
مكافحة جرمية غ�سل الأموال

د. مايـا ح�سن مـال خاطـر
دكتوراه يف القانون الدويل العام - كلية احلقوق بجامعة دم�شق.
اأ�شتاذ م�شاعد - كلية احلقوق بجامعة دار العلوم، الريا�ض، اململكة العربية ال�شعودية.
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ملخ�ص البحث:

تعّد جرمية غ�صل الأموال من اجلرائم القت�صادية التي كثرُ احلديث عنها يف الآونة 

العمليات  ا�صتقرار  وتهديدها  املختلفة،  الدول  اقت�صاديات  على  خلطورتها  الأخييرة؛ 

امل�رصفية واملالية وال�صتثمارية.

ونظراً لالهتمام الكبر الذي حظيت به مكافحة جرمية غ�صل الأموال، فاإّننا �صنحاول 

يف هذا البحث ت�صليط ال�صوء على اأبرز اجلهود املبذولة ملواجهتها �صواء على ال�صعيد 

الدويل اأم الإقليمي اأم الوطني )ال�صعودي(.
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مقدمــة:

الّتييار  جرائم  مثل  املنّظمة،  باجلرائم  وثيقاً  ارتباطاً  الأمييوال  غ�صل  جرمية  ترتبط 

يقوم  اإذ  واملايل،  ال�صيا�صي  والف�صاد  والغ�ش  الأ�صلحة  وتهريب  والإرهاب  باملخدرات 

اأو  نقلها  اأو  اإيداعها  خالل  من  عليها،  امل�رصوعية  باإ�صباغ  القذرة  الأمييوال  هذه  منتجو 

حتويلها اأو اإخفائها، حّتى يتاح لهم ا�صتخدامها ب�صهولٍة وي�رٍص، وهو ما ينعك�ش �صلباً على 

ال�صيا�صة القت�صادية واملالية للدولة، ويلحق ال�رصر بالأموال العامة والقت�صاد القومي. 

اأهمية البحث:

ا�صتفحلت ظاهرة غ�صل الأموال وتزايد خطرها على ال�صعيد الدويل، اإذ تاوزت 

ت�صتاأثر  واأ�صبحت  للدول،  الوطنية  احلدود  الراهن  ع�رصنا  يف  الأموال  غ�صل  م�صكلة 

بحوايل  يقّدر  �صنوياً  املغ�صولة  الأموال  حجم  اأن  �صيما  ول  وا�صعٍة،  دولية  باهتماماٍت 

ثالثة تريليون دولر اأمريكي، اأي ما يعادل )8%( من حجم التجارة الدولية، و)%5( 

من جمموع الناجت العاملي.

املال  واأ�صواق  امل�صارف  منو  زيييادة  اإلييى  اجلرمية  هذه  انت�صار  يف  ال�صبب  ويرجع 

الدولية يف ظّل ظاهرة العوملة، وهو ما �صّهل عملية انتقال روؤو�ش الأموال عرب احلدود، 

ب�صبب زوال القيود اأمام املبادلت التجارية واملالية، ف�صاًل عن التطّورات التكنولوجية 

املت�صارعة يف جمال نظم املعلومات والت�صالت والنقل، والتي كان لها الدور الفاعل 

يف تطّور الو�صائل املعتمدة لعمليات غ�صل الأموال.
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ولهذا فال بد لنا من القيام ببحث الو�صائل والأدوات التي ت�صهم يف مواجهة هذه 

اجلرمية واحلد منها، وتعمل على مواجهة العوائق وتذليل ال�صعوبات التي تواجه اجلهود 

الدولية والوطنية املبذولة ملكافحتها.

خطة البحث:

مت تق�صيم البحث فيما يتعلق بو�صائل مواجهة جرمية غ�صل الأموال والت�صّدي لها اإلى 

مبحثني م�صتقلني. اإذ نتناول يف الأول منهما جهود مكافحة هذه اجلرمية على ال�صعيد 

تناولت هذه  التي  والإقليمية  الدولية  التفاقيات  اأبرز  ا�صتعرا�ش  ذلك  مبا يف  الدويل، 

اجلرمية، مروراً بالدور البارز الذي لعبته املنظمات الدولية يف هذا اخل�صو�ش.

اأما املبحث الثاين، ف�صنفرده لبحث جهود اململكة العربية ال�صعودية على امل�صتويني 

الداخلي والدويل يف جمابهة هذه اجلرمية، مع الرتكيز على اأهم الت�رصيعات املتعلقة 

بتجرميها، واأبرز ال�صلطات املخت�صة مبالحقتها.

منهج البحث:

القائم على  الو�صفي،  القانويّن  املنهج  البحث على  اعتمدنا يف طرح مو�صوعات 

و�صف امل�صكلة، بهدف معرفة اأ�صبابها والعوامل التي اأف�صت اإليها، و�صوًل اإلى معرفة 

به من  باأ�ش  الدقيقة على عدد ل  املعلومات  ال�صتعانة يف احل�صول على  حلولها، مع 

والوثائق  والتفاقيات  القوانني  ن�صو�ش  اإلى  ال�صتناد  اإلى  اإ�صافًة  واملراجع،  امل�صادر 

الدولية ذات ال�صلة.
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املبحث الأول
جهود مكافحة غ�سل الأموال على امل�ستوى الدويل

تتجّلى اجلهود الدولية املتعّلقة مبكافحة جرمية غ�صل الأموال يف التفاقيات الدولية 

والإقليمية من جهٍة، ويف الدور البارز الذي لعبته املنظمات الدولية من جهٍة اأخرى.

املطلب الأول: 

دور التفاقيات الدولية يف مكافحة جرمية غ�سل الأموال

حاول املجتمع الدويل مكافحة جرمية غ�صل الأموال من خالل عقد جمموعٍة من 

التفاقيات الدولية، على م�صتوى الأمم املتحدة واملنّظمات والهيئات الدولية.

ة مبكافحة غ�سل الأموال: الفرع الأول/ اتفاقيات الأمم املتحدة اخلا�سّ

تعّد اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الّتار غر امل�رصوع باملخدرات واملوؤّثرات العقلية 

عام 1988 من اأولى التفاقيات التي اأخذت اإطاراً دولّياً حل�صد اجلهود يف مكافحة ك�صب 

الأموال غر امل�رصوعة، ومطالبة الدول بتجرمي غ�صل الأموال بو�صفها جرماً جنائّياً.

ت هذه التفاقية على ترمي حتويل الأموال اأو نقلها بهدف اإخفاء اأو متويه حقيقتها  ون�صّ

اأو م�صدرها غر امل�رصوع اأو مكانها اأو طريقة الت�رصف بها اأو حركتها اأو احلقوق املتعّلقة 
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بها اأو مبلكيتها)1)، واأّكدت كذلك على ترمي اكت�صاب الأموال اأو حيازتها اأو ا�صتخدامها 

باملخدرات  امل�رصوع  غر  الّتييار  جرمية  من  م�صتمّدة  باأّنها  ت�صّلمها  وقت  العلم  مع 

واملوؤّثرات العقلية)))، وت�صّمنت التفاقية ال�صبل والإجراءات الالزمة لتكاتف املجتمع 

الدويل ملكافحة غ�صل الأموال، من خالل حتديدها ل�صور غ�صل الأموال، ودعوة الدول 

الأموال  وم�صادرة  ملكافحتها  قانونية  ن�صو�ٍش  و�صع  اإلى  املتحدة  الأمم  يف  الأع�صاء 

الناتة عنها)3).

ولكّن املالحظ اأّنه على الرغم من اأهمية هذه التفاقية، اإل اأّنها مل تو�ّصع من نطاق 

التجرمي لغ�صل الأموال، اإذ اإّنه يقت�رص على الأموال امل�صتمّدة من الّتار غر امل�رصوع 

اإجرامية  م�صادر  من  املتح�صلة  تلك  لي�صمل  ميتّد  ول  العقلية،  واملوؤّثرات  باملخدرات 

من  وغرها  والإداري،  املايل  والف�صاد  والبغاء  بالأ�صلحة  والّتييار  كالر�صوة  اأخييرى، 

امل�صادر الإجرامية غر امل�رصوعة.

املتحدة  الأمييم  نطاق  يف  املعقودة  الوحيدة  التفاقية  هي  فيينا«  »اتفاقية  تكن  ومل 

بخ�صو�ش مكافحة غ�صل الأموال وترميها، فهناك العديد من التفاقيات التي اهتمت 

بذلك، ومن اأبرزها: 

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة العابرة للحدود الوطنية )اتفاقية بالرمو( 

اجلرمية  منع  على  التعاون  لتعزيز  �صاملًة  اإ�صرتاتيجية  و�صعت  والتي   ،2000(4( عام 
ار غري امل�شروع باملخدرات  )1)  الفقرتان )ب/ 1) و) ب/ )) من املادة الثالثة من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة االتجّ

واملوؤثجّرات العقلية، والتي اعتمدت عام 1988، واأ�شبحت نافذة عام 1990.
ار غري امل�شروع باملخدرات واملوؤثجّرات العقلية. )))  الفقرة )ج/ 1) من املادة الثالثة من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة االتجّ

ار غري امل�شروع باملخدرات واملوؤثجّرات العقلية. )3)  املادة 5 من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة االتجّ
ة - الدورة اخلام�شة  )4)  لالطالع على الن�ضجّ الكامل لالتفاقية ميكن الرجوع اإلى وثائق االأمم املتحدة - اجلمعية العامجّ

.(A/RES/55/25( :واخلم�شون - رقم الوثيقة
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بع�ش  مكافحة  على  ت  ون�صّ ومعاقبتها،  ومالحقتها  الوطنية  للحدود  العابرة  املنّظمة 

الظواهر الإجرامية املحّددة على وجه اخل�صو�ش، مثل جرائم غ�صل الأموال والف�صاد 

الإجرامية،  العائدات  غ�صل  اأفعال  التفاقية  هذه  جّرمت  وقد  العدالة،  �صر  وعرقلة 

واألزمت الدول باتخاذ التدابر الالزمة ملكافحة غ�صل الأموال، مبا فيها اإ�صدار القوانني 

م�صادرة  لأغرا�ش  الدويل  التعاون  اأطر  التفاقية  حّددت  كما  الالزمة)5)،  والعقوبات 

عائدات اجلرمية)6).

التي   ،2003 عام  اأبرمت  التي  الف�صاد  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  اأي�صاً  وهناك 

امل�رصوع  غر  امل�صدر  ذات  الأمييوال  غ�صل  مبكافحة  ة  خا�صّ تدابر  جمموعة  ت�صمنت 

واملتح�صلة من اأفعال الف�صاد بجميع اأ�صكالها، كما و�صعت اأ�ص�صاً للتعاون الدويل فيما 

يتعلق باإجراءات ت�صليم املجرمني ونقل الأ�صخا�ش املحكوم عليهم وامل�صاعدة املتبادلة 

يف التحقيقات والتحري، واإجراءات التجميد واحلجز وامل�صادرة))).

الفرع الثاين/ اتفاقيات مكافحة غ�سل الأموال على م�ستوى املنّظمات الدولية:

اأ�صدر جمل�ش وزراء الداخلية العرب عام 1986 التفاقية العربية ملكافحة الّتار غر 

بتجرمي عمليّات  تق�صي  اأحكاماً  تت�صّمن  التي  العقلية،  باملخدرات واملوؤّثرات  امل�رصوع 

مة العابرة للحدود الوطنية التي اعتمدت من  )5)  راجع: املادتني 6، ) من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظجّ
ة لالأمم املتحدة يف 15 ت�شرين الثاين 000). قبل اجلمعية العامجّ

مة العابرة للحدود الوطنية. )6)  املادة 13 من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظجّ
)))  املواد: 14، 3)، 31، 55 من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد عام 003) التي و�شعت يف 1) ت�شرين الثاين 

003)، واأ�شبحت نافذة املفعول يف تاريخ 14 كانون االأول 003).
ة - الدورة الثامنة  ولالطالع على الن�ض الكامل لالتفاقية ميكن الرجوع اإلى وثائق االأمم املتحدة - اجلمعية العامجّ  

.(A/RES/58/4( :واخلم�شون - رقم الوثيقة
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غ�صل الأموال الناتة عن هذه التجارة)8)، وتعالج غالبية ن�صو�ش التفاقية ظاهرة غ�صل 

املتحدة ملكافحة الّتار غر امل�رصوع  الأمم  اتفاقية  الأموال كما متّت معاجلتها من قبل 

باملخدرات واملوؤّثرات العقلية. 

ب�صاأن   1990 لعام  ا�صرتا�صبورغ  اتفاقية  الأوروبييي  الحتاد  جمل�ش  دول  واأبرمت 

بو�صفها  ترميها  يجب  التي  الأفعال  ح�رص  ت�صّمنت  التي  الأمييوال،  غ�صل  مكافحة 

واملحاكمة  التحقيق  اإجراءات  تنّظم  التي  الإجرائية  واجلوانب  اأموال،  غ�صل  جرائم 

اجلرمية  من  املتح�صلة  العائدات  لتعقب  وذلك  الأطييراف،  الدول  بني  فيما  والتعاون 

و�صبطها وم�صادرتها)9).

كما اأ�صدرت منّظمة الدول الأمريكية عام )1992( »اتفاقية ميامي« حول التعاون 

يف جمال مكافحة غ�صل الأموال املتعّلقة بجرائم املخدرات واجلرائم املرتبطة بها، وقد 

�صّددت هذه التفاقية على املوؤ�ّص�صات امل�رصفية و�صما�رصة الأوراق املالية، فيما يخ�ّش 

ة عن العمليّات امل�صبوهة، دون  �رصورة مكافحة هذه الظاهرة، واإبالغ ال�صلطات املخت�صّ

اإ�صعار العمالء عن ذلك)10).

اإينا�ض قطي�شات - جرمية غ�شل االأموال: املدلول العامجّ والطبيعة القانونية - دار وائل للن�شر -  اأروى فاعوري،    (8(
ان، االأردن  - الطبعة االأولى - )00) - �ض 13). عمجّ

)9)  مي�شيل دي �شاليفيا - و�شف وترمي االأعمال االإرهابية - موؤمتر االإرهاب: التحديات القانونية - القاهرة، م�شر 
- 8، 9 يوليو 006) - �ض 103.

)10)  اأ�شامة عبد املنعم اإبراهيم - حظر ومكافحة غ�شل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب والنقل غري امل�شروع لالأموال 
عرب احلدود يف الت�شريعات العربية - املركز القومي لالإ�شدارات القانونية - ال ذكر ملكان الن�شر - الطبعة االأولى 

- 009) - �ض 4.
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املطلب الثاين: 

دور املنّظمات الدولية والإقليمية يف مكافحة ظاهرة غ�سل الأموال:

الأموال  ب�صكٍل عامٍّ دوٌر ملحوٌظ يف مكافحة جرمية غ�صل  الدولية  للمنّظمات  كان 

والق�صاء عليها، ون�صتعر�ش يف ما يلي اأهم اجلهود املبذولة يف هذا ال�صدد.

الفرع الأول/ دور املنّظمات الدولية يف مكافحة ظاهرة غ�سل الأموال:

�صدر القانون النموذجي لالأمم املتحدة ب�صاأن مكافحة غ�صل الأموال عام )1995(، 

ت�رصيعاتها  نطاق  يف  بها  تهتدي  اأن  الأع�صاء  للدول  ميكن  التي  القواعد  حّدد  والذي 

ة مبكافحة هذه اجلرمية، وقد عني هذا القانون بتحديد مدلول الأموال  الوطنية اخلا�صّ

القذرة ونطاق اجلرائم املت�صلة بعمليات غ�صل الأموال، والعقوبات الأ�صلية والتكميلية 

لكّل جرمية)11).

و�صعت املنّظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية اإلى اإ�صدار اإر�صادات ومبادئ ترمي 

اأن�صطة الو�صاطة يف الأوراق املالية لتحقيق غايات واأغرا�ش غر  اإلى تنب ا�صتخدام 

م�رصوعة، و�صدر عن املنّظمة عام )1992( قراٌر ت�صّمن جمموعة من الإجراءات ملكافحة 

غ�صل الأموال، يتعني على هيئات الرقابة والإ�رصاف على اأ�صواق الأوراق املالية الأخذ 

بها يف اإطار عملياتها الإ�رصافية على الأطراف اخلا�صعة لرقابتها و�صلطتها، كما اأ�صدرت 

املنّظمة عام )1998( ورقًة حول املبادئ واملعاير الأ�صا�صية لت�رصيعات الأوراق املالية، 
)11)  الدكتور �شالح ال�شعد - التعاون الدويل يف مكافحة غ�شل االأموال ومتويل االإرهاب - من�شورات احتاد امل�شارف 

العربية - بريوت، لبنان - 008) - �ض 439.
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ومن ثم قامت بتعديلها عام )2002(، وقد ا�صتملت هذه املبادئ واملعاير على العديد 

الأموال  ، وعمليات غ�صل  بوجٍه عامٍّ الأموال  املرتبطة مبكافحة جرائم  الإجراءات  من 

، واأّكدت املبادئ الواردة يف الورقة على اأهمية وجود اإطار ت�رصيعي �صامل  بوجٍه خا�شٍّ

ومالئم لغايات حماربة الأن�صطة غر امل�رصوعة، وعلى �رصورة امتالك هيئات الإ�رصاف 

والرقابة على هذه الأ�صواق لل�صالحيات الت�رصيعية والتنفيذية الالزمة، بالإ�صافة اإلى 

امتالكها ل�صالحيات التعاون وتبادل املعلومات مع الهيئات الأجنبية املماثلة))1).

املبادئ   )1994( عام  اأن�صئت  التي  التاأمني،  ملراقبة  الدولية  اجلمعية  اأر�صت  كما 

والإر�صادات الأ�صا�صية للتاأمني، وقد اأ�صهمت هذه املبادئ يف و�صع قواعد واأ�ص�ش عاّمة 

لكيفية تعامل الهيئات واجلهات امل�صوؤولة عن رقابة �رصكات التاأمني مع ق�صايا حماربة 

غ�صل الأموال، بغية تنب ا�صتخدام اأن�صطة التاأمني لغايات غ�صل الأموال، واأ�صدرت 

اإر�صاداٍت �صاملة ودقيقة لواجبات وم�صوؤوليات كٍل من مراقبي  اجلمعية عام )2002( 

التاأمني و�رصكاته وو�صطائه، بغية مكافحة غ�صل الأموال يف اأن�صطة التاأمني)13).

ومن ناحيٍة اأخرى فقد ترّكز ن�شاط جمموعة اإيجمونت لوحدات املعلومات املالية 

التي با�رصت ن�صاطها عام )1995( حول العمل على تعزيز التعاون وتبادل املعلومات 

م�صتوى  على  الأمييوال  غ�صل  مبكافحة  ة  اخلا�صّ الوطنية  املايل  ال�صتخبار  وحدات  بني 

العامل ب�صكل منتظم، بالتعاون مع الأجهزة ال�رصطية الأخرى العاملة يف جمال مكافحة 

))1)  الدكتور اأحمد �شفر - امل�شرف وتبيي�ض االأموال، تارب عربية واأجنبية - احتاد امل�شارف العربية - بريوت، 
لبنان - 001) - �ض. �ض ))، 6). 

جرائم  مبكافحة  ال�شلة  ذات  املالية  االأوراق  هيئات  لت�شريعات  االأ�شا�شية  واملعايري  املبادئ  اإلى  الرجوع  وميكن   
                              http://www.iosco.org/iosco.html:االأموال على العنوان االإلكرتوين التايل

)13)  بول اآلن �شتوت - دليل مرجعي ب�شاأن مكافحة غ�شل االأموال وحماربة متويل االإرهاب - من�شورات البنك الدويل - 
003) - �ض. �ض 15، )1.
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غ�صل الأموال؛ من اأجل تطوير القدرات الفنية واملوؤ�ص�صية والتنظيمية لهذه الوحدات، 

با�صتخدام  الوطنية  الوحدات  بني  فيما  املعلومات  لتبادل  ة  اآلية خا�صّ اإن�صاء  من خالل 

الو�صائط التكنولوجية احلديثة، وحت�صني خربات موظفي هذه الهيئات وقدراتهم)14).

كما كّثف �صندوق النقد الدويل ن�صاطه يف جمال حماربة غ�صل الأموال، اإذ تبّنى 

خطة عمل �صاملة ت�صتهدف تو�صيع نطاق اأعماله يف هذا ال�صاأن، لت�صمل جوانب تعزيز 

القدرات الإ�رصافية والرقابية على القطاع املايل وامل�رصيف، وتو�صيع نطاق الدعم التقني 

الناجمة عن غ�صل الأموال،  املقّدم للدول يف هذا امل�صمار، والقيام بتجميد الأموال 

واإعداد تقريٍر �صهري عن الأموال التي يجري تميدها)15).

الفرع الثاين/ دور املنّظمات الإقليمية يف مكافحة ظاهرة غ�سل الأموال:

ومنع  الظاهرة  لهذه  للت�صدي  اجلهود  ببذل  الإقليمية  املنّظمات  من  العديد  قامت 

انت�صارها، اإذ اأن�صاأت جمموعة الدول ال�صناعية ال�صبعة عام )1989( جمموعة العمل 

املايل ملكافحة غ�صل الأموال )الفاتف(، التي و�ّصعت لأول مّرة من نطاق جرمية غ�صل 

�صملت  واإمّنا  وبيعها،  املخدرات  ترويج  عمليات  حدود  عند  بها  تقف  مل  اإذ  الأمييوال، 

اجلرائم ذات ال�صلة بالعقاقر وطوائف اجلرائم اخلطرة اأّياً كان نوعها، مثل جرائم الدعارة 

والّتار بالأع�صاء الب�رصية، وتتلخ�ش اأهداف هذه املجموعة يف توعية جميع الدول 

مبخاطر غ�صل الأموال، بهدف منع ا�صتخدام النظام امل�رصيف لأغرا�ش غ�صل الأموال، 

)14)  الدكتور �شالح ال�شعد -املرجع ال�شابق -�ض 181.
د - مكافحة متويل االإرهاب، اآليات املواجهة - جملجّة ال�شيا�شة الدولية - العدد 154 - اأكتوبر،  )15)  عالء جمعة حممجّ

003) - �ض )31.
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هذه  وقامت  ال�صاأن)16)،  بهذا  التو�صيات  واإ�صدار  مبكافحتها،  الكفيلة  التدابر  واّتخاذ 

املجموعة يف العام التايل لإن�صائها باإ�صدار اأربعني تو�صيًة، باتت متّثل املحور الأ�صا�صي 

خلطط مكافحة غ�صل الأموال واإجراءاتها))1)، وبعد اأحداث اأيلول )2001(، و�صعت 

الإرهابية،  الأن�صطة  متويل  ق�صايا  مع  التعامل  حول  جديدة  تو�صياٍت  ثماين  املجموعة 

عمليات  لك�صف  اأ�صا�صي  عمٍل  اإطار  ولت�صّكل  ال�صابقة،  الأربعني  للتو�صيات  لت�صاف 

غ�صل الأموال)18).

كما تعّهد وزراء مالية جمموعة الدول الع�رصين، التي ت�صّم )الدول ال�صناعية ال�صبع 

والحتاد الأوروبي ورو�صيا والأرجنتني واأ�صرتاليا والربازيل وال�صني والهند واإندوني�صيا 

اجلنوبية وتركّيا(، مبنع  اإفريقيا وكوريا  ال�صعودية وجنوب  العربية  واململكة  واملك�صيك 

اآ�شيا  االأموال نذكر: جمموعة  املايل ملكافحة غ�شل  العمل  التي قامت على منط جمموعة  االإقليمية  الهيئات  )16)  من 
واملحيط الهندي ملكافحة غ�شل االأموال، فريق العمل املعني بالتدابري املالية يف منطقة البحر الكاريبي، جمل�ض 
وجنوب  �شرق  االأمــوال)، جمموعة  غ�شل  مكافحة  اإجــراءات  بتقييم  واملعنية  املختارة  اأوروبــا )جمموعة اخلرباء 
اأمريكي  يف  االأمــوال  غ�شل  مكافحة  ب�شاأن  املالية  بالتدابري  املعني  العمل  فريق  االأمــوال،  غ�شل  ملكافحة  اأفريقيا 
االأو�شط  ال�شرق  االإرهاب يف  االأموال ومتويل  ب�شاأن مكافحة غ�شل  املالية  بالتدابري  املعني  العمل  اجلنوبية، فريق 

و�شمال اإفريقيا.
))1)  من اأهم ما جاء يف هذه التو�شيات: دعوة الدول اإلى الت�شديق على اتفاقية فيينا عام 1988، وتعديل قواعد ال�شرية 
ملواجهة  املحلية  القانونية  االأنظمة  تطوير  على  والعمل  التحقيقات،  الدويل يف جمال  التعاون  وتعزيز  امل�شرفية، 
عمليات غ�شل االأموال، اإ�شافًة اإلى التو�شيات املتعلقة بك�شف امل�شارف عن هوية العمالء، ومطالبتها باالحتفاظ 
ب�شجالتها ملدة خم�ض �شنوات، وتبادل املعلومات عن التدفقات النقدية، والت�شديد على �شرورة التعاون الدويل فيما 

يتعلق بغ�شل االأموال.
)18)  تدور التو�شيات الثمانية ال�شادرة عن جمموعة العمل املايل ملكافحة غ�شل االأموال حول اأهمية م�شادقة الدول 
ة مبنع غ�شل االأموال ومكافحته، وترمي متويل االإرهاب وعمليات غ�شل  على القوانني والقرارات الدولية اخلا�شجّ
االأموال املرتبطة بها، وحجز االأموال واملمتلكات املرتبطة بها وتميدها، كما ت�شري اإلى متطلبات التعاون الدويل 
انتقال  ي  وحترجّ امل�شبوهة،  واملعامالت  احلاالت  عن  واالإبالغ  االأمــوال،  حتويل  اأن�شطة  ومراقبة  املعلومات،  وتبادل 
العملة واالأدوات املالية القابلة للتحويل عرب احلدود، باالإ�شافة اإلى مراجعة االأحكام والت�شريعات املتعلجّقة بتمويل 
العمل  فريق  موقع  اإلى  الرجوع  الكاملة ميكن  التو�شيات  على جمموعة  واأن�شطتها. ولالطالع  مات اخلريية  املنظجّ

www.fatf-gafi.org :املايل على ال�شابكة
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تبادل املعلومات  التعاون يف  املالية، وبزيادة  اإلى نظمها  النفاذ والت�صّلل  الإرهابّيني من 

الفنية  امل�صاعدة  وتوفر  الييدويل،  امل�صتوى  على  اخلارجية  املالية  باملبادلت  ة  اخلا�صّ

الالزمة، من خالل اإن�صاء وحدة معلوماٍت مالية، من اأجل ت�صهيل ك�صف املعامالت اأو 

الأمناط التي قد ت�شري اإلى عمليّات غ�شل اأموال)19).

ويف عام )1988( اأ�صدرت جلنة بازل املّكونة من ممّثلي امل�صارف املركزية وال�صلطات 

الرقابية لعدة دول اإعالناً ب�صاأن الإ�رصاف امل�رصيّف)0))، دعا اإلى حظر ا�صتخدام امل�صارف 

لالأن�صطة الإجرامية، واألزم امل�صارف بالتحري والتعّرف على �صخ�صية العمالء، واأّكد 

على رف�ش التعامل مع املعامالت املالية التي تثر ال�صك حول عالقتها بغ�صل الأموال، 

وعلى �رصورة التعاون مع اأجهزة مكافحة اجلرمية وال�صلطات املخت�صة بتطبيق القوانني، 

بغية ال�صيطرة على مظاهر غ�صل الأموال عرب الأن�صطة امل�رصفية املختلفة)1)).

واإزاء امل�صتجدات الدولية التي اأعقبت اأحداث اأيلول، اأعلنت جلنة بازل عام )2001 

(عن مبادرة جديدة بهذا ال�صاأن كتدعيم لإعالنها ومبادئها ال�صادرة عام )1988(، وقد 

والإجييراءات  للمبادئ  امل�صارف  اعتماد  �ييرصورة  اإلى  الإ�صارة  املبادرة  هذه  ت�صمنت 

الالزمة لو�صع �صيا�صة حمّددة ووا�صحة لقبول العمالء والتعّرف عليهم، مع الرتكيز 

ة يف امل�صارف، واحل�صابات التي يفرت�ش  على كلٍّ من قطاع اخلدمات امل�رصفية اخلا�صّ

معرفة اأ�صحابها من قبل اأجهزة الرقابة داخل امل�رصف على الأقل، والتاأكيد على �رصورة 

ملدة  امل�رصفية  العمليات  ب�صاأن  املطلوبة  وامل�صتندات  الوثائق  بجميع  امل�صارف  احتفاظ 
ان، االأردن - )00) - �ض 89. و�ض - غ�شل االأموال جرمية الع�شر، درا�شة مقارنة - دار وائل للن�شر - عمجّ )19)  راجع: رمزي ق�شجّ
)0))  هذه الدول هي: اأملانيا، اإيطاليا، بلجيكا، ال�شويد، �شوي�شرا، فرن�شا، كندا، لوك�شمبورغ، اململكة املتحدة، هولندا، 

الواليات املتحدة االأمريكية، اليابان.
و�ض - املرجع ال�شابق - �ض 6). )1))  رمزي ق�شجّ
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�صاأنه  من  ما  كل  عن  بعيدة  باإبقائها  امل�صارف  التزام  مع  الأقييل،  على  �صنوات  خم�ش 

التورط يف اأي عمليات م�رصفية م�شبوهة)))).  

وعلى ال�صعيد العربي اعتمد جمل�ش وزراء الداخلية العرب عام )2003( القانون 

العربي النموذجي ال�صرت�صادي ملكافحة غ�صل الأموال، الذي اأّكد على اأهمية التعاون 

الإجرائي بني الدول الأع�صاء، بغية تعزيز فعالية اإجراءات منع جرائم غ�صل الأموال 

غ�صل  بجرائم  املتعّلقة  املعلومات  تبادل  لتي�صر  قنوات  اإن�صاء  ذلك  يف  مبا  و�صبطها، 

الأموال، والتعاون على اإجراء التحريات ب�صاأن هذه اجلرائم، وتبادل اخلرباء واخلربات، 

الأموال، والعمل  املكّلفني مبكافحة غ�صل  باملوّظفني  ة  التدريبية اخلا�صّ الربامج  وتطوير 

على امل�صاركة يف املوؤمترات والدورات الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون)3)).

))))  الدكتور �شالح ال�شعد - املرجع ال�شابق - �ض. �ض 1)1، ))1.
اعتمده جمل�ض وزراء  الذي  االأموال  النموذجي اال�شرت�شادي ملكافحة غ�شل  العربي  القانون  املادة )1 من  )3))  راجع 

الداخلية العرب يف الدورة الع�شرين، مبوجب قراره رقم )39 تاريخ 14/ 1/ 003).
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املبحث الثاين
جهود مكافحة جرمية غ�سل الأموال على امل�ستوى الوطني

الأموال؛  مكافحة جرمية غ�صل  مهمة يف طريق  الدول خطواٍت  العديد من  خطت 

ات�صاع  لعدم  اأمراً �رصورياً، ونظراً  بات  املحلي  امل�صتوى  لهذه اجلرمية على  فالت�صدي 

فاإّننا  املجال يف هذا البحث لعر�ش خمتلف تارب الدول يف مكافحة هذه اجلرمية، 

�صنقت�رص على عر�ش تربة اململكة العربية ال�صعودية، من خالل التعّر�ش لأهّم الن�صو�ش 

القانونية التي جتّرم اأن�شطة غ�شل الأموال وتعاقب عليها، اأو التي تبّي ال�شلطات املنوط 

بها مالحقة مرتكبي جرائم غ�صل الأموال واملهام امل�صندة اإليها، اإ�صافًة اإلى عر�ش بع�ش 

القرارات الق�صائية ال�صادرة عن حماكم اململكة بخ�صو�ش هذه اجلرائم.

املطلب الأول:

القوانني والهيئات ال�سعودية املخت�سة مبكافحة غ�سل الأموال

املتعلقة  الأنظمة  من  جمموعة  باإ�صدار  قام  حينما  عماًل  ال�صعودي  املنظم  اأح�صن 

مبو�صوع مكافحة جرائم غ�صل الأموال، وفيما يلي نبني اأبرز اجلهود التي بذلتها اململكة 

يف هذا الإطار.
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الفرع الأول/ القوانني ال�سعودية اخلا�سة مبكافحة جرمية غ�سل الأموال:

بتاريخ  رقم 31  امللكي  املر�صوم  ال�صادر يف  الأموال  مكافحة غ�صل  نظام  يعد 

اأبرز الت�رصيعات ال�صادرة يف اململكة فيما يخ�ش مكافحة  11/ 5/ 1433هي من 

اإليه عدد من الأنظمة التي ل تقل اأهميًة عنه مثل:  جرمية غ�صل الأموال، وي�صاف 

)نظام موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، نظام النقد، نظام مكافحة التزوير، نظام 

املنظمة  القواعد  الئتمانية،  املعلومات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  البنوك،  مراقبة 

فتح  قواعد  ال�صعودية،  للم�صارف  ال�صرت�صادي  الدليل  ال�رصافة،  اأعمال  ملزاولة 

الختال�ش  عمليات  مكافحة  دليل  لت�صغيلها،  العامة  والقواعد  البنكية  احل�صابات 

للبنوك  املحا�صبة  معاير  الداخلية،  الرقابة  واإر�ييصييادات  دليل  املييايل،  والحتيال 

التجارية(، وغر ذلك من الأنظمة والتعليمات املوجهة ملكافحة هذه اجلرمية.

بها نظام مكافحة غ�صل الأموال، ف�صنلقي عليه  التي يحظى  الكبرة  ولالأهمية 

مزيداً من ال�صوء، اإذ نتناول اأبرز ما ورد فيه بخ�صو�ش حتديد ماهية جرمية غ�صل 

مرتكبيها  مبالحقة  املخت�صة  واجلهات  اجلرمية،  لهذه  املقررة  والعقوبات  الأموال، 

وحماكمتهم.

فقد بنّي هذا النظام اأن جرمية غ�صل الأموال هي: ارتكاب اأي فعل اأو ال�رصوع 

النظام،  اأو  اأموال مكت�صبة خالفاً لل�رصع  اأ�صل حقيقة  اأو متويه  اإخفاء  فيه؛ بق�صد 

وجعلها تبدو م�رصوعَة امل�صدر؛ متويهاً مل�صادرها احلقيقية)4)).

ويق�صد بالأموال غر امل�رصوعة والتي تكون حماًل جلرمية غ�صل الأموال: تلك 

)4))  املادة 1 من نظام مكافحة غ�شل االأموال لعام 1433 هـ.
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ثابتة،  اأو  منقولة  معنوية،  اأو  كانت  مادية  نوعها  كان  اأياً  املمتلكات  اأو  الأ�صول 

وامل�صتندات القانونية وال�صكوك التي تثبت متلك الأ�صول اأو اأي حق متعلق بها، 

اإذا كانت ناجتة عن ن�شاط اإجرامي اأو م�شدر غري م�رصوع اأو غري نظامي)5)).

بنوك  يف  غ�صلها  املراد  الأمييوال  اإيييداع  خالل  من  عادًة  تتم  الغ�صل  فعمليات 

اإحدى الدول ذات الأنظمة ال�صعيفة اأو ما ي�صمى بالقر�ش امل�صمون، اأو من خالل 

الغ�صل بوا�صطة العتمادات امل�صتندية لنقل الأموال من مكان اإلى اآخر بطريقة غر 

م�رصوعة، كاأن يرُفتح اعتماد م�صتندي ل�صتراد ب�صائع ل ت�صل اأ�صاًل اأو ل متثل قيمةرُ 

الب�صائع كامل قيمة العتماد، اأو عن طريق الكتتاب يف �صوق املال مببالغ كبرة من 

الأموال املراد غ�صلها، اأو باتباع اأ�صلوب اإن�صاء �رصكات وهمية، واأخراً من خالل 

جمع التربعات ل�صالح اجلمعيات والهيئات اخلرية غر املرخ�صة)6)).

مرتكبي  بحق  الأمييوال  غ�صل  مكافحة  نظام  قّررها  التي  للعقوبات  وبالن�صبة 

جرائم غ�صل الأموال فهي عقوبة ال�صجن مدة ل تزيد على ع�رص �صنوات، والغرامة 

املالية مبا ل يزيد على خم�صة ماليني ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، مع م�صادرة 

الأموال واملتح�صالت والو�صائل حمل اجلرمية، بغية منع اأي عمليات بيع و�رصاء 

وحتويل اأو ا�صتبعاد لهذه املمتلكات)))).

واإذا اختلطت الأموال واملتح�صالت باأموال اكت�صبت من م�صادر م�رصوعة كانت 

)5))  املادة 1 من نظام مكافحة غ�شل االأموال لعام 1433 هـ.
)6))  للمزيد حول هذه االأ�شاليب ميكن الرجوع اإلى الن�شرة الدورية الرابعة لعام 009) و 010) ال�شادرة عن وحدة التحريات 
http://www.moi.gov.sa/ :التايل االإلكرتوين  الرابط  ال�شعودية على  العربية  اململكة  الداخلية يف  لوزارة  التابعة  املالية 
wps/wcm/connect/94c63c004605e33da294e28f4d7e2c8f/safiu+report2009-20010.pdf?MOD=AJPERES

))))  راجع ن�ض املادة 18 من نظام مكافحة غ�شل االأموال لعام 1433 هـ.
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هذه الأموال خا�صعة للم�صادرة يف حدود ما يعادل القيمة املقدرة للمتح�صالت 

غر امل�رصوعة.

ددت اإلى ال�صجن مدة  ومن املعلوم باأن العقوبات الواردة يف هذا النظام قد �صرُ

ل تزيد على خم�ش ع�رصة �صنة، وغرامة مالية ل تزيد على �صبعة ماليني ريال، اإذا 

اقرتنت جرمية غ�صل الأموال بحالت معينة، كارتكابها من خالل ع�صابة منظمة، اأو 

ا�صتخدام اجلاين للعنف اأو الأ�صلحة، اأو �صغل اجلاين وظيفة عامة وات�صال اجلرمية 

بهذه الوظيفة، اأو التغرير بالن�صاء اأو الق�رص وا�صتخدامهم، اأو ارتكاب اجلرمية من 

خالل موؤ�ص�صة خرية اأو اإ�صالحية اأو تعليمية، اأو بحالة �صدور اأحكام �صابقة بالإدانة 

بحق اجلاين)8)).

مع العلم اأن النظام قد منح الخت�صا�ش بالف�صل يف املنازعات املتعلقة بجرمية 

غ�صل الأموال للمحاكم العامة، بينما تتولى هيئة التحقيق والدعاء العام التحقيق 

والدعاء اأمام املحاكم املخت�صة يف هذه اجلرائم)9)).

يف  التحقيق  اإجراءات  جميع  تتولى  العام  والدعاء  التحقيق  هيئة  فاإن  وعليه 

ق�صايا غ�صل الأموال، وهي التي تت�رصف يف التحقيق برفع الدعوى اأو حفظها، 

كما اأنها تقوم بالدعاء العام اأمام املحاكم العامة.

وتطبيقاً لهذه الن�صو�ش القانونية فقد حكم باململكة بتعزير متهم بجرم غ�صل 

الأموال ب�صجنه خم�ش �صنوات من تاريخ دخوله ال�صجن، وم�صادرة املبلغ الذي 

رياًل،  وخم�صون  واأربعمائة  األفاً  وثالثون  وت�صعة  مائتان  وقدره  بحوزته،  وجد 
)8))  املادة 19 من نظام مكافحة غ�شل االأموال لعام1433 هـ.

)9))  املادتان 9) و 30 من نظام مكافحة غ�شل االأموال لعام 1433 هـ.
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األقي القب�ش عليه من قبل  بناء على اعرتافه الطوعي والختياري، وذلك بعد اأن 

الإدارة العامة ملكافحة التزوير باملديرية العامة للجوازات، بعد تلقيهم بالغاً هاتفياً 

فئة  من  مالية  مبالغ  وطبع  التزوير  اأعمال  املتهم  امتهان  مفاده  اململكة،  من خارج 

اململكة عن  اإلى خارج  املالية  املبالغ  من  العديد  بتحويل  وقيامه  ريال،  اخلم�صمائة 

ث يف حوزته على مبلغ  طريق البنوك بعد تلقيها من اأ�صخا�ش داخل اململكة، اإذ عرُ

مائتني وت�صعة وثالثني األفاً واأربعمائة وخم�صني رياًل، واإيداعات بنكية مببلغ اأربعمائة 

واأربعة وثمانني األفاً و�صتمائة وخم�صني رياًل، وجمموعة ر�صائل فاك�ش مببالغ مالية 
قدرها ثمامنائة وت�صعة اآلف وخم�صمائة وخم�صة وع�رصون رياًل)30).

ويف قرار اآخر حكم على متهم اأدين بجرم غ�صل الأموال بال�صجن خم�صة ع�رص 

جد يف حوزته كمية كبرة من حبوب  �صهراً واجللد اأربعمائة وع�رصين جلدة؛ اإذ ورُ

ومائة وثمان حبات، كما عث معه  األفاً  اثنا ع�رص  »الإمفيتامني« املحظورة وعددها 

�صند  و�صتني  خم�صة  من  واأكث  مالية،  مبالغ  على  حتتوي  حل�صابات  ك�صوف  على 

اإيداع، وذلك ب�صبب عدم قدرة املتهم على اإثبات م�رصوعية اأمواله التي اأظهرتها 

ك�صوف ح�صاباته والأن�صطة التجارية التي قام مبزاولتها)31).

الفرع الثاين/ اأبرز الهيئات ال�سعودية املخت�سة مبكافحة غ�سل الأموال:

الكفيلة  الإجراءات  من  العديد  اتخاذ  اإلى  ال�صعودية  العربية  اململكة  �صارعت 

باحلد من جرمية غ�صل الأموال، انطالقاً من مت�صكها بال�رصيعة الإ�صالمية ال�صمحة، 
)30)  القرار ال�شادر عن املحكمة العامة يف الريا�ض.

)31)  القرار ال�شادر عن الدائرة اجلنائية االأولى يف املحكمة الكربى يف الريا�ض بتاريخ 30/ 1/ 3)14 هـ.
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وتاأكيداً على التزامها بتطبيق التفاقيات والقرارات الدولية ذات ال�صلة.

فقد قامت اجلهات املعنية وعلى راأ�صها موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي مبكافحة 

واللوائح  التعليمات  من  العديد  اإ�صدار  خالل  من  اململكة  يف  الأمييوال  غ�صل 

املوجهة للجهات اخلا�صعة لإ�رصافها من بنوك وحمالت ال�رصافة وغرها، للتاأكد 

عمليات  ملكافحة  ال�صرت�صادية  والأدلة  والتعليمات  للقواعد  تطبيقها  فاعلية  من 

غ�صل الأموال، وخا�صًة فيما يتعلق بتحديد هوية العمالء ومعلوماتهم اخلا�صة، 

والتقيد بتعليمات العناية الواجبة عند التعامل مع العمالء، والحتفاظ بامل�صتندات 

وامللفات ذات ال�صلة.

التابعة  الأمييوال  غ�صل  ملكافحة  الدائمة  اللجنة  اإن�صاء  مت  اخل�صو�ش  هذا  ويف 

عام   )15( رقم  الييوزراء  جمل�ش  قرار  مبوجب  ال�صعودي  العربي  النقد  ملوؤ�ص�صة 

)1420( هي، والتي ت�صم حتت مظلتها اجلهات احلكومية، مثل: )وزارات العدل 

والداخلية واخلارجية واملالية، هيئة التحقيق والدعاء العام، موؤ�ص�صة النقد العربي 

املتعلقة  املالية، م�صلحة اجلمارك(، وغرها من اجلهات  ال�صوق  ال�صعودي، هيئة 

مبكافحة غ�صل الأموال.

التو�صيات  لتنفيذ  الالزمة  اخلطوات  بو�صع  خا�صٍة  ب�صفٍة  اللجنة  هذه  وترُعنى 

مبكافحة  املتعلقة  املو�صوعات  جميع  ودرا�صة  الأمييوال،  غ�صل  ملكافحة  الأربعني 

غ�صل الأموال باململكة، والرفع عما يلزم اإلى املقام ال�صامي بخ�صو�ش ما يواجه 

اجلهات املعنية من معوقات و�صعوبات حيال تنفيذ اخلطوات والإجراءات املتعلقة 
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بالتو�صيات الأربعني، وما لديها من مقرتحات ومرئيات لتذليلها))3).

ول بد اأن نذكر هنا الدور البارز الذي تلعبه وحدة التحريات املالية التابعة لوزارة 

تلقي  مب�صوؤولية  املخولة  ال�صلطة  لتكون   )2003( عام  اأن�صئت  والتي  الداخلية، 

البالغات عن الأن�صطة امل�صتبه بعالقتها بغ�صل الأموال من جميع املوؤ�ص�صات املالية 

اخلا�صة  واملعلومات  البالغات  بجميع  مزودة  بيانات  قاعدة  واإن�صاء  املالية،  وغر 

بغ�صل الأموال، ومن ثم القيام بتحليلها واإعداد التقارير عنها، والعمل على حتري 

منابعها؛ بغية اإحالة جميع العمليات التي ي�صتبه باأّنها تنطوي على عمليات غ�صل 

اأموال غر م�رصوعٍة لل�صلطات املخت�صة.

واأخراً فقد اأولت ال�صلطات ال�صعودية اأهمية كبرة ملو�صوع التدريب يف جمال 

للعاملني  التدريبية  الييدورات  من  العديد  عقدت  حيث  الأمييوال،  غ�صل  مكافحة 

املحلية  والندوات  املوؤمترات  من  ا�صت�صافت عدداً  كما  العالقة،  ذات  اجلهات  يف 

ت�صعى  اأنها  اإلى  اإ�صافًة  والفنية،  الب�رصية  القدرات  تعزيز  اإلى  الهادفة  والإقليمية 

جاهدًة لن�رص برامج توعية اجلمهور مبخاطر جرمية غ�صل الأموال وب�رصورة جمابهتها 

بكل الو�صائل املمكنة، ملا فيها من خمالفة للقيم الإن�صانية والأخالقية والدينية على 

حد �صواء.

زيارة  االأمــوال ميكن  غ�شل  ملكافحة  ال�شعودي  العربي  النقد  موؤ�ش�شة  الدائمة يف  اللجنة  ن�شاطات  على  لالإطالع    (3((
     http://www.sama.gov.sa/MoneyLaundry/Pages/Home.aspx:الرابط االإلكرتوين التايل
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املطلب الثاين: 

جهود اململكة العربية ال�سعودية على ال�سعيدين الدويل والإقليمي

جتّلى ن�شاط اململكة ب�شورٍة جليٍة من خالل ع�شويتها يف جمموعة العمل املايل 

)فاتف(، امل�صوؤولة عن و�صع املعاير العاملية ملكافحة غ�صل الأموال.

وقد اأبدت اململكة تعاونها مع خمتلف الوحدات املالية النظرة، وقامت بتوقيع 

)البحرين  مثل:  اأخرى،  جهٍة  من  اخل�صو�ش  بهذا  دول  عّدة  مع  تفاهم  مذكرات 

وم�رص والإمارات العربية املتحدة وال�صنغال وبلجيكا وفرن�صا واأملانيا(.

الدولية  التفاقيات  من  جمموعة  على  ال�صعودية  العربية  اململكة  و�صادقت 

اخلا�صة مبكافحة غ�صل الأموال، كاتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة التار غر امل�رصوع 

باملخدرات واملوؤثرات العقلية، واتفاقية قمع متويل الإرهاب، واتفاقية الأمم املتحدة 

ملكافحة اجلرمية املنّظمة.

وعلى ال�صعيد الإقليمي تعد اململكة ع�صواً موؤ�ص�صاً ملجموعة العمل املايل ملنطقة 

ال�رصق الأو�صط و�صمال اإفريقيا )مينا فاتف(، التي اأن�صئت عام )2004(، بغر�ش 

ن�رص املعاير الدولية وتطبيقها؛ ملكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب، مع احلر�ش 

على تبادل اخلربات الفنية والقانونية يف املنطقة، وهو ما يوؤدي اإلى رفع م�صتوى 

التزام دول املجموعة يف جمال غ�صل الأموال، طبقاً للقيم الثقافية اخلا�صة بالدول 
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الأع�صاء ومبا يتوافق مع اأطرها الد�صتورية ونظمها القانونية)33).

ومن �صمن التفاقيات الإقليمية التي ان�صمت لها اململكة العربية ال�صعودية نذكر 

على �صبيل املثال: التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب لعام )1998(، اتفاقية منّظمة 

املوؤمتر الإ�صالمّي ملكافحة الإرهاب الدويل لعام )1999(، اتفاقية جمل�ش التعاون 

اخلليجي ملكافحة الإرهاب عام )2004(.

)33)  للمزيد حول جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا ميكن الرجوع اإلى موقعهم االإلكرتوين:
  http://www.menafatf.org/arb/home.asp  
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اخلامتــة:

اأق�صى  لها  والت�صدي  الأموال  غ�صل  جرمية  ملكافحة  الدويل  التعاون  جهود  بلغت 

حدودها، وباملقابل فقد كانت هناك العديد من املبادرات الناجحة على ال�صعيد املحلي، 

وحتى  والجتماعي  القت�صادي  اجلانبني  على  وخيمة  اآثار  من  الظاهرة  تلك  ت�صببه  ملا 

الأمني وال�صيا�صي، وهو ما يعوق عملية التطوير والتنمية يف �صتى املجالت، ويوؤكد 

�رصورَة تكثيف اجلهود الدولية واملحلية يف البحث عن اآليات قانونية ومالية وفنية ت�صاعد 

يف التقليل من خطورة هذه اجلرمية.

ومن خالل مالم�صتنا ملو�صوع البحث، فاإننا نوجز اأهم ما مت التو�صل اإليه من نتائج، 

جرمية  مواجهة  جهود  لتفعيل  ال�رصورية  واملقرتحات  التو�صيات  من  عدداً  نقرتح  كما 

غ�صل الأموال.

اأوًل / النتائج:

حظيت جمابهة جرمية غ�صل الأموال بالهتمام الوا�صع على ال�صعيد الدويل؛ ب�صبب 

ما ينجم عنها من خماطر على القت�صاد العاملي، وملا حتدثه من ركود اقت�صادي وزعزعة 

لالأمن وال�صتقرار، خا�صًة مع احتمال حتولها من جرمية ذات طابع حملي، اإلى جرمية 

منظمة عابرة للحدود.

اإن الو�صائل والأ�صاليب املتبعة يف مكافحة جرائم غ�صيل الأموال لن تدي نفعاً اإن 

مل تتعاون جميع الدول على حد �صواء يف مالحقة هذه اجلرائم والت�صدي لها، خا�صًة 
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يف جمالت تبادل املعلومات وت�صليم املجرمني، وو�صع الأطر القانونية الالزمة للق�صاء 

عليها واحلد منها.

عقوبات  ذات  لت�رصيعات  الييدول  اإ�صدار  الأمييوال  غ�صل  عمليات  تنب  يتطلب 

الإطار  هذا  واملالية، ويف  الإدارية  والإجييراءات  املبادرات  من  الكثر  واتخاذ  م�صددة، 

اإلى تفعيل  �صعت اجلهود الوطنية ملكافحة غ�صل الأموال يف اململكة العربية ال�صعودية 

ت�رصيعات مالئمة تتيح مكافحة هذه اجلرمية، ف�صاًل عن اإن�صاء اإدارات ووحدات خمت�صة 

مبراقبة عمليات غ�صل الأموال ومتابعتها ومالحقتها.

ثانيًا / التو�سيات واملقرتحات:

والوطنية  والإقليمية  الدولية  الأ�صعدة  جميع  على  اجلهود  من  املزيد  بذل  �رصورة 

مكافحتها؛  جهود  ينّظم  قانوين  اإطار  و�صع  خالل  من  الأموال،  غ�صل  جرمية  ملواجهة 

لت�صمل ترميَها واإقراَر العقوبات املنا�صبة لها، وحتديد امل�صوؤوليات وال�صالحيات ملختلف 

ال�صليمة  التدابر  اتخاذها  ي�صمن  ما  وهو  ال�صاأن،  بهذا  ال�صلة  ذات  والهيئات  اجلهات 

الكفيلة بالق�صاء على مثل هذه الأن�صطة والعمليات غر امل�رصوعة.

احلر�ش على التن�صيق امل�صتمر بني الدول واملنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، 

وفقاً  الدويل  والتعاون  املعلومات،  لتبادل  اأ�ص�ش  و�صع  و�صمان  اخلربات،  تبادل  بغية 

لالتفاقيات وال�صكوك املربمة ب�صاأن مكافحة غ�صل الأموال، خا�صًة فيما يتعلق باإجراءات 

الأدلة  على  واحل�صول  امل�صادرة،  واإجييراءات  املجرمني،  وتبادل  املتهمني  عن  البحث 

الالزمة لإثبات هذه اجلرائم.
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غ�صل  مبكافحة  ال�صلة  ذات  واملوؤ�ص�صات  الهيئات  جميع  لدى  الوعي  م�صتوى  رفع 

الأموال، من خالل عقد ور�ش العمل الهادفة اإلى تاأهيل العاملني يف هذه القطاعات، 

لعمليات  تعر�صهم  حال  يف  بها  القيام  لهم  ينبغي  التي  الإجييراءات  على  وتدريبهم 

م�صبوهة قد تت�صمن حماولت غ�صل اأموال.

الأموال،  املعنية مبكافحة غ�صل  الأمنية وامل�رصفية  الأجهزة  م�صاعفة جهود جميع 

من خالل زيادة الإنفاق عليها، وحتديث معداتها والتقنيات امل�صتخدمة من قبلها؛من 

ابتكار  اإلى  اأجل الت�صدي لهذه اجلرائم، مبا يتالءم مع جلوء مرتكبي غ�صل الأموال 

التقني  النمو  ت�صارع  من  م�صتفيدين  قبل،   ذي  من  معروفة  تكن  مل  وطرق  و�صائل 

والتكنولوجي، وظهور العديد من الو�صائل الإلكرتونية احلديثة التي �صهلت عمليات 

نقل الأموال وتداولها.


