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 واحللول اذلكيةالسطو املسلح 

يعترب السطو املسلح من أ كرث اجلرامئ تعقيداً يف عمل ماكحفة اجلرمية، وخاصة أ ن ال سلوب املتبع حالياً يف ال ردن هو 

سطو فردي، أ ي دراسة السلوك هلم يعترب مس تحيل يف الوقت احلايل ل ن هذا النوع من اجلرامئ يعترب دخيل 

 جديد عىل اجملمتع.

الوالايت املتحدة ال مريكية ولك ما متلكه من تكنولوجيا ماكحفة اجلرمية مل تقدر الس يطرة عىل جرامئ السطو املسلح، 

حيث ترتبع يه ودوةل جنوب افريقيا عىل مقة ادلول ال كرث وقوع جلرامئ السطو املسلح، ولكن تعترب الوالايت 

سطو املسلح وهذا عائد لمنط التعامالت املالية املتبع فهيا، الامريكية من ادلول ال قل خسارة مالية من معليات ال 

يمت من خالل البطاقة )بيع ورشاء وتداول(  يف الوالايت املتحدة من % من التعامالت املالية95حيث يالحظ أ ن 

لنقد أ و البطاقة البنكية اخلاصة حبساب الشخص، حيث هذا المنط من التعامالت املالية يقلل من قمية ا ةاالئامتني

 يف املتاجر وحمطات الوقود وغريها، مم يقلل من اخلسائر املالية عند حدوث معلية سطو.

ل ي معلية  تروجيية ولتشجيع هذا المنط من املعامالت املالية تقدم املتاجر وحمطات الوقود وغريها خصومات ونقاط

حملطة او املطعم عندما يمت ادلفع رشاء تمت هبذا المنط، ومن املؤسف أ ن يف ال ردن يصاب ابلصاعقة ماكل املتجر او ا

عىل الزبون يف حاةل اس تخدام هذا المنط من خالل البطاقة وخاصة االئامتنية وابالإضافة ذلكل يفرض رضيبة اضاقيه 

 .املتجر او احملطة ، فأ صغر معلية سطو قد تهني  عىل راس املال لصاحبيف معلية ادلفع

قات البنكية واالئامتنية وامنا أ يضا تطوير ال نظمة البنكية احلل ليس فقط يف حتفزي الزابئن عىل اس تخدام البطا

لكرتونية، من خالل تطبيق عمل البياانت وحتليل البياانت  لتصبح قادرة عىل استيعاب معليات الرشاء والتداول االإ

  الضخمة، الن هذا النوع من تدفق البياانت يصنف حتت البياانت الضخمة. 
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