنية التحريات
ٔ
شخاص هم الجرائم هذه مرتكبي إن  االداره ا

ٔ
 ا

ن نت ثاإخفاإلد
ٓ
ةا هاتالتال تكا تخداثنا ا  استخدام حيث من  ارتكابهايتمالتيالجريمةاثارإخفاءإلىيعمدون متمرسون

 التشفير وفك البيانات اعتراض برمجيات

ابرز القضايا التي تم التعامل معها 

ة ه إخفا ات ا تخ ا إل شخا
ٔ
اال هؤال ا ل ا ن ة

ٔ
اال ويزيد االمر صعوبة عندما يلجا هؤالء االشخاص إلى استخدام برمجيات إخفاء هوية ز

حيث انه خالل هذا العام تعاملت االداره  مع ) IP Address(المستخدم 

قضيه واحده  كانت القيمة المالية  للمبلغ الذي تم االحتيال فيه تصل الى نحو 

لكة268500 خا ا كان ه ه شت ال شخا
ٔ
اال ن نا د دينار بحريني  وجميع االشخاص المشتبه بهم كانوا خارج مملكة 268500

 .البحرين
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ابرز القضايا التي تم التعامل معها 

 لمكافحة العامة اإلدارة تلقت االلكـترونيه الجرائم بقضايا  الدولي التعاون مجال وفي•

ٔ
منالفساد

ٔ
 المنظمةالجرائم مكافحةوكالةمنبالغاوااللكـترونياالقتصاديواال

 من مجهول شخص قيام مفاده المتحدة، بالمملكة(soca)الخطورة بالغة

حد بابتزاز البحرين مملكة داخل
ٔ
 بطلبه وذلك االلكـترونية المواقع مستخدمي ا

ةل فضالةفلفاض قالالنشقال
ٔ
لا  حصل ان سبق التي الصور بنشربتهديدهيقومالرفضحالةوفيله،فاضحة لصور 

صدقائه إلى عليها
ٔ
قربائه المدرسة في ا

ٔ
 . وا

ابرز القضايا التي تم التعامل معها 

سفرت والتي والمتابعة والتحري  البحث عمليات اإلدارة باشرت فقد وعليه•
ٔ
 تورط عن ا

شخاص 5
ٔ
فعال، هذه وراء ا

ٔ
 إذن على الحصول وبعد منهم، 4 إلى التوصل وتم اال

جهزة وضبط المتهمين على القبض إلقاء تم العامة النيابة من
ٔ
 التي االلكـترونية اال

 العامة النيابة إلى إحالتهم وتم لهم، منسوب هو بما اعترفوا حيث بحوزتهم، كانت

.حيالهمالقانونيةاإلجراءاتالتخاذ
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ابرز القضايا التي تم التعامل معها 

 والجرائم الفساد لمكافحة العامة اإلدارة تلقت  االخيرة  االونة في وانه كما•

شخاص من العديد وقوع حول البالغات من العديد  وااللكـترونية االقتصادية
ٔ
 اال

داب مخلة مشاهد في تصويرهم عبر فيديو، بلقطات ابتزاز لعمليات ضحايا
ٓ
 دون  باال

  علمهم
ٔ
 الفيديو مقاطع نشر يتم ان اما وتهديدهم لهم  المادي االبتزاز عملية وتبدا

 في المقاطع هذه بنشر القيام عدم مقابل  ماليه مبالغ تحويل او تسجيلها تم التي

.االنترنت شبكة

ابرز القضايا التي تم التعامل معها 

يي إن إلى االداره في الفنية الكوادر بهاقامتالتيالتحرياتخاللومنتبينحيث•

 برنامج الى ضحاياه باستدراج   تقوم  دوليه عصابات قبل من تدار العمليات هذه

مام  تصويرهم يتم ، إباحية ومشاهد نسائي بصوت دبلجة وباستخدام سكايب
ٔ
 ا

 تحديد تم حيث مسجله إباحية بتصرفات  القيام منهم والطلب الكمبيوتر كاميرا

.الخصوص بذلك المعنيه الجهات مخاطبة وتم العصابات هذه اماكن
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...التوصيات

إنشــــاء قاعــــدة بيانــــات عربيــــه يــــتم فيهــــا تخــــزين   بيانــــات مرتكبــــي الجــــرائم االلكـترونيــــة  •

دوات التقنيه المستخدمة من قبلهم  ليتم االستفادة منها 
ٔ
ساليب الجريمة واال

ٔ
 واال

  االنترنت عبر المالية الجرائم إشكاليات حل في متخصصة  جهة إنشاء •

 غرار على السيبيري  الفضاء قضايا في متخصصة  العربي المستوى على  شرطه إنشاء•

   االنتربول شرطة

...الخاتمة 

ال• ع
ٔ
لال داة

ٔ
ا ك ل

ٓ
اال ب الحاس از لجه تزايد ال االستخدام مع االستخدام المتزايد لجهــاز الحاســـب االلــي كـــاداة لالعمال مع

صبحت المعلومات المخزنة إلكـترونيًا هدفًا متزايد 
ٔ
واالتصاالت ا

جل االكـتشاف
ٔ
همية من ا

ٔ
 .اال

 إال والتغــــير باستمرار بالتطور  شك دون من التكنولوجيا ستبقى •
ن
ٔ
سـاليـب على ا

ٔ
ساسيـة اال

ٔ
دلـــة بجمــع اال

ٔ
ن اإللكـترونية اال

ٔ
 تبقى ا

   .فعالة




