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ملخ�ص البحث: 

ازداد اهتمام املجتمع الدويل مبكافحة االإرهاب ومتويله ب�ضكل خا�ض بعد هجمات 
ومتويله  االإره��اب  مكافحة  م�ضاألة  واأ�ضحت  2001م.  لعام  �سبتمرب  من  ع�رش  احلادي 
اإحدى اأولويات املجتمع الدويل. وقد عنيت اململكة باعتبارها ع�ضواً فعااًل يف املجتمع 
الدويل مبكافحة االإرهاب ومتويله. واأ�ضدرت نظاماً جديداً ملكافحة االإرهاب ومتويله. 
عملياتهم  بتنفيذ  لالإرهابيني  ت�ضمح  التي  املوارد  وقف  تعني  االإرهاب  متويل  فمكافحة 
النظام  تطبيقاتها يف  االإرهاب  البحث مو�ضوع جرائم متويل  االإرهابية. ويتناول هذا 

ال�سعودي. 
وقد تناول املبحث االأول ماهية االإرهاب ومتويله واأركان جرمية متويل االإرهاب. كما 
بيَّنا يف املبحث الثاين خ�ضائ�ض وم�ضادر ومراحل عمليات متويل االإرهاب واملوؤ�رشات 
الدالة عليها والعالقة بني غ�ضل االأموال ومتويل االإرهاب. وتناولنا يف املبحث الثالث 
تناولنا  فقد  الرابع  املبحث  اأما يف  ال�ضعودي اجلديد.  االإرهاب ومتويله  نظام مكافحة 
االلتزامات الواجبة على املوؤ�س�سات املالية وغري املالية يف اململكة فيما يتعلق مبكافحة 
االإرهاب واالإجراءات الوقائية التي اتخذتها اململكة ملنع متويل االإرهاب. كما تناولنا 

اأي�ضاً بع�ض التطبيقات الق�ضائية يف جمال مكافحة متويل االإرهاب يف اململكة.
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املقدمة: 
فهي   )Funding( التمويل  اإلى   )Terrorist Groups( االإرهابية  اجلماعات  حتتاج   

تتطلب اأمواًل للعمليات االإرهابية التي تقوم بها ومتويل خالياها، ويف ذات الوقت 

الدعم  �سبكات  على  للمحافظة  االأم��وال  من  الكثري  اإل��ى  اجلماعات  تلك  حتتاج 

واالت�ساالت ومراكز التدريب)1).

االإرهابيني  ماولة  الإحباط  االإرهاب  متويل  م�ضادر  تعقب  اإلى  الدول  عملت  لذا 

االإجرامية.  ن�ساطاتهم  يف  واال�ستمرار  البقاء  على  ت�ساعدهم  اأموال  على  للح�سول 

ومن ثم فقد �ضعت العديد من دول العامل اإلى تعزيز التعاون الدويل بينها وبني الدول 

نف�ضه  يفر�ض  االإرهاب  اأ�ضبح متويل  االإرهاب. وقد  لتجفيف م�ضادر متويل  االأخرى، 

على اهتمامات الدول كافة والتي ت�سعى اإلى مكافحة تلك اجلرمية والت�سدي لها، من 

خالل الت�رشيعات واالأجهزة املخت�ضة وهو االأمر الذي �ضيظهر االأهمية التي بات متويل 

الوطني)))  امل�ضتوى  اأو على  الدويل  امل�ضتوى  بها �ضواء على  االإرهابية يحظى  اجلرائم 

وقد عنيت اململكة مبكافحة االإرهاب ومتويله وبذلت العديد من اجلهود يف هذا املجال. 

مو�ضوع  البحث  هذا  ويناق�ض  ومتويله.  االإره��اب  ملكافحة  جديداً  نظاماً  واأ�ضدرت 

جرائم متويل االإرهاب وتطبيقاتها يف النظام ال�ضعودي. 

الريا�س،  الأمنية،  للعل�م  العربية  نايف  جامعة  الإرهــاب،  مت�يل  م�سادر  جتفيف  عرفة،  ال�سيد  حممد   (1(
)00)م �س ))) وما بعدها.

وما  )�ــس5)1)  013)م  القاهرة  احلديث،  الكتاب  دار  الف�ساد،  جرائم  ال�سي�سي،  ح�سن  الدين  �سالح   (((
 Thomas بعدها. انظر اأي�سًا �سامي علي عياد، مت�يل الإرهاب، )00)م )�س))) وما بعدها. انظر اأي�سًا
J.Biersteker، Countering the Financing of Terrorism. Rutledge، 2007.at 20-23 2013
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هدف البحث واأهميته: 

يهدف هذا البحث اإلى درا�ضة مو�ضوع جرائم متويل االإرهاب من حيث خ�ضائ�ضها 

وم�ضادرها ومراحل متويلها واملوؤ�رشات الدالة عليها، واأركانها اإ�ضافة اإلى تناول نظام 

على  الواجبة  االلتزامات  تعيني  اإلى  و�ضواًل  ال�ضعودي  ومتويله  االإره��اب  مكافحة 

املوؤ�ض�ضات املالية وغري املالية فيما يتعلق مبكافحة متويل االإرهاب، اإ�ضافة اإلى االإجراءات 

مدى  يف  البحث  اأهمية  وتكمن  االإره��اب.  متويل  ملنع  اململكة  اتخذتها  التي  الوقائية 

خطورة جرمية متويل االإرهاب واآثارها ال�ضلبية اخلطرية على االأمن الدويل. 

خـطـة البحث: 

ي�ستمل هذا البحث على اأربعة مباحث: 

املبحث االأول: ماهية االإرهاب ومتويله واأركان جرمية متويل االإرهاب. 

واملوؤ�رشات  االإرهاب  متويل  عمليات  ومراحل  وم�ضادر  خ�ضائ�ض  الثاين:  املبحث 

الدالة عليها والعالقة بني غ�ضل االأموال ومتويل االإرهاب. 

املبحث الثالث: نظرة على نظام مكافحة االإرهاب ومتويله ال�ضعودي اجلديد. 

اململكة  املالية يف  املالية وغري  املوؤ�س�سات  الواجبة على  الرابع: االلتزامات  املبحث 

فيما يتعلق مبكافحة متويل االإرهاب واالإجراءات الوقائية التي اتخذتها اململكة ملنع متويل 

االإرهاب، اإ�سافة اإلى بع�س التطبيقات الق�سائية يف التعامل مع هذا النوع من اجلرائم. 

منهج البحث: 

االأنظمة والقوانني مع  لن�سو�س  التحليلية  الدرا�سة  البحث على منهج  يعتمد هذا 

االعتماد واالإ�سارة اإلى املراجع القانونية ذات العالقة. 
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املبحث الأول
ماهية الإرهاب ومتويله واأركان جرمية متويل الإرهاب

�ضنتناول يف  االإرهاب،  متويل  اأركان جرمية  وبيان  ومتويله  االإرهاب  تعريف  الأهمية  نظراً 

املطلب االأول تعريف االإرهاب ومتويله ويف املطلب الثاين �ضنبني اأركان جرمية متويل االإرهاب. 

املطلب الأول: تعريف الإره�ب ومتويله: 

اأوًل / تعريف الإره�ب: 

اإن من اأكرث النواحي �سعوبة يف مو�سوع االإرهاب هو الو�سول اإلى تعريف حمدد 

لالإرهاب، هناك العديد من العقبات التي حتول دون الو�سول اإلى تعريف حمدد له. 

لالإرهاب،  تعريف موحد  اإلى  للو�سول  بذلها  التي مت  واملحاوالت  اجلهود  وحتى مع 

الدولية  املوؤمترات  عنه  اأ�ضفرت  فما  ذلك،  اإلى  التو�ضل  يتم  مل  فاإنه  مدلوله،  وحتديد 

وحتديدها،  االإره��اب  فكرة  لتو�سيح  كافياً  يكن  مل  ن�سو�س  من  الدولية  واالتفاقيات 

وبالتايل مل ت�ضتطع اإيجاد تعريف مدد له)3). 

فقد  قانوين حمدد.  لهذا اال�سطالح حمتوى  لي�س  اأنه  ال�سعوبات  اأهم هذه  ومن 

التا�سع ع�رش.  القرن  بدايات  ا�ستخدامه يف  بدء  منذ  وتغري  االإرهاب،  م�سطلح  تطور 

ففي البداية كان املق�سود باالإرهاب هو ال�سيا�سات احلكومية التي ت�ستهدف بث الرعب 
اأ�سامة بن غامن العبيدي اجله�د الدولية لتعريف جرمية الإرهاب، جملة الدرا�سات الدبل�ما�سية، الريا�س   (3(

العدد )1))، اأكت�بر )00)م )�س)4) وما بعدها.
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اأ�سبح  اأن  اإلى  اليوم  واخلوف بني املواطنني حتى ت�سمن خ�سوعهم لرغباتها. وتطور 

ع�رشنا  ويف  خمتلفة.  الأ�سباب  جماعات  اأو  اأفراد  بها  يقوم  اأعمال  لو�سف  ي�ستخدم 

احلايل ي�ضتخدم م�ضطلح االإرهاب للتعبري عن ا�ضتخدام العنف املنظم لتحقيق هدف 

�سيا�سي عن طريق خلق جو من الرعب والفزع وعدم االأمان واال�ستقرار)4). 

العنف  »ا�ستخدام  باأنها  االإره��اب  كلمة  االإجنليزي  اإك�سفورد  قامو�س  ويعرف 

والتخويف ب�سفة خا�سة لتحقيق اأغرا�س �سيا�سية«. 

ويف ع�رشنا احلايل ت�ضتخدم كلمة »اإرهاب« للرعب اأو اخلوف الذي ي�ضببه فرد اأو 

جماعة، �سواء كان ذلك الأغرا�س �سيا�سية، اأو اقت�سادية اأو اجتماعية)5). 

ث�نيً� / تعريف متويل الإره�ب: 

مال، وقد وردت هذه  واالأم��وال جمع  املال وتقدميه.  اإعطاء  لغة:  – التمويل  اأواًل 

ڎٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  تعالى  قوله  ذلك  فمن  الكرمي،  القراآن  يف  الكلمة 

ڤ ڤڎ))) وقوله ڎٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹڎ))) وقوله ڎگ گ گ ڳ ڳڎ)8).

ث�لثً� / تعريف متويل الإره�ب ا�سطلحً�: 

عرفت االتفاقية الدولية ملكافحة متويل االإرهاب لعام 1999م متويل االإرهاب بالتايل: 

»كل من يقوم باأي و�ضيلة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة وب�ضكل غري م�رشوع وباإرادته بتقدمي اأو 

جمع اأموال بنية ا�ستخدامها، اأو كان يعلم اأنها �ست�ستخدم كلياً اأو جزئياً للقيام باأي عمل 
م�سطفى م�سباح دبارة، الإرهاب: مفه�مه واأهم جرائمه يف القان�ن الدويل اجلنائي، من�س�رات جامعة   (4(

قار ي�ن�س، بنغازي، الطبعة الأولى، 0))1. )�س))1).
اأ�سامة العبيدي، املرجع ال�سابق )�س43).  (5(

�س�رة البقرة، الآية )))1).  (((
�س�رة البقرة – الآية )155).  (((

�س�رة املعارج، الآية )4)).  (8(
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ي�سكل جرمية يف نطاق اإحدى املعاهدات. اأو اأي عمل يهدف اإلى الت�سبب يف موت اأي 

�سخ�س مدين اأو اأي �سخ�س اآخر اأو اإ�سابته بجروح بدنية ج�سيمة، عندما يكون هذا 

يكون  م�سلح، حينما  نزاع  ن�سوب  اأعمال عدائية يف حالة  م�سرتك يف  ال�سخ�س غري 

غر�س هذا العمل بحكم طبيعته اأو يف �سياقه موجهاً لرتويع ال�سكان اأو الإرغام حكومة 

اأو منظمة دولية على القيام باأي عمل اأو االمتناع عن القيام به))). 

كما عرف نظام مكافحة االإرهاب ومتويله ال�ضعودي جرمية متويل االإرهاب باأنها »كل 

فعل يت�سمن جمع اأموال، اأو تقدميها، اأو اأخذها اأو تخ�سي�سها، اأو نقلها، اأو حتويلها - 

اأو عائداتها – كلياً اأو جزئياً الأي ن�ضاط اإرهابي فردي اأو جماعي، منظم اأو غري منظم، 

م�سدر  من  مبا�رش  غري  اأو  مبا�رش  ب�سكل  ذلك  اأكان  �سواء  اخلارج،  يف  اأو  الداخل  يف 

بنكية  باأي عملية  اأو عنا�رشه  الن�ضاط  القيام مل�ضلحة هذا  اأو  اأو غري م�رشوع.  م�رشوع 

اأو م�رشفية اأو مالية اأو جتارية، اأو احل�سول مبا�رشة اأو بالو�ساطة على اأموال ال�ستغاللها 

مل�سلحته، اأو للدعوة والرتويج ملبادئه، اأو تدبري اأماكن للتدريب، اأو اإيواء عنا�رشه، اأو 

م�ضاعدة  و�ضيلة  اأي  تقدمي  اأو  املزورة،  امل�ضتندات  اأو  االأ�ضلحة  من  نوع  باأي  تزويدهم 

اأخرى من و�سائل الدعم والتمويل مع العلم بذلك، وكل فعل ي�سكل جرمية يف نطاق 

اإحدى االتفاقيات الواردة يف مرفق االتفاقية الدولية لقمع متويل االإرهاب، وبالتعريف 

املحدد يف تلك االتفاقيات«)10).

اأما امل�رشع االأمريكي فقد عرف متويل االإرهاب باأنه » قيام اأي �ضخ�ض موجود يف 

الفقرة )1)، املادة )))، التفاقية الدولية ملكافحة مت�يل الإرهاب لعام )))1م.  (((
الفقرة )ب)، املادة )1)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي ال�سادر بقرار جمل�س ال�زراء رقم   (10(

)3))، وتاريخ 13/)/143هـ.
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الواليات املتحدة االأمريكية اأو خا�ضع الخت�ضا�ضها الق�ضائي بتوفري دعم )Support( اأو 

موارد مالية )Financial Resources( اإلى اإحدى املنظمات االإرهابية املحددة حال علمه 

بذلك«)11).

اأما االتفاقية العربية ملكافحة جرائم غ�ضل االأموال ومتويل االإرهاب فقد عرفت متويل 

االإرهاب باأنه »جمع اأو تقدمي اأو نقل االأموال بو�ضيلة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة ال�ضتخدامها 

كلياً اأو جزئياً لتمويل االإرهاب وفقاً لتعريف االإرهاب الوارد باالتفاقية العربية ملكافحة 

االإرهاب مع العلم بذلك«))1). 

اأما امل�رشع االأردين فقد عرف متويل االإرهاب باأنه » القيام باأي و�ضيلة كانت مبا�رشة 

عمل  الرتكاب  ا�ضتخدامها  بق�ضد  االأم��وال  تدبري  اأو  جمع  اأو  بتقدمي  مبا�رشة،  غري  اأو 

اإرهابي وفقاً لتعريف االإرهاب الوارد يف املادة )14٧( من قانون العقوبات رقم )16( 

ل�سنة 1960م وقانون منع االإرهاب رقم )55( ل�ضنة 2006م، اأو مع العلم اأنها ت�ستخدم 

كلياً اأو جزئياً الرتكاب عمل اإرهابي �سواء وقع اأو مل يقع العمل املذكور«)13). 

مكافحة  عملية  يف  جوهرياً  عن�رشاً  هناك  اأن  ال�سابقة  التعريفات  من  ون�ستخل�س 

االإرهاب يتمّثل يف منع املنظمات االإرهابية )Terrorist Organizations( من امتالك 

الو�ضائل الالزمة لتنفيذ عملياتها ومنعها من احل�ضول على مكان اآمن لتنظيم عنا�رشها 

اتخاذ  خالل  من  وذلك   ،)Terrorist Operations( االإرهابية  لعملياتها  والتخطيط 

اإجراءات اإدارية وقانونية فاعلة ملنعها من احل�ضول على التمويل الالزم وعدم متكينها 

املادة ))1))، قان�ن الهجرة واجلن�سية الأمريكي لعام )))1م.  (11(
الفقرة )))، املادة )1)، التفاقية العربية ملكافحة جرائم غ�سل الأم�ال ومت�يل الإرهاب.  (1((

املادة )1) من القان�ن الأردين رقم ))008/4)م) ب�ساأن مكافحة غ�سل الأم�ال ومت�يل الإرهاب.  (13(
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املدنيني  �سد  عملياتها  يف  ت�ستخدمها  التي  واالأ�سلحة  واالأدوات  الو�سائل  امتالك  من 

االأبرياء )Innocent Civilians( وللموؤ�ض�ضات الوطنية. املطلب الثاين - اأركان جرمية 

متويل االإرهاب:

اأواًل / الركن املادي جلرمية متويل االإرهاب: 

املادي، وتدخل  الركن  التي يتكون منها  ال�سور اجلرمية  ال�سعودي  املنظم  حدد 

يف البنيان القانوين جلرمية متويل االإرهاب فن�ض على �ضورة ال�ضلوك املجرم على 

النحو التايل: 

اأو  اأو نقلها،  اأو اأخذها اأو تخ�سي�سها،  اأو تقدميها،  »كل فعل يت�سمن جمع اأموال، 

حتويلها - اأو عائداتها - كلياً اأو جزئياً الأي ن�ضاط اإرهابي فردي اأو جماعي، منظم اأو 

مبا�رش  غري  اأو  مبا�رش  ب�سكل  ذلك  اأكان  �سواء  اخلارج،  اأو يف  الداخل  منظم، يف  غري 

باأي  عنا�رشه  اأو  الن�ضاط  هذا  مل�ضلحة  القيام  اأو  م�رشوع،  اأو غري  م�رشوع  م�ضدر  من 

عملية بنكية اأو م�رشفية اأو مالية اأو جتارية، اأو احل�سول مبا�رشة اأو بالو�ساطة على اأموال 

اإيواء  اأو  اأماكن للتدريب،  اأو تدبري  اأو للدعوة والرتويج ملبادئه،  ال�ستغاللها مل�سلحته، 

عنا�رشه، اأو تزويدهم باأي نوع من االأ�ضلحة اأو امل�ضتندات املزّورة، اأو تقدمي اأي و�ضيلة 

العلم بذلك، وكل فعل ي�سكل جرمية  الدعم والتمويل مع  اأخرى من و�سائل  م�ساعدة 

يف نطاق اإحدى االتفاقيات الواردة يف مرفق االتفاقية الدولية لقمع متويل االإرهاب، 

وبالتعريف املحدد يف تلك االتفاقيات«)14).

ونالحظ هنا اأن املنّظم ال�ضعودي عمد اإلى ترمي ال�ضلوك االإجرامي دون اأن ي�ضرتط 

الفقرة )ب)، املادة )1)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (14(
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يف اأية �سورة من �سوره حتقق نتيجة اإجرامية معينة. 

مكافحة  نظام  من   )2( امل��ادة  يف  التجرمي  مناط  باأن  القول  ميكن  ذلك  على  وبناًء 

االإرهاب ومتويله ال�ضعودي هو �ضور ال�ضلوك االإجرامي الواردة يف الفقرة )ب( من 

تلك املادة. 

غري  اأو  م�رشوعاً  االأم��وال  م�ضدر  كون  بني  التجرمي  يف  ال�ضعودي  املنظم  و�ضاوى 

م�رشوع. وهذه ال�سور ال�سابقة تنطوي على خمتلف اأنواع ال�سلوك االإجرامي املمكن 

ت�ضورها يف جمال جرمية متويل االإرهاب. وبالتايل فاإن الركن املادي يتمثِّل يف �ضلوك 

متويل اجلرمية االإرهابية )Terrorist Offence( الذي قد ترتتب عليه نتيجة اإجرامية هي 

وقوع اجلرمية االإرهابية، فاإذا مل تقع هذه اجلرمية اعترب جمرد التمويل بهدف ارتكاب 

عليها  يعاقب  التي  القانونية  النتيجة  به  وتقع  االإره��اب،  خلطر  حمققاً  اإرهابية  جرمية 

اأو ال�رشوع فيها. ولو  بارتكاب اجلرمية االإرهابية  الفعلية  النتيجة  القانون، ولو مل تقع 

القانونية  فالنتيجة  فيها.  ال�رشوع  اأو  االإرهابية  بارتكاب اجلرمية  الفعلية  النتيجة  تقع  مل 

هي اإما االعتداء على امل�ضلحة املحمية )Protected Interest(، �ضواء بتعطيلها كلية اأو 

باالنتقا�س منها، واإما جمرد تعري�س هذه امل�سلحة للخطر)15). 

ثانيًا/ الركن املعنوي جلرمية متويل االإرهاب: 

اأفعال متويل  باأنه يقوم بفعل من  ويتحقق الركن املعنوي لهذه اجلرمية بعلم اجلاين 

االإرهاب املن�ضو�ض عليها يف الفقرة )ب( من املادة )2( من نظام مكافحة االإرهاب 
)00)، )�س13))  القاهرة  القان�نية،  لالإ�سدارات  الق�مي  املركز  الإرهاب،  عبداملطلب، جرائم  اإيهاب   (15(
النه�سة  دار  الإرهــاب،  اإ�سرتاتيجية م�اجهة جرائم مت�يل  اأي�سًا حممد ح�سن طلحة،  انظر  بعدها،  وما 
 Mark Pieth، Financing Terrorism، Springer،.العربية، 014)م )�س51)) وما بعدها. انظر اأي�سًا

2003at 9-13
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ومتويله واأن يكون ال�ضلوك املرتكب �ضادر عن اإرادة حرة، مبعنى اأن تتوافر لدى اجلاين 

متويل  جرمية  الرتكاب  با�ضتخدامها  والعلم  الق�ضد  وهي  اجلنائية،  امل�ضوؤولية  عنا�رش 

االإرهاب))1). فاركن املعنوي يتخذ �سورة الق�سد اجلنائي، اأو العمد، الذي يرتكز على 

اإرادة الن�ضاط الذي يتكون منه الركن املادي والعلم بالتجرمي وعنا�رش الركن املادي))1). 

فالنظام اعترب اأن جرمية االإرهاب ومتويله ال ميكن اأن تقع بطريق اخلطاأ، كما مل ي�ضرتط 

النظام عن�رشاً خا�ضاً اإلى الق�ضد اجلنائي يتمثل يف نية مددة بالذات، وبالتايل يكون 

جوهر الركن املعنوي يف جرائم االإرهاب ومتويله ح�ضب النظام، هو الق�ضد اجلنائي 

العام بعن�رشيه: العلم واالإرادة)18). 

حممد ال�سيد عرفة، جتفيف م�سادر مت�يل الإرهاب، املرجع ال�سابق، )�س13) وما بعدها. انظر اأي�سًا   (1((
 ،(014 الريا�س  نا�سر،  بدون  الإرهــاب  ومت�يل  الأمــ�ال  غ�سل  جرائم  مكافحة  القحطاين،  علي  حممد 

�س)3))) وما بعدها.
حممد ال�سيد عرفة، املرجع ال�سابق )�س80)) وما بعدها.  (1((

حممد ال�سيد عرفة، املرجع ال�سابق )�س14) انظر اأي�سًا عبداللطيف الهري�س، املرجع ال�سابق )�س))1)   (18(
 Loretta Napoleni، Terror Incorporated. Seven Stories press، 2007- وما بعدها. انظر اأي�سًا

at 25-30
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املبحث الثاين:
خ�شائ�ص وم�شادر ومراحل عمليات مت�يل الإرهاب وامل�ؤ�شرات 

الدالة عليها والعالقة بني غ�شيل الأموال ومتويل الإرهاب
 ي�ضتثنى يف املطلب االأول خ�ضائ�ض متويل االإرهاب، ثم نبني م�ضادرها يف املبحث 

املطلب الأول: 

خ�س�ئ�ص عملي�ت متويل الإره�ب: 

توجد خ�ضائ�ض اأ�ضا�ضية لالأعمال التي يق�ضد بها متويل االإرهاب متيزها عن غريها 

من االأفعال االإجرامية، اأبرزها: 

1- ال�سرية: 

اأن هذه العمليات  اأهم ما مييز عمليات متويل االإرهاب خا�ضية ال�رشية، ذلك  فمن 

فاإنه  اأياً كانت الو�سائل امل�ستخدمة يف ارتكابها، ولهذا  تتم عادة يف �رشية تامة، وذلك 

ومن  مددة،  اإجرامية  اأن�ضطة  باأية  االإرهاب  ممويل  ارتباط  اإثبات  مبكان  ال�ضعوبة  من 

العلن،  اإلى  االأموال  تنقالت  االإرهاب عدم ظهور  اأعمال متويل  ال�رشية يف  متطلبات 

واالأموال ال�رشورية قد ال يكون م�سدرها ن�ساطات غري م�رشوعة، بل قد تتاأتي من دول 

اأو منظمات تقوم بتمويل تلك الن�ضاطات االإجرامية، وبتايل يكون هناك اإخفاء للم�ضدر 

واملكان الذي تذهب اإليه هذه االأموال))1). 

حممد ال�سيد عرفة، غ�سل الأم�ال ومت�يل الإرهاب، ورقة العمل املقدمة من جامعة نايف العربية للعل�م   (1((
الأحد  ي�م  بالريا�س  العامة  الإدارة  معهد  يف  املنعقدة  والتحديات،  ال�اقع  الأمــ�ال  غ�سل  ندوة  الأمنية، 

11/)/))14هـ امل�افق 15/)/008)م )�س144) وما بعدها.
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2- املرونة والقدرة على التكيف: 

فهي  املكافحة،  اإ�سرتاتيجيات  لتحديات  ال�رشيعة  اال�ستجابة  على  بالقدرة  تتميز  اإذ 

مبمار�سات  القيام  على  قدرة  لبع�سها  اأن  كما  والتكيف.  التعًلُم  على  كبرية  قدرة  ذات 

تتميز هذه  االأ�سواق اجلديدة. كما  االأن�سطة واال�ستفادة من  تنويع  �سليمة، مثل  جتارية 

امل�ست�سارين  من  واال�ستفادة  والفعالة،  املرنة  التنظيمية  والهياكل  بالتطور  املنظمات 

يف  منه  جزء  اأو  ا�ستخدامه  يتم  الذي  االأموال  غ�سل  جمال  يف  خا�سة  املتخ�س�سني، 

متويل الن�ضاطات االإرهابية)0)). 

3- تنويع و�س�ئل متويل الإره�ب: 

للقيام  الالزمة  باالأموال  االإرهابية  واجلماعات  املنظمات  اإمداد  على  تقت�رش  ال  اإنها  اإذ 

بعملياتها االإجرامية، بل تتناول كذلك االأ�سلحة واملتفجرات بل وحتى اأ�سلحة الدمار ال�سامل، 

االأ�سلحة الرتكاب جرائم  هذه  اأكانت  و�سواء  واجلرثومية،  والكيماوية  النووية  كاالأ�سلحة 

مثل القتل واخلطف والتهديد �سد االأ�سخا�س، اأو �سد املمتلكات العامة كالتخريب والتدمري 

للممتلكات العامة واخلا�ضة، اأو االإخالل باالأمن العام. ويجوز اأن تقع اأعمال االإمداد هذه 

من اأفراد اأو جماعات اأو منظمات اأو حتى من اإحدى الدول الداعمة لالإرهاب)1)). 

4- عدم اختلف عملي�ت متويل الإره�ب الدويل عن عملي�ت متويل الإره�ب الداخلي 

من حيث الطبيعية الذاتية للف�سل املرتكب:

فكلتاهما تقت�سيان ا�ستخدام و�سائل مادية لدعم املنظمات االإرهابية وبذلك يدخل يف نطاق 

عمليات متويل االإرهاب الدويل جميع االأفعال االإرهابية التي حتتوي على عن�رش خارجي اأو 
حممد ال�سيد عرفة، غ�سل الأم�ال ومت�يل الإرهاب، املرجع ال�سابق )�س145) وما بعدها.  ((0(

حممد ال�سيد عرفة، غ�سل الأم�ال ومت�يل الإرهاب ال�سابق، �س))14) وما بعدها.  ((1(
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داخلي، و�سواء ارتكبت هذه االأفعال من �سخ�س اأو جمموعة اأ�سخا�س اأو من �سلطات دولية 

معينة. و�سواء كانت بناء على تدبري اأو حتري�س اأو ت�سجيع دولة من الدول اأم ال)))).

5- القدرة على الإخف�ء والتعقيد: 

ي�ضتخدمها  التي  واملتعاقبة  املعقدة  العمليات  يف  االإره��اب  متويل  عمليات  تتميز 

مرتكبي هذا النوع من اجلرائم يف اإحكام عمليات اإخفاء امل�سدر غري امل�رشوع لالأموال 

من  ي�سبح  بحيث  �سعبة،  االأموال  تعقب  عملية  يحاولون جعل  اجلرمية. حيث  حمل 

امل�ستحيل الو�سول اإلى م�سدر هذه االأموال اأو اجلهة امل�ستفيدة منها)3)).

املطلب الث�ين: 

م�س�در متويل جرائم الإره�ب: 

عملياتها  لتنفيذ  احتياجاتها  ل�ضد  متويل  اإلى  االإرهابية  واملنظمات  اجلماعات  حتتاج 

واالأ�سلحة  باملعدات  اأع�سائها  وجتهيز  والتجنيد  التدريب  بعمليات  والقيام  االإرهابية 

ودعم اأن�ضطتها. وت�ضمل م�ضادر متويل االإرهاب م�ضادر م�رشوعة وم�ضادر غري م�رشوعة. 

و�ضنتطرق فيما يلي اإلى امل�ضدرين على النحو التايل: 

حممد علي القحطاين، املرجع ال�سابق )�س155) وما بعدها. انظر اأي�سًا حممد ال�سيد عرفة، غ�سل الأم�ال   ((((
 Michael Freeman، Financing اأي�سًا  ومت�يل الإرهاب، املرجع ال�سابق �س))14) وما بعدها، انظر 

.Terrorism: Case study Farnham Ashgate Press، 2012 at 31-36
014)م  القاهرة،  العربية،  النه�سة  دار  الإرهـــاب،  جرائم  م�اجهة  اإ�سرتاتيجية  طلحة،  ح�سن  حممد   ((3(
ال�سابق  الإرهــاب، املرجع  الأمــ�ال ومت�يل  ال�سيد عرفة، غ�سل  اأي�سًا حممد  انظر  )�ــس)18) وما بعدها 
 Tim Parkman ، Mastering Ant- Money laundering F T اأي�سًا  )�س148) ومبا بعدها. انظر 

Publishing ، 2012. At 17-23
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اأوًل / متويل جرائم الإره�ب من امل�س�در امل�سروعة: 

ويتم ذلك بتمويل ودعم اجلماعات واملنظمات االإرهابية من م�سادر مالية مت احل�سول عليها 

ب�سكل م�رشوع، وتعتمد تلك اجلماعات واملنظمات االإرهابية على اأ�سلوب اإخفاء الهدف احلقيقي 

الهدف احلقيقي من ورائه.  االأعمال حتت غطاء �رشعي يخفي  بهذه  االأعمال، وتقوم  من هذا 

وت�سمل م�سادر التمويل امل�رشوعة هذه الدول وبع�س املنظمات كم�سدر لتمويل االإرهاب)4)). 

واملوارد  الدعم  وتقدم  االإره��اب  ترعى  التي  واملنظمات  الدول  بع�س  توجد  حيث 

واملوؤ�س�سات  االأف��راد  من  املقدمة  التربعات  اأن  كما  االإرهابية.  واملنظمات  للجماعات 

واجلمعيات اخلريية ت�ضتطيع توفري التمويل والدعم املايل للمنظمات واجلماعات االإرهابية 

يتم جمعها عن  التي  االأموال  ا�ستخدام  يتم  فقد  العر�س.  لهذا  ما مت توجيهها  يف حالة 

التي  احلقيقية  الوجهة  املتربعون  يعلم  اأن  دون  اإرهابية  اأغرا�س  حتقيق  يف  التربع  طريق 

لدى  والعطاء  والبذل  اخلري  حب  االإرهابي  التنظيم  ي�ستغل  كاأن  اأموالهم،  فيها  ت�رشف 

النا�س ومن ثم يحثهم على التربع للفقراء واملحتاجني ثم يوجهون تلك االأموال لالإنفاق 

على ن�ساطاتهم وعملياتهم االإرهابية كما قد يتم ا�ستخدام االأموال التي يتم جمعها من 

اأموالهم  �رشف  �سيتم  التي  احلقيقة  بالوجهة  علم  على  يكونون  الذين  املتربعني  خالل 

فيها. وهي ارتكاب ن�ساطات اإرهابية، ويف هذه احلالة فاإن املتربع يكون من املتعاطفني 

اأن  والداعمني للن�ضاط االإرهابي والتنظيم الذي يقوم بارتكابه. وبناء عليه نرى �رشورة 

يتم توجيه االتهام للمتربع هنا والذي يكون على دراية كافية باأن االأموال التي قام باإنفاقها 

�سالح الدين ال�سي�سي، املرجع ال�سابق )�س1)) وما بعدها انظر اأي�سًا حممد القحطاين، املرجع ال�سابق   ((4(
 William C. Gilmore، Dirty Money، the Evolstion of Money س)15) وما بعدها. انظر اأي�سًا�(

.Laundering، council of Europe،2004 at 52-55
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للتنظيم االإرهابي من منطلق اأن هذا العمل للتربع مع معرفة الق�سد احلقيقي من اأعمال 

امل�ساعدة والت�سجيع على اجلرمية االإرهابية وفقاً للقواعد العامة يف اال�سرتاك ميكن اعتباره 

جرمية قائمة بذاتها وهي جرمية متويل الن�ضاط االإرهابي. ويالحظ اأن التمويل يف العديد 

مع  ومتعاطفني  موؤيدين  اأ�سخا�س  جانب  من  يتاأتى  االإرهابية  واملنظمات  اجلماعات  من 

وبالتايل  االإرهابية  واالأفكار  االآراء  نف�ض  االإرهابية ويحملون  واملنظمات  اجلماعات  تلك 

فاإن ممول تلك اجلماعات واملنظمات االإرهابية يكون م�ساهماً يف اجلرمية وم�ساركاً فيها)5)). 

ث�نيً� / متويل جرائم الإره�ب من امل�س�در غري امل�سروعة: 

املخدرات  مثل جرائم  االأخ��رى،  اجلرائم  من  بغريه  االإره��اب  متويل جرائم  يرتبط 

وال�ضالح وغ�ضل االأموال )Money Laundering(، ومن ثم فاإن التنظيمات االإرهابية 

كثرياً ما تعتمد يف متويلها على تلك الن�ضاطات االإجرامية وغريها للح�ضول على الدعم 

والتمويل املايل، فتعتمد تلك املنظمات على ن�ضاطات اإجرامية مثل االحتيال التجاري 

العملة  التهريب وتزييف  باملخدرات واالأ�ضلحة واالبتزاز واخلطف وعمليات  واالتار 

وغ�سل االأموال وغريها من الن�ساطات االإجرامية)))). 

حممد القحطاين، املرجع ال�سابق )�س153) وما بعدها.  ((5(
الك�ل�مبية  اتفاقًا مع ع�سابات جتارة املخدرات  الك�ل�مبية  FARC الإرهابية  اأبرمت جماعة  املثال  فعلى �سبيل   ((((
)the cartel) مبقت�ساه مت التفاق على اأن تقدم الأولى احلماية الالزمة لتلك الع�سابات �سد احلك�مة الك�ل�مبية 
مقابل ح�س�لها على ح�سة من اأرباح جتارة الك�كايني ويقدر اأن جماعة )FARC) ح�سلت مب�جب ذلك التفاق 
على ما يقدر بـ150 ملي�ن دولر. اأنفقت جماعة )FARC) معظم تلك املبالغ على التجنيد والتدريب للقيام باأعمال 
اإرهابية. كما اأ�سبحت جتارة املخدرات الأبرز والأكرث اأهمية يف مت�يل اجلماعات الإرهابية يف اأفغان�ستان. اإذ اإن 
تلك اجلماعات الإرهابية ت�شرتط على جتار املخدرات اأن يدفعوا لهم ح�شة من اأرباحهم مقابل حمايتهم وعدم 
التعر�س لهم وتاأمني ممرات اآمنة لهم. انظر عبدالفتاح م�سطفى ال�سيفي واآخرون، اجلرمية املنظمة، التعريف 
والأمناط والجتاهات، اأكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية، الريا�س، )))1م )�س35) وما بعدها. انظر اأي�سًا 

حمدي عبدالعظيم، مكافحة الإرهاب، �سحيفة اجلزيرة، العدد ))1048)، 5) ربيع الأول ))14هـ )�س44).
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املطلب الث�لث:

مراحل متويل الإره�ب:

ومتر عمليات االأموال امل�ضتخدمة يف متويل االإرهاب بعدة مراحل على النحو التايل: 

اأوًل / مرحلة جمع الأموال والتربع�ت: 

وتت�ضمن هذه املرحلة جمع االأموال والتربعات النقدية بهدف متويل االإرهاب من 

م�سادر م�رشوعة اأو م�سادر غري م�رشوعة)))).

ث�نيً� / مرحلة النقل اأو الإيداع اأو التوظيف: 

ا�ستخدامها  يتم  الذي  املكان  اإلى  يتم نقل االأموال والتربعات من مكان جمعها  حيث 

وتت�ضمن  االإرهابية.  املنظمة  متويل  يف  وكذلك  اإرهابية  ون�ضاطات  عمليات  متويل  يف  فيه 

حتويل  طريق  عن  اأو   )International Borders( الدولية  احلدود  عرب  االأموال  هذه  حمل 

هذه االأموال والنقود اإلى معادن ثمينة كالذهب اأو املا�س اأو غريها اأو اإدخال هذه االأموال 

املالية  املوؤ�ض�ضات  طريق  عن  ذلك  يتم  ما  وعادة   )Financial System( املايل  النظام  اإلى 

ح�ساب  يف  والتربعات  االأم��وال  تلك  باإيداع  ذلك  ويتم   .((8()Financial Institution(

م�رشيف )Bank Account( ويتم تق�ضيم املبالغ النقدية الكبرية اإلى مبالغ اأ�ضغر حجماً يتم 

اإيداعها مع مرور الوقت يف فروع خمتلفة ملوؤ�س�سة مالية واحدة اأو موؤ�س�سات مالية متعددة 

وقد يحدث يف هذه املرحلة ا�ستبدال عملة باأخرى، وحتويل االأوراق النقدية ذات القيمة 

الأم�ال املتح�سلة من م�سادر م�سروعة ل ميكن ربطها بالإرهاب اإل يف حالة ت�افر قرائن اأو دلئل على   ((((
وج�د �سبهة ا�ستخدامها يف اأغرا�س وعمليات اإرهابية. انظر خالد �سليمان، ا�ستخدامها يف تبيي�س الأم�ال، 

جرمية بال حدود درا�سة مقارنة، امل�ؤ�س�سة احلديثة للكتاب، طرابل�س لبنان، 004)م )�س180).
عادل حممد ال�سي�ي، جرمية غ�سل الأم�ال، نه�سة م�سر للطباعة والن�سر القاهرة، 008)م، )�س85) وما   ((8(

بعدها. انظر اأي�سًا حممد القحطاين املرجع ال�سابق )�س)15) وما بعدها.
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ال�سغرية اإلى اأوراق نقدية اأكرب قيمة. كما قد يتم حتويل االأموال غري امل�رشوعة اإلى اأدوات 

مالية كاحلواالت الربيدية اأو ال�سيكات، مع خلطها باأموال م�رشوعة اإبعاداً لل�سبهة)))). ويتم 

يف بع�س االأحيان ا�ستخدام ح�سابات بنكية ل�رشكات قائمة يكون النقد اأحد اأدوات تعامالتها 

ا�ستغالل  ميكن  كما  االإيداعات،  هذه  اإلى  النظر  يلفت  ال  ثم  ومن  االأ�سا�سية،  امل�رشفية 

�رشكات وموؤ�س�سات ال�رشافة لتحويل النقد اإلى عمالت اأجنبية خمتلفة، كالدوالر واجلنيه 

االإ�سرتليني واليورو وغريها، ثم اإيداعها يف ح�سابات م�رشفية، بحيث يتم يف نهاية هذه 

اإلى  امللمو�ضة  املادية  ال�ضورة  امل�رشوعة )Dirty Money( من  االأموال غري  املرحلة حتويل 

ال�سورة االإلكرتونية على هيئة اأر�سدة حقيقية يف ح�سابات قائمة يف البنوك)30). 

 :)gnireyaL( ث�لثً� / مرحلة التمويه

االأموال  تهريب  يف  امل�ستخدمة  االأم��وال  كانت  اإذا  ما  حالة  ويف  املرحلة  هذه  يف 

غري م�رشوعة، ي�سعى املجرم اإلى ف�سل االأموال عن م�سدرها من خالل حتويل اأو نقل 

االأموال اأو االأوراق املالية، اأو عقود التاأمني اإلى موؤ�ض�ضات اأخرى وزيادة ابتعادها عن 

امل�سدر الغري م�رشوع حيث ميكن بعد ذلك ا�ستخدامها يف �رشاء اأوراق مالية اأخرى، 

من  ذلك  بعد  بيعها  يتم  ثم  للتحويل،  قابلة  ا�ستثمار  اأدوات  اأو  اأخرى  تاأمني  عقود  اأو 

خالل موؤ�س�سة اأخرى. كما يتم حتويل هذه االأموال يف اأي �سكل من اأ�سكال االأدوات 

حتويلها  يتم  اأو  الأمر،  ال�سندات  اأو  امل�رشفية  واحل��واالت  كال�سيكات  للتداول  القابلة 

ب�سكل اإلكرتوين اإلى ح�سابات بنكية اأخرى يف دول خمتلفة، كما قد يقوم مرتكبو هذه 

ال�سابق،  املرجع  عرفة،  ال�سيد  حممد  اأي�سًا  انظر  بعدها  وما  )�ــس)18)  ال�سابق  املرجع  �سليمان،  خالد   ((((
جتفيف م�سادر ومت�يل الإرهاب )�س108) وما بعدها.

عبداللطيف الهري�س، غ�سل الأم�ال، دار احلمي�سي للن�سر والت�زيع، الريا�س، 004)م )�س50) وما بعدها.  (30(
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اجلرائم بتمويه م�سدر املبلغ الذي يتم حتويله لدفعه مقابل �سلع اأو ب�سائع اأو خدمات، 

 .(31())Ficticious اأو بتحويله اإلى �رشكة غري حقيقية

رابعً� / مرحلة الإنف�ق:

وحت�سيلها  جمعها  مت  التي  والتربعات  االأم��وال  اإنفاق  علمية  تتم  املرحلة  هذه  يف 

وجتنيد  اأفكارها  ون�رش  االإرهابية  املنظمة  على  االإنفاق  ويف  اإرهابية  ن�ساطات  تنفيذ  يف 

اإليها  التي حتتاج  االأخرى  والنفقات  واملتفجرات  االأ�سلحة  عنا�رشها وتدريبهم و�رشاء 

املنظمة االإرهابية ال�ستمرارها وارتكاب عملياتها االإجرامية))3). 

املطلب الرابع: 

املوؤ�سرات الدالة على عملي�ت متويل الإره�ب: 

يوجد عدد من املوؤ�رشات الدالة على عمليات متويل االإرهاب. اإال اأن وجود واحد 

اأو اأكرث من هذه املوؤ�رشات ال يعني بال�رشورة وجود عملية متويل اإرهاب، و�ضنذكر هنا 

عدد من هذه املوؤ�رشات: 

اأوًل / املوؤ�سرات الع�مة لعملي�ت متويل الإره�ب: 

غري  واأه��داف  اأغرا�س  ذات  باأنها  العام  �سكلها  يوحي  التي  العمليات  بع�س  توجد    -1

))14هـ  الريا�س،  العامة،  الإدارة  معهد  الأمــ�ال،  غ�سل  مكافحة  يف  اململكة  جه�د  اجلديعي،  عبداهلل   (31(
)�س15) وما بعدها انظر اأي�سًا �سامي عياد، مت�يل الإرهاب، دار الفكر اجلامعي، الإ�سكندرية، )00)م 

)�س131) وما بعدها.
�سامي عياد، املرجع ال�سابق، )�س)13) وما بعدها، انظر اأي�سًا عادل ال�سي�ي، املرجع ال�سابق )�س)8)   (3((
 Negel اأي�سًا  انظر  بعدها  وما  )�ــس154)  ال�سابق.  املرجع  القحطاين،  حممد  اأي�سًا  انظر  بعدها.  وما 
 Morris، How Does that Make you Feel? Identifying Suspicion in Money Laundering
.Terrorist Financing، create space Independent publishing Platform، 2012. At 23-28
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م�رشوعة، ويفرت�س بالعاملني يف البنوك وامل�سارف التحقق من كونها م�رشوعة اأم ال. 

وجود حركات يف ح�ساب العميل لي�س لها عالقة بن�ساطه، مثل االإيداعات النقدية    -2

امل�ستمرة يف ح�سابات �رشكات وموؤ�س�سات اأخرى و�سحب مبالغ نقدية بعد اإيداعها 

بوقت ق�ضري، و�رشاء �ضيكات م�رشفية واأوامر دفع )Money Orders( ب�ضكل غري 

اأغرا�ض جمهولة ال تتما�ضى مع الن�ضاط املعتاد  اعتيادي وم�ضتمر وعمليات ذات 

ل�ساحب العملية، اأو وجود عدد كبري من عمليات االإيداع مببالغ �سغرية)33). 

ث�نيً� / املوؤ�سرات املتعلقة ب�لعميل و�سحوب�ته واإيداع�ته: 

عدم تقدمي العميل عند فتح احل�ضاب للمعلومات املطلوبة منه اأو تقدميه ملعلومات    -1

كاذبة اأو ي�سعب التحقق من �سحتها)34). 

وجود اختالفات وتباين عند حتديد هوية العميل اأو التثبت من �سخ�سيته.    -2

عدم توافق املهنة التي �رشح بها العميل مع نوع العمل اأو الن�ضاط الذي يقوم    -3

به، كاأن يكون العميل عاماًل ذا راتب حمدود، ومع ذلك يودع يف ح�سابه مبالغ 

ت�سل اإلى املاليني. 

اإبداء  دون   )Wire Transfers( اخلارج  اإلى  لالأموال  حتويل  بعمليات  القيام    -4

�سبب وا�سح يربر ذلك. 

اإيداع اأو �سحب مبالغ نقدية اأو اأدوات مالية، تقرتب من العمليات امل�ستبه بها اأو    -5

الواجب االإبالغ عنها)35). 
عبداهلل اجلديعي، املرجع ال�سابق )�س4)) وما بعدها. انظر اأي�سًا حممد عرفة، املرجع ال�سابق )�س)5)   (33(

وما بعدها.
حممد عرفة، املرجع ال�سابق، )�س)5) وما بعدها.  (34(

عبداهلل اجلديعي، املرجع ال�سابق )�س5)) وما بعدها انظر حممد عرفة، املرجع ال�سابق )�س58) وما بعدها.  (35(
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تقدمي اأموال غري معدودة لعملية ما، وعند القيام بالعد يتم تخفي�ض مبلغ العملية    -6

اإلى مبلغ يقل قلياًل عن احلد املقرر للعمليات الواجب االإبالغ عنها. 

اأنها  فيه  التعامالت  تبدو  ال  واحد  النقدية يف ح�ساب  واالأدوات  الودائع  دمج    -٧

ترتبط باال�ستعمال االعتيادي للح�ساب. 

للبنك يف حماولة  نف�سه ويف فروع خمتلفة  اليوم  تنفيذ تعامالت متعددة يف    -٨

للتمويه واإخفاء حقيقة وم�سدر هذه التعامالت))3). 

ث�لثً�- املوؤ�سرات املتعلقة ب�حل�س�ب�ت البنكية: 

قيام العميل بفتح اأكرث من ح�ضاب بنكي )Bank Account( با�ضمه لدى البنك    -1

نف�سه دون �سبب وا�سح وكرثة التحويالت بني هذه احل�سابات. 

قيام العميل بفتح اأكرث من ح�ساب باأ�سماء اأفراد عائلته وتوليه اإدارة والت�رشف    -2

بهذه احل�سابات نيابة عنهم. 

فتح ح�سابات بنكية باأحد فروع البنك لعمالء عناوينهم تقع خارج نطاق منطقة الفرع.    -3

فتح العميل لعدة ح�سابات ذات اأر�سدة عادية لكن جمموعها ميثل مبلغاً كبرياً ال    -4

يتالءم مع الدخل املتوقع للعميل))3). 

فقط، وهي ح�سابات  معينة  دورية يف فرتات  اإيداعات  ت�ستقبل  فتح ح�سابات    -5

وميكن  االإي��داع��ات  تلك  على  �رشعي  مظهر  اإ�سفاء  يف  بعد  فيما  ت�ستخدم 

ا�ستخدامها يف القيام باأن�سطة اأخرى غري م�رشوعة. 

خالد �سليمان، املرجع ال�سابق )�س3)) وما بعدها.  (3((
ال�سابق  املرجع  عرفة،  حممد  اأي�سًا  انظر  بعدها  وما  )�ــس3)1)  ال�سابق  املرجع  الهري�س،  عبداللطيف   (3((

)�س58) وما بعدها.
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ارتباطهم  بالتوقيع مع عدم  اأ�سخا�س خمولني  وجود ح�ساب يوقع عليه عدة    -6

ببع�س بعالقة عائلية اأو عالمة عمل)38). 

املفاجئة  الودائع  من  عدد  اأو  وديعة  �سغرية  مبالغ  يت�سمن  جامد  ح�ساب  تلقى    -٧

يتبعها �سحوبات نقدية يومية ت�ستمر اإلى حني انتهاء املبلغ الذي جرى حتويله. 

يكون  حيث   ،)Bank Account( بنكي  ح�ضاب  بفتح  اعتباري  �ضخ�ض  قيام    -٨

نف�سه  البنك  لدى  ح�ساب  له  اآخر  اعتباري  �سخ�س  عنوان  نف�س  هو  عنوانه 

ويكون املفو�س بالتوقيع عن احل�سابني �سخ�س طبيعي واحد. 

وجود ح�ساب ل�سخ�س اعتباري مرتبط باأعمال منظمة اأو موؤ�س�سة اأو جمعية خريية    -9

.)Terrorist Organization( ذات اأهداف ترتبط بجماعة اأو منظمة اإرهابية

ال�سقف  عن  �سئيل  مبقدار  تقل  مببالغ  متكرر  نقدي  �سحب  اأو  اإيداع  عمليات   -10

املحدد لتطبيق متطلبات التعريف اأو التبليغ. 

فقط  ت�ضتخدم   ،)Bank Account( توفري  ح�ضاب  اأو  جارية  ح�ضابات  فتح   -11

بغر�س ا�ستالم احلواالت الواردة من اخلارج وب�سكل م�ستمر دون وجود اأ�سباب 

اأو تربيرات وا�سحة لذلك))3). 

رابعـً�/ املوؤ�سرات املتعلقة ب�لأن�سطة الئتم�نية: 

اإذا كان العميل مديناً متعرثاً يف ال�سداد، ثم قام ب�سداد ما عليه من قر�س م�ستحق    -1

ب�سكل مفاجئ وغري متوقع ودون بيان م�سدر االأموال التي �سدد بها قيمة القر�س. 
 Peter اأي�سًا  انظر  بعدها.  وما  )�ــس58)  ال�سابق  املرجع  الإرهــاب  حممد عرفة، حتقيق م�سادر مت�يل   (38(

.Lilley، Dirty Dealing، Kogan page، 2006- at 21
ال�سابق  املرجع  عرفة،  حممد  اأي�سًا  بعدها.انظر  وما  )�ــس)5)  ال�سابق  املرجع  الهري�س،  اللطيف  عبد   (3((

)�س))) وما بعدها.
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قيام العميل باحل�سول على قرو�س اأو ت�سهيالت ائتمانية مقابل �سمانات �سادرة من    -2

بنك اأو موؤ�س�سة مالية تعمل خارج الدولة، ودون اإبداء اأ�سباب اأو مربرات وا�سحة. 

ا�ستالم العميل لقر�س البنك، ثم طلب حتويله ب�سكل فوري اإلى بنك اأو بنوك اأخرى)40).    -3

خ�م�سً� / املوؤ�سرات املتعلقة ب�لتحويلت البنكية: 

اأو  اإرهابية  لن�ساطات  تعد م�رشحاً  دول  واإلى  مببالغ كبرية من  التحويالت  كرثة    -1

تن�سط فيها منظمات اأو جماعات اإرهابية اأو مناطق م�سبوهة. 

كرثة التحويالت البنكية اإلى بنوك خارجية دون تعليمات بالدفع نقداً للم�ستفيد    -2

.(41()Beneficiary(

املطلب اخل�م�ص: 

العلقة بني غ�سل الأموال ومتويل الإره�ب: 

قوانني  حر�ضت  ولهذا  االأم��وال،  وغ�ضل  االإره��اب  متويل  بني  وثيق  ارتباط  يوجد 

مكافحة  مو�سوع  �رشاحة  تت�سمن  اأن  على  االأم��وال  غ�سل  ملكافحة  املنظمة  ال��دول 

ملكافحة  الدول  و�ضعتها  التي  االأحكام  فاإن  وبالتايل  اأحكامها.  �ضمن  االإرهاب  متويل 

غ�ضل االأموال ميكن اأن ت�ضهم يف مكافحة متويل االإرهاب))4). ويرتبط غ�سل االأموال 

حممد القحطاين، املرجع ال�سابق )�س4)1) وما بعدها انظر اأي�سًا حممد عرفة املرجع ال�سابق )�س3)) ما بعدها.  (40(
مت�يل  م�سادر  جتفيف  عرفة،  حممد  انظر  بعدها  وما  )�ــس5)1)  ال�سابق  املرجع  القحطاين،  حممد   (41(
 Harold Trinkunas، Terrorism Financing and state الإرهاب )�س10)) وما بعدها انظر اأي�سًا

.Reponses: A Comperative perspective، Stanford university Press، 2007 at 63
منه  اكت�سبت  الذي  امل�سروع  امل�سدر غري  اإخفاء  �ساأنها  من  عملية  »اأي  باأنه  الأمــ�ال  غ�سل  تعريف  ميكن   (4((
الجتماعية  بج�انبها  دولية  نظرة  الأمــ�ال،  غ�سل  العمري،  حممد  اأحمد  انظر  غ�سلها«.  املــراد  الأمــ�ال 

والنظامية والقت�سادية، مكتبة العبيكان، الريا�س، 1)14هـ )�س15) وما بعدها.
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بتمويل االإرهاب يف االإجراءات التي يتم من خاللها متويه عوائد االأن�ضطة االإجرامية، 

والتي يتم من خاللها اإخفاء م�سدرها غري امل�رشوع. فغ�سل االأموال يرد على العوائد 

املتح�ضلة من اجلرمية ذاتها )Licit Proceeds(. ومتويل االإرهاب يتم من خالل توفري 

ي�ساندون  ملن  اأو  االإرهابية،  واملنظمات  لالأفراد  االأ�سكال  من  �سكل  باأي  املالية،  املوارد 

ت�سرتك اجلرميتان يف  االإرهابية، كما  العمليات  ينفذون  اأو  اأو ملن يخططون  االإرهاب، 

الدويل  باملجتمع  ال�ضواء وهو ما دفع  الوطني والدويل على  باالقت�ضاد  ال�ضار  تاأثريها 

)International Community( اإلى ترميهما باعتبارهما من اجلرائم الدولية)43). 

القطاع  ا�ضتخدام  يتم  ما  غالباً  االإره��اب  ومتويل  االأم��وال  غ�ضل  من  كل  اأن  كما 

االأموال  بغ�ضل  القائمون  يعمد  حيث  االأم��وال،  م�ضادر  متويه  اأو  اإخفاء  يف  امل�رشيف 

م�سدرها  اإخفاء  بق�سد  امل�رشفية  القنوات  خالل  من  م�رشوعة  غري  اأموال  اإر�سال  اإلى 

االأموال  بتحويل  يقومون  االإرهابية  العمليات  ميولون  الذين  وكذلك  امل�رشوع،  غري 

غري امل�رشوعة، اأو التي يكون م�سدرها م�رشوعاً اإلى منظمات اإرهابية من خالل ذات 

اإخفاء م�ضدرها، وذلك بهدف ا�ضتخدامها يف متويل تلك  القنوات بطريقة يق�ضد بها 

فقد قررت جمم�عة الثماين )G8) يف قمتها التي عقدت يف فرن�سا يف حزيران 003)م اإن�ساء جمم�عة   (43(
الدويل.  والقت�ساد  لالأمن  اخلطر  التهديد  هذا  مكافحة  قدرات  تعزيز  بهدف  الإرهــاب،  ملكافحة  عمل 
و�ستك�ن مهمة جمم�عة العمل ملكافحة الإرهاب تعزيز الإرادة ال�سيا�سية وتن�سيق امل�ساعدة اخلا�سة بتعزيز 
القدرات امل�ؤ�س�سية. ومل تعد مهام جمم�عة العمل املايل )غايف) مقت�سرة على مكافحة غ�سل الأم�ال، بل 
ت��سعت لت�سمل مكافحة مت�يل الإرهاب، وذلك بعد اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب هذه بالإ�سافة اإلى 
قان�ن مكافحة غ�سل  الدين،  �سم�س  ت�فيق  اأ�سرف  انظر  الإرهاب.  املتحدة ملكافحة مت�يل  الأمم  اتفاقية 
اأي�سًا عبدالفتاح  الأم�ال، درا�سة نقدية مقارنة، دار النه�سة العربية، القاهرة )00)م )�س3)). انظر 

�سليمان، مكافحة غ�سل الأم�ال، دار عالء الدين للطباعة، القاهرة: 004)م )�س55) وما بعدها.
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املنظمات االإرهابية)44). كذلك ميكن اأن ي�سكل االإرهاب م�سدراً لالأموال غري امل�رشوعة 

الناجتة عن جتارة املخدرات مل تعد امل�سدر  اأن االأموال  التي يتم غ�سلها الحقاً ال�سيما 

الوحيد لالأموال املغ�ضولة. وبالتايل فاإن مكافحة عمليات غ�ضل االأموال توؤدي بالنتيجة 

امل�ضدر  غ�ضلها هي  يتم  التي  االأموال  كانت  اإذا  االإرهاب، خا�ضة  متويل  مكافحة  اإلى 

االأ�سا�سي لتمويل املنظمات االإرهابية. 

اإن  اإذ  االإره��اب  االأم��وال ومتويل  وثيقة بني غ�ضل  اأن هناك عالقة  �ضبق  مما  ويت�ضح 

االأ�ضاليب امل�ضتخدمة يف غ�ضل هي نف�ضها امل�ضتخدمة الإخفاء م�ضادر متويل االإرهاب 

وا�ستخداماته. فاالأموال التي يتم ا�ستخدامها يف دعم املنظمات االإرهابية و�سواء اأكان 

دوماً  ت�سعى  االإرهابية  واملنظمات  اجلماعات  فاإن  م�رشوع  غري  اأم  م�رشوعاً  م�سدرها 

الإخفاء هذه االأموال ال�ستخدامها يف عملياتها ون�ساطاتها االإرهابية)45). 

عبدالفتاح حجازي، جرمية غ�سل الأم�ال بني ال��سائط اللكرتونية ون�س��س الت�سريع، دار الفكر اجلامعي،   (44(
الإ�سكندرية، )00)م )�س3)) وما بعدها اأنظر اأي�سًا حممد ال�سيد عرفة، املرجع ال�سابق جتفيف م�سادر 

مت�يل الإرهاب وما بعدها.
حممد ال�سيد عرفة، املرجع ال�سابق، جتفيف م�سادر مت�يل الإرهاب وما بعدها درا�سة مقارنة، امل�ؤ�س�سة احلديثة   (45(
 Paul Allan Schatt ، Reference guide to Anti للكتاب، طرابل�س، 004)م )�س5)1) وما بعدها. انظر اأي�سًا

.– Money Laundering and combating the financing of Terrorism، world Bank Publications
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املبحث الثالث: 
نظرة على نظام مكافحة الإرهاب ومتويله ال�شعودي اجلديد:

 
رقم  ال��وزراء  جمل�ض  بقرار  ومتويله  االإره��اب  مكافحة  نظام  اململكة  اأ�ضدرت 

وتاريخ   )16( م  رقم  امللكي  باملر�ضوم  واأُي��د  1435/2/13ه�����،  وتاريخ   )63(

1435/2/24ه�. وقد عرف النظام اجلديد تعريف اجلرمية االإرهابية وجرمية متويل 

اجلاين  به  يقوم  فعل  » كل  باأنها  االإرهابية  اجلرمية  مادة -   40 ي�سم  الذي  االإرهاب 

به  يق�سد  مبا�رش،  غري  اأو  مبا�رش  ب�سكل  جماعي  اأو  فردي  اإجرامي  مل�رشوع  تنفيذاً 

االإخالل بالنظام العام، اأو زعزعة اأمن املجتمع وا�ضتقرار الدولة اأو تعري�ض وحدتها 

الوطنية للخطر، اأو تعطيل النظام االأ�سا�سي للحكم اأو بع�س مواده، اأو االإ�ساءة اإلى 

�سمعة الدولة اأو مكانتها، اأو اإحلاق ال�رشر باأحد مرافق الدولة اأو مواردها الطبيعية، 

اأو حمالة اإرغام اإحدى �سلطاتها على القيام بعمل اأو االمتناع عنه، اأو التهديد بتنفيذ 

اأعمال توؤدي اإلى املقا�سد املذكورة اأو التحري�س عليها«))4). 

كما عرف النظام جرمية متويل االإرهاب باأنها » كل فعل يت�ضمن جمع اأموال، اأو 

تقدميها، اأو اأخذها، اأو تخ�سي�سها، اأو نقلها اأو حتويلها- اأو عائداتها – كلياً اأو جزئياً 

الأي ن�ضاط اإرهابي فردي اأو جماعي، منظم اأو غري منظم، يف الداخل اأو اخلارج، 

اأو غري م�رشوع.  مبا�رش من م�سدر م�رشوع  اأو غري  مبا�رش  ب�سكل  ذلك  كان  �سواء 

مالية  اأو  م�رشفية  اأو  بنكية  عملية  باأي  عنا�رشه  اأو  الن�ضاط  هذا  مل�ضلحة  القيام  اأو 

املادة )1)، نظام مكافحة الإرهاب، ومت�يله ال�سع�دي.  (4((
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اأو  مل�سلحته،  اأموال ال�ستغاللها  بالو�ساطة على  اأو  مبا�رشة  التح�سيل  اأو  اأو جتارية، 

للدعوة والرتويج ملبادئه، اأو تدبري اأماكن للتدريب، اأو اإيواء عنا�رشه، اأو تزويدهم 

باأي نوع من االأ�ضلحة، اأو امل�ضتندات املزّورة، اأو تقدمي اأي و�ضيلة م�ضاعدة اأخرى من 

و�سائل الدعم والتمويل مع العلم بذلك، وكل فعل ي�سكل جرمية يف نطاق اإحدى 

وبالتعريف  االإره��اب،  متويل  لقمع  الدولية  االتفاقية  مرفق  يف  الواردة  االتفاقيات 

املحدد يف تلك االتفاقيات«))4). 

املوجبة  الكبرية  اجلرائم  من  ومتويله  االإره��اب  جرائم  ال�ضعودي  املنظم  عد  وقد 

للتوقيف)48). 

ا�ستثن�ء جرائم الإره�ب ومتويله من مبداأ الإقليمية: 

جرم املنظم ال�سعودي ا�ستثناء من مبداأ االإقليمية كل �سخ�س �سعودي كان اأم اأجنبياً 

�ساعد  اأو  النظام،  عليها يف هذه  املن�سو�س  اجلرائم  اململكة جرمية من  ارتكب خارج 

على ارتكابها، اأو �رشع فيها، اأو ًحر�س عليها، اأو اأ�سهم فيها، اأو �سارك فيها، ومل يحاكم 

عليها، اإذا كانت تهدف اإلى اأي مما ياأتي: 

1- تغيري نظام احلكم يف اململكة. 

2- تعطيل النظام االأ�سا�سي للحكم اأو بع�س مواده. 

3- حمل الدولة على القيام بعمل اأو االمتناع عنه. 

4- االعتداء على ال�سعوديني يف اخلارج. 
الفقرة )ب)، املادة )1)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (4((

املادة )))، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (48(
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5- االإ�رشار باالأمالك العامة للدولة يف اخلارج مبا يف ذلك ال�سفارات اأو غريها من 

االأماكن الدبلوما�سية اأو القن�سلية التابعة لها. 

6- القيام بعمل اإرهابي على منت و�سيلة موا�سالت م�سجلة لدى اململكة اأو حتمل علمها. 

٧- امل�سا�س مب�سالح اململكة، اأو اقت�سادها، اأو اأمنها الوطني اأو االجتماعي))4). 

القب�ص والتوقيف يف جرائم الإره�ب ومتويله: 

ارتكابه  ي�ضتبه  من  على  بالقب�ض  اأمر  اإ�ضدار  الداخلية  لوزير  اأن  على  النظام  ن�ض 

جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها فيه وله اأن يفو�س من يراه وفق �سوابط يحددها)50) 

كما اأعطي النظام جلهة التحقيق توقيف املتهم يف جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها 

فيه مدة اأو مدداً متعاقبة ال تزيد يف جمموعها على �ستة اأ�سهر، ولها التمديد �ستة اأ�سهر 

اأخرى اإذا تطلبت اإجراءات التحقيق ذلك. 

اجلزائية  املحكمة  اإلى  االأمر  يرفع  اأطول،  مدة  التوقيف  تتطلب  التي  احلاالت  ويف 

املتخ�س�سة لتقرر ما تراه يف �ساأن التمديد)51). 

حق املتهم يف الت�س�ل بغريه: 

بالقب�س عليه،  املتهم يف االت�سال بذويه الإبالغهم  اأنه ودون االإخالل بحق  النظام على  ن�س 

جلهة التحقيق اأن تاأمر مبنع االت�سال باملتهم مدة ال تزيد على 90 يوماً، اإذا اقت�ست م�سلحة التحقيق 

ذلك، فاإن تطلب التحقيق مدة اأطول، يرفع االأمر اإلى املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة لتقرر ما تراه))5). 
املادة )3)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (4((
املادة )4)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (50(

امل�اد )4)، )5) من نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (51(
املادة )))، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (5((
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الإفراج املوؤقت عن املتهم: 

من  اأو  الداخلية  وزي��ر  من  باأمر  اإال  املتهم  عن  املوؤقت  االإف��راج  النظام  منع 

يفو�سه)53). 

املحكمة املخت�سة بجرائم الإره�ب ومتويله: 

ذات  الق�سائية  اجلهة  املتخ�س�سة هي  اجلزائية  املحكمة  تكون  اأن  النظام على  ن�س 

اأن  النظام والتي ن�ست على  الواردة يف هذا  بالف�سل يف جميع اجلرائم  االخت�سا�س 

»تتولى املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة الف�سل يف اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا النظام، 

ودعاوى اإلغاء القرارات، ودعاوى التعوي�س املتعلقة بتطبيق اأحكام هذا النظام. 

على  االعرتا�ض  ويجوز  املتخ�ض�ضة،  اال�ضتئناف  مكمة  اأمام  اأحكامها  وت�ضتاأنف 

اأحكامها اأمام دائرة متخ�س�سة يف املحكمة العليا«)54). 

الأحك�م الغي�بية: 

بارتكاب  املتهم  غيابياً يف حق  ت�سدر حكماً  اأن  للمحكمة احلق يف  النظام  اأعطى 

اإذا بلغ تبليغاً �سحيحاً عن طريق  جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا النظام 

االعرتا�س  حق  عليه  وللمحكوم  الر�سمية،  االإعالن  و�سائل  اإحدى  اأو  التبليغ  و�سائل 

على احلكم)55). 

املادة )))، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (53(

املادة )8)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (54(

املادة )))، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (55(
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ال�ستع�نة مبح�ٍم: 

اأعطي النظام احلق لكل متهم يف جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا النظام 

اأن ي�ستعني مبحام ممار�س للدفاع عنه قبل رفع الدعوى اإلى املحكمة بوقت كاٍف تقدره 

جهة التحقيق))5). 

تعدد اجلرائم: 

ن�س النظام على اأنه اإذا تعددت اجلرائم وكانت ترتبط بع�سها ببع�س وكانت اإحداها جرمية من 

اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا النظام، فتتولى املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة الف�سل يف جميع 

اجلرائم املوجهة اإلى املتهم، ما مل تفرز اأوراق م�ضتقلة لهذه اجلرائم قبل رفعها اإلى املحكمة))5). 

ال�ستع�نة ب�خلرباء وال�سهود: 

للمحكمة اال�ستعانة باخلرباء ومل يعطي النظام هذا احلق للخ�سوم فهو ق�رش على املحكمة 

اأن »للمحكمة اال�ستعانة باخلرباء ملناق�ستهم، وا�ستدعاء من  اإذ ن�س النظام على  دون غريها، 

تراه من جهات القب�س والتحقيق الأداء ال�سهادة، وعند االقت�ساء تكون مناق�سة اخلرباء و�سماع 

ال�سهود مبعزل عن املتهم وحماميه بالتن�سيق مع املدعي العام، ويبلغ املتهم اأو حماميه مبا ت�سمنه 

تقرير اخلربة دون الك�ضف عن هوية اخلبري. ويجب اأن توفر احلماية الالزمة التي تقت�ضيها حالة 

ال�ساهد اأو اخلبري وظروف الق�سية املطلوب فيها، واأنواع االأخطار املتوقعة«)58). 

املادة )10)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (5((

املادة )11)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (5((

املادة ))1)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (58(
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اإطلع جهة التحقيق على البي�ن�ت واملعلوم�ت: 

اأعطي النظام وا�ضتثناء من االأحكام املتعّلقة بال�رشية امل�رشفية، لوزير الداخلية يف احلاالت 

ال�ضعودي  العربي  النقد  موؤ�ض�ضة  طريق  عن  التحقيق  جهة  متكني   - يقدرها  التي  اال�ضتثنائية 

اأمانات  اأو  اأو ودائع  اأو املعلومات املتعلقة بح�سابات  البيانات  اأو احل�سول على  من االطالع 

اأو خزائن اأو حتويالت اأو حتركات الأموال لدى املوؤ�س�سات امل�رشفية، اإذا وجدت دالئل كافية 

لدى جهة التحقيق على اأن لها عالقة بارتكاب اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا النظام))5). 

كما اأوجب النظام على جميع اجلهات متكني جهة االخت�ضا�ض ممثلة يف رجال ال�ضبط 

اجلنائي والتحقيق من املعلومات والبيانات املتعلقة بجرمية متويل االإرهاب، التي ت�ضتلزم 

نتائج التحريات اأو التحقيق االطالع عليها وفقاً لتقدير جهة االخت�سا�س وقاعدة ال�رشية 

تعامالت  باإف�ساء  ت�سمح  ما  عادة  فالقوانني  قيود.  بدون  مطلقة  قاعدة  لي�ست  امل�رشفية 

العميل اإما بناء على موافقة العميل اأو بناء على ن�س قانوين، والن�س القانوين قد يعطي 

ا�ضتثناء  اأن هنالك  لنا  يتبنّي  احلق يف املوافقة على اال�ضتثناء من مبداأ ال�رشية. وبالتايل 

ال�ضعودي.  النظام  يف   )Banking Secrecy( امل�رشفية  بال�رشية  املتعلقة  االأحكام  على 

وهذا ما بينه نظام مكافحة غ�ضل االأموال ال�ضعودي وذلك يف املادة )٨( منه، حيث حدد 

جهتني تلتزم البنوك بتقدمي الوثائق وال�ضجالت واملعلومات التي تك�ضف عن ح�ضاب 

بجرائم  يتعلق  فيما  املحاكمة  اأو  التحقيق  مرحلة  يف  �سواء  امل�رشفية  وتعامالته  العميل 

غ�سل االأموال، وهما وحدة التحريات املالية واملحكمة املخت�سة)0)). 

املادة )13)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (5((
ال�سابق  املرجع  عرفة،  حممد  اأي�سًا  انظر  ال�سع�دي.  ومت�يله  الإرهـــاب  مكافحة  نظام   ،(14( املــادة   ((0(

)�س5)5). انظر اأي�سًا حممد القحطاين، املرجع ال�سابق )�س300) وما بعدها.
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اإق�مة الدعوى اجلن�ئية: 

مل يربط النظام بدء اإجراءات التحقيق اأو اإقامة الدعوى اجلزائية يف اجلرائم املن�سو�س عليها 

منه ووجود �سكوى للمجني عليه، اأو من ينوب عنه، اأو وراثه من بعده. كما اأن للمدعى باحلق 

اخلا�س رفع دعواه اأمام املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة بعد انتهاء التحقيق يف احلق العام)1)). 

دخول امل�س�كن وتفتي�سه�: 

اأعطى النظام لوزير الداخلية - اأو من يفّو�ضه - االإذن بدخول امل�ضاكن واملكاتب 

اأي تهمة تتعلق بجرمية من اجلرائم املن�سو�س  وتفتي�سها والقب�س على االأ�سخا�س يف 

حالة  ويف  التفتي�س،  اإذن  يف  املحددة  املدة  خالل  وقت  اأي  يف  النظام  هذا  يف  عليها 

ال�رشورة مل ي�ستلزم النظام احل�سول على اإذن للقيام بذلك على اأن يتم تدوين حم�رش 

تو�سح فيه االأ�سباب، ودواعي اال�ستعجال)))). 

مراقبة الر�س�ئل واخلط�ب�ت: 

اأعطى النظام لوزير الداخلية - اأو من يفو�ضه - االأمر مبراقبة الر�ضائل واخلطابات 

و�سبطها  الهاتفية،  واملحادثات  االت�سال  و�سائل  و�سائر  وال��ط��رود  واملطبوعات 

وت�سجيلها – �سواء اأكان ذلك يف جرمية وقعت اأم يحتمل وقوعها - اإذا كانت لها 

فائدة يف ظهور احلقيقة)3)). 

املادة )15)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  ((1(

املادة ))1)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  ((((

املادة ))1)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  ((3(
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احلجز التحفظي: 

اأعطى النظام لوزير الداخلية اأو من يقوم مقامه اأن ياأمر باحلجز التحفظي ب�ضكل 

عاجل، ملدة ثالثة اأ�سهر قابلة للتجديد ملدة اأو مدد مماثلة - على االأموال اأو املتح�سالت 

اأو الو�سائط التي ي�ستبه يف ا�ستعمالها يف ارتكاب جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها 

يف هذا النظام، وذلك اإلى حني انتهاء التحقيقات التي جترى يف �ساأنها على اأن يتم 

اإيقاع احلجز التحفظي من اجلهة املخت�سة دون تاأخري)4)). كما اأعطى النظام للمحكمة 

اجلزائية املتخ�س�سة اأثناء نظر الدعوى احلق يف اأن تاأمر باحلجز التحفظي على االأموال 

اأو املتح�سالت اأو الو�سائل اأو ا�ستمراره اإلى حني االنتهاء من املحاكمة، وينفذ االأمر 

ال�سادر باحلجز من خالل اجلهات الرقابية واالإ�رشافية املخت�سة دون تاأخري)5)). 

الإعف�ء من امل�سوؤولية اجلن�ئية: 

املالية  غري  واملهن  واالأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  اإدارات  جمال�س  روؤ�ساء  النظام  اأعفى 

املحددة واملنظمات غري الهادفة للربح، واأع�ساوؤها، واأ�سحابها، واملهن غري املالية املحددة 

وم�ستخدموها،  وموظفوها،  واأ�سحابها،  واأع�ساوؤها،  للربح،  الهادفة  غري  واملنظمات 

وممثلوها املفو�سون عنها، من امل�سوؤولية اجلنائية التي ميكن اأن ترتتب على تنفيذ الواجبات 

�رشية  ل�سمان  مفرو�س  قيد  اأي  على  اخل��روج  اأو  النظام،  ه��ذا  يف  عليها  املن�سو�س 

املعلومات، ما مل يثبت اأن ما قاموا به كان ب�سوء نّية الأجل االإ�رشار ب�ساحب العملية)))). 

املادة )18)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  ((4(

املادة ))1)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  ((5(

املادة )0))، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  ((((
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وقف تنفيذ العقوبة: 

تبعث على االعتقاد  املحكمة  تقدرها  املتخ�س�سة - والأ�سباب  للمحكمة اجلزائية 

باأن املحكوم عليه لن يعود اإلى ارتكاب جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا 

النظام - وقف تنفيذ العقوبة املحكوم بها جزئياً مبا ال يزيد على ن�سفها، ما مل يكن 

قد �سبق له ارتكابها. ويجب على املحكمة اأن تبنّي االأ�سباب التي ا�ستندت اإليها يف 

وقف التنفيذ اجلزئي للعقوبة، ويكون حكمها واجب اال�ستئناف. واإذا عاد املحكوم 

بتنفيذها دون  بتنفيذ العقوبة املوقوف  التنفيذ ويوؤمر  اإلى ارتكابها، يلغى وقف  عليه 

االإخالل بالعقوبة املقررة عن اجلرمية اجلديدة)))). 

الظروف امل�سددة للعقوبة: 

عد النظام التاآمر بني اثنني اأو اأكرث لتنفيذ جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها فيه ظرفاً 

م�سدداً للعقوبة)8)). 

الإبلغ عن اجلرمية والتع�ون مع ال�سلط�ت: 

اإيقاف  يف  احلق   - اخلا�ض  باحلق  االإخالل  عدم  مع  الداخلية  لوزير  النظام  اأعطى 

اإجراءات االتهام جتاه من بادر باإبالغ ال�سلطات عن جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها 

يف هذا النظام قبل البدء يف تنفيذها اأو بعد متامها، وتعاون مع ال�ضلطات املخت�ضة اأثناء 

التحقيق للقب�س على باقي مرتكبيها اأو على مرتكبي جرمية اأخرى مماثلة لها يف النوع 
املادة )1))، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  ((((
املادة ))))، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  ((8(
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لديهم  اأو خطرين  اأمنياً  اأ�سخا�س مطلوبني  اإلى  املخت�سة  اجلهات  اأر�سد  اأو  واخلطورة، 

خمططات اإجرامية مماثلة لنوع اجلرمية القائمة وخطورتها)))). 

الإفراج عن املوقوف اأو املحكوم: 

اأعطى النظام لوزير الداخلية والأ�ضباب معتربة احلق يف االإفراج عن املوقوف 

اأو املحكوم عليه يف جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها فيه اأثناء تنفيذ العقوبة)0)). 

التعوي�ص عن اإط�لة مدة التوقيف اأو مدة ال�سجن: 

اأعطى النظام ملن اأ�سابه �رشر من املتهمني اأو املحكوم عليهم يف جرمية من اجلرائم 

املن�سو�س عليها فيه - نتيجة اإطالة مدة توقيفه، اأو �سجنه اأكرث من املدة املقررة، اأو نحو 

ذلك - اأن يتقدم اإلى وزير الداخلية اأو نائبه بطلب التعوي�ض قبل التقدم اإلى املحكمة 

اجلزائية املتخ�س�سة)1)).

اإن�شاء مراكز توعية للموقوفني واملحكومني: 

ن�س النظام على اإن�ساء مراكز متخ�س�سة تكون مهماتها التوعية الرتبوية للموقوفني 

واملحكوم عليهم يف اأي من اجلرائم املن�سو�س عليها فيه وت�سحيح اأفكارهم وتعميق 

املادة )3))، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  ((((

املادة )4))، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  ((0(
وتنظر يف الطلب جلنة ت�س�ية ت�سكل لهذا الغر�س بقرار من ال�زير، ل يقل اأع�ساوؤها عن ثالثة يك�ن من   ((1(
بينهم م�ست�سار �سرعي وم�ست�سار نظامي، وت�سدر قرارات اللجنة بالأغلبية خالل مدة ل تتجاوز 0) ي�مًا 

من تاريخ تقدمي الطلب. املادة )5))، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.
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االنتماء الوطني لديهم ويجوز جلهة التحقيق اأن تلحق بهذه املراكز من يقب�ض عليه اأو 

يخرب عنه ممن تدور حوله ال�سبهات ويخ�سى منه، بداًل عن توقيفه)))). 

اإن�س�ء دور الإ�سلح والت�أهيل: 

ت�ضمى »دور االإ�ضالح والتاأهيل« تكون  اأن تن�ضئ وزارة الداخلية دوراً  ن�ض النظام على 

مهمتها االعتناء باملوقوفني واملحكوم عليهم يف اأي من اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا النظام 

وت�سهيل اندماجهم يف املجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني، وت�سحيح املفاهيم اخلاطئة لديهم 

وي�ضدر وزير الداخلية قواعد تنظيم هذه الدور ومكافاآت العاملني فيها واملتعاونني معها)3)). 

اللئحة التنفيذية: 

االأمنية  االإج��راءات  تت�ضمن  الئحة  الداخلية  وزير  »ي�ضدر  اأن  على  النظام  ن�ض 

واحلقوق، والواجبات، واملخالفات وجزاءاتها، وت�سنيف املوقوفني وال�سجناء داخل 

لت�سحيح  يلزم  وما  النظام،  هذا  اأحكام  لتنفيذ  املخ�س�سة  وال�سجون  التوقيف  دور 

اأو�ساعهم االجتماعية وال�سحية وحت�سينها)4)). 

�سـرية املعلوم�ت: 

اأكد النظام على وجوب التزام كل من له �ساأن بتطبيق اأحكام هذا النظام 
ويتم حتديد ق�اعد اأعمال اللجان يف هذه املراكز وكيفية ت�سكيلها، ومكافاأة اأع�سائها ومن ي�ستعان بهم،   ((((

بقرار من وزير الداخلية. املادة ))))، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.
املادة ))))، نظم مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  ((3(

املادة )8))، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  ((4(
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ب�رشية املعلومات التي اطلع عليها، وال تك�سف �رشيتها اإال ل�رشورة ا�ستخدامها 

من  اأي  عن  �سخ�س  الأي  يف�سح  واأال  االخت�سا�س،  جهات  اأغ��را���س  يف 

اإجراءات االإبالغ اأو اال�ستدالل اأو التحقيق اأو املحاكمة، التي تتخذ يف �ساأن 

البيانات  االإف�ساح عن  اأو  النظام،  هذا  عليها يف  املن�سو�س  اجلرائم  من  اأي 

املتعلقة بها)5)).

تب�دل املعلوم�ت: 

االأجهزة  مع  اململكة  يف  املخت�ضة  االأجهزة  بني  املعلومات  تبادل  النظام  اأجاز 

النظرية يف الدول االأخرى التي تربطها باململكة اتفاقيات اأو معاهدات �سارية، اأو تبعاً 

للمعاملة باملثل)))). 

انق�س�ء الدعوى: 

اأكد النظام على اأن ال تنق�سي الدعوى يف اأي من اجلرائم املن�سو�س عليها فيه 

من  ومتويله  االإرهاب  ق�ضايا  يف  املتهمني  عر�ض  النظام  اأوجب  كما  املدة.  مب�ضي 

تقت�سيه  ملا  فاقدي االأهلية على املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة التخاذ ما يلزم وفقاً 

االأحكام ال�رشعية)))). 

املادة ))))، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  ((5(

املادة )30)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  ((((

املادة )31)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  ((((
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تنفيذ قراري جمل�ص الأمن الدويل رقم )7621( ورقم )3731(: 

و�ضع  مهمة  الداخلية  وزارة  يف  االإره��اب  ملكافحة  الدائمة  للجنة  النظام  اأ�ضند 

 )126٧( رقم  الدويل  االأمن  جمل�ض  قراري  لتنفيذ  الالزمة  واالإج��راءات  االآليات 

ورقم )13٧3(، والقرارات ذات العالقة، وت�ضدر تلك االآليات واالإجراءات بقرار 

الهيئات  الواردة من  الطلبات  بتلقي  اللجنة  تقوم هذه  الداخلية)8)). كما  من وزير 

متويل  مبكافحة  اخلا�ضة  االأم��ن  جمل�ض  بقرارات  يتعلق  فيما  واملنظمات  وال��دول 

األزم  1999م،  لقرار جمل�ض االأمن الدويل رقم )126٧( لعام  االإرهاب)))) ووفقاً 

جمل�ض االأمن الدويل جميع الدول مبا يلي: 

اأو املوارد االقت�سادية مبا فيها  1- القيام بدون تاأخري، بتجميد االأموال و�سائر االأ�سول املالية 

االأموال امل�ضتمدة من ممتلكات تكون حيازتها اأو التحكم فيها ب�ضفة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة. 

2- منع الدخول اإلى اأرا�سيها اأو املرور عربها. 

3- منع القيام على نحو مبا�رش اأو غري مبا�رش، بتوريد االأ�سلحة والعتاد املت�سل بها 

وامل�سورة  الع�سكرية  و�سبه  الع�سكرية  املعدات  ذلك  يف  مبا  نقلها،  اأو  بيعها  اأو 

التقنية وامل�ساعدة اأو التدريب املتعلقني باالأن�سطة الع�سكرية، فيما يت�سل باأفراد 

على  املفرو�سة  اجلزاءات  قائمة  يف  مدرجني  وكيانات  وموؤ�س�سات  وجماعات 

تنظيم القاعدة. اأما قرار جمل�ض االأمن الدويل رقم )13٧3( لعام 2001م، فقد 

طلب جمل�ض االأمن الدويل من الدول االأع�ضاء، العمل على: 

املادة ))3)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  ((8(

املادة )33)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  ((((
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1- منع االأعمال االإرهابية والق�ضاء عليها من خالل التعاون الدويل. 

2- منع ووقف اأي اأعمال اإرهابية اأو االإعداد لها يف اأرا�سيها. 

3- ترمي قيام رعايا الدول االأع�ضاء عمداً، بتوفري االأموال اأو جمعها ال�ضتخدامها 

يف اأعمال اإرهابية. 

4- جتميد االأموال واالأ�سول املالية اأو املوارد االقت�سادية لالأ�سخا�س الذين يثبت 

ارتكابهم اأعمااًل اإرهابية. 

الوطنية  املنظمة عرب  الدويل واجلرمية  االإرهاب  الوثيقة بني  ال�ضلة  اإلى  القرار  اأ�ضار  كما 

واالجتار غري امل�رشوع باملخدرات وغ�سل االأموال واالجتار باالأ�سلحة. وطالب الدول االأع�ساء 

مبوافاة جلنة جمل�ض االأمن الدويل بتقارير عن اخلطوات التي اتخذتها لتنفيذ هذا القرار)80).

 

الطلب�ت الواردة من الدول الأخرى: 

تقوم جلنة طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة يف وزارة الداخلية مبهمة تلقي طلبات 

امل�ضاعدة القانونية املتبادلة املتعلقة بجرائم متويل االإرهاب)81). 

تلقي البالغات واإيقاع احلجز التحفظي: 

عهد النظام لوحدة التحريات املالية يف وزارة الداخلية مهمة تلقي البالغات املتعلقة 

001)م  لــعــام   (13(3( ورقـــم  )))1م،  لــعــام   (1(((( رقــم  ـــدويل  ال ـــن  الأم جمل�س  قــــرارات  انــظــر   (80(
www.un.org/ar/sc/ امل�قع  على  املــ�جــ�دة  القرارين  لهذين  عماًل  املن�ساأة  الأمــن  جمل�س  وجلنة 

../committees/1276/1373
املادة )34)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (81(
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اإيقاع  وطلب  ون�رشها،  وحتليلها  املعلومات  وجمع  االإرهاب  متويل  بجرمية  باال�ضتباه 

تبادل املعلومات مع  النظام، ولها  املادة )1٨( من هذا  التحفظي وفقاً الأحكام  احلجز 

اجلهات املماثلة وفقاً الأحكام املادة )25( من نظام مكافحة غ�ضل االأموال))8). 

م�س�درة الأموال والو�س�ئط: 

اأعطى النظام جلهة التحقيق �سالحية تعيني وتعقب االأموال واملمتلكات واالأ�سول 

والو�ضائط امل�ضتخدمة يف ارتكاب جرمية متويل االإرهاب والتي قد تخ�ضع للم�ضادرة 

مع عدم االإخالل بحقوق االأطراف ح�سنة النية)83). 

تب�دل املعلوم�ت: 

اأجاز النظام تبادل املعلومات - التي تك�ضف عنها املوؤ�ض�ضات املالية واالأعمال واملهن 

غري املالية املحددة واملنظمات غري الهادفة للربح - بني ال�سلطات املخت�سة يف اململكة، 

مع االلتزام ب�رشية تلك املعلومات وعدم الك�سف عنها اإال بالقدر الذي يكون �رشورياً 

ال�ضتخدامها يف التحقيقات اأو الدعاوى املتعلقة بجرمية متويل االإرهاب)84).

املادة )35)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي وقت ن�ست املادة )5)) من نظام غ�سل مكافحة   (8((
الأم�ال ال�سع�دي، على اأنه » يج�ز لل�سلطات املخت�سة تبادل املعل�مات التي تك�سف عنها امل�ؤ�س�سات املالية 
والأعمال واملهن غري املالية املحددة واملنظمات غري الهادفة للربح مع اجلهات الأجنبية النظرية يف دول 
اأخرى تربطها باململكة اتفاقيات اأو معاهدات �سارية اأو مذكرات تفاهم، اأو تبعًا للمعاملة باملثل وذلك وفقًا 

لالإجراءات النظامية املتبعة دون اأن ي�سكل ذلك اإخالًل بالأحكام والأعراف املتعلقة ب�سرية املعل�مات«.
املادة ))3)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (83(
املادة ))3)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (84(



167

د. اأ�سامة بن غامن العبيدي

جملة الق�سائية - العدد العا�سر - رم�سان  1435هـ

ت�سليم املجرمني: 

اأجاز النظام ت�ضليم املتهم املحكوم عليه يف جرمية متويل االإرهاب اإلى دولة اأخرى، 

على اأن يكون الت�سليم اإعمااًل التفاقية �سارية بني اململكة والدولة الطالبة، اأو بناًء على 

مبداأ املعاملة باملثل، واإذا رف�ض طلب ت�ضليم مطلوب يف جرمية متويل اإرهاب فتحاكمه 

املحاكم املخت�سة يف اململكة وي�ستعان يف هذا ال�ساأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة 

وهذا  عليه  املحكوم  املتهم)85)  م�سطلح  ا�ستخدم  النظام  اأن  الت�سليم. ويالحظ  طالبة 

ال يتحقق اإذ ال ميكن اأن يكون ال�سخ�س متهماً وحمكوماً عليه يف ذات الوقت فاملتهم 

بريء حتى تثبت اإدانته اأما اإذا تاأكدت اإدانته بحكم نهائي فاإنه ي�سبح حمكوماً عليه.

تطبيق اأحك�م نظ�م مك�فحة غ�سل الأموال: 

ن�س هذا النظام على تطبيق اأحكام نظام مكافحة غ�سل االأموال والئحته التنفيذية 

الهادفة  غري  واملنظمات  املحددة  املالية  غري  واملهن  واالأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  على 

اأو  اأو املنظمات االإرهابية  العمليات االإرهابية  اأو  للربح فيما يتعلق بجرائم االإرهاب 

ممويل االإرهاب))8). 

اجلهة املخت�سة ب�لتحقيق يف جرائم متويل الإره�ب: 

اجلهة املخت�ضة بالتحقيق يف جرائم متويل االإرهاب هي هيئة التحقيق واالدعاء العام، 

1435/2/13ه��� يف الفقرة )3(  حيث ذكر قرار جمل�ض الوزراء رقم )63( وتاريخ 
املادة )38)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (85(
املادة ))3)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (8((
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»تخ�ضي�ض دائرة يف هيئة التحقيق واالدعاء العام للتحقيق يف جرمية متويل االإرهاب، 

بعد جاهزية الهيئة لذلك«. 

عقوب�ت جرائم متويل الإره�ب: 

 )2( الفقرة  يف  1435/2/13ه����  وتاريخ   )63( رقم  ال��وزراء  جمل�ض  قرار  ذكر 

رقم  امللكي  املر�ضوم  من  )ثانياً(  البند  يف  اإليها  امل�ضار   - باالأحكام  العمل  »ي�ضتمر  اأنه 

)م/31( وتاريخ 1434/5/11ه�، املتعلقة بالعقوبات ذات ال�سلة بجرائم عقوبات 

االإرهاب واالأعمال االإرهابية واملنظمات االإرهابية، املن�سو�س عليها يف نظام مكافحة 

1434/6/25ه���،  وتاريخ  )م/39(  رقم  امللكي  باملر�ضوم  ال�ضادر  االأم��وال،  غ�ضل 

وذلك اإلى حيث �سدور االأحكام املتعلقة بتلك العقوبات والعمل مبوجبها«. وهذا يعني 

اأن مرتكب جرمية متويل االإرهاب يعاقب بنف�ض عقوبات مرتكب جرمية غ�ضل االأموال 

غ�سل  مكافحة  نظام  ين�س  حيث  االأم��وال،  غ�سل  مكافحة  نظام  عليه  ن�س  ما  ح�سب 

االأموال على اأنه »يعد مرتكباً جرمية غ�سل االأموال كل من قام باأي من االأفعال التالية: 

اأ اإجراء اأي عملية الأموال اأو متح�ضالت، مع عمله باأنها ناتة من ن�ضاط اإجرامي اأو 

م�سدر غري م�رشوع اأو غري نظامي. 

بنقل اأموال اأو متح�سالت، اأو اكت�سابها اأو ا�ستخدامها اأو حفظها اأو تلقيها اأو حتويلها، 

مع علمه باأنها ناتة من ن�ضاط اإجرامي اأو م�ضدر غري م�رشوع اأو غري نظامي. 

اأو  حتركاتها  اأو  م�ضدرها  اأو  املتح�ضالت،  اأو  االأم��وال  طبيعة  متويه  اأو  اإخفاء  ج- 

اأو  اإجرامي  ن�ضاط  من  ناتة  باأنها  علمه  مع  بها،  الت�رشف  طريقة  اأو  مكانها  اأو  ملكيتها 

م�سدر غري م�رشوع اأو غري نظامي. 
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د- متويل االإرهاب واالأعمال االإرهابية واملنظمات االإرهابية. 

ه�- اال�ضرتاك بطريق االتفاق اأو امل�ضاعدة اأو التحري�ض اأو تقدمي امل�ضورة اأو الن�ضح 

اأو الت�سهيل اأو التواطوؤ اأو الت�سرت اأو ال�رشوع يف ارتكاب اأي فعل من االأفعال املن�سو�س 

عليها يف هذه املادة«))8). 

املادة )))، نظام مكافحة غ�سل الأم�ال ال�سادر باملر�س�م امللكي رقم )م/ )3) وتاريخ 5)/)/4)14هـ.  (8((
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املبحث الرابع:
 اللتزامات ال�اجبة على امل�ؤ�ش�شات املالية وغري املالية يف 
اململكة فيما يتعّلق مبكافحة مت�يل الإرهاب والإجراءات 

الوقائية التي اتخذتها اململكة ملنع متويل الإرهاب:

�ستناول يف هذا املبحث االلتزامات الواجبة على املوؤ�س�سات املالية وغري املالية يف 

اململكة يف املطلب االأول، ثم نتناول بال�رشح االإجراءات الوقائية التي اتخذتها اململكة 

ملنع متويل االإرهاب يف املطلب الثاين، ثم نورد بع�ض التطبيقات الق�ضائية يف جرائم 

متويل االإرهاب يف اململكة املطلب الثالث. 

املطلب الأول: 

اللتزامات الواجبة على املوؤ�ش�شات املالية وغري املالية يف اململكة فيما 

يتعلق مبك�فحة متويل الإره�ب: 

املالية  املوؤ�س�سات  على  الواجبة  االلتزامات  من  عدد  على  ال�سعودي  النظام  ن�س 

وغري املالية يف اململكة نوردها على النحو االآتي:

1- التحقق من هوية العملء: 

املحددة  املالية  غري  واملهن  واالأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  على  ال�سعودي  النظام  اأوجب 

واملنظمات غري الهادفة للربح عدم اإجراء اأي تعامل مايل اأو تاري اأو غريه با�ضم جمهول 
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م�ستمرة من  ب�سفة  التحقق  اأوجب  بها. كما  التعامل  اأو  رقمية  فتح ح�سابات  اأو  اأو وهمي 

هوية املتعاملني ا�ستنادّا اإلى وثائق ر�سمية، وذلك عند بداية التعامل مع هوؤالء العمالء، اأو 

عند اإجراء اأي عملية معهم ب�سفة مبا�رشة اأو نيابة عنهم، وعلى تلك املوؤ�س�سات التحقق من 

الوثائق الر�سمية للكيانات ذات ال�سفة االعتبارية، التي تو�سح ا�سم املن�ساأة وعنوانها واأ�سماء 

مالكيها واملديرين املفو�سني بالتوقيع عنها واتخاذ تدابري العناية الواجبة امل�ستمرة)88). 

2- الحتف�ظ ب�ل�سجلت وامل�ستندات: 

اأوجب النظام ال�سعودي على املوؤ�س�سات املالية واالأعمال واملهن غري املالية املحددة 

واملنظمات غري الهادفة للربح االحتفاظ - ملدة ال تقل عن ع�رش �سنوات من تاريخ انتهاء 

املالية  التعامالت  لبيان  وامل�ستندات،  ال�سجالت  بجميع   - احل�ساب  قفل  اأو  العملية 

وال�سفقات التجارية والنقدية �سواء كانت حملية اأم خارجية، وكذلك االحتفاظ مبلفات 

احل�سابات واملرا�سالت التجارية و�سور وثائق الهويات ال�سخ�سية))8). 

3- و�سع تدابري للرق�بة الداخلية: 

غري  واملهن  واالأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  و�سع  �رشورة  على  ال�سعودي  النظام  اأكد 

املالية املحددة واملنظمات غري الهادفة للربح اإجراءات احرتازية ورقابة داخلية لك�ضف 

اأي جرائم غ�ضل اأمول اأو متويل لالإرهاب واإحباطها، وااللتزام بالتعليمات ال�ضادرة من 

اجلهات الرقابية يف هذا املجال)0)). 

4- الإبلغ عن العملي�ت امل�سبوهة: 

املادة )5) نظام مكافحة مت�يل غ�سل الأم�ال ال�سع�دي.  (88(
املادة )))، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  (8((

املادة )))، نظام مكافحة غ�سل الأم�ال ال�سع�دي.  ((0(
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اأوجب النظام ال�سعودي على املوؤ�س�سات املالية واالأعمال واملهن غري املالية املحددة 

معقولة  اأ�سباب  لديها  توافرت  اإذا  اأو  ا�ستباهها  عند   - للربح  الهادفة  غري  واملنظمات 

لال�ضتباه يف اأن االأموال اأو بع�ضها متثِّل متح�ضالت لن�ضاط اإجرامي اأو يف ارتباطها اأو 

التحريات  باإبالغ وحدة  تقوم  اأن  االإرهاب  اأو متويل  االأموال  بعمليات غ�ضل  عالقاتها 

عن  لديها  املتوافرة  واملعلومات  البيانات  يت�سمن  اًل  مف�سّ تقريراً  تعد  واأن  فوراً  املالية 

تلك احلالة واالأطراف ذات ال�سلة، وتزويد وحدة التحريات املالية به)1)). كما اأوجب 

النظام ال�ضعودي على تلك املوؤ�ض�ضات تقدمي الوثائق وال�ضجالت واملعلومات لوحدة 

التحريات املالية وال�سلطة املخت�سة بالتحقيق اأو ال�سلطة الق�سائية عند طلبها)))). 

5- المتن�ع عن حتذير العملء: 

اأوجب النظام ال�سعودي على املوؤ�س�سات املالية واالأعمال واملهن غري املالية املحددة 

العمالء من وجود  ميتنعوا عن حتذير  اأن  فيها  والعاملني  للربح  الهادفة  واملنظمات غري 

�سبهات حول ن�ساطاتهم وعملياتهم)3)). 

6- و�سع برامج ملك�فحة غ�سل الأموال ومتويل الإره�ب: 

اأوجب النظام ال�سعودي على املوؤ�س�سات املالية واالأعمال واملهن غري املالية املحددة 

واملنظمات غري الهادفة للربح اأن ت�ضع برامج ملكافحة غ�ضل االأموال ومتويل االإرهاب، 

على اأن ت�سمل هذه الربامج ما يلي: 

ومتويل  االأم��وال  غ�ضل  ملكافحة  داخلية  و�ضوابط  واإج��راءات  �ضيا�ضات  و�ضع    -1

املادة )))، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  ((1(
املادة )10)، نظام مكافحة الإرهاب ومت�يله ال�سع�دي.  ((((

املادة )11)، نظام مكافحة غ�سل الأم�ال ال�سع�دي.  ((3(
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 Due( الواجبة  العناية  اإج���راءات  تت�ضمن  مبا  موظفيها  واإب���الغ  االإره���اب 

االعتيادية  غري  العمليات  عن  والك�ضف  بال�ضجالت  واالحتفاظ   ،)Diligence

وامل�سبوهة، وااللتزام باالإبالغ عن العمليات امل�سبوهة. 

مبعايري  االلتزام  عن  م�سوؤول  وتعيني  االلتزام  الإدارة  مالئمة  ترتيبات  و�سع    -2

مكافحة غ�سل االأموال على م�ستوى االإدارة، يعمل ب�سورة م�ستقلة، وله احلق 

يف االطالع على بيانات هوية العمالء. 

اإن�ساء وحدة تدقيق ومراجعة م�ستقلة ومزّودة مبوارد كافية لاللتزام باالإجراءات    -3

وال�سيا�سات وال�سوابط املعمول بها. 

اإعداد وتنفيذ برامج تدريبية دورية للموظفني املخت�سني الإحاطتهم بامل�ستجدات    -4

هذا  يف  وبامل�ضتجدات  االإره��اب  ومتويل  االأم��وال  غ�ضل  مكافحة  جمال  يف 

العمليات  تلك  على  التعّرف  يف  وقدراتهم  اإمكانياتهم  من  يرفع  مبا  املجال، 

واأنواعها وكيفية مكافحتها)4)). 

املطلب الث�ين: 

الإجراءات الوق�ئية ملنع متويل الإره�ب يف اململكة: 

 Preventive Measures( قامت اململكة العربية ال�ضعودية بالعديد من االإجراءات الوقائية

( ملكافحة متويل االإرهاب، وذلك وفقاً اللتزاماتها مبوجب قرار جمل�ض االأمن الدويل رقم 

)126٧( لعام 1999م، ورقم )13٧3( لعام 2001م والذين ت�سمناً جتفيف وجتميد م�سادر 

املادة ))1) نظام مكافحة غ�سل الأم�ال ال�سع�دي.  ((4(
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ملكافحة  الوقائية  االإج��راءات  وتتنوع  االإرهابية  واجلماعات  واملنظمات  االإرهابيني  متويل 

االإرهاب ومتويله يف اململكة العربية ال�ضعودية. وميكن اإيرادها يف تميد اأموال االإرهابيني 

واملنظمات واجلماعات االإرهابية ومكافحة جرائم غ�سل االأموال ومراقبة العمليات امل�رشفية 

ومراقبة متويل اجلمعيات اخلريية. و�ضنتناول تلك االإجراءات على النحو التايل: 

1- جتميد اأموال الإره�بيني واملنظم�ت واجلم�ع�ت الإره�بية: 

قامت وزارة الداخلية باإن�ضاء اإدارة خا�ضة مبكافحة متويل االإرهاب، مهمتها البحث 

احل�ضول  يف  امل�ضتخدمة  والو�ضائل  االإره��اب،  متويل  م�ضادر  من  والتحقق  والتحّري 

على االأموال، وجتميد تلك االأموال وجتفيف م�سادرها)5)). 

2- مك�فحة جرائم غ�سل الأموال: 

الت�رشيعات والقواعد والتعليمات واالأدلة اال�سرت�سادية  من  اململكة عدداً  اأ�سدرت 

ملكافحة غ�ضل االأموال ومتويل االإرهاب واإر�ضادات الرقابة الداخلية ومكافحة عمليات 

اإ�ضافة  املالية.  املوؤ�ض�ضات  يف  التزام  وحدات  واأن�ضاأت  املايل  واالحتيال  االختال�ض 

بالتعليمات  املوؤ�س�سات  تلك  التزام  من  التحقق  الأغرا�س  تفتي�س  عمليات  اإجراء  اإلى 

والئحته  االأم��وال  غ�سل  مكافحة  نظام  اململكة  واأ�سدرت  ال�ساأن)))).  بهذا  ال�سادرة 

التنفيذية مبوجب قرار جمل�ض الوزراء رقم )16٧( وتاريخ 1424/6/20ه� ومبوجب 

قانوين  كاأ�سا�س  اعتماده  ومت  1424/6/25ه���،  وتاريخ  م/39  رقم  امللكي  املر�سوم 

لتجرمي ن�ضاطات غ�ضل االأموال ومتويل االإرهاب. كما مت اإن�ضاء وحدة للتحريات املالية 

اأي�سًا نايف املرواين، مت�يل الإرهاب  عبداللطيف الهري�س، املرجع ال�سابق )�س108) وما بعدها. انظر   ((5(
اإلكرتونيًا. املجلة العربية للدرا�سات الأمنية، املجلد )))) العدد )58)، 1435هـ )�س30) وما بعدها.

عبداللطيف الهري�س، املرجع ال�سابق )�س)10) وما بعدها.  ((((
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حتت اإ�رشاف وزارة الداخلية لتكون اجلهة املركزية التي تتلقى وحتلل تقارير العمليات 

امل�ضتبه بها واملتعلقة باأن�ضطة غ�ضل االأموال ومتويل االإرهاب. 

كما مت اإن�ساء وحدة ملكافحة غ�سل االأموال يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، ويف 

بع�س القطاعات االأمنية املتخ�س�سة، ويف البنوك ال�سعودية للتحقق من عدم ا�ستغالل 

النظام امل�رشيف يف اململكة يف عمليات غ�سل اأموال)))). 

3- مراقبة العملي�ت امل�سرفية: 

للبنوك  رقابية  �ضوابط  بو�ضع  )�ضاما(  ال�ضعودي  العربي  النقد  موؤ�ض�ضة  قامت 

التجارية ب�ساأن عمليات فتح احل�سابات ومزاولة الن�ساطات امل�رشفية ت�سمل ما ت�سمنته 

املعايري الدولية ذات العالقة باحل�سابات البنكية مثل مبداأ »اأعرف عمليك »)8)). 

ال�سادرة من جلنة  العمالء والبنوك  النظامية ما بني  التعاقدية  ومعايري االلتزامات 

بازل. بهدف حماية القطاع امل�رشيف يف مواجهة جرائم متويل االإرهاب. واالحتفاظ 

منا�سبة  من  والتاأكد  بها)))).  يقومون  التي  والعمليات  العمالء  عن  كافية  ببيانات 

وت�سمل  النظامية.  باملتطلبات  البنوك  التزام  ومن  املو�سوعة  الداخلية  ال�سوابط 

�سيا�سات  ال�سعودي مبراجعة  العربي  النقد  موؤ�س�سة  قيام  واالإ�رشاف  املراقبة  عمليات 

واإجراءات البنوك، وملفات العمالء مبا يف ذلك اأخذ عينات )Samples( من بع�ض 

ال�سابق  نايف املرواين، املرجع  اأي�سًا  انظر  ال�سابق )�س110) وما بعدها،  الهري�س، املرجع  عبداللطيف   ((((
)�س31) وما بعدها.

ق�اعد مكافحة غ�سل الأم�ال ومت�يل الإرهاب للبن�ك وحمالت ال�سرافة وفروع البن�ك الأجنبية العاملة   ((8(
باململكة العربية ال�سع�دية، م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سع�دي، )01)م، )�س)) وما بعدها.

تاأ�س�ست جلنة باأزل )Basel Committee) يف عام 4))1م لتقدمي التعاون يف م�سائل املراقبة البنكية وتق�ية   ((((
املراقبة البنكية ح�ل العامل. واململكة العربية ال�سع�دية هي ع�س� يف هذه اللجنة. انظر م�قع البنك الدويل 

.www.bis.org/bcbs على امل�قع الإلكرتوين ( Bank For International Settlements( للت�س�يات
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احل�سابات، وامل�ستندات املتعلقة باحل�سابات، وعمليات التحليل التي جترى الكت�ساف 

العمليات غري االعتيادية اأو امل�ستبه بها)100). 

4- مراقبة ن�س�ط�ت ومتويل اجلمعي�ت اخلريية والعمل اخلريي: 

نظراً الإمكانية ا�ضتخدام العمل اخلريي يف متويل ن�ضاطات اإرهابية، فقد مت تنظيم عمل 

اجلمعيات اخلريية �سواء تلك العاملة داخل اململكة اأو خارجها وفقاً للتنظيمات املتعلقة 

باجلمعيات اخلريية والن�ضاط اخلريي. كما مت اإن�ضاء هيئات رقابية واإ�رشافية للعمل اخلريي 

مثل الهيئة االأهلية لالإغاثة واالأعمال اخلريية يف اخلارج لالإ�رشاف على االأعمال اخلريية 

االإغاثية)101). وبالتايل التحقق من اأن االأموال املتربع بها للن�ضاطات اخلريية ت�ضل اإلى 

م�ضتحقيها ولي�ض ا�ضتخدامها يف متويل ن�ضاطات اإرهابية))10). 

املطلب الث�لث: 

بع�ص التطبيق�ت الق�س�ئية يف جرائم متويل الإره�ب: 

يف  بالف�سل  املخت�سة  الق�سائية  اجلهة  وهي  املتخ�س�سة  اجلزائية  املحكمة  اأ�سدرت 

جميع اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا النظام عدداً من االأحكام يف عدِد من الق�سايا 

املتعلقة بجرائم متويل االإرهاب نورد منها:

واأفغانياً  �ضعوديني   )3( متهمني   )4( املتخ�ض�ضة  اجلزائية  املحكمة  اأدان��ت    -1

باالفتئات على ويل االأمر من خالل ال�ضفر اإلى مواطن الفتنة بغر�ض امل�ضاركة 
)100)ق�اعد مكافحة غ�سل الأم�ال ومت�يل الإرهاب للبن�ك وحمالت ال�سرافة وفروع البن�ك الأجنبية العاملة 

باململكة العربية ال�سع�دية، املرجع ال�سابق )�س10) وما بعدها.
)101)حممد القحطاين، املرجع ال�سابق )�س0))) انظر اأي�سًا نايف املرواين، املرجع ال�سابق )�س)3) وما بعدها.
.www.moi.gov.sa 10)جه�د اململكة يف م�اجهة الإرهاب، وزارة الداخلية ال�سع�دية، على امل�قع الإلكرتوين((
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يف القتال ومتويل االإرهاب والعمليات االإرهابية)103). 

بتهمة  ال�سعوديني  املتهمني  اأحمد  بالريا�س  املتخ�س�سة  اجلزائية  املحكمة  اأدانت    -2

نظره  بعد  القا�ضي  ر  وقرَّ ريال.  ماليني   )4( تقارب  مالية  مببالغ  االإره��اب  متويل 

منها )٧( �ضنوات للحق  ب�ضجنه ملدة )2٧( عاماً  املتهم  الق�ضائية �ضد  يف اجلل�ضة 

اخلا�ض و)٧( �ضنوات بناء على املادة )6( من نظام مكافحة غ�ضل االأموال و�ضنة 

و�ضتة اأ�ضهر بناء على املادة )145( من نظام اجلمارك املوحد لدول جمل�ض التعاون 

و)1٨( �ضهراً بناء على املادة )40( من نظام االأ�ضلحة والذخائر ال�ضادر باملر�ضوم 

امللكي رقم )م/45( وتاريخ 1426/٧/25ه�، و)3( �ضنوات لقاء تهمة االإف�ضاد 

خارج  ال�سفر  من  ومنعه  بحقه  الثابتة  التهم  لباقي  املدة  وبقية  باالأمن،  واالإخالل 

عليه وم�ضادرة  بها  املحكوم  ال�ضجن  مدة  انتهاء  بعد  تبداأ  �ضنة،  ملدة )2٧(  البالد 

االأ�ضلحة والذخائر غري املرخ�ضة وكل امل�ضبوطات التي كانت بحوزته)104). 

اأدانت املحكمة اجلزائية املتخ�ض�ضة بالريا�ض )13( متهماً باالإرهاب )9�سعوديني    -3

القا�ضي  وقّرر  متهماً،   )30( ت�ضم  خلية  من  و�ضوري(  وم�رشي  اأردنيني  و2 

منهم  ال�ضعوديني  ومنع  �ضنة،   )14( اإلى  �ضنوات   )3( من  املحكومني  �ضجن 

انتهاء مدة �سجنهم، لثبوت قيامهم بدعم االإرهاب وتن�سيقهم  ال�سفر بعد  من 

خلروج ال�سباب اإلى مواطن الفتنة والت�سرت على بع�س املطلوبني. وجاءت اإدانة 

املتهم االأول لتقدميه الدعم املادي واملعنوي لبع�س املطلوبني االأمنيني، وتقدميه 

مبالغ مالية كبرية مر�سودة يف اإقراره ملجموعة من امل�سبوهني من اأع�ساء تنظيم 
)103)جريدة احلياة، )5) مار�س 014)م، العدد )1858) �س3.

)104)جريدة الريا�س، ))) اأبريل 014)م، العدد )30))1). �س4.
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القاعدة اأو املتوا�سلني معهم بغر�س اإي�سالها اإلى اأفغان�ستان وغريها من الدول 

اأدين  كما  االإرهابية.  واالأعمال  االإرهاب  ومتويل  قتالية  �رشاعات  ت�ضهد  التي 

اأمنياً  املطلوبني  بع�ض  متويل  طريق  عن  االإره��اب  بتمويل  الثاين  عليه  املدعى 

�ضجنه )6(  وتقّرر  بالعراق،  املقاتلني  دعم  وتو�ضطه يف  اأ�رشهم  بع�ض  ومتويل 

 )٨( املتهم  �ضجن  املحكمة  قررت  فيما  مماثلة.  مدة  ال�ضفر  من  ومنعه  �ضنوات 

لتاأييده  الرابع  املتهم  املحكمة  واأدان��ت  مماثلة.  مدة  ال�سفر  من  ومنعه  �سنوات 

املتهمني  اأحد  املحكمة  اأدانت  كما  االإرهاب.  الفنت ومتويل  مواطن  للقتال يف 

مل�ساعدته يف هروب وخروج اأحد املطلوبني اأمنياً وت�سرته على اأحد املطلوبني 

ومتويله لالإرهاب من خالل تو�ضطه يف ت�ضليم اأربعني األف ريال الأحد اأع�ضاء 

تنظيم القاعدة يف اململكة دعماً للمقاتلني يف العراق، وحكم عليه باحلب�ض )٨( 

كما  �سجنه.  لفرتة  مماثلة  مدة  حمكوميته  انتهاء  بعد  ال�سفر  من  ومنعه  �سنوات 

�ضنوات  اآخر وحكمت عليه املحكمة بح�ضبه )4(  اأدانت املحكمة مدعى عليه 

اعتباراً من تاريخ اإيقافه ومنعه من ال�سفر مدة مماثلة الإدانته بالت�سرت على اثنني من 

قادة التنظيم االإرهابي يف الداخل وعدم اإبالغه اجلهات االأمنية مع علمه باأنهم 

مطلوبون اأمنياً، وقيامه بت�سليم مبلغ وقدره 14 األف ريال ل�سخ�س م�سبوه دعماً 

حلركة طالبان)105). 

اأدانت املحكمة اجلزائية املتخ�ض�ضة بالريا�ض )13( متهماً ب�ضجنهم مدداً ترتاوح    -4

بني �سنة و10 اأعوام اإثر اإدانتهم بدعم املقاتلني يف اخلارج مببالغ �ضخمة وحيازة 

)105)جريدة الريا�س، )10) اأبريل 014)م، العدد )38))1)، �س3.
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االأ�سلحة والت�سرت على خمططات القاعدة االإرهابية يف جزيرة العرب. وت�سمن 

احلكم اإدانة املتهم االأول با�ستالمه مبالغ مالية من عدد من االأ�سخا�س بطرق غري 

نظامية تقّدر بنحو ثالثة ماليني و�سبع مائة األف ريال وت�سليمها الأحد االأ�سخا�س 

لدعم املقاتلني يف العراق، وعدم اإبالغه ال�سلطات عن اأموال تقدر باأربعة ماليني 

ريال و�ضالح من نوع ر�ضا�ض وحيازته لهذه االأموال وال�ضالح والت�رشف فيها 

اخلارج.  يف  املقاتلني  لدعم  ل�سخ�س  لت�سليمها  وذلك  ال�سلطات  اإ�سعار  بدون 

وحكمت املحكمة ب�سجنه �سبع �سنوات اعتباراً من تاريخ اإيقافه ومنعه من ال�سفر 

مدة مماثلة. كما اأدانت املحكمة املدعى عليه الثاين با�ستالمه مبالغ مالية من عدد 

من االأ�سخا�س قدرها مليون وت�سع مائة واأربعون األف ريال وت�سليمها لعدد من 

االأ�ضخا�ض لدعم املقاتلني يف اخلارج وقرر ناظر الق�ضية �ضجنه )10( �ضنوات 

من تاريخ اإيقافه ومنعه من ال�سفر مدة مماثلة. كما اأدانت املحكمة املتهم الثالث 

بخيانته ملهام وظيفته من خالل ا�ستغالل عمله خلدمة الفئة ال�سالة وقيامه بنقل 

املعلومات بني ال�ضجناء ومترير بع�ضها ملن هم خارج ال�ضجن وا�ضتالمه اأموال 

ال�سجن مع  ال�سجن وت�سليمها الأ�سخا�س موقوفني داخل  اأ�سخا�س خارج  من 

علمه باأن ذلك يخالف االأنظمة والتعليمات، وحكمت عليه بال�سجن ملدة ثالث 

ريال  األف  قدره خم�سون  مالياً  مبلغاً  وتغرميه  اإيقافه  تاريخ  من  اعتباراً  �سنوات 

ومنعه من ال�سفر مدة مماثلة ل�سجنه. كما اأدانت املحكمة املتهم اخلام�س لت�سليمه 

مبالغ مالية قدرها خم�سة ماليني وخم�سون األف ريال لعدد من االأ�سخا�س لدعم 

ريال  مليونا  وقدره  مبلغاً  احلرمني  موؤ�س�سة  من  وا�ستالمه  اخلارج  يف  املقاتلني 
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خم�س�سة لفل�سطني وقيامه با�ستثمارها وعدم اإعادتها للموؤ�س�سة بعد ا�ستقالته. 

وقّرر القا�ضي �ضجنه )4( �ضنوات اعتباراً من تاريخ اإيقافه ومنعه من ال�ضفر مدة 

مماثلة. واأدانت املحكمة متهماً اآخر جلمعه اأموااًل من عدد من االأ�سخا�س بطرق 

من  االأ�ضخا�ض  اأحد  ومتكني  اخلارج  يف  املقاتلني  اإلى  واإر�ضالها  م�رشوعة  غري 

اخلارج  للمقاتلني يف  املخ�س�سة  االأموال  تهريب  اخلا�سة يف  �سيارته  ا�ستغالل 

اإلى خارج اململكة، وخيانته لالأمانة با�ضتغالله االأموال املوؤمتن عليها والتي جمعها 

التجارية،  املجاالت  ال�سخ�سي يف عدد من  ل�ساحله  وا�ستثمارها  املتربعني  من 

وحكم عليه بال�ضجن )5( �ضنوات من تاريخ اإيقافه ومنعه من ال�ضفر مدة مماثلة. 

اآخر لقيامه با�ستالم اأموال بطرق غري م�رشوعة تقدر  كما اأدانت املحكمة متهماً 

مبائة وثمانية وثالثني األف ريال وت�سليمها الأ�سخا�س لدعم املقاتلني يف اخلارج، 

وكذبه على جهات التحقيق كما اأدانت متهماً اآخر با�ستالمه اأموال تقّدر بثمان 

وت�سليمها  بطرق غري م�رشوعة  االأ�سخا�س  ريال من عدد من  األف  و�ستني  مائة 

لعدد من االأ�سخا�س لدعم االإرهاب واملقاتلني يف اخلارج))10). 

اأدانت املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة متهماً الرتباطه باأ�سخا�س م�سبوهني داخل    -5

اأحد  البالد وت�سرته وم�ساعدته  املتهمني اخلروج من  اأحد  برغبة  اململكة وعلمه 

املتهمني يف اخلروج للقتال اإلى مواطن الفتنة دون اإذن ويل االأمر، وت�ضرته على 

خروجه واآخرين للقتال يف اأفغان�ضتان دون اإذن ويل االأمر، وت�ضرته على ما علمه 

منه اأنه كلف بتوفري الدعم املادي لت�سهيل اإدخال املقاتلني اإلى اأفغان�ستان وعمله 

))10) انظر جريدة الريا�س، الثنني 14اأبريل 014)م العدد )3))1) ال�سنة 51، �س).
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لتقدمي  لالآخرين  ودعوته  وحتري�ضه  فيها،  للمقاتلني  املادي  الدعم  توفري  على 

االأموال للمقاتلني يف مواطن الفتنة، وقيامه بربط اأحد املمولني باأحد املتهمني 

لالإرهاب  ومتويله  الفتنة  مواطن  يف  للمقاتلني  دعماً  مبا�رشة  االأموال  له  ليدفع 

ملن  وت�سليمها  مالية  ملبالغ  املبا�رش وجمعه  االإرهابية من خالل تربعه  والعمليات 

يو�سلها اإلى مواطن الفتنة دعماً للمقاتلني هناك. وقررت املحكمة تعزير املتهم 

ب�ضجنه )11( �ضنة من تاريخ اإيقافه، ومنعه من ال�ضفر خارج اململكة مدة مماثلة 

اعتباراً تاريخ انتهاء حمكوميته. 

اأدانت املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة يف ق�سية اأخرى متهماً بح�سوره اإلى اإحدى    -6

الفكر  ينتهجون  الذين  بها عدد من  الريا�س والتي يجتمع  اال�سرتاحات مبدينة 

اأفراد  من  املجرمني  من  بعدد  وارتباطه  الدولة  تكفري  يف  والتحدث  التكفريي 

تنظيم القاعدة االإرهابي واالجتماع معهم وا�ست�سافته مبنزله بعدد من املوقوفني 

واملطلوبني اأمنياً وامل�سبوهني وت�سرته عليهم واإيوائه اأحد املوقوفني وت�سرته عليه 

مع علمه باأنه مطلوب اأمنياً وعدم االإبالغ عنه ومتويل االإرهاب من خالل تقدمي 

مبالغ مالية لبع�س املطلوبني واملن�سقني الأجل ت�سهيل �سفر املغّرر بهم اإلى اخلارج 

وقررت املحكمة �ضجن املتهم )11( �ضنة اعتباراً من تاريخ توقيفه منها �ضنة و�ضتة 

اأ�ضهر ا�ضتناداً اإلى املادة )16( من نظام مكافحة غ�ضل االأموال ومنها �ضتة اأ�ضهر 

ا�ضتناداً اإلى املادة )42( من نظام االأ�ضلحة والذخائر ومنعه من ال�ضفر مدة مماثلة 

لفرتة �سجنه اعتباراً من انتهاء حمكوميته.

اأدانت املحكمة اجلزائية املتخ�س�سة متهماً ب�سفره اإلى العراق للم�ساركة يف القتال    -٧
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بيعه  خالل  من  االإرهابية  واالأعمال  االإره��اب  ومتويل  االأمر  ويل  اإذن  دون  هناك 

�سيارته مببلغ 14 األف ريال لدعم وجتهيز بع�س االأ�سخا�س وم�ساعدتهم يف اخلروج 

اإلى  اإلى العراق للم�ساركة يف القتال هناك والتفريط يف وثائقه الر�سمية مما اأدى 

االأ�ضخا�ض  اأحد  باأن  �ضفره. وعلمه  املدينة وجواز  االأحوال  بطاقة  فقدانها. وهي 

يقوم بالتن�سيق ملن يرغب يف ال�سفر اإلى مواطن الفتنة وعدم اإبالغه عنه. وقّررت 

املحكمة تعزير املتهم بال�ضجن مدة )٨( اأ�ضهر حتت�ضب من تاريخ اإيقافه. منها ثالثة 

اأ�ضهر ا�ضتناداً اإلى املادة )16( من نظام غ�ضل االأموال. كما قّررت املحكمة تغرميه 

بدفع مبلغ 4 اآالف ريال منها األفا ريال ا�ضتناداً اإلى املادة )٨1( من نظام االأحوال 

املدنية واألفا ريال ا�ضتناداً اإلى املادة )10( من نظام وثائق ال�ضفر، ومنعه من ال�ضفر 

مدة )5( �ضنوات اعتباراً من تاريخ امل�ضادقة على احلكم))10).

 )15( باإدانة  اأحكاماً  جدة  مافظة  يف  املتخ�ض�ضة  اجلزائية  املحكمة  اأ�ضدرت    -٨

متهماً ا�سرتكوا يف جمموعة واحدة، ومت احلكم عليهم بال�سجن واملنع من ال�سفر 

�سنتني اإلى اأربع �سنوات. 

االإرهابية  واملنظمات  االإره��اب  متويل  منها:  خمتلفة  بتهم  اإدانتهم  وج��اءت    

وامل�ضاركة  والقتال  الفتنة  مواطن  اإلى  بال�ضفر  وذلك  االأمر  على ويل  واالفتتان 

بالقتال هناك دون اإذن من ويل االأمر، وتزوير جوازات ال�ضفر الأجل اخلروج اإلى 

مواطن ال�رشاع، والتدرب على ا�ستخدام االأ�سلحة والذخائر يف مع�سكرات 

تنظيم القاعدة. وحكمت املحكمة بذلك بناًء على املادة )9( من نظام مكافحة 
احلادية  ال�سنة   ،(1((55( العدد  014)م  ماي�   ((( اجلمعة،  حمليات،  �سفحة  الريا�س،  جريدة   (10((

واخلم�س�ن، �س3.
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جرائم االإرهاب ومتويله واملادة )5٧( وتف�ضريها من نظام املرافعات، واملادة )6( 

من نظام مكافحة التزوير)108).

يف   )20( اأ�ضل  من  متهماً   )19( على  املتخ�ض�ضة  اجلزائية  املحكمة  حكمت    -9

بانتهاج  الإدانتهم  عاماً،  و)15(  �ضنة  بني  ترتاوح  مدداً  بال�ضجن  واحدة  خلية 

املنهج التكفريي واخلروج ملواطن الفنت وامل�ساركة يف القتال الدائر هناك ودعم 

الراغبني باخلروج مالياً وت�سليمهم ملبالغ مالية كبرية لدعم املقاتلني وقّررت منعهم 

من ال�سفر مدة مماثلة لفرتة حب�سهم بعد اكت�ساب احلكم �سفة القطعية))10). 

ويالحظ من االأحكام ال�سابقة اأن املحكمة اجلزائية وهي املحكمة املخت�سة بالنظر يف 

ق�ضايا االإرهاب يف اململكة ما زالت ال تطبق نظام مكافحة االإرهاب ومتويله اجلديد كما 

تبني من الق�سايا ال�سابقة، واعتماد تلك املحكمة على اأنظمة اأخرى مثل نظام مكافحة 

غ�سل االأموال اأو نظام االأ�سلحة والذخائر. ويفرت�س باملحكمة اجلزائية اأن تطبق نظام 

مكافحة االإرهاب ومتويله اجلديد على ق�ضايا االإرهاب ومتويله. 

)108) جريدة القت�سادية، الأربعاء، 1) ماي� 014)م العدد )))5)) )�س)1).
جريدة الريا�س، الأربعاء، )4) ي�ني� 014)م العدد )81))1)، )�س11).  (10((
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اخلامتة: 
النظام  يف  وتطبيقاتها  االإره��اب  متويل  جرائم  ملو�ضوع  البحث  هذا  يف  تعر�ضنا 

النوع من اجلرائم.  اأهمية متزايدة نظراً خلطورة هذا  املو�سوع من  لهذا  ملا  ال�سعودي 

وتو�سلنا يف نهاية هذا البحث اإلى النتائج والتو�سيات االآتية: 

اأوًل / النت�ئج: 

ال يوجد اتفاق بني دول العامل حول تعريف االإرهاب وحتديد ما يعد من اجلرائم    -1

االإرهابية التي يعاقب مرتكبوها، واجلرائم االإرهابية التي ال ي�سدق عليها هذا 

الو�ضف. وقد اأح�ضن املنظم ال�ضعودي باأن عرف اجلرمية االإرهابية يف املادة )1( 

تعريفاً دقيقاً جتنباً الأي لب�س يف حتديد ماهية اجلرمية االإرهابية. 

اإن متويل االإرهاب ظاهرة عاملية يجب مكافحتها بالتعاون الدويل بني دول العامل كافة.    -2

قد  االآثار  الناتة عنها، وهذه  ال�ضلبية  االإرهاب واالآثار  خطورة عمليات متويل    -3

تكون اقت�سادية، اأو اأمنية اأو �سيا�سية اأو غريها. 

ت�ضرتك عمليات متويل  املنظمة، حيث  االإرهاب من اجلرائم  تعد جرائم متويل    -4

االإرهاب مع اجلرمية املنظمة من حيث التنظيم، والتدرج الهرمي، والتخطيط 

العمليات  تنفيذ  يف  وا�ستخدامها  االأموال  جمع  غالباً  يكون  والذي  والهدف 

االإرهابية، وهذا اخل�سائ�س تعترب من اأهم ما مييز اجلرائم املنظمة. 

االأ�ضاليب  اإن  اإذ  االإره���اب،  ومتويل  االأم��وال  غ�ضل  بني  وثيقة  عالقة  توجد   -5

امل�ستخدمة يف غ�سل االأموال هي نف�سها ب�سورة اأ�سا�سية تلك امل�ستخدمة الإخفاء 
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اأن املال مل جرمية متويل االإرهاب  اإال  م�ضادر متويل االإرهاب وا�ضتخداماته 

ت�سوره يف جرمية غ�سل  ما ال ميكن  يتاأتى من م�سدر م�رشوع، وهو  اأن  ميكن 

االأموال، وكذلك فاإن الغاية من ارتكاب جرمية غ�سل االأموال هي اإ�سفاء �سفة 

امل�رشوعية على االأموال املتح�سلة من اجلرمية االأ�سلية، يف حني اأن الغاية من 

ارتكاب جرمية متويل االإرهاب هي ارتكاب اجلرمية االإرهابية. 

عن  م�ضتقلة  جرمية  االإرهاب  متويل  جرمية  اعتبار  يف  ال�ضعودي  املنظم  اأح�ضن    -6

باعتباره  التمويل  تت�سمن  الدول  ت�رشيعات  من  الكثري  اإن  اإذ  االإرهابية  اجلرمية 

م�ستقلة  كجرمية  التمويل  اأهمية  من  الرغم  على  االإره��اب  جلرمية  تبعية  جرمية 

اأن تقع جرمية التمويل دون ح�سول اجلرمية  عن اجلرمية االإرهابية، حيث ميكن 

االإرهابية اأو وقوعها دون ا�ستخدام اأموال التمويل. 

ث�نيً� / التو�سي�ت: 

�رشورة حتديث القوانني والت�رشيعات اجلنائية املتعّلقة مبكافحة متويل االإرهاب    -1

وتفعيل دور املوؤ�س�سات املالية والرقابية يف هذا ال�ساأن. 

للتحقق من عدم  املالية واجلمعيات  املالية وغري  املوؤ�س�سات  الرقابة على  تفعيل    -2

اإ�ضاءة ا�ضتخدامها يف متويل االإرهاب. وكذلك منع التعامل مع املوؤ�ض�ضات املالية 

والبنوك التي متيل اإلى الت�ضاهل يف اإجراءاتها وتدابريها مما يوؤدي اإلى ا�ضتغاللها 

االإرهابية وكذلك  االإرهاب يف متويل عملياتهم  من قبل مرتكبي جرائم متويل 

وجوب مراقبة حركة احل�سابات املثرية لل�سبهة، والتاأكد من عدم ا�ستخدامها يف 
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متويل االإرهاب. 

االإرهاب  مبكافحة  اخلا�سة  الدولية  واملعاهدات  لالتفاقيات  االن�سمام  �رشورة    -3

وتفعيلها وب�ضكل خا�ض اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة متويل االإرهاب. 

�رشورة تدريب وتاأهيل موظفي املوؤ�س�سات املالية وغري املالية وكذلك العاملني    -4

املتعلقة  واالأنظمة  بالقوانني  اإملامهم  وزيادة  االإرهاب  متويل  مكافحة  جمال  يف 

مبكافحة جرائم متويل االإرهاب. 

�رشورة تعزيز التعاون الدويل بني الدول يف جمال مكافحة متويل االإرهاب،    -5

العابرة  الدولية  الطبيعة  ذات  اجلرائم  من  هي  االإرهاب  متويل  جرائم  اأن  ذلك 

للحدود ومتتد اأثارها اإلى اأكرث من دولة. 

تكفل  بحيث  امل�رشفية  احل�سابات  ل�رشية  وا�سحة  �سوابط  و�سع  ���رشورة    -6

لل�سلطات االطالع عليها، دون االإخالل بحق املودع يف عدم اطالع االأ�سخا�س 

غري امل�رشح لهم باالإطالع عليها وبناء على اإذن من اجلهات املخت�سة.


