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قال تعاىل  
َا لَدَيْهِمْ  ْ وَأَحَاطَ بمِ ِ رَبِّهمِ َالاتَ واُ رسِ ْلغَ ْ أبَ َ أنَ قدَ   لِيَعْلمَ

َّ شَيْءٍ عَدَدًا  وَأَحْصَى كلُ
صدق اهلل العظيم                      

سورة اجلن آية ( 28 )   



ح�سرة �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم



ح�سرة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري ح�سني بن عبداهلل /ويل العهد املعظم



الرحيم الرمحن ا بسم

تتطو وسائلها أن إال النسيب بالثبات دوافعها تتصف كانت وإن اجلرمية أن اال، هذا يف يعمل من كل لدى األمين العمل بديهيات من رإن
بأسالي تطالعنا تزال وال للحدود، عابرة وهي العلمي، التطور وتواكب اتمع، نعهدهببتطور مل جديدة للسكينةجرمية هتديداً وتعترب سابقاً، ا

مرت ويتعقب اجلرمية يالحق يزال وال كان العام األمن جهاز أن إال فيه، والنمو اإلزدهار يعيق جدياً وهتديداً اتمع يف للعدالةوالطمأنينة ويقدمهم كبيها
بق شاقه مهمة تعترب ما وبقدر اتمع، عن خطرها لدرء كلل ودون وإصرار عزمية املزيدبكل تتطلب نبيلة، جليلة وغايات أهداف ذات هي ما در

اجل ضد النضال معركة كسب لنا تتيح واليت اال، هذا يف املتطورة واألساليب الوسائل مجيع وإستخدام واليقظة الدائم والسهر العمل رميةمن
وقوعها من واحلد اجلرمية منع وهو أال إليه نسعى الذي اهلدف وحتقيق .وارمني

األرقام الظئيةحصااإلتسلط على اجلرميةاألضواء الباحثأوتضعواهر أمام مالحمها قدوفقاًو،برز اليت والعوامل املتغريات من للعديد
نقصان أو زيادة يف مؤثرة هبدفتغدو التحليل من الباحث ميكن مما اجلرائم، هذه وقوع ودقةالتنبؤإحتمالية مصداقية زادت وكلما هذهللمستقبل،

األرقا على املبين اإلحصائي التحليل خالل ومن التنبؤ، دقة إزدادت البيانات مجع دائرة وإتساع يتمماألرقام أن ميكن يفالدقيقة املؤثرة العناصر حتييد
اجلرميةإ احملفزةوضبطزدياد خفضوالعمل،البيئة وتكراراهاإحتماليةعلى وحدوثها هتتممن، اليت املتغريات اإلحصائيةأبرز الدراسات هبا

اجلنائي؛ اجلرميةوالتحليل اإل،العمر،وقت اإل،جتماعيةاحلالة اجلالعوامل اإلحصاء يوفرها قد اليت املتغريات من وغريها جيدأنونأملنائي،قتصادية
جمتمعمنإليهنصبوماإىلللوصولمساعدتناشأنهمنماكلوتقديماملضمار،هذايفهبايستعانأداةاجلرميةمعاجلةبأمرواملهتمونالباحثونهبا
.آمن

إخنفاضًا يظهر النمط وأن السابقة، السنوات عن إخنفض اجلرمية معدل أن على بوضوح تدل اإلحصائية النشرة هذه أن لإلرتياح يدعو ومما
إل من متكنا ا وحبمد أنه كما السكان، عدد يف املضطردة الزيادة من بالرغم دمواللجرمية وقُ اجلرائم هذه مرتكيب من العظمى الغالبية على القبض قاء

مع وخري به نعتز سالحاً نعتربه الذي معنا وتعاونه مواطننا بوعي أنوه أن هنا يفوتين وال حبقهم، القانونية اإلجراءات إلختاذ يفللعدالة عليه نعتمد ني
اال ف. هذا ملا يوفقنا أن القدير العلي املوىل وإستتباسائلني الطمأنينة وتوفري اخلري امللكبيه اجلاللة صاحب رائدنا قيادة حتت األمن

ا ورعاهعبد ا حفظه املعظم احلسني بن .الثاني

القصـــــــــد وراء من وا

 

 

الركن اللواء
العــــــــــ األمن ـــاممدیر

الحواتمـــــة محمد حسین
 



رؤيــتـنـا  
إدارة رائدة وطموحة توفر قاعدة بيا�ات شاملة تساهم يف حتقيق األمن 

وصون احلقوق واحلريات.
رسالتـنا  

تقديم خدمات ومعلومات أمنية دقيقة وشاملة اىل مؤسسات إ�فاذ 
القا�ون تساهم يف احلد من اجلرمية من خالل منظومة معلوماتية أمنية 

 .متطورة 

  ،
قـيـمــنــا الـجـــــوهــريــــــة  

،  اإللتزام بالعمل املؤسسي  ،   التميز يف تقديم اخلدمة    الوالء واإل�تماء  
،   العدالة واملساواة ،   النزاهة والشفافية  ،   اإلبداع  السرية واملكتومية   

.واإلبتكار 



Chapter One : Crimes in Jordan     املرتكبة يف اململكة األردنية اهلامشيةاجلرائم : الفصل األول 

Chapter Two : Under Investigation Crimes               اجلرائم املرتكبة قيد التحقيق:  الثاني الفصل

Chapter Three : The Criminal Situation in Jordan الوضع اجلرمي يف األردن   :  الثالث الفصل 

Chapter Four : Crimes Committed by Juveniles     اجلرائم املرتكبة من قبل األحداث:  الرابعالفصل  

Chapter Five : Crimes Committed by Foreigners    اجلرائم املرتكبة من قبل األجانب:  اخلامسالفصل  

Chapter Six : Drug Crimes  in Jordan  جرائم املخدرات املرتكبة يف  اململكة األردنية:  السادسالفصل  
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