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املقدمة:

املال،  جلمع  دائما  ت�سبو  فاإنها  والراحة  العي�ض  �سبل  الب�رشية  النف�ض  حتقق  حتى 
كافة  ويبذلون  الرثاء  يحبون  بالفطرة  فالنا�ض  ڇ)))،  ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ڇ  تعالى:  قال 
اإر�ساء هوى النف�ض يف احل�سول  اأنه يف �سبيل  اإليه. ولكننا نالحظ  جهدهم للو�سول 
تخالف  املادي،  للك�سب  ملتوية  طرقاً  ال�سمري  عدميي  بع�ض  �سلك  وك�سبه  املال  على 
ه دين وال عرف  القواعد ال�رشعية التي تق�سي باأن حيازة املال بطرق م�سبوهة اأمر ال يقرُّ

وال قانون.
واملتتبع لعمليات ك�سب املال يف الوقت احلا�رش يالحظ من خالل بع�ض املمار�سات 
حديثة  تقنية  اأ�ساليب  يف  ظهرت  مذهلة  غريبة  اأ�ساليب  وجود  املال  جمع  يف  اخلاطئة 
ال�رشيع  التقني  التطور  ذلك  تواكب  م�سبوهة  معقدة  بطريق  املال  ك�سب  يف  للتحايل 
ال�سيا�سية  القرارات  على  املال  راأ�ض  �سيطرة  اإلى  ى  اأدرَّ الذي  العوملة  املوجود يف ع�رش 

و�سيادة الدول.
ومن اأبرز االأ�ساليب التقنية املحرمة لك�سب املال يف ع�رشنا احلا�رش اأ�سلوب غ�سل 
االأموال، الذي ظهر ب�سكل جلي كو�سيلة احتيالية معقدة متوه وتغطي م�سادر االأموال 
االإجرامية  االأعمال  اأبرز  من  اأ�سبحت  اجلرمية  فهذه  م�رشوع،  ب�سكل  لتظهر  املحظورة 

))) �سورة الفجر، االآية: 20.
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ب�سكل  التطور  و�رشيعة  التعقيد  بالغة  ارتكابها  اأ�ساليب  الأن  اخلطورة،  العالية  املنظمة 
مده�ض مينع اجلهات االأمنية من اكت�سافها ب�سهولة. 

وقد عانت العديد من الدول من تنامي هذه الظاهرة التي �رشعت يف تهديد كيانها 
اجلهود  كافة  مع  ذلك جهودها  فتكاثفت مبوجب  املالية،  موؤ�س�ساتها  الثقة يف  و�سعف 
الدولية ملكافحتها واحلد من تطوراتها التقنية املتتالية التي و�سلت اإلى تكوين عالقات 
حديثة بني غ�سل االأموال وجرائم متويل االإرهاب، التي ظهرت على ال�سطح ب�سكل جلي 
بعد االأحداث االإرهابية �سد اأمريكا يف احلادي ع�رش من �سبتمرب 2001م، واأ�سهمت هذه 
الدول  بع�ض  ت�سويه �سورة  باالإرهاب يف  املرتبطة  االأموال  لغ�سل  امل�سبوهة  العمليات 

ال�رشق اأو�سطية واأ�سبحت ب�سببها النظرة الغربية �سلبية جتاه هذه املجتمعات. 
وملخالفة هذه االأن�سطة امل�سبوهة الأحكام ال�رشيعة االإ�سالمية، وقناعة اململكة العربية 
كافة  وعلى  امل�رشوع  االقت�ساد  على  اجلرائم  هذه  عن  الناجتة  ال�سيئة  باالآثار  ال�سعودية 
النواحي االأمنية واالجتماعية، حر�ست اململكة العربية ال�سعودية، بكونها بلد احلرمني 
ال�رشيفني، على مواكبة اجلهود الدولية املبذولة ملكافحة غ�سل االأموال، فكثفت جهودها 
جهودا  بذلت  كما  اأن�سطتها،  كافة  وحماربة  م�سادرها،  ومتابعة  اجلرائم،  هذه  لكبح 
داخلية مو�سعة انت�رشت يف كافة اأرجاء الوطن من اأجل احلد من عمليات متويل هذه 
االأن�سطة امل�سبوهة، واأ�سدرت ال�سلطة الت�رشيعية االأنظمة ال�سارمة التي جترمها وتعاقب 
عليها، ومن ذلك موافقة جمل�ض الوزراء ال�سعودي على م�رشوع نظام مكافحة غ�سل 
الذي  2003/8/18م  املوافق  1424/6/20ه���  وتاريخ   167 رقم  بالقرار  االأم��وال 
1424/6/25ه���  وتاريخ  م/39  رقم  امللكي  املر�سوم  مبوجب  عليه  امل�سادقة  متت 
االأم��وال  غ�سل  ملكافحة  جديد  نظام  ذلك  بعد  �سدر  ثم  2003/8/22م،  املوافق 
مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/31 وتاريخ 1433/5/11ه� املوافق 2012/4/3م، 
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فاأ�سبحت مبوجبها اململكة العربية ال�سعودية �سمن الدول التي اتخذت خطوات مهمة 
ملكافحة غ�سل االأموال. 

اأهمية البحث وخطته:

اإن مو�سوع غ�سل االأموال يحمل يف طياته اأهمية كبرية جلوانب متعددة، فهو يوؤدي 
اإلى خلخلة الكيان االجتماعي واالقت�سادي خلطورته على النظام امل�رشيف يف الدولة، 
على  تركز  االإجرامية  فالع�سابات  النظام،  عن  خارجة  فا�سدة  عمليات  من  يت�سمنه  ملا 
اخرتاق اأجهزة الدولة للنفاذ اإلى مراكز اتخاذ القرار، ومن ثم اإ�سعاف هذه االأجهزة 

عن القيام بدورها املطلوب.
ارتبطت  اإجرامية  اأنها ظاهرة  االأموال جند  ن�ساأة جرمية غ�سل  النظر يف طبيعة  وعند 
باجلرمية املنظمة، بداأت يف الواليات املتحدة االأمريكية بعد احلرب العاملية االأولى، ثم 
اأزداد منوها حتى اأ�سبحت يف وقتنا احلا�رش من اجلرائم االقت�سادية التي اأخذت اأبعاداً 
جديدة يف ظل ظاهرة العوملة، حيث كانت ترتبط يف بداية ظهورها بتجارة املخدرات 
اإال اأنها يف الوقت املعا�رش ظهرت باأ�سكال وطرق اإجرامية معقدة ومتنوعة توؤدي اإلى 
ا�ستثمارات  اإدخالها يف  املتح�سلة من اجلرائم، ومن ذلك  االأموال  �سهولة تطهري هذه 
م�رشوعة بعمليات متتابعة، حتى يتم حتويلها اإلى دورة الن�ساط القت�سادي الر�سمي من 
امل�رشفية  اجلهات  عرب  ال�رشعية  ال�سفة  لتكت�سب  امل�سبوه  م�سدرها  على  التغطية  اأجل 
الر�سمية، ومن ثم اإدخالها يف القنوات امل�رشفية املعتمدة ال�ستثمارها بطريقة م�رشوعة. 
وقد ازداد االهتمام العاملي حاليا مبخاطر عمليات غ�سل االأموال االقت�سادية، وال �سيما 
م�سدر  على  الزائفة  ال�رشعية  اإ�سفاء  و�سائل  ابتكار  يف  اأبدعت  االإجرامية  اجلماعات  واأن 
يف  وا�ستخدامها  امل�رشوع  غري  احلقيقي  م�سدرها  باإخفاء  وذلك  امل�رشوعة،  غري  اأموالهم 
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ميادين اقت�سادية خمتلفة؛ تهدد ا�ستقرار النظم الدولية االقت�سادية)2) فاأ�سبح م�سطلح غ�سل 
باجلرائم  املهتمة  الدولية  املحافل  املنت�رشة يف  احلديثة  امل�سطلحات  اأهم  من  حالياً  االأموال 

االقت�سادية، ملا حتمله من انعكا�سات �سلبية على االأمن االجتماعي واالقت�سادي الدويل.
كبرية يف  اأهمية  له  وتو�سيح خماطرها  االأموال  غ�سل  البحث يف جرمية  فاإن  ولذا 
املتوا�سلة  اأ�ساليبها  وتطورات  اخلطري  تاأثريها  انت�سار  ب�سبب  ازدادت  احلا�رش  ع�رشنا 
�سغرية  قرية  اإل��ى  ال��دويل  العامل  حتول  حيث  احلديثة،  العوملة  اأدوات  ت�ستغل  التي 
التاأثري  رقعة  فات�سعت  واالت�ساالت،  التقنية  جمال  يف  املبهر  العلمي  التقدم  يحكمها 
�سهولة  بكل  الدول  تتجاوز حدود  التي  التقنية  املخاطر  ن�سبة  املجتمعات وكرثت  على 
االإجرامية  للعمليات  ال�سلبية  االآثار  فاأ�سبحت  البعد،  عناء  لل�سفر وحتمل  احلاجة  دون 

امل�سبوهة االإجرامية بوا�سطتها �ساملة وعامة تهدد كافة دول العامل. 
االأم��وال  غ�سل  مفهوم  لتو�سيح  املقارن  البحث  هذا  مو�سوع  اختيار  مترَّ  ولهذا 
واأهدافه، واأ�ساليبه امل�ستخدمة من قبل الع�سابات، وبيان الدور الذي تقوم به املوؤ�س�سات 
املالية وامل�رشفية دوليا، ومدى اأهمية تعاونها ملواجهة هذه الظاهرة االإجرامية، وتو�سيح 
املنظمة  باجلرمية  وعالقتها  والعاملي،  الداخلي  االقت�ساد  على  االأم��وال  غ�سل  خطورة 

والف�ساد املايل واالإداري.
خلطته  وفقاً  البحث  هذا  يف  بالتف�سيل  االأم��وال  غ�سل  جرمية  مناق�سة  تتم  و�سوف 

املقررة، وذلك بح�سب التق�سيم االأتي: 
املبحث االأول: مفهوم ظاهرة غ�سل االأموال ومراحلها.

 املطلب االأول: مفهوم جرمية غ�سل االأموال. 
املطلب الثاين: اأنواع االأعمال غري امل�رشوعة املولدة لالأموال القذرة.

)2) غ�سل االأموال يف �سوء اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية »درا�سة مقارنة«، عبداملجيد قا�سم وعبداملجيد ا�سويكر، 
ليبيا، �ض)22-2.
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املطلب الثالث: مراحل جرمية غ�سل االأموال.
املبحث الثاين: خماطر جرمية غ�سل االأموال واآثارها.

 املطلب االأول: اأ�سباب جترمي غ�سل االأموال.
 املطلب الثاين: مدى العالقة بني غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب واملخدرات وغريها 

من االأن�سطة االإجرامية.
املطلب الثالث: االآثار االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية املرتتبة على جرمية غ�سل 

االأموال. 
واأبرز اجلهود  االإ�سالمية  ال�رشيعة  االأموال يف  اأحكام جرمية غ�سل  الثالث:  املبحث 

الدولية ملكافحتها.
املطلب االأول: حكم غ�سل االأموال يف ال�رشيعة االإ�سالمية.

املطلب الثاين: االجتاه الدويل ملكافحة غ�سل االأموال.
املطلب الثالث: جهود اململكة العربية ال�سعودية يف مكافحة غ�سل االأموال. 

 اخلامتة: وت�سمل النتائج والتو�سيات.
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املبحث الأول
مفهوم ظاهرة غ�صل الأموال ومراحلها

متهيد:

معنويني  اأ�سخا�ض  اأو  عاديني،  اأ�سخا�ض  بوا�سطة  االأم��وال  غ�سل  جرائم  ترتكب 
كبرية،  ب�رشية  جمموعات  داخل  غالباً  اجلرمية  هذه  وتظهر  وغريها.  املالية  كال�رشكات 
يرتد اأثرها ال�سلبي عليهم جميعا وميتد �رشرها لي�سيب العديد من موؤ�س�سات املجتمع، 
عنا�رش  اأهم  حماية  يحقق  عليها  والعقاب  امل�سبوهة  العمليات  هذه  جترمي  اأ�سبح  لذا 
تكوين االإطار االجتماعي للدولة وهو املجتمع))). وقد امتدت جرمية غ�سل االأموال يف 
عاملنا املعا�رش فاأ�سبحت ت�سمل اأي فعل يرتبط بالن�ساط الإجرامي الأ�سلي غري امل�رشوع 
مل�سدر هذه االأموال وهو غ�سل االأموال غري امل�رشوعة، مع حتقق الغاية من هذا ال�سلوك 
االإجرامي وهو اإ�سفاء امل�رشوعية عليها وا�ستثمارها اأو اال�ستفادة منها مع العلم بامل�سدر 

غري امل�رشوع لالأموال))).
وبناء عليه، �سوف يناق�ض هذا املبحث ظاهرة غ�سل االأموال يف ثالثة مطالب تو�سح 
بالتف�سيل مفهوم غ�سل االأموال واأنواع االأعمال غري امل�رشوعة املولدة لالأموال القذرة، 
يف  ت�ساهم  التي  الدوافع  واأبرز  االأموال  غ�سل  جرمية  بها  متر  التي  املراحل  اأهم  وتبني 

ارتكابها واأ�ساليب مكافحتها، وذلك وفقاً ملا يلي: 

العمري،  حممد  اأحمد  واالقت�سادية،  والنظامية  االجتماعية  جلوانبها  دولية  نظرة  االأم��وال  غ�سل  جرمية   (((
مكتبة العبيكان، الريا�ض، الطبعة االأولى، 2000م، �ض9)

))) جرمية غ�سل االأموال »درا�سة مقارنة«، خالد حامد م�سطفى، 2008م، �ض8).
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املطلب الأول: مفهوم جرمية غ�ضل الأموال

اأوًل: تعريف اجلرمية يف اللغة وال�ضطالح.

1- التعريف اللغوي للجريمة:
اجلرمية لغة اأ�سلها َجَرَم، وتعني: التعدي والذنب والقطع، يقال: جرمه يجرمه جرماً 
الك�سب:  وَقَطعه، ومنها  َمه  اأي �رَشَ َجْرماً  النخل  َم  َوّجررَّ ِرَمًة،  جَتْ مه  اأي قطعه. ويقال: جررَّ
يقال: اأْجَرَم واْجرَتَم اأي ك�سب الأهله وجرمية القوم كا�سبهم، واجُلرم: الذنب، واجلمع 
اأجرام وجروم وهو اجلرمية وقد جرم يجرم جرماً واجرتم واأجرم فهو جمرم وجرمي)))..

ويف القراآن الكرمي وردت الفاظ: »جمرم« و»جرمية« و»ُجرم« يف عدة اآيات منها:
تعالى:  وقوله  ڌڇ)6).  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  تعالى:  قوله   

ې  ڇ  تعالى  وقوله  ڦڇ)7).  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ڇٹ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڇ  تعالى:  وقوله  ڇ)8).  ې ې ې ى ى 
ہ ڇ)9).

على  التعدي  فعل  ظهور  هي  اجلرمية  حقيقة  اأن  اللغوي  املعنى  هذا  من  ويت�سح 
احلقوق واحلرمات، واأنرَّ ذلك يورث االإثم والذنب)0)).

2- التعريف ال�صطالحي للجرمية:
هذه  اأ�سهر  وم��ن  الفقهاء  ا�سطالح  يف  للجرمية  خمتلفة  كثرية  تعاريف  وردت 

))) ل�شان العرب، ابن منظور، دار �شادر للطباعة والن�شر، بريوت، ط )، 2000م، مادة ج رم، ج )، �ض29).
)6) �سورة االأنعام، االآية: )).

)7) �سورة االأعراف، االآية: )8.
)8) �سورة يو�سف، االآية: 0)).
)9) �سورة ال�سعراء، االآية: 69.

احلمي�سي،  دار  مكتبة  الهري�ض،  الرحمن  عبد  اللطيف  عبد  الدولية،  االتفاقيات  �سوء  االأموال يف  غ�سل   ((0(
الريا�ص، ط)، )2))ه�، �ض0).
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التعاريف ما ذكره املاوردي باأن: اجلرائم حمظورات �رشعية زجر اهلل تعالى عنها بحدٍّ اأو 
تعزير)))). ويو�سح هذا التعريف اأن جترمي االأفعال �رشعا ال يكون اإال بن�ض يف القراآن 
اإال  اأو م�ستنبط من م�سادر الفقه االإ�سالمي املعتربة ليتحقق مبداأ » ال جرمية  اأو ال�سنة، 
عقوبة  له  مقرر  �رشعا  املحظور  الرتك  اأو  الفعل  اأن  التعريف  هذا  يو�سح  كما  بن�ض«. 
مقدرة من اهلل �سبحانه وتعالى اأو تعزير يقرره ويل االأمر، فال يجوز معاقبة اجلاين اإال 
بالعقوبة املقررة ليتحقق مبداأ »ال عقوبة اإال بن�ض«. مما يوؤكد اأن ال�رشيعة االإ�سالمية ال 
اأمر معاقب على تركه)2)). وهناك  اأو ترك  اأمر معاقب على فعله  اإال على فعل  تعاقب 
تعاريف اأخرى للجرمية م�سابهة لهذا التعريف منها: ما ذكره عبدالقادر عودة باأنه »اإتيان 
م الرتك معاقب على تركه اأو هي فعل  م معاقب على فعله اأو ترك فعل حمررَّ فعل حمررَّ

اأو ترك ن�ست ال�رشيعة على حترميه والعقاب عليه«)))).
اأما تعاريف اجلرمية يف نظر بع�ض كتاب القانون فهي خمتلفة حيث عرفها البع�ض 
تدابري  اأو  عقوبة  القانون  لها  يقرر  جنائية  اإرادة  عن  �سادٌر  م�رشوع  غري  »فعٌل  باأنها 
�سخ�ض  ي�سدر عن  اإراديٌّ غري م�رشوع  �سلوك   « باأنها  اأخرون  احرتازية«)))). وعرفها 
م�سئول جنائيا يف غري حاالت االإباحة عدواناً على مال اأو م�سلحة اأو حق حممي بجزاء 
جزاًء  لفاعله  ويقر  القانون  يحظره  اإرادي  »�سلوك  اأنها  بع�سهم  ويرى  جنائي«)))). 

جنائياً«)6)).
)))) الأحكام ال�شلطانية، اأبي احل�شن علي بن حممد املاوردي، مطبعة البابي احللبي، م�شر، ط86))،2ه�، �ض9)2.

)2)) غ�سل االأموال يف �سوء االتفاقيات الدولية، عبد اللطيف الهري�ض، �ض0).
الر�شالة، بريوت، ط  موؤ�ش�شة  القادر عودة،  الو�شعي، عبد  بالقانون  الإ�شالمي مقارنًا  الت�شريع اجلنائي   ((((

986)،6م، ج)/ 66.
)))) �سرح قانون العقوبات »الق�سم العام«، حممود جنيب ح�سني، دار النه�سة العربية، القاهرة، 977)م، �ض)).
دار  ال�سيفي،  م�سطفى  الفتاح  عبد  والقانون،  االإ�سالمية  ال�سريعة  يف  اجلنائي  للنظام  العامة  االأحكام   ((((

النه�سة العربية، القاهرة، )200 م، �ض)).
اال�سكندرية،  احلقوق،  كلية  اجلامعية،  الدار  قهوجي،  عبدالقادر  علي  العام«،  »الق�سم  العقوبات  قانون   ((6(

)98)م. �ض0).
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له  ُقررت  عنه  منهيٍّ  ترك  اأو  فعل  تتمثل يف  اجلرمية  اأن  يتبني  التعريفات  هذه  ومن 
عقوبة �رشعية اأو قانونية.

ثانيًا: تعريف غ�ضل الأموال لغة وا�ضطالحًا:

1- التعريف اللغوي: 
اأ - الَغ�ْسل م�سطلح ماأخوذ من االأ�سل اللغوي َغ�َسَل، يقال: غ�سل ال�سيء َيْغ�سُله َغ�ْساًل 
وُغ�ْساًل، وقيل الَغ�ْسُل امل�سدر من َغ�َسل، والُغ�ْسل بال�سم اال�سم من االغت�سال. والَغ�ْسل 
بفتح العني و�سكون ال�سني م�سدر غ�سل مبعنى اإزالة الو�سخ ونحوه ب�سب املاء عليه وقيل 
لكلمة  اللغوي  املعنى  من  ويتبني  باملاء)7)).  ونظفه  الو�سخ  عنه  اأزال  غ�ساًل  ال�سيء  غ�سل 

غ�سل اأنها تطلق على �سلوك اإزالة االأو�ساخ من �سيء ما وهذا ال�سيء ي�سمل املال وغريه.
ب - املال: ا�سم ل�سيء يطلق على ما ميلكه االإن�سان من متاع اأو عقار اأو مال وغريه، 
يقال رجل ماٍل اأي كثري املال واجلمع اأموال)8))، ورد يف املعجم الو�سيط باأن » املال » كل 
ما ميلكه الفرد اأو متلكه اجلماعة من متاع، اأو عرو�ض جتارة اأو عقار اأو نقود، اأو حيوان، 

واجلمع اأموال وقد اأطلق يف اجلاهلية على االإبل)9)).
ومن هذا املعنى اللغوي يت�سح اأن م�سطلح غ�سل االأموال يعني كل فعل يتم بوا�سطته 

اإزالة الو�سخ من املال امللوث..
2- التعريف ال�صطالحي لغ�صل الأموال:

ذلك  يف  وجوده  لعدم  االأم��وال  غ�سل  مل�سطلح  ال�رشعية  الفقه  م�سادر  تتطرق  مل 
الوقت ولكنها ذكرت يف حتديد املق�سود باملال تعاريف متعددة، فاحلنابلة يرون اأن املال 

)7)) ل�سان العرب، ابن منظور، مادة غ�سل، ج))، �ض9).
)8)) ل�سان العرب، ابن منظور، مادة: مول، ج))/ )22.

)9)) املعجم الو�سيط، �سادر عن جممع اللغة العربية، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، مادة )م ول)، 2 / 927
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هو ما يباح نفعه مطلقاً، واقتناوؤه بال حجة)20)، اأما ال�سافعية فيحددون داللة ا�سم املال 
فقط على ما له قيمة يباع بها وتلزم قيمته))2)، ويتو�سع املالكية يف مفهومه باأن املق�سود 
اأما  اإدخاله يف التعامل با�ستبدال غريه)22)،  باملال ي�سمل كل ما يقع عليه امللك، وميكن 
االأحناف فمفهوم املال عندهم عبارة عن موجود قابل لالدخار عند ال�سعة واالختيار له 
قيمة مادية بني النا�ض))2). فاملال هنا ي�سمل كل ما ملكه االإن�سان من كل �سيء يح�سل به 

املنفعة وامللك.
يعني  باأنه  ما يحدد مفهومه  منها  االأموال  لغ�سل  اأخرى  ا�سطالحية  تعاريف  وهناك 
اإ�سفاء ال�رشعية بطريقة ما على االأموال النقدية املتح�سل عليها من اجلرائم))2)، وهذا 
اأو  اأنه »اإخفاء  تعريف قا�رش ال ي�سمل املق�سود الكامل لهذا امل�سطلح وهناك من يرى 
متويه حقيقة اأموال متح�سله من جرمية من�سو�ض عليها يف القانون الوطني اأو الدويل 
اأو  ملكيتها  اأو  حركتها  اأو  بها  الت�رشف  طريقة  اأو  مكانها  اأو  االأم��وال  تلك  م�سدر  اأو 
باأن تلك االأموال  احلقوق ال�سخ�سية اأو العينية املتعلقة بها على اأن يكون الفاعل عاملاً 
فه باأنه: »اأية عملية من �سانها اإخفاء اأو متويه امل�سدر  متح�سلة من جرمية))2).والبع�ض يعرِّ
غري امل�رشوع الذي اكت�سبت اأو حت�سلت منه االأموال«)26) وهذا ي�سمل كافة االأ�ساليب 

والو�سائل التي يلجاأ اإليها املجرمون الإخفاء امل�سدر غري امل�رشوع للمال. 

)20) ك�ساف القناع عن منت االإقناع، من�سور بن يون�ض البهوتي، عامل الكتب، بريوت، )98)م، ج ) / 2)).
))2) االأ�سباه والنظائر يف الفروع، جالل الدين عبد الرحمن ال�سيوطي، مكتبة نزار الباز، الريا�ض، 997) م، �ض2)).

)22) املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة، اأبو اإ�سحاق اإبراهيم ال�ساطبي، املكتبة الع�سرية، بريوت، 7/2).
))2) املب�شوط، ال�شرخ�شي، دار املعرفة، بريوت، 09))ه�، ))/ 79.

))2) جرائم تبيي�ض االأموال وواقعها يف القوانني االأردنية، نائل عبد الرحمن �سالح، بحث مقدم لندوة الوقاية 
االأمنية  للعلوم  العربية  نايف  بالتعاون مع جامعة  والقانون  ال�سريعة  كلية  العوملة،  من اجلرمية يف ع�سر 

خالل الفرتة من6-8/)200م الريا�ض- ال�سعودية.
))2) غ�سل االأموال القذرة، عبدالوهاب التحايف، جملة ال�سرطة مديرية ال�سرطة العامة بغداد، العدد ) ل�سنة 

2000م، �ض)2.
نائل، دار  اإبراهيم عيد  والدويل،  الوطني  القانون اجلنائي  االأموال يف  املواجهة اجلنائية لظاهرة غ�سل   (26(

النه�سة العربية، القاهرة، 999)م، �ض6.
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االأموال هو يف حقيقته م�سطلح حديث مل  اأن م�سطلح غ�سل  هنا  بالذكر  وجدير 
اأن ظهور  الكتاب  بع�ض  يرى  اال�سالميني، حيث  الفقهاء  لدى  �سبق  فيما  يكن معروفا 
هذا امل�سطلح كان باللغة االجنليزية �سنة 1973م ولذلك مل يعرفه الفقهاء كم�سطلح، 
بع�ض  يف  ماورد  على  اعتمدت  فقد  القانون  �رشاح  لدى  له  املوجودة  التعريفات  اأما 
الت�رشيعات واالتفاقيات الدولية التي تناولت مو�سوع غ�سل االأموال)27) التي اعتمدت 
جلها على ما ورد يف اتفاقية فيينا لعام )28)1988، بالرغم اأنها مل تت�سمن تعريفاً �رشيحا 
�سور  ثالث  يف  وح�رشته  للجرمية  املكون  املادي  الركن  بينت  لكنها  االأم��وال،  لغ�سل 
ال�سور  وهذه  الدولية،  االتفاقيات  يف  االأموال  غ�سل  جرمية  تعريف  تت�سمن  اأ�سا�سية 
ترتكز يف: حتويل هذه االأموال اأو نقلها مع العلم بعدم م�رشوعيتها؛ بهدف اإخفاء اأو 
باأنها  العلم  مع  االأموال  ا�ستخدام هذه  اأو  اأو م�سدرها؛ وحيازة  االأموال  متويه حقيقة 
م�ستمدة من جرمية. ويالحظ من هذه ال�سور اأن املراحل التي متر بها عادة عمليات غ�سل 
اأ�سا�ساً  اتخذت كلها  التمويه، والدمج(  اأو  والتغطية  التوظيف،  اأو  االإيداع   ( االأموال 
لتعريف غ�سل االأموال يف العديد من الن�سو�ض الدولية الالحقة املتعلقة مبكافحة غ�سل 

االأموال، وتبنته اأغلب الت�رشيعات اجلنائية الداخلية ولكن مع تو�سيع نطاقه)29). 
ويرى البع�ض باأن التعريف القانوين لغ�سل االأموال ظهر يف اأوائل العقد االأخري من 
هذا القرن يف الواليات املتحدة حيث ظهر هذا امل�سطلح يف احلياة القانونية واالقت�سادية، 
بعد ظهور موؤ�س�سات مالية يوجد فيها عمليات م�سبوهة تخلط بني االإيرادات امل�رشوعة 
وغري امل�رشوعة بطريقة ت�سبح بها هذه االإيرادات امل�سبوهة كاأنها من م�سدر م�رشوع. 

)27) االأموال يف �سوء اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية »درا�سة مقارنة«، عبداملجيد قا�سم، ليبيا، �ض0)).
)28) اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�سروع يف املخدرات واملوؤثرات العقلية، فيينا 988)م. وقعت 
يف فيينا بتاريخ 20 دي�سمرب �سنة 988)م وتعترب اأول الن�سو�ض الدولية التي و�سعت تعريفًا قانونيًا لغ�سل 

االأموال وتت�سمن جترمي االأفعال.
اجلرمية  مكافحة  ودرا�سات  بحوث  مركز  ندوة  الغريب،  عيد  حممد  االأم��وال،  لغ�سل  اجلنائية  املواجهة   (29(

ومعاملة املجرمني، دي�سمرب 997)م، جامعة القاهرة، كلية احلقوق، �ض)).
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وتطور هذا امل�سطلح فيما بعد الأن عمليات الغ�سل اأ�سبحت اأ�سد تعقيداً تهدف لتطهري 
اأن  البع�ض  ويرى  امل�سبوه)0)).  وم�سدرها  حقيقتها  تخفي  بطريقة  تبيي�سها  اأو  االأموال 
اأول ا�ستخدام قانوين مل�سطلح غ�سل االأموال كان مرتبطاً بتجارة املخدرات يف فلوريدا 
كانت  اأمــوال  مب�سادرة  ق�سائية  اأحكاٌم  �سدرت  حني  1982م  �سنة  املتحدة  بالواليات 
مغ�سولة وم�سدرها جتارة الكوكايني الكولومبي، وبعد ذلك ظهرت خطوات دولية جتاه 
جترمي غ�سل االأموال بداأت يف اتفاقية فيينا �سنة 1988م، ثم تبعتها جهود دولية اأخرى 

لتحديد مفهوم �سامل جلرمية غ�سل االأموال)))).
واملطلع يجد اأن الت�رشيعات واالآراء الفقهية القانونية الدولية قد اختلفت يف تعريف 
غ�سل االأموال متخذة بذلك اجتاهني خمتلفني: االأول: يق�رش تعريفه فقط على االأموال 
غري امل�رشوعة من جتارة املخدرات. وهو ماورد يف اتفاقيه االأمم املتحدة ملكافحة االجتار 
غري امل�رشوع يف املخدرات واملوؤثرات العقلية املنعقدة يف فيينا دي�سمرب 1988م)2)). اأما 
االجتاه الثاين فاإن تعريفه مل يقت�رش على االأموال الناجتة عن جتارة املخدرات فقط بل 
اأمتد لي�سمل جميع االأموال غري امل�رشوعة الناجتة عن جميع االأن�سطة االإجرامية واالأعمال 
غري امل�رشوعة، مثل: االجتار بالب�رش، وبيع االأ�سلحة غري امل�رشوع، والتهريب، والدعارة، 
وغريها من االأن�سطة ذات ال�سلة باجلرائم املنّظمة التي توؤدي اإلى اإدرار مبالغ كبرية من 
االأرباح املحرمة للجناة الذين يخفون م�سدرها املحرم من اأجل اال�ستفادة منها بحرّية 
واطمئنان)))). وهنا يت�سح اأن هذا االجتاه اعتمد م�سطلح غ�سل االأموال على كل عمل 

 (((0( العدد  االقت�سادية،  االأه��رام  الرت�ساوي،  اإبراهيم  ع�سام  وحمليا،  اإقليميا  دوليًا  االأم��وال  غ�سل   ((0(
997)م، �ض7)

)))) ال�سيا�سية اجلنائية يف مواجهة غ�سل االأموال، حممود كبي�ض، الطبعة الثانية، جامعة القاهرة، ل�سنة )200.
القاهرة،  الدولية، موؤ�س�سة االأهرام،  ال�سيا�سة  النظري، مها كامل، جملة  االأموال، االإطار  )2)) عمليات غ�سل 

اأكتوبر، )200م، ع6))، �ض)6).
)))) قواعد مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، موؤ�س�سة النقد ال�سعودي، التحديث الثاين، 2008م.
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وهذا  االإجرامية)))).  االأن�سطة  الناجتة عن  االأموال  م�سدر  اأو  طبيعة  اإخفاء  اإلى  يهدف 
ال�سادر يف عام )1976م(  االأمريكي  القانون  اعتمده  االأموال  لغ�سل  العام  التعريف 
اأو م�سدر  اإخفاء طبيعة  اإلى  االأموال هو »كل غ�سل يهدف  اأن غ�سل  الذي ن�ض على 
غ�سل  االأمريكي  القانون  عّرف  وكذلك  االإجرامية،  الن�ساطات  عن  الناجتة  االأم��وال 
االأموال لعام 1986م باأنه »كل عمل يهدف اإلى اإخفاء طبيعة اأو م�سدر االأموال الناجتة 

عن الن�ساطات اجلرمية«)))). 
ن�ض  الذي   ((6(»Gafi« املالية  باالإجراءات  املعنية  العمل  فرقة  تعريف  يتوافق مع  وهذا 
على اأن غ�سل االأموال يعني: »حتويل املمتلكات مع العلم باأن م�سدرها جرمية بهدف اإلغاء 
اأو اإخفاء االأ�سل غري امل�رشوع لتلك املمتلكات اأو م�ساعدة اأي �سخ�ض م�سرتك يف ارتكاب 
احلقيقية وم�سدر  الطبيعة  اإخفاء  اأو  واإلغاء  الأعماله  القانونية  العوائق  لتجنب  اجلرمية  تلك 
�سخ�ض  من  اأو  جرمية  م�سدرها  اأن  العلم  مع  املمتلكات  ملكية  وحقوق  وحركة  ومكان 
ي�ساهم يف ارتكابها«)7)). كما عرفته اأي�ساً جمموعة العمل املايل )الفاتف( باأنه »عملّية اإخفاء 
العائدات من االأن�سطة االإجرامية من اأجل متويه اأ�سلها غري امل�رشوع بغر�ض اإ�سفاء ال�رشعية 
على االأرباح غري القانونّية من اجلرمية«، اأو ارتكاب اأي فعل اأو ال�رشوع فيه يق�سد من ورائه 
القانونية،  املعلوماتية  مركز  االأ�سقر،  منى  باملخدرات،  امل�سروع  االجتار غري  الناجتة عن  االأموال  تبي�ض   ((((

اجلامعة اللبنانية، )99)، �ض)2.
 Barabara webstcr and Michaels. S. M. C canpbel: international Money  ((((

Lawndering – National of Sustice (September, 1992).
التعاون  ملنظمة  يتبع  االأم��وال،  تبيي�ض  مكافحة  �ساأن  يف  الدويل  بالتن�سيق  مكلف  جهاز   (Gafi( اجلايف   ((6(
والتنمية االقت�سادية يف االأمم املتحدة، وهو ميثل جمموعة العمل املايل يف التعاون ملكافحة تبيي�ض االأموال 
بلدًا،  وع�سرين  �ستة   - ت�سنيفًا عام )898)م)  االأكرث  ال�سبع  قمة  اأن�ساأتها  التي   - املجموعة  وت�سم هذه 
ودول االأع�ساء هي )بريطانيا، اأملانيا، النم�سا، اأي�سلندا، اإيطاليا اليابان، لوك�سمبورج، الرنويج، الربتغال، 
اأ�سرتاليا، نيوزيلندا، �سنغافورة، تركيا) واملجموعتان هي: املجموعة االأوروبية وجمل�ض  ال�سويد، هولندا، 

التعاون اخلليجي.
 GAFI-XI Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux-1999-2000  ((7(

-2/3/2000 ,P.13.
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لل�رشع والنظام وجعلها تبدو كاأنها م�رشوعة  اأموال مكت�سبة خالفاً  اأو متويه حقيقة  اإخفاء 
امل�سدر«)8)). ونالحظ اأي�ساً اأن تعريف غ�سل االأموال وفقاً للمنظمة الدولية لل�رشطة اجلنائية 
»االإنرتبول« ي�سمل كل عمل اأو ال�رشوع فيه يهدف اإلى اإخفاء اأو متويه طبيعة املتح�سالت 

امل�ستمدة من طريق غري م�رشوع وكاأنها م�ستمدة من م�سدر م�رشوع)9)).
االأموال  غ�سل  مكافحة  قانون  اأن  جند  املعا�رشة  العربية  القوانني  يف  النظر  وعند 
ف غ�سل االأموال باأنه: » كل �سلوك ينطوي على اكت�ساب اأموال اأو حيازتها  امل�رشي عررَّ
اأو الت�رشف فيها اأو اإدارتها اأو حفظها اأو ا�ستبدالها اأو اإيداعها اأو �سمانها اأو ا�ستثمارها 
اجلرائم  من  متح�سلة من جرمية  كانت  اإذا  قيمتها  من  التالعب  اأو  اأو حتويلها  نقلها  اأو 
املن�سو�ض عليها يف املادة )2( من هذا القانون مع العلم بذلك متى كان الق�سد من هذا 
ال�سلوك اإخفاء املال اأو متويه طبيعته اأو م�سدره اأو مكانه اأو �ساحب احلق فيه اأو تغيري 
حقيقته اأو احليلولة دون اكت�ساف ذلك اأو عرقلة التو�سل اإلى �سخ�ض من ارتكب اجلرمية 

املتح�سل منها املال«)0)).
واجلرائم املن�سو�ض عليها يف املادة الثانية من هذا القانون هي: 

• جرائم ا�سترياد االأ�سلحة والذخائر واملفرقعات واالجتار فيها و�سنعها بغري ترخي�ض. 
وت�سديرها  وجلبها  املخدرة  واملواد  واجلواهر  النباتات  وت�سنيع  زراعة  جرائم   •

واالجتار فيها.
• جرائم اختطاف و�سائل النقل واحتجاز االأ�سخا�ض.

من  والثمانني  ال�ساد�سة  املادة  الوارد يف  بالتعريف  االإرهاب  يكون  التي  اجلرائم   •
قانون العقوبات اأو متويله من بني اأغرا�سها اأو من و�سائل تنفيذها. 

)8)) قواعد مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، موؤ�س�سة النقد ال�سعودي، التحديث الثاين، 2008م.
)9)) نقاًل عن موقع وزارة الداخلية ال�سعودية على االإنرتنت، فرع وحدة التحريات املالية.

)0)) قانون مكافحة غ�سل االأموال امل�سري، رقم )80) ال�سادر يف 22/مايو/2002م، املادة ))/ب).
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باأمن  امل�رشة  باجلرائم  اخلا�ض   ( االأول  االأب��واب،  يف  عليها  املن�سو�ض  اجلرائم   •
)اخلا�ض  والرابع  الر�سوة(،  بجرائم  اخلا�ض  والثالث)  اخل��ارج(،  جهة  من  الدولة 
بجرائم اختال�ض املال العام والعدوان عليه والغدر( واخلام�ض ع�رش ) اخلا�ض بجرائم 
امل�سكوكات الزيوف واملزورة(، وال�ساد�ض ع�رش )اخلا�ض بجرائم التزوير( من الكتاب 

الثاين من قانون العقوبات.
الواقعة  الفجور والدعارة. واجلرائم  جرائم �رشقة االأموال واغت�سابها. وجرائم   •

على االآثار. واجلرائم البيئية املتعلقة باملواد والنفايات اخلطرة. 
من  االأولى  املادة  يف  ورد  ال�سعودي  النظام  يف  االأمول  غ�سل  تعريف  اأن  ونالحظ 
ال�رشوع  اأو  فعل  اأي  ارتكاب  باأنه: »هو  االأموال  اخلا�ض مبكافحة جرائم غ�سل  النظام 
فيه يق�سد من ورائه اإخفاء اأو متويه اأ�سل حقيقة اأموال مكت�سبة خالفاً لل�رشع اأو النظام 
هو:  باالأموال  املق�سود  اأن  النظام  بني  كما  امل�سدر«.  م�رشوعة  كاأنها  تبدو  وجعلها 
»االأ�سول اأو املمتلكات اأياً كان نوعها مادية كانت اأو معنوية منقولة اأو ثابتة وامل�ستندات 
القانونية وال�سكوك التي تثبت متلك االأ�سول اأو اأي حق متعلق بها » اأما املتح�سالت 
فهي » اأي مال م�ستمد اأو ح�سل عليه � بطريق مبا�رش اأو غري مبا�رش � من ارتكاب جرمية 

من اجلرائم املعاقب عليها وفقاً الأحكام هذا النظام«)))). 
عن  عبارة  االأم��وال  غ�سل  اأن  هو  االأم��وال  لغ�سل  اجلامع  املخت�رش  التعريف  ولعل 
اأو خارجها الإخفاء حقيقة  التي تتم داخل الدولة  املالية املتداخلة  »جمموعة العمليات 
من  متح�سلة  اأم��وال  �سورة  يف  واإظهارها  امل�رشوع  غري  م�سدرها  طم�ض  اأو  االأم��وال 

م�سدر م�رشوع«)2)).

)))) نظام مكافحة غ�سل االأموال ال�سعودي ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/)) وتاريخ ))/)/))))ه املوافق 
)/)/2)20م.

)2)) غ�سل االأموال يف القانون اجلنائي، مفيد نايف الدليمي، دار الثقافة للن�سر والتوزيع ل�سنة 2006 م، �ض)).



207
جملة الق�ضائية - العدد ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

االأموال هي عملية حتويل  باأن جرمية غ�سل  تتفق  التعريفات  اأغلبية  اأن  هنا  ويت�سح 
اجلاين  يد  يف  قانوين  ب�سكل  تظهر  اأموال  اإلى  اإجرامي  ن�ساط  من  الناجت  املايل  العائد 
مرة اأخرى، ويكون هذا التحويل بطريقة االأ�ساليب التمويهية املعقدة، بحيث ال تتمكن 

اجلهات املخت�سة من معرفة م�سدر هذه االأموال االأ�سلي غري امل�رشوع.

املطلب الثاين: الأعمال غري امل�ضروعة املولدة لالأموال القذرة

اأبرز هذه  اأنواع متعددة لالأعمال غري امل�رشوعة املولدة لالأعمال القذرة ومن  هناك 
االأنواع ما يلي:

الأول: جتارة املخدرات. الجتار يف الب�ضرية: 

التفاقية  وفقاً  ملكافحتها  م�ستمر  دويل  تعاون  وهناك  دوليا  حمرمة  املخدرات  جتارة 
من  وهي  العقلية))))،  واملوؤثرات  باملخدرات  امل�رشوع  غري  االجتار  ملنع  املتحدة  االأمم 
ال�سائع  انت�سارا يف دول العامل، وي�سمل ذلك جتارة االأفيون وهو املخدر  اأكرث اجلرائم 
وم�ستقاته مثل املورفني والهريوين. ومن يتعاطى مثل هذه املخدرات يحتاج اإليها ب�سكل 
التاأثري  حتقق  حتى  متدرج  ب�سكل  املخدرات  لهذه  ج�سمه  حاجة  كمية  وتزداد  م�ستمر 
للعوملة  ونظراً  باملخدرات.  امل�رشوع  غري  االجتار  ذلك  توفري  على  وي�ساعد  املطلوب، 
احلديثة على نطاق العامل يف جمال التقدم التقني لو�سائل االت�ساالت و�رشعة التنقل، 
االأ�رشة  على  اجلرائم  هذه  وخماطر  املخدرات  جتارة  انت�سار  وباء  ن�سبة  ازدادت  فقد 
الدولية)))). وحيث اإن ظاهرة تعاطي هذه املخدرات غري امل�رشوعة كان موجوداً على 
بالرغم  اأن هذا االنت�سار ال�رشيع والوا�سع يعد ظاهرة جديدة ن�سبياً،  اإال  مر الع�سور، 
)))) الالئحة التنفيذية التفاقية االأمم املتحدة ملنع االجتار غري امل�سروع باملخدرات واملوؤثرات العقلية لعام 988)م.

)))) جرمية غ�سل االأموال، اأحمد حممد العمري، �ض)2.
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مما يدعيه بع�ض العاملني ملكافحتها ومنعها))))، فعلى �سبيل املثال: فاإن الن�سبة ال�سنوية 
لكميات الكوكايني امل�سبوطة خالل الع�رشين �سنة بعد نهاية احلرب العاملية الثانية يعادل 
اإلى  لت�سل  الن�سبة  هذه  اإرتفعت  1975م  �سنة  وبحلول  عام،  لكل  جراماً  كيلو   )41(
)2.4( طنا، ثم ازدادت الكميات امل�سبوطة بو�ساطة ال�سلطات يف اأنحاء العامل كافة بعد 

ذلك لت�سل يف عام 1991م اإلى )333( طناً من الكوكايني)6)).
وهناك ترابط وثيق بني االأن�سطة غري امل�رشوعة لتجارة املخدرات وجرمية غ�سل االأموال، 
حيث اإن هذه الأموال امل�سبوهة جتنى عن طريق ن�ساط غري م�رشوع، وغ�سل الأموال يتطلب 
وجود ن�ساط �سابق غري م�رشوع، ولذا يقوم اأ�سحاب هذه الأموال غري امل�رشوعة بالتخطيط 
وبالتايل  اكت�سافها،  في�سعب  م�سدرها  متوه  حتى  االأموال  هذه  لغ�سل  املنظمة  جلرائمهم 
املخدرات،  لتجارة  الوفري  الربح  اأن  �سك  وال  �رشعي)7)).  مبظهر  وتظهرها  طبيعتها  تخفي 
اأهم العوامل التي �سجعت على انت�سار  وهو من االأموال القذرة غري امل�رشوعة، يعد من 
هذه التجارة املحرمة، ولذا اأ�سبحت تدار بوا�سطة ع�سابات دولية من اأجل ربحها املادي 
الرخي�ض الذي يخالف االأعراف والت�رشيعات ذات العالقة)8)). وهنا ينبغي التنويه باأهمية 
هذا  حماربة  اأجل  من  االأع��الم،  وو�سائل  واملجتمع  االأ�رشة  م�ستوى  على  اجلهود  تكثيف 
الوباء املهلك ب�ستى الو�سائل املمكنة التي تثقف كافة اأفراد املنزل وو�سع املناهج املنا�سبة يف 
املدار�ض لتثقيف طبقة ال�سباب باحلذر من داء هذه ال�سموم واالبتعاد عن اأ�سدقاء ال�سوء 

حتى ال يوؤثروا عليهم �سلبياً وي�سجعوهم على تعاطي املخدرات، ودعم االجتار بها.
كما ينبغي اأي�ساً ملحاربة هذه اجلرمية االنتباه للدور الذي تقوم به البنوك يف دعم هذه 
اجلرائم بطريق غري مبا�رش، وذلك بقبولها اإيداعا اأو حتويال اأو ا�ستثماراً حتت فعل االإخفاء، 

)))) جملة العامل اليوم، الكاتب ابينو اآر ال�سي، يونيو 998)، مكتب االأمم املتحدة ملكافحة ومنع اجلرمية.
)6)) جرمية غ�سل االأموال، اأحمد حممد العمري، �ض26.

حممد  عادل  مقارنة«،  »درا�سة  ملكافحتها  الت�سريعي  والتطور  وخماطرها  تعريفها  االأموال  غ�سل  جرمية   ((7(
ال�سيوي، الطبعة االأولى، 2008م، �ض)8.

)8)) جرمية غ�سل االأموال، اأحمد حممد العمري، �ض0-29).
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ومن ذلك اأي�ساً ا�ستخدام ح�سابات ال�رشكات االأجنبية الوهمية من خالل اال�ستثمارات 
العقارية، واالإقرا�ض، واإعادة توطني االأموال ال�سابق اإيداعها يف احل�سابات االأجنبية)9)).

االأن�سطة اخلفية ملرتكبي  ب�سكل جلي �سمن  فاإنها تدخل  بالب�رشية  اأما جرائم االجتار 
جتارة  يف  ا�ستغاللهن  يتم  التي  الن�ساء  يف  االجت��ار  جرائم  ذلك  ومن  املنظمة،  اجلرمية 
املخدرات عن طريق جتارة بيوت الدعارة واملراق�ض وغريها من املنا�سط امل�سبوهة التي 
ت�سمح بها اأكرث القوانني الدولية، فهي اأن�سطة ا�ستثمارية مباحة يف اأغلب الدول الغربية 
واالآ�سيوية بح�سب االأعراف والتقاليد ال�سائدة يف تلك الدول. وهذا يعني اأن خمططات 
اأجل  باأ�ساليب خمتلفة معقدة من  مت�سابكة عاملياً، وترتكب  اأ�سبحت  املجرمني  هوؤالء 
االجتار  ويت�سمن  اأمرهم)0)).  انك�ساف  دون  احليلولة  ثم  ومن  اأموالهم  م�سادر  اإخفاء 
بالب�رش اأي�ساً جتارة االأع�ساء الب�رشية، كتجارة بيع الكلى التي حتقق ربحاً جمزياً لهوؤالء 
الع�سابات بكونهم ي�ستغلون حاجة الفقراء للمال لتلبية احلاجة للكلى ملن يحتاجونها 
ل�سد  زهيدة  مببالغ  الفقراء  هوؤالء  ويكتفي  املتقدمة،  الدول  يف  وغريهم  االأغنياء  من 
ن�ساطاً غري م�رشوع  اأنواعه ميثل  بكافة  بالب�رش  اأن االجتار  عوزهم وفقرهم)))). ومعلوم 
حترمه اأغلبية القوانني يف دول العامل، وفقاً للعديد من الن�سو�ض النظامية التي جترمها 
التي  االإ�سالمية  الدول  يف  ال�رشعية  الفتاوى  بع�ض  لوجود  باالإ�سافة  الدول،  هذه  يف 
حترم االجتار بالب�رش، وبالرغم من اأنها تتفق نوعا ما على جواز التربع باالأع�ساء الب�رشية 
اإلى غ�سل  فاإن مدبري اجلرمية املنظمة ي�سعون  دون مقابل مادي حتى ال ي�سبح جتارة، 
االأنظمة  داخل  امل�رشوعة  باالأموال  خلطها  خالل  من  الب�رش  جتارة  من  امل�ستقاة  االأموال 

امل�رشفية النظامية اإبعاداً لل�سبهة التي قد توؤدي اإلى ك�سفهم ومعاقبتهم)2)).

)9)) اال�ستجابات الدولية والوطنية لعوملة غ�سل االأموال، �سريف ب�سيوين، ودافيد �سي، اإيطاليا، دي�سمرب 998)م، �ض2.
)0)) جرمية غ�سل االأموال، اأحمد حممد العمري، �ض))-)).

)))) �سحيفة الريا�ض العدد ))9)))) االأحد )2/)/20))ه�.
)2)) احلق يف احلياة وحماية اجل�سد، حممد �سعد خليفة، الطبعة االأولى، 2007م، �ض)).
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الثاين: الجتار ب�ضالحيات الوظيفة العامة. 

الأغرا�ض جتارية  وا�ستخدامها  العامة  الوظائف  املمنوحة يف  ال�سالحيات  ا�ستغالل 
مفهوم  يف  تدخل  م�سبوهه  اأمواال  تنتج  الأنها  املايل؛  االإداري  الف�ساد  جرائم  من  تعد 
اأهمها:  الف�ساد، وجرائم الف�ساد متنوعة ت�سمل العديد من االفعال غري امل�رشوعة ومن 
اإ�ساءة ا�ستخدام �سالحيات الوظيفة العامة من اأجل مكا�سب �سخ�سية بحتة)))). ومن 
االأمثلة على ذلك: تقدمي الر�سوة مقابل ت�سهيل اخلدمات، وقد يكون مبلغ الر�سوة قلياًل 
اأو يفوق ذلك، يجنيه  يتقا�ساه املوظف من رواتب الأعوام عديدة  ما  يعادل  اأو كثرياً 
املوظف امل�سئول مقابل تقدمي خدمة معينة م�ستغاًل بذلك نفوذه الوظيفي. ولذلك جند اأن 
ع�سابات غ�سل االأموال ميلكون �سالت وثيقة تربطهم باأمثال هوؤالء املوظفني امل�سئولني 
وخا�سة املوؤ�س�سات املالية، مما مينح هوؤالء املجرمني القوة والنفوذ لتنفيذ جرائمهم، ففي 
رو�سيا مثاًل ميلكون عالقات وطيدة مع 25% تقريباً من م�سارف مو�سكو التي يتحكمون 

يف �سالحياتها ب�سكل كبري)))).
التجارة  منظمة  مثل:  االأمر  هذا  الر�سمية  الدولية  اجلهات  من  العديد  وقد الحظت 
و�سوابط  معايري  و�سع  يف  اجلهات  هذه  ف�رشعت  الدويل،  النقد  و�سندوق  العاملية، 
توؤكد �سالمة �سجل الدولة التي تطالب ببع�ض القرو�ض املالية من جرائم الف�ساد املايل، 
حيث  لها،  املخ�س�سة  التنموية  امل�ساريع  اإلى  االأموال  هذه  كافة  ذهاب  ت�سمن  حتى 
الحظت يف فرتات �سابقة باأنه يف بع�ض احلاالت ال يذهب من االأموال املقر�سة لهذه 
بع�ض  منها يف ح�سابات  املاليني  فيه  تودع  الذي  الوقت  ي�سري، يف  اإال جزء  امل�ساريع 

امل�سئولني العاملني بالف�ساد بتلك الدول)))).
)))) املرجع ال�سابق: احلق يف احلياة وحماية اجل�سد، �ض)).

)))) جملة الدرا�سات الداخلية االأمريكية وال�سئون الدولية، )من مقال للربوفي�سور اأنطوين. ب مينقوت، اأ�ستاذ 
العلوم االجتماعية بجامعة فلوريدا العاملية، ميامي).

)))) �سحيفة الريا�ض، ال�سعودية، )العدد 80)))).
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الثالث: اأعمال الإرهاب واجلرائم املنظمة.

االإرهاب مبفهومه احلايل يعد م�سطلحا وا�سعاً ال يوجد له تعريف قانوين �سامل متفق 
ظروفها  مع  يتوافق  مبعنى  بلد  كل  يف  امل�سطلح  هذا  مفهوم  يطلق  حيث  دولياً،  عليه 
االأمنية وال�سيا�سية، فما يعترب فعاًل اإرهابيا يف مفهوم دولة ما، قد ال يعترب اإرهابا يف دولة 
اأخرى كاأن يعترب هذا النوع من العمل نوع من اأعمال التحرر من االحتالل والن�سال 
من اأجل الوطن)6)). واملق�سود باالأعمال االإرهابية هنا هو: تلك االأن�سطة الذي تقوم بها 

ع�سابات منظمة لتحقيق جرائم معينة عن طريق ا�ستخدام العنف. 
اإن  حيث  احلديثة  ال�سنوات  يف  ظهرت  االأم��وال  غ�سل  بعمليات  االإره��اب  و�سلة 
ع�سابات غ�سل االأموال ا�ستخدمت االأ�سلوب االإرهابي والعنف �سد العديد ممن يقفون 
يف وجه حتقيق غاياتها للتخل�ض منهم، خا�سة مع من تخفق يف ر�سوتهم واإغرائهم من 

رجال االأمن وموظفي اجلهات الرقابية االإدارية وامل�سارف املالية وغريهم)7)).
اأما االأعمال غري امل�رشوعة النا�سئة عن اجلرمية املنظمة فلها ن�ساطات وا�سعة تقوم بها 
املافيا من جرائم خطرية  به ع�سابات  ما تقوم  املثال  �سبيل  ع�سابات منظمة، منها على 
مع  اأهدافها  وتن�سجم يف  منظمة  اأعمااًل  بكونها  الدولية،  االأقاليم  كافة  جتاوزت حدود 
بع�ض اأهداف جرائم غ�سل االأموال، مما جعلها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا النوع من اجلرائم 
العدالة،  من  لتفلت  الع�سابات  هذه  بني  وتن�سيق  تنظيم  هناك  واأ�سبح  غاياتها  لتحقق 
وتنجح يف مواجهة ذلك التن�سيق املنظم بني االأنظمة القانونية يف تبادل املعلومات الهادفة 
اإلى تق�سي الن�ساط الإجرامي وحماربته)8)). ويجد القارئ يف هذا املجال العديد من 
الدولية ملكافحة هذه اجلرائم، ومن ذلك ماحققته �سلطات اجلمارك االأمريكية  اجلهود 
)6)) القانون العربي املوحد ملكافحة االإرهاب، واالتفاقية العربية ملكافحة االإرهاب التي ان�سمت اإليها اململكة 

العربية ال�سعودية مبوجب املر�سوم امللكي الكرمي رقم )6)) وتاريخ 0)/9/6)))ه�.
)7)) جرمية غ�سل االأموال، اأحمد حممد العمري، �ض6)-)).

)8)) ن�سرة االأمم املتحدة رقم )2) 998)م – �ض29.
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من جناح باهر �سد هذه الع�سابات عرب احلدود االأمريكية)9)). ومثال ذلك ماحدث يف 
ك�سف بع�ض الع�سابات املك�سيكية حيث مت زرع بع�ض العمالء من �سلطات اجلمارك 
املخدرات  جتار  يفعله  ما  اأي�سا  ذلك  ومن  وك�سفهم،  اأموالهم  روؤو�ض  ملتابعة  االأمريكية 
من جرائم منظمة لغ�سل اأموالهم جعلتهم يعملون على تطوير �سبكات اإجرامية عاملية 
بالغة التعقيد يف اأغلب دول العامل، فانت�رشت ب�سببها عدد من املالذات ال�رشية االآمنة 
اإلى اأكرث من اأربعني دولة يف اأنحاء خمتلفة من اأقاليم العامل)60). وقد اأنتجت التقنيات 
اأ�ساليب جديدة لعمليات اجلرائم الدولية املنظمة، يقودها جمموعات  احلديثة املطورة 
ا�ستغالل  العامل، متلك مهارات مبهرة يف كيفية  اإجرامية منظمة منت�رشة يف كافة دول 
الفر�ض لتوظيف هذه التقنيات املطورة، لتحقيق غاياتهم بطرق ذكية وقدرات مذهلة 
اأ�ساليب  متقدمة  مالية  م�رشفية  نظم  بوا�سطة  ا�ستخدامهم  ذلك  ومثال  التعقيد.  بالغة 
امل�رشفية يف  احل�سابات  بني  فيما  امل�سبوهة  لالأموال  برقية  اأو حواالت  اإيداع  لعمليات 
هذه  اقتحام  �سهولة  ت�سهم يف  اكت�سافها،  ي�سعب  معقدة  ذكية  بطريقة  الوطن،  داخل 
االأموال امللوثة الأ�سواق املال وجماالت اال�ستثمار. وقد جنحت هذه املجموعات يف 
وجماالت  امل�رشفية،  كاملوؤ�س�سات  املختلفة،  االقت�سادية  امليادين  من  العديد  ا�ستغالل 
التاأمني وغريها، من اأجل حتقيق اأهدافها االإجرامية الإ�سفاء ال�رشعية الزائفة الأموالها غري 
امل�رشوعة. ومما ي�ساعدهم على ات�ساع جمالهم يف اإف�ساد النظم االقت�سادية، ا�ستغاللهم 
هذه  قدرة  لعدم  امل�سبوهة،  عملياتهم  اإجراء  يف  املتاأخرة  النامية  الدول  بع�ض  الأنظمة 
الدول على مكافحة هذه اجلرائم اأمام التطور التقني ال�رشيع، الذي يو�سع مدى نطاق 

عملياتهم االإجرامية ليتجاوز حدود املحلية اإلى حدود العاملية.

)9)) جملة التجارة احلرة وتهريب املخدرات، طبعة 997)م.
)60) جرمية غ�سل االأموال، اأحمد حممد العمري، �ض))- 8).
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املطلب الثالث: مراحل جرمية غ�ضل الأموال و�ضبل مواجهتها

اأ�سا�سية متر بها عملية  يرى العديد من املخت�سني والباحثني اأن هناك ثالث مراحل 
تكون  اأو  منتظمة يف وقت واحد،  املراحل كلها  اأن حتدث هذه  االأموال، ميكن  غ�سل 

ب�سكل منف�سل يعزز �سعوبة اكت�ساف هذه اجلرمية))6)، وهذه املراحل كما يلي:

.)TNEMECALP( الأولى: مرحلة الإيداع اأو التوظيف اأو الإحالل

 وهي املرحلة التي يحاول بها اأ�سحاب االأموال القذرة التخل�ض من املحا�سيل النقدية 
املتح�سل عليها من الن�ساط الإجرامي، عن طريق اإيداعها واإدراجها �سمن النظام امل�رشيف 
لالنك�ساف.  عر�سه  اأكرث  الغالب  يف  تكون  املرحلة  وهذه  النظر،  التلفت  ذكية  ب�سورة 
وتعني هذه املرحلة قيام اأ�سحاب هذه االأموال املتح�سلة من ن�ساطهم االإجرامي باإيداعها 
يف اأحد البنوك الداخلية اأو اخلارجية، اأو �رشاء اأ�سهم اأو موؤ�س�سة مالية نقدية ميكن نقلها 
اإلى مكان اآخر)62). كما ميكن اأي�ساً اإيداع اأموال نقدية كبرية يف ح�ساب م�رشيف، ويتم 
تق�سيم هذه املبالغ اإلى مبالغ اأ�سغر حجماً واأقل ظهوراً، تودع مع مرور الوقت يف فروع 
خمتلفة ملوؤ�س�سة مالية واحدة، اأو موؤ�س�سات مالية متعددة، وقد يحدث يف هذه املرحلة 
ال�سيكات))6). ومن خالل هذه  اأو  اأدوات مالية كاحلواالت الربيدية  اإلى  ا�ستبدال عملة 
املرحلة يتم التخل�ض من املبالغ النقدية املتح�سلة من الن�ساط الإجرامي، حيث اإن مفهوم 
هذه املرحلة ميثل عملية نفاذ املال غري امل�رشوع اإلى موؤ�س�سة مالية ر�سمية يف الدولة التي مت 
فيها احل�سول على االأموال غري امل�رشوعة، وبذلك تتم نظامياً اإجراءات الت�رشف يف هذا 

))6) االأموال املتاأتية من اجلرائم املنظمة و�سبل مكافحتها، عيد حممد فتحي، جملة االأمن واحلياة، الريا�ض 
العدد 77)م ل�سنة 996)م �ض90.

)62) عمليات غ�سل االأموال الن�سرة االقت�سادية، املجلد )9)) العدد ))) 996)، �ض) – 6.
))6) جرمية غ�سل االأموال تعريفها وخماطرها والتطور الت�سريعي ملكافحتها، عادل حممد ال�سيوي، �ض)9.
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الدخل النقدي القذر، البعاده عن املكان الذي مت فيه اكت�سابه، ومن ثم دجمه يف عمليات 
جتارية م�رشوعة بق�سد التمويه والتغطية))6).

.)GNIREYAL( الثانية: مرحلة التمويه والتغطية اأو التعتيم والف�ضل

 وتكون هذه املرحلة بعد دخول االأموال القذرة اإلى قنوات النظام امل�رشيف، حيث 
التفريق(   ( اأي�ساً  ت�سمى  التي  اخلطوة  هذه  باتخاذ  القذرة  االأموال  هذه  اأ�سحاب  يقوم 
واملتمثلة يف ف�سل وعزل االأموال القذرة عن م�سدرها غري امل�رشوع باإجراء العديد من 
العمليات امل�رشفية املعقدة على اإيداعاتهم لف�سلها عن م�سادرها االإجرامية واإزالة اأية اآثار 
ت�سري اإلى هذه امل�سادر، وهذا يعني التعتيم على امل�سدر غري امل�رشوع لالأموال مع تعزيز 
الرقابية))6). وهذه عمليات ذكية  التي ت�ساعدهم على ت�سليل اجلهات  بامل�ستندات  ذلك 
ت�سابه كثرياً العمليات املالية امل�رشوعة، والهدف منها هو جعل تعقب تلك املبالغ يف غاية 
ال�سعوبة، حيث جتري خطواتها بوا�سطة ا�ستخدام االأوراق املالية التي من ال�سهل حتويلها 
مثل: �سيكات ال�رشف واالأ�سهم وال�سندات وعمليات الدفع من خالل احل�ساب وغريها، 
فيقوم البنك االأجنبي بفتح ح�ساب يف اأحد البنوك املحلية، ويقوم عمالء البنك االأجنبي 
بال�سحب واالإيداع يف ذلك احل�ساب الإدارة اأن�سطتهم امل�سبوهة و�رشاء روؤو�ض االأموال 
اإلى  االأموال  غا�سلو  يلجاأ  احلايل  الوقت  ويف  بيعها.  اإعادة  ثم  ومن  العالية  القيمة  ذات 
ن�ساطاتهم وحمو  لتمويه  االإلكرتونية والتكنولوجيا امل�رشفية احلديثة  الو�سائل  ا�ستخدام 
اآثار جرميتهم، حيث اإن هذه الو�سائل احلديثة تت�سم بال�رشعة يف تخطي امل�سافات الطويلة 

والقدرة على اإخفاء اال�سم وحمو اأية اآثار حما�سبية يف هذا االإطار)66).
))6) تبي�ض االأموال، نادر عبدالعزيز �سايف، من�سورات احللبي، بريوت، )200م، �ض78).

ال�سنة  بغداد،  عبدالهادي، جملة احلكمة،  علي  الت�سعينات،  االأموال جرمية عقد  وغ�سل  القذرة  االأموال   (6((
الرابعة، العدد 9)، ل�سنة )200م، �ض79.

الريا�ض  االأول��ى،  الطبعة  الربي�ض،  �سليمان  بن  اأحمد  والقانون،  ال�سريعة  �سوء  االأم��وال يف  غ�سل  )66) جرائم 
20))ه�، �ض20).
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ومن اأبرز اإجراءات التعتيم على االأموال غري امل�رشوعة، قيام اأ�سحاب هذه االأموال 
اإلى مبالغ �سغرية يف ح�سابات م�رشفية نظامية اأو  املغ�سولة بتحويل مبالغ نقدية كبرية 
االأن�سطة  بع�ض  عن  ناجمة  تكون  امل�رشوعة  غري  املبالغ  وهذه  غريها.  اأو  مالية  اأوراق 
اإثارة  اأو  االنتخابات  االأ�سوات يف  �رشاء  مثل:  ال�سيا�سي  كالف�ساد  املختلفة،  االإجرامية 
غري  والتجارة  مادية،  اأو  �سيا�سية  م�سلحة  منها  يحقق  طرف  مل�سلحة  عن�رشية  اأعمال 
ي�سمى  ما  بني  فرق  هناك  التعتيم  مرحلة  اإطار  ويف  الب�رش)67).  اأو  لالأ�سلحة  امل�رشوعة 
بغ�سل االأموال داخلياً وما ي�سمى بغ�سل االأموال دوليا، حيث اإن غ�سل االأموال الداخلي 
ال يتطلب درجة غ�سل كاملة ما دام ال يق�سد منه طرح االأموال يف االأ�سواق املالية)68)، 
اأما غ�سل االأموال غري امل�رشوعة خارج حدود الدولة التي متت فيها هذه اجلرائم، فيتطلب 
دقة اأكرث يف غ�سلها، الأنها تتعر�ض خلطورة ك�سفها اأثناء نقلها مادياً ومن ثم م�سادرتها من 
قبل ال�سلطات الدولية، وهذه اخلطورة تزداد ب�سكل خا�ض يف البالد املتقدمة تكنولوجيا 
ال�ستخدامها و�سائل حديثة يف الك�سف على اأمتعة امل�سافرين، ولهذا يتالفى اجلناة النقل 
املادي لهذه االأموال الأنه قد يتم الك�سف عنها والقب�ض عليهم يف عملية نقل واحدة)69).

.)NOITARGETNI ( الثالثة: مرحلة الدمج اأو الندماج واملزج

النظام  يف  امل�رشوعة  غري  االأموال  مبزج  االأموال  اأ�سحاب  يبداأ  املرحلة  هذه  ويف 
املايل املعتمد ليتحقق لها االندماج الكامل مع االأموال امل�رشوعة، وت�سبح ب�سورة مموهة 
كاأنها اأموال م�ستمدة من م�سادر م�رشوعة تختفي مبوجبها معامل اجلرمية في�سعب متييزها 
االإجرامية  املنظمة  اإلى  االأموال  نقل  يتم  االأحيان  بع�ض  ويف  امل�رشوعة.  االأموال  عن 

)67) جرمية غ�سل االأموال تعريفها وخماطرها والتطور الت�سريعي ملكافحتها، عادل حممد ال�سيوي، �ض)9.
)68) غ�سل االأموال يف القانون اجلنائي، فخري عبدالرزاق احلديثي، دار الثقافة، الطبعة االأولى، 2006، �ض8).

)69) االأموال املتاأتية من اجلرائم املنظمة و�سبل مكافحتها، حممد فتحي علي، 996)، �ض0).
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ذاتها بطريقة تتيح تف�سري حيازة هذه االأموال ب�سند م�رشوع مثل منح قر�ض خارجي)70). 
ومرحلة الدمج ت�سكل اخلطوة النهائية ملراحل عملية غ�سل االأموال، بكونها ت�سفي مظهر 
ال�رشعية على هذه االأموال وتتيح ا�ستخدامها بطرق قانونية، حيث اإنها تدمج اأو تخلط 

االأموال القذرة مع غريها من االأموال امل�رشوعة في�سعب التفرقة بينهما))7). 
وقد الحظ بع�ض املراقبني لهذه اجلرمية اأن مرحلة الدمج يف كل من غ�سل االأموال 
وجرمية متويل االإرهاب تتم من خالل دخول االأموال اإلى االقت�ساد امل�رشوع من خالل 
�رشاء اأ�سول مالية كالعقارات اأو اأوراق مالية اأخرى، وبعد هذا الدمج ي�سعب معرفة 
ملرحلة  حتمية  نتيجة  وهذه  امل�رشوعة،  االأم��وال  عن  وعزلها  امل�رشوعة  غري  االأم��وال 
ت�ستخدم  �رشعية  اأو غري  �رشعية  م�سادر  من  كانت  �سواء  االأموال  الأن جميع  الدمج 
نف�ض القنوات املالية، ولذا فاإن دخول االأموال القذرة يف القنوات املالية العاملية يعيق 

�سهولة اكت�سافها)72). 

اأبرز الأ�صاليب الناجحة ملواجهة مراحل غ�صل الأموال: 
– املذكورة  يف �سبيل مواجهة كافة هذه املراحل الثالث يف جرمية غ�سل االأموال 
�سابقاً – اتخذ التعاون الدويل دوراً مهماً يف هذا اجلانب، الأن هذه املراحل الثالث ال 
تقع يف دولة واحدة من اأجل النجاح يف حتقيق الغاية من هذه الو�سائل وهي خداع 
ال�سلطات وف�سل االأموال بعد غ�سلها عن م�سدرها غري امل�رشوع))7)، فيلجاأ اجلاين بذلك 
اأخرى غري دولته حتى ال تتعر�ض ح�ساباته يف بنوك  اإلى ا�ستخدام ح�سابات يف دول 

نايف  االأكادميية  واحلياة  االأمن  جملة  ح�سني،  بن  اأحمد  عبدالعزيز  االأم��وال،  غ�سل  وظاهرة  املخدرات   (70(
العربية للعلوم االأمنية، الريا�ض، العدد )20، ال�سنة الثامنة ع�سر، 999)، �ض)).

))7) غ�سل االأموال القذرة جرمية دولية خطرية، ح�سن عبداحلافظ، جملة االأمن واحلياة، العدد )))2) ل�سنة 
)999)) �ض209.

)72) اال�ستجابات الدولية والوطنية لعوملة غ�سل االأموال، حممود �سريف ب�سيوين، �ض2.
tribod.com/ org/cime/ genmlbasics.htm www members.:7) املوقع االلكرتوين((
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هذه الدولة اإلى امل�سادرة يف حال القب�ض عليه فيها باجلرمية غري امل�رشوعة؛ الأن املتعارف 
عليه يف العديد من الدول التزام بنوكها بقرار ك�سف �رشية مثل هذه احل�سابات املودع 
بها اأموال متح�سلة بطرق غري م�رشوعة))7). وجدير بالذكر هنا اأن اأغلب عمليات غ�سل 
االأموال ال تقت�سي بال�رشورة املرور بكافة املراحل الثالث ال�سابقة، فقد تتم عملية غ�سل 
بعمليات  تتم  وقد  الثالث؛  املراحل  جتمع  واحدة  مالية  بعملية  امل�رشوعة  غري  االأموال 
التعقيد الإعاقة ك�سف امل�سدر االأ�سلي لهذه  غ�سل مالية متعددة على درجة عالية من 
االأموال))7)، حيث يلجاأ اجلناة اإلى ا�ستخدام مهاراتهم يف ا�ستغالل الثغرات املوجودة 
ال�رشعية،  املالية  القنوات  طريق  عن  االأم��وال  تلك  لتحويل  الدول،  بني  القوانني  يف 
وعرقلة اإجراءات التعرف على اأ�سحاب احل�سابات يف تلك البنوك وطرق تعاملهم. 
ومن  املالية،  املعلومات  ك�سف  يف  و�سدة  اأماناً  االأكرث  الدول  اإلى  اجلناة  يلجاأ  ولهذا 
ذلك دولة �سوي�رشا التي تعترب من اأكرث الدول �سدة يف جانب �رشية البنوك)76)، ومتنع 
فاإن جرمية غ�سل  وبهذا  ال�سناعية)77).  اأو  التجارية  االأ�رشار  فيها ك�سف  املالية  القوانني 
هوية  فيها  جمهول  بنكية  ح�سابات  يف  العامل  دول  بع�ض  يف  تدار  اأ�سبحت  االأم��وال 
�رشكات  باإن�ساء  وال�سماح  املالية،  املعامالت  يف  ت�سهيالت  وجود  مع  ال�سيما  العميل، 
وهمية، وتتم عملية االإدماج باال�ستعانة ببع�ض املراكز املالية العاملة يف هذه الدول اأو 

جتري جزئياً يف البلد االأ�سلي ملرتكب جرمية غ�سل االأموال)78).
))7) ال�سيا�سية اجلنائية يف مواجهة غ�سل االأموال، حممود كبي�ض، مرجع �سابق، �ض9).

))7) �سرح القانون امل�سري رقم ب�ساأن مكافحة جرمية غ�سل االأموال، اأحمد ح�سام الدين حممد، �ض6).
يف  واجبة  بانتهاك  يقوم  بنك  يف  موظف  »اأي  اأن:  على  للبنوك  ال�سوي�سري  القانون  من   (7 املادة  ن�ست   (76(
ال�سرية، واأي �سخ�ض يحث �سخ�سًا اآخر على انتهاك هذا الواجب قد يتعر�ض لل�سجن ملدة �ستة اأ�سهر اأو 

غرامة تبلغ 0.000) فرنك...«
اأ�سرار  اأي �سر من  املادة ك�سف  املادة 7)2 حيث جترم هذه  ال�سوي�سري، 968)م،  العقوبات  )77) انظر قانون 

االأعمال اأو ال�سناعة الأي وكالة ر�سمية اأجنبية اأو منظمة اأجنبية اأو م�سروع خا�ض.
مرجع  ال�سيوي،  حممد  عادل  ملكافحتها،  الت�سريعي  والتطور  وخماطرها  تعريفها  االأم��وال  غ�سل  جرمية   (78(

�سابق، �ض0)- )).
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وانت�رشت  االأم��وال  غ�سل  ظاهرة  تفاقمت  القانونية  الثغرات  هذه  وب�سبب 
اآثارها املدمرة يف املجتمعات، مما ا�ستوجب قيام جهود دولية فعالة ملواجهة هذه 
الظاهرة، فقد األزمت اتفاقية فيينا �رشاحة كافة الدول االأع�ساء بفر�ض عقوبات 
مرتكب  على  املالية  الغرامة  وفر�ض  وغ��ريه،  كال�سجن  للحرية  �سالبة  جنائية 
خطورة  على  اأجمعت  ال�سلة  ذات  الدولية  الوثائق  اأن  ويالحظ  اجل��رمي��ة)79)، 
واإج��راء  حماربتها  اأهمية  واأك��دت  ال��دول،  اقت�ساديات  على  القذرة  االأم��وال 
هذه  على  املطلع  ولكن  وم�سادرتها.  االأم��وال  هذه  لك�سف  الفاعلة  التدابري 
تتح�سل  التي  االأولية  اأنها قد اختلفت يف حتديد جمال اجلرمية  ي�ساهد  الوثائق 
منها هذه االأموال وذلك يف اجتاهات ثالثة، حيث يرى االجتاه االأول اأن يكون 
املخدرات، وهذا  املتح�سلة من جرائم  االأموال  لغ�سل  فقط  والعقاب  التجرمي 
ما اقت�رشت عليه اتفاقية فيينا 1988م يف جترميها الأفعال غ�سل االأموال، حيث 
ح�رشته فقط على االأموال املتح�سلة من جرائم االجتار يف املخدرات. وجدير 
ان�سمت  التي  الدول  اأوائل  من  كانت  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  هنا  بالذكر 
لهذه االتفاقية)80). ومبوجبه بداأت االإدارة العامة ملكافحة املخدرات باإن�ساء �سعبة 
ملكافحة جرائم غ�سل االأموال باالإدارة العامة ميثلها عدة اأق�سام منت�رشة يف كافة 
مناطق اململكة مهمتها البحث والتحري وال�سبط والتحقيق يف هذه اجلرائم ثم 

اإحالتها للمحكمة املخت�سة))8). 

)79) املواجهة الت�سريعية لظاهرة غ�سل االأموال املتح�سلة من جرائم املخدرات، م�سطفى طاهر، دار النه�سة 
العربية، 2002. �ض80.

)80) قرار جمل�ض الوزراء ال�سعودي رقم 68) وتاريخ ))/9/8)))ه� باعتماد الالئحة التنفيذية التفاقية فيينا 
988)م.

))8) �سدر االأمر ال�سامي رقم )/ب/729)) وتاريخ )9/9/2)))ه� باإحالة االخت�سا�ض الق�سائي يف ق�سايا 
غ�سل االأموال اإلى املحاكم الكربى )امل�سماة املحاكم العامة حاليًا).
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اأما االجتاه الثاين، فريى وفقاً التفاقية �سرتا�سبورج اأن يكون مبداأ التجرمي واملعاقبة 
�ساماًل كافة عمليات غ�سل االأموال املتح�سلة من اجلرمية بوجه عام)82). يف حني جند اأن 
االجتاه الثالث ت�سمن العديد من البدائل واخليارات املختلفة وفقا ملا ورد يف التو�سيات 

االأربعني ملكافحة غ�سل االأموال ال�سادرة يف عام 1995م))8).
حتقق  هامة  و�سيلة  يعد  امل�ستحدثة  االإجرامية  االأن�سطة  ملواجهة  الدويل  والتعاون 
مبداأ التكامل بني هذه اجلهود الدولية وبني االأدوار التي تقوم بها القوانني الوطنية))8)، 
فعلى �سبيل املثال �سدر يف فرن�سا قانون خا�ض بغ�سل االأموال يف عام 1990 يوجب 
مائة  قيمتها  تكون  التي  النقدية  بالتحويالت  املخت�سة  ال�سلطات  اإبالغ  امل�سارف  على 
وخم�سون األف فرنك فاأكرث؛ وكانت ردة فعل غا�سلي االأموال جتاه مثل هذه القوانني 
اأجزاء  اإلى  امل�رشفية  العمليات  جتزئة  وتعني  الت�سفري،  عملية  ب�:  ي�سمى  مبا  القيام  هو 
اأو ت�سجيله، ولكنها  البنك االإبالغ عنه  الذي يوجب على  القانوين  اإلى احلد  ال ت�سل 
مبجموعها كاملة تتجاوز هذا احلد القانوين بكثري))8)، وبهذا فاإنه ي�سعب ك�سف اأعمالهم 

االإجرامية ومن ثم مالحقتهم وحماكمتهم جنائياً)86).
 

)82) اتفاقية �سرتا�سبورج ال�سادرة من املجل�ض االأوروبي يف 8/))/990)م، حيث و�سعت هذه االتفاقية نطاق 
اجلرمية االأولية ليت�سمن كافة �سور واأ�سكال اجلرمية، مهما كانت طبيعتها.

الوزراء رقم ))  ال�سعودي بقرار جمل�ض  النظام  االأموال. اعتمدت يف  االأربعون ملكافحة غ�سل  التو�سيات   (8((
وتاريخ 7)/)/20))ه�، وحتفظ القرار على اأن يكون تطبيقها وفقًا لالأنظمة املعمول بها يف ال�سعودية.

))8) املواجهة الت�سريعية لظاهرة غ�سل االأموال، م�سطفى طاهر، �ض7)).
))8) غ�سل االأموال، بيري ديلوجن، الطبعة االأولى، 992). �ض)).

)86) االأموال املتاأتية من اجلرائم املنظمة و�سبل مكافحتها، حممد فتحي عيد، جملة االأمن واحلياة، الريا�ض، 
العدد 77)، 996)، �ض90.
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املبحث الثاين
خماطر جرمية غ�صل الأموال واآثارها

متهيد:

حتريك االأموال بق�سد غ�سلها يولد و�سائل ت�ساعد على زيادة الفر�سة يف جناح هذه 
اأخرى؛  دولة  اإلى  خروجها  واجتاه  للدولة  دخولها  اجتاه  اجتاهني:  �سلوك  يف  االأم��وال 
فدخول هذه االأموال القذرة اإلى اقت�ساد دولة ما، يعني يف ذات الوقت فتح فر�سة اأكرب 
الإخراج اأموال وطنية من ذات الدولة للغ�سل يف اقت�ساد دولة ثالثة، لذا فاإن من م�سلحة 
بحدود  التقيد  دون  ن�ساطهم  دائرة  وتو�سيع  االجتاهات  كل  يف  العمل  االأموال  غا�سلي 
وطنية معينة)87). ولهذا تظهر مدى �سعوبة ح�رش االآثار ال�سارة الناجتة عن غ�سل االأموال 
على العديد من املوؤ�س�سات االقت�سادية واالأمنية، التي من �ساأنها زعزعة االقت�ساديات 
الوطنية والدولية، وذلك الت�ساع دائرة هذا اخلطر لي�سمل العديد من املوؤ�س�سات املالية 
التي تورطت يف عمليات غ�سل لالأموال)88). ولذا فاإن هذا املبحث يهدف اإلى تو�سيح 
خماطر هذه اجلرائم من خالل ذكر معايري جترمي هذه العمليات امل�سبوهة واآثارها ال�سلبية 

على اجلوانب االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية وذلك يف املطالب التالية: 

املطلب الأول: اأ�ضباب جترمي غ�ضل الأموال

طرق  االإن�سان  عرف  منذ  اتخذت  االأموال  روؤو�ض  لتحريك  خمتلفة  و�سائل  هناك 
التجارة يف كافة اجلوانب الداخلية والعاملية، بدءاً بتبادل ال�سلع واملنافع بني النا�ض حتى 

)87) االآثار االقت�سادية واالجتماعية لغ�سل االأموال، ال�سيد اأحمد عبداخلالق، دار النه�سة العربية، 2008م، �ض28.
)88) غ�سل االأموال يف �سوء االأجرام املنظم، خالد حممد احلمادي، الطبعة االأولى، 2006 م، �ض2)).
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ظهور النقد وا�ستخدامه حملياً ودولياً، حيث كان الب�رش قبل ظهور النقود املالية يتاجرون 
النفي�سة)89)،  املعادن  ا�ستخدموا  ذلك  بعد  ثم  ال�سلع  مقاي�سة  بوا�سطة  وال�رشاء  بالبيع 
وبعد ذلك ظهرت املوؤ�س�سات املالية امل�رشفية املعا�رشة التي تعمل بنظام م�رشيف عاملي، 
مطور بتقنيات حديثة ت�سهل تعامالت التجارة داخلياً ودولياً لكافة العمالء. وهذا �سهل 
امل�رشفية  االأنظمة  عن  بعيداً  التمويهية  عملياتها  لتنفذ  االأموال  لع�سابات غ�سل  ال�سبل 
اإ�سفاء  بهدف  وذلك  الدولة)90)،  يف  الرقابية  لل�سلطات  كامل  ب�سكل  اخلا�سعة  القدمية 
ال�رشعية على اأموالهم املكت�سبة بطرق غري م�رشوعة، وعملية الغ�سل قد تتم داخل حدود 
الدولة نف�سها، فت�سبب اأ�رشاراً اقت�سادية واجتماعية يف الدولة، وقد تتم خارج الدولة 
بت�سدير هذه االأموال اإلى خارج البالد بطرق ذكية ومعقدة بغر�ض غ�سلها ثم اإعادتها 

اإلى الدولة ب�سكل �رشعي ال يت�سمن اأي �سبهة جنائية كانت عالقة بها))9).
ومع كرثة االهتمام الدويل بجرمية غ�سل االأموال وما يرتتب عليها من اآثار خطرية، 
وحتذيرات الهيئات واملنظمات الدولية الدائم بخطورتها واأهمية مكافحتها ب�ستى الو�سائل 
اإلى عدة عوامل،  العلمية والقانونية، فاإن ا�ستمرار خطورة جرمية غ�سل االأموال يعود 
املجاالت  على  اخلطرية  اأ�رشارها  وانت�سار  عاملياً،  الظاهرة  هذه  حجم  ات�ساع  اأهمها: 
القانونية)92).  بالطرق  كلياً  مواجهتها  و�سعوبة  واالجتماعية،  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
باالقت�ساد اخلفي، الأن عمليات غ�سل  ي�سمى  ما  تختلف عن  االأموال  وعمليات غ�سل 
اخلفي  االقت�ساد  اأما  امل�رشوعة،  غري  االأم��وال  وهو:  واحد  بنوع  دائماً  تتعلق  االأم��وال 
في�سمل نوعني من االأموال: ما يتح�سل عن طرق م�رشوعة وما يتح�سل عن طرق ممنوعة 

مرجع  ال�سيوي،  حممد  عادل  ملكافحتها،  الت�سريعي  والتطور  وخماطرها  تعريفها  االأم��وال  غ�سل  جرمية   (89(
�سابق، �ض)8.

)90) جملة اخلليج االقت�سادي، العدد 829 ذي القعدة 22))ه�، 2002م �ض).
مرجع  ال�سيوي،  حممد  عادل  ملكافحتها،  الت�سريعي  والتطور  وخماطرها  تعريفها  االأم��وال  غ�سل  جرمية   (9((

�سابق، �ض)).
)92) ال�سيا�سية اجلنائية يف مواجهة غ�سل االأموال، حممود كبي�ض، مرجع �سابق، �ض2).
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من اأموال مكت�سبة بوا�سطة ارتكاب اجلرائم))9). 
حتتل  جعلتها  احلديث،  الع�رش  يف  االأم��وال  غ�سل  عمليات  خطورة  لعظم  ونظرا 
مراتب متقدمة بني الظواهر االأخرى اجلديرة باالهتمام، فقد اأ�سبحت م�ساألة مكافحتها 
التعمق يف ك�سف  اإلى  املنظم  االإجرام  مبكافحة  املخت�سني  دفعت  ق�سوى  اأهمية  ذات 
اأ�رشارها، �ساركهم يف ذلك اأي�ساً رجال القانون وال�سيا�سة واالقت�ساد، نظراً ملا متثله هذه 

الظاهرة من خطر عظيم))9). وميكن اإجمال اأ�سباب خطورتها يف النقاط الآتية:

 ال�ضبب الأول: تهديد جرائم غ�ضل الأموال لالقت�ضاد:

ال �سك اأن جرائم غ�سل االأموال تهدد املجتمعات الب�رشية، وت�سكل خطراً ج�سيما على 
االقت�ساد الداخلي والدويل، الأن قيمة املبالغ املغ�سولة �سنوياً تتزايد ب�سكل ملفت للنظر، 
املقدرة ملثل هذه االأموال يف عام 1998م ترتاوح ما بني 750  حيث كانت االإح�سائيات 
الدويل  النقد  �سندوق  تقارير  ذكرت  كما  العامل.  اأنحاء  دوالر يف  وتريليون  دوالر  مليار 
من  يعادل %25  الرقم  دوالر، وهذا  تريليون  ب�31  يقدر  �سنوياً  املغ�سولة  املبالغ  باأن حجم 
الناجت االقت�سادي العاملي))9). وهذا موؤ�رش يوؤكد اأن غ�سل االأموال واإدماجها يف القطاعات 
االقت�سادية يهدد ب�سكل جلي اال�ستقرار االقت�سادي وال�سيا�سي للدول التي جتري فيها هذه 
العمليات، الأن هذه االأموال ال تقوم باأي دور اإيجابي لدفع عجلة االقت�ساد يف الدولة)96).

ال�سيئ  بتاأثريها  ال�سلبية  االأموال االقت�سادية  اإجمال خماطر جرائم غ�سل  ون�ستطيع 
وعلى  املحلي  االدخ��ار  على  ال�سلبي  وتاأثريها  توزيعه،  و�سبل  القومي  الدخل  على 

))9) غ�سل االأموال يف �سوء االإجرام املنظم، خالد حممد احلمادي، مرجع �سابق، �ض0).
))9) ال�سيا�سية اجلنائية يف مواجهة غ�سل االأموال، حممود كبي�ض، مرجع �سابق، �ض2).

))9) جرائم غ�سل االأموال، �سعيد عبداللطيف ح�سن، دار النه�سة العربية، 997)م، �ض)6).
عبداملولى،  �سوربجي  �سيد  واالجتماعية،  االقت�سادية  املتغريات  على  وانعكا�ساتها  االأموال  غ�سل  عمليات   (96(
املجلة العربية، للدرا�سات االأمنية، املركز العربي للدرا�سات االأمنية والتدريب، الريا�ض، العدد 28 ل�سنة 

999)، �ض6)).



223
جملة الق�ضائية - العدد ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

ر�سيدة،  غري  ا�ستهالكية  اأمناط  وظهور  البطالة،  معدلت  وارتفاع  الت�سخم،  معدلت 
باالإ�سافة اإلى تاأثريها ال�سلبي على العملة الوطنية.

ال�ضبب الثاين: العالقة القائمة بني غ�ضل الأموال واجلرمية املنظمة:

حتقق  التي  املنظمة  االإجرامية  الن�ساطات  وبع�ض  االأموال  غ�سل  بني  القوية  العالقة 
اأرباحا هائلة، كجرائم املخدرات وغريها. ويتطلب �سمان �سالمة هذه االأرباح الهائلة 
قيام ع�سابات غ�سل االأموال بنقل هذه النقود اإلى دولة اأخرى، الأن النجاح يف تهريب 
اإخفاء  من  الكاملة  اال�ستفادة  االأموال  لغا�سلي  يتيح  الدولة  نطاق  االأموال خارج  هذه 
االأثر الذي يربط بني عملية بيع املخدرات واالإيداع الفعلي الأرباح هذه اجلرمية بالنظام 
امل�رشيف)97). ويالحظ حديثاً اأن مثل هذه االأموال غري امل�رشوعة تتدفق بتزايد م�ستمر 
مزجها  ثم  غ�سلها  ب�سبب  وذلك  العامل،  اأنحاء  �ستى  يف  امل�رشفية  املوؤ�س�سات  على 
اأن�سطة اأخرى، فاأ�سبحت ب�سبب ذلك متثل  اإعادة ا�ستثمارها يف  باالأموال امل�رشوعة ثم 

حالياً ما يقارب 8% من اإجمايل حجم التجارة العاملية)98). 
ويرى البع�ض اأن العالقة بني غ�سل االأموال ومثل هذه الن�ساطات االإجرامية عالقة 
�سورة  تو�سح  متقاربة  دقيقة  اإح�سائيات  بوجود  اجلزم  ب�سببها  ي�سعب  ودائمة  قوية 
هذه  الأن  امل�رشوع،  االقت�ساد  يف  اإدراجها  يتم  التي  املغ�سولة  االأموال  حلجم  حقيقية 
العوامل  اأهم  اإن  وحيث  مرئية)99).  وغري  منظمة  اإجرامية  عمليات  عن  ناجتة  االأم��وال 
امل�ساعدة على �سعف اأجهزة الرقابة يف بع�ض الدول ومنو ظاهرة هروب هذه االأموال 

)97) جرائم غ�سل االأموال بني التف�سري العلمي التنظيم القانوين، �سعيد عبداللطيف ح�سن، دار النه�سة العربية، 
997)م، �ض)6). وانظر اأي�سًا: جرمية غ�سل االأموال تعريفها وخماطرها والتطور الت�سريعي ملكافحتها، 

عادل حممد ال�سيوي، مرجع �سابق، �ض82.
)98) جرمية غ�سل االأموال، اأحمد حممد العمري، �ض)2.

)99) جملة روز اليو�سف، �سادرة بتاريخ ))/998/07)، �ض7).
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هي كرثة الف�ساد االإداري، وانت�سار اجلرائم املنظمة، وتعدد م�سادر الدخل غري امل�رشوع، 
باأق�سى  مكافحتها  الواجب  من  فاإنه  الدويل،  املجتمع  باتفاق  حمظورة  عوامل  وهي 
جهد وكبح جماح مرتكبيها بت�سييق اخلناق عليهم وعدم اإتاحة الفر�ض لهم وال�سعور 

بالطماأنينة لغ�سلها بطريقة ي�سعب انك�ساف اأمرهم بها)00)).

ال�ضبب الثالث: املخاوف والأ�ضرار املرتتبة على انعدام ثقة اأفراد املجتمع يف النظام امل�ضريف: 

يركز املخت�سون يف اأ�سواق التجارة واملال على العامل االأ�سا�سي الذي يقوي �سلة 
العمالء بامل�سارف وهو: الثقة العميقة يف العالقة القائمة بينهما. وال�سك اأن الذي يعزز 
ثقة العمالء بامل�سارف هو: حر�ض هذه امل�سارف الدائم على تنمية ودائعهم وحفظها 
من االأخطاء، وخ�سوع هذه امل�سارف للرقابة املخت�سة واالأنظمة ال�سارية يف كل دولة، 
فهذه العوامل تزيد الثقة بهذه امل�سارف وحتقق التزاماتها النظامية جتاه العمالء لكون 
كافة تعامالت هذه امل�سارف وم�سادرها نظيفة وم�رشوعة))0)). وبهذا فاإن االأموال غري 
امل�رشوعة املهربة للم�سارف االأجنبية باخلارج تعترب نوعاً من اال�ستقطاعات املاأخوذة من 
الدخل القومي للدولة، فخروج هذه االأموال غري امل�رشوعة اإلى خارج البالد لغ�سلها 
ومن ثم عودتها الإدماجها ب�سكل م�رشوع داخل الدولة، يهدد اقت�ساد الدول ويوؤثر �سلبياً 
على �سمعة اقت�سادها، وعلى ثقة العمالء بها التي تعد حجر االأ�سا�ض يف العالقة القائمة 
امل�سارف  هذه  خ�سارة  اإلى  حتمياً  يوؤدي  بامل�سارف  العمالء  ثقة  واهتزاز  بينهما)02))، 

لفقدانها اأعداداً هائلة من عمالئها))0)).

النه�سة  دار  نايل،  عيد  اإبراهيم  الدويل،  الوطني  اجلنائي  القانون  االأموال يف  غ�سل  لظاهرة  املواجهة   ((00(
العربية، القاهرة، 999) �ض)8.

))0)) جرمية غ�سل االأموال تعريفها والتطور الت�سريعي، عادل حممد ال�سيوي، مرجع �سابق، �ض)8.
)02)) غ�سل االأموال، �سالح الدين ح�سن ال�سي�سي، الطبعة االأولى، )200م، �ض6).

))0)) جرمية غ�سل االأموال تعريفها والتطور الت�سريعي ملكافحتها، عادل حممد ال�سيوي، مرجع �سابق، �ض)8.
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املطلب الثاين: مدى العالقة بني غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب 

واملخدرات وغريها من الأن�ضطة الإجرامية

االإرهاب  متويل  من  جزءاً  تعترب  التي  لالأعمال  املتحدة  االأمم  يف  الدويل  املفهوم 
ي�سمل: كل �سخ�ض يرتكب جرمية �سمن معنى اتفاقّية االأمم املتحدة لقمع متويل االإرهاب 
يف حال كان هذا ال�سخ�ض، وبوا�سطة اأّية و�سيلة، مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، ب�سورة غري 
باأنها  ُم�سبقة  اأو مبعرفة  ت�ستخدم  اأن  بنّية  اأموااًل  اأو يجمع  يقّدم  اإرادته،  اأو مبلء  قانونية 
�ست�ستخدم، كلياً اأو جزئياً من اأجل تنفيذ اأي عمل يعد جرمية، وي�سكل عمال اإجراميا يف 
اإلى  اأي�ساً: اأي عمل اآخر يهدف  نطاق املعاهدات املرفقة بهذه االتفاقية. وي�سمل ذلك 
الت�سبب يف موت �سخ�ض مدين اأو اأي �سخ�ض اآخر اأو اإ�سابته بجروح بدنية ج�سيمة، 
خا�سة عندما يكون هذا ال�سخ�ض غري م�سرتك يف اأعمال عدائية يف حالة ن�سوب نزاع 
م�سلح))0)). واتفاقاً مع هذا التعريف جتدر االإ�سارة اإلى اأن جمموعة العمل املايل الدويل 
الت�سع  التو�سيات  يف  خا�سة  ب�سورة  االإره��اب  متويل  م�سطلح  تعرف  مل  )الفاتف( 
ولكنها  �سبتمرب 2001م،   11 اأحداث  عقب  و�سعها  مت  التي  االإرهاب  بتمويل  اخلا�سة 
واعتربته  االإرهاب،  متويل  لقمع  املتحدة  االأمم  اتفاقية  اأوردته  الذي  بالتعريف  اكتفت 

التعريف املعتمد))0)). 
وعند االطالع على االأنظمة املتعلقة بغ�سل االأموال يف اململكة العربية ال�سعودية، 
جند اأن مفهوم الن�ساط الإجرامي يف النظام ال�سعودي قد �سمل اأّي ن�ساط ي�سكل جرمية 
االإرهابّية  واالأعمال  االإرهاب،  متويل  ذلك  يف  مبا  النظام  اأو  ال�رشع  وفق  عليها  معاقباً 

))0)) اتفاقية االأمم املتحدة لقمع متويل االإرهاب، عام 999)، املادة 2.
))0)) التو�سيات الت�سع اخلا�سة مبكافحة متويل االإرهاب WWW fatf. org/pdf/srectf_en.pdf. جمموعة 
الفاتف )FATF) معرتف بها ر�سميًا كجهة دولية يف و�سع املعايري القيا�سية جلهود مكافحة متويل االإرهاب.
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متويل  اأن  االأموال  غ�سل  لنظام  التنفيذيه  الالئحة  وبينت   « االإرهابّية)06)).  واملنّظمات 
من  املتاأتية  االأم��وال  كافة  ي�سمل  االإرهابّية،  واملنّظمات  االإرهابية  واالأعمال  االإره��اب 

امل�سادر امل�رشوعة)07)). 
وميكن تو�سيح العالقة بني جرميتي غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، من خالل معرفة 
بينهما،  ال�سلة  يحقق  الذي  االإرهاب  ومتويل  االأموال  غ�سل  بني  الكبري  الت�سابه  مدى 
وي�ساهد ذلك ب�سكل جلي يف العمليات املالية امل�ساعدة يف متويه ما يتح�سل عليه من 
غ�سل  الأن  امل�رشوع؛  غري  م�سدرها  على  حتى  تخفي  اإجرامية  اأن�سطة  بوا�سطة  اأموال 
االإرهاب  ومتويل  ذاتها،  اجلرمية  من  املتح�سلة  العوائد  على  يكون حم�سوراً  االأموال 
يتم عادة من خالل توفري بع�ض املوارد املالية بطرق غري م�رشوعة للمنظمات االإرهابية 
االأموال  غ�سل  بني  االإجرائي  الت�سابه  بع�ض  هناك  اأن  كما  معها)08)).  يتعاونون  ملن  اأو 
ومتويل االإرهاب بحكم اأن كاًل منهما ي�ستخدم القطاع امل�رشيف، حيث يتعمد غا�سلو 
االأموال اإر�سال اأموالهم غري امل�رشوعة عن طريق قنوات م�رشفية بهدف اإخفاء م�سدرها 
من  اال�ستنتاج  اأي�ساً  وميكن  االإرهابية.  االأعمال  م�ساندة  يف  وا�ستخدامها  امل�سبوه، 
ال�سواهد املعا�رشة باأن هناك عالقة حميمة م�ساهدة ب�سكل جلي بني االأموال املغ�سولة 

وبني بع�ض العمليات االإرهابية املمولة بوا�سطة جتار غ�سل االأموال)09)).
وبالرغم من وجود ت�سابه كبري بني اأ�ساليب وتقنّيات متويل االإرهاب واأ�ساليب وتقنّيات 
اإخفاء عمليات غ�سل االأموال. اإال اأن هناك فروقاً رئي�سّية بني العمليتني وهي: اأن االأموال 

امللكي  املر�سوم  ال�سادر مبوجب  التنفيذية  والئحته  االأم��وال  غ�سل  مكافحة  نظام  التعريف يف  ورد هذا   ((06(
نظام  وانظر:  التا�سعة.  الفقرة   / االأولى  املاّدة  املوافق )/)/2)20م،  وتاريخ ))/)/))))ه  رقم م/)) 
املوافق  وتاريخ )6/2/)2))ه���  امللكي رقم )م/9))  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سعودي  االأموال  مكافحة غ�سل 

)8/2/)200م.، املاّدة االأولى / الفقرة ال�سابعة.
)07)) وهذا ما اأ�سافته الالئحة التنفيذية من نظام مكافحة غ�سل االأموال ال�سعودي، الفقرة 2/) من املاّدة 2.

)08)) اتفاقية االأمم املتحدة لقمع متويل االإرهاب )999)) املادة 2.
)09)) جرمية غ�سل االأموال تعريفها والتطور الت�سريعي ملكافحتها، عادل حممد ال�سيوي، مرجع �سابق، �ض88-86.
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عملية  ي�سَعب  مما  تكون �سغرية،  ما  غالباً  الفردّية  االإرهابّية  االأعمال  املطلوبة القرتاف 
با�ستخدام  اأن يكون  املمكن  االإرهابيني من  اأن متويل  العمليات؛ كما  اأموال هذه  تتبع 
اأموال يتّم احل�سول عليها ب�سكل م�رشوع، وبالتايل يكون من ال�سعب حتديد املرحلة 
احل�سول  االإرهابيون  في�ستطيع  اإرهابّية،  اأموااًل  امل�رشوعة  االأموال  فيها  اأ�سبحت  التي 
على مداخيلهم من جمموعة منّوعة من م�سادر غالباً ما جتمع بني التمويل من م�سادر 

م�رشوعة ومن م�سادر غري م�رشوعة)0))).
اأموال  على  دائما  تتم  االأم��وال  غ�سل  عمليات  اأن  املخت�سني  جميع  لدى  واملعروف 
متح�سلة من جرمية فال يت�سور اأن تتم هذه العمليات على اأموال م�رشوعة، ولكن الواقع 
املغ�سولة  االأموال  تكون  اأن  باحتمالية  القاعدة  هذه  من  اال�ستثناء  اإمكانية  يربز  امل�ساهد 
امل�ستخدمة يف اأعمال اإرهابية اأموااًل قانونية)))))، الأن بع�ض عمليات االإرهاب قد تكون 
ممولة باأموال م�رشوعة يتم جمعها عن طريق م�سارف الزكاة اأو بع�ض القائمني على االأعمال 
اخلريية اأو غريها من القنوات امل�رشوعة، مما ي�سعب م�ساألة ك�سف هذه االأموال ومتابعتها، 

لكونها اأمواال م�رشوعة ت�سلك املجري الطبيعي الذي ت�سلكه االأموال القانونية)2))). 
وبناًء على ما �سبق، ميكن معرفة اأن امل�سادر التي متول العمليات االإرهابية هي: 

اأو جزئي من خالل  كامل  ب�سكل  تاأتي  قد  التي  التمويل  من  امل�رشوعة  امل�سادر  اأ(: 
ممار�سة اأن�سطة اأو اأعمال م�رشوعة، كالدعم املايل املتح�سل من جهود وتربعات 
اأخرى  و�سائل  بوا�سطة  اأو  املجتمع  اأف��راد  بع�ض  تربعات  بوا�سطة  جتبى  خريّية، 

م�رشوعة جلمع االأموال اخلريية من املوؤ�س�سات اأو االأفراد. 
ب(: امل�سادر غري امل�رشوعة من التمويل التي تاأتي غالباً من بع�ض االأن�سطة االإجرامية 

كغ�سل االأموال وغريها.

)0))) قواعد مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، موؤ�س�سة النقد ال�سعودي، التحديث الثاين، 2008م.
))))) اال�ستجابات الدولية والوطنية لعوملة غ�سل االأموال، حممود �سريف ب�سيوين، �ض8).

)2))) ال�سيا�سية اجلنائية يف مواجهة غ�سل االأموال، حممود كبي�ض، �ض89.
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وجدير بالذكر يف هذا املجال تو�سيح اجلهود التي تقوم بها كل من: جمموعة العمل 
)مينا  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رشق  ملنطقة  املايل  العمل  وجمموعة  )فاتف(  املايل 
فاتف(، وذلك باإ�سدارها ب�سكل دوري درا�سات حديثة متعّلقة باأ�ساليب وطرق جديدة 
لغ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، حتى تتمكن البنوك من حتديث اأنظمتها مبا يتواكب 
مع هذه االأ�ساليب والطرق احلديثة ملنع هذه العمليات وك�سفها. ووفقا ملا ذكرته موؤ�س�سة 

النقد ال�سعودية فاإن اأبرز هذه الطرق املتعّلقة بغ�سل االأموال ومتويل االإرهاب هي:
وغريها(:  االإذنية،  وال�سندات  التقليدية  )كاحلواالت  البديلة  التحويل  خدمات   •
لتحويل  الثقة  على  تعتمد  �سبكات  على  ترتكز  ر�سمّية  غري  مالية  حتويل  و�سائل  وهي 
االأموال، وغالباً ما تعمل ب�سكل متوازن مع القطاع البنكي التقليدّي، لكّنها غري نظامية 

ي�ستغلها غا�سلو االأموال وممّولو االإرهاب لنقل اأموالهم دون اأن يتم تتبعها. 
كاالإيداعات،  عديدة  عمليات  ت�سمل  بطريقة  التجزئة(،  اأو  )الرتكيب  التنظيم   •
هائلة  ما ت�سم جمموعة من االأ�سخا�ض، واأعداداً  وال�سحوبات، والتحويالت، وغالباً 
املالية  املوؤ�س�سات  التزامات  لتفادي  متعددة،  وح�سابات  القيمة،  �سغرية  العمليات  من 

بالتبليغ عن العمليات املالية التي تتجاوز حدوداً معينة.
احلدود  عرب  اخلفية  بالطريقة  العملة  تهريب  اآخر:  مبعنى  اأو  النقدي،  املال  ناقلو   •

لتفادي اإجراءات االإف�ساح عن املال النقدي.
• ا�ستخدام بطاقات االئتمان، اأو ال�سيكات، التي ت�ستخدم كاأدوات للو�سول اإلى 

االأموال املودعة يف ح�سابات البنوك اخلارجية.
بحيث  وغريها(،  واالأ�سهم،  وال�سّيارات،  العقارات،  )مثل  قّيمة  اأ�سول  �رشاء   •
ب�سهولة لال�ستفادة  تداولها  االإجرامية يف �رشائها، الأنه ميكن  االأن�سطة  ت�ُ�ستثمر عائدات 

من قلة متطّلبات التبليغ مما يخفي م�سدر هذه العائدات. 
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• ا�ستخدام التحويالت الربقّية اإلكرتونياً بني البنوك، وغالباً ما يكون ذلك اإلى دولة 
اأخرى، لتفادي االكت�ساف وامل�سادرة.

• اال�ستثمار يف اأ�سواق املال الإخفاء م�سدر عائدات االأن�سطة االإجرامية من خالل 
�رشاء ال�سندات القابلة للتداول.

• ا�ستخدام الهوّيات املزورة من اأجل اإخفاء هوية االأ�سخا�ض املتوّرطني يف القيام 
بعمليات غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب))))). 

املطلب الثالث: الآثار القت�ضادية والجتماعية وال�ضيا�ضية املرتتبة على 

جرائم غ�ضل الأموال

اأوًل: الآثار القت�ضادية لعمليات غ�ضل الأموال

كافة  ت�سمل  ال�رشعية  غري  االأموال  غ�سل  جرمية  تنتجها  اقت�سادية  �سلبية  اآثار  هناك 
املوؤ�س�سات االقت�سادية يف الدولة ومن اأهمها االأتي:

1- ت�سويه �سورة االأ�سواق املالية، وانعدام الثقة فيها، وتدهور قيمة العملة الوطنية.
غ�سل  بهدف  وامل�سارف  املالية  املوؤ�س�سات  يف  املنفذة  العمليات  اأن  اإلى  باالإ�سافة 
االأموال غري امل�رشوعة تولد �سوره م�سوهة لالأجهزة املالية اأمام العمالء، فاإنها ت�سكل 
اأي�ساً حاجزاً قوياً يعيق �سيا�سة احل�سول على عدد اأكرب من اال�ستثمارات امل�رشوعة يف 
االأ�سواق املالية، حيث ذكرنا �سابقاً اأن ن�سبة العمليات املنفذة لغ�سل االأموال يف العامل 
املالية))))). وهذا االأثر ال�سلبي ينال من �سمعة اقت�ساد  بلغت ن�سبة 25% يف االأ�سواق 
الدولة ويقلل الثقة يف مناخ اال�ستثمار، وذلك ينتج ب�سبب اأن غا�سلي االأموال ال ي�سريهم 

))))) قواعد مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، موؤ�س�سة النقد ال�سعودي، التحديث الثاين، 2008م.
))))) تبي�ض االأموال »دار�سة مقارنة«، نادر عبدالعزيز �سايف، من�سورات احللبي احلقوقية، بريوت، )200م، �ض96).
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مدى جودة اجلدوى االقت�سادية لال�ستثمار يف هذه االأ�سواق بل يركزون اهتمامهم على 
خمالفني  القذرة،  االأموال  هذه  تدوير  باإعادة  ي�سمح  الذي  التوظيف  ا�ستخدام  كيفية 

بذلك اأ�س�ض القواعد االقت�سادية القائمة على نظرية الربح))))). 
وبذلك فاإن حركة االأموال املطلوب غ�سلها فقط دون مراعاة للجدوى االقت�سادية 
وامل�ستثمر  املحلي  امل�ستثمر  بني  متكافئة  غري  �سديدة  مناف�سة  بروز  اإلى  توؤدي  للربح، 
االأجنبي، الأن هذه العمليات توؤثر مبا�رشة على اأ�سعار الفائدة واأ�سعار ال�رشف، وبالتايل 
املالية ثقة  اأغلبية املعامالت امل�رشوعة نظاما حتى تفقد هذه االأ�سواق  توؤثر �سلبياً على 
امل�ستثمرين فيها. وهذا يولد كرثة الف�ساد يف م�سوؤويل االأجهزة املالية، فت�سعف ب�سببه 
قد  اإنهم  حيث  عليها  امل�رشفني  وعلى  اأمنها  على  املخاطر  ن�سبة  وتزيد  البنوك  �سيطرة 

يتعر�سون للتهديد)6))).
ويقلل  املحلية  يوؤثر على عملتها  الدولة  االأموال يف  انت�سار عمليات غ�سل  اأن  كما 
اإلى  االأم��وال  وتهريب  العمليات  هذه  بني  الوثيقة  الرابطة  ب�سبب  وذلك  قيمتها،  من 
اخلارج، مما يحدث الزيادة يف الطلب على العمالت االأجنبية التي يتم حتويل االأموال 
قيمة  انخفا�ض  مبا�رشة  يولد  مما  اخلارج،  يف  اال�ستثمار  اأو  االإيداع  بق�سد  اإليها  املهربة 
القذرة  االأموال  اأن دخول هذه  االأخرى)7))). وال�سك  العمالت  الوطنية مقابل  العملة 
للدولة بهدف غ�سلها يولد حالة �سبابية تعطي موؤ�رشاً خاطئاً يوهم بتوفر ال�سيولة املالية 
القانونية، فيتم اتباع �سيا�سة مالية خاطئة تتنا�سب مع هذا املوؤ�رش الوهمي غري ال�سحيح 

جتري على عك�ض ما يحتاجه االقت�ساد القومي بالفعل)8))). 

))))) عمليات غ�سل االأموال وانعكا�ساتها على املتغريات االقت�سادية واالجتماعية، �سيد �سوربجي عبداملولى، �ض2)).
ال�سيوي، مرجع  ملكافحتها، عادل حممد  الت�سريعي  والتطور  تعريفها وخماطرها  االأموال  )6))) جرمية غ�سل 

�سابق، �ض66.
)7))) التاريخ النقدي للتخلف، رمزي زكي، عامل املعرفة، دولة الكويت، 987)م. �ض7)2.

)8))) االآثار االقت�سادية واالجتماعية لغ�سل االأموال، ال�سيد اأحمد عبداخلالق، �ض)).
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2- انخفا�ض معدل الدخل القومي ومعدالت االدخار واال�ستثمارات املالية.
الدخل القومي يعني: جمموع الدخول املتح�سلة من عوامل االإنتاج املختلفة يف 
االقت�ساد القومي للدولة خالل فرتة معينة، وينتج ذلك ب�سبب اإ�سهامها يف حتقيق الناجت 
القومي ال�سايف)9))). وحيث اإن البيئة اال�ستثمارية يف كل دولة تتكون من جمموعة من 
العوامل االقت�سادية وال�سيا�سية واالجتماعية وغريها، التي تعمل على توفري اال�ستقرار 
اال�ستثمارية  البيئة  هذه  تلوث  االأم��وال  غ�سل  عمليات  فاإن  اال�ستثمار،  على  امل�سجع 
القومي  الدخل  حجم  على  خطري  ب�سكل  وتوؤثر  فيها)20))،  والثقة  ا�ستقرارها  وتزعزع 
يف الدولة، وهذا التاأثري ال�سلبي ال ينح�رش على حجم الدخل القومي فقط، بل ميتد 
غري  املجتمع  فئات  بع�ض  اإن  حيث  القومي،  الدخل  توزيع  واإعادة  توزيع  على  �سلبياً 
املنتجة حت�سل على دخول غري م�رشوعة ملمار�ساتها الأن�سطة غري م�رشوعة، فيح�سلون 
اأنها من ن�سيب فئات اأخرى منتجة يف املجتمع))2))، ومثال ذلك  على اأموال يفرت�ض 
يقوموا  لكي  م�رشوعة  غري  كعموالت  املالية،  االأجهزة  موظفي  لبع�ض  الر�سوة  تقدمي 
بغ�سل االأموال عن طريق حتويلها اأو تهريبها اإلى بنوك اأجنبية خارج الدولة، من اأجل 
جزءاً  املغ�سولة  االأموال  هذه  فت�ستقطع  الدولة،  هذه  اقت�ساديات  مل�سلحة  ا�ستثمارها 

كبرياً من الدخل القومي احلقيقي يف املجتمع)22)). 
خارج  امل�رشوعة  غري  االأم��وال  هذه  تهريب  اأن  ترى  االقت�سادية  واال�سرتاتيجيات 
فتلجاأ  القومي،  الدخل  يفوق  ب�سكل  اال�ستهالك  معدالت  من  يزيد  لغ�سلها  الدولة 
ل�سنة  االأول��ى  الطبعة  ال�سن،  عبدالعزيز  عادل  واإداري،  واقت�سادي  قانوين  منظور  من  االأم��وال  غ�سل   (((9(

2008م، �ض2).
ال�سيوي، مرجع  ملكافحتها، عادل حممد  الت�سريعي  والتطور  تعريفها وخماطرها  االأموال  )20)) جرمية غ�سل 

�سابق، �ض60-)6.
))2)) غ�سل االأموال من الناحية االقت�سادية والقانونية، عبدال�سالم �سفوت عو�ض اهلل، الطبعة االأولى ل�سنة 

2007م، �ض77.
)22)) غ�سل االأموال يف م�سر والعامل، عبدالعظيم حمدي، مرجع �سابق، �ض79).
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الدولة حلل هذه امل�سكلة اإلى فر�ض �رشائب جديدة تزيد العبء على املجتمع، فينتج 
يف  االأموال  هذه  اإيداع  فاإن  لهذا  وباالإ�سافة  القومي))2)).  الدخل  انخفا�ض  ذلك  عن 
البنوك اخلارجية يخف�ض اأي�ساً معدل االدخار ويزيد ن�سبة اال�ستهالك دون حدوث زيادة 
مماثلة يف الناجت املحلي االإجمايل، لعدم ا�ستثمارها داخل الدولة))2))، فيوؤدي ذلك اإلى 
اأ�رشار اقت�سادية ب�سبب ت�رشب جزء من الدخل القومي خارج الدولة، وبالتايل العجز 
عن الوفاء باحتياجات اال�ستثمار، فيزداد حجم املديونيات اخلارجية على الدولة))2)). 
وهذا يوؤكد وجود العالقة العك�سية بني غ�سل االأموال واالدخار املحلي، فكلما ات�سعت 
عمليات غ�سل االأموال نق�ض معدل االدخار وازداد الطلب على موارد اأخرى اأجنبية، 
ويتزايد  الدولة)26)).  يف  االقت�ساد  كاهل  على  ثقياًل  عبئاً  اخلارجية  املديونية  فت�سكل 
الدول  االدخار يف  معدل  لتخفي�ض  املوؤدي  ال�سلبي  االأموال  غ�سل  تاأثري  كبرية  بدرجة 
النامية التي تكرث فيها جرائم الر�ساوى والف�ساد االإداري، فيكرث فيها الطلب على النقد 
االأجنبي لتحويله اإلى اخلارج، في�سعب التمييز بني راغبي اال�ستثمار احلقيقي وراغبي 

نقل االأموال لغ�سلها يف اخلارج)27)).
3- ارتفاع معدل الت�سخم يف الدول وزعزعة ال�سيا�سات االقت�سادية.

يتنا�سب مع  ب�سكل ال  املحلية  ال�سيولة  ن�سبة  االأموال تخف�ض  اأن عمليات غ�سل  مبا 
الت�سخم  ن�سبة  زيادة  اإلى  حتمياً  يوؤدي  ذلك  فاإن  واخلدمات،  ال�سلع  اإنتاج  يف  الزيادة 
وبالتايل تدهور القوة ال�رشائية للنقود يف الدولة، فعمليات غ�سل االأموال ت�ساهم يف 

ال�سيوي، مرجع  ملكافحتها، عادل حممد  الت�سريعي  والتطور  تعريفها وخماطرها  االأموال  ))2)) جرمية غ�سل 
�سابق، �ض8)-9).

للدرا�سات  اخلليج  مركز  االأمنية،  العربية  املو�سوعة  ال�سلبية،  وتداعياته  العامل  يف  االأم���وال  غ�سل   ((2((
االإ�سرتاتيجية، 2000م، �ض))).

))2)) غ�سل االأموال من الناحية االقت�سادية والقانونية، عبدال�سالم �سفوت، �ض78.
)26)) تناق�ض االدخار املحلي يف م�سر، عبدالغفار حممد، جامعة الزقازيق، م�سر، �ض)2.

)27)) االآثار االقت�سادية واالجتماعية لغ�سل االأموال، ال�سيد اأحمد عبداخلالق، �ض)2.
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زيادة الطلب اال�ستهالكي الذي ي�ساحبه تدهور موؤثر يف القوة ال�رشائية لنقود الدولة 
التي يتم فيها غ�سل الأموال. وينتج عن ذلك �سغوط ت�سخمية ب�سبب التهرب من �سداد 

ال�رشائب ومن ثم ظهور العجز يف خزينة الدولة)28)).
فاإن  ال��دويل  االقت�ساد  عوملة  اإلى  اأدت  التي  املعا�رشة  االقت�سادية  للظروف  ونظراً 
على  ال�سيئة  االقت�سادية  االآثار  من  العديد  انت�سار  يف  �ساهمت  االأموال  غ�سل  عمليات 
ب�سبب  التقليدية،  املالية  النظم  ت�ستخدم  التي  النامية  الدول  خا�سة  الدويل،  امل�ستوى 
لهذه  املحلي  املجتمع  اإلى  الت�سخم  نقل  ب�سكل �رشيع على  �ساعدت  العمليات  اأن هذه 
الدول، واأدت النخفا�ض قيمة احتياطها من النقد االأجنبي، فاأ�سبحت �سادراتها معر�سة 
النامية  الدول  فاأ�سبحت  املتقدمة،  الدول  من  وارداتها  مبالغ  وارتفعت  الك�ساد،  ملخاطر 
ال�سديد  االرتفاع  ذلك  على  مثال  واأقرب  ال�سناعية)29))؛  الدول  من  الت�سخم  ت�ستورد 
يف معدل الت�سخم يف م�رش اأثناء الثمانينيات امليالدية، مما حدا ببنوكها تقدمي ت�سهيالت 
مالية خمالفة وقرو�ساً بدون �سمانات قانونية �ساعدت على اإجراء عمليات لغ�سل لهذه 
القرو�ض بتهريبها اإلى اخلارج، فنتج عن ذلك زيادة املعرو�ض النقدي ب�سكل ال يتالءم مع 
الزيادة يف اخلدمات واإنتاج ال�سلع، فاأحدث �سغوطا ت�سخمية يف االقت�ساد امل�رشي)0))). 
ومعلوم اأنه عندما يكون الت�سخم قد حدث اأ�ساًل مب�ساركة عمليات غ�سل االأموال من 
خالل تيارات التجارة الدولية، فاإن ذلك ال يعني فقط انتقال االأثر الت�سخمي لعمليات 
االقت�سادي  النطاق  على  �سلبياً  ليوؤثر  يتعداه  بل  املحلي  النطاق  اإلى  االأم��وال  غ�سل 
العاملي))))). وهذه االأ�رشار اخلطرية جلرائم غ�سل االأموال متتد لتنال ال�سيا�سة االقت�سادية 

)28)) الراأ�سمالية جتدد نف�سها، فوؤاد مر�سي عامل املعرفة، الكويت، 990)، �ض6)2. وانظر كتاب: غ�سل االأموال 
من الناحية االقت�سادية والقانونية، عبدال�سالم �سفوت، �ض)8.

)29)) جرمية غ�سل االأموال تعريفها وخماطرها والتطور الت�سريعي ملكافحتها، عادل حممد ال�سيوي، مرجع �سابق، �ض)6.
)0))) غ�سل االأموال يف م�سر والعامل، عبدالعظيم حمدي، �ض)9).

))))) غ�سل االأموال يف العامل وتداعياته ال�سلبية، املو�سوعة العربية االأمنية، �ض6)).
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املالية والتجارية  ال�سيا�سات  توؤثر �سلبياً على �سياغة  يف كافة الدول، الأنها يف االأ�سل 
والبيانات  املعلومات  دقة  تزعزع  والتي  الغ�سل،  عمليات  فيها  تنت�رش  التي  الدولة  يف 
االقت�سادية للدولة، التي تعد حموراً اأ�سا�سياً ل�سياغة هذه ال�سيا�سات االقت�سادية، فتجد 
الدولة اأنها قد بنت �سيا�ساتها االقت�سادية على معلومات ال تقدم ال�سورة احلقيقية حلاجة 
املتغريات  من  العديد  حتدث  ال�سلبية  التاأثريات  لهذه  ونتيجة  الفعلية)2))).  االقت�ساد 
االقت�سادية الكلية ل�سعر ال�رشف و�سعر الفائدة وميزان املدفوعات والت�سخم وغريه، 
وهذا يوؤدي �سوء ترتيبات التخطيط للم�ستقبل واال�ستثمار، بانتهاج �سيا�سات اقت�سادية 
خاطئة))))). ويكون حجم هذا التاأثري معتمداً على مقدار ال�سفقات املالية التي تخرج 
الدولة  فت�سطر  التاأثري)))))،  معدل  ارتفع  ال�سفقات  هذه  ازدادت  فكلما  الدولة،  من 
بالت�رشع يف اتخاذ بع�ض ال�سيا�سات االقت�سادية املعاك�سة ملا  اإلى مواجهة ذلك  املتاأثرة 

يحتاجه �سالح االقت�ساد القومي بالفعل))))).

ثانيًا: الآثار الجتماعية لعمليات غ�ضل الأموال

العمليات املالية امل�سبوهة واملرتكبة عن طريق غ�سل االأموال ترتبط اأي�ساً بنوع مهم 
من اجلرائم وهو: اجلرائم االجتماعية التي ت�سكل خطراً ج�سيماً على كافة املجتمعات 
الب�رشية، حيث يتولد عن غ�سل االأموال بهذا النوع من اجلرائم نوع من االأمان الأ�سحاب 
الدخول غري امل�رشوعة بتمريرها هذه الدخول غري امل�رشوعة عن طريق غ�سلها، للتمل�ض 
من تهمة التجارة غري امل�رشوعة كتجارة املخدرات، اأو التهرب من ال�رشائب، اأو تزييف 
العمالت، اأو اأخذ الر�ساوى وغريها، وت�ساهم جرائم الغ�سل ب�سكل كبري يف االإفالت 

)2))) غ�سل االأموال، عبدالفتاح �سليمان، الطبعة االأولى، 2007م، �ض87.
))))) عمليات غ�سل االأموال وانعكا�ساتها على املتغريات االقت�سادية واالجتماعية، �سيد �سوربجي عبداملولى، �ض))).

))))) االآثار االقت�سادية واالجتماعية لغ�سل االأموال، ال�سيد اأحمد عبداخلالق، �ض)).

))))) االآثار االقت�سادية واالجتماعية لغ�سل االأموال، ال�سيد اأحمد عبداخلالق، �ض28.
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ونتيجة  االأم��وال)6)))،  هذه  ك�سف  لعدم  الرقابية  ال�سلطات  بخداع  الرقيب  عني  من 
لنجاحها يف ذلك �سجعت اال�ستمرار يف ارتكابها فتزايدت العمليات املولدة اأرباحاً غري 
م�رشوعة و�سببت اأ�رشاراً كبرية اأثرت �سلبياً على ا�ستقرار املجتمع واقت�ساده، واأهدرت 
بع�ض القيم االجتماعية االإن�سانية)7))). وقد حذرت بع�ض التقارير ال�سادرة عن االأمم 
املتحدة من التطور املده�ض يف فنون ارتكاب هذه اجلرمية م�ستغلة ذلك التقدم املبهر 
التقنيات احلديثة  العاملية و�سهولة حتويل االأموال عن طريق ا�ستخدام  يف االت�ساالت 
من �سبكة االنرتنت التي �سهلت انتقال االأموال وحركة البيع وال�رشاء دون رقابة �ساملة 
العامل  دول  اجلرمية يف  معدالت  كبري يف  ارتفاع  عنه  نتج  امل�رشفية،  الرقابية  لالأجهزة 

وات�ساع اآثارها ال�سارة على املجتمعات الب�رشية)8))).
ومن اأبرز االآثار االجتماعية الناجتة عن عمليات غ�سل االأموال ظاهرة ارتفاع معدل 
البطالة، التي تولد حتمياً انت�سار الفقر وانخفا�ض م�ستوى املعي�سة يف املجتمع. والبطالة 
كم�سطلح حديث ت�سمل بع�ض الظواهر االجتماعية التي تولد مع�سلة اجتماعية تتمثل 
يف عدم وجود م�سادر م�رشوعة كافية للح�سول على دخل منا�سب. فهي بهذا املعنى 
مع  ملمو�ض  ب�سكل  ظهرت  االقت�سادي،  باجلانب  عالقة  لها  اجتماعية،  ظاهرة  ت�سكل 
يف  التقليدية  الريفية  املجتمعات  يف  معنى  للبطالة  يكن  مل  حيث  ال�سناعة،  ازده��ار 
الع�سور ال�سابقة. وال�سخ�ض الذي ي�سمله مفهوم البطالة هو: اأي �سخ�ض عاطل، مع 
قدرته على العمل ورغبته فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند م�ستوى االأجر ال�سائد، ولكنه ال 
يتمكن من احل�سول على ذلك)9))). كما يت�سمن مفهوم البطالة اأي�ساً تلك البطالة املقنعة 
املتمثلة يف انخفا�ض االأجور مقارنة بارتفاع االأ�سعار، التي ت�سجع على االن�سياق دون 

)6))) غ�سل االأموال يف م�سر والعامل، عبدالعظيم حمدي، مرجع �سابق، �ض0)2.
)7))) االآثار االقت�سادية واالجتماعية لغ�سل االأموال، ال�سيد اأحمد عبداخلالق، �ض2).

)8))) تقرير جلنة منع اجلرمية ومكافحتها، املجل�ض االقت�سادي واالجتماعي لالأمم املتحدة، فرباير 990)م.
)9))) ورد هذا التعريف يف ن�سو�ض منظمة العمل الدولية.
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ترويج  وامل�ساركة يف  الر�ساوى  كتقا�سي  االجتماعية  اجلرائم  بع�ض  ارتكاب  تفكري يف 
ويقا�ض  امل�رشوعة)0))).  غري  االأموال  غ�سل  عمليات  يف  امل�ساهمة  وبالتايل  املخدرات، 
معدل البطالة بح�ساب ن�سبة عدد االأفراد العاطلني اإلى القوة العاملة الكلية وهو معدل 
التعليم  ونوع  وال�سن  اجلن�ض  ح�سب  العاطلني  ن�سبة  وتختلف  بدقة.  ح�سابه  ي�سعب 
وامل�ستوى الدرا�سي. والعالقة بني جرائم غ�سل االأموال ومعدالت البطالة عالقة وثيقة 
اأنها تظهر فيهما بن�سب متفاوتة حيث  ن�ساهدها يف كافة الدول املتقدمة اأو النامية، اإال 
تزداد يف الدول النامية، الأن اإيجاد فر�ض العمل مهما قل عددها يحتاج القدرة الكافية 

على ا�ستثمارات كبرية ناجتة عن تعبئة املدخرات املحلية يف الدولة))))).
وقد �سبقت االإ�سارة اإلى اأن عمليات غ�سل االأموال اأثرت ب�سكل �سلبي ظاهر على 
التمويلية.  الفجوة  زيادة  يف  و�ساهمت  اال�ستثمارات،  لتمويل  املتاح  املحلي  االدخار 
العمل اجلديدة،  لتوفري فر�ض  لي�سعف زيادة املوارد الالزمة  اأثرها ميتد  اأن  وهذا يعني 
الهادفة ال�ستيعاب الزيادة ال�سنوية من الراغبني يف العمل وتقليل ن�سبة البطالة، حيث 
النظر  دون  ال�رشيع  الربح  موارد  عن  دائماً  تبحث  االأموال  غ�سل  عن  الناجتة  االأموال 
ملدى ارتباطها برفع م�ستوى القدرة االإنتاجية اال�ستثمارية يف املجتمع التي تدعم كيان 
املجتمع وت�ساعد على ا�ستقراره، وترفع م�ستوى املعي�سة وارتفاع االأجور مبا يتنا�سب 
مع متطلبات الدخل االجتماعية يف الدولة)2))). ولتفادي م�سكلة تدين م�ستوى املعي�سة 
املتولدة عن اخللل الوارد يف �سوء توزيع الدخل بني االأفراد، قامت بع�ض الدول ب�رشف 
اإعانات للمحتاجني يف املجتمع للنهو�ض بهم، ولكن الواقع �سهد بعدم حتقق الغر�ض 
املن�سود من هذا االإجراء، ب�سبب �سوء التطبيق احلا�سل بتوزيع جزء من هذه االإعانات 

)0))) غ�سل االأموال، عبدالعظيم حمد، الطبعة االأولى، )200 م، �ض200.
))))) تقرير جلنة منع اجلرمية ومكافحتها، املجل�ض االقت�سادي واالجتماعي، االأمم املتحدة، فرباير، 990)م.

)2))) الراأ�سمالية جتدد نف�سها، فوؤاد مر�سي، �ض6)2.



237
جملة الق�ضائية - العدد ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

على غري امل�ستحقني لها، فانخف�ض ن�سيب الفرد امل�ستحق لهذه االإعانات فعلياً، الأنها 
يف احلقيقة ال ت�رشف فقط للطبقة املتدنية بل تعطى لبع�ض اأ�سحاب الطبقة العليا يف 

بع�ض املجتمعات))))).
ومن االآثار االجتماعية ال�سارة الناجتة عن غ�سل االأموال م�ساهمتها يف خلق طبقات 
امل�رشوعة  غري  االأم��وال  تكون  عندما  املثال  �سبيل  فعلى  متوازنة،  غري  بطريقة  خمتلفة 
ال�رشائب  يتحمل  من  اأن  يعني  ذلك  فاإن  ال�رشائب،  دفع  عن  التهرب  من  متح�سلة 
هم فئة دون اأخرى، وهذا ي�سكل اختالاًل يف ن�سبة توزيع الدخل ينتج عنه خلق طبقة 
اجتماعية متميزة مادياً مقابل طبقة اأخرى مب�ستوى معي�سي متدٍن))))). وال �سك اأن هذه 
الطبقة املتميزة �ست�سم عدداً من مرتكبي جرائم غ�سل االأموال فيمثلون بذلك ال�سفوة 
فيزداد  املجتمع،  يف  الروحية  القيم  على  وت�سود  املادية  قيمهم  فتنت�رش  املجتمع،  يف 
االهتمام باملال دون النظر اإلى م�سدره، ويف املقابل يقل االهتمام بالتعليم وتتدنى القيم 
االأخالقية وينت�رش الف�ساد)))))، وبالتايل تكرث االأحقاد وال�سغائن بني الطبقات االجتماعية 
وتعوق حركة التنمية االجتماعية يف املجتمع فيوؤثر هذا �سلبياً على اال�ستقرار االجتماعي 
ال�ساملة)6))).  االجتماعية  والتنمية  ال�سحيح  اال�ستثمار  مناخ  مقومات  اأهم  يعد  الذي 
ويعترب انعدام القيم االجتماعية وانت�سار الف�ساد االإداري واملايل من اأهم االآثار ال�سلبية 
جرائم  انت�سار  يف  خطري  ب�سكل  ت�ساهم  التي  االأم��وال،  غ�سل  لعمليات  االجتماعية 
امل�رشوعة،  غري  الن�ساطات  هذه  عن  الطرف  يغ�سوا  لكي  امل�سئولني  لبع�ض  الر�ساوى 
فتتفوق املبادئ القائمة على املنافع الفردية على م�سلحة اجلماعة، فتتفكك املجتمعات 

))))) التنمية يف العامل العربي، التقرير ال�سنوي للبنك الدويل، الواليات املتحدة،997)م �ض)7.
))))) غ�سل االأموال يف م�سر والعامل، عبدالعظيم حمدي، مرجع �سابق، �ض0)2 – ))2.

))))) االآثار االقت�سادية واالجتماعية لغ�سل االأموال، ال�سيد اأحمد عبداخلالق، �ض))-)).
ال�سيوي، مرجع  ملكافحتها، عادل حممد  الت�سريعي  والتطور  تعريفها وخماطرها  االأموال  )6))) جرمية غ�سل 

�سابق، �ض72-)7.
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وتختل روابطها القيمة، حمدثة �رشخا مدمراً للقيم واالأخالق يف الدول)7))). 

ثالثًا: الآثار ال�ضيا�ضية والأمنية لعمليات غ�ضل الأموال

تولِّد عمليات غ�سل االأموال العديد من االآثار ال�سيا�سية التي تزعزع اأمن املجتمع، 
بحكم اأنها عمليات غري م�رشوعة توؤدي اإلى خف�ض التعامالت املالية ال�سليمة وت�ساعف 
جرمية غ�سل االأموال مبعدالت عالية فتنخر يف قواعد اأمن املجتمع ب�سكل م�ستمر وتوؤثر 

على �سيا�ساته القت�سادية، وميكن اإيجاز اأبرز هذه الآثار يف النقاط الآتية:
1- ال�صيطرة على النظام ال�صيا�صي يف الدولة والتعر�ص للمخاطر الدولية:

بروز ظاهرة غ�سل االأموال على ال�سطح وانت�سارها يف املجتمع ي�سكل خطورة على 
النظام ال�سيا�سي يف الدولة، مل�ساهمته الفعالة يف تي�سري ال�سيطرة على التخطيط ال�سيا�سي 
النجاح يف متويه  يحقق  امل�سبوهة  االأموال  لغ�سل  العمليات  مثل هذه  اإمتام  الأن  فيها، 
اأ�سحاب هذه االأموال  النجاح ي�سجع  ال�رشعية عليها، وهذا  م�سدرها واإ�سفاء �سفة 
وي�سهل طريقهم لي�سبحوا م�سدر قوة و�سيطرة على النظام ال�سيا�سي، الأنهم ميتلكون 
راأ�سمال كبري يجنونه من االأرباح الطائلة من هذه العمليات، مما ي�ساعد يف متكنهم من 
اخرتاق �سيا�سات الدولة، وبالتايل متتد �سيطرتهم خارج حدود الدولة للقيام بعمليات 
الغ�سل على ال�سعيد الدويل، فت�سبح خطراً يهدد �سالمة النظم ال�سيا�سية يف الدول)8))). 
وخري مثال يف هذا املجال، ما قدمته ع�سابات اجلرمية املنظمة يف عام 1999م للرئي�ض 
ر  ُقدِّ الدولة، حيث  لرئا�سة  االنتخابية  لدعم حملته  مالية �سخمة  مبالغ  من  الكولومبي 
هذا الدعم ب�ستة مليارات دوالر، دفعتها هذه الع�سابات املنظمة لت�سهيل عملياتهم يف 
)7))) جرائم التعزير املنظمة يف اململكة العربية ال�سعودية، فتوح ال�ساذيل، عمادة املكتبات، جامعة امللك �سعود، 

الريا�ض، 988)، �ض)22.
ال�سيوي، مرجع  ملكافحتها، عادل حممد  الت�سريعي  والتطور  تعريفها وخماطرها  االأموال  )8))) جرمية غ�سل 

�سابق، �ض76- 77.
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حتويل اأرباحهم عرب البنوك املحلية اإلى اخلارج دون رقيب، وم�ساعدتهم يف الدخول 
يف م�ساركات ا�ستثمارية مع �رشكات ا�ستثمار داخلية وخارجية)9))).

وباالإ�سافة لذلك فاإن هذه العمليات تعر�ض الدولة لبع�ض املخاطر ال�سيا�سية الدولية 
بحكم اأن اإجراء عمليات غ�سل االأموال فيها يجعلها عر�سة لبع�ض العقوبات االقت�سادية 
بالعقوبات  الدائم  للتهديد  عر�سة  الدولة  هذه  فتكون  النامية،  ال��دول  يف  وخا�سة 

التجارية، اأو غزوها وتغيري �سيا�ساتها، ب�سبب احت�سانها لهذه العمليات امل�سبوهة)0))).
2- متويل النزاعات الدينية والعرقية، وتنظيمات اجلرائم الإرهابية.

اإن املتابع للواقع املعا�رش لل�سيا�سات الدولية يالحظ انت�سار ظاهرة ا�ستخدام املبالغ 
اخليالية املكت�سبة عن طريق غ�سل االأموال يف متويل بع�ض النزاعات الدينية والعرقية، 
الن�ساطات  بدعم  االأم��وال  غ�سل  ع�سابات  تقوم  اخلا�سة  م�ساحلهم  حتقيق  اأجل  فمن 
والعرقية، حيث ميولونها  الدينية  الفنت  واإ�سعال  الداخلية  ن�رش اخلالفات  امل�ساعدة يف 
باالأ�سلحة  اإمدادهم  وي�سهلون  امل�رشوعة،  غري  االأموال  هذه  من  الوفري  املادي  بالدعم 
للقيام  االإرهابية  التنظيمات  بع�ض  اأنهم ميولون  اأهدافهم. كما  اأجل حتقيق  وغريها من 
بعملياتهم التخريبية لزعزعة االأمن واال�ستقرار ال�سيا�سي للدول، وي�ستخدمون الو�سائل 
ال�سيا�سية  االآثار  وهذه  لهم)))))،  املعادية  االأنظمة  �سورة  لت�سويه  ويدعمونها  االإعالمية 
غ�سل  عمليات  وقف  يف  ف�سلها  اإن  حيث  الدولة،  يف  اجلرائم  م�ستوى  ترفع  واالأمنية 
االأموال، اأو احت�سانها وعدم تطبيق العقوبات الرادعة، يرفع الظاهرة االإجرامية ويزيد 

من �سطوتها االقت�سادية وال�سيا�سية يف الدولة)2))).

)9))) غ�سل االأموال يف العامل وتداعياته ال�سلبية، املو�سوعة العربية االأمنية، �ض2)).
)0))) االآثار االقت�سادية واالجتماعية لغ�سل االأموال، ال�سيد اأحمد عبداخلالق، �ض2).

ال�سيوي، مرجع  ملكافحتها، عادل حممد  الت�سريعي  والتطور  تعريفها وخماطرها  االأموال  ))))) جرمية غ�سل 
�سابق، �ض87.

)2))) غ�سل االأموال يف �سوء االأجرام املنظم، خالد حممد احلمادي، �ض)).
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املبحث الثالث
جترمي غ�صل الأموال يف ال�صريعة الإ�صالمية واأبرز اجلهود 

املحلية والدولية املبذولة ملكافحتها

متهيد: 

�سبق التطرق باأن عمليات غ�سل االأموال تت�سمن العديد من املخاطر التي توؤثر �سلبياً 
ال�سغرية  القرية  ي�سبه  ما  اإلى  العامل  ب�سبب حتول  الب�رشية دوليا، وذلك  املجتمعات  على 
تاأثري  نطاق  دائرة  و�سعت  التي  االت�ساالت،  جمال  يف  املعا�رشة  العلمية  الثورة  بوجود 
جرائم غ�سل االأموال اخلطري لي�سمل كافة هذه املجتمعات. وب�سبب تطور التقنيات العلمية 
ظهرت اأي�ساً اأ�ساليب حديثة لهذه العمليات االإجرامية ذات قدرات مذهلة جتيد ا�ستغالل 
املطلوبة  اجلهود  فتحولت  العامل،  دول  يف  منت�رشة  منظمة  جماعات  بها  يقوم  الفر�ض، 
فعل  اأي  لتحارب  العاملية،  نطاق  اإلى  االإقليمية  نطاق  من  اجلرائم  هذه  ومكافحة  لتجرمي 
حمرم يرتبط بالن�ساط الإجرامي الأ�سلي غري امل�رشوع مل�سدر هذه الأموال، وي�سمل ذلك 
اأي ن�ساط اإجرامي غري م�رشوع على اأموال غري م�رشوعة، مع ارتباط هذا الن�ساط باأفعال 
غ�سل االأموال غري امل�رشوعة. واأن ي�ستهدف اجلاين اإ�سفاء امل�رشوعية على تلك االأموال اأو 
ا�ستعمالها اأو ا�ستثمارها يف اأن�سطة م�رشوعة، مع علمه بامل�سدر غري امل�رشوع لالأموال))))). 
ويهدف هذا املبحث اإلى بيان النظرة االإ�سالمية ملثل هذه العمليات واحلكم ال�رشعي 
اأهم  عر�ض  مع  عام،  ب�سكل  ملكافحتها  الدولية  اجلهود  اأبرز  وتو�سيح  عليها،  املرتتب 
ال�سعودية لتجرمي ومكافحة هذه اجلرمية،  العربية  اململكة  التي اتخذتها  اجلهود املحلية 

وتف�سيل ذلك يف املطالب التالية:

))))) للتو�سع انظر: جرمية غ�سل االأموال درا�سة مقارنة، خالد حامد م�سطفى، 2008م، �ض8).
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 املطلب الأول: حكم غ�ضل الأموال يف ال�ضريعة الإ�ضالمية:

اأو�سح التعريف اال�سطالحي يف املبحث االأول من هذا البحث اأن م�سطلح »غ�سل 
واالإقليمية  املحلية  املحافل  تداولته  حديث  م�سطلح  االأم��وال«  »تبيي�ض  اأو  االأم��وال« 
اأن  بحكم  واالقت�سادي،  االجتماعي  واالأم��ن  االقت�سادية  باجلرائم  املهتمة  والدولية 
باأن�سطة غري م�رشوعة تكون هاربة خارج حدود �رشيان  ترتبط  االأموال  عمليات غ�سل 
القوانني املناه�سة للف�ساد املايل، ثم حتاول العودة مرة اأخرى ب�سفة �رشعية معرتف بها 
من قبل نف�ض القوانني املناه�سة، التي كانت جترمها داخل احلدود االإقليمية التي ت�رشي 

عليها هذه القوانني))))). 
االآثار  ولكن جممل  االإ�سالمية،  ال�رشيعة  املعا�رش يف  بن�سه  يرد  امل�سطلح مل  وهذا 
ال�سيئة واالأ�رشار اخلطرية الناجتة عن غ�سل االأموال تعد حمل نهي وحترمي وعقاب يف 
بت�رشيعات  واالأخروية  الدنيوية  احلياة  �سئون  كافة  ينظم  الذي  احلنيف  ال�رشع  اأحكام 
�ساملة كاملة حتفظ لالإن�سان اأمنه وا�ستقراره، وحتفظ دينه وجميع متطلبات حياته، ومن 
هذه الت�رشيعات االأحكام اجلنائية االإ�سالمية، اأو ما ي�سمى بالت�رشيع اجلنائي االإ�سالمي، 
املتعلق بحماية امل�سالح االأ�سا�سية لالإن�سان وتوعية ال�سمري الديني االإن�ساين لدى اأفراد 
والعامة  اخلا�سة  م�ساحلهم  وعلى  عليهم  �رشراً  تولد  التي  االأعمال  كل  ومنع  املجتمع 
والعقاب عليها))))). ويرتتب على منهج ال�سيا�سة ال�رشعية باإحياء ال�سمري الديني لدى 
ال�سلبية  املوؤثرات  كافة  واإبعاد  املجتمعات  ا�ستقرار  يف  ت�ساهم  عظيمة  فوائد  االإن�سان 
التي جتلب ال�رشر والف�ساد. فاإيقاظ ال�سمري باأن اهلل هو الرقيب احل�سيب يف كل مكان 
الطبعة  �سوريا،  املكتبي،  دار  احلاجي،  عمر  حممد  جدا،  خطرية  لكنها  بي�ساء  جرمية  االأم��وال  غ�سيل   (((((

االأولى، )200م، �ض8.
ال�سيوي، مرجع  ملكافحتها، عادل حممد  الت�سريعي  والتطور  تعريفها وخماطرها  االأموال  ))))) جرمية غ�سل 

�سابق، �ض97
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وكل زمان ي�سعر اجلاين دائماً باأهمية هذه الرقابة الدائمة، مما يولد اخلوف من ارتكاب 
املحرمات، اأو الندم على ارتكابها حتى ولو كان بعيداً عن عني الرقيب الب�رشي اأو فررَّ 
االإثبات، الأن  ي�سهل عملية  ال�سمري  بتاأنيب  توبته واردة، و�سعوره  احتمال  فيكون  منه 

اجلرائم ترتكب عادة يف اأماكن م�سترتة غري ظاهرة ي�سعب ك�سفها)6))).
فال�رشيعة  لبحث ومتحي�ض  يحتاج  االأموال وا�سح ال  االإ�سالم يف غ�سل  وحكم 
االإ�سالمية جاءت ملراعاة امل�سالح واحلفاظ عليها، ومنعت كل �رشر مهما كان حجمه، 
ال�ساأن  هذا  ويف  العقاب،  ي�ستحق  وفاعله  االإ�سالمية  ال�رشيعة  يف  حمرم  فال�رشر 
يقول االإمام الغزايل: »اإن جلب املنفعة ودفع امل�رشة مقا�سد اخللق، و�سالح اخللق 
يف حت�سيل مقا�سدهم لكنا نعني بامل�سلحة املحافظة على مق�سود ال�رشع من اخللق 
ما  فكل  ومالهم  ون�سلهم  وعقلهم  واأنف�سهم  دينهم  عليهم  يحفظ  اأن  وهو  خم�سة، 
اأقوى  يت�سمن حفظ هذه االأ�سول اخلم�سة حفظها واقع يف مرتبة ال�رشورات فهي 

املراتب يف امل�سالح)7))).
ومن خالل تعريف مفهوم غ�سل االأموال تبني اأي�سا اأن عمليات غ�سل االأموال تنايف 
املبادئ ال�رشعية التي تدعو اإلى الك�سب امل�رشوع، فهي بهذه ال�سورة ال�سيئة جرمية يف 
الباطل ب�سورة احلق، في�سبح املال  اأفعااًل ت�ساهم يف تلبي�ض  نظر ال�رشع الأنها تت�سمن 
والقاعدة  باطل،  على  مبني  الأنه  �رشعا  يجوز  ال  اأمر  وهذا  احلالل،  �سورة  يف  احلرام 
ال�رشعية اأن ما ُيبنى على الباطل فهو باطل، لذا فاإن هذا الك�سب غري امل�رشوع ال يجوز 
التعامل به يف ال�رشيعة االإ�سالمية، فهو يف نظرها جرمية مالية اقت�سادية تنخر قيم املجتمع 

ومبادئه ال�سليمة. 

)6))) اجلرمية والعقوبة يف الفقه االإ�سالمي، حممد اأبوزهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2007م، �ض))
)7))) امل�ست�سفى من علم االأ�سول،اأبو حامد حممد الغزايل، حتقيق حممد عبد ال�سالم عبد ال�سايف، دار الكتب 

العلمية،بريوت، ))))ه�، �ض287 - 288
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اخلم�ض  ال�رشوريات  من  وهو جزء  للب�رشية،  واجتماعي  اقت�سادي  متطلب  واملال 
التي جاءت ال�رشائع حلفظها، وقد ذكر ال�ساطبي اأن املقا�سد ال�رشعية تنح�رش يف ثالثة 

اأق�سام هي:
1- املقا�سد ال�رشورية لقيام م�سالح الدين والدنيا، التي اإذا فقدت جرت م�سالح 

النا�ض على ف�ساد ولي�ض ا�ستقامة.
ال�سيق  ورفع  التو�سعة  حيث  من  احلاجيات  ببع�ض  املتعلقة  احلاجية  املقا�سد   -2

املوؤدي يف الغالب اإلى احلرج.
3- املقا�سد التح�سينية املتعلقة مبا يليق من حما�سن العادات وجتنب املدن�سات التي 

تاأنفها العقول)8))). 
ومن املقا�سد ال�رشورية يف ال�رشيعة االإ�سالمية احلفاظ على املال واحلث على تنميته 
اأبواب الك�سب  بطرق �سليمة �رشعية، وعمليات غ�سل االأموال يف اأ�سلها جرمية تفتح 
تعني:تقدمي عمل ظاهر  ال�رشعية. واحليل هنا  الن�سو�ض  باحليل والتحايل على  احلرام 
اجلواز الإبطال حكم �رشعي وحتويله يف الظاهر اإلى حكم اآخر، وبالتحايل يظ�هر مرتكبها 
اأمراً جائزاً ليتو�سل به اإلى اأمر حم�رم يخفيه. وهذا العمل فعل م�سبوه منهي عنه متنعه 
التعاليم االإ�سالمية بناء على قاعدة »�سد الذرائع« ال�رشعية، وت�سمل هذه الذرائع كافة 
�سمن  تدخل  االأموال  غ�سل  اأن  ومبا  املحرمة.  االأفعال  لتربير  كذريعة  املتخذة  االأفعال 
عقاًل،  حمرمة  تكون  احلال  بهذه  فاإنها  احلقيقة،  الإخفاء  املحرمة  احليل  من  النوع  هذا 
دائرة  من  يخرج  خبيثاً  ك�سبا  في�سري  االأ�سل  حكم  ياأخذ  حرام  اأ�سل  من  الناجت  فاملال 
االإ�سالمية، وهناك  ال�رشيعة  االأموال حرام يف  فاإن حكم غ�سل  وبذلك  الطيبات)9)))، 

بع�ض االأدلة ال�رشعية التي تبني حرمته، وهي:
)8))) املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة، اأبو اإ�سحاق ال�ساطبي، املكتبة الع�سرية، بريوت، 2/ 7)- 22

)9))) الت�سريع اجلنائي االإ�سالمي مقارنًا بالقانون الو�سعي، عبدالقادر عودة، ج)/))2.
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من القراآن الكرمي:
هناك اأدلة كثرية وردت يف القراآن الكرمي منها:

اأن  �سك  وال  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژڇ)60)).  ڇ  تعالى:  قوله   -1
عمليات غ�سل االأموال تولد ك�سباً خبيثاً يخرج عن دائرة الطيبات.

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ڇ  تعالى  قوله   -2
ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں 

ۓڇ))6)). فهذه االآية حتمل نهيا �رشيحا عن االنتفاع باملال اخلبيث املتح�سل بطريق 

وحيل  االإثم  باطنها  التي حتمل يف  الغ�سل  عمليات  يحدث يف  ما  ذلك  ومثل  حمرم، 
التمويه)62)).

ڇٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  تعالى  قوله   -3
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃڇ))6)) وهذه االآية تعطي حكما وا�سحا يحرم ب�سكل عام 
جتارة  يجيز  املقابل  ويف  النا�ض،  اأموال  على  التحايل  اأو  بالباطل  التعامل  اأنواع  كافة 
الأن  م�رشوعة،  جتارة غري  االأموال  غ�سل  وعمليات  امل�رشوعة،  املباحة  بالطرق  االأموال 

هدفها اإ�سفاء ال�رشعية املزيفة عن طريق التحايل واالإيهام ب�رشعيتها.
من ال�سن�ة النبوية:

1- قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن اهلل طيب ال يقبل اإال طيباً«))6)). وعمليات غ�سل 
االأموال ك�سب خبيث اليقبله اهلل ور�سوله.

2- قوله �سلى اهلل عليه و�سلم:»ياأتي على النا�ض زمان ال يبايل املرء مبا اأخذ املال اأمن 

)60)) �سورة االأعراف، االآية: 7)).
))6)) �سورة البقرة، االآية: 267.

)62)) جامع البيان يف تف�سري القراآن، للطربي، دار الباز، الطبعة االأولى، 2)))ه�، �ض)2).
))6)) �سورة الن�ساء، االآية: 29

ال�سدقة من  قبول  باب:  الزكاة،  كتاب:  العلمية،992)،  الكتب  دار  بن احلجاج،  م�سلم  م�سلم،  ))6)) �سحيح 
الك�سب الطيب، حديث رقم ))0).
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حالل اأم من حرام«))6)). وهذا احلديث يت�سمن تنبوؤه �سلى اهلل عليه و�سلم باأحداث 
م�ستقبل االأمة، حيث تف�سد الذمم واالأخالق، فال يهتم الب�رش مب�ساألة حرمة اأو �رشعية 

م�سدر ك�سبه من املال، وقد ح�سل هذا من مرتكبي جرائم غ�سل االأموال. 
يف  حمرم  االأم��وال  غ�سل  عمليات  تت�سمنه  ما  اأن  يت�سح  ال�رشعية  االأدل��ة  هذه  ومن 
ال�رشيعة االإ�سالمية، الأن اأهداف هذه العمليات حتمل العديد من املحظورات ال�رشعية، 
فهي تلحق ال�رشر العام، وتفتح جمال التحايل الأكل اأموال النا�ض بالباطل، وتكون عامال 
م�ساعدا لغالء االأ�سعار وانت�سار املال احلرام وازدياد معدالت اجلرمية يف املجتمع وتعري�ض 
حياة النا�ض للخطر. وقد حر�ست ال�رشيعة االإ�سالمية على تزكية النفو�ض واإيقاظ ال�سمري 
االأخالقي يف النف�ض الب�رشية، فنهت عن اتيان املنكر واتباع ال�سيطان وحثت على االأخالق 

الفا�سلة واملعروف واتباع اخلري من االأفعال، قال تعالى: ڇ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ 
عمليات  جترمي  من  احلكمة  تتجلى  وبهذا  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃڇ)66)). 
غ�سل املال وهي حفظ م�سالح وحقوق الب�رش، ووقاية املجتمع من اجلرمية بتحرمي ارتكابها 
حماية  �ساأنه  من  واملجرمني  اجلرمية  ردع  اأن  البديهية  امل�سلمات  ومن  عليها،  والعقاب 
الدين،  حفظ  ي�سمل  النا�ض  م�سالح  على  واحلفاظ  عنهم،  االأذى  واإبعاد  النا�ض  م�سالح 
والنف�ض، واملال، والعقل، والن�سل. فكل ما يت�سمن حفظ هذه االأ�سول يعترب م�سلحة، 
وكل ما ي�رش بهذه االأ�سول يعترب مف�سدة يجب منعها ومكافحتها. وقد كان منهج االإ�سالم 
االآخرين،  االعتداء على حقوق  متنع  التي  العقوبات  و�سن  اجلرمية  وا�سحاً يف حماربة 

و�سد كل طريق ميكن اأن ي�سلك به املجرم اإلى ارتكاب اجلرمية.

قوله  البيوع،باب:  كتاب:  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  البخاري،  اإ�سماعيل  بن  حممد  البخاري،  �سحيح   ((6((
تعالى: »يا اأيها الذين اآمنوا ال تاأكلوا الربا اأ�سعافًا م�ساعفة«، حديث رقم 977).

)66)) �سورة النور، االآية: )2.
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املطلب الثاين: الجتاه الدويل ملكافحة غ�ضل الأموال:

يحتلُّ مو�سوع غ�سل االأموال ومكافحته اأهمية خا�سة خالل الع�رش احلا�رش، حيث 
ن�ساهد اأن االهتمام مبكافحة هذه اجلرمية اأ�سبح دولياً واأدرج جترميها �سمن الت�رشيعات 
الداخلية يف كافة دول العامل، واحتدت اجلهود الدولية ملحاربتها ب�سكل مبهر، واأ�سبحت 
واالقت�سادية يف  املالية  املوؤ�س�سات  وفطنة  لتحرزات  ق�سية حتدٍّ  الأموال  غ�سل  عمليات 
القلق  من  الكثري  و�سببت  احلديثة،  والتقنية  االت�ساالت  و�سائل  تطور  ب�سبب  الدولة 
ت�ستهدف  االأموال  غ�سل  عمليات  الأن  والتنظيمية،  االإدارية  اأجهزتها  يف  للم�سوؤولني 
غزو هذه املوؤ�س�سات املالية بكونها ت�سكل موقع املخازن املالية يف الدول. ومل يقت�رش 
هذا القلق على املوؤ�س�سات املالية املحلية فقط، بل تعداه لي�سمل كافة العمليات املتتابعة 
امل�سبوهة،  اأهدافها  وحتقيق  االأموال  غ�سل  جرائم  الإمتام  املختلفة  الدول  من  عدد  يف 
مما يحدث �سعوبة بالغة وعرقلة �سديدة لالإجراءات املتخذة حيال تعقب و�سبط هذه 
التي هي م�سدر  االأ�سلية  ا�ستخدام عوائد اجلرائم  اأكرث الإعادة  االأموال، ويتيح فر�سا 
تلك االأموال، واإدماجها �سمن الهياكل االقت�سادية امل�رشوعة، مما ي�ساهم يف ن�رش الف�ساد 

والتاأثري على اأجهزة العدالة واالأمن)67)).
فيينا  اتفاقية  يف  ورد  الذي  املخدرات  ترويج  مبكافحة  املتعلق  االأممي  الن�ض  ويعترب 
لالأمم املتحدة 1988/12/19 اأول الن�سو�ض التي اأ�سارت اإلى مكافحة غ�سل االأموال 
يف القانون الدويل، الأنه يتعلق مبكافحة غ�سل االأموال املتح�سلة عن جتارة املخدرات 
وترويجها، وغاية اأحكام هذا الن�ض كبح ن�ساط هذه التجارة املحرمة والت�سييق عليها 
1989م  عام  يف  ن�ساأت  االتفاقية  هذه  �سدور  من  �سنة  حوايل  وبعد  منها.  للتخفيف 

)67)) دور اجلهات الرقابية العامة يف مكافحة غ�سل االأموال، م�سطفى طاهر، الطبعة االأولى ل�سنة )200م �ض2
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منظمة تعاونية دولية ت�سم الدول ال�سناعية ال�ست الكربى �سمي اخت�سارا ب�)الفاتف( 
 Financial Action Task Force on Money« لعبارة:  اخت�سار  وهو   )FATF(
باالن�سمام.  الراغبة  الدول  لكل  فيها  الع�سوية  باإمكانية  و�سمحت   ،»Laundering

وقد و�سعت هذه املنظمة اأول دليل اإر�سادي الأن�سطة غ�سل االأموال يت�سمن 40 تو�سية 
م�سهورة دوليا بعنايتها باالأن�سطة امل�رشفية و�سبل مكافحة عمليات غ�سل االأموال �سميت 
ب »التو�سيات االأربعني«. وتت�سمن ثالثة اأركان اأ�سا�سية ملكافحة غ�سل االأموال وهي:

ملعرفة  الالزمة  املفاهيم  اأبرز  تبني  التي  واالإج��راءات  ال�سيا�سات واخلطط  اأ - و�سع 
العميل حتت �سعار »تعرف على عميلك«.

ب - اإن�ساء اأنظمة وتقنيات حديثة تراقب عمليات التحويالت املالية للمبالغ الكبرية 
لت�سجيلها واالإبالغ عنها ومراقبة م�سدرها.

ت - �سياغة اأ�ساليب موحدة للتوفيق بني �سيا�سات البنوك الداخلية وبني متطلبات 
مكافحة العمليات امل�سبوهة لغ�سل االأموال.

ويف عام 1990م اأ�سدر االحتاد االأوروبي اتفاقية جديدة ت�سمى: »االتفاقية االأوروبية 
املتعلقة باإجراءات التفتي�ض وال�سبط اجلرمي لغ�سل االأموال«، ثم اأ�سدرت عن اللجنة 
االأوروبية بعدها ب�سنة يف العام 1991م »دليل احلماية من ا�ستخدام النظام املايل يف 
الثنائية  الدولية  االتفاقيات  من  العديد  ذلك  بعد  و�سدرت  االأم��وال«.  غ�سل  اأن�سطة 

االأطراف اأو املتعددة االأطراف.
ومن اأهم االأجهزة الدولية املتخ�س�سة يف مكافحة غ�سل االأموال جهاز »جمموعة 
تعاونها مع منظمة  اأثناء  اإلى عام 1989م  ن�ساطها  يعود  التي  الدويل«.  املايل  التدخل 
الدوليني،  املاليني  اخل��رباء  من  كبرياً  ع��دداً  املجموعة  هذه  ت�سم  حيث   .»GAFI«����ال
االأجهزة  مع  بالتعاون  ن�ساطها  ومتار�ض  االأموال،  غ�سل  مكافحة  جهود  بدعم  املهتمني 
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االأخرى القائمة واملعنية بالتعاون الدويل يف مكافحة اجلرمية، حيث بداأت ن�ساطها يف 
باري�ض بانعقاد قمة الدول االأكرث تقدماً يف ال�سناعة، وهي: الواليات املتحدة االأمريكية 
وقد  اجل�رش،  قمة  عليها  اأطلق  والتي  واليابان،  واإيطاليا  وفرن�سا  واأملانيا  وبريطانيا  وكندا 
قررت هذه الدول اأن جتمع خرباءها الإعداد التقارير الالزمة امل�ساعدة لت�سييق اأو كبح 
اإمكانية ا�ستغالل االأنظمة البنكية من قبل مروجي املخدرات. وبعد ذلك اأن�سم ملنظمة ال� 
»GAFI« ت�سع دول جديدة، هي اأيرلندا والدمنارك والرنويج والربتغال وفنلندا واليونان 
ونيوزيلندا وتركيا وهوجن كوجن، وتال ذلك ان�سمام دول جمل�ض التعاون اخلليجي اإليها. 
امل�سرتك يف  العاملي  الدويل والتعاون  وهذا يحمل داللة تطبيقية على تو�سع االهتمام 

تلك الفرتة ملكافحة ظاهرة غ�سل االأموال. 
ويف الوقت املعا�رش جند اأن التعاون الدويل يف جمال مكافحة غ�سل االأموال اتخذ 
التعاونية يف  �سوراً عديدة خمتلفة ومتنوعة منها ما يكون عن طريق عقد االتفاقيات 
املجرمني،  ت�سليم  اتفاقيات  املثال:  �سبيل  على  منها  واالأمنية،  االقت�سادية  املجاالت 
املجرمني)68)).  هوؤالء  مبحاكمة  املتعلقة  الق�سائية  واالإنابة  القانونية  امل�ساعدة  واتفاقيات 
وهذا يتوافق مع املعايري وال�رشوط التي ن�ست عليه اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد 
املتعلقة باأحكام و�رشوط ت�سليم املجرمني بني الدول)69)). وُيعد ت�سليم املجرمني من اأهم 
جماالت التعاون الدويل يف مكافحة غ�سل االأموال، الأنه يحرم املجرمني من العثور 
على ماأوى اآمن لهم خارج الدولة، ويحرمهم كذلك من اال�ستفادة من تفاوت االأنظمة 
القانونية والق�سائية. اأما يف جمال التعاون الدويل للم�ساعدة القانونية واالإنابة الق�سائية 
فنجد اأن االتفاقيات الدولية ذات ال�سلة بجرمية غ�سل االأموال ن�ست اأي�ساً على جواز 

)68)) غ�سل االأموال يف الت�سريع امل�سري والعربي، حممد اأمني الرومي دار الفكر العربي، �ض02)
رقم  بقرارها  العامة  اعتمدتها اجلمعية  التي  الف�ساد،  ملكافحة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  ورد يف  ما  انظر   ((69(
)8/) بتاريخ )) اأكتوبر )200. املادة: ))/) حيث ذكرت اأحكام ت�سليم املجرمني بني الدول. وانظر اأي�سًا 

ما ورد يف مادتها رقم: ))/8 ب�شاأن �شروط الت�شليم.
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اجلهد  بذل  على  االأط��راف  ال��دول  كافة  وحثت  اجلرائم،  ملكافحة  القانونية  امل�ساعدة 
لتقدمي امل�ساعدة الالزمة يف جمال التحقيقات واالإجراءات الق�سائية، ومن ذلك على 
وجه اخل�سو�ض ما ذكرته اتفاقية مكافحة الف�ساد)70)). وباالإ�سافة لذلك فقد حثت هذه 
االتفاقية على التعاون مع الدول االأطراف االأخرى يف اإجراءات مكافحة كافة اجلرائم 
امل�سمولة بهذه االتفاقية وي�سمل هذا التعاون االإجراءات التف�سيلية الدقيقة ملتابعتها ومن 
ذلك: اإجراءات حتديد هوية االأ�سخا�ض امل�ستبه بهم يف تلك اجلرائم واأماكن تواجدهم 
املعدة  اأو  امل�ستخدمة  واالأدوات  االإجرامية؛  ممتلكاتهم  اأو  وعائداتهم  اأن�سطتهم؛  ومترير 
االتفاقية جواز  اأجازت هذه  ذلك  ولتحقيق  اجلرائم.  تلك  ارتكابهم  اأثناء  لال�ستخدام 
تبادل املعلومات الالزمة عند ال�رشورة مع الدول االأطراف االأخرى ب�ساأن ك�سف و�سائل 
هويات  كا�ستخدامهم  اجلرائم،  هذه  ارتكاب  يف  املجرمون  ي�ستخدمها  معينة  وطرق 

ووثائق مزورة الإخفاء هذه االأن�سطة امل�سبوهة، وغريها من الو�سائل امل�ستخدمة))7)).
وقد اهتمت اتفاقية االأمم املتحدة مبو�سوع االإنابة الق�سائية ويعني: اإ�سدار تفوي�ض 
ال�سلطة الق�سائية يف الدولة االأخرى التخاذ  اإلى  ر�سمي من �سلطة ق�سائية يف دولة ما 
اإجراء ال ميكن لل�سلطة الق�سائية املفو�سة القيام بها يف دائرة اخت�سا�سها. وهذا يو�سح 
اأن االإنابة الق�سائية تكون بطلب تتقدم به الدولة الطالبة اإلى الدولة املطالبة، يهدف التخاذ 
اإجراء ق�سائي من اإجراءات الدعوى يتعلق بفعل يجرمه قانون الدولة الطالبة، ارتكبه 
�سخ�ض من املقيمني يف الدولة املطالبة. ومن االأمثلة على ذلك اإجراءات �سماع اأقوال 
)70)) اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، املادة: 6)/) حيث ن�ست على اأن »تقدم الدول االأطراف بع�سها 
الق�سائية  واالإج��راءات  واملالحقات  التحقيقات  املتبادلة يف  القانونية  امل�ساعدة  قدر من  اكرب  بع�ض  اإلى 
اأن » تنظر الدول  اأي�سًا املادة: 7) التي ن�ست على  املت�سلة باجلرائم امل�سمولة بهذه االتفاقية ». وانظر 
االأطراف يف اإمكانية نقل اإجراءات املالحقة املتعلقة بفعل جمرم وفقًا لهذه االتفاقية اإلى بع�سها البع�ض، 
بهدف تركيز تلك املالحقة يف احلاالت التى يعترب فيها ذلك النقل يف �سالح ح�سن �سري العدالة، وخ�سو�سًا 

عندما يتعلق االأمر بعدة واليات ق�سائية«.
))7)) اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، املادة: 8)/)/ الفقرة: ب والفقرة: د.
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املتهم وال�سهود واخلرباء، وغريها من االإجراءات املتعلقة بالتحقيق واملحاكمة)72)). وقد 
ن�ست على ذلك اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد واأجازت للدولتني الطرفني باأن 
تابعه للدولة الطرف الطالبة  اإدارة جل�سة اال�ستماع �سلطة ق�سائية  اأن تتولى  يتفقا على 

واأن حت�رشها �سلطة ق�سائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب))7)).
من  العديد  اأنتجت  امل�سرتكة  الدولية  اجلهود  اأن هذه  يجد  املجال  واملتابع يف هذا 
زيادة  على  اإيجابياً  اأثر  مما  االأم��وال،  غ�سل  مكافحة  جمال  يف  املتوا�سلة  النجاحات 
وامل�ساهمة  اجلرائم،  هذه  ارتكاب  من  والتقليل  الب�رشية،  املجتمعات  واأمن  ا�ستقرار 
يف حماية االقت�ساد واإتاحة فر�ض املناف�سة ال�رشيفة يف جمال اال�ستثمارات امل�رشوعة، 
الدولية  القوانني  الأن  امل�سبوهة))7))،  االأموال  من  والدويل  الوطني  االقت�ساد  وحماية 
للدولة مبوجبه  االأموال، فيمكن  االأموال جتيز م�سادرة هذه  الإجراءات مكافحة غ�سل 
اأجنبية، عن طريق معايري التعاون  ا�ستعادة االأموال التي مت تهريبها واملودعة يف بنوك 

الدويل التي تكفل ا�ستعادة مثل هذه االأموال املودعة باخلارج))7)).
ومن اأهم اجلهود الدولية ملكافحة هذه اجلرائم هو اتفاق اأغلب الدول على جواز 
حتديد عقوبة معينة وتنفيذها �سد غا�سلي االأموال، تت�سمن هذه العقوبة بح�سب تقدير 

)72)) جرمية غ�سل االأموال، اأحمد حممد العمري، مرجع �سابق. �ض7))- 8)).
))7)) اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، املادة: 6)/8). حيث ن�ست على: اأنه »عندما يكون �سخ�ض ما 
موجودًا يف اقليم دولة طرف وُيراد �سماع اأقوال ك�ساهد اأو كخبري اأمام ال�سلطات الق�سائية لدولة طرف 
اأخرى، ويكون ذلك ممكنا ومت�سقا مع املبادئ االأ�سا�سية للقانون الداخلى، يجوز للدولة الطرف االأول اأن 
ت�سمح بناء على طلب الدولة االأخرى بعقد جل�سه اال�ستماع عن طريق االئتمار بوا�سطة الفيديو، اإذا مل يكن 
ممكنا مثول ال�سخ�ض املعني �سخ�سيًا من اإقليم الدولة الطالبة. ويجوز للدولتني الطرفني اأن تتفقا على 
اأن تتولى اإدارة جل�سة اال�ستماع �سلطة ق�سائية تابعة للدولة الطرف الطالبة واأن حت�سرها �سلطة ق�سائية 

تابعه للدولة الطرف متلقية الطلب«.
))7)) غ�سل االأموال وطرق احلد منها، م�سطفى طاهر، الطبعة االأولى، )200م، �ض)2

ملكافحة غ�سل  الفرن�سي  القانون  �سرعها  نظامية  ن�سو�ض  ورد من  ما  املثال:  �سبيل  انظر يف ذلك على   ((7((
االأموال املتح�سلة من االجتار يف املخدرات ال�سادر يف 2)/يوليو/990)م، حيث يت�سمن دور املوؤ�س�سات 

املالية يف مكافحتها.
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من  العديد  هناك  وباالإ�سافة  ومدد خمتلفة.  ومبقادير  املالية.  والغرامة  ال�سجن  اجلرمية 
االأموال، ومن ذلك ماورد  التي توقع على مرتكبي جرائم غ�سل  التكميلية  العقوبات 
يف القانون الفرن�سي كاملنع من تويل الوظائف العامة، واملنع من مزاولة الن�ساط املهني 
اإلغاوؤها، وم�سادرة كافة  اأو  القيادة ملدة معينة،  فيه ووقف رخ�سة  الذي وقعت اجلرمية 
االأدوات والو�سائل امل�ستخدمة يف ارتكاب اجلرمية اأو االأ�سياء املتح�سلة عنها واملنع من 
الدولية  االأنظمة  اأجازت  املعنويني، حيث  االأ�سخا�ض  العقوبات  وت�سمل هذه  ال�سفر، 
م�سوؤولية ال�سخ�ض املعنوي على جرائم غ�سل االأموال وعقابه)76)). وهذا يو�سح مدى 
تو�سع التعاون الدويل يف احلد من االآثار ال�سلبية لظاهرة غ�سل االأموال، التي �سملت 
م�سادر  كافة  وهددت  الدولية  املجتمعات  يف  واالقت�سادية  االجتماعية  اجلوانب  كافة 

التنمية اال�ستثمارية االقت�سادية الوطنية.
 

املطلب الثالث: جهود اململكة العربية ال�ضعودية يف مكافحة غ�ضل الأموال

نفذت االأجهزة ال�سعودية املخت�سة مبكافحة اجلرمية وتنمية االقت�ساد الوطني العديد 
من اجلهود املتوا�سلة يف جمال مكافحة جرمية غ�سل االأموال اأو ما يت�سل بها من اأعمال 
م�سبوهة من اأجل مواكبة امل�ستجدات االقت�سادية احلديثة والتقنيات املتطورة، م�سايرة 
بذلك كافة اجلهود الدولية املبذولة ملكافحة غ�سل االأموال. وحيث �سهدت ال�سنوات 
املا�سية تطّورات �رشيعة يف تن�سيق اجلهود للعمل على مكافحة غ�سل االأموال ومتويل 
جميع  على  املبادرات  من  العديد  ال�سعودية  العربية  اململكة  تبنت  فقد  االإره��اب، 
هذه  مكافحة  يف  التعاون  �سبل  �سملت  التي  والدولية،  واالإقليمية  املحلية  امل�ستويات 
)76)) غ�سل االأموال من منظور قانوين واقت�سادي واإداري، عادل عبدالعزيز ال�سن، �ض)) وانظر يف هذا املجال 

ن�سو�ض القانون الفرن�سي ملكافحة غ�سل االأموال املتح�سلة من االجتار يف املخدرات، املادة: ) -).
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اجلرمية مبا يتواكب مع التطّورات الدولية املعا�رشة يف هذا املجال. 
ففي املجال املحلي جند اأن اململكة العربية ال�سعودية بذلت بع�ض اجلهود املتعلقة 
اإن�ساء  ذلك �رشعت يف  بعد  ثم  االإرهاب:.  االأموال وحماربة متويل  مبكافحة غ�سل 
ال�سعودي، ويف جميع  العربي  النقد  موؤ�س�سة  االأموال يف  غ�سل  عمليات  وحدات 
غ�سل  عمليات  يف  امل�رشيف  النظام  ا�ستغالل  حم��اوالت  ملراقبة  املحلية،  البنوك 
االأموال، واإبالغ اجلهات املخت�سة بها. ونظراً ملخاطر غ�سل االأموال على االقت�ساد 
وزارة  ق��ررت  فقد  اخل�سو�ض،  بهذا  املتعلقة  ال�سامية  لالأوامر  وتنفيذا  الوطني، 
اإ�سدار  نظامها)77))،  يف  الوارد  اخت�سا�سها  على  بناء  ال�سعودية  وال�سناعة  التجارة 
الدليل االإر�سادي ملكافحة غ�سل االأموال، املت�سمن العديد من املعلومات االأ�سا�سية 
واالإجراءات الالزم اتخاذها ملكافحة هذه اجلرائم وك�سفها و�سبطها، وذلك بهدف 
غري  العمليات  هذه  مثل  لتجنب  واملهنية  التجارية  واالأن�سطة  املن�ساآت  م�ساعدة 
امل�رشوعة، حتى يتحقق الهدف املن�سود وهو: املحافظة على �سالمة و�سمعة النظام 

التجاري يف اململكة.
االإرهاب  االأموال ومتويل  ال�سعودية دور مهم يف مكافحة غ�سل  التجارية  وللغرفة 
حيث تتخذ بع�ض االإجراءات امل�ساهمة يف مكافحة االإرهاب م�ستندة يف ذلك على ما 
ورد يف االأمر ال�سامي الربقي رقم �ض/2496 وتاريخ 16-1-1424ه�،  املعطوف على 
على  املوافقة  واملت�سمن  1�ض/148وتاريخ1-1-1424ه�،  رقم  الداخلية  وزارة  برقية 
تو�سيات اللجنة الدائمة ملكافحة االإرهاب بتجميد كافة االأموال واالأ�سول املالية الأي 
�سخ�ض اأو كيان مدرج ل�رشكات اأو موؤ�س�سات على القوائم ال�سادرة من االأمم املتحدة 

وعدم ح�رش التجميد على احل�سابات امل�رشفية فقط. 
وتاريخ 6-)-)7))ه���،  رقم 66  الوزراء  قرار جمل�ض  ال�سادر مبوجب  وال�سناعة  التجارة  وزارة  نظام   ((77(

املادة: 2، حيث ن�ست على ال�سالحيات املمنوحة لهذه الوزارة بهذا ال�ساأن.
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لل�رشكات  االأ�سماء  تلك  تعميم  متابعة  اأي�ساً  التجارية  الغرف  واج��ب��ات  وم��ن 
واملوؤ�س�سات التابعة لها عن طريق وحدة غ�سل االأموال بالوزارة، وحث كافة ال�رشكات 
ال�ساحة  على  امل�ستجدات  مبتابعة  واملبا�رش  الذاتي  االإ���رشاف  على  اأي�سا  واملوؤ�س�سات 
الدولية وذلك باالطالع على املوقع االإلكرتوين للجنة مكافحة االإرهاب مبجل�ض االأمن، 
واملو�سح فيه االأ�سخا�ض والكيانات املدرجة يف قوائم جلنة مكافحة االإرهاب مبجل�ض 

االأمن التنفيذي لقرار جمل�ض االأمن رقم1267 لعام 1999م وعنوان املوقع هو: 
www.un.org/docs/sc/committees/126712671/listeng.htm

املوقع  على  ال��دائ��م  ب��االط��الع  ب��ال��وزارة  االأم���وال  غ�سل  وح��دة  تقوم  وكذلك 
امل�ستجدات  كافة  فيه  واملو�سح   www.fatf.gafi.org ال�فاتف:  ملنظمة  االإلكرتوين 
يف جمال غ�سل االأموال ومكافحة ومتويل االإرهاب لزيادة معارف الوحدة اطالعها 
على التطورات الدولية وا�ستخدامها يف تطوير عملياته وحتديث دليل مكافحة غ�سل 

االأموال يف القطاع التجاري)78)).
وقد عملت اململكة العربية ال�سعودية كذلك على حتديث وتطوي�ر اأجهزة االأم�ن وكل 
اأولوياتها  وجعلت  االإره�اب.  ومتويل  االأموال  غ�سل  مبك�افحة  املعني�ة  االأخرى  االأجهزة 
اهتمامها  جلرَّ  ذلك  واأولت  االأموال  غ�سل  مبكافحة  االهتمام  يف  املنظمة  اجلرمية  منع  يف 
وتاريخ 17-1-1420ه�،  برقم 15  الوزراء  قرارا من جمل�ض  اأ�سدرت  وعنايتها، حيث 
يت�سمن املوافقة على تطبيق التو�سيات االأربعني ملكافحة غ�سل االأموال ال�سادرة من جلنة 
العمل املايل)FATF(، واأ�سدرت كذلك قرار جمل�ض الوزراء رقم 278 وتاريخ 11-14-
1424ه�، القا�سي باملوافقة على تطبيق اخلطوات التنفيذية الالزمة للتو�سيات االأربعني. 

وتال ذلك العديد من اجلهود واخلطوات املحلية يف جمال مكافحة غ�سل االأموال. 

)78)) االأمر ال�سامي رقم �ض/96)2 وتاريخ 6)-)-)2))ه�.
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نظام  اإ�سدار  ال�سعودية  العربية  اململكة  اتخذتها  التي  املحلية  اخلطوات  اأبرز  ومن 
نظام  اإ�سدار  ذلك  بعد  ثم  2003م)79))،  املوافق  1424ه��  يف  االأموال  غ�سل  مكافحة 
جديد ملكافحة غ�سل االأموال عام 1433ه� املوافق 2012م، ويت�سمن يف مادته الثالثة 
اأن�سطة  لتجرمي  قانوين  كاأ�سا�ض  اعتماده  مترَّ  وقد  املالية.  التحريات  وحدة  مهام  ع�رشة 
غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب. حيث ُيجّرم النظام كافة اأفعال غ�سل االأموال ومتويل 
االإرهاب يف اململكة وقد حدد اجلرائم وامل�سوؤولّيات والعقوبات املرتتبة على خمالفة 
هذا النظام بهدف احلد من اقرتاف هذه اجلرائم)80)). وتال ذلك �سدور الالئحة التنفيذية 
لنظام مكافحة غ�سل االأموال. وجدير بالذكر اأن وحدة التحريات املالية قد اأن�سئت يف 

عام 1426ه� املوافق 2005م))8)). 
ويطبق نظام مكافحة غ�سل االأموال والئحته التنفيذية على جميع البنوك وحمالت 
ال�رشافة، كما يلزم هذا النظام جميع املوؤ�س�سات املالّية بو�سع �سوابط منا�سبة تتعّلق 
والتبليغ عن حاالت  العمليات  مبراقبة  والقيام  معرفته،  و�سهولة  العميل  بتحديد هوّية 
االإرهاب.  ومتويل  االأموال  غ�سل  اأن�سطة  مكافحة  بهدف  ال�سجالت  اال�ستباه، وحفظ 
تعمل  التي  ال�سعودّية  املالّية  التحريات  اأن�سئت وحدة  النظام  تعليمات هذا  وبناء على 
حتت اإ�رشاف وزارة الداخلّية، وذلك باعتبارها ال�سلطة املركزّية التي تتلّقى وحتّلل تقارير 

العمليات امل�ستبه بها ولها �سلة باأن�سطة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب)82)). 

املوافق  )6/2/)2))ه������  وت��اري��خ  م/9)  رق��م  امللكّي  املر�سوم  مبوجب  النظام  ه��ذا  �سدر  اأن  �سبق   ((79(
8)/8/)200م.

)80)) نظام مكافحة غ�سل االأموال ال�سعودي اجلديد والئحته التنفيذية، ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم 
م/)) وتاريخ ))/)/))))ه�. وهو مرجعنا يف هذا البحث.

وبدء  وتاريخ0)/)/26))ه�،  رقم ))60  الكرمي  ال�سامي  االأمر  املالية مبوجب  التحريات  اأن�سئت وحدة   ((8((
عملها من تاريخ 26/8/6))ه�.

)82)) انظر التعليمات الواردة يف املادة رقم )))) من نظام مكافحة غ�سل االأموال والئحته التنفيذية يف اململكة 
العربّية ال�سعودّية.
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متويل  ال�سعودية جميع جرائم  العربية  اململكة  املخت�سة يف  ال�سلطات  وقد جرمت 
االإرهاب، وكافة اأنواع االأعمال االإرهابّية ا�ستناداً على ما ورد يف نظام مكافحة غ�سل 
االأموال ال�سعودي))8)). كما �سبق اأن اأن�سئت يف اململكة جلنتان وطنيتان دائمتان للتعامل 
اللجنتان  وهاتان  اململكة،  يف  االإرهاب  ومتويل  االأموال  بغ�سل  املتعلقة  املوا�سيع  مع 
م�سكلتان من وزارات وموؤ�س�سات حكومّية خمتلفة، ت�سرتك معها موؤ�س�سة النقد العربي 
ال�سعودي. ويف عام 1995م اأ�سدرت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تعليماتها ب�ساأن 
العمليات املتعلقة باأن�سطة مكافحة غ�سل االأموال اإلى جميع البنوك العاملة يف اململكة 
العربّية ال�سعودّية. واإدراكاً منها للجهود الدولّية يف جمال مكافحة ظاهرة غ�سل االأموال 
ومتويل االإرهاب اأ�سدرت املوؤ�س�سة يف عام 2003م التحديث االأول لقواعد مكافحة 
غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب الذي يت�سمن بع�ض التعديالت اجلوهرّية على االأنظمة 
والقواعد ال�سابقة وكذلك بع�ض االأحكام التي تتعّلق مبكافحة متويل االإرهاب، وقدمت 
بع�ض املعايري االأ�سا�سّية التي يجب اتخاذها ملنع واكت�ساف ومراقبة العمليات والتبليغ 
الثاين  التحديث  ذلك  بعد  اأ�سدرت  ثم  االإرهاب،  ومتويل  االأموال  غ�سل  اأن�سطة  عن 
لهذه القواعد يف عام 2008م، وطالبت كافة املوؤ�س�سات املالية االلتزام بهذه االأنظمة 
امل�ستبه  االأن�سطة  للتبليغ عن  الهادفة  اأنظمتهم  يتجّزاأ من  ال  واالأحكام واعتبارها جزءاً 
بها ومراقبتها. وتتابع موؤ�س�سة النقد التزامهم بذلك من خالل مهامها اخلا�سة بالتفتي�ض 
ح�سابات  مدّققي  قبل  من  املعدة  االلتزام  و�سهادات  التقارير  خالل  ومن  امليداين، 

خارجيني))8)).
بامل�ساركة التو�سعية الفاعلة يف جمال مكافحة غ�سل االأموال، ورغبة من  واهتماماً 
الدويل  املوؤمتر  اململكة  فقد نظمت  اآراء اخلرباء واملخت�سني،  اال�ستفادة من  اململكة يف 

))8)) نظام مكافحة غ�سل االأموال والئحته التنفيذية يف اململكة العربّية ال�سعودّية، املادة: 2.
))8)) قواعد مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، موؤ�س�سة النقد ال�سعودي، التحديث الثاين، 2008م.
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االأول ملكافحة االإرهاب، ملناق�سة العالقة بني االإرهاب وغ�سل االأموال وجتارة املخدرات، 
العزيز  عبد  امللك  مركز  يف  فرباير2005م،   8 اإلى   5 من  الفرتة  خالل  املوؤمتر  وانعقد 
واإ�سالمية  عربية  دولة  من50  اأكرث  فيه  و�سارك  الريا�ض،  مدينة  يف  للموؤمترات  الدويل 
فيه:  امل�ساركة  الدول  ومن  والعربية،  واالإقليمية  الدولية  املنظمات  من  وعدد  واأجنبية، 
و�سنغافورة،  االحتادية،  ورو�سيا  واأوكرانيا،  وبلجيكا،  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 
واململكة العربية ال�سعودية، وتون�ض، واليمن، وال�سودان، واأفغان�ستان، وقطر، وكينيا. 
واتخذت اململكة خطوات اأخرى ايجابية لدعم وت�سجيع ال�درا�سات والبحوث االأمني�ة 

املتخ�س�سة يف جم�ال مك�افحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.
اأقامت اململكة العربية ال�سعودية يف عام 2008م ندوة غ�سل االأموال، الواقع  كما 
والتحديات. يف مقر معهد االإدارة العامة بالريا�ض، بالتعاون مع 32 دولة. وافتتح هذه 
غ�سل  بجرائم  االهتمام  تزايد  اإلى  معاليه  اأ�سار  حيث  ال�سعودي،  املالية  وزير  الندوة 
العمليات  من  النوع  هذا  ن�ساط  حجم  تو�سع  ب�سبب  الأخرية،  ال�سنوات  يف  الأموال 
اإجمايل  بن�سبة ترتاوح بني 2و 5باملائة من  اإلى مئات املليارات من الدوالرات،  لي�سل 
وذكر  امل�رشفية.  االأجهزة  الخرتاق  معقدة  اأ�ساليب  م�ستخدمة  العاملي؛  املحلي  الناجت 
 FATF معاليه يف هذا ال�سدد اإلى اأن اأول اجتماع خارج باري�ض ملجموعة العمل املايل
العربي  النقد  ملوؤ�س�سة  التابع  امل�رشيف  املعهد  يف  كان  عام 1989م،  يف  اأ�س�ست  التي 
التدريبية  الربامج  من  عدد  تنفيذ  اإلى  باالإ�سافة  1994م،  عام  الريا�ض  يف  ال�سعودي 
املتنوعة للقطاعات املعنية مبكافحة غ�سل االأموال، مبا يف ذلك برامج تدريب من�سوبي 
اأن  معاليه  اأي�ساً  وذكر  العام.  واالدعاء  والق�سائية  االأمنية  والقطاعات  املحلية  البنوك 
اململكة ممثلة يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، اأ�سدرت دلياًل ملكافحة غ�سل االأموال 
يف عام 1995م، ويجري حتديث قواعد الدليل ب�سكل منتظم وفقاً للم�ستجدات يف 
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غ�سل  مكافحة  بقواعد  والتجاري  املايل  القطاعني  تعريف  اإلى  ويهدف  املجال  هذا 
على  اجليد  التعرف  اإلى  يهدف  الذي  العميل«،  »معرفة  مبداأ  معايري  وتطبيق  االأموال 
�سخ�ض  اأو  من�ساأة  الأي  اخلدمة  تقدمي  اأو  التعامل  حظر  مثاًل:  ذلك  ومن  املن�ساأة  عمالء 
جمهول الهوية، واتخاذ االإجراءات الالزمة لتحديد هوية اأي عميل تتعامل معه املن�ساأة 
اأو لديه عالقة معها. كما بنيرَّ معايل الوزير باأنه مترَّ اإن�ساء وحدات ملكافحة عمليات غ�سل 
منذ  التجارية  والبنوك  ال�سعودي  العربي  النقد  وموؤ�س�سة  الداخلية  وزارة  االأموال يف 
وال�سناعة  التجارة  وزارة  يف  مماثلة  وحدات  اإن�ساء  موؤخراً  مترَّ  اأنه  وذكر  1995م؛  عام 

ووزارة العدل. 
وكانت اأبرز اأهداف هذه الندوة، ت�سليط ال�سوء على ظاهرة غ�سل االأموال من خالل 
حماور رئي�سة هي: بيان مفهوم غ�سل االأموال، وم�سادره، واأ�ساليبه، واآثاره؛ والتعرف 
على الطرق واالأ�ساليب التقليدية واحلديثة يف غ�سل االأموال، وتو�سيح جهود اململكة 
الت�رشيعية والق�سائية واالأمنية والرقابية املحلية واالإقليمية والدولية يف مكافحة ظاهرة 
غ�سل  مكافحة  يف  ناجحة  دولية  جتارب  على  التعرف  اإلى  باالإ�سافة  االأم��وال،  غ�سل 
العامة،  االإدارة  معهد  املعنية وهي:  اجلهات  من  الندوة عدد  �سارك يف  وقد  االأم��وال. 
ووزارة الداخلية، وهيئة التحقيق واالدعاء العام، وم�سلحة اجلمارك، ووزارة التجارة 
النقد العربي ال�سعودي، وجامعة نايف العربية للعلوم االأمنية،  وال�سناعة، وموؤ�س�سة 
ال�رشق االأو�سط  املايل ملنطقة  العمل  الفرن�سي املركزي يف فرن�سا، وجمموعة  والبنك 

و�سمال اأفريقيا )MENAFATF( يف البحرين، والبنك الدويل))8)). 
قيام  ال�سعوددية  العربية  اململكة  يف  االأم��وال  غ�سل  جرائم  مكافحة  اأي�سا  ويدعم 
ال�سلطات املخت�سة باإ�سدار اأنظمة لها عالقة بتنفيذ عمليات غ�سل االأموال مثل: نظام 

))8)) �سحيفة الريا�ض ال�سعودية، العدد: 602))، يوم االثنني 6)-يونيو- 2008م.
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مكافحة جرائم املعلوماتية ال�سادر يف عام 2008م، والذي يجرم اأي فعل م�سبوه يرتكب 
اأحكام هذا النظام،  اأو ال�سبكة املعلوماتية ويخالف  بوا�سطة ا�ستخدام احلا�سب االآيل 
الوقت  نف�ض  االآلية)86)). ويف  التقنيات  االأموال عن طريق  ا�ستخدام غ�سل  ومن ذلك 
�سدر اأي�سا نظام التعامالت االإليكرتونية الذي ي�سمل التعامالت املت�سمنة اأي تبادل اأو 
تعاقد،اأو اأي اإجراء اآخر يربم اأو ينفذ - ب�سكل كلي اأو جزئي - بو�سيلة اإلكرتونية)87)). 
اأحكام متنوعة تو�سح مفهوم م�سطلحاته واأهدافه ونطاق  النظام على  ويحتوي هذا 
تطبيقه، وتبني كذلك االآثار النظامية للتعامالت وال�سجالت والتوقيعات االإلكرتونية، 
واإجراءات انعقاد التعامل االإلكرتوين، واأثر التوقيع االإلكرتوين، واخت�سا�سات الوزارة 

والهيئة، واملخالفات والعقوبات، وغريها من اأحكام ختامية.
ومن ال�سواهد احلديثة على جهود اململكة يف حماربة غ�سل االأموال، ما اأعلنته وزارة 
الع��دل ال�سعودية باأن حماكمها اأ�سدرت 49 �سك حكم بحق 49 مداناً يف ق�سايا »غ�سل 
»العربية  ذكرته  ملا  ووفقا  �سعوديني،  �سخ�ساً غري  منهم 24  عام 2011،  اأموال« خالل 
نت« فاإن التقرير االإح�سائي للوزارة لعام 2011، اأو�سح اأن حماكم املنطق��ة ال�س���رقية 
اأ�س���درت اأحكاماً بحق 12 �سخ�ساً اأدينوا يف ق�سايا »غ�سل اأموال«، منهم 7 اأ�سخا�ض 
االأموال  بجرائم غ�سل  اإدانة  اأحكام   7 املكرمة  منطقة مكة  واأ�سدرت حماكم  اأجانب، 
منهم 4 اأ�سخا�ض غري �سعوديني. اأما يف حماكم منطقة الريا�ض فقد �سدرت اأحكاماً �سد 
3 اأ�سخا�ض كلهم �سعوديون، بينما يف حماكم منطقة ع�سري �سدر حكمان فقط، بينما 

اأ�سدرت حماكم منطقة تبوك حكماً ق�سائياً واحداً يدين بغ�سل اأموال.

)86)) نظام مكافحة جرائم املعلوماتية ال�سعودي، �سدر مبوجب املر�سم امللكي رقم )م/7)) يف 8/)/28))ه�، ويحتوي 
على )6)) مادة، ومت العمل به بعد مرور مائة وع�سرين يومًا من تاريخ ن�سره ب�سحيفة اأم القرى ال�سعودية.

)87)) نظام التعامالت االإليكرتونية ال�سعودي، �سدر مبوجب املر�سم امللكي رقم )م/8)) يف 8/)/28))ه�، 
وي�ستمل على )))) مادة، ومت توزيعه على ع�سرة ف�سول ال�سعودي، ومت العمل به بعد مرور مائة وع�سرين 

يومًا من تاريخ ن�سره ب�سحيفة اأم القرى ال�سعودية.
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لوائح  الإ�سدار  -1434ه���  2013م  العام  لهذا  واملالية  الداخلية  وزارت��ا  تتجه  كما 
تنفيذية جديدة لنظام غ�سيل االأموال ت�سمل حتذير موؤ�س�سات املال واالأعمال واملنظمات 
غري الهادفة للربح من اإجراء اأي تعامل مايل اأو جتاري با�سم جمهول اأو وهمي اأو فتح 
املتعاملني. وقد و�سع  اأهمية هوية  التعامل معها، مع الرتكيز على  اأو  ح�سابات رقمية 
نظام غ�سل االأموال عقوبة حمددة- لكل من يرتكب جرمية غ�سل االأموال - بال�سجن 
مدة ال تزيد عن ع�رش �سنوات وبغرامة مالية قدرها 5 ماليني ريال اأو باإحدى العقوبتني 
كانت  اإذا  م�رشوعة  م�سادر  من  اكت�سبت  باأموال  واملح�سالت  االأم��وال  م�سادرة  مع 
املقدرة للمتح�سالت غري  القيمة  هذه االأموال خا�سعة للم�سادرة يف حدود ما يعادل 
امل�رشوعة. وت�سدد هذه العقوبة مبدة ال تزيد عن 15 عاماً وبغرامة ال تزيد عن 7 ماليني 
ريال اإذا اقرتنت جرمية غ�سل االأموال بع�سابة منظمة اأو ا�ستخدام للعنف اأو االأ�سلحة اأو 
�سغل اجلاين لوظيفة عامة اأو ات�سال اجلرمية بهذه الوظيفة اأو التغرير بالن�ساء اأو الق�رش 
وا�ستغاللهم اأو ارتكاب اجلرمية من خالل موؤ�س�سة اإ�سالحية اأو خريية اأو مرفق خدمي 
اأو �سدور اأحكام حملية اأو اأجنبية �سابقة باالإدانة بحق اجلاين. كما اأو�سح النظام اأن هيئة 
املخت�سة يف جرائم  املحاكم  اأمام  بالتحقيق واالدعاء  العام تخت�ض  التحقيق واالدعاء 

غ�سل االأموال)88)).
بعنوان  دولية  ندوة  �سبتمرب 2012م  الريا�ض يف  االأموال يف  ب�ساأن غ�سل  كما عقد 
»دور وم�سوؤولية جهات االدعاء العام واأجهزة الق�ساء يف جمال مكافحة غ�سل االأموال 
ومتويل االإرهاب«، مب�ساركة خرباء جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�رشق االأو�سط و�سمال 
ميثلون  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رشق  لدول  مندوبني  وم�ساركة  فاتف،  مينا  اأفريقيا 
االأجهزة العدلية وجهات التحقيق واالدعاء العام والنيابات يف تلك الدول. كما �سارك 
ال�سعودية، العدد: )607)، يوم اخلمي�ض 8-�سعبان- ))))ه� املوافق: 28-يونيو-  )88)) �سحيفة الريا�ض 

2)20م.
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غ�سل  مبكافحة  املعنية  الدولية  والهيئات  املنظمات  من  لعدد  وخرباء  ممثلون  اأي�ساً  فيها 
االأموال ومتويل االإرهاب مثل االأمم املتحدة، والبنك الدويل، و�سندوق النقد الدويل.

االإرهاب  ومتويل  االأموال  غ�سل  ملكافحة  الدولية  املعايري  الندوة،  اأعمال  وت�سمنت 
»مينا  املايل  العمل  ملجموعة  االأربعني  التو�سيات  ملا جاء يف  وفقاً  تطبيقها،  ومتطلبات 
متويل  مبكافحة  اخلا�سة  الت�سعة  وتو�سياتها  االأم���وال  غ�سل  عمليات  ب�ساأن  فاتف« 
االإرهاب، وعلى �سوء اتفاقيات االأمم املتحدة وقرارات جمل�ض االأمن يف هذا ال�ساأن. 
غ�سل  جرائم  ب�ساأن  املعلومات  وتبادل  الدويل  التعاون  تعزيز  �سبل  مناق�سة  وكذلك 
االأموال ومتويل االإرهاب، فيما يخت�ض باالإنابات الق�سائية و�سوؤال املتهمني وامل�ستبه بهم 

وال�سهود واإجراءات جتميد اأو م�سادرة االأموال واالأ�سول والعائدات االإجرامية)89)).
اأما على امل�ستوى االإقليمي فقدحققت اململكة جهوداً مثمرة ملكافحة االإرهاب �سواء 
على م�ستوى جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية اأو على امل�ستوى العربي واالإ�سالمي، 
ومن ذلك مثاًل: ان�سمام اململكة العربية ال�سعودية لالتفاقية العربية ملكافحة االإرهاب لعام 
1998م برعاية جامعة الدول العربية، وم�سادقتها على معاهدة منظمة املوؤمتر االإ�سالمي 
ملكافحة االإرهاب الدويل لعام 1999م، كذلك وّقعت اململكة العربّية ال�سعودّية يف عام 
2004م، على اتفاقّية دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية ملكافحة االإرهاب. كما 
ال�سقيقة  الدول  العديد من  مع  والتن�سيق  بالتعاون  تعمل  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن 
اململكة  فاأ�سبحت  االإره��اب،  ومتويل  االأم��وال  غ�سل  مكافحة  جمال  يف  وال�سديقة 
ع�سواً موؤ�س�ساً ملجموعة العمل املايل ملنطقة ال�رشق االأو�سط و�سمال اأفريقيا )مينافاتف( 
MENA-FATF التي ن�ساأت عام 2004م، بهدف ن�رش وتطبيق املعايري الدولّية ملكافحة 

والتو�سيات  االأربعني  للتو�سيات  وفقا  املنطقة،  يف  االإره��اب  ومتويل  االأم��وال  غ�سل 
املوافق  ))))ه���  28-�سوال-  ال�سبت  يوم  من  ابتداء  اأي��ام،  ثالثة  ملدة  الريا�ض  يف  الندوة  هذه  عقدت   ((89(

))-�سبتمرب-2)20 م.
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الت�سع اخلا�سة ملجموعة العمل املايل )فاتف( ملكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.
تاأ�سي�ض  يف  واأ�سا�سياً  حمورياً  دوراً  ال�سعودّية  العربّية  للمملكة  اأن  بالذكر  وجدير 
 MENA-FATF جمموعة العمل املايل االإقليمي يف ال�رشق االأو�سط و�سمال اأفريقيا
حيث ت�سارك اململكة يف اجتماعات هذه املجموعة بانتظام وفّعالية؛ واأمينها العام من 

مواطني اململكة العربية ال�سعودية)90)).
وعلى �سعيد امل�ستوى الدويل جند اأن ململكة العربّية ال�سعودّية ان�سمت اإلى اتفاقّية 
)فيينا  العقلية  وامل��وؤث��رات  باملخدرات  امل�رشوع  غري  االجت��ار  ملكافحة  املّتحدة  االأم��م 
1988م(، ووافقت على االن�سمام اإلى االتفاقّية الدولّية لقمع متويل االإرهاب ال�سادرة 
يف نيويورك لعام 1999م وكذلك اتفاقّية االأمم املّتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة ال�سادرة 

عام 2000م.
املتحدة-جمل�ض  االأمم  ق��رارات  بجميع  تلتزم  ال�سعودّية  العربّية  اململكة  اأن  كما 
االأمن- اخلا�سة مبكافحة متويل االإرهاب، وجدير بالذكر اأنه يف عام 2003م، اأ�سبحت 
اململكة العربّية ال�سعودّية من بني الدول االأوائل بعد تقييمها بوا�سطة فريق من جمموعة 
متت  وقد  الوقت،  ذلك  يف  اخلا�سة  االأربعني  للتو�سيات  وفقاً  )فاتف(  املايل  العمل 
مناق�سة هذا التقييم يف اجلل�سة العاّمة التي ُعقدت يف �سهر فرباير 2004م يف باري�ض 
امل�سرتك  للتقييم  اململكة  اجتياز  ت�سمن  ب�سكل كبري))9)). حيث  اإيجابّية  نتيجته  وكانت 
باري�ض يف فرباير 2004م.  الفريق يف  اأثناء اجتماع   )FATF( من فريق العمل املايل
االلتزام  درجات  اأعلى  حققت  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  دويل  تقرير  اأظهر  كما 
املتعلقة  الت�سع  اخلا�سة  والتو�سيات  االأموال  غ�سل  مبكافحة  املتعلقة  ال�40  بالتو�سيات 
مبكافحة متويل االإرهاب، واأ�سار التقرير الذي اعتمدته جمموعة العمل املايل »الفاتف« 

)90)) �سحيفة الريا�ض ال�سعودية، العدد: 602))، يوم االثنني 6)-يونيو- 2008م.
))9)) قواعد مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، موؤ�س�سة النقد ال�سعودي، التحديث الثاين، 2008م.



262
جملة الق�ضائية - العدد ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

اأن  اإلى  املينافاتف«   « اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رشق  لدول  املايل  العمل  وجمموعة 
دول  ترتيب  يف  االأولى  الع�رش  املراكز  واأحد  عربياً،  االأولى  املرتبة  احتلت  ال�سعودية 

جمموعة الع�رشين)92)).
واعتمدت جمموعة العمل املايل تقرير تقييم اململكة يف جمال مكافحة غ�سل االأموال 
2010م،  يونيو   25-23 بتاريخ  اأم�سرتدام  يف  املنعقد  اجتماعها  يف  االإرهاب  ومتويل 
وذلك بعد اعتماده من قبل جمموعة العمل املايل لدول ال�رشق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 
)املينافاتف( يف اجتماعها املنعقد بتون�ض يف الفرتة من 2 اإلى 5 مايو 2010م. وال�سك 
ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومة  بحهود  دولياً  اعرتافاً  يعد  التقرير  هذا  اعتماد  اأن 
امل�ستمرة ملكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، اإدراكاً منها ملا حتمله هاتان اجلرميتان 
من خماطر عظيمة على النظام االقت�سادي ب�سكل عام املحلي واالإقليمي والدويل، وال 
�سك اأن موقف ال�سعودية من االإجراءات املتخذة جتاه جرميتي غ�سل االأموال ومتويل 
االإرهاب م�ستمد اأواًل من عمق التزامها بال�رشيعة االإ�سالمية ثم اتباعها لقرارات االأمم 
املتحدة وجمل�ض االأمن وتطبيق اأف�سل املمار�سات الدولية يف هذا املجال. وقد حتقق هذا 
التقييم االإيجابي بف�سل اهلل ثم بف�سل التن�سيق احلكيم بني اجلهات املخت�سة بت�سكيل عدد 
واأجهزة  والق�سائية  االأمنية  واالأجهزة  الوزارات  من  الفعالة  املوؤ�س�سية  العمل  فرق  من 
التحقيق واالدعاء العام وموؤ�س�سات القطاع واالأعمال واملهن غري املالية بهدف مكافحة 

غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب))9)).
يعد  فاإنه  ال�سعودي  االأموال  غ�سل  مكافحة  نظام  يف  الواردة  الن�سو�ض  عل  وبناء 

مرتكباً جلرمية غ�سل االأموال كل �سخ�ض يرتكب االآتي:
1. من ُيجري اأية عملية مالية اأو متح�سالت مع علمه باأنها ناجتة من ن�ساط اإجرامي 

)92)) تقرير �سندوق النقد الدويل لعام 0)20 م.
))9)) �سحيفة ال�سرق االأو�سط، العدد: )))))، يوم االأربع�اء 7 – يوليو- 0)20م.
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اأو م�سدر غري م�رشوع اأو غري نظامي.
2. من ينقل اأموااًل اأو متح�سالت اأو يكت�سبها اأو ي�ستخدمها اأو يحفظها اأو يتلقاها اأو 

يحولها مع علمه باأنها ناجتة من ن�ساط غري م�رشوع.
اأو  حركتها  اأو  م�سدرها  اأو  املتح�سالت  اأو  االأم��وال  طبيعة  ميوه  اأو  يخفي  من   .3
ملكيتها اأو مكانها اأو طريقة الت�رشف بها مع علمه باأنها ناجتة عن ن�ساط غري م�رشوع))9)). 
وقد بنيرَّ النظام اأي�سا اأنه ُيعدُّ مرتكباً جلرمية غ�سل االأموال كل من ا�سرتك يف االأفعال 
ال�سابقة من روؤ�ساء جمال�ض اإدارات املوؤ�س�سات املالية وغري املالية اأو اأع�سائها اأو اأ�سحابها 

اأو موظفيها اأو ممثليها املفو�سني اأو مدققي ح�ساباتها اأو م�ستخدميها))9)).
وباالإ�سافة ملا �سبق من جهود فقد عملت اململكة العربية ال�سعودية على تاأييد جميع 
اجلهود التي يبذلها املجتمع الدويل، وحر�ست على تنفيذ قرارات جمل�ض االأمن ذات 
الندوات  وامل�ساركة يف عدد من  االإرهاب،  اأو متويل  االأموال  ال�سلة مبكافحة غ�سل 
كما  وخارجياً.  داخلياً  االإرهاب  ومتويل  االأموال  غ�سل  مبكافحة  املتعلقة  واملوؤمترات 
ملكافحة  اال�سرت�سادية  واالأدلة  القواعد  من  عدداً  ال�سعودية  العربية  اململكة  و�سعت 
غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، مثل اإر�سادات الرقابة الداخلية، ومكافحة عمليات 
�ساعفت  كما  وغريها.  القياديني،  املوظفني  وتعيني  امل��ايل،  واالحتيال  االختال�ض 
واإقامة  والتدريب  بالتوعية  اجلرمية  هذه  من  الوقاية  جمال  يف  جهودها  ال�سعودية 
املزيد من ور�ض  العالقة، وعقدت كذلك  للجهات ذات  الدولية واملحلية  املوؤمترات 
العمل والندوات يف جمال غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، �سارك فيها العديد من 
اخلرباء الدوليني، ومتت اال�ستفادة من التو�سيات اخلا�سة بها. واليزال العمل يف تنفيذ 
خطط التطوير والعمل جاريا ب�سكل متوا�سل، لتحقيق م�ستوى اأف�سل ملحاربة جرائم 

))9)) نظام مكافحة غ�سل االأموال والئحته التنفيذية يف اململكة العربّية ال�سعودّية، املادة: 2.

))9)) نظام مكافحة غ�سل االأموال والئحته التنفيذية يف اململكة العربّية ال�سعودّية، املادة: ).
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غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب، من اأجل احلفاظ على �سالمة كافة قطاعات االقت�ساد 
الوطني من اأي موؤثرات �سلبية.

ومن املجاالت التي ترتبط بعمليات غ�سل االأموال، كافة اجلرائم التي �سادق عليها 
املتحدة  االأمم  اتفاقية  يف  للوارد  وفقا  1419ه���،  عام  يف  ال�سعودي  ال��وزراء  جمل�ض 
ملكافحة االجتار غري امل�رشوع باملخدرات واملوؤثرات العقلية لعام 1988م، ت�سمل االآتي:
• كافة اأنواع اجلرائم املنظمة الواردة يف اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة اجلرائم املنظمة 
غرب الوطنية )اتفاقية بالريمو( ال�سادرة يف دي�سمرب 2000م واملوقع عليها بقرار جمل�ض 

الوزراء رقم 210 وتاريخ 1421/9/1ه�. 
• جرائم تهريب امل�سكرات اأو ت�سنيعها اأو املتاجرة بها اأو ترويجها. وجرائم تهريب 

االأ�سلحة والذخائر اأو املتفجرات اأو ت�سنيعها اأو االجتار فيها.
• القوادة اأو اإعداد اأماكن الدعارة اأو االعتياد على ممار�سة الفجور.

وتاريخ   12 رق��م  امللكي  املر�سوم  يف  ال���واردة  النقود  وتقليد  تزييف  جرائم   •
ال�سادر  التزوير  مكافحة  نظام  يف  امل��ذك��ورة  التزوير  وجرائم  1379/7/12ه�����. 
باملر�سوم امللكي رقم 114 وتاريخ 1380/11/26ه� واملر�سوم امللكي رقم 53 وتاريخ 
ال�سادر  الر�سوة  مكافحة  نظام  للمذكور يف  وفقا  الر�سوة  1382/11/5ه���. وجرائم 

باملر�سوم امللكي رقم 36 وتاريخ 1412/12/29ه�.
من  واالختال�ض  واالحتيال،  والن�سب  وال�رشقات،  امل�سلح،  ال�سطو  اأو  ال�سلب   •
الدولة، وكذلك اخلا�سة  بها  ت�ساهم  التي  اأو  التابعة للجهات احلكومية  العامة  االأموال 

كال�رشكات واملوؤ�س�سات التجارية ونحوها.
نظام  من  الثانية  املادة  يف  ال��واردة  نظامية  غري  بطريقة  امل�رشفية  االأعمال  مزاولة   •
وكذلك  1386/2/22ه����.  وتاريخ   5 رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  البنوك  مراقبة 
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اجلرائم املتعلقة باالأن�سطة التجارية املحرمة كالغ�ض باالأ�سناف واالأوزان واالأ�سعار وتقليد 
نظام مكافحة  االأولى من  املادة  الواردة يف  التجاري  الت�سرت  ال�سلع. وكذلك عمليات 

الت�سرت التجاري ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/49 وتاريخ 1409/10/16ه�. 
• كافة جرائم التهريب اجلمركي الواردة يف نظام اجلمارك املوحد لدول جمل�ض 
وتاريخ   241 رق��م  ال���وزراء  جمل�ض  بقرار  ال�سادر  العربية،  اخلليج  ل��دول  التعاون 

1423/10/26ه�. وكذلك كافة جرائم التهرب ال�رشيبي)96)).

عقوبات خمتلفة تتعلق بجرائم غ�ضل الأموال 

حدد النظام ال�سعودي عقوبات خمتلفة تتعلق بجرائم غ�سل االأموال وذلك كما يلي: 
اأوال: اأو�سح النظام معاقبة كل من يرتكب جرمية غ�سل االأموال بال�سجن مدة ال تزيد 
عن ع�رش �سنوات اأو غرامة مالية قدرها 5 ماليني ريال اأو باإحدى العقوبتني مع م�سادرة 
االأموال واملح�سالت والو�سائل حمل اجلرمية، واإذا اختلطت هذه االأموال واملتح�سالت 
باأموال اكت�سبت من م�سادر م�رشوعة كانت هذه االأموال خا�سعة للم�سادرة يف حدود 

ما يعادل القيمة املقدرة للمتح�سالت غري امل�رشوعة)97)).
وتكون عقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على 15 �سنة وغرامة مالية ال تزيد على �سبعة 
ماليني ريال اإذا اقرتنت جرمية غ�سل االأموال باأي من احلاالت االآتية: اإذا ارتكب اجلاين 
جرمية من خالل ع�سابة منظمة. اأو ا�ستخدم اجلاين العنف اأو االأ�سلحة. اأو �سغل اجلاين 
وظيفة عامة وات�سلت اجلرمية بهذه الوظيفة، وارتكب اجلرمية م�ستغال �سلطاته اأو نفوذه. 

)96)) انظر قرار جمل�ض الوزراء رقم 68) وتاريخ ))/9/8)))ه�، حيث �سادق على هذه اجلرائم الواردة يف 
الالئحة التنفيذية التفاقية االأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�سروع باملخدرات واملوؤثرات العقلية لعام 

988)م، املادة االأولى.
)97)) نظام مكافحة غ�سل االأموال والئحته التنفيذية يف اململكة العربّية ال�سعودّية، املادة: 8).
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اأو غرر بالن�ساء اأو الق�رش وا�ستغلهم. اأو ارتكب اجلرمية من خالل موؤ�س�سة اإ�سالحية اأو 
خريية اأو تعليمية اأو يف مرفق خدمة اجتماعية. اأو �سدرت بحقه اأحكام حملية اأو اأجنبية 

�سابقة باالإدانة، وبوجه خا�ض يف جرائم مماثلة)98)).
ثانيا: يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �سنتني وبغرامة مالية ال تزيد على خم�سمائة 
اإدارات  جمال�ض  روؤ�ساء  من  اأخل  من  كل   � العقوبتني  هاتني  باإحدى  اأو  ري��ال،  األف 
اأو  املالية املحددة واملنظمات غري الهادفة للربح  املالية واالأعمال واملهن غري  املوؤ�س�سات 
اأو م�ستخدميها  املفو�سني عنها  اأو ممثليها  اأو موظفيها  اأو مديريها  اأ�سحابها  اأو  اأع�سائها 
ممن يت�رشفون مبقت�سى هذه ال�سفات باأي من االلتزامات الواردة يف املواد ) اخلام�سة، 
وال�ساد�سة، وال�سابعة، والثامنة، والتا�سعة، والعا�رشة، واحلادية ع�رشة، والثانية ع�رشة( 
الن�ساط دون احل�سول على  يزاول  العقوبة على من  تطبيق  النظام، وي�رشي  من هذا 

الرتاخي�ض الالزمة)99)).
املالية  املوؤ�س�سات  على  توقع  اأن  املخت�سة  اجلهة  ترفعه  ما  على  بناء  يجوز  ثالثا: 
واالأعمال واملهن غري املالية املحددة واملنظمات غري الهادفة للربح التي تثبت م�سوؤوليتها 
وفقا الأحكام املادة ) الثالثة( من هذا النظام، غرامة ال تقل عن مائة األف ريال وال تزيد 

على ما يعادل قيمة االأموال حمل اجلرمية)200).
رابعا: عند ارتكاب اأحد االأفعال االإجرامية املن�سو�ض عليها يف املادة ) الثانية( من 

)98)) نظام مكافحة غ�سل االأموال والئحته التنفيذية يف اململكة العربّية ال�سعودّية، املادة: 9).
وقد و�سحت  املادة: 20.  ال�سعودّية،  العربّية  اململكة  التنفيذية يف  االأموال والئحته  نظام مكافحة غ�سل   ((99(
الئحتها: اأن االأنظمة االأخرى املق�سودة بهذه املادة ت�سمل كافة االأنظمة ال�سادرة من االأجهزة االإ�سرافية 
نظام  ومنها  للربح  الهادفة  غري  واملنظمات  املحددة  املالية  غري  واملهن  واالأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  على 

ال�سركات ونظام ال�سجل التجاري ونظام مراقبة البنوك ونظام ال�سوق املالية ونحوها.
)200) نظام مكافحة غ�سل االأموال والئحته التنفيذية يف اململكة العربّية ال�سعودّية، املادة: 20. وقد و�سحت الئحتها: 
اأن اجلهة املخت�سة يف هذه املادة هي هيئة التحقيق واالدعاء العام. واأن هذه العقوبة ال تتعار�ض مع اجلزاءات 
االإدارية والتاأديبية املن�سو�ض عليها يف االأنظمة االأخرى والتي ميكن اأن توقع على املوؤ�س�سات املالية واالأعمال 

واملهن غري املالية املحددة واملنظمات غري الهادفة للربح من قبل اجلهات الرقابية حيال ثبوت م�سوؤوليتها.
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ال�سفر  من  حقه  يف  ال�سادرة  ال�سجن  عقوبة  اأنهى  الذي  ال�سعودي  مينع  النظام:  هذا 
خارج اململكة ملدة مماثلة ملدة ال�سجن املحكوم بها عليه وال تقل مدة املنع عن �سنتني، 
ولوزير الداخلية � اأو من يفو�سه � منحه االإذن بال�سفر لل�رشورة اأثناء مدة املنع. اأماغري 
ال�سعودي فيبعد عن اململكة بعد تنفيذ العقوبة املحكوم بها عليه، وال ي�سمح له بالعودة 

اإليها، اإال فيما عدا ما ت�سمح به تعليمات احلج والعمرة.
يخالف  من  كل  يعاقب  النظام،  هذا  يف  عليها  املن�سو�ض  العقوبات  عدا  وفيما   
اأحكامه بال�سجن مدة ال تزيد على �ستة اأ�سهر وبغرامة مالية ال تزيد على مائة األف ريال، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني))20).
م�رشوعة  غري  اأفعال  من  بها  يتعلق  وما  االأم��وال  غ�سل  عمليات  اإن  واخلال�سة: 
الك�سب  من  نوعاً  بكونها  ال�سعودية،  العربية  اململكة  عليها يف  يعاقب  تعترب جرمية 
غري امل�رشوع. وقد تكاتفت كافة اجلهود الوطنية والدولية لكبح هذه اجلرمية ومنع 
اجلوانب  كافة  تنال  عديدة  خماطر  من  حتمله  ملا  ك�سفها،  �سبل  وت�سهيل  اأخطارها 
االأموال  غ�سل  عمليات  اأن  من  الرغم  وعلى  وال�سيا�سية.  واالقت�سادية  االجتماعية 
ت�سعى دائما للبحث عن الو�سائل واملخارج التي توؤمن لها املالذ االآمن الإخفاء اأثار 
اأ�ساليب هذه اجلرائم  ال�سعودية يف جمال ك�سف  اأن اجلهود الوطنية  اإال  جرائمها، 
حظيت باأق�سى االأولويات بناء على توجيهات من حكومة اململكة العربية ال�سعودية 
التي حتث دائما على اتخاذ كل ما من �ساأنه مكافحة هذه اجلرائم بالتعاون مع املجتمع 

الدويل يف هذا املجال. 
 

))20) نظام مكافحة غ�سل االأموال والئحته التنفيذية يف اململكة العربّية ال�سعودّية، املادتان: )22-2.
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اخلامتة:

اأول: النتائج:

ات�سح يف ثنايا البحث اأن مفهوم غ�سل االأموال ي�سمل اأي عملية من �سانها اإخفاء 1.   
وهذا   « االأم��وال  منه  حت�سلت  اأو  اكت�سبت  الذي  امل�رشوع  غري  امل�سدر  متويه  اأو 
مفهوم �سامل يغطي كافة االأ�ساليب التي يلجاأ اإليها املجرمون الإخفاء امل�سدر غري 
امل�رشوع للمال. كم تبني اأن جميع عمليات غ�سل االأموال حمرمة وممنوعة يف كثري 
ملا حتمله من �رشر ج�سيم على املجتمعات  االإ�سالمية  االإ�سالمية وغري  الدول  من 
ومن  ملكافحتها،  الدولية  واالتفاقيات  القوانني  �سدرت  ذلك  ومبوجب  الب�رشية. 

اأوائل الدول التي اأ�سدرت قوانني ملحاربتها: اأمريكا، وبريطانيا، وفرن�سا.
اأن عمليات غ�سل االأموال تعترب جرمية �رشعية نظامية يف اململكة العربية ال�سعودية، 2.   

ملا ينتج عنها من ك�سب حمرم، ونظراً ملا ت�سببه من اأ�رشار اقت�سادية واجتماعية فاإن 
اململكة العربية ال�سعودية ت�ساند ب�سكل دائم كل اجلهود الوطنية والدولية الهادفة 

لكبح هذه اجلرمية وزجر مرتكبيها ومعاقبتهم.
اأن جرمية غ�سل االأموال عبارة عن جمموعة عمليات متتابعة تهدف اإلى حتويل اأموال 3.   

قذرة مت احل�سول عليها بطرق غري م�رشوعة اإلى دورة الن�ساط القت�سادي الر�سمي، 
من اأجل اإخفاء م�سدرها لتكت�سب ال�سفة ال�رشعية عرب االأجهزة امل�رشفية املعتمدة.

فرن�سا، 4.  اليابان،  كندا،  )اأمريكا،  تقدما  االأكرث  الثمان  ال�سناعية  الدول  روؤ�ساء  اأن   
بريطانيا، اأملانيا، اإيطاليا، رو�سيا( اتفقوا على اإن�ساء جمموعة ملكافحة عمليات غ�سل 
االأموال، �سميت ب�)GAFI( وذلك يف باري�ض عام 1989م، وتاألفت هذه املجموعة 

من 120 ع�سواً، منهم ال�سيا�سيون واخلرباء ورجال اأعمال والق�ساة، وغريهم. 
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منظمة 5.  اخت�ساراً  ت�سمى  اإن�ساء منظمة  اأي�ساً  مترَّ  �سبيل مكافحة هذه اجلرمية  اأنه يف   
ب�سياغة  تخت�ض  املنظمة  وهذه  املختلفة.  الدول  من  العديد  ت�سم   )FATF(���ال
اإطار قانوين مقبول يتم من خالله مكافحة عمليات غ�سل االأموال، وقد اأ�سدرت 
هذه املنظمة )40( تو�سية تُعنى باالأن�سطة امل�رشفية و�سبل مكافحة عمليات غ�سل 
االأموال. وبعد ذلك اأ�سدر االحتاد االأوروبي »االتفاقية االأوروبية املتعلقة باإجراءات 
التفتي�ض وال�سبط اجلرمي لغ�سل االأموال«، ثم �سدر عن اللجنة االأوروبية دليل 
احلماية من ا�ستخدام النظام املايل يف اأن�سطة غ�سل االأموال. ثم بعد ذلك �سدرت 
املتعددة  الأمناط  ومنها  النمط  ثنائي  هو  ما  منها  الدولية،  التفاقيات  من  العديد 

االأطراف.
تتمثل يف 6.  له �سور عديدة  االأموال  غ�سل  مكافحة  الدويل يف جمال  التعاون  اأن   

اأبرز �سور  عقد االتفاقيات التعاونية يف جماالت اقت�سادية واأمنية متعددة، ومن 
التعاون الدويل االأمني املتعلق بهذه الق�سية، اتفاقيات ت�سليم املجرمني، واتفاقيات 

امل�ساعدة القانونية واالإنابة الق�سائية.
وجلية 7.  ظاهرة  االأم��وال  غ�سل  ملكافحة  والدولية  الداخلية  ال�سعودية  اجلهود  اأن   

بذلت  اجلرمية ومنعها -وهلل احلمد-، حيث  مبهراً يف حتجيم هذه  حققت جناحا 
اجلهات الر�سمية املخت�سة اأن�سطة مكثفة متنوعة و�ساملة لكافة االأ�سعدة التنظيمية 

والت�رشيعية والتنفيذية والق�سائية واالإعالمية والتعليمية واالقت�سادية وغريها. 
اأن هناك عالقة قوية بني غ�سل االأموال وبع�ض الن�ساطات االإجرامية االأخرى، واأن 8.   

امل�رشفية يف  امل�رشفية وغري  املوؤ�س�سات  تتدفق على  التي  امل�رشوعة  االأموال غري 
�ستى اأنحاء العامل يف تزايد م�ستمر حتى و�سلت ما يقارب 8% من اأجمايل حجم 
التقنّيات  ت�سابهاً وعالقة كبرية بني كل من  اأن هناك  اأي�ساً  العاملية. وتبني  التجارة 
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م�سادر  الإخفاء  امل�ستخدمة  التقنّيات  وبني  االأموال  غ�سل  م�سادر  الإخفاء  املّتبعة 
متويل االإرهاب. 

اأن اأهم العوامل التي تقف خلف منو ظاهرة هروب االأموال هي الف�ساد االإداري 9.   
ال�سار بامل�سلحة العامة، وتعدد م�سادر الدخل غري امل�رشوع و�سعف اأجهزة الرقابة 
يف بع�ض الدول. كما اأن جرائم غ�سل االأموال ت�سكل خطراً ج�سيما على االقت�ساد 

العاملي واملحلي يف كافة دول العامل.
اأن وجود ال�سوابط القانونية ال�سعودية واجلهود امل�سرتكة بني وزارات العدل والداخلية . 10

امل�سارف  خ�سوع  وكذلك  امل�رشوعة،  االقت�سادية  املعايري  وتقنني  وغريها،  واملالية 
واملوؤ�س�سات املالية الدولية للرقابة املبا�رشة ال�سارمة من اجلهات املخت�سة، �ساهم ب�سكل 
اإيجابي يف خف�ض ن�سبة ارتكاب عمليات غ�سل االأموال، و�ساعد على �سهولة ك�سفها.

 ثانيًا: التو�ضيات:

بع�ض  يل  ظهرت  االأم��وال  غ�سل  جرائم  ملكافحة  اأف�سل  م�ستوى  حتقيق  اأجل  من 
التو�سيات، منها:

من . 1 الوقاية  جانب  على  اأكرث  ب�سكل  الرتكيز  االخت�سا�ض  جهات  على  ينبغي 
هذه اجلرمية قبل وقوعها، وذلك بتهيئة البيئة املنا�سبة ملكافحتها، وتتحقق تهيئة 
هذه البيئة بتكثيف برامج توعية اجلمهور ون�رش الثقافة العامة يف جميع الدول، 

باأ�رشار غ�سل االأموال واأهمية حماربتها، لتحقيق ا�ستقرار املجتمع وتطوره.
الدولية . 2 الت�رشيعات  توحيد ودمج  ت�ساعد على  اأفكار جديدة  ال�سعي يف طرح 

من  للحد  مرتابطة،  م�رشفية  رقابة  وفر�ض  االأم��وال،  غ�سل  مبكافحة  املتعلقة 
عمليات غ�سل االأموال، واإقفال الثغرات االأمنية التي توؤدي اإلى ارتكابها.
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تكثيف العديد من الربامج التدريبية للعاملني يف الدوائر التي ميكن اأن تواجه . 3
بها عند  القيام  التي يجب  االإجراءات  لتوؤهلهم مبعرفة  اأموال،  عمليات غ�سل 
االأمر.  تطلب  كلما  دولية  بخربات  واال�ستعانة  م�سبوهة،  لعمليات  تعر�سهم 
وكذلك تكثيف برامج تدريب تقنية الكرتونية ومهاراتية للعاملني يف االأجهزة 
هذه  و�سائل  يف  امل�ستمر  التطور  يالئم  علمياً  تاأهياًل  لتوؤهلهم  املخت�سة  االأمنية 

اجلرمية التي ي�ستخدمها غا�سلو االأموال بطرق ذكية. 
تعزيز اإدارات خمت�سة بعمليات غ�سل االأموال واجلرائم املالية املنظمة، باأ�سحاب . 4

اخلربات املتخ�س�سة واملوؤهلني من ذوي ال�سمعة الطيبة والنزاهة، وحتفيزهم كافة 
موظفيها بالرواتب املجزية لعدم التاأثر باملغريات املادية التي قد تقدم لهم.

وتكامل . 5 املعلومات  بتبادل  يتعلق  فيما  ال��دول  بني  التعاون  اأع��م��ال  تكثيف 
الدولية يف جمال  للتو�سيات  وفقا  اجلرائم،  االإجراءات ملحاربة وك�سف هذه 
مكافحة غ�سل االأموال، وتفعيل دور اال�سرتاك يف املنظمات والهيئات الدولية 

لتبادل اخلربات ومتابعة تطورات اجلرمية ومكافحتها. 
اقت�سادية . 6 بعالقات  ترتبط  التي  الدول  بني  والق�ساء  االأمن  اأجهزة  التن�سيق مع 

ومالية من اأجل اتخاذ االإجراءات الالزمة الكت�ساف هذه العمليات قبل وقوعها، 
ولتحقيق التعاون امل�سرتك بينها يف حماربة هذه اجلرمية.

متطورة . 7 جديدة  اأنظمة  وتفعيل  لالأنظمة  م�ستمر  دوري  حتديث  اإجراء  على  احلر�ض 
للتقارير املطلوبة من امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية، مع الرتكيز على توفري اإجراءات 
منا�سبة، وخربات متخ�س�سة، ملكافحة ا�ستخدام التكنولوجيا املعا�رشة يف عمليات 
غ�سل االأموال، واعتماد ا�ستخدام التكنولوجيا املتطورة االآمنة يف هذا املجال، وابتكار 

اأ�ساليب حديثة واآمنة الإدارة االأموال النظيفة وا�ستثمارها بطرق مربحة �رشعية.
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