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  مدى فاعلیة الجهود الدولیة في مكافحة جریمة غسل األموال

 .كإحدى الجرائم المنظمة في القانون الدولي

 )دراسة مقارنة في النظام السعودي وبعض التشریعات الدولیة  (
  

 حنان السید عبد الهادي عبد الحافظ

 الریـاض، المملكـة ،)ًسـابقا(قسم القانون العام، كلیة الحقـوق، جامعـة دار العلـوم 

 .العربیة السعودیة

  hanan.hady1@gmail.com :البرید اإللكتروني
  

  ا : 
ظهرت اجلريمة املنظمة يف العصور القديمة، ثم تطور األمر إىل ظهور       

ن الثامن عرش، ويف مرحلة التشكيالت األوىل جلامعات املافيا بإيطاليا بالقر

الحقة هاجر عدد من رجال املافيا إىل أمريكا وشكلوا مجاعات سميت 

ولقد اضطلعت هذه . بالعائالت سيطرت بنفوذها عىل مجيع األنشطة االقتصادية

ُاجلامعات اإلجرامية يف اجلرائم املنظمة العابرة للحدود الوطنية، فقد ترتكب 

حايا يف بلدان أخرى، أو أن العائدات الناجتة عن اجلريمة يف بلد ما ويكون هلا ض

ولقد ساعدت العوملة هذه . ُاجلريمة جنيت أو استثمرت يف والية قضائية خمتلفة

اجلامعات اإلجرامية بام هلا من مزايا مثل سهولة االتصاالت والسفر الدويل 

لالضطالع باألنشطة اإلجرامية واستغالل نقاط الضعف يف النظم القانونية 

لذلك أصبح التحقيق يف اجلريمة املنظمة ومقاضاة . ًالرقابية سعيا لتحقيق الربحو

ًمرتكبيها ومعاقبتهم أكثر تعقيدا، وتشمل أكثر من والية قضائية، ومع بذل الدول 

ًجهودا ملكافحة اجلريمة املنظمة اكتسب التعاون الدويل بشأن املسائل 

لتعاون الدويل التقليدية املتمثلة يف وتفتقر أشكال ا. ًاجلنائية مزيدا من األمهية
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االتفاقات الثنائية إىل اختاذ ما يلزم من تدابري التصدي الرسيعة ملواجهة اجلريمة 

ومن أبرز . ًاملنظمة خاصة أن هذه اجلريمة ويف كثري من األحيان تتم يف عدة دول

م األمثلة عىل اجلرائم املنظمة عرب الوطنية، جرائم االجتار بالبرش، وجرائ

. اإلرهاب، وال شك أن جريمة غسل األموال تندرج ضمن اجلرائم املنظمة

ومتثل جريمة غسل األموال خطورة بالغة الرتباطها باجلريمة املنظمة والتي 

بدأت تتوغل يف املجتمع الدويل حيث تعدت احلدود الوطنية وامتدت لتشمل 

معات املتقدمة، بل وال ينحرص تأثري اجلريمة املنظمة عىل املجت. أكثر من دولة

إن أنشطتها تعترب عىل العكس هدامة بشكل أكرب بكثري يف البلدان النامية، للتأثر 

الشديد لتلك البلدان لعمليات املنظامت اإلجرامية والتي تغلغلت وتعمقت يف 

وهيدف . أجهزة اإلدارة العامة واهلياكل السياسية يف عدد من البلدان النامية

جريمة غسل األموال، مفهومها، خطورهتا وأساليبها وذلك البحث إىل بيان نشأة 

باإلضافة إىل بيان اجلهود املبذولة ملواجهتها ، باتباع املنهج الوصفي التحلييل

سواء عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل، ومدى كفايتها لردع غاسيل 

 .األموال وذلك بتطبيق املنهج املقارن

رغم من اجلهود الدولية املبذولة يف مكافحة ومن أهم نتائج البحث أنه بال

ُجريمة غسل األموال إال أهنا ما زالت ترتكب بشكل ملحوظ يف كثري من 

ٍاملجتمعات العربية والغربية عىل حد سواء مما يستتبع معه تكثيف اجلهود 

 .الدولية بشكل أكثر فاعلية للقضاء عىل تلك اجلريمة

    ت انظمة، غسل األموال، مواثيق دولية، قضايا غسل اجلريمة امل :ا

 .األموال، ترشيعات عربية
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   Abstract: 
 

 Organized crime appeared in ancient times, then the matter 
developed into the emergence of the first formations of mafia 
groups in Italy in the eighteenth century, and at a later stage, a 
number of mafia men immigrated to America and formed 
groups called families that controlled their influence over all 
economic activities. These criminal groups have been involved 
in transnational organized crime. The crime may be committed 
in one country and have victims in other countries, or the 
proceeds resulting from the crime may be earned or invested in 
a different jurisdiction. Globalization has helped these criminal 
groups with their advantages such as ease of communication 
and international travel to carry out criminal activities and 
exploit weaknesses in legal and supervisory systems in pursuit 
of profit. Therefore, the investigation, prosecution and 
punishment of organized crime has become more complex, 
and includes more than one jurisdiction. As states make efforts 
to combat organized crime, international cooperation on 
criminal matters has gained more importance. The traditional 
forms of international cooperation represented by bilateral 
agreements lack the necessary rapid response measures to 
confront organized crime, especially since this crime is often 
carried out in several countries. Among the most prominent 
examples of transnational organized crime are human 
trafficking crimes and terrorism crimes, and there is no doubt 



 

)١٣٨٦( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  that the crime of money laundering is included in organized 

crime. The crime of money laundering represents a serious risk 
of its association with organized crime, which began to 
penetrate into the international community, as it crossed 
national borders and extended to include more than one 
country. The impact of organized crime is not limited to 
developed societies. On the contrary, its activities are 
considered much more destructive in developing countries, 
due to the severe vulnerability of these countries to the 
operations of criminal organizations that have permeated and 
deepened the public administration and political structures in a 
number of developing countries. The research aims to 
demonstrate the origins of the money laundering crime, its 
concept, its seriousness and its methods by following the 
descriptive and analytical approach, in addition to the efforts 
made to confront it, whether at the national, regional and 
international levels, and the extent of its sufficiency to deter 
money launderers by applying the comparative approach. One 
of the most important results of the research is that despite the 
international efforts exerted in combating the crime of money 
laundering, it is still being committed significantly in many 
Arab and Western societies alike, which entails intensifying 
international efforts more effectively to eradicate this crime. 
    Keywords: Organized Crime, Money Laundering, International 
Charters, Money Laundering Issues, Arab Legislation. 
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  ا أ: 

ُ    يعد املال العصب الرئييس لالقتصاد الذي يعترب بدوره رشيان احلياة عىل املستويني  ُ

ًد سواء، والذي يقاس به تقدم األمم، فقد أصبح االقتصاد كيانا الوطني والدويل عىل ح ُ
ٍ

ًعامليا مرتابطا تتفاعل أجزاؤه فتتأثر وتؤثر يف املتغريات الدولية وال شك أن اسـتقرار . ً

ًاحلياة السياسية واالجتامعية مرتبط ارتباطا وثيقا بسالمة االقتصاد ً. 

جرائم االعتـداء عـىل األمـوال، وحيـث ُ    وبالرغم من أن جريمة غسل األموال تعد من 

تنتمي هذه اجلريمة لفئـة اجلـرائم الدوليـة املنظمـة ممـا يـستتبع معـه تكـاتف للجهـود 

إال أنه ال يمكن إنكار أن املصالح املحمية من . الدولية ملكافحتها بصورة أكثر فاعلية

واق املال جراء جتريمها كثرية جدا، ولقد ساهم التطور التكنولوجي اهلائل وحترر أس

العاملية إىل فتح قنوات لعمليات غسل األمـوال الناجتـة عـن اجلـرائم وكثـرة أنامطهـا 

 . ٍوتشعبها بشكل خميف مما له عظيم األثر عىل املستوى الوطني وكذلك الدويل
 

اف اأ: 
ُ    تعد جريمة غسل األمـوال مـن أخطـر اجلـرائم الدوليـة املنظمـة التـي انتـرشت عـىل 

ولية مستغلة املجال الوطني لعديد من الـدول يف حتقيـق أهـدافها، بإضـفاء الساحة الد

 .صفة املرشوعية عىل أموال متحصلة بطريق غري مرشوع

    وهتــدف هــذه الدراســة إىل بيــان نــشأة جريمــة غــسل األمــوال، مفهومهــا، خطورهتــا 

 الـوطني وأساليبها باإلضافة إىل بيان اجلهود املبذولة ملواجهتها سواء عىل املستوى

 أو عىل املستويني اإلقليمي والدويل، ومـدى كفايـة -لبعض الدول العربية و الغربية-

أم أن األمر يستلزم بذل مزيد مـن اجلهـود األخـرى، . هذه اجلهود لردع غاسيل األموال

فمكافحة هـذه اجلريمـة عـىل املـستوى الـدويل لـن تـؤيت ثامرهـا إال ببـذل مزيـد مـن 

ي للدول، حتى ال تتعاظم هذه اجلريمة وتصبح كيان متكامل اجلهود عىل النطاق الوطن

 .ُللفساد مما يصعب معه مواجهتها والقضاء عليها
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ا  : 
    أدى تعدد مصادر األمـوال غـري النظيفـة واملـرتبط إىل حـد كبـري بتنـوع األفعـال غـري 

ئم غـسل املرشوعة وعبورها احلدود الوطنية للدول إىل صعوبة اكتشاف كثري من جـرا

باإلضـافة إىل الـدور اخلطـري الـذي . األموال، خاصة أهنا متر بمراحل متعددة ومعقدة

يلعبه التطور التكنولوجي يف تطـوير األسـاليب املـستخدمة يف غـسل األمـوال، والتـي 

ُاستغلته املنظامت اإلجرامية لنرش نـشاطها يف أنحـاء العـامل، حيـث يـسفر عـن عمليـة 

ٍة عىل الصعيدين الـداخيل واخلـارجي للـدول عـىل حـد غسل األموال نتائج جد خطري

 .سواء

   فعــىل الــصعيد الــداخيل تــؤدي عمليــة غــسل األمــوال إىل هــروب األمــوال للخــارج 

ُوخسارة اإلنتاج ألحد أهم عنارصه وهو رأس املال، والذي يساهم يف تنمية االقتـصاد 

املة وبالتايل احلد من الوطني وإقامة املرشوعات وما تتضمنه من استخدام األيدي الع

البطالة، كام يؤدي غسل األموال إىل الركود االقتصادي كون املال املتحصل عن هذه 

ُاجلريمة ألعامل غري مرشوعة ال يساهم يف التنميـة االقتـصادية للدولـة بـل تعمـل عـىل 

ًهدمها كلية، وظهور فئات إجرامية جديدة، وتنـامي هـذه اجلريمـة التـي تنخـر يف كيـان 

 .ة وهتدد أمنها واستقرارها، وهدم القيم وحتطيم القواننيالدول

    أما عىل الصعيد الـدويل فاسـتفحال جريمـة غـسل األمـوال كجريمـة منظمـة تتعـدى 

حدود الـدول يـؤثر عـىل عالقـات الـدول فـيام بـني بعـضها الـبعض سـواء عـىل جانـب 

القتـصادي بـني العالقات االقتصادية أو السياسية، حيث سـامهت العوملـة واالنفتـاح ا

ًالدول عىل ظهور عصابات للجريمة املنظمة بصفة عامة وجريمة غسل األموال خاصة 

 .والتي متارس أنشطتها خلف ستار رشكات دولية
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 ا : 

    تعتمد هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل والذي يتمثل يف إلقاء الضوء عىل 

ومهـا، خطورهتـا وأسـاليبها، وذلـك مـن خـالل جريمة غسل األموال وبيان نشأهتا، مفه

البحث والتقيص عن أساس هذه اجلريمة للتوصل يف النهاية إىل النتائج واملقرتحـات 

ــا ــساهم يف القــضاء عليه ــي ت ــشبه . الت ــه ال ــان أوج ــارن لبي ــاع املــنهج املق ــم اتب كــام ت

 -مـرصر،  لبنـان، اجلزائـ–واالختالف بني النظام السعودي وبعض الترشيعات العربيـة 

وكذلك عدد من الترشيعات الغربية يف مكافحة هذه اجلريمة للوقوف عىل مدى فاعلية 

ــة . اجلهــود الدوليــة ملكافحــة تلــك اجلريمــة ــاول بعــض القــضايا التطبيقي وكــذلك تن

 .ملكافحة تلك اجلريمة

ا : 
 ا ا  امن او: ا اول

 مقدمة

 جلريمة املنظمةمفهوم ا: املبحث األول

 املفهوم القانوين والفقهي للجريمة املنظمة: املطلب األول

 تعريف اجلريمة املنظمة يف املواثيق الدولية: املطلب الثاين

 .خصائص اجلريمة املنظمة: املبحث الثاين

ما ا : ال وا    
 مقدمة

 موال، األركان، اآلثار، املراحل، األساليبماهية جريمة غسل األ: املبحث األول

 تعريف جريمة غسل األموال وأركاهنا وآثارها : املطلب األول

 وأركاهناتعريف جريمة غسل األموال : الفرع األول

 آثار جريمة غسل األموال: الفرع الثاين
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 مراحل وأساليب غسل األموال : املطلب الثاين

 مراحل غسل األموال: الفرع األول

 أساليب غسل األموال: رع الثاينالف

ًمكافحة جريمة غسل األموال داخليا ودوليا: املبحث الثاين ً 

 مكافحة جريمة غسل األموال بالنظام السعودي: املطلب األول

 مكافحة جريمة غسل األموال يف بعض الترشيعات األخرى: املطلب الثاين

 لتعاون اإلقليمي والدويلمكافحة جريمة غسل األموال عىل مستوى ا: املطلب الثالث

 مكافحة جريمة غسل األموال عىل املستوى اإلقليمي: الفرع األول

 مكافحة جريمة غسل األموال عىل مستوى الدويل: الفرع الثاين

 تطبيقات عملية لقضايا غسل األموال: املبحث الثالث

 قضايا غسل األموال يف بعض الترشيعات الغربية: املطلب األول

 قضايا غسل األموال يف بعض الدول العربية: املطلب الثاين

ا 
 ا 

 ات
 اا 

  ارات
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  :ا اول 

ون اما  ا ا 
: 

    ظهرت اجلريمة املنظمة يف العصور القديمة حيث كانت املجتمعات البدائية مكونة 

ًتامعيـا تعتمـد عليـه يف األمـن واالسـتقرار، ومـع ظهـور ًمن قبائل توفر لنفسها نظامـا اج

ُوجــدت اجلريمــة املنظمــة بــشكل بــدائي -خاصــة احلــضارة الفرعونيــة–احلــضارات 

كالرسقة التي كانت تقوم هبا العصابات لرسقة املعابد واملقـابر، حيـث كـان الفراعنـة 

 .حيتفظون بكنوزهم فيها

العائلـة –الت األوىل جلامعـات املافيـا     ومع بداية القرن الثامن عرش ظهرت التـشكي

هـذه العـصابة  وهي أقدم وأشهر مجاعات اجلريمة املنظمـة، فقـد تـشكلت -اإليطالية

نتيجة حروب بعض األملان خالل الفتح العـثامين جلزيـرة صـقلية، فكونـوا مجاعـات 

مسلحة فرضت سيطرهتا عىل هذه اجلزر وتولت محاية الضعفاء مقابل إتـاوة وصـلت 

ًإرغام األهايل عىل دفعها رغام عنهم، وذلك مقابل عدم االعتداء عليهم وعىل إىل حد 

 .أمواهلم وممتلكاهتم، ثم انترشت مجاعات املافيا بعد ذلك يف مجيع أنحاء إيطاليا

    وجاء منتصف القرن الثامن عرش فهاجر عدد من رجـال املافيـا إىل أمريكـا وشـكلوا 

هــا عــىل مجيــع األنــشطة االقتــصادية مجاعــات ســميت بالعــائالت ســيطرت بنفوذ

 .)١(املحظورة وغري املحظورة، وعىل احتادات العامل والنقابات املختلفة

    وبالرغم من املالحقات القضائية جلامعات املافيا يف أمريكا، إال أهنا ما تزال تتمتع 

حفاظ بقدرة كبرية من السيطرة عىل األسواق اإلجرامية واستخدام العنف والتهديد به لل

                                                        

ــــة، مفهــــوم اجلريمــــة املنظمــــة، : انظــــر  - ١ ــــف اهللا النحل ــــع اإللكــــرتوين٢٠١٣خل :  عــــىل املوق

khelfallalnahla.unblog.fرشيــف ســيد كامــل، اجلريمــة. د: ، ويراجــع يف ظهــور اجلريمــة املنظمــة 

 .١، دون سنة نرش، ص ١دار النهضة العربية، ط : املنظمة يف القانون املقارن، القاهرة



 

)١٣٩٢( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

عىل هذه السيطرة، وإفساد إنفاذ القانون والنظام الـسيايس عـرب التـسلل يف املؤسـسات 

       .)١(التجارية واحلكومية وإحكام السيطرة عليها

ولقد حدث تزايد رسيع يف ضلوع اجلامعات اإلجرامية يف اجلـرائم املنظمـة العـابرة 

يف خمتلـف البلـدان متعـددة للحدود الوطنية، فالتشعبات املمكنـة للجريمـة املنظمـة 

ُاجلوانب والطبقـات، فقـد ترتكـب اجلريمـة يف بلـد مـا ويكـون هلـا ضـحايا يف بلـدان 

يف واليــة قــضائية  ُأخــرى، أو أن العائــدات الناجتــة عــن اجلريمــة جنيــت أو اســتثمرت

ولقد ساعدت العوملة هذه اجلامعات اإلجرامية بام هلا من مزايا مثل سـهولة . خمتلفة

ــصاالت  ــة والــسفر الــدويل لالضــطالع باألنــشطة االت ورسعتهــا والتحركــات املالي

 .)٢(ًاإلجرامية واستغالل نقاط الضعف يف النظم القانونية والرقابية سعيا لتحقيق الربح

ً   ولقد كانت اجلريمة املنظمة يف أمريكا الشاملية تتألف دائام من جمموعات متنوعة، 

ان أخرى، ظهرت السـتغالل فـرص إجراميـة صغرية يف بعض األحيان أو كبرية يف أحي

ُمعينة فقد أهتم املستوطنون األوروبيون األوائل يف أمريكا الشاملية بالتورط يف نـشاط 

اجلريمة املنظمة لتفادي الرضائب واالنخراط يف الرسقات املخططة من وسائل النقل 

  .)٣(العام، ورشوة املسؤولني احلكوميني لتأمني خدمات مميزة هلم

  وهلذه األسباب أصبح التحقيق يف اجلريمة املنظمة ومقاضاة مرتكبيها ومعـاقبتهم     

ًأكثر تعقيدا، وتشمل أكثر من والية قضائية، ومع بذل الدول جهودا ملكافحـة اجلريمـة  ً

وتفتقـر . ًاملنظمة اكتسب التعاون الدويل بـشأن املـسائل اجلنائيـة مزيـدا مـن األمهيـة

                                                        

١ -  Albanese Jay, Transnational Organized Crime, Transnational Organized 

Crime in North America, Thousand Oaks, Sage Publications,2014, p.3 

ة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلريمـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، الـدورة مؤمتر األطراف يف اتفاقي: انظر  - ٢

 .٢٠١٢ أكتوبر ١٩ إىل ١٥السادسة، فيينا، الفرتة من 

٣ -   Albanese Jay,op. cit, p2 .  



  

)١٣٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

ليدية املتمثلة يف االتفاقات الثنائيـة إىل اختـاذ مـا يلـزم مـن أشكال التعاون الدويل التق

ًتدابري التصدي الرسيعة ملواجهة اجلريمة املنظمة خاصة أن هذه اجلريمة ويف كثري من 

 . )١(األحيان تتم يف عدة دول

    ومن أبرز األمثلة عىل اجلرائم املنظمة عرب الوطنية، جرائم االجتار بالبرش، وجـرائم 

غري املرشوع باألسـلحة، وجـرائم اإلجتـار باملخـدرات، وجـرائم اإلرهـاب، االجتار 

وجرائم االستغالل اجلنيس التجاري لألطفال، وجرائم رسقة امللكية الفكرية التي تـتم 

وال شك أن جريمة غسل األموال تندرج ضمن اجلرائم املنظمة فجميع . )٢(بشكل منظم

 .اجلرائم سالفة الذكر تتم يف عدة دول

ومتثل جريمة غسل األموال خطورة بالغـة ألكثـر مـن ناحيـة سـواء مـن حيـث اتـساع     

ــل يف  ــدأت تتوغ ــي ب ــة والت ــة املنظم ــا باجلريم ــة، أو الرتباطه ــصورة خميف ــا ب حجمه

 . )٣(املجتمع الدويل حيث تعدت احلدود الوطنية وامتدت لتشمل أكثر من دولة

ُتقدمة، حيث اعتربت أنظمتهـا وال ينحرص تأثري اجلريمة املنظمة عىل املجتمعات امل

االقتصادية مصدر ظهور املنظامت اإلجرامية املوجهة للربح، بـل إن أنـشطة اجلريمـة 

املنظمة تعترب عىل العكس هدامة بشكل أكرب بكثري يف البلـدان الناميـة، للتـأثر الـشديد 

                                                        

أمحــد رفعــت، اإلرهــاب الــدويل يف ضــوء أحكــام القــانون الــدويل واالتفاقيــات الدوليــة . د: انظــر  - ١

 .١٤٤، ص ١٩٩٩دار النهضة العربية، : هرةقرارات األمم املتحدة، القا

ُيراجع برنامج تعزيز حكـم القـانون يف بعـض الـدول العربيـة، حتـديث النيابـات العامـة، أعـامل عـن   - ٢

 .٢٠٠٧ مارس ٢٩ إىل ٢٨من : ، القاهرة"اجلريمة املنظمة عرب الوطنية": الندوة اإلقليمية حول

واجهــة اجلنائيــة لظــاهرة غــسل األمــوال يف القــانون عبــد اهللا حممــد عــون الزهــراين، امل: انظــر  -  ٣

اجلنائي الداخيل والقانون اجلنائي الدويل، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عـني شـمس، عـام 

  .٢٢، ص ٢٠١٢



 

)١٣٩٤( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

ارة لتلك البلدان لعمليات املنظامت اإلجرامية والتي تغلغلت وتعمقت يف أجهـزة اإلد

 .)١(العامة واهلياكل السياسية يف عدد من البلدان النامية

    فاستقراء الواقع الدويل يوضح أن اجلريمة املنظمة عـرب الوطنيـة يف تزايـد مـستمر، 

مهددة بذلك أمن الدول واقتصاداهتا حيث سهولة التنقل بني الدول والطفرة التكنولوجية 

 .ت اإلجرامية يف ممارسة أعامهلا اإلجراميةيف عرصنا احلايل والتي استغلتها املنظام

                                                        

ًيراجع برنامج تعزيز حكم القانون يف بعض الدول العربية، مرجع سابق، وانظر أيضا  - ١ ُ: 

National Money Laundering, Risk Assessment, 2018. 



  

)١٣٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
  :ا اول 

ا ا  
ً    قبل أن نتطرق لتعريـف اجلريمـة املنظمـة كـان لزامـا علينـا تنـاول تعريـف اجلريمـة 

 وذلك باعتبار أن اجلريمة املنظمة هي جريمة عابرة للحدود الوطنية، فقد قـام )١(الدولية

 )٢(ون بوضع تعـاريف خمتلفـة للجريمـة الدوليـة، فقـد عرفهـا الفقيـهنخبة من فقهاء القان

Pellaاجلريمة التي تطبق عقوبتها وتنفذ باسم اجلامعة الدولية":  بأهنا ُ ، كام عرفها "ُ

ـــانون الــدويل تــرض ":  بأهنــاGlasser )٣(الفقيــه ـــالفة لقواعـــد الق واقعــة إجراميــة خم

جريمـة مـن ":  بأهنــا)٤(ام عرفهــا الـبعضبمصالح الدول التي حيميها هـذا القـانون، كـ

جرائم القانون الدويل العام وهتدد النظام الدويل، وهتدف النتهاك املصالح املحمية 

ُبمقتىض قواعد هذا القانون، ويطبق جزاء عىل مرتكبيها بمقتىض قواعد القانون الـدويل 

التـي هتـدد أمـن اجلنائي الذي هو فرع من فروع القانون الـدويل الـذي هيـتم بـاجلرائم 

 .وسالمة البرشية

                                                        

جـرائم إبـادة - ٣  .جرائم ضد اإلنـسانية-٢. جرائم احلرب-١:       تنقسم أنواع اجلريمة الدولية إىل  -١

خالـد طعمـة صـعفك : انظر.  البيئيةاجلرائم-٦. اجلرائم املنظمة-٥. جرائم العدوان-٤. اجلنس البرشي

املسئولية اجلنائية الدوليـة -اجلنائي الدويل ومصادرهمفهوم القانون (الشمري، القانون اجلنائي الدويل، 

 .٦١، ص ٢٠٠٥، ٢د ن، ط: ، الكويت)القضاء اجلنائي الدويل-نظام تسليم املجرمني-وأنواعها

٢ -  Pella, la criminalité cool ectived des états etle droit penal de’lavenir, p 175. 

 .٥٨ابق، ص مذكور يف خالد طعمة صعفك الشمري، مرجع س

٣ -  Glasser, Introducation & L’etude de droit international Pénal, Benux ells- Paris, 

1954, p. 11.  ٥٨مذكور يف خالد طعمة صعفك الشمري، املرجع السابق، ص. 

عادل محـزة عـثامن، املـسؤولية القانونيـة عـن اجلـرائم الدوليـة، دراسـة يف حالـة املوقـف . د: انظر  - ٤

 .٩٠، ص ٤٨األمريكي، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد 



 

)١٣٩٦( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

مـن مـرشوعها ) ١٩(    أما جلنة القانون الدويل فقد عرفت اجلريمة الدولية يف املـادة 

تلك التي تقع ": ًلتقنني قواعد املسؤولية الدولية عن األعامل غري املرشوعة دوليا بأهنا

نطـاق واسـع، أو خمالفة لقواعد القانون الدويل الواردة يف نصوص اتفاقية مقبولة عىل 

ِالثابتة كعرف دويل أو كمبادئ عامة معرتف هبا من قبل الدول املتمدنة، وأن تكون تلك 
ُ

اجلريمـــة مـــن اجلـــسامة بحيـــث أهنـــا تـــؤثر يف العالقـــات الدوليـــة أو هتـــز الـــضمري 

 .)١("اإلنساين

    أما بالنسبة لتعريف اجلريمة املنظمة فقد كان هنـاك عديـد مـن املحـاوالت يف هـذا 

ًشأن، إال أن اجلدال كـان مطـوال لتحديـد مفهومهـا سـواء عـىل املـستوى الـوطني أو ال

اإلقليمي أو الدويل، وال يوجد تعريف دقيق متفق عليه للجريمة املنظمة وإنام تعددت 

آراء رجــال الفقــه والقــانون وتــضافرت جهــودهم للوصــول إىل تعريــف موحــد، ولعــل 

ل مـنهم يف تعريفـه للجريمـة املنظمـة، السبب يف ذلـك هـو املنظـور الـذي يتناولـه كـ

فالبعض يتناوهلا من حيث التنظيم والتنسيق الذي هييكلها، والبعض األخر يتناوهلا من 

ناحيــة تواطـــؤ جمموعـــات مـــن األفـــراد عـــىل اإلعـــداد بطريقـــة تكفـــل هلـــا النجـــاح 

  .)٢(واالستمرارية

                                                        

 .٥٨خالد طعمة صعفك الشمري، مرجع سابق، ص : انظر  - ١

٢ -  ام :           ، ن، رمق ا  وأ ا ا ، زي 

  ،رس   ،ق٩، ص ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ا. 



  

)١٣٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
  :ا اول 

ا  وا مما ا 
 

فنعـرض بعـض اآلراء يف   ا ا ى رل امن واء اب           

نشاط إجرامي يعتمد ": ُهذا اخلصوص حيث يعرف البعض اجلريمة املنظمة عىل أهنا

عىل التخطيط، وهي كـذلك عمـل مجـاعي يقـوم بـه عـدد مـن األفـراد املـؤهلني ذوي 

ع من خـالل اسـتخدام الوسـائل والتقنيـات اخلربة العالية لتحقيق الكسب املايل الرسي

 .)١("املتطورة وغري املحظورة

تلـك اجلريمـة التـي أفرزهتـا احلـضارة املاديـة لكـي ": ُ    ويعرفها البعض األخر بأهنا

متكن اإلنسان املجرم من حتقيق أهدافه اإلجرامية بطريقة متقدمة ال يتمكن القانون من 

 خيفي هبا أغراضه اإلجرامية، وال بـد لتحقيـق مالحقته بفضل ما أحاط نفسه من وسائل

 .)٢("هذه الغاية من تعاون جمموعة من املجرمني

اجلريمة املنظمة التي ": ُ    ومن جهة ثالثة يعرفها الدكتور أمحد جالل عز الدين بأهنا

ًتقوم أساسا عىل تنظيم مؤسس ثابت وهذا التنظيم لـه بنـاء هرمـي، ومـستويات للقيـادة، 

فيذ وأدوار ومهام ثابتـة وفـرص للرتقـي يف إطـار التنظـيم الـوطني، ودسـتور وقاعدة للتن

                                                        

 :ًوانظر أيضا يف تعريف اجلريمة املنظمة. خلف اهللا النحلة، مرجع سابق: انظر  - ١

- Markus-Schultze-Kraft, Organized crime, violence and development, 
Topic Guide August 2016, GSDRC: UK, P 3.  
- Dr. Jaco Huisman, Countering Weee illegal trade definition of organized 
crime applied weee, Interpol, 31 August 2014, p 19. 

حممد الفـاروق النبهـان، مكافحـة اإلجـرام يف الـوطن العـريب، املركـز العـريب للدراسـات . د: انظر  - ٢

عارف غالييني، اجلريمة املنظمة وأساليب مكافحتهـا، معهـد قـوى األمـن . ، مذكور يف د١٩٩٣األمنية، 

 .٦، ص ٢٠٠٨رشحني لرتبة رائد، الداخيل، لبنان، دورة النقباء امل



 

)١٣٩٨( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

داخيل صارم يضمن الوالء والنظام داخل التنظيم ثم األهم من ذلك االستمرارية وعـدم 

 .    )١("التوقيت

جريمــة متنوعـة ومعقــدة مـن األنــشطة ":     وقـد عرفهـا الــدكتور مـصطفى طــاهر بأهنـا

يعة واسعة النطاق املتعلقة بالعديد من السلع واخلدمات غري اإلجرامية والعمليات الرس

املـرشوعة هتـيمن عليهـا عــصابات بالغـة القـوة والتنظــيم، تـضم آالف املجـرمني مــن 

ــبطش،  ــتمرارية وقــوة ال ــن االحــرتاف واالس ــري م ــتم بقــدر كب ــسيات، وت خمتلــف اجلن

اليب عديـدة وتستهدف حتقيق الربح املـايل واكتـساب القـوة والنفـوذ، باسـتخدام أسـ

 .)٢("وخمتلفة

     ا ى ا ا ا  فنذكر آراء الـبعض يف تعريـف اجلريمـة      أ

ُجريمة ترتكـب مـن ":  عىل أهناDonald R. Gressyاملنظمة حيث عرفها األستاذ 

ًقبل شخص يشغل موقعا يف عمل قائم عىل أساس تقسيم العمل وخمصص الرتكاب  ِ

 .)٣("اجلريمة

 ليست نوعا خاصا من النشاط، بل ":  أهناOHNEY  WAREN كام عرفها الفقيه 

هي تقنية للعنف والرعب والفساد وهلا القدرة عىل دخول أي عمـل أو صـناعة لتحقيـق 

                                                        

ماهر فوزي لدراسة أعدها أمحد جـالل عـز الـدين، املالمـح العامـة للجريمـة املنظمـة، مقـال : انظر  - ١

، مـذكور يف ١٠، ص ١٩٩٣ سـبتمرب ٢٣، ٢٧٣منشور بمجلة الرشطة، االمارات العربية املتحدة، العـدد 

 .١٠حممد فوزي صالح، مرجع سابق، ص 

ر فوزي، دراسة ألمحد جالل عز الدين، املالمح العامة للجريمة املنظمة، مرجع الـسابق، ماه: انظر  - ٢

 .١٠ص 

كـوركيس يوسـف داوود، اجلريمـة املنظمـة، األردن، الـدار العلميـة الدوليـة للنـرش . مشار إليـه يف د  - ٣

 .١١، تضمنه مرجع حممد فوزي صالح، املرجع السابق، ص ١٦٨والتوزيع، بدون سنة نرش، ص 



  

)١٣٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

ًأرباحا كبرية باعثها األسايس إقامة وضامن احتكار بعـض األنـشطة التـي حتقـق أرباحـا  ً

 .)١("طائلة

   ا   و       طت ا و ا  فقـد تركـت معظـم ،

الترشيعات الوطنية مهمة تعريف اجلريمة املنظمة للفقه، إال أن هناك بعض الترشيعات 

األخرى تناولت تعريف اجلريمة املنظمة ضمن مواد قانون العقوبات لدهيا مثل قانون 

 .العقوبات الرويس وقانون العقوبات اإليطايل

هة أخرى، يالحظ أن معظـم التـرشيعات لـدى الـدول العربيـة، مل ختـرج عـن     ومن ج

. القواعد العامة التقليدية للمسؤولية اجلزائية والعقاب يف تطبيقها عىل اجلرائم املنظمة

ِّفقد اكتفت هذه الترشيعات بتطبيق قواعد املسامهة أو املشاركة اجلنائيـة، ومل تفـرق 

م عدد من األشخاص بارتكاب جريمة واحدة وأسـهموا بني الفاعل والرشيك، فإذا ما قا

ًمبارشة باقرتاف أحد أفعاهلا، اعتربوا مجيعا فاعلني ورشكاء يف آن معا  - ٢١١املواد (ً

 من قـانون العقوبـات املـرصي، ٤٤-٣٩من قانون العقوبات السوري، واملواد ) ٢١٨

قانون العقوبات  من ٣٥- ٢٣ من قانون العقوبات اجلزائري، واملواد ٤٦-٤١واملواد 

 .)٢()… من قانون العقوبات الكويتي٥٥-٤٧التونيس، واملواد 

                                                        

  .١٦٨كوركيس يوسف، مرجع سابق، ص . مشار إليه عند د  - ١

 :املوسوعة العربية، املوسوعة القانونية املتخصصة، املوقع اإللكرتوين  - ٢

http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164715 يراجـــــــــــع ، 

، قانون العقوبـات املـرصي رقـم ١٩٤٩ لسنة ١٤٨قانون العقوبات السوري رقم : قوانني العقوبات اآلتية

 وتعديالته، قانون ١٩٦٦، قانون العقوبات اجلزائري لسنة ٢٠٠٣ لسنة ٩٥ وتعديالته يف ١٩٣٧ لسنة ٥٨

 .١٩٦٠ لسنة ١٦، قانون العقوبات الكويتي رقم ١٩٦٨العقوبات التونيس لسنة 



 

)١٤٠٠( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

 معاقبـة ١٩٨٩ من قانون مكافحة املخدرات املرصي لعـام ٣٣    وقد تضمنت املادة 

ًكل من يشكل عـصابة أو يـديرها أو يـسهم يف إدارهتـا أو تنظيمهـا أو يكـون عـضوا يف  ّ

ّيـوزع املخـدرات مـن أجـل اسـتهالكها، عمليات غري مرشوعة ذات أهداف جتارية أو 

 من القانون املرصي ٨٦كام نصت املادة . ويرتكب هذه اجلرائم خارج أو داخل البالد

ُجتريم كـل مـن يـشكل أو يـدير أو يـنظم " عىل ١٩٩٢ملكافحة اإلرهاب الصادر عام  ّ

مجعية أو عصابة خمالفـة للقـانون هبـدف الـدعوة إىل منـع تطبيـق أحكـام الدسـتور أو 

قوانني أو يضع العراقيـل أمـام مؤسـسات الدولـة أو أجهـزة اخلدمـة العامـة أو ينتهـك ال

القواعد املدنية أو احلقوق واحلريات العامة التي تكفلها قواعد الدستور والقوانني، أو 

 مـن قـانون ٣٠٦وقد أشارت املـادة . "يعتدي عىل الوحدة القومية والسلم االجتامعي

إىل جتريم ومعاقبة كل من يـسهم يف إنـشاء مجعيـة أو  ١٩٤٩العقوبات السوري لعام 

ــة االقتــصادي أو االجتامعــي أو أوضــاع  منظمــة إرهابيــة هتــدف إىل تغيــري كيــان الدول

 مـن قـانون ٣٠٤املجتمع األساسية بإحدى وسائل العنف املنصوص عليها يف املادة 

 .)١(العقوبات السوري

للجريمـة املنظمـة بـل تـم التوقيـع عـىل   أما يف القانون اللبناين فلم يتم وضع تعريـف 

 . )٢(اتفاقية األمم املتحدة يف هذا اخلصوص وبالتايل اعتامد التعريف الوارد فيها

         ت ا  فقـد عـرف املـرشع اإليطـايل اجلريمـة املنظمـة أ 

، والتـي  مكرر من قـانون العقوبـات اإليطـايل٤١٦بداللة املنظمة اإلجرامية يف املادة 

                                                        

 :ويناملوسوعة العربية، املوسوعة القانونية املتخصصة، املوقع اإللكرت  - ١

http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164715 

 .٧عارف غالييني، مرجع سابق، ص : انظر  - ٢



  

)١٤٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

ُ اجلريمة املنظمة هـي اتفـاق جنـائي مـستمر لـه هيكـل مـنظم يغذيـه ":جاء فيها ما ييل

 .  )١(اخلوف والفساد بدافع اجلشع

 ":  املـضافة لقـانون العقوبـات بأهنـا٢٦٠    أما القانون السويرسي فقد نص يف مادته 

أنـشطة شخص يشارك يف منظمة وحيافظ عىل انضاممه هلا وعـىل أرسارهـا ويـامرس 

تتسم بالعنف كهدف يف حد ذاته أو حيصل عىل أرباح بوسائل إجرامية يعاقب باحلبس 

االنفرادي أو االعتقال ملدة تصل إىل مخس سنوات عىل األكثر، وخيضع للعقاب كل 

 عمل إجرامي باخلارج يف حالة قيام املنظمة بتنفيذ أو حماولة تنفيذ أيشخص يرتكب 

 .)٢("يرساأنشطتها كليا أو جزئيا يف سو

 عـىل عنـارص اجلريمـة RICOً  وأخريا بالنسبة للقانون األمريكي فقد نـص يف قـانون 

املنظمة بأبعادها اجلديـدة حيـث اسـتلزم وجـود مؤسـسة أو منظمـة تتخـذ مـن االبتـزاز 

 .)٣(ًنشاطا، ولكنه مل يستخدم مصطلح جريمة منظمة أو منظمة إجرامية

ما ا:  
ا ا وا اا    

 

          وت اوا ا ط ا ا   فيعـد :     أ ُ

مؤمتر األمم املتحدة اخلامس ملنع اجلريمة ومعاملة املجـرمني املعقـود يف جنيـف 

:  أول مؤمتر دويل يعـالج موضـوع اجلريمـة املنظمـة والـذي عرفهـا بأهنـا١٩٧٥عام 

                                                        

 .٦، ص ، عارف غالييني، مرجع سابق١٢حممد فوزي صالح، مرجع السابق، ص : انظر  - ١

 .٧ – ٦عارف غالييني، مرجع سابق، ص : انظر  - ٢

  ،٧عارف غالييني، مرجع سابق، ص : انظر  - ٣

Criminal Rico,18 U.S.C, 1961-1968, A Manual For Fedral Prosecutors, sixth 

revised edition May 2016, Prepared by the Staff of the Organized Crime and 

Gang Section, U.S. Department of Justice, Washington, D.C. 20005 (202) 514-

3594. 



 

)١٤٠٢( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

لتــي تتــضمن نــشاطا، إجراميــا معقــدا يرتكــب عــىل نطــاق واســع، وتنفــذه اجلريمــة ا"

جمموعات من األشخاص عىل درجة كبرية من التنظيم هبدف حتقيق ثراء للمشرتكني 

ًيف هذا النشاط عىل حساب املجتمع وأفـراده، وهـي غالبـا مـا ترتكـب أفعـاال خمالفـة 

م األحيــان بالفــساد للقــانون منهــا جــرائم ضــد األشــخاص واألمــوال وتــرتبط يف معظــ

 .)١(السيايس

ُ    وقد عرف املؤمتر السادس عرش للجمعية الدولية لقـانون العقوبـات الـذي عقـد يف 

تلك التي ": م، اجلريمة املنظمة بأهنا١٩٩٩ سبتمرب ١١ إىل ٥بودابست يف الفرتة من 

تتمثـل يف أنــشطة مرتكبــة بواســطة مــنظامت حمرتفـة ومهيكلــه بــصورة صــارمة، وهــذه 

ظامت متيل إىل اإلجرام وال ينطبق نموذج املجـرم العـادي عـىل أعـضائها، وهـي املن

ترتكب جرائم جسيمة كوسـيلة للحـصول عـىل الـربح املـايل أو هبـدف احلـصول أو 

املحافظة أو توسيع سـلطاهتا، أو هبـدف ممارسـة تـأثري اقتـصادي أو هبـدف اسـتغالل 

 .)٢("األشخاص

حة اجلريمـة املنظمـة عـرب الوطنيـة التـي عقـدت يف     أما اتفاقية األمم املتحدة ملكاف

 فقد عرفت اجلريمة املنظمة بداللة املنظمة اإلجرامية ٢٠٠٠عام  مدينة بالريمو بإيطاليا

يقصد بتعبري مجاعة إجرامية منظمة مجاعية ذات هيكل تنظيمي مؤلفة "حيث جاء فيها 

تـضافرة هبـدف موجـودة لفـرتة مـن الـزمن وتعمـل بـصورة م من ثالث أشـخاص وأكثـر

ًارتكاب واحدة أو أكثر من اجلرائم اخلطرية واألفعـال املجرمـة وفقـا هلـذه االتفاقيـة، 

                                                        

  .١٤حممد فوزي صالح، مرجع السابق، ص : انظر  - ١

كاهنـا، نـدوة بعنـوان العالقـة رأمحد فاروق زاهر، اجلريمة املنظمة، ماهيتها، خصائصها وأ. د: انظر  - ٢

ية نايف للعلوم األمنية بالتعاون مـع جامعـة املنـصورة بني جرائم االحتيال واإلجرام املنظم نظمتها أكاديم

 .م٢٠/٦/٢٠٠٧ – ١٨بجمهورية مرص العربية، خالل الفرتة من 



  

)١٤٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

منفعــة ماديــة  ومــن أجــل احلــصول بــشكل مبــارش أو غــري مبــارش عــىل منفعــة ماليــة أو

 .)١("أخرى

أي مجاعة مـن األشـخاص ":   ولقد جاء تعريف اإلنرتبول اجلريمة املنظمة عىل أهنا

ًشكيلها بارتكـاب أفعـال غــري مـرشوعة بـصفة مــستمرة، وهتـدف أساســا تقـوم بحكـم تــ

 .)٢("لتحقيق الربح دون قيد باحلدود الوطنية

ــة    ــف جمموعــة مكافحــة املخــدرات واجلريم ــاول االحتــاد األورويب تعري   كــام تن

ًمجاعة مشكلة من أكثر من شخص متارس مرشوعا إجراميـا ينطـوي ": املنظمة بأهنا ً

م جسيمة ملدة طويلة، أو غري حمددة ويكون لكل عضو مهمة حمددة عىل ارتكاب جرائ

 .)٣("يف إطار التنظيم اإلجرامي الذي هيدف إىل السطو وحتقيق األرباح

   وإذا ما حاولنا حرص مظاهر االهتامم الدويل باجلريمة املنظمة باإلضافة إىل ما سبق 

 في اإلشارة إىلذكره من اتفاقيات ومؤمترات بصدد تعريف تلك اجلريمة فيك

 :)٤( املؤمترات واالجتامعات الدولية التالية

                                                        

 .  ١٤حممد فوزي صالح، مرجع السابق، ص : انظر  - ١

، مـذكور ١٩٨٨الندوة األولية التي عقدها االنرتبول حول اجلريمة املنظمة بفرنـسا يف مـايو : ُيراجع  - ٢

 بـــاملوقع ٢/٤/٢٠١٣جامعـــة بـــاجي خمتـــار منـــشور يف  –ت وبحـــوث القـــانون اجلنـــائي يف دراســـا

 : االلكرتوين

https:⁄⁄m.facebook.com⁄DrasatwbhwthAlqanwnAljnayyjamtbajymkhtar⁄posts 

 بــاملوقع ٢/٤/٢٠١٣جامعــة بــاجي خمتــار منــشور يف  –دراســات وبحــوث القــانون اجلنــائي   - ٣

 : االلكرتوين

https:⁄⁄m.facebook.com⁄DrasatwbhwthAlqanwnAljnayyjamtbajymkhtar⁄po

sts⁄43674105308472 

حممد إبراهيم زيد، اجلريمة املنظمـة تعريفهـا أنامطهـا وجوانبهـا التـرشيعية، أبحـاث . د: انظر  -  ٤

حلقـة علميـة حــول اجلريمـة املنظمــة وأسـاليب مكافحتهـا، أكاديميــة نـايف العربيــة للعلـوم األمنيــة 



 

)١٤٠٤( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

ملــؤمتر الــدويل العــاملي الــذي نظمتــه األمــم املتحــدة مــع احلكومــة اإليطاليــة  ا– ١

 .م١٩٩٤ُملناقشة اجلريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية والذي عقد يف نابويل عام 

ُاملـة املـذنبني الـذي خـصص منـه مؤمتر األمم املتحدة التاسع ملنع اجلريمة ومع– ٢

مجهورية مرص العربية يف الفرتة ما بني  –قاهرة ُقسم للجريمة املنظمة، والذي عقد بال

 .١٩٩٥ مايو ٨ ابريل إىل ٢٩

ُاالجتامع األول للجمعية الدولية لقانون العقوبات الذي عقد يف نابويل بإيطاليا يف – ٣

 .راسة األحكام العامة للجريمة املنظمةم، لد١٩٩٧ سبتمرب ٢٠ إىل ١٨الفرتة ما بني 

ُاالجــتامع الثــاين للجمعيــة الدوليــة لقــانون العقوبــات الــذي عقــد يف اإلســكندرية - ٤

م، لدراسة مدى تطبيق ١٩٩٧ نوفمرب١٢ إىل ٨بجمهورية مرص العربية يف الفرتة ما بني 

 .أحكام القسم اخلاص من قانون العقوبات عىل اجلريمة املنظمة

الخـار -دا اُع الثالث للجمعية الدولية لقانون العقوبـات الـذي عقـد يف جـواالجتام- ٥

م، لدراسة اإلجـراءات اجلنائيـة ١٩٩٧ أكتوبر ١٧ إىل ١٤باملكسيك يف الفرتة ما بني 

 .واجلريمة املنظمة

ُاالجتامع الرابع للجمعية الدولية لقانون العقوبات الـذي عقـد يف مدينـة اوتراخـت - ٦

م، لدراســة ١٩٩٨ مــايو ١٧ إىل ١٤هلولنديــة يف الفــرتة مــا بــني بواســطة املجموعــة ا

 .التعاون الدويل واجلريمة املنظمة

ــام – ٧ ــذي عقــد ع ــان وال ــوان١٩٩٨ُمــؤمتر كــويب، الياب ــة ": م، بعن اجلريمــة املنظم

ــة والــسياسة  ــة والبحــوث النظري ــث الدراســات امليداني ــن حي ــة م ــرائم التنظيمي واجل

 ."اجلنائية

                                                                                                                                        

 رجـب ٢٨ إىل ٢٥ن مع وزارة الداخليـة لإلمـارات العربيـة املتحـدة بـأبو ظبـي يف الفـرتة مـن بالتعاو

 .٣٠ – ٢٩هـ، ص ١٤١٨



  

)١٤٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

ُ عرش للجمعيـة الدوليـة لعلـم اإلجـرام الـذي عقـد يف مدينـة سـيول املؤمتر الثاين– ٨

م، حيــث نظمــت ١٩٩٨ أغــسطس ٢٩ إىل ٢٤ اجلنوبيــة يف الفــرتة مــا بــني بكوريــا

املجموعة العربية من خالل التعاون بني رشطة الـشارقة واالحتـاد الـدويل للدراسـات 

 العربية واالتفاقية رتاتيجيةواإلساألمنية بمدينة روما مائدة مستديرة عن اجلريمة املنظمة 

 .العربية ملكافحة اإلرهاب

    ومن استعراض التعاريف سالفة الذكر لكل من رجال القانون والفقهاء، والترشيعات 

ارتكاب جمموعـة : الوطنية، واملواثيق الوطنية، فيمكن القول إن اجلريمة املنظمة هي

هبدف حتقيق أرباح ضخمة من األشخاص ألعامل غري مرشوعة بشكل مستمر ومتواتر 

 .)١(ورسيعة بغض الطرف عن احلدود الوطنية

ما ا:  
ا ا  

    متتاز اجلريمة املنظمة بعدة خصائص جتعلها ختتلف عن اجلرائم العادية، ويمكن 

 :)٢(إمجال هذه اخلصائص فيام ييل

فهـو الـذي يكفـل هلـا النجـاح  يعترب العامل األهم يف اجلريمة املنظمـة : ا –أ  

 .ًواالستمرار ويتطلب أفرادا مؤهلني وذوي خربة عالية

وهو رشط من رشوط اجلريمة املنظمة ألن اهلدف مـن هـذه اجلريمـة :  ااف –ب  

هو الكسب املايل الرسيع يف وقت قصري، وهذا اهلدف ليس من أهداف من يبحث عن 

 .الكسب املرشوع

                                                        

 .رأي الباحثة  - ١

جامعـة نـايف للعلـوم : أمحد شوقي أبو خطوة، جرائم االحتيال واإلجرام املـنظم، الريـاض. د: انظر  - ٢

 : أيضاوانظر. ٩٤ – ٩٠م، ص ٢٠٠٨ –هـ ١٤٢٩، ١األمنية، ط 

Markus-Schultze-Kraft, op, cit, pp19-23. 



 

)١٤٠٦( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

 إن اإلجـرام املـنظم ذكـي يف اختيـار األشـخاص :اازارة  اظ و –ج  

اللذين يتعاملون معهم بطريقة مبارشة أو غـري مبـارشة، ولـه القـدرة عـىل رشاء ضـامئر 

 .األشخاص أو ختويفهم والضغط عليهم

 يعجز القضاء يف كثري من األحيان أن يثبت اجلريمة املنظمة : ارة  ا–د 

ألدلــة ألن األشــخاص اللــذين يقومــون باجلريمــة أصــحاب خــربة وذلــك لعــدم تــوافر ا

ــن كــوهنم  ــأيت خطــورهتم م ــذا عــىل التخطــيط والتنظــيم، وت يعتمــدون يف عملهــم ه

 .موجودون يامرسون اإلجرام ولكن ال عقوبة ضدهم

 . يرجع اهلدف األسايس للجريمة املنظمة إىل الكسب املادي الرسيع:اف –ه 

 تؤدي نتائج اجلريمة املنظمة إىل تعطيل التنمية والفساد داخل :ا  ا –و 

 .الدولة

 ويعنـي ذلــك أن يـتم عقــد حتالفـات مــع :ااا  ات   –ز 

املنظامت اإلجرامية املحلية والدولية لتفادي التنـاحر والتـصادم بـني هـذه املـنظامت 

 .اإلجرامية

ة اجلريمة املنظمة بأهنا متتـد خـارج حـدود الدولـة  تتصف أنشط:ا او  –ح  

 .الواحدة لتشمل عدة دول

ا ى ا١(و(   ا ا  أن: 

 .التنظيم والبنيان اهليكيل املتدرج -

 .االستمرارية -

 .الربحية -

 .تقسيم العمل -

 .الرسية -

                                                        

 .٩١، ٩٠أمحد فاروق زاهر، مرجع سابق، ص : انظر  - ١



  

)١٤٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 .املزج بني األنشطة املرشوعة واألنشطة غري املرشوعة - 

 .ام العنف والرشوةاستخد -

 .اللجوء إىل غسل األموال -

 :أن ه ا   )١(آون ى 

 .التنظيم -

 .االحرتاف يف العمل -

 .اهلرمية يف العمل -

 .الرسية -

 .االستمرارية -

 .العنف والفساد -

 .حتقيق الربح -

 .الدولية -

 ُونو٢(آ(  ا ا : 

 .التخطيط -

 .التنظيم -

 .د والرسيةالتعقي -

 .االحرتاف واالستمرارية -

 .القدرة عىل التوظيف واالبتزاز -

 .تعايش املجتمع مع اجلريمة املنظمة -

 .الربح املايل الفاحش -

                                                        

 . ١١، ١٠عارف غالييني، مرجع سابق، ص : انظر  - ١

ً، وانظــر أيــضا يف خــصائص اجلريمــة ٢٠-١٨حممــد فــوزي صــالح، مرجــع ســابق، ص . د: انظــر  - ٢

 .ج تعزيز حكم القانون يف بعض الدول العربية، مرجع سابقخمتار سعد، برنام/ املنظمة، القايض



 

)١٤٠٨( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
    ااض اراء ا  ا ا مى أن  ه                 

   ١(ا(: 

 .التخطيط الدقيق -

 .التنظيم -

 .االحرتاف -

 .ة والتعقيدالرسي -

 .الطابع الدويل -

 .الربح الفاحش -

                                                        

 .رأي الباحثة  - ١



  

)١٤٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 ما ا:  

 ال وا    
: 

    تعترب ظاهرة غسل األموال من الظواهر اخلطرية التـي تواجـه عديـد مـن دول العـامل، 

وذلك ملا ختلفه من آثار سواء عىل الصعيد االقتصادي أو االجتامعي أو الـسيايس بـام 

 .هيدد الدولة ويزعزع مكانتها يف األرسة الدولية

    وبالرغم من املميزات العديدة للتقدم التكنولوجي الذي يشهده عرصنا احلايل إال أنه 

حيـث قـام بتـسهيل -غـسل األمـوال–كان له عظيم األثر يف انتشار الظـاهرة املـذكورة 

ارة الدولية، مما أدي إىل وال عرب الدول املختلفة يف ظل حترير التجانتقال رؤوس األم

ًتزايد حركة تداول أمـوال املـنظامت اإلجراميـة حمليـا ودوليـا، وذلـك هبـدف إضـفاء  ً

 .الرشعية عىل األموال الناجتة عن أعامل غري مرشوعة لتبدو كام لو أهنا أموال نظيفة

ُ    وتعد عمليات غسل األموال مـن أهـم النـشاطات االقتـصادية اإلجراميـة التـي حتقـق 

ًباحا كبرية جدا، وقـد احتلـت هـذه اجلريمـة أمهيـة كـربى عـىل الـساحة االقتـصادية أر ً

العاملية يف األعوام األخرية، وذلك لتأثريها الواضح يف املوارد املحلية والدولية عىل 

 . )١(ٍحد سواء، ومن ثم يف االستقرار االقتصادي عىل املستوى العاملي

 ملـصدر العائـدات اإلجراميـة وإضـفاء الـصفة     ومما ال شك فيـه أن اإلخفـاء النـاجح

الرشعية عليها يعترب إشارة واضحة للخطـر الـذي هيـدد النظـام املـايل العـاملي، فهـي 

ًتتجاوز كثريا جممل الناتج القومي لعدد كبري من دول العامل، لذلك فإن عمليات غسل 

                                                        

ــر  - ١ ــىل . د: انظ ــة ع ــصادية واالجتامعي ــا االقت ــوال وآثاره ــسيل األم ــاهرة غ ــات، ظ ــزت برك ــد اهللا ع عب

 دون ســنة نــرش، املوقــع ٢١٦، العــدد الرابــع، ص إفريقيــااملــستوى العــاملي، جملــة اقتــصاديات شــامل 

 :اإللكرتوين

 www.univ-chlef.dz/remaf/Articles-Renaf-N-٠٤/article-٠٩.pdf 



 

)١٤١٠( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

 أمـور ال يمكـن األموال تؤدي إىل اإلرضار بالنظم املالية واالقتصاديات الوطنيـة وهـي

 . )١(جتاهلها أو التغايض عنها

 القـضايا بالواليـات إحـدى    ولقد تم اسـتخدام مـصطلح غـسل األمـوال ألول مـرة يف 

، وقد اشتملت هذه القضية عىل مصادرة أمالك تم غسلها ١٩٨٢املتحدة األمريكية عام 

ة التي أعقبت من عمليات الكوكايني الكولومبية، حيث قامت عصابات املافيا يف الفرت

احلرب العاملية األوىل برشاء مرشوعات اقتصادية بأموال غـري مـرشوعة كانـت نتيجـة 

لألنشطة اإلجرامية بقـصد إخفـاء مـصدر هـذه األمـوال وإضـفاء الـرشعية عليهـا بإعـادة 

   .)٢(توظيفها يف أنشطة مرشوعة

األمـوال، وهناك عدة مـسميات أخـرى هلـذه اجلريمـة منهـا، تبيـيض األمـوال، تطهـري    

  .)٣(تنظيف األموال، تنقيح األموال وكلها تؤدي نفس املعنى

   وسيتم تقسيم هذا الفـصل إىل مبحثـني، يتنـاول املبحـث األول ماهيـة جريمـة غـسل 

األموال وأثارهـا ومراحـل تنفيـذها وأسـاليبها وذلـك يف مطلبـني، أمـا املبحـث الثـاين 

ن املـستويني الـداخيل والـدويل، ٍفسيتناول مكافحة جريمة غسل األمـوال عـىل كـل مـ

 .وتطبيقات عملية جلريمة غسل األموال وذلك يف ثالثة مطالب

                                                        

عبد اهللا حممد عون الزهراين، املواجهة اجلنائية لظاهرة غسل األموال يف القانون اجلنـائي . د: انظر  - ١

، ص ٢٠١٢الداخيل والقانون اجلنائي الدويل، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعـة عـني شـمس، عـام 

٣١٣. 

خالد رميح تركي املطريي، البنوك وعمليات غسيل األموال، رسالة ماجستري، كليـة احلقـوق، : انظر  - ٢

 .٢١٣، ٢١٢، ص ٢٠٠٧دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، : جامعة القاهرة، القاهرة

 .١٤خالد رميح تركي املطريي، املرجع السابق، ص :  انظر - ٣



  

)١٤١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
  :ا اول 

ا ،ار، ان، ارال، اا    
 

    ال يوجد اتفاق بني الدول حول مفهوم غسل األموال مما يـؤدي إىل صـعوبة مكافحـة 

 املستوى الدويل، حيث تأخذ بعض الدول باملفهوم الواسع ًهذه اجلريمة خاصة عىل

ًلغسل األموال وذلك من حيث اعتبار العائدات املالية لكافـة األعـامل اإلجراميـة طرقـا 

لغسل األموال مثل، جتـارة وهتريـب املخـدرات، جتـارة الرقيـق، اإلرهـاب، الرشـوة، 

ة الـسالح، تزييـف النقــود، الفـساد الـسيايس، البغـاء، جتـارة العملــة، االخـتالس، جتـار

يف حني تأخـذ . التهرب الرضيبي، التجسس، الرسقة، وغريها من األعامل غري مرشوعة

بعض الدول األخرى باملفهوم الضيق، حيـث تقتـرص هـذه العمليـات عـىل حمـاوالت 

 . )١(إخفاء العوائد املالية لتهريب املخدرات فقط دون بقية اجلرائم

  :ا اول
  روأ مال وأرا  

  :اع اول
مال وأرا    

 

أو- الا    : 

 أي نـشاط أو عمليـة مـن شـأهنا إخفـاء ":     يمكن تعريف مصطلح غسل األمـوال بأنـه

يجعله املصدر الغري مرشوع الذي اكتسبت فيه األموال، وذلك هبدف متويه السلطات ل

 .)٢("يبدو وأنه دخل مرشوع

                                                        

 . ٢١٧رجع سابق، ص عبد اهللا عزت بركات، م. د: انظر  - ١

خالــد ســعود البــرش، اجلــرائم االقتــصادية وطــرق مكافحتهــا، بحــث منــشور عــىل املوقــع . د: انظــر  - ٢

  :اإللكرتوين

 www.suhuf.net.sa/٢٠٠٢jaz/may/٢ec١٧ 



 

)١٤١٢( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  
عملية متويه أو إخفاء ملصدر األموال املكتسبة بطريقة غري مرشوعة يلجـأ ":     أو هو

 .  )١("إليها املجرمون للتمتع بحصيلة عائداهتا اإلجرامية

املحاولة بوسائل متعددة، قد تكون مأخوذة من دنيا رجال ":    كام عرفها البعض بأهنا

اء مصدر الكسب غري املرشوع لألمور حتى يمكن استثامرها دون خوف األعامل إلخف

 .)٢(ُمن إمكانية مصادرهتا يف قنوات متنوعة مالية أو اقتصادية

جمموعة العمليات املالية املتداخلـة إلخفـاء ":     وقد عرفها بعض الفقه األخر بأهنا

مصدر مرشوع، أو املصدر غري املرشوع لألموال وإظهارها بصورة أموال متحصلة من 

املسامهة يف توظيف، أو إخفاء أو حتويل العائد املبارش أو غـري املبـارش جلنايـة أو 

الترصف يف النقود بطريقة ": ويرى جانب رابع أن جريمة غسل األموال هي. )٣("جنحة

 .)٤("ُختفي مصدرها وأصلها احلقيقي

                                                        

 االنعكاسـات املرتتبـة عـىل ظـاهرة غـسيل األمـوال، أمحد هـادي سـلامن، هليـب تومـا ميخـا،: انظر  - ١

ً، وأنظـر أيـضا ٢٠٠٧، ٦٧جملة اإلدارة واالقتصاد، كلية اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنـرصية، العـدد 

، صقر بن هالل املطريي، جريمة غسل األموال، دراسة حول ١٤خالد رميح تركي، املرجع السابق، ص 

 وإشكاليات تنسيق اجلهـود الدوليـة ملواجهتهـا، رسـالة ماجـستري، كليـة مفهومها ومعوقات التحقيق فيها

ــة، الريــاض،  ــة للعلــوم األمني ــايف العربي ــة اجلنائيــة، جامعــة ن ــا، قــسم العدال  –هـــ ١٤٢٥الدراســات العلي

 .٣٧ – ٣٢م، ص ٢٠٠٤

سيل أمحـد بـن حممـد كـويزا، خمـاطر غـ. ليجو جـرياد اخلبـري بالـرشطة الفرنـسية، مـشار إليـه يف د  - ٢

 .هـ١٤٠٨األموال عىل االقتصاد الوطني، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية بالرياض، 

دار النهــضة : هــدى قــشقوش، جريمــة غــسل األمــوال يف نطــاق التعامــل الــدويل، القــاهرة. د: انظــر  - ٣

 .٧، ص٢٠٠٢العربية، 

 املتحــصلة مــن جــرائم مــصطفى طــاهر، املواجهــة التــرشيعية لظــاهرة غــسل األمــوال. د: انظــر  - ٤

 .٥، ص ٢٠٠٢ن، .املخدرات، د



  

)١٤١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

فة املـرشوعية عـىل حماولـة إضـفاء صـ:     وترى الباحثة أن جريمة غسل األمـوال هـي

أموال متحصلة من أعامل غري مرشوعة وذلك باستخدامها يف أعـامل مـرشوعة إلخفـاء 

 .مصدرها األصيل

م-وا ا ال طا    : 

    عرف برنامج األمم املتحدة الدويل ملكافحـة املخـدرات عمليـات غـسل األمـوال 

 جتار ومهربوا املخدرات واملؤثرات العقلية إلخفـاء وجـود عملية يلجأ إليها": بأهنا

دخل، أو إخفاء مصدره غري املرشوع، أو استخدام الدخل يف وجه غري مرشوع ليجعله 

 . )١(يبدو وكأنه حتقق من مصدر مرشوع

 م يف مادهتـا ١٩٨٨    كام عرفت اتفاقية فيينـا ملكافحـة االجتـار غـري املـرشوع لعـام 

حتويل األموال أو نقلها مع العلم أهنـا مـستمدة مـن ":  األموال بأهناالثالثة عملية غسل

جرائم املخدرات أو إخفاء أو متويه حقيقة األموال أو مصدرها، واكتساب أو حيازة أو 

اســتخدام األمــوال مــع العلــم وقــت تــسليمها بأهنــا مــستمدة مــن جريمــة مــن اجلــرائم 

 .)٢("املنصوص عليها يف االتفاقية

قانون النموذجي الصادر عن األمم املتحدة واملتعلق بعمليات غسل األموال     تناول ال

األفعــال ": تعريــف جريمــة غــسل األمــوال يف الفقــرة األوىل مــن البــاب الثالــث بأهنــا

                                                        

 ).٢٠٠١: ٩(برنامج األمم املتحدة، : ُيراجع  - ١

املركـز : هشام بشري وإبراهيم عبد ربه إبراهيم، غسل األموال بني النظرية والتطبيـق، القـاهرة. د: انظر  - ٢

ــة، الطبعــة األوىل،  ــضا ٨، ص ٢٠٠١القــومي لإلصــدارات القانوني يف تعريــف غــسل األمــوال، ً، أنظــر أي

صـاحلة العمـري، جريمـة غـسل األمـوال وطـرق مكافحتهـا، جملـة االجتهـاد القـضائي، العـدد اخلـامس، 

كـــاظم عجيـــل، جريمــة غـــسل األمـــوال، دراســـة يف ماهيتهـــا . ، د١٨٠-١٧٩ن، ص .جامعــة قاملـــة، د

، أمحـد هـادي ٣٩-٣٣ن، ص.والعقوبات املقررة هلا، جملة النزاهة والشفافية، البحوث والدراسـات، د

 .١٧-١٤، خالد رميح تركي املطريي، مرجع سابق، ص٢١٥-٢١٤سلامن وأخر، مرجع سابق، ص 



 

)١٤١٤( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

الصادرة عن األشخاص اللذين يقومـون بتمويـل مـوارد أو ممتلكـات مـشتقة مـن طـرق 

 املواد املخـدرة إلخفـاء املـوارد مبارشة أو غري مبارشة من اإلجتار غري املرشوع يف

غري املرشوعة أو مـصادرها أو إخفـاء املـواد األصـلية، ومكاهنـا أو تـرصيفها، ونقلهـا 

 .)١("وملكيتها، أو الرشوع يف أي من هذه األفعال

عمليـة ":    أما اللجنة الدولية ملكافحة غسل األموال فقـد عرفـت هـذه اجلريمـة بأهنـا

ُ أنـشطة إجراميـة هبـدف إخفـاء أو إنكـار جـرم يتجنـب حتويل األمـوال املتحـصلة مـن

 .)٢("ُاملسؤولية القانونية عن االحتفاظ بمتحصالت هذا اجلرم

تغيـري شــكل املــال مــن حالــة إىل ":     عـرف املجلــس األورويب غــسل األمــوال بأنــه

أخرى، وتوظيفه أو حتويله أو نقله، مع العلم بأنه مستمد من نشاط إجرامي أو مـن فعـل 

مسامهة يف مثل هذا النشاط اإلجرامي، وذلك بغرض إخفائه، أو متويه حقيقة أصله بعد 

غري املرشوع، أو مساعدة أي شـخص متـورط يف ارتكـاب النـشاط اإلجرامـي لتجنـب 

 .)٣("النتائج القانونية لفعله
 

 ": ً  وأخريا فيام يتعلق بتعريف جريمة غسل األمـوال التـي أقرتـه جلنـة بـازل فهـو  

ليـــات املـــرصفية التـــي هتـــدف إىل إخفـــاء أو تنظيـــف األمـــوال غـــري مجيـــع العم

 .)٤("املرشوعة

                                                        

 .٨هشام بشري وأخر، مرجع سابق، ص . د: انظر  - ١

 .٨هشام بشري وأخر، مرجع سابق، ص . د: انظر  - ٢

 .٨هشام بشري وأخر، مرجع سابق، ص . د: انظر  - ٣

 .٩وأخر، مرجع سابق، ص هشام بشري . د: انظر  - ٤



  

)١٤١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 
م-الا   ن١( أر(: 

 :جلريمة غسل األموال ركنان األول مادي والثاين معنوي وذلك عىل النحو التايل

ًوهو األفعال املعترب ارتكاهبا جريمـة غـسل أمـوال وفقـا لتعريـف هـذه : الركن املادي

جلريمة سواء يف الترشيعات الوطنية أو االتفاقيـات الدوليـة عـىل حـد سـواء كتحويـل ا

ُاألموال أو نقلها عىل سبيل املثال، عىل أن يكون القائم هبا جيهل مصدرها وهو ما يعرب 

 .عنه بالركن املعنوي

 نتيجـة -لـذكر سـالفة ا–وهو علم اجلاين بـأن األفعـال التـي يرتكبهـا : الركن املعنوي

ل غـري مــرشوعة كاإلجتـار يف املخــدرات أو أعـامل الــدعارة أو االجتـار بالبــرش أعـام

وغريها من األعامل غري املرشوعة، وقد أولت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار 

غري املرشوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية عنايـة خاصـة هلـذا العنـرص إذ نـصت 

 :عىل أن 

ع العلـم بأهنـا مـستمدة مـن إحـدى جـرائم االجتـار غـري موال أو نقلها م حتويل األ"-

املرشوع املخدرات املنصوص عليها يف االتفاقية، أو من فعل من أفعال االشرتاك يف 

مثل هذه اجلريمة أو اجلرائم هبدف إخفاء أو متويه املصدر غري املرشوع لألموال أو 

                                                        

بوحدي محيد، جرائم تبييض األموال واآلثار االقتصادية املرتتبة عنها ودور الترشيع يف احلـد : انظر  - ١

عبدالباسـط حممـد سـيف . د: ، ويف نفس املعنى١٠ – ٨منها، وزارة العدل باجلزائر، دون سنة نرش، ص 

 الترشيع البحريني واليمني والعراقـي، دون نـارش جريمة غسل األموال، دراسة مقارنة يف، احلكيمي  وأخر

 .٢٩١٦-٢٨٩٠أو سنة نرش، ص 



 

)١٤١٦( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

رائم عــىل قــصد مــساعدة أي شــخص متــورط يف ارتكــاب مثــل هــذه اجلريمــة أو اجلــ

 .)١("اإلفالت من العواقب القانونية ألفعاله

إخفــاء أو متويــه حقيقــة األمــوال ومــصدرها أو مكاهنــا أو طريــق التــرصف فيهــا أو "-

حركتها أو احلقوق املتعلقـة هبـا أو ملكيتهـا، مـع العلـم بأهنـا مـستمدة مـن جريمـة أو 

 أو مستمدة من فعل مـن من هذه الفقرة) أ(اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية 

 .)٢("أفعال االشرتاك يف مثل هذه اجلريمة أو اجلرائم

ومـن ثـم .   ويتضح مما سبق أن االتفاقية اشرتطت توافر العلم وقت تسلم األموال فقط

توافر حسن النية لدى الشخص وقت  تنتفي جريمة غسل األموال وفقا هلذه االتفاقية إذا

لـو تـوافر فـيام بعـد علمـه باملـصدر غـري املـرشوع تسلمه أو حيازتـه لألمـوال، حتـى و

وقد تضمنت معظم الترشيعات الداخلية نفس صور السلوك اإلجرامي سـالف . لألموال

 .البيان واملكون لركني اجلريمة املادي واملعنوي
 

                                                        

مـــن اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اإلجتـــار غـــري املـــرشوع يف املخـــدرات ) ١(ب/٣/١م  - ١

 .١٩٨٨واملؤثرات العقلية لعام 

رات مـــن اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اإلجتـــار غـــري املـــرشوع يف املخـــد) ٢(ب/٣/١م  - ٢

 .١٩٨٨واملؤثرات العقلية لعام 



  

)١٤١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 مع اا:  

 آر   اال
 

ر املتعددة عىل كافة نواحي ُ    تعد جريمة غسل األموال من اجلرائم اخلطرية ذات اآلثا

احلياة، فيرتتب عليها عديد من اآلثار السلبية سواء من الناحية االقتصادية أو االجتامعية 

 :)١(أو السياسية أو األمنية، وفيام ييل أهم هذه اآلثار السلبية

ال-أوا   در اا : 
 : املرتتبة عىل جريمة غسل األموال فيام ييل    تتمثل أهم اآلثار االقتصادية السلبية

تؤدي عملية هتريب األمـوال خـارج : ألموال عىل الدخل القومي أثر جريمة غسل ا– ١

 إىل حرمان االقتصاد الـوطني مـن -ُوالذي يعد أحد عنارص االقتصاد–احلدود الوطنية 

ادة معـدالت االنتفاع هبذه األموال، ناهيك عـن أن عمليـة غـسل األمـوال تـؤدي إىل زيـ

الـذي يـؤدي إىل خلـل اقتـصادي االستهالك بشكل يفوق بكثـري الـدخل القـومي األمـر 

هيكيل نتيجة النخفاض املدخرات مقابـل االسـتهالك، ودون حـدوث نمـو مماثـل يف 

 .الناتج املحيل اإلمجايل

    كام تؤدي جريمـة غـسل األمـوال إىل إحـداث فجـوة بـني الـدخل الرسـمي والـدخل 

 يرتتب عليه صعوبة قيام السلطات املختصة يف الدولة بالتخطيط القومي احلقيقي مما

 .مما ينتج عنه ارتباك يف خطط وبرامج التنمية االقتصادية

                                                        

، أمحد عيل البدري عيل، جريمـة غـسل ٥٦ – ٥٠صقر بن هالل املطريي، مرجع سابق، ص : انظر  - ١

 ٢٩، ص ٢٠١٢-٢٠١١األموال يف القانون املقارن، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق بجامعة عني شـمس، 

-١٩٢ة العمـري، مرجـع ســابق، ص ، صـاحل٤٨ – ٣٦هـشام بـشري وأخـر، مرجـع ســابق، ص . ، د٦٦ –

ً، يراجـع أيـضا يف اآلثـار االقتـصادية الـسلبية جلريمـة ٢٢٨-٢٢٣، أمحد هادي سـلامن وأخـر، ص١٩٥ ُ

عبـد اهللا عـزت بركـات، ظـاهرة غـسيل األمـوال وآثارهـا االقتـصادية واالجتامعيـة عـىل . غسل األمـوال، د

 .٢٣ – ٢٢لرابع، بدون مكان وسنة نرش، ص املستوى العاملي، جملة اقتصاديات شامل أفريقيا، العدد ا



 

)١٤١٨( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

ً تؤثر جريمة غسل األموال تأثريا سلبيا عىل توزيع الدخل القومي، حيث حتصل فئة – ٢ ً

ال فـإن هـذه  عىل دخول ضخمة غري مرشوعة وبطبيعة احلـ-غاسيل األموال–حمدودة 

فيحصل من ال . ادحة يف املجتمعالدخول منتزعة من فئات أخرى هي تلك الفئات الك

يعمل عىل أرباح طائلة مقارنة بمن يعمل، وزيادة الفجـوة بـني األغنيـاء والفقـراء داخـل 

 .املجتمع الواحد

دي ً السلبية أيضا جلريمة غسل األموال عىل الدخل القومي التدفق النقـاآلثار ومن – ٣

ًك لدى بعض الفئات والتي ال تقيم وزنا للمنفعة احلدية للنقود، وال تقارن نحو االستهال

بينها وبني املنفعة احلدية للسلع واخلدمات مما يؤدي إىل ارتفاع األسعار، وحـدوث 

 .موجات تضخمية مصحوبة بتدهور يف القوة الرشائية للنقود

ن هتريــب األمــوال إىل ًألمــوال نظـرا أل تتـأثر قيمــة العملـة الوطنيــة بجريمــة غـسل ا– ٤

اخلارج يؤدي إىل زيادة عرض العملة الوطنية مع زيادة الطلب عىل العمالت األجنبية، 

 .ومما ال شك فيه أن زيادة عرض العملة الوطنية يؤدي إىل انخفاض قيمتها

 تؤدي جرائم غسل األموال إىل زيادة معـدالت البطالـة، حيـث أن هـروب األمـوال – ٥

ه أن يؤدي إىل نقل جزء من الـدخل القـومي إىل الـدول األخـرى، ج الدولة من شأنخار

 .وبالتايل يقل اإلنفاق االستثامري عىل املرشوعات الالزمة لتشغيل األيدي العاملة

 تؤدي جرائم غسل األمـوال إىل زيـادة اإلنفـاق عـىل االسـتهالك؛ وذلـك بـسبب أن – ٦

ل وبالتـايل يكـون إنفـاق هـذه صول عىل األمـواًغاسيل األموال ال يبذلون جهدا يف احل

 .ًاألموال سهال عليهم

 من اآلثار اهلامة جلريمة غسل األموال انخفاض معدل االدخار وذلك نتيجة هروب – ٧

رأس املــال إىل اخلــارج، حيــث تعجــز املــدخرات املحليــة عــن الوفــاء باحتياجــات 

تحـف ومـا  رشاء الـذهب والاالستثامر، وىف حالة اللجوء إىل غسل األموال عن طريق



  

)١٤١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

إىل ذلـك فتتجــه األمـوال يف هــذه احلالـة إىل طريــق االسـتهالك، وبالتــايل يقـل القــدر 

املوجه إىل االدخار، ويف هذه احلالة تلجأ الدول إىل تعويض الـنقص يف احتياجـات 

 .ُاالستثامر من خالل القروض اخلارجية والتي تثقل كاهل االقتصاد القومي

ً فـاألموال التـي يـتم غـسلها متثـل عائقـا أمـام تنفيـذ ألسواق املالية، تشويه صورة ا– ٨

السياسات الرامية إىل حترير األسواق املالية، وذلك مـن أجـل اجتـذاب االسـتثامرات 

 .املرشوعة وبالتايل تشوه صورة تلك األسواق

يصها  أما بالنسبة لآلثار االقتصادية التي تؤدي إليها جريمة غسل األموال فيمكن تلخ– ٩

 :يف اآليت

هيـدف الغاسـلون إىل البحـث عـن االسـتثامر الـذي يتـيح هلـم إعـادة تـدوير أمــواهلم،  -

 .وبالتايل تتحرك ذات السياسة االقتصادية الضعيفة والعائد املتدين

ُيؤدي دخول األموال غري املرشوعة إىل اقتصاد أحد الدول يعـرض هـذا االقتـصاد إىل  -

 تنفــذ إىل بعــض القطاعــات اهلامــة والرئيــسية اخلطــر، حيــث يمكــن هلــذه األمــوال أن

 .لالقتصاد كالقطاع املرصيف

مـن إمجـايل % ٥ تريليون دوالر بـام يمثـل ٣    ويبلغ حجم غسيل األموال سنويا نحـو 

مــن حجـم التجـارة الدوليــة حيـث تـأتى صــناعة تبيـيض أو غــسل % ٨النـاتج العـاملي و

لتجـارة بعـد تـداول العمـالت وتـصنيع األمـوال فـى املرتبـة الثالثـة عامليـا مـن حجـم ا

 .)١(السيارات

                                                        

معتز صالح الدين، ظاهرة غسيل األموال واجلهود الدولية والعربية ملواجهـة هـذه / املستشار: انظر  - ١

 .١٢٣الظاهرة، جملس وزراء اخلارجية العرب بالقاهرة، دون سنة نرش، ص 



 

)١٤٢٠( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  م-الا   وا ر اا : 

يؤدي غسل األموال إىل حدوث اضطرابات اجتامعية وسياسية خطرية يمكن إمجاهلـا 

 :يف اآليت

١ –ا : 
قتصاد البلد املهرب     سبق وأن تم اإلشارة إىل أن هروب األموال إىل اخلارج حيرم ا

منها األموال من جزء من ناجتها القومي كان من املمكن استثامره يف إقامة مرشوعات 

توفر فرص عمل للمواطنني، وبالتايل كلام زاد اجلـزء املـستقطع مـن الـدخل القـومي 

تزداد فرص حدوث البطالة مما يرتتب عىل ذلك من آثار خطرية كاللجوء إىل اجلريمة 

 .الخ.......ي واالضطرابات السياسية واألمنيةوالتفكك األرس

    إن عمليات غسل األموال التي تعتمد عىل التهرب من اجلامرك والرسوم والرضائب 

تساهم يف خفض اإليرادات العامة للدولة، والتي تنعكس عىل حجم اإلنفاق العام ممـا 

ت البطالـة أو يسبب إىل إعاقة الربامج اهلادفة إىل زيـادة فـرص العمـل وخفـض معـدال

تعويض العاطلني عن العمل، وهذا الوضع يؤدي إىل ارتفاع معدالت البطالة بام يرتاوح 

 كــام حــدث يف ١٩٩٤عــن األرقــام احلقيقيــة وذلــك عــن عــام  % ٣،٣إىل % ١،٨بــني 

 . )١(أسبانيا

٢-اض اوا ور اام : 
سل األموال إىل انخفاض دخل الفرد     يؤدى انخفاض معدل النمو االقتصادي نتيجة لغ

أو تالشيه بالنسبة لقطاع كبـري يف املجتمـع، األمـر الـذي يـؤدى إىل عـدم القـدرة عـىل 

العــالج والتعلــيم والــذي ينــتج عنــه اجلهــل واملــرض، كــام يــؤثر ذلــك عــىل مــستوى 

                                                        

 عـىل املوقـع pdfاألمنـي، متـوافر صالح السعد، أرضار وخماطر غسل األمـوال، مركـز اإلعـالم . د  - ١

 .٥  ص https://www.policemc.gov: اإللكرتوين



  

)١٤٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

ـــصحي ومعاجلـــة  ـــرصف ال ـــذ مـــرشوعات ال ـــصحية وتنفي ـــة ال اخلـــدمات االجتامعي

 . ونتيجة لذلك تفيش األوبئة واألمراضالخ،.........املياه

٣ – ال إا  ا دي : 
-ت ا ءاتب اء أ دون ا : 
 عمليات غسل األموال جتعل فئة من املجرمني عديمي األخالق والعلـم واملعرفـة -أ

جـرمني لألمـوال تتحكم يف املراكز االقتصادية واالجتامعية، فامتالك هذه الفئة من امل

الطائلة جتعلهم متحكمني يف القطاعات الـسياسية واالقتـصادية يف املجتمـع وفـرض 

قوانينها وإرادهتا عىل املجتمع بأرسه، وبالتايل فإن أي كفاءة قـد تعـرتض طـريقهم أو 

ُتظهر إجـرامهم لـن تلـج املناصـب العليـا يف الـسلم اإلداري، ممـا يـؤدي إىل حرمـان 

 .ل قلبه النابض ويده الفاعلةاملجتمع من فئة متث

يقـوم غاسـلو األمـوال ببـث اخلالفـات :  متويل وتدعيم النزعات الدينية والعرقية –ب 

الداخلية وإشعال الفتن الدينية والعرقية، ومتويلها باألموال غري املـرشوعة ممـا يـؤدي 

 .إىل انفراط العقد االجتامعي وضياع املجتمع

ائم غـسل األمـوال تـؤثر عـىل الـسياسات اخلارجيـة  ومن الناحية السياسية فـإن جـر-٤

ٍوالداخلية للدول عىل حد سواء، وهناك نمطني للسياسة اخلارجية للـدول يف مواجهـة 

 :غسل األموال مها

ُأن حتجم الدولة عالقتهـا الدوليـة مـع الـدول التـي جيـري فيهـا عمليـات غـسل : اول

 تنبه رعاياها بعـدم اسـتثامر أمـواهلم ُاألموال، أو أن ختفض متثيلها الدبلومايس هبا، أو

 .ًيف تلك الدولة أو تقطع عالقتها هنائيا هبا

متأثري عمليات غـسل األمـوال عـىل الـدول التـي تنتـرش هبـا، وعـىل عالقتهـا مـع : ا

صندوق النقد الدويل واملـنظامت االقتـصادية األخـرى، فـسياسة االقـرتاض مـن هـذه 

ايري حمددة يف السياسة املرصفية، كـام أهنـا تـسري اهليئات املالية الدولية ختضع ملع



 

)١٤٢٢( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

عىل برامج اقتصادية حمددة مـع الـدول املقرتضـة وهـذه املؤسـسات يف تعاملهـا مـع 

ُالدول املقرتضة تلزم هذه الدول بمعايريها وبراجمها، وال تتعامل هذه املؤسسات مع 

لب منـاخ اقتـصادي الدولة إال إذا كان هناك عوامل لإلصالح االقتصادي هبا والذي يتط

 .مستقر وهو ما ال يتوفر يف الدول التي تتم فيها عمليات غسل األموال

-الا   ر اا : 
 :تؤدي جرائم غسل األموال إىل جمموعة من اآلثار السلبية عىل النواحي األمنية منها

١ - اب ات ار دةز: 

لتي حتصل عليها منظامت جرائم غسل األموال إىل تـدعيم     تؤدي املوارد الضخمة ا

 .إمكاناهتا اإلجرامية وزيادة نشاطاهتا التخريبية وارتكاب عديد من اجلرائم املختلفة

 :امر اد - ٢

تلجأ عصابات غسل األموال يف سبيل حتقيقها ألهدافها اإلجراميـة إىل رشـوة ضـعاف 

لـصلة وهـو مـا يـؤدي إىل انتـشار الفـساد النفوس من العاملني يف بعض اجلهات ذات ا

 .وزيادة بؤره وأرضاره

٣ -  اإ ر أظ: 

زيادة القدرات املالية والوسائل الفنية املتحـصل عليهـا نتيجـة ممارسـة جـرائم غـسل 

ــة  األمــوال تــؤدي إىل تطــوير أســاليب هــذه العــصابات بــام يمكنهــا مــن تــضليل العدال

 .ألمنيةوإضعاف قدرهتا عىل السيطرة ا

 .زدة ت ا  وم وامر  اود اط ول -٤
  



  

)١٤٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 ما ا:  

  ا وأ  اال
 

 ا  اال :اع اول
    متر عمليات غسل األموال بـثالث مراحـل أساسـية، وتتـضمن كـل مرحلـة عـدد مـن 

ويمكن إمجـايل تلـك .  وكيفية إمتام العمليةًاخلطوات التي قد ختتلف وفقا ألسلوب

 :)١(املراحل فيام ييل

حيث يقوم غاسلوا األموال بإدخـال األمـوال الناجتـة عـن أنـشطتهم غـري : ال – ١ 

 املخدرات والدعارة وغريها يف النظام املرصيف، حيث يتم إيـداع املرشوعة كتجارة

ل النظام املايل التجاري بمكان حيدده األموال الناجتة عن العمليات غري القانونية داخ

الغاسلون لتنفيذ عمليتهم، أو يتم حتويلها خارج الدولة التي تتم فيهـا األعـامل املـشار 

ُإليهــا إىل دول ذات قــوانني مــرصفية أقــل رصامــة، والتــي تعطــي أمهيــة خاصــة لــرسية 

عىل الدول ًحسابات العمالء لدى اجلهاز املرصيف، كام يتم حتويل هذه األموال أيضا 

 .ً والرقابية مقارنة بالدول املتقدمةاإلرشافيةالتي تتميز بضعف املؤسسات املالية 

ُ    ويطلق عىل هذه املرحلة مرحلة الغسل املبكر هلذه األموال، وتليها مرحلـة إضـفاء 

ُوتعد هذه املرحلة اخلطوة األصعب يف مراحل عملية غسل . الرشعية عىل هذه األموال

                                                        

عبد اهللا بن مرزوق العتيبي، جريمـة غـسل . د: ًعبد اهللا عزت بركات، مرجع سابق، انظر أيضا. د: انظر  - ١

ورة، يف ضـوء التقنيـات املتطـ) اإلرهـاب –املخـدرات  –الفـساد (األموال وعالقتها باجلرائم احلديثـة، 

مصطفى طاهر، . ، د٤ – ٣، ص ٢٦/٦/٢٠٠٩ورقة عمل مقدمة إىل جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

دون سـنة نـرش، ص : املواجهة الترشيعية لظاهرة غسل األموال املتحصلة من جرائم املخدرات، القاهرة

فريـد : سل األموالً، ويراجع أيضا يف مراحل غ١٩ – ١٣هشام بشري وأخر، مرجع سابق، ص . ، د١٢ – ٨

علواش، جريمة غسل األموال، جملة العلوم اإلنـسانية، كليـة احلقـوق والعلـوم الـسياسية، جامعـة حممـد 

 .٢، ص ٢٠٠٧خيرض بسكره، العدد الثاين عرش، نوفمرب 



 

)١٤٢٤( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

ُألن هنـاك بعـض التـرشيعات يف بعـض البلـدان تلـزم البنـوك باالتــصال األمـوال وذلـك 

بالرشطة يف حالة إيداع مبالغ فوق حد مايل معني، وذلك حتى يتسنى معرفة مصدر هذه 

ولتفادي ذلك يلجأ غاسلوا األموال إىل بعض احليل كاستئجار عدة أشخاص . األموال

ة، وبطبيعة احلال سـيكون كـل مبلـغ إليداع األموال املشار إليها يف عدة حسابات بنكي

 .ُمن هذه املبالغ املودعة أقل من السقف الذي يفرض عىل البنك إعالم الرشطة بذلك

    ومن زيادة احليطة واحلظر يلجأ غاسلوا األموال إىل إيداع أمواهلم يف مصارف دول 

ًع حد ماليا ُتفتقد إىل ترشيعات تلزم البنوك باالتصال بالرشطة عند جتاوز املبلغ املود ً

ًمعينا، وذلـك باسـتغالل األوضـاع االقتـصادية الـسيئة يف بعـض الـدول، والتـي ترحـب 

ًباألموال التي حتول إليها بغض النظر عن مصادرها أيا كانت قيمتها حتى وإن دعت إىل  ُ

 .ولعل أبرز األمثلة لتلك الدول هي دول أوروبا الرشقية ودول أفريقيا. الريبة

٢ – إجـراءًمى أيضا مرحلة التعتـيم أو الفـصل، ويـتم يف هـذه املرحلـة ُوتس: ا 

سلسلة من العمليـات املاليـة املتعاقبـة، وذلـك بغـرض إخفـاء األصـل غـري املـرشوع 

رحلة أمهية كبرية لغاسيل األموال الذين يعتمـدون عـىل خلـق ومتثل هذه امل. لألموال

ء العائدات غري املـرشوعة، صفقات جتارية وحتويالت مالية معقدة، والتي تكفل إخفا

ومتويه طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غري املرشوع لتجنب اقتفاء أثرها من األجهـزة 

 .الرقابية بالدولة

ً    كام تعترب هذه املرحلة من أكثر املراحل تعقيدا وأكثرهـا ارتباطـا بالطبيعـة الدوليـة،  ً

استخدام عديد من األساليب ًحيث غالبا ما جتري وقائعها يف عدة بلدان، وتنطوي عىل 

 :والطرق املتشعبة واملتنوعة كاآليت

ًنقل األموال برسعة هائلة من دولة إىل أخرى، خاصة املناطق املالية اآلمنة، وذلك من  -

خالل التحويالت الربقية، أو باستخدام النظم املرصفية الرسية وفروعهـا املنتـرشة يف 



  

)١٤٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

ا بقدر أكثر من الرسية والرسعة وبتكلفة أقل، ًعديد من البلدان، خاصة التي تقدم خدماهت

وال تنــتج حتويالهتــا أيــة آثــار مــستنديه عــىل خــالف احلــال بالنــسبة للــنظم املــرصفية 

 .الرشعية

توزيع األموال بـني عديـد مـن االسـتامرات املختلفـة يف بلـدان متعـددة مـع إعـادة بيـع  -

 .جنب اقتفاء أثرهااألصول التي تم رشاؤها، ونقل هذه االستثامرات باستمرار لت

ــرتوين  - ــدفع االلك ــات ال ــتخدام بطاق ــة، واس ــة واألجنبي ــصارف الوطني ــع امل ــؤ م التواط

 .  واحلسابات الرقمية املتغريةSmart Cardsاملعروفة بالبطاقات الذكية 

تسهيل حركة األموال غري املرشوعة داخل البلدان وأثناء تنقلها عـرب الـدول باسـتعامل  -

االعــتامد وذلـك مـن خـالل رشكــات ومهيـة تابعـة لغاســيل فـواتري مـزورة، وخطابـات 

 . األموال كغطاء ألعامهلم غري املرشوعة

االستفادة من نـوادي القـامر يف تغيـري العملـة وإصـدار شـيكات وحتويـل األمـوال إىل  -

 .نوادي قامر أخرى

٣ – حيث يتم يف هذه املرحلة دمج األموال املتحصلة من أعامل غري مرشوعة : ا

لعائـدات املاليـة لألعـامل ليات وأنشطة مرشوعة بحيـث يـصعب متييزهـا عـن ايف عم

املرشوعة، وأكثر الصور املستخدمة يف هذه املرحلة هـي األوراق املاليـة كاألسـهم 

 .والسندات باإلضافة إىل األنشطة العقارية وقطاع السياحة

مع اال: اا  أ. 
ث أساليبهم بصورة مستمرة خاصـة إذا تبـني ألحـدهم أن     يقوم غاسلوا األموال بتحدي

ُأحد الوسائل املتبعة عرضة لالشتباه، ومع استخدام املؤسسات املالية غري املرصفية 

ويلجأ . شبكات االنرتنت يف عملية غسل األموال صارت طرق الغسل ال حتدها حدود

ت الـشحن وذلـك غاسلو األموال إىل طرق جديدة يف هتريب األموال من خالل حاويا



 

)١٤٢٦( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

ًتفاديا لعمليات التدقيق التي تتم مـن خـالل مـرور األمـوال املـراد غـسلها عـرب اجلهـاز 

 .)١(املرصيف

    كام قام غاسلو األموال بإنشاء رشكـات تكـون واجهـة خاصـة هبـم تعمـل يف جمـال 

 .)٢(االسترياد والتصدير من بلد إىل أخر

تنطـوي عليـه عمليـة الغـسل ذاهتـا حيـث      ولعل ما يميز غسل األموال التعقيـد الـذي 

ُيصعب تتبعها التصافها بالرسية من ناحية باإلضـافة إىل اسـتخدام الوسـائل التقنيـة مـن 

ًناحية أخرى، لذلك يصف البعض غسل األموال بأنه من اجلرائم التي ال ترتك آثارا مادية 

 .  )٣(ًتصلح دليال عليها

تلـف يف طبيعتهـا حـسب نوعيـة األمـوال     وهناك أساليب خمتلفـة لغـسل األمـوال خت

 .)٤(املراد غسلها ومن هذه األساليب أو الطرق ما ييل

 رشاء األصول مثل الطائرات، السيارات، القطارات، القوارب والعقارات وتـسجيلها -

 . كأصدقائهمآخرينبأسامء 

                                                        

–٢٠هشام بشري وأخر، مرجـع سـابق، ص . ، د٨٦صقر بن هالل املطريي، مرجع سابق، ص : انظر  - ١

، عبـد اهللا عـزت ٢٢٦-٢٢٥فريـد علـواش، مرجـع سـابق، ص : ُل األمـوال يراجـع، ويف أساليب غـس٢٧

 .٢٢٦ – ٢٢٤بركات، مرجع سابق، ص 

 .٨٦صقر بن هالل املطريي، املرجع السابق، ص : انظر  - ٢

عبد اهللا حممد عون الزهراين، املواجهة اجلنائيـة لظـاهرة غـسل األمـوال يف القـانون اجلنـائي : انظر  - ٣

 .٣٠، ص ٢٠١٢انون اجلنائي الدويل، رسالة دكتوراه، جامعة عني شمس، الداخيل والق

 –الفــساد (عبــد اهللا بــن مــرزوق العتيبــي، جريمــة غــسل األمــوال وعالقتهــا بــاجلرائم احلديثــة، : انظـر  - ٤

يف ضوء التقنيات املتطورة، ورقة عمل مقدمة إىل جامعة نـايف العربيـة للعلـوم ) اإلرهاب –املخدرات 

 .٥ – ٤، ص ٢٧/٦/٢٠٠٩ األمنية يف



  

)١٤٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

  استغالل رشكات السياحة والسفر عن طريق حتويل النقود إىل تذاكر سفر واسرتجاع-

 .القيمة النقدية هلا من بلد أخر

 . حتويل النقود إىل أسهم وإدخاهلا يف السوق املالية-

 رشاء السلع بقيمة أقل من قيمتها احلقيقية مثل وجود متعاون يبيع سلعته دون قيمتهـا -

ًاألصلية أثنـاء كتابـة العقـد فقـط ولكنـه حيـصل الحقـا عـىل املبلـغ البـاقي مـن القيمـة 

 .ًذلك يتمكن غاسل األموال من بيع السلعة مستقبال بقيمتها احلقيقيةًاحلقيقية نقدا وب

 ذات القيمة الصغرية بأوراق ذات قيمة أكرب عن Refining استبدال األوراق النقدية -

 .طريق عدة بنوك أو مصارف لتقليل كمية النقود

ُ وذلك باتفاق غاسل األموال مع رشيك لـه، حيـث يقـدم Loan back إعادة القرض -

الرشيك قرض أو رهن عند جهة مـرشوعة لتكتـسب األوراق الـشكل القـانوين، ويقـوم 

 .غاسل األموال بعد ذلك بتسديد مال الرشيك بالطريقة املتفق عليها

 مزج األموال بأموال مـرشوعة مثـل رشاء املطـاعم، الفنـادق، حمـالت تغيـري العملـة -

 .عهاوالتي تتميز بوجود السيولة النقدية وبالتايل خلطها م

 إنشاء رشكات ومهية بأساليب متعددة منها التسرت واالحتيال مثل االقرتاض من أحد -

 .البنوك وخلط هذه األموال بأمواهلا غري الرشعية إلضفاء صفة الرشعية عليها

 النقود االلكرتونية وتعترب هذه التقنية نتيجة للتطور اهلائل يف املجاالت االلكرتونيـة -

 واالنرتنت، والتي smart cardللفرد استخدم البطاقة الزكية واملرصفية حيث يمكن 

تقوم مقام النقود دون خماطرة أو تكاليف مرتبطة بعملية التبادل بدون وسيط، كام تتميز 

 .برسعة احلركة والتغري



 

)١٤٢٨( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

    وهناك من يرى أن أساليب غـسل األمـوال تنقـسم إىل أسـاليب تقليديـة وأخـرى غـري 

 :)١(التايلتقليدية وذلك عىل النحو 

أو-ا  لا   و ،ا ا: 
 . إنشاء الرشكات الومهية-

 . اللجوء إىل وكاالت السفر واالستثامر يف القطاع السياحي-

 . هتريب األموال للخارج-

 . سوق العقارات-

 . جتارة املجوهرات-

 .  السمرسة-

م-و ،ا  ا  ا  لا   : 
 . استعامل بطاقات االئتامن والشيكات القابلة للتظهري-

 . التحويل الربقي للنقود-

 . غسل األموال عن طريق اإلنرتنت-

 .)٢( االعتامد املستندي اإللكرتوين-

ما ا:  
ودو ال داا    

ريمة غسل األموال تؤدي إىل اإلرضار باالقتصاد، وزعزعة الثقة     مما ال شك فيه أن ج

ًباملؤسسات املالية والسياسية، وإرباك األسواق عىل املستويني الوطني والدويل نظرا 

لذا كان ال بد من مكافحة هـذه اجلريمـة والعمـل عـىل . لتخطيها حدود الدولة الواحدة

ب يتحدث املطلب األول عن مكافحـة ويتناول هذا املبحث ثالثة مطال. القضاء عليها

                                                        

 .٢٧ – ٢٠هشام بشري وأخر، مرجع سابق، ص . د: انظر  - ١

 .٢٢٦ – ٢٢٤ًنظر أيضا يف أساليب غسل األموال، عبد اهللا عزت، مرجع سابق، ص ا  - ٢



  

)١٤٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

غسل األموال بالنظام السعودي، أما املطلب الثاين فيتضمن كيفية مكافحة جريمة غسل 

ًاألموال ببعض الترشيعات العربية والغربية، وأخريا يتم تناول مكافحة تلك اجلريمة عىل 

 .املستوى اإلقليمي

  :ا اول
 دي   اال  ا

 لــسنة ٢٥    تنــاول املــنظم الــسعـودي جريمــة غــسل األمــــــــــــــــوال يف النظــام رقــم 

ــ١٤٢٨ ــه )١(ـهـ ــادة األوىل بأن ــن امل ــرة األوىل م ــوال يف الفق ــسل األم ــرف غ ــث ع ، حي

ارتكاب أي فعل أو الرشوع فيه يقصد من ورائه إخفـاء أو متويـه أصـل حقيقـة أمـوال "

وقـد حـدد . "لنظـام وجعلهـا تبـدو كأهنـا مـرشوعة املـصدرًمكتسبة خالفا للـرشع أو ا

املنظم السعودي األعامل التي تعد غسل أموال يف املادة الثانية من نظام مكافحة غسل 

 : األموال املذكور واملتمثلة يف األفعال اآلتية

 أي عملية ألموال أو متحصالت، مع علمه بأهنـا ناجتـة مـن نـشاط إجرامـي أو إجراء. أ

 .  مرشوع أو غري نظاميمصدر غري

ــوال أو متحــصالت، أو اكتــساهبا أو اســتخدامها أو حفظهــا أو تلقيهــا أو . ب ــل أم نق

 . حتويلها، مع علمه بأهنا ناجتة من نشاط إجرامي أو مصدر غري مرشوع أو غري نظامي

إخفاء أو متويه طبيعة األموال املتحصالت، أو مصدرها أو حركتهـا أو ملكيتهـا أو . ج

و طريقة الترصف هبا، مع علمه بأهنا ناجتة مـن نـشاط إجرامـي أو مـصدر غـري مكاهنا أ

 . مرشوع أو غري نظامي

 . متويل اإلرهاب واألعامل اإلرهابية واملنظامت اإلرهابية. د

                                                        

مـادة واملنـشور يف جريـدة أم ) ٢٩(ه واملكون مـن ١٤٢٨ لسنة ٢٥نظام مكافحة غسل األموال رقم   - ١

 .١٢هشام بشري، مرجع سابق، ص . ه، د١٤٢٨ ربيع اآلخر ١٧ اجلمعة ٤١٤٧: لعدد ا٨٣القرى السنة 



 

)١٤٣٠( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

االشرتاك بطريق االتفاق أو املساعدة أو التحريض أو تقديم املشورة أو النـصح أو . هـ

 الرشوع يف ارتكاب أي فعـل مـن األفعـال املنـصوص التسهيل أو التواطؤ أو التسرت أو

 . عليها يف هذه املادة

ــة األمــوال -٢/١  يــشمل متويــل اإلرهــاب واألعــامل اإلرهابيــة واملــنظامت اإلرهابي

 . املتأتية من املصادر املرشوعة

يستدل عىل وجود العلم من الظروف واملالبسات املوضوعية والواقعية ليكون - ٢/٢

 القصد اجلنائي املكون جلريمة من اجلرائم املنـصوص عليهـا يف ًعنرصا من عنارص

 . هذه املادة

من أمثلة النشاط اإلجرامي أو املصدر غري املرشوع أو غري النظامي التي يعتـرب - ٢/٣

 :االشتغال باألموال الناجتة عنها من عمليات غسل األموال ما ييل

 األمـم لالئحـة التنفيذيـة التفاقيـة اجلرائم املنصوص عليهـا يف املـادة األوىل مـن ا- أ

م ١٩٨٨املتحدة ملكافحة االجتار غري املرشوع باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام 

  . هـ١١/٨/١٤١٩بتاريخ ) ١٦٨(املصادق عليها بقرار جملس الوزراء رقم 

 اجلرائم املنظمة الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرائم املنظمة عرب - ب

م واملوقع عليها بقرار جملس الوزراء ٢٠٠٠رة يف ديسمربطنية اتفاقية بالريمو الصادالو

 . هـ١/٩/١٤٢١بتاريخ ) ٢١٠(رقم 

 .  هتريب املسكرات أو تصنيعها أو املتأخرة هبا أو تروجيها-ج

بتاريخ ) ١٢(جرائم تزييف وتقليد النقود املنصوص عليها يف املرسوم امللكي رقم -د

 .هـ١٢/٧/١٣٧٩



  

)١٤٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

جــرائم التزويـر املنــصوص عليهــا يف نظـام مكافحــة التزويـر الــصادر باملرســوم -هــ  

 واملعـدل باملرسـوم امللكـي رقــم هــ٢٦/١١/١٣٨٠وتـاريخ ) ١١٤(امللكـي رقـم 

 . هـ٢٩/١٢/١٤١٢يف ) ٣٦(

جرائم الرشوة املنصوص عليها يف نظام مكافحة الرشوة الصادر باملرسوم امللكي -و 

 . هـ٢٩/١٢/١٤١٢وتاريخ ) ٣٦(رقم

 . ر أو املتفجرات أو تصنيعها أو االجتار فيهاهتريب األسلحة والذخائ-ز 

 . القوادة أو إعداد أماكن الدعارة أو االعتياد عىل ممارسة الفجور-ح 

 . السلب أو السطو املسلح-ط 

 . الرسقات-ي 

 . النصب واالحتيال-ك 

أو التي تساهم هبـا الدولـة، االختالس من األموال العامة التابعة للجهات احلكومية -ل 

 .  اخلاصة كالرشكات واملؤسسات التجارية ونحوهاوكذلك

مزاولة األعامل املرصفية بطريقة غري نظامية املنصوص عليها يف املادة الثانية مـن -م 

 . هـ٢٢/٢/١٣٨٦وتاريخ ) ٥(نظام مراقبة البنوك الصادرة باملرسوم امللكي رقم 

ن واألسـعار وتقليـد  التجارية كالغش باألصـناف واألوزااجلرائم املتعلقة باألنشطة-ن 

 .  السلع

والتسرت التجاري املنصوص عليه يف املادة األوىل من نظام مكافحة التـسرت التجـاري 

 . هـ١٦/١٠/١٤٠٩وتاريخ ) ٤٩م(الصادر باملرسوم امللكي رقم 

ن لدول التهريب اجلمركي الواردة يف نظام اجلامرك املوحد لدول جملس التعاو-س 

 . هـ٢٦/١٠/١٤٢٣وتاريخ ) ٢٤١(ر جملس الوزراء رقم اخلليج العربية الصادر بقرا



 

)١٤٣٢( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

 . ا اب ا-ع 
    كام حدد املنظم السعودي مرتكبي جريمة غسل األموال يف املادة الثالثة من النظـام 

واردة يعد مرتكبا جريمة غسل األموال كل من فعل أيا من األفعال الـ": حيث نص عىل

يف املادة الثانية من هذا النظام أو اشرتك فيه، من رؤسـاء جمـالس إدارات املؤسـسات 

املاليــة وغــري املاليــة أو أعــضائها أو أصــحاهبا أو موظفيهــا أو ممثليهــا املفوضــني أو 

مدققي حساباهتا أو مستخدميها ممن يترصفون بمقتىض هذه الصفات، مع عدم اإلخالل 

مؤسسات املالية وغـري املاليـة عـن تلـك اجلريمـة إذا ارتكبـت باملسؤولية اجلنائية لل

 ."باسمها أو حلساهبا

 ترسي أحكام هذا النظام والئحته التنفيذية عىل املؤسسات املالية وغري املالية -٣/١

 . املقامة يف املناطق احلرة املوجودة عىل أرض اململكة

وع املؤسسات املالية وغـري  ترسي أحكام هذا النظام والئحته التنفيذية عىل فر-٣/٢

 . املالية العامة خارج اململكة

 أن تكون اجلريمة قد ارتكبت باسم أو حلساب املؤسسات املالية وغري املالية -٣/٣

 .هبدف حتقيق مصلحة مادة أو معنوية مبارشة أو غري مبارشة

رش من     وقد تناول املنظم السعودي عقوبة جريمة غسل األموال يف املادة السادسة ع

 :النظام سالف الذكر عىل النحو التايل

    يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل األموال املنصوص عليها يف املـادة الثانيـة مـن 

هذا النظام بالسجن مدة ال تزيد عىل عرشة سـنوات وبغرامـة ماليـة ال تزيـد عـن مخـسة 

الت والوسائط ماليني ريال، أو بإحدى هاتني العقوبتني، مع مصادرة األموال واملتحص

وإذا اختلطــت األمــوال واملتحــصالت بــأموال اكتــسبت مــن مــصادر . حمــل اجلريمــة

مرشوعة كانت هـذه األمـوال خاضـعة للمـصادرة يف حـدود مـا يعـادل القيمـة املقـدرة 

 . للمتحصالت غري املرشوعة



  

)١٤٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

    وللمحكمة املختصة أن تعفـي مـن هـذه العقوبـات مالـك األمـوال أو املتحـصالت 

جريم أو حائزها أو مستخدمها إذا ابلغ السلطات قبل علمها بمصادر األموال موضوع الت

 . أو املتحصالت وهوية املشرتكني، دون أن يستفيد من عائداهتا

 تقوم جهة التحقيق بتقدير القيمـة املقـدرة للمتحـصالت غـري املـرشوعة مـن -١٦/١

 . ملختصةخالل االستعانة بأصحاب اخلربة ويصدر بشأهنا حكم من املحكمة ا

 يتم تقديم طلب النظر يف اإلعفاء من تطبيـق العقوبـات عـىل املبلـغ مـن قبـل -١٦/٢

 . اجلهة املختصة بالتحقيق

 عند تلقي مثل هذه البالغات تتخذ إجراءات البحث والتحري للتحقق من عدم -١٦/٣

 .علم السلطات باجلريمة

نظم الـسعودي األعـامل التـي ً    وتعقيبا عىل نظام غسل األموال السعودي فقد أورد امل

ُتعد غسل أموال عىل سبيل احلرص، وكان األفـضل أن يـرد ذلـك عـىل سـبيل املثـال ال 

ًاحلرص ملواجهة أي تطور قد يطرأ مستقبال عىل تلك األعامل والتي قـد ختـرج حينئـذ 

عن التحديد الوارد باملادة الثانية، خاصة يف التطـور التكنولـوجي اهلائـل والـرسيع يف 

 . احلايلالعرص

 بـني ارتكـاب األفعـال -القانونيـة–    كام ساوى املنظم السعودي من الناحية النظاميـة 

املعتربة غسل أموال وبني الرشوع فيها فنعم ما فعل، ونود التنويه أن املنظم الـسعودي 

وهو بصدد تعريفه جلريمة غسل األموال اشرتط أن تكون األموال املستخدمة يف ذلك 

ة اإلسالمية التي هي أسـاس النظـام ُأو النظام، ويقصد بالرشع هنا الرشيعخمالفة للرشع 

ًاألسايس للحكم باململكة العربيـة الـسعودية وهـو دسـتور الدولـة، وذلـك وفقـا للـامدة 

األوىل منه، وبالتايل فاألموال املتحصلة عـن أعـامل ربويـة عـىل سـبيل املثـال إذا تـم 

رها نكون هنـا بـصدد جريمـة غـسل أمـوال استخدامها يف أعامل مرشوعة إلخفاء مصد



 

)١٤٣٤( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

ُطبقا للنظام الـسعودي، وذلـك عـىل خـالف التـرشيعات األخـرى التـي جتيـز األعـامل  ً

 .الربوية

    كام اشرتط املنظم السعودي علم اجلاين بأن تكون األموال حمل الغسل ناجتة مـن 

رة أو نشاط إجرامي، وقد سـاوى بـني االتفـاق واملـساعدة والتحـريض وتقـديم املـشو

النصح والتسهيل والتواطؤ والتسرت والرشوع يف ارتكاب أي مـن أفعـال غـسل األمـوال 

الواردة بالنظام وذلك عىل خالف النظام اجلزائي، ولعل مرجع ذلك هو خطورة جريمة 

ًغسل األموال داخليا وخارجيا ً. 

حتى ً    وأخريا فقد جعل املنظم السعودي متويل اإلرهاب ضمن أعامل غسل األموال 

وإن كانت األموال املتأتية من مصادر مرشوعة، ويف رأي فقد جانب املنظم السعودي 

الصواب يف ذلك حيث أن جوهر جريمة غسل األموال أن تكون األموال حمـل الغـسل 

ُمتحصلة من مصدر غري مرشوع، وكان األوىل أن يقرص املنظم متويل اإلرهاب ضمن 

بنظـام مكافحـة اإلرهـاب لنكـون بـصدد جريمـة ُالنظام اجلزائي السعودي أو مـا يعـرف 

ــة  ــشرتط أن تكــون األمــوال املــستخدمة يف األعــامل اإلرهابي ــددة، أو أن ي واحــدة حم

ُمتحصلة عن أعامل غري مرشوعة ليدرجها ضمن نصوص نظام غسل األموال ويف هـذه 

نية احلالة نكون بصدد جريمتني األوىل اجلريمة األصلية التي حتصل منها األموال والثا

 .جريمة غسل أموال
 



  

)١٤٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 ما ا:  

     اال   ات اى
 

    فعيل مستوى الدول العربية نتناول بعضها للوقوف عىل كيفية مكافحة جريمـة غـسل 

األموال، ففيام يتعلق باملـرشع اللبنـاين فقـد عـرف جريمـة تبيـيض األمـوال يف املـادة 

 ": حيث نص عىل. )١(٢٠٠١لسنة ) ٣١٨( مكافحة تبييض األموال رقم الثانية من قانون

ُيعترب تبييض أموال كل فعل يقصد منه ُ: 

 إخفــاء املــصدر احلقيقــي لألمــوال غــري املــرشوعة أو إعطــاء تربيــر كــاذب هلــذا – ١

 .املصدر بأي وسيلة كانت

رض إخفـاء أو حتويل األموال أو استبداهلا مع العلم بأهنا أموال غـري مـرشوعة لغـ – ٢

ــن  ــالت م ــىل اإلف ــرم ع ــالع يف ارتكــاب اجل ــخص ض ــساعدة ش ــصدرها أو م ــه م متوي

 .املسؤولية

 متلك األموال غري املرشوعة أو حيازهتا أو اسـتخدامها أو توظيفهـا لـرشاء أمـوال – ٣

 .ع العلم بأهنا أموال غري مرشوعةمنقولة أو للقيام بعمليات مالية م

 عقوبة هذه اجلريمة يف املادة الثالثة من القانون املذكور     وقد تناول املرشع اللبناين

ُ يعاقب كـل مـن أقـدم أو تـدخل أو اشـرتك بعمليـات تبيـيض أمـوال ": حيث نص عىل

 ."باحلبس من ثالث إىل سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن عرشين مليون لرية لبنانية

 األمـوال الـسعودي كـان     وبمطالعة قانون تبييض األموال اللبناين نجد أن نظـام غـسل

ًأكثر تفصيال منه حيث تناول صـورا متعـددة لغـسل األمـوال، إال أنـه ال يمكـن إنكـار أن  ً

الفقرة األوىل من املادة الثانية من قانون مكافحة تبييض األموال اللبناين تركت حتديد 

                                                        

 .مادة) ١٧( واملكون من ٢٠/٤/٢٠٠١يف ) ٣١٨(قانون مكافحة تبييض األموال اللبناين رقم   - ١



 

)١٤٣٦( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

 -تبأي وسـيلة كانـ–ِالوسيلة املتبعة من قبل الغاسلني وإنام جاءت عىل وجه التعميم 

 .  فنعم ما فعل املرشع اللبناين

    وبعبارة أخـرى فقـد اتـسمت ألفـاظ قـانون تبيـيض األمـوال اللبنـاين بالعموميـة عـىل 

ًالعكس من نظام غسل األموال السعودي والذي جاء أكثر تفصيال وإيضاحا ً. 

ة  لسن١- ٥ واملتمم للقانون رقم ٢٠١٥ لسنة ٦- ١٥ فقد صدر القانون رقم )١(ويف اجلزائر  

فقـد عرفـت .  واملتعلق بالوقاية من تبييض األمـوال ومتويـل اإلرهـاب ومكافحتهـا٢٠٠٥

كـل حتويــل ":  تبيـيض األمــوال عـىل أنــه٢٠٠٥ لــسنة ١- ٥مـن القــانون رقـم ) ٢(املـادة 

للممتلكات أو نقلها أو إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية هلا أو مصدرها، أو مكاهنا أو كيفية 

كتها أو احلقوق املتعلقة هبا أو اكتساب املمتلكـات، أو حيازهتـا أو الترصف فيها، أو حر

 .ُاستخدامها مع علم الفاعل القائم بذلك وقت تلقيها أهنا تشكل عائدات إجرامية

ُ    ويف هذا اإلطار تعد املشاركة يف ارتكاب أي فعل مما ذكر أو التواطؤ أو التآمر عىل  ُ

أمـا بخـصوص العقوبـة املقـررة يف . يمة نفـسهاارتكابه واملساعدة عليه من قبيل اجلر

القانون سالف الذكر فقـد ميـز املـرشع بـني جريمـة تبيـيض األمـوال البـسيطة وجريمـة 

تبيــيض األمــوال املقرتنــة بظــرف مــشدد، فقــد نــص قــانون العقوبــات اجلزائــري عــىل 

ــات  ــة كالغرامــة واملــصادرة وعقوب ــات مالي ــة كــاحلبس وعقوب ــات ســالبة للحري عقوب

 .ةتكميلي

من قانون ) ١(مكرر ) ٣٨٩(    فبالنسبة لعقوبة تبييض األموال البسيطة فقد نصت املادة 

ُيعاقب كل من قام بتبييض األموال باحلبس من مخـسة ": العقوبات اجلزائري عىل أنه

 . مليون دينار جزائري٣إىل عرشة سنوات وبغرامة من مليون إىل 

                                                        

ــم   - ١ ــانون رق ــم ١٥/٢/٢٠١٥ يف ٦-١٥ق ــانون رق ــتمم للق ــق ٢٦/٢/٢٠٠٥ يف ١-٥ وامل  واملتعل

 .موال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهابالوقاية من تبييض األ



  

)١٤٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

مكـرر ) ٣٨٩(نة بظرف مشدد فتـنص املـادة     أما عقوبة جريمة تبييض األموال املقرت

ُيعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض األموال عـىل ": من قانون العقوبات عىل أنه) ٢(

سـبيل االعتـداء السـتعامل التـسهيالت التــي يمنحهـا نـشاط مهنـي أو يف إطـار مجاعــة 

ينار مليون د) ٨(إىل ) ٤(سنة وبغرامة من ) ٢٠(سنوات إىل ) ١٠(إجرامية باحلبس من 

 .جزائري

ً    وبذلك نجد أن املرشع اجلزائري توافق نوعـا مـا مـع املـرشع اللبنـاين يف عموميـة 

األلفـاظ والعبــارات املــستخدمة يف الـصياغة القانونيــة، إال أنــه اسـتحدث التفرقــة بــني 

 جريمة تبييض األموال البسيطة وبني املقرتنة بظرف مشدد منها

فقد تناول جريمة غـسل األمـوال يف القـانون رقـم  )١(    وعىل مستوى املرشع املرصي

مـادة والئحتـه التنفيذيـة الـصادرة بقـرار رئـيس ) ٢٢( واملكـون مـن ٢٠٠٢لسنة ) ٨٠(

كـل ": ب بأهنـا/١ حيث عرفهـا املـرشع يف م٢٠٠٣ لسنة ٩٠١جملس الوزراء رقم 

 أو سلوك ينطوي عىل اكتساب أموال أو حيازهتا أو الترصف فيها أو إدارهتا أو حفظهـا

استبداهلا أو إيداعها أو ضامهنا أو استثامرها أو نقلها أو حتويلها أو التالعب يف قيمتها 

مـن هـذا ) ٢(إذا كانت متحصلة من جريمة من اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف املـادة 

القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء املال أو متويـه طبيعتـه 

 أو صاحبه أو صاحب احلـق فيـه أو تغيـري حقيقتـه أو احليلولـة دون أو مصدره أو مكانه

اكتـشاف ذلــك أو عرقلـة التوصــل إىل شــخص مـن ارتكــب اجلريمـة املتحــصل منهــا 

 ."املال

                                                        

 بإصدار قانون مكافحة غسل األمـوال والئحتـه التنفيذيـة الـصادرة بقـرار ٢٠٠٢ لسنة ٨٠القانون رقم   - ١

املطــابع األمرييــة، :  والقــرارات املتعلقــة هبــام، القــاهرة٢٠٠٣ لــسنة ٩٥١رئــيس جملــس الــوزراء رقــم 

 .٥، ص ٢٠١٦الطبعة اخلامسة، 



 

)١٤٣٨( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

 من ١٦ – ١٣   وقد تناول املرشع املرصي عقوبة مرتكبي غسل األموال يف املواد من 

 بأيـة عقوبـة اإلخـاللمع عـدم ): ١٣(املادة : قانون املذكور وذلك عىل النحو التايلال

ُأشد ينص عليها قانون العقوبـات أو أي قـانون أخـر، يعاقـب عـىل اجلـرائم املبينـة يف 

 .املواد التالية بالعقوبات املنصوص عليها فيها

ُيعاقب بالسجن مدة ال جتاوز سبع سنوات وبغرامة تعـادل مـثيل األمـوال ): ١٤(املادة 

رشع يف ارتكاب جريمة غسل األمـوال املنـصوص حمل اجلريمة، كل من ارتكب أو 

 . من هذا القانون) ٢(عليها يف املادة 

ُ    وحيكم يف مجيع األحوال بمصادرة األمـوال املـضبوطة، أو بغرامـة إضـافية تعـادل  ُ

 .قيمتها يف حالة تعذر ضبطها أو يف حالة الترصف فيها إىل الغري حسن النية

امـة التـي ال تقـل عـن مائـة ألـف جنيـه وال جتـاوز ُيعاقـب بـاحلبس والغر): ١٥(املادة 

ًمخسامئة ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من خيالف أيـا مـن أحكـام املـواد 

 .من هذا القانون) ١١،٩،٨(أرقام 

ُيف األحوال التي ترتكب فيها اجلريمة بواسطة شـخص اعتبـاري يعاقـب ): ١٦(املادة  ُ

الـشخص االعتبـاري بالعقوبـات ذاهتـا املقـررة عـن املسؤول عن اإلرادة الفعلية هلذا 

ُاألفعال التي ترتكب باملخالفة ألحكام هذا القانون إذا ثبت علمه هبا وكانـت اجلريمـة 

 .قد وقعت بسبب إخالله بواجبات وظيفته

ُ    ويعاقب الشخص االعتباري بغرامة ال تقـل عـن مائـة ألـف جنيـه وال جتـاوز مخـسة 

َال بالتـضامن عـن الوفـاء بـام حيكـم بـه مـن عقوبـات ماليـة ماليني جنيه، ويكـون مـسئو ُ ً

ُوتعويضات إذا كانت اجلريمة التي وقعت باملخالفة ألحكام هذا القـانون قـد ارتكبـت 

مـن أحــد العـاملني بــه باســمه ولـصاحله، وجيــوز للمحكمــة أن تقـيض بمنــع الــشخص 



  

)١٤٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

وح لـه بمزاولـة االعتباري مـن مزاولـة نـشاطه ملـدة حمـددة أو بإلغـاء الرتخـيص املمنـ

 .النشاط

ً    وبمطالعة قانون غسل األموال املرصي نجده متفقا نوعا مـا مـع نظـام غـسل األمـوال 

ُالسعودي من حيث التفصيل الذي اتبعه يف بيان األعامل التي تعـد غـسل أمـوال، إال أن 

 .العقوبة بالنظام السعودي كانت أعىل عن مثيلتها بالقانون املرصي

 مل يتصد املرشع األمريكي جلرائم ١٩٨٦ى الدول الغربية فحتى عام     أما عىل مستو

غسل األموال عىل نحو مستقل بل كان جيرمها من خالل النـصوص التـي تعاقـب عـىل 

خمالفة قيود اإلخطار عن التعامالت النقدية التي تزيد عىل مبالغ معينة والتي نص عليها 

 عىل أول قانون ١٩٨٦األمريكي عام ثم وافق الكونجرس . قانون رسية حسابات البنوك

الذي أكد عىل املـسؤولية ) قانون الرقابة عىل غسل األموال(لتجريم غسل األموال هو 

اجلنائية لكل شخص يقـوم بتعامـل مـايل مـع علمـه بـأن مـصدر املـال هـو نـشاط غـري 

مرشوع، ثم صدرت عقـب ذلـك عـدة تـرشيعات ذات صـلة هـي قـانون مكافحـة إسـاءة 

، ١٩٩٢، وقـانون مكافحــة غـسل األمـوال عــام ١٩٨٨د املخــدرة عـام اسـتعامل املـوا

 وقانون التأمني ١٩٩٦، وقانون قمع اإلرهاب عام ١٩٩٤وقانون قمع غسل األموال عام 

، وأصبح بمقتىض هذه القوانني للمؤسسات املالية احلق يف طلب ١٩٩٦الصحي عام 

ات الـسياحية وأوامـر  الذين يشرتون الشيكات والشيكاألشخاصمعلومات إضافية من 

 .)١(الدفع إذا كانت قيمتها ثالث آالف دوالر أو أكثر

                                                        

دكتور مراد رشـدي، غـسل األمـوال عـرب الوسـائل اإللكرتونيـة، املـؤمتر العلمـي األول املستشار ال  - ١

حول اجلوانب القانونية واألمنية للعمليات اإللكرتونية، أكاديمية رشطة ديب، مركز البحـوث والدراسـات 

  :األمارات العربية املتحدة، عىل املوقع االلكرتوين –، ديب ٢٦/٤/٢٠٠٣-٢٤الفرتة من 

 http://maher.sandroses.com/m706.htm 



 

)١٤٤٠( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  
 كان العقاب عىل جرائم غسل األموال يتم من خالل النصوص التي جترم أملانيا    ويف 

أفعال املساعدة الالحقة وإخفاء األشياء املرسوقة وإعاقة سري العدالة، إال أن املرشع 

 ٢٦١ إىل قـانون العقوبـات هـي املـادة ١٩٥٢يدة عام األملاين تدخل بإضافة مادة جد

وخصصها ملكافحة اإلجتار غري املرشوع يف املخدرات وغريها مـن صـور اجلـرائم 

 ويف هناية املطاف ١٩٩٥، ١٩٩٤، ١٩٩٣املنظمة وأدخل عليها تعديالت يف أعوام 

رنـسا أما بالنـسبة لف. )١(١٩٩٨تدخل املرشع بقانون خاص ملكافحة غسل األموال عام 

اهتم املرشع الفرنيس بإصدار قانون خـاص يتعلـق بغـسل األمـوال، وهـو القـانون رقـم 

 .١٩٩٦ عام ٣٩٢

وهو بـذلك يتفـق مـع قـانون تبيـيض . )٢(وحدد فيه عقوبة غسل األموال البسيط واملشدد

 .األموال اجلزائري والذي تبنى نفس التفرقة

 من ٤٧ة املرصفية بموجب املادة     وفيام يتعلق بسويرسا، فقد اعتمدت سويرسا الرسي

، وتعتـرب الـرسية املـرصفية يف سويـرسا مـن ٨/١١/١٩٣٤القانون الفيـدرايل بتـاريخ 

التقاليـد الراسـخة واألعـراف املـستقرة، وقــد أدت إىل جعـل سويـرسا مركـزا مــرصفيا 

عامليا لتجميع رؤوس األموال، خاصة بعد اعتامدهـا نظـام احلـسابات الـرسية الرقميـة 

 حيث جيري التعامل مع احلساب عىل أسـاس رقمـي "FORNB "لق عليهالذي يط

دون معرفة اسم صاحب احلساب إال من قبل مدير املرصف الذي يقوم شخصيا بفـتح 

احلساب وإعطائه رقام معينا مع إبقاء اسم صاحبه رسيا، إال أن الضغوط األمريكية عىل 

صادية املختلفـة أدت إىل سويرسا من أجل مالحقة أموال املخـدرات واجلـرائم االقتـ

                                                        

 .مراد رشدي، املرجع السابق. د: انظر  - ١

م، ٢٠٠١هدى قشقوش، جريمة غسل األموال يف نطاق التعاون الدويل، القـاهرة دار النهـضة، : انظر  - ٢

  :، منشور يف املوسوعة العربية، عىل املوقع اإللكرتوين٨٨٣، ص١٣املجلد 

https://www.arab- ency.com 



  

)١٤٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

إجبار سويرسا عىل توقيف العمل هبذا النظام، هذا وقد صدر يف سويـرسا قـانون بـشأن 

ــل  ــه يف أبري ــل ب ــدأ العم ــوال ب ــيض األم ــات ١٩٩٨تبي ــوك أن اجله ــىل البن ــب ع ، يوج

 . املختصة

    وبمطالعة قوانني غسل األموال للبالد الغربيـة سـالفة البيـان، نجـد أهنـا كانـت جمـرد 

نصوص قانونية متفرقة يف عدة ترشيعات لكل دولة إىل أن انتهـي املطـاف إىل إصـدار 

ًقانون خاص بغسل األموال لكل منها، ولعل أمهها قانون غسل األموال السويرسي نظرا 

ً مركزا مرصفيا عامليا لتجميع رؤوس األموال وبالطبع -بق القولكام س–كون سويرسا  ً ً

ً ارتباطا وثيقاالرتباط هذه اجلريمة بالبنوك ً. 

ا ا:  
ووا ون اى ا  الا    

ُ    بذلت جهود حثيثة يف مكافحة جريمة غسل األموال عىل مـستوى التعـاون اإلقليمـي 

ُسواء عربيا أو غربيا، فقد عقدت عدد من االتفاقيات اإلقليمية والدوليـة ً وسـيتم تنـاول . ً

 .يف فرعني متتالينيذلك 

  :اع اول
ون اى ا  الا    

    تعددت هذه اجلهود ما بني وضع االسرتاتيجيات وعقد االتفاقيات وذلك عىل النحو 

 :)١(التايل

١ – اات           ارات واا  وعا  لا  ا 
ا  ١٩٨٦: 

  يف٧٢    أقرها جملس وزراء الداخلية العرب يف دورته بتونس بالقرار رقم 

 جلنة وطنية يف كل قطر عريب تضم مسئولني رفيعـي إنشاءوقد دعت . ٢/١٢/١٩٨٦ 

الخ، أمـا .....املستوى يف مجيع املجاالت الصحية واالجتامعية واإلعالمية واألمنية 

                                                        

 .١٠٣ – ٩٦صقر بن هالل املطريي، مرجع سابق، ص : انظر  - ١



 

)١٤٤٢( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

ً سبال للتعاون القانوين والقضائي اإلسرتاتيجيةد تضمنت عىل مستوى التعاون العريب فق

ًوذلك بتبني قانونا موحدا للمخدرات واملؤثرات العقلية، وتبادل املعلومات بني الدول  ً

 ضــمن قائمــة ســوداء إلمكانيــة وإدراجهــمالعربيــة فــيام يتعلــق بــاملهربني واملتــاجرين 

 .حرصهم

 الدعوة اإلسرتاتيجيةي والثنائي فقد تضمنت     أما عىل مستوى التعاون العريب واإلقليم

إىل عقد لقاءات بني مديري إدارة مكافحة املخدرات، كذلك بني ضباط مراكز احلدود 

 اإلسـرتاتيجيةكـام وجهـت . لعقد اخلطط املالئمة ملراقبة املهـربني والقـبض علـيهم

وتوكـول  والرب١٩٦١دعوة للدول العربية لالنضامم التفاقية مكافحة املخـدرات لعـام 

 والسعي إىل مزيد من التعاون الدويل يف ١٩٧١املعدل واتفاقية املؤثرات العقلية لعام 

 .هذا الشأن

 ٥    اعتمدت بمجلس وزراء الداخلية العرب الدورة احلادية عرش بتونس واملؤرخة يف 

 املخدرات أو املثرات العقلية أو استخدامها أو إنتاج، وقد تضمنت جتريم ١٩٩٤يناير 

لمها أو التنازل عنها أو نقلها أو استريادها بقصد االجتار، وجتـريم زراعـة أي نبـات تس

إلنتاج املواد املخدرة أو املـؤثرات العقليـة، وجتـريم صـنع مـواد أو معـدات لزراعـة 

 .وإنتاج وصنع املخدرات واملؤثرات العقلية

٢ –رات وا وعا  را  ا ا ات ا: 
    كذلك تضمنت رصاحة مصادرة املتحصالت املتأتية من اجلرائم املـذكورة أو أي 

وســائط أخــرى مــستخدمة أو معــدة لالســتخدام يف تلــك اجلــرائم، كــام دعــت الــدول 

األطراف اختاذ التدابري الالزمة لذلك، وسن ترشيعات ختول السلطات املختصة لدهيا 

ملرصفية أو املالية أو التجارية أو التحفظ عليها أو اختاذ حق االطالع عىل السجالت ا

 .التدابري املناسبة



  

)١٤٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

    وبمقتىض هذه االتفاقية فإن الدول العربية األطراف فيها ملزمة بتجريم غـسل األمـوال 

الناجتــة عــن االســتعامل واالجتــار غــري املــرشوع باملخــدرات واملــؤثرات العقليــة، 

ريم كافـة صـور التعامـل عـىل املـواد املخـدرة وقـد ُويالحظ أن االتفاقية تضمنت جتـ

 .أصابت االتفاقية يف ذلك

٣- ا ول اا   ا ت ا )FATF:( 

    كان تـشكيل هـذه اللجنـة نتـاج الـدورة اخلامـسة عـرش ملـؤمتر القمـة للـدول الـسبع 

يكا، اليابان، كندا، أملانيا، أمر: م وهذه الدول هي١٩٨٩الصناعية واملعقود يف باريس 

فرنسا، إيطاليا، إنجلرتا وممثل املجموعة األوروبية باإلضافة النضامم عدد من الـدول 

 .األخرى وهي، سويرسا، النمسا، بلجيكا، لكسمبورج، اسرتاليا، اسبانيا

    وكان الغرض من تشكيل هـذه اللجنـة دراسـة كافـة الـسبل املالئمـة ملنـع اسـتخدام 

املؤسسات املالية ذات الصلة كـأداة لغـسل األمـوال خاصـة الناجتـة عـن املصارف و

م، ١٩٨٨جتارة املخدرات، كـذلك اختـاذ مـا يلـزم للتـصديق عـىل اتفاقيـة فيينـا لعـام 

وتعـديل قواعــد رسيــة املعــامالت املــرصفية بــام يــتالءم مــع تطبيــق توصــيات اللجنــة 

 القانونيـة املتبادلـة وتـسليم املذكورة، وزيادة التعـاون الـدويل يف تبـادل املـساعدات

 .املجرمني يف قضايا غسل األموال

    دعت اللجنة كذلك إىل جتريم عمليات غسل األموال الناجتة عن املخدرات بكافة 

الصور سالفة الذكر، وتعزيز دور املؤسسات املالية يف ذلك الـشأن عـن طريـق بعـض 

دة مخـس سـنوات عـىل اإلجراءات كالتعرف عىل هوية العمالء، وحفظ السجالت مل

 .األقل، وتنمية الوعي لدى تلك املؤسسات ملواجهة هذه اجلريمة



 

)١٤٤٤( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

    كام أوصت اللجنـة إىل التعـاون الـدويل ملكافحـة غـسل األمـوال مـن خـالل تبـادل 

ــة وتــسليم  ــصادرة واملــساعدات املتبادل ــس التعــاون وامل ــات، وتعزيــز أس املعلوم

 .املجرمني من خالل االتفاقيات الثنائية

 وصـدور قـرار جملـس ٢٠٠١ سبتمرب ١١   وقد تم تنقيح هذه التوصيات بعد أحداث  

 جلنــة وإنـشاءاألمـن بمكافحـة اإلرهـاب واملتــضمن منـع متويـل العمليــات اإلرهابيـة 

 .مكافحة اإلرهاب التابعة ملجلس األمن

٤ –ون اا  قم  وون اا : 
مـوال خاصـة الناجتـة عــن االجتـار غـري املــرشوع  يف إطـار مكافحـة جريمـة غــسل األ

باملخدرات واملؤثرات العقلية، قامت دول جملس التعاون اخلليجي باختاذ عديد من 

التدابري يف هذا الشأن حيث قامت بتشديد الرقابة عىل منافذ الـدخول واخلـروج لـدهيا 

 الكـوادر األمنيـة ذات سواء الربية أو البحرية من خالل اتباع أنظمة رقابية فعالة، وتأهيـل

 .الصلة كام أنشأت جلنة من مديري أجهزة مكافحة املخدرات يف تلك الدول

    كذلك فقد تعاونت مع املـنظامت األهليـة والعامليـة كـاالنرتبول وجملـس التعـاون 

اجلمركي الكتساب مزيـد مـن اخلـربة واملعلومـات للوصـول إىل املـصادر الرئيـسية 

 .كافحتهاألنشطة هتريب املخدرات وم

وع ا ادي ا   اال ول  اون         – ٥
ا: 

ً    حدد املرشوع يف مادته الثانية األفعال التي يعد فاعلها مرتكبا جلريمة غـسل أمـوال،  ُ

ُإال أنه مل حيدد نوع النشاط اإلجرامي املتحصل منـه الغـسل ممـا يـستدل منـه عـىل أن 

ه مل يدركوا مفهوم ومـضمون غـسل األمـوال واملتمثـل يف اإلخفـاء أو التمويـه واضعو

عـىل احلـسابات املـشكوك فيهـا للدولـة وجتمـد األرصـدة . ملصدر املال اإلجرامـي



  

)١٤٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

املشبوهة مما يـدل عـىل أن سويـرسا رفعـت الـرسية املـرصفية فـيام يتـصل بموضـوع 

 .)١(تبييض األموال

فة الذكر تعد صورة مـن صـور تطـور مكافحـة جريمـة  ويف رأي أن القوانني الغربية سال

غسل األموال، حيث أنه من املالحظ أن مكافحة تلك اجلريمة كانـت جمـرد نـصوص 

ضمن قوانني داخلية إىل أن تم إفراد قانون خاص لتلك اجلريمة، مما يدل عىل اهـتامم 

 بتغيريه املرشع يف تلك الدول بمواجهة تلك اجلريمة خاصة اجتاه سويرسا التي قامت

 .لتعارضه مع مكافحة تلك اجلريمة

مع اا:  
وى اا  الا    

    أدرك املجتمع الدويل اخلطورة الكامنة واآلثار السلبية لظاهرة غـسل األمـوال عـىل 

االقتصاديات الوطنية للدول بشكل خاص وعىل االقتـصاد الـدويل بـشكل عـام، وكـان 

نتيجة لذلك أن تضافرت اجلهود الدولية ملكافحـة هـذه الظـاهرة وفـيام يـيل أهـم هـذه 

 :)٢(ًاجلهود وفقا لتسلسلها الزمني

١ –    ١٩٨٨ا: 
ُ    تعد هذا االتفاقية والصادرة عن منظمة األمم املتحدة من أهم االتفاقيات الدوليـة يف 

، ودخلـت حيـز ١٩٨٨ ينـاير عـام ١٩مكافحة عمليات غسل األموال، وقد صدرت يف 

مـة ُ، وقد شكلت األساس الذي بني عليه كافة اجلهود الالز١٩٩٠ نوفمرب ١١النفاذ يف 

                                                        

معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم العلوم االقتصادية، جامعة الـوادي، اجلزائـر،   - ١

  :، عىل املوقع اإللكرتوين١/٢/٢٠١٠نرش يف 

http://badr-cu٣٤.ibda٣.org/t٢٦٨-topic 
هـشام . ، د٤٥ – ٣١مصطفى طاهر، مرجـع سـابق، ص . كات، مرجع سابق، دعبد اهللا عزت بر: انظر  - ٢

 .٥٢ – ٤٩بشري، مرجع سابق، ص 



 

)١٤٤٦( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

ملحاربة غسل األموال حيث ألزمـت الـدول املـشاركة يف االتفاقيـة بتجـريم عمليـات 

غسل األموال الناجتة عن هتريب املخدرات، وذلك إىل جانب تشجيع التعاون الدويل 

يف جمال التحريات وتبادل املعلومات فيام بينهم، حتى أهنا ألزمت الدول املعنيـة أال 

 .)١(ًلبنوك عائقا أمام مثل هذه اجلهودتقف مسألة احلسابات الرسية با

ً    وتعد هذه االتفاقية تطورا التفاقيتني سابقتني مها االتفاقية املوحدة للمخدرات لعام  ُ

وبــالرغم مــن أن نــصوص االتفاقيــة . ١٩٧١، واتفاقيــة املــؤثرات النفــسية لعــام ١٩٦١

ــرائم االجتــار يف املــواد امل ــدرة مقــصورة عــىل غــسل األمــوال املتحــصلة مــن ج خ

ُواملؤثرات العقلية، إال أهنا تعد خطوة هامـة يف سـبيل مكافحـة ظـاهرة غـسل األمـوال 

 .   )٢(وضبط عائدات اجلريمة ومصادرهتا

    وجتدر اإلشارة إىل أن اتفاقية فيينا تستخدم املنهج املتكامـل للتعـاون بـني الـدول، 

املـصادرة، جتميـد االعـرتاف بـأوامر : حيث تستعمل ستة أسـاليب هلـذا التعـاون مثـل

كذلك أقـرت . والتحفظ عىل األصول، تسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة

االتفاقية جمموعة من املبادئ التي ينبغي أن حتكم التعاون الدويل يف هذا املجال بام 

يسمح بتفعيله دون مساس بالسيادة الوطنية، لذلك تتطلب االتفاقية من األطراف أن تضع 

ات تنفيذية تتمشى مع نظمها الترشيعية الداخلية وحتث الدول أن تفي بالتزاماهتا ترشيع

 . )٣(بالتميش مع مبادئ السيادة واملساواة والسالمة اإلقليمية

                                                        

، وذلك مع التحفظ بـرشط ١٩٩٠ لسنة ٥٦٨انضمت مرص إىل االتفاقية بقرار رئيس اجلمهورية رقم   - ١

 .١٩٩١ يونيو ٢٧ يف ٢٦اجلريدة الرسمية، العدد . التصديق

 .٣١٣عون الزهراين، مرجع سابق، ص عبد اهللا حممد : انظر  - ٢

 .٣١٤عبد اهللا حممد عون الزهراين، املرجع السابق، ص : انظر  - ٣



  

)١٤٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 : ١٩٨٨و إن ادئ  زل  – ٢ 

 ُ بإصدار وثيقة عرفت باسم بيان بازل بشأن منـع١٩٨٨ يف ديسمرب )١(    قامت جلنة بازل

وتـدعو هـذه الوثيقـة . االستخدام اإلجرامي للنظام املـرصيف ألغـراض غـسل األمـوال

األوساط ا ملرصفية الدولية لاللتزام باملبادئ األساسية ملواجهة غسل األموال التي تتم 

وتشمل هـذه املبـادئ حتديـد العمـالء ومعرفـة هـويتهم . من خالل األنشطة املرصفية

ــال للقــوان ــة، واالمتث ــة، ورفــض معرفــة كامل ــامالت املالي ني واللــوائح اخلاصــة باملع

التعاون مع  املعاونة يف املعامالت التي يتضح ارتباطها بتمويه مصدر األموال، وكذلك

سلطات القضاء والرشطة وغريها من سلطات تنفيذ القانون إىل أقـىص مـدى تـسمح بـه 

 .اللوائح املتعلقة بصيانة أرسار العمالء

٣ –ا ا ا   ١٩٩٠ورو: 
    وقعت عدد من الدول األعضاء يف جملس أوروبا وعدد من الدول األخرى عىل هذه 

، وقد أفردت هذه االتفاقية يف مادهتا السادسة لألفعال العمدية التي ١٩٩٠االتفاقية عام 

يتعني اختاذ اإلجراءات التـرشيعية والتـدابري الـرضورية األخـرى العتبارهـا جـرائم مـن 

 .الدول األطراف بموجب قوانينها الداخليةجانب 

٤ –وا ا ا  : 
    تشكلت هذه املجموعة يف اجتامع القمة االقتصادية للدول الصناعية السبع الكربى 

ُ، وتعد من أقوى وأشهر املنظامت الدولية العاملة يف جمال مكافحة غـسل ١٩٨٩عام 

ًاألموال وتعرف اختصارا بــــ  ُ)FATF( وتعمل هـذه املجموعـة عـىل تنميـة وتطـوير ،

 .ًسياسات مكافحة غسل األموال وخاصة األموال املتحصلة من جتارة املخدرات

                                                        

تضم ممثيل البنوك املركزية والـسلطات اإلرشاقيـة والرقابيـة يف كـل مـن أملانيـا وإيطاليـا وبلجيكـا   - ١

 .تحدة واليابانوالسويد وفرنسا ولوكسمبورج واململكة املتحدة وهولندا وكندا والواليات امل



 

)١٤٤٨( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

، ١٩٩٠    وقد أصدرت هـذه املجموعـة تقريرهـا األول يف الـسادس مـن فربايـر لعـام 

ِوالذي تضمن أربعني توصية، متثل اإلطار العام ملحاربة غسل األموال ثم أدخـل  عليـه ُ

وحتـث التوصـيات يف إطارهـا العـام عـىل االلتـزام . ١٩٩٦بعض التعـديالت يف عـام 

ــذ  ــل تنفي ــة بــرسية احلــسابات ال تعرق ــد مــن أن القــوانني املتعلق ــا، والتأك ــة فيين ُباتفاقي

 :التوصيات، وترتكز هذه التوصيات عىل ثالثة حماور كاآليت

- ممر اطت غسل األموالويتضمن حث الدول عىل حتريم عمليا: ا. 

-   ت اال تقترص التوصيات عىل البنوك فحسب، بل تشمل املؤسـسات : دور ا

املالية غـري البنكيـة، وحتثهـا عـىل التعـرف عـىل عمالئهـا ومراكـزهم املاليـة وحقيقـة 

ٍنشاطهم بشكل واف، وحفظ السجالت وتـوفري املعلومـات للـسلطات املعنيـة بتنفيـذ 

 .القوانني

-  ا   وحتـث التوصـيات األربعـني عـىل التنـسيق الـدويل يف تبـادل : ون ا

املعلومات حول تدفق رؤوس األموال بالعمالت املختلفة، ورضورة تـدعيم التعـاون 

 ١١وعـىل خلفيـة أحـداث . الدويل من خالل شبكة من االتفاقيـات الثنائيـة واملتعـددة

 .)١(فحة متويل اإلرهاب أضيفت ثامين توصيات جديدة بشأن مكا٢٠٠١سبتمرب عام 

٥ –  ورود اا  درا ١٩٩١ ا: 
    صدر هذا التوجيه عن االحتاد األورويب بشأن الوقاية من النظام املرصيف ألغـراض 

ُتبييض األموال، ويلزم هذا التوجيه الدول األعضاء برضورة سن ترشيعات حتظر غسل 

تفاقية فيينا، إىل جانـب التحقـق مـن شخـصية العمـالء ًاألموال واعتبارها جريمة وفقا ال

واالحتفاظ بالسجالت املاليـة، باإلضـافة إىل حفـظ مجيـع الوثـائق املتعلقـة بتحديـد 

                                                        

 .٣٩٣عبد اهللا حممد عون الزهراين، مرجع سابق، ص : انظر يف نفس املعنى  - ١



  

)١٤٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

وحتقق شخصية العمالء والـصفقات ملـدة مخـس سـنوات، والتعـاون بـني الـسلطات 

 .ة أوروبيةوحدة نقدي) ١٥٠٠٠(املختصة ومصادرة وثائق الزبائن املالية التي تزيد عن 

٦ –  وراق ات ا وا ار ا ١٩٩٢: 
 وذلك ١٩٩٢    اختذت املنظمة الدولية هليئات األوراق املالية قرارها يف أكتوبر عام 

ملواجهة عمليات غسل األموال، ورضورة اختاذ خطوات فعالة ملكافحتها خاصـة يف 

ة التـي يمكـن أن تـتم مـن خالهلـا هـذه اجلريمـة األوراق املالية واألسواق ذات العالقـ

 .اخلطرية

٧ –  ذا ١٩٩٣ ا: 
    أصدرت جلنة تعاون الدول األمريكية ملكافحة املخدرات والتي انبثقت عن منظمة 

ُالــدول األمريكيــة مــا يــسمى بالالئحــة النموذجيــة املتعلقــة بغــسل األمــوال ومــصادرة 

الئحة إضافة إىل جتريم عمليـات غـسل األمـوال جوانـب وقد احتوت هذه ال. األصول

إجرائية والتزامات تقع عىل عاتق املؤسسات املالية، بـام هلـا مـن دور وقـائي يف هـذا 

 .املجال، وطرح احللول إلشكالية الرسية املرصفية

٨ –            ات ارات وا وعا  را  ا ا 
 ١٩٩٤: 

 من جانـب وزراء الداخليـة العـرب، ١٩٩٤تم التوقيع عىل هذه االتفاقية يف تونس عام 

ُوقد تضمنت مواد بشأن مكافحة غسل األموال، ويالحظ أن هذه االتفاقية سـلكت هنـج 

 .ًاتفاقية فيينا يف جمال معاجلتهام لظاهرة غسل األموال نظرا لعدم وجود اختالف بينهام

٩ – ذا ١٩٩٥ ا: 
    صدر الترشيع النموذجي بشأن غسل األموال من خالل برنامج األمم املتحدة املعني 

بالرقابة الدولية عىل املخدرات، وذلـك ليكـون اإلطـار القـانوين املتكامـل ملكافحـة 



 

)١٤٥٠( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

 ليكون بمثابة نسخة منقحة وفريـدة مـن ١٩٩٥غسل األموال، وقد صدر يف نوفمرب عام 

 .سل األموالالترشيع النموذجي بشأن غ

 :١٩٩٨ ان ا ادر  ا ا  اة – ١٠
    اعتمدت الدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة هـذا اإلعـالن يف ختـام أعـامل الـدورة 

االستثنائية العرشين للجمعية العامة لألمم املتحدة، وقـد تعهـدت الـدول األعـضاء يف 

صة من أجل مكافحة عمليات غسل األمـوال املتحـصلة األمم املتحدة ببذل جهود خا

مــن جــرائم اإلجتــار باملخــدرات، ورضورة التأكيــد عــىل أمهيــة دعــم أوجــه التعــاون 

 .القضائي الدويل واإلقليمي

ُ    كام تضمن اإلعالن توصية من كل الدول األعضاء إىل غريها مـن الـدول بـأن تـصدر 

، وقـد تـضمن ٢٠٠٣ بحلـول عـام ترشيعات يف جمـال مكافحـة غـسل األمـوال وذلـك

ًاإلعـالن أيـضا التـدابري الالزمـة لتقريـر التعـاون الـدويل ملواجهـة مـشكلة املخــدرات 

 .العاملية

١١ –  ٢٠٠٠ ا: 
    وهي اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلريمـة املنظمـة عـرب احلـدود الوطنيـة لعـام 

ه التعــاون الــدويل ملختلــف األنــامط ، وهتــدف هــذه االتفاقيــة إىل تعزيــز أوجــ٢٠٠٠

اخلطرية للجريمة املنظمة عرب احلدود الوطنية ومنها جرائم غسل األموال ومكافحتهـا 

 .بمزيد من الفعالية

١٢ –   ٢٠٠٣ ا: 
، وهتدف إىل ترويج وتدعيم ٢٠٠٣    وهي اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 

ه التعاون الدويل هبدف منع ومكافحـة جـرائم الفـساد، والتـي مـن التدابري وتسهيل أوج

 . بينها جرائم غسل األموال لكون هذه اجلريمة من اجلرائم االقتصادية



  

)١٤٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

 وقد حرصت االتفاقية عىل األخذ بـسياسة التـدابري الوقائيـة يف مكافحـة غـسل األمـوال،    

 عىل املـصارف واإلرشاففأوجبت عىل كل دولة طرف إنشاء نطاق داخيل شامل للرقابة 

واملؤسسات املالية غري املرصفية، سواء األشـخاص الطبيعيـة أو االعتباريـة بغـض النظـر 

عن اخلدمات التي تقدمها نظامية كانت أم غري نظامية يف جمال إحالة األموال أو كل مـا لـه 

قيمة، وعند االقتضاء عىل اهليئات األخرى املعرضة بوجه خاص لغـسل األمـوال، ضـمن 

ُنطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف مجيـع أشـكال غـسل األمـوال، ويتعـني أن يـشدد 

ذلـك النظـام عـىل املتطلبــات اخلاصـة بتحديـد هويـة الزبــائن واملـالكني املنتفعـني عنــد 

  .)١( عن املعامالت املشبوهةواإلبالغاالقتضاء، وحفظ السجالت 

ا ا:  
 ت    اال

ً  هناك كثري من قضايا غسل األموال املشهورة عامليا والتي تم ارتكاهبا عىل مـستوى   

ُالدول الغربية، باإلضافة إىل عدد من القضايا املامثلة والتي ارتكبت عىل مستوى الدول 

العربية، وينقسم هذا املبحث إىل مطلبني يتناول األول قضايا غسل األموال املشهورة 

                                                        

ًوأنظر أيـضا يف اجلهـود الدوليـة ملكافحـة .) ٣٤٧عبد اهللا حممد عون الزهراين، مرجع سابق، ص : انظر  -  ١

ملعلومـات عـن ، وملزيـد مـن ا٩٦ – ٩٠جريمة غسل األموال، صـقر بـن هـالل املطـريي، مرجـع سـابق، ص 

 .٧٠ – ٥٣هشام بشري وأخر، مرجع سابق، . أنظر د* األجهزة الدولية ملكافحة غسل األموال

 ).الفاتف(اللجنة الدولية ملكافحة غسل األموال  – ١* 

 .جلنة بازل للرقابة املرصفية – ٢  

 ).اإلنرتبول(املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية  – ٣  

 .من أجل الرقابة الدولية عىل املخدراتبرنامج األمم املتحدة  – ٤  

 .برنامج العمل الدويل – ٥  



 

)١٤٥٢( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

لغربية، بينام يتناول املطلب الثاين بعض قضايا غسل األموال يف يف بعض الترشيعات ا

 .بعض الدول العربية

  :ا اول
ت اا   الا   

 : )١( وو  -وأ

ففـي .  املتحـدة األمريكيـةالواليـات تاريخ يف سياسية فضيحة أكرب ُ    تعد ووترجيت

 بـصعوبة شـديدة عـىل منافـسه الـديموقراطي نيكـسون ريتـشارد فاز الرئيس 1968 عام

، ممــا جعــل موقفــه أثنــاء معركــة التجديــد للرئاســة %٤٢إىل % ٤٣.٥مهفــري، بنــسبة 

ــام ــدا 1972 ع ًصــعبا ج ــب. ً ــسس عــىل مكات ــرئيس نيكــسون التج ــزب فقــرر ال  احل

القـبض عـىل ألقـي  1972 يونيـو 17  يفووترجيـت مبنـى املنـافس يف الـديمقراطي

وهم ينصبون أجهـزة تـسجيل  الديمقراطي احلزب بمقر واشنطن مخسة أشخاص يف

 . مموهة

 مكاملـة، فتفجـرت أزمـة سياسـية هائلـة وتوجهـت ٦٤قد سجل  األبيض البيت     كان

ومتـت ١٩٧٤عام  أغسطس ل عىل أثرها يف استقانيكسون هتام إىل الرئيسأصابع اال

ًعفـــوا  فـــورد جريالـــد أصـــدر الـــرئيس األمريكـــي١٩٧٤ ســـبتمرب٨حماكمتـــه، ويف

 .بشأن الفضيحة نيكسون ريتشارد قبح

الحظ أحد حراس مبنـى ووترجيـت وجـود رشيـط الصـق ١٩٧٢ يونيو عام ١٧    ففي 

بني وقد قام بإزالته، لتتم إعادة وضـعه عـىل األقفـال مـن يغطي أقفال عدة أبواب يف امل

فقام احلارس باستدعاء الرشطة بعـد أن سـاوره الـشك حـول الـرشيط الالصـق، . جديد

                                                        

 :موسوعة مقاتل من الصحراء عىل املوقع االلكرتوين  - ١

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/GhaslAmwal/sec11.

doc_cvt.htm 



  

)١٤٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

واقتحمت الرشطة املكان لتلقي القبض عـىل مخـسة أشـخاص يقومـون بـزرع أجهـزة 

 .الديمقراطيتنصت عىل املكاملات اهلاتفية للجنة القومية للحزب 

 وجهــت هيئــة املحلفـني هتــم التجــسس والــرشوع يف ١٩٧٢ سـبتمرب عــام ١٥     ويف

ــة  ــافة إىل رجلــني آخــرين عــىل عالق الــرسقة واالقتحــام لألشــخاص اخلمــسة، باإلض

القضية وكان قايض املحكمة وكثري ُ أدين املتهمون يف ١٩٧٣ عام يناير ويف. بالقضية

من الشهود وجلنة املحلفني يساورهم الشك يف تورط الرئيس نيكسون ومنظمي محلة 

 رسالة "أحد املدانني السبعة" أرسل جيمس مكورد ١٩٧٣ويف مارس . إعادة انتخابه

 .إىل قايض املحكمة تشري إىل تورط جهات كربى بالقضية

د مبالغ مالية بحـوزة املـدانني تثـري الـشكوك، وعنـد    وقد أشارت التحقيقات إىل وجو

تتبع احلسابات املاليـة وجـد أن هلـا عالقـة بمؤسـسات ممولـة حلملـة إعـادة انتخـاب 

 التحقيقـات ومكتـب الرئيس نيكسون وتورط جهات رسمية رفيعة، مثـل وزارة العـدل

ً، وصـوال إىل البيـت األبـيض، وبـدال مـن أن املركزية االستخبارات ووكالة الفيدرايل ً

 البيـت  ليشمل التحقيـق طـاقمفأكثرتنتهي القضية بإدانة املتهمني توسع التحقيق أكثر 

 .األبيض
 

م-   يا ا    )١(:  

ــسا  ــه رئي ــد جــرى انتخاب ــة، وق ــة اجلــابون اإلفريقي ــيس مجهوري ً    عمــر بونجــو هــو رئ

، بدأت عالقتـه ١٩٩٨ُ، وأعيد انتخابه مخس مرات كان أخرها ١٩٦٧للجمهورية عام 

ً حيـث أودع أمـواال لـدى املـرصف باسـم ١٩٨٥يف نيويورك عـام بمرصف سيتي بنك 

ُ، كام تم فتح حساب مرصيف خاص يدار من )تاندن لالستثامرات(ُرشكة ومهية تسمى 

                                                        

 .١١٤-١١٢هشام بشري وأخر، غسل األموال بني النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص . د: انظر  - ١



 

)١٤٥٤( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

وحـساب أخـر يف نيويـورك باسـمه ) اليونتـاين(باريس باسم رشكة ومهيـة أخـرى هـي 

ُإال أنه مل يرش أبدا باسمه احلقيقي وإنام برمز مشفر ) بونجو( ، وبعد الكـشف )OS(هوًُ

تبني للجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات أن إمجايل املبالغ التي ) سيتي بنك(عن فضائح 

ُتم إيداعها يف حسابات بونجو مجيعا بام فيها حسابات الرشكات الومهية يقارب  ً١٣٠ 

مليون دوالر، وباإلضافة إىل فتح احلسابات فقد حصل بونجو عىل قروض ضخمة من 

 .بكفالة ودائعهسيتي بنك 

ُ    ولقد تبني من خالل التحقيقات أن القروض سالفة الذكر كانت ضـمن ترتيـب معقـد 

مـن ) Over Draft(يسمح لبونجو باحلصول عىل سحوبات نقدية ضـخمة مكـشوفة 

حسابه يف فرع سيتي بنك يف اجلابون، ومتت تغطية الكـشف يف احلـساب مـن خـالل 

تاندن (ري تغطية هذه املبالغ من حساب رشكة حتويالت نقدية يف باريس، ومن ثم جت

 .الومهية) لالستثامرات

    وكان اهلدف من هذا الرتتيب الثالثي املعقد جتنب إجراءات حتويالت مالية مبارشة 

الومهيـة إىل حـسابات الـرئيس بونجـو يف ) تانـدن لالسـتثامرات(من حسابات رشكـة 

 إىل مـا ١٩٩٤ هذه القـروض يف عـام ًاجلابون مبارشة جتنبا للشبهة، وقد وصلت قيمة

 . مليون دوالر٥٠ُيقارب 

    وال شك أن سيتي بنك كان له دور كبري يف جريمة غـسل األمـوال هـذه حيـث أعطـى 

ًبونجو غطاء الرسية الذي طلبه وإبقاء اإلطالع عىل حـسابات بونجـو حمـصورا ضـمن 

مريكي حتقيقه اخلـاص حلقة ضيقة يف البنك، إىل أن بدأ بنك االحتياطي الفيدرايل األ

وكان من .  حول صناعة العمل املرصيف اخلاص يف الواليات املتحدة١٩٩٦يف عام 

ُأهداف التحقيق التعـرف عـىل الكيفيـة التـي تراقـب هبـا البنـوك اخلاصـة يف الواليـات 

) تانـدن لالسـتثامرات(املتحدة حـسابات الزبـائن املـشبوهة، ومنهـا حـسابات رشكـة 



  

)١٤٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

 مليون دوالر ٥١ مليون دوالر وسحب ما يتجاوز ٤٩يداع أكثر من الومهية، حيث تبني إ

ُخالل فرتة ال تتجاوز ستة أشهر مع أن الرشكة ال متارس أية نشاطات تذكر يف الواقع ُ. 

     وانتهى التحقيق إىل أن اللجنة التي مارسته غري راضية عن التغري الذي طرأ عىل ثروة 

 استخدام القروض هبا، وتم نقل األمر إىل مكتـب بونجو أو مصدرها أو الكيفية التي تم

مراقبة النقد وقد ادعى القائمون عىل إدارة سيتي بنك بأن بونجو يمتلـك مـشاريع نفطيـة 

إال أنه عجز عن تقديم املستندات الدالة عىل ذلك، وأن البنك مل يسأل عىل مصدر ثروة 

 .توكولية مليون دوالر ألسباب أدبية وبرو٥٢بونجو وهي وديعة بمبلغ 

ً    وقد تبني الحقا من خالل التحقيقات أن هناك فرعـا لـرشكة  العمالقـة ) إلـف أكتيـان(ً

املتخصصة يف جمال الـنفط يف اجلـابون قـد قـدمت رشـاوي للمـسئولني يف حكومـة 

اجلابون وعـىل رأسـهم الـرئيس عمـر بونجـو، كـام تبـني وجـود حـسابني يف مـرصفني 

 بالرئيس بونجو عن طريق مستـشاره للـشؤون سويرسيني باسم رشكات ومهية تتصالن

، وأن أموال الرشوة قامت الرشكة العمالقة الفرنسية اجلنـسية )صموئيل دوسو(النفطية 

ُبدفعها لـرؤوس احلكـم يف اجلـابون، وقـد أودعـت يف هـذين احلـسابني والتـي تقـدر  ُ

ــذه  ــد ه ــرسية بتجمي ــسلطات السوي ــرت ال ــد أم ــدوالرات، وق ــن ال ــني م ــات املالي بمئ

 .سابات بناء عىل طلب رسمي من السلطات الفرنسيةاحل

ِ متت مراجعة حسابات بونجو يف سيتي بنـك مـن قبـل اللجنـة ١٩٩٧    ويف هناية عام 

الفرعية الدائمة للتحقيقات، ومع ذلك فقد قرر البنك إبقاء هذه احلسابات مفتوحة، وقد 

ً إطـار ارتيابـه هـذا حـسابا أبدى مكتب مراقبة النقد ارتيابه بأسباب هذا القرار، وضم يف

ًثالثا باسم دافنبورت، وقد قام البنك بعد ذلـك بتقيـيم شـامل للـسرية املـرصفية لبونجـو 

وادعى وجود ملكيات عقارية، واسهم يف مرصف فرنـيس ووكالـة لالجتـار بالـسيارات 



 

)١٤٥٦( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

ًوغريها باسم بونجـو، إال أن حـسابات املـذكور مل تكـن تـشري إىل أن أيـا مـن األمـوال 

 .عة فيها ناجتة عن النشاطات التي ادعاها سيتي بنكاملود

 ١٩٩٩    والغريـب يف األمـر أن قـرار اللجنــة الفرعيـة الدائمـة للتحقيقـات الــصادر يف 

ُبإقفال حسابات بونجو استند إىل أسباب خمالفة للواقع ومل تـرش معطيـات القـرار إىل 

د وضـع البنـك أي حتقيقات متت بخصوص هـذه احلـسابات، باإلضـافة إىل ذلـك فقـ

 خاصــة خلــروج أمــوال بونجــو مــن البنــك بعــد صــدور قــرار اإلقفــال إىل إســرتاتيجية

مؤسسات مالية أخرى واحتفظ لنفسه ببضعة ماليني، ومن اجلدير بالذكر أن البنك كان 

 .ًحيصل عىل ما يزيد عن مليون دوالر سنويا من إدارة هذه احلسابات

 - ف  )١(: 

 مليار ١.٢ُه االهتام إىل مرصف بوسطن لعدم قيامه بالتبليغ عن مبالغ قدرت بنحو ُ    وج

دوالر يف شكل حتويالت نقدية للمصارف األجنبية، وقد قام املرصف إثر ذلـك بـدفع 

وقــد تناولــت الــصحف األمريكيــة حينــذاك .  ألــف دوالر٥٠٠غرامــة جنائيــة مقــدارها 

ينهـا مـرصف ملـصارف السويـرسية ومـن با–ًاملوضوع متضمنا أن املصارف األجنبية 

 . مشهورة بسلبياهتا وبساطتها مع منتهكي القوانني-بوسطن

    فلم يكن االهتام املوجه للمرصف سوى إخفاقه يف تعبئة وتكملة الـنامذج املتعلقـة 

بالتبليغات عـن العمليـات النقديـة التـي تـشمل االحتفـاظ بـسجالت لعمليـات اإليـداع 

ً أالف نقـدا، باإلضـافة إىل االحتفـاظ ١٠الغ التـي تزيـد عـىل والسحب والتمويـل للمبـ

بالبيانات اخلاصة هبوية العمالء املعنيني، وبالرغم من أن التهمـة املوجهـة للمـرصف 

مل تكن عىل درجة كبرية مـن اخلطـورة إال أن وسـائل اإلعـالم قـد نجحـت يف تـسليط 

 .ارسة غسل األموالالضوء عىل مرصف بوسطن باعتباره أحد األمثلة احلية عىل مم
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)١٤٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 ربطـت صـحيفة بوسـطن جلـوب مـرصف بوسـطن باجلريمـة ١٩٨٥ فرباير ١٣    ففي  

عـصابة مـشهورة تـسمح بـرشاء ": املنظمة يف روايـة هلـا عـىل صـفحتها األوىل قائلـة

ــة ــسلطات األمريكي ــغ ال ــصابة "شــيكات دون تبلي ــضاء الع ــال أن أع ــشف املق ــد ك  وق

 مليـون دوالر يف شـكل ٢ بـرشاء مـا يقـارب املذكورة كانوا عمـالء للمـرصف وقـاموا

 .شيكات من الصندوق دون أن يتم حفظ أي سجالت بشأهنا

    كام قام املرصف بوضع اثنني من أعامهلم التجارية عىل قائمة خاصة الستثنائهم من 

مقتضيات التبليغ وقد انتقدت بشدة صحيفة نيويـورك تـايمز تراخـي املـرصف يف مثـل 

وقد ارتبط اسم أعـضاء العـصابة . ده عىل القيام بمثل هذه األعاملهذه العمليات واعتيا

أخـرى، مثـل جـرائم القتـل العمـد  بفـضائح -انجيولو–املشهورة عمالء بنك بوسطن 

وقــد نوهــت صــحيفة بوســطن جلــوب إىل . واملقــامرة والنــصب مــن خــالل القــروض

 .خمالفات املرصف وتورطاته السابقة مع اجلريمة املنظمة

ن من أبرز نتائج فضيحة بنك بوسطن أهنا خلقت موجه من السخط سـاعدت      وقد كا

، كـذلك أدى فـرض عقوبـات ١٩٨٦عىل صدور قانون غـسل األمـوال األمريكـي عـام 

جنائية عىل مرصف بوسطن إىل كثـري مـن االعرتافـات الطوعيـة بارتكـاب املخالفـات 

ــال ــاذ القــوانني مــن خ ــة بإنف ــة اخلاص ل اللجــوء إىل أدت إىل خفــض التكــاليف املالي

مراجعات املصارف التـي تـستنزف الكثـري مـن الوقـت واجلهـد، حيـث تـم بعـد ذلـك 

ً ألف حالة تبليغ شـهريا عـن العمليـات النقديـة يف ٦٨ اإلبالغ عن ١٩٨٥ًوحتديدا عام 

 . ألف حالة شهرية٢٧٠حني ارتفع هذا الرقم السنة التالية ليتجاوز 

را- مزا  )ا أ()١(: 

ُ    تعد هذه العملية أكرب قضية غسل أموال يف تاريخ الواليات املتحدة األمريكية والتي 

، وتـتلخص وقـائع هـذه العمليـة يف تـورط ثالثـة مـصارف ١٩٩١وقعت أحـداثها عـام 

مكسيكية يف عملية غسل األموال وهي كونفيا، وسريفني، وبانكومر، حيث تم الكـشف 
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)١٤٥٨( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

سل األمـوال وذلـك عـن طريـق عـدد كبـري مـن املؤسـسات ُعن خمطط منظم خاص بغ

 : املكسيكية فقد تم تنفيذ هذا املخطط عىل النحو التايل

 حصل العمالء الـرسيون عـىل عقـود متعلقـة بجمـع األربـاح املتحـصلة عـن جتـارة -

املخــدرات يف شــوارع املــدن الكــربى بأمريكــا وذلــك بعــد تقــديمهم إىل املــديرين 

 .موعتي كايل وجوازيرٍاملاليني يف كل من جم

 .تم فتح حسابات هلؤالء العمالء الرسيني عن طريق املرصفيني املكسيكيني-

تم نقل األمـوال املتحـصلة عـن جتـارة املخـدرات إىل لـوس أنجلـوس، حيـث تـم -

 .إيداعها حسابات مرصفية رسية تسيطر عليها هيئة اجلامرك األمريكية

عـدد مـن احلـسابات والـذي قـام املـسؤولون ًتم حتويل األموال املذكورة برقيا إىل -

املرصفيون املكسيكيون بفتحها بعد أخذ عمولتهم، ثم قاموا بإصدار حواالت مرصفية 

مكسيكية مسحوبة عىل احلسابات األمريكية يف املصارف املكسيكية، وقد تم تسليم 

 .هذه احلواالت مرة أخرى إىل العمالء الرسيني يف الواليات املتحدة األمريكية

وقد تم توزيع هذه املبالغ املالية عىل القائمني بعمليات غسل األموال، فنـسبة كبـرية -

من األموال التي متت مصادرهتا خالل عمليـة كازابالنكـا نتجـت عـن اسـتخدام قـانون 

 وهي تلك األصول التي يمتلكها عمل ما أو فرد ما، وتتم مصادرهتا "األصول البديلة"

ًمن قبل احلكومة بدال من  ُاملمتلكات احلقيقية، كام تم مصادرة املبالغ املوجـودة يف ِ

احلسابات األمريكية املوجودة باملصارف املكسيكية والتي عىل أساسها تـم إصـدار 

 .احلواالت املرصفية من املصارف املكسيكية

ا  إ  ة م مزا   م و: 
سيكيني وبانكومر وسريفني بتهمة غسل األموال، وذلك إدانة كل من املرصفيني املك-

 مليون دوالر لصالح احلكومة، كام تم تغريم كل مرصف منهام مبلـغ ١٦مع تغريمهام 

 . مليون دوالر٥٠٠



  

)١٤٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

ُقيام مرصف كونفيا بتسوية االهتام الذي وجه إليه عن طريق دعوى مدنيـة، حيـث دفـع -

 . دوالر غرامة١٢٠مبلغ 

ً مرصفيا مكسيكيا وزمالؤهم بـتهم غـسل األمـوال، أو ١٢ينهم  شخص من ب٢٨ إدانة - ً

 .هتريب املخدرات

 . من هتمة غسل األموالآخرين ٣ مرصفيني مكسيكيني وتربئة ٣إدانة -

 . مرصفيني فنزويليني بتهمة غسل األموال٣إدانة -

 مليون دوالر لصالح احلكومة األمريكيـة مـن ٤٦ُمصادرة مبلغ كبري من املال قدر ب -

 . مليون دوالر والتي متت مصادرهتا خالل التحقيق٨٩مجايل إ

ما ا:  
ول اا   الا   

 ردن-أوا )١(: 

ِ إدارة البحـث اجلنـائي مـن قبـل وحـدة مكافحـة غـسل األمـوال يف البنـك إخطـار    تم 

تلفة بأسامء أشخاص املركزي بقيام شخص بتأسيس رشكتني يف األردن ذو غايات خم

ًأردنيني بصفته مفوضا ماليـا عـنهام وتقدمـه لعطـاء رشاء مـادة قمـح حيـث كانـت قيمـة 

 .  مليون دوالر) ١.٢(مليون دوالر وتقدم بكفالة بنكيه لدخول العطاء بمبلغ ) ١٢(العطاء 

ً    وباالسـتعالم دوليـا عـن الـشخص املــذكور تبـني أنـه رويس اجلنـسية ومطلـوب مــن 

 محراء دوليه عـىل أثـر قـضايا اخـتالس وتزويـر لـبعض ةإشار الدويل وبحقه االنرتبول

 الـصناعة وزارةكـام تـم االسـتعالم مـن خـالل . البنوك الروسية لكونه مـدير بنـك سـابق

                                                        

ُطايل كايد املجايل، النامذج العربية والدولية يف مكافحـة غـسل األمـوال، ورقـة عمـل أعـدت : انظر - ١

، بجامعـة نـايف العربيـة للعلـوم )غسل األموال وأثره يف انتشار املخـدرات(للمشاركة يف احللقة العلمية 

 .٤٠، ص ١٢/٦/٢٠١٢-١١األمنية، الرياض، 



 

)١٤٦٠( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

والتجارة عن تلك الرشكات وتبني أهنا بأسامء أشخاص أردنيـني وال يوجـد لـدهيا أيـة 

 .  نشاطات جتارية منذ تاريخ تأسيسها

 خماطبة دائرة األرايض وتبني عـدم وجـود أرايض أو عقـارات بأسـامء األشـخاص     تم

 مـن فـروع أقربائهماألردنيني املسجلة بأسامئهم تلك الرشكات كام تم االستعالم عن 

 .  وأصول وملكياهتم للعقارات واألرايض

    تـم خماطبـة البنـك املركـزي لالسـتعالم عـن أيـة حـسابات بنكيـة باسـمه أو بأسـامء 

كائه وتبني وجود عدة حسابات بعمالت خمتلفة إال أن املبالغ املالية املتداولة يف رش

ومـازال . حركة تلك احلسابات ضئيلة كام أن التحـويالت املاليـة كانـت بمبـالغ قليلـه

 .   وبالتنسيق مع اجلهات املعنيةاإلجراءاتالعمل جار حول بقية 

 م- )١( :  

 اجلنائي إخطار اشتباه وارد هلا من وحدة مكافحة غسل األموال     استلمت إدارة البحث

يتضمن قيام إحدى السيدات بسحب مليون جنيها من حساهبا بأحد البنوك، وترددها بعد 

ًذلك مبارشة عىل ذات البنك مع إحدى قريباهتا وإيداع ذات املبلغ بحـساب تـم فتحـه 

 .مع طبيعة عملها وصغر سنهاحديثا باسم األخرية، والتي ال يتناسب حجم املبلغ 

ا  دارةا  ت تأ: 
 ىف ذلـك – من قامت بسحب املليون جنيـه مـن حـساهبا هـي زوجـة أحـد املتهمـني •

ىف قضيتني األوىل هتريب آثار، والثانية قضية غـسل األمـوال املتحـصلة عـن -الوقت 

من التـرصف ىف أمـواهلام د علمها بصدور قرار بمنعها وزوجها نشاطه اإلجرامي، وعن

 . بحساب أقارهباوإيداعهاقامت بسحب مليوين جنيها من حساباهتا بالبنوك 

                                                        

 .٤٢ – ٤١املرجع السابق، ص   - ١



  

)١٤٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

بموجب إجراءات مقننة أسفرت مراقبة اهلواتف اخلاصة باملتحرى عنهم عىل مدى  •

ثالثة شهور عن رصد العديد من املكاملات التي أكدت ضلوع كافة أطراف الواقعة ىف 

 جريمة غسل األموال  

كام أسفرت عن قيام املتحرى عنها بالرشوع بنقل ملكية فيال مملوكـة هلـا قيمتهـا  •

ً ألـف جنيهـا ألحـد املـشرتيني بإعـادة حتريــر عقـد بيـع مـن الـرشكة املالكــة إىل ٣٦٥

وذلك بالتواطؤ مع الرشكة املـذكورة، -عقب صدور قرار التحفظ -املشرتي اجلديد 

ٍرنيش اإلسكندرية وأرض أخرى مملوكـة ًورشوعها أيضا ىف بيع شقة بربج سكنى بكو

 .  هلا ولزوجها بذات األسلوب

ً ألف جنيها قيمـة ٣٦٥تم ضبط املتهمتني وأسفر تفتيش مسكنيهام عن ضبط مبلغ  •

 ألف دوالر، ومستندات ملكية أخرى، ودفرت توفري ١٤سعودي،  لایر ألف ٤٤بيع الفيال، 

 .  يةًمودع به مبلغ نصف مليون جنيها بخالف عوائدها الشهر

ًأحد أقارب األوىل الذي قدم مبلغ مليون جنيها  –أثناء حتقيقات النيابة -كام تقدم  •

قرر أهنا كانت قد سلمته إليه الستثامره بنشاطه التجـاري ىف بيـع املجـوهرات بمدينـة 

 .   رشم الشيخ

قــام املــتهم بــرشاء حمــل لبيــع   املجــوهرات والعاديــات الــسياحية   بأحــد فنــادق  •

 .  ًجلعله ستارا لنشاطه اإلجرامياخلمس نجوم 

قـرص عـىل -كام قام برشاء بعـض املمتلكـات مـن متحـصالت نـشاطه اإلجرامـي  •

 .   ةالعديد من السيارات الفاره – مرت بأشهر املناطق السياحية ٤٢٠٠مساحة 

بلغ إمجايل ما تم ضبطه مبلغ يتجاوز مليوين جنيها كانت زوجة املتهم قد قامـت  •

 .  ىف عدة بنوك وإيداعها ىف حسابات بعض أقارهبا بالبنوكبسحبها من حساباهتا



 

)١٤٦٢( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

ُ    وقد أصدرت حمكمة النقض املرصية حكمها يف الطعن املقدم بإحدى قضايا غسل 

 حيث تلخصت الواقعة يف اهتام النيابة العامة للطاعن ىف قضية اجلناية رقـم ،)١(األموال

 كىل وسـط ٢٠١١ لسنة ٥٧١ املقيدة بأرقام( جنايات قرص النيل و٢٠١١ لسنة ٩٢٧١

 جنايـات امـن الدولـة ٢٠١١ لـسنة ١٦٨ حرص امن الدولـة، ٢٠١١ لسنة ٢٩١القاهرة، 

 بدائرة قسم قرص ٢٠١١ من يونيو سنة٢٨ حتى ٢٠٠٢بأنه ىف الفرتة من مايو عام ) العليا

 :النيل حمافظة القاهرة، وبخارج مجهورية مرص العربية

مليارات وأربعامئة وتسعه وعرشين مليون وسبعة ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها ستة  -

وثالثني ألف جنية واملتحصلة من جريمتي الرتبح واالستيالء عىل املال العام موضوع 

 حرص أموال عامة عليا بأن استثمر بعض مـن هـذه األمـوال ٢١٣، ١٩٧القضيتني رقمي 

مـن تلـك وقـام بإيـداع جـزء . ىف تأسيس عديد من الـرشكات باسـمه وزوجتـه وأنجالـه

األموال ىف رشكات قائمـة مملوكـة لـه ولـسالفي الـذكر بغـرض زيـادة رؤوس أمواهلـا 

وتطوير ألنشطتها، كـام أجـري حتـويالت مـن تلـك األمـوال مـن حـساب رشكاتـه إىل 

ُحساب رشكة جمموعـة العـز القابـضة للـصناعة واالسـتثامر التـي يـديرها لـدى البنـك 

ًبدل أيضا جزء من تلك األمـوال إىل مـا  كام است–املرصي اخلليجي فرع املهندسني 

هلا من عملة أجنبية، وأجرى عليها عدة حتويالت مرصفية حلسابات باخلارج، كام يعاد

 حتويالت مرصفية لتلك األموال بالداخل بالعملة الوطنية واألجنبية بني حساباته أجرى

 الشخصية واملشرتكة مـع زوجتـه لـدي بنـك كريـدي اجـري كـول ، وتلقـى عـىل تلـك

احلسابات حتويالت مرصفية من حساباته الشخصية باخلارج ، وقام بتحويل جانب من 

حصيلة أمواله موضوع جريمتي الرتبح واالستيالء إىل أمـوال عقاريـة ومنقولـة اشـرتاها 

                                                        

، مكتـب فنـي ٢٠١٣/٠٥/١٢جلـسة - قضائية، الدوائر اجلنائية ٨٢ لسنة ١٢٨٠٨الطعن رقم : انظر  - ١

 )٦٠٣صفحة - ٨٥قاعدة - ٦٤سنة (



  

)١٤٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

باسمه وزوجته وأنجاله ورشكاته وربط ودائع بجزء منها وحاز املتبقـي منهـا بحـساباته 

خفاء حقيقة هذه األموال ومتويه مصدرها وطبيعتها وحسابات إحدى رشكاته، بقصد  إ

وإضــفاء صــفة املــرشوعية عليهــا واحليلولــة دون اكتــشاف ذلــك عــىل النحــو املبــني 

ــم  ــد ت ــهبالتحقيقــات، وق ــد إحالت ــا للقي ــه طبق ــات القــاهرة ملحاكمت ــة جناي  إىل حمكم

 . والوصف الواردين بأمر اإلحالة

ً عمال بـاملواد ٢٠١٢ من أكتوبر سنة ٤ ً    وقد قضت املحكمة املذكورة حضوريا ىف

 بإصـدار قـانون مكافحـة ٢٠٠٢ لـسنة ٨٠ من القانون رقـم ١٦ ، ١٤ ، ٢أ ، ب ، د ، /١

: ً أوال ٢٠٠٨ لــسنة ١٨١ ، ٢٠٠٣ لــسنة ٧٨غــسل األمــوال املعــدل بالقــانونني رقمــي 

ائـة  مبلغ أثنى عرش مليار وثـامين مأصليابمعاقبته بالسجن ملدة سبع سنوات وبتغريمه 

ــارات  ًوثامنيــة ومخــسون مليــون وأربعــة وســبعون ألــف جنيــه وإضــافيا مبلــغ ســتة ملي

ىف الــدعوتني : ًوأربعامئــة وتــسعة وعــرشين مليــون وســبعة وثالثــني ألــف جنيــه ، ثانيــا

املدنيتني بعدم قبوهلام وألزمت رافعيهام مرصوفاهتام فطعن املحكـوم عليـه ىف هـذا 

 .٢٠١٢سنة  من أكتوبر ٧احلكم بطريق النقض ىف 

    وبعد االطالع عىل األوراق وسامع التقرير الذى تاله السيد القايض املقرر واملرافعة 

من حيـث إن الطعـن اسـتوىف الـشكل املقـرر ىف القـانون، ومـن .ًوبعد املداولة قانونا 

حيث إن مما ينعاه الطاعن عىل احلكم املطعون فيه أنه إذ دانه بجناية غسل األموال قد 

نـاقض والـبطالن، والقـصور ىف التـسبيب ، والفـساد ىف االسـتدالل وأخطـأ ىف شابه الت

تطبيق القانون ، ذلك بـأن أسـبابه جـاءت جمملـة وغامـضة ال يبـني منهـا ثبـوت الواقعـة 

ًبأركاهنا القانونية، ومل يدلل تدليال سائغا عىل توافر القصد اجلنائي ىف حـق الطـاعن ،  ً

موال حتى يتم الفصل ىف جريمة املـصدر، ورفض طلبه بوجوب وقف دعوى غسل األ

كـام خـالف احلكـم . ًورد عىل دفاعـه ىف هـذا الـشأن ردا غـري سـائغ وخيـالف القـانون



 

)١٤٦٤( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

املطعون فيه قاعدة عدم رجعية القوانني بمعاقبة الطاعن عـن وقـائع سـابقة عـىل تـاريخ 

 .صدور قانون غسل األموال، كل ذلك مما يعيب احلكم ويستوجب نقضه

ًن ذلك ، وكان من املقرر أنه يتعني إال يكون احلكم مشوبا بإمجال أو إهبـام     وملا كا

مما يتعذر معه تبـني مـدى صـحة احلكـم مـن فـساده ىف التطبيـق القـانوين عـىل واقعـة 

الدعوى ، وهو يكون كذلك كلام جاءت أسبابه جمملة أو غامضة فيام أثبتته أو نفته من 

أركان اجلريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد عىل وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر 

أوجه الدفاع اهلامـة أو الـدفوع اجلوهريـة أو كانـت متـصلة بعنـارص اإلدانـة عـىل وجـه 

العموم أو كانت أسبابه يـشوهبا االضـطراب الـذى ينبـئ عـن اخـتالل فكرتـه مـن حيـث 

قوماتـه تركيزها ىف موضوع الدعوى وعنارص الواقعة ممـا ال يمكـن معـه اسـتخالص م

سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوين ويعجز بالتايل حمكمة الـنقض 

 . من أعامل رقابتها عىل الوجه الصحيح 

    وكان احلكم املطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بطلب وقف دعوى غسل األموال 

 ىف ١٥/٩/٢٠١١ بتــاريخ - الطـاعن -حلـني صـريورة احلكـم الـصادر ضـد املـتهم 

ً جنايـات قـرص النيـل باتـا ، وحلـني صـدور حكـم ىف ٢٠١١ لـسنة ١٣٧٢القضية رقـم 

ً جنايات العجوزة وصـريورته باتـا واطرحـه ورد عليـه ٢٠١١ لسنة ١١٧٤٣القضية رقم 

 من قانون اإلجراءات اجلنائية قـد جـرى عـىل أنـه إذا كـان ٢٢٢بأن نص املادة ( بقوله 

عىل نتيجة الفصل ىف دعوى جنائية أخـرى وجـب احلكم ىف الدعوى اجلنائية يتوقف 

وقف األوىل حتى يتم الفصل ىف الثانية ويشرتط حلق اإليقاف الوجويب رشطان األول 

أن توجد : أن تكون اخلصومة اجلنائية املراد وقفها قائمة أمام قضاء احلكم ، وثانيهام : 

فها ، ويراد باألسـبقية خصومة جنائية أخرى هلا أسبقية قانونية عىل اخلصومة املراد وق

ًالقانونية أن يكون الفصل فيها أمر أساسيا للفصل ىف اخلصومة موضوع البحث التصاله 



  

)١٤٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

ملا كان ذلك، وكانت جريمة غسل األموال جريمة قائمة بـذاهتا . بأحد أركان اجلريمة 

ًال ترتبط بجريمة املصدر وجودا وعـدما بقبـول : فلهـذه األسـباب حكمـت املحكمـة. ً

ًكال وىف املوضوع بنقض احلكم املطعون فيـه وإعـادة القـضية إىل حمكمـة الطعن ش

 .جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى

 -دا ا ا  )١(: 

 ه يف ٨/٥/١٤٢٣ يف ١٢٠/٢٨    أصــدرت حمكمــة الريــاض القــرار الــرشعي رقــم 

عها يف قيام جمموعة مـن الباكـستانيني إحدى قضايا غسل األموال، والتي تتلخص وقائ

بتكوين عصابة متارس غسل األموال الناجتة عن جتارة املخدرات، حيث كان أحدهم 

يقيم باإلمارات العربية املتحدة وباقي املجموعة يقيمون باململكة العربيـة الـسعودية، 

حيث حرض املذكور عىل قتل أحـد أبنـاء جنـسه املقـيم بمكـة املكرمـة وتـم تـسليم 

 .املذكور لرشطة اململكة عن طريق اإلنرتبول

    فقد تبني من مراقبة املذكورين قيامهم بنشاطات مشبوهة، وبتفتيش منزهلم تم العثور 

عىل جهاز فاكس وعدد من احلواالت، حيث قام املتهم األول بفتح عدد من املحالت 

خمتلفـة مـن التجارية لالسترياد والتصدير وذلـك بأسـامء أشـخاص سـعوديني بمنـاطق 

اململكة ليكون مربر لتحويل األموال، وقـام بعمـل أربـاح ومهيـة طائلـة يف الـسجالت 

 .التجارية وإيداع تلك املبالغ بصفة يومية يف البنوك

    كام قام بفتح ثـالث رشكـات ليمـوزين بأسـامء سـعوديني ووظـف هبـا أغلـب أفـراد 

ت بـني أفـراد العـصابة، عصابته، وكانت حمالت لرتويج املخدرات وإيصال املعلوما

وكانت كل جمموعة أو رشكة ال عالقـة هلـا بـاألخرى عـىل وجـه اإلطـالق، وقـد كـان 

حتويل األموال يتم إىل باكستان وتـم اسـتخدام تلـك األمـوال إلقامـة بعـض املـشاريع 

                                                        

 .١٤١ – ١٢٦هشام بشري وأخر، غسل األموال بني النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص. د: انظر  - ١



 

)١٤٦٦( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

التجارية ودفع الرشاوى فكانت واجهة مرشوعة ألعامل غري مـرشوعة، حيـث كـان يـتم 

البنوك يف شكل أرباح مرشوعة مل تكن هلا أنشطة فعلية من األساس، إيداع مبالغ كبرية ب

ناهيك عن تقديم الرشـاوى املتمثلـة يف صـورة هـدايا ثمينـة ملـوظفي البنـوك لتـسهيل 

 . أعامهلم

ً   وقد تم احلكم عىل املتهم األول بالقتـل تعزيريـا حيـث ثبـت يف حقـه ارتكـاب عـدة 

 أما بالنسبة ملروجي املخدرات فمن -غسل أموال وهتريب خمدرات–جرائم متفرقة 

ًكانت هذه هي املرة األوىل له فيعزر تعزيرا بليغا باحلبس أو اجللد أو الغرامة املاليـة،  ً ُ

ار جرمه يـتم تعزيـره بـام ًأو هبام مجيعا حسب ما يقتضيه النظر القضائي ويف حالة تكر

ُيعتـرب فعلـه إفـساد يقطع رشه عن املجتمع حتى لو كان ذلك بالقتل، ففـي هـذه احلالـة 

 .وسيكون من املفسدين يف األرض

    أما بالنسبة لألشخاص السعوديني الذي اسـتغلهم املـتهم األول وثبـت عـدم علمهـم 

بتجارة املخدرات فكانت عقوبتهم السجن ملدد متقاربة أقصاها السجن أربع سـنوات 

تهم األول وعـددهم وفيام يتعلق بباقي الباكستانيني رشكاء امل. واجللد أربعامئة جلدة

فكانت عقوبتهم متقاربة حيث تم احلكم عليهم بالسجن ملـدد خمتلفـة أقـصاها ) ١٤(

 .عرش سنوات وألف جلدة متفرقة

    وكانت عقوبة مدير البنك الذي قام بتسهيل أعامل املجرمني بالسجن سنتان واجللد 

ــودة يف حــساب ــالغ املوج ــافة إىل مــصادرة املب ــذا باإلض ــدة، ه ــا جل ــن مائت ــدد م ات ع

األشخاص املنوه عنها بدعوى املدعي العام ومصادرة املبالغ املـضبوطة يف الـشقق 

 .املستخدمة جلمع وتلقي األموال، وكذلك السيارات واملعدات املستخدمة يف ذلك

    وباإلضافة للعقوبات سالفة الذكر فكان هناك عقوبات تبعية حيث تم شطب سجالت 

رية وإبعاد غري السعوديني منهم بعد انتهاء فـرتة العقوبـة ُاملدعى عليهم ورخصهم التجا



  

)١٤٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

ومما ال شك فيه أن التعاون الدويل يف مكافحة جريمة . ومنع دخوهلم البالد مرة أخرى

غسل األموال كان له عظيم األثر يف تلك القضية، حيـث كـشف التعـاون بـني اململكـة 

ستان كثري من غموض هذه القضية العربية السعودية وبني اإلمارات العربية املتحدة وباك

ــة  عــن طريــق تبــادل املعلومــات، وتــسليم املــتهم املقــيم باإلمــارات للمملكــة العربي

ًالسعودية عمـال باالتفاقيـات املـشرتكة بـالرغم مـن شـبكة العالقـات القويـة التـي كـان 

 بام يستدل منه عىل مدى فاعلية التعـاون الـدويل يف رشاوىيمتلكها نتيجة ما أنفقه من 

 .مكافحة هذه اجلريمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)١٤٦٨( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  ا  

 

    مما ال شك فيه أن خطر اجلريمة املنظمة قد ختطى كل التوقعات املحتملة للجريمة 

ُبوجه عام، ومل يعد بمقدور الدول مقاومتها إال بالتعاون فيام بينها، ولن يتـأتى ذلـك إال 

 اتباع كافة السياسات بمشاركة املجتمعات الداخلية للدول بكافة مؤسساهتا من خالل

الترشيعية والسياسية واالجتامعية الالزمة ملعاجلة أسباب اجلريمـة املنظمـة والعـابرة 

 .للحدود

    وبالرغم من اجلهود الدولية املبذولة يف مكافحة اجلريمـة املنظمـة بوجـه عـام، إال 

ود أهنا ال زالت غري عابئة بكل تلـك اجلهـود ممـا يـستوجب معـه بـذل مزيـد مـن اجلهـ

ًخاصة يف ظل التحديات الراهنة واملتمثلة يف الطفرة التكنولوجية . والتعاون بني الدول

 .التي اجتاحت العامل يف عرصنا احلايل يف كافة جماالت احلياة

    فلم يمنع التعاون الدويل الذي تضمنه البحث من ظهور عدد كبـري مـن جـرائم غـسل 

ًالتكنولـوجي اهلائـل ويـستغلونه اسـتغالال األموال، حيث يعتمد الغاسلون عىل التطور 

ًسيئا يف حتقيق أهدافهم، وبالتايل يستلزم األمر مواجهة أكثر فاعلية هلذه اجلريمة التي 

 .ُتؤثر سلبيا عىل مجيع مناحي احلياة، االجتامعية واالقتصادية واألمنية

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



  

)١٤٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 ا   

 

 ما تكون أهم القنوات لغسل األمـوال وهـي اخلطـوة األوىل ً أن املصارف هي غالبا-١

للتحويل إىل أماكن أخـرى لـصبغها بـصبغة رشعيـة، ومـن ثـم متابعـة بقيـة اإلجـراءات 

 .إلمتام مبتغاهم

 أن هناك حاجة ملحـة لتوحيـد اجلهـود الدولية حلرمان شبكات غـسل األمـوال مـن -٢

ة لتحقيق أغراضها، والذي بال شك ستؤثر استغالل التقنيات احلديثة باألنظمة املرصفي

 .  عىل االقتصاد الداخيل لكل دولة واالقتصاد العاملي بوجه عام 

 أن هناك رضورة ملحة بأن تقـوم البنـوك باالهتامم بمعرفة العميل عند فـتح حسابات -٣

جديــدة بحيــث جيــب التحقــق مــن شخــصيته، وبياناتــه الشخــصية، وكــذلك شخـــصية 

االعتامد، مع وجوب تدريب مديري االلتـزام فـى البنوك مـع االسـتفادة املستفيدين من 

 .  من اخلربات السابقة والفعالة ىف هذا الشأن

ـــا - ٤ ـــوم هب ــي تق ــة الت ــادرات املتتالي ـــود واملب ـــد اجله ــة لتوحي ــاك رضورة ملح ُ هن

ــام  ـــن اســتخدام النظ ــة حلرمــان شــبكات غــسل األمــوال م ــة الدولي املؤســسات املالي

 .  يف العاملي فـى حتقيق أغراضها املرص

بالرغم من إصدار ترشيعات وطنية خاصة بمكافحة غسل األمـوال، وبـذل اجلهـود  – ٥

اإلقليمية والدولية يف هذا الشأن إال أهنا مل متنع من وجود تلك اجلريمة، مما يـستنتج 

 . منه تطلب األمر بذل مزيد من اجلهود سواء عىل املستوى الوطني أو الدويل

 

 

 



 

)١٤٧٠( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
 ات  

    لن تؤيت اجلهود الدولية ثامرها يف مكافحة جريمة غسل األموال إال إذا سبقتها جهود 

وطنية يف هذا الشأن، باإلضافة إىل ذلك نحتاج مزيد مـن التعـاون الـدويل بـشكل أكثـر 

 :فاعلية ويمكن إمجال ذلك عىل النحو التايل

 إسـرتاتيجيةدوليـة املعنيـة لوضــع تشكيل جلنة مشرتكة من املنظامت واهليئات ال-١

 .ًدولية ملكافحـة اجلريمة املنظمة عامة، وغسل األموال بصفة خاصة

رضورة التدقيق بصفة خاصة يف العمالء والبنـوك الـذين ينتمـون إىل دول ال تتـوافر -٢

   .لدهيا نظم ترشيعية مناسبة ملكافحة غسل األموال

تبني أحـدث التقنيـات واآلليـات املتقدمـة رضورة قيام البنوك عىل مستوى العامل ب- ٣

للتحقق من أية عمليات مشبوهة تتصل بغسل األموال، فكام يستخدم الغاسلون التقنيات 

املتقدمة واإلجـراءات املعقـدة يف عمليـة غـسل األمـوال حتـى يـصعب الوصـول إىل 

 ً.مصدرها، فيجب أن تواجه البنوك ذلك بتقنيات أكثر تقدما

 احلذر أثناء تعامـل البنـوك هبـا مـع العمـالء الـذين توخيدول جيب عىل مجيع ال-٤  

يامرسون أنشطة متعلقة بالسلع الثمينة، مثل املجوهرات والسيارات وغريها من نوعيـة 

تلك السلع حيث من املمكن أن تكون بيئة خصبة جلريمة غسل األمـوال وغطـاء جيـد 

 .هلا

اهج الدراسات اجلامعية ذات إدراج دراسة اجلرائم املنظمة بكافة صورها ضمن من-٥

الصلة بغرض تبيان خطورة تلك اجلريمة ونرش الوعي الذي مما ال شك فيه سيساهم يف 

 .مكافحتها بطريقة فعالة

مراقبة دقيقة واالحتفـاظ بمـستندات هـذه العمليـات لفـرتة مراقبة عمليات التحويل – ٦

ني يف هـذا الـشأن إمـا ًطويلة نسبيا مخس سنوات عىل األقل حيث أن البنوك بني اجتاه

أهنا ال حتتفظ بتلك املستندات أو حتتفظ هبا ملدة قصرية ال متكن من تتبع حركة هذه 



  

)١٤٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

التحويالت فمن املعلوم أن جريمة غسل األموال تكون عن طريق عمليات معقدة ويف 

 .كثري من األحيان تكون عن طريق احلواالت البنكية

ل املعتـربة غـسل أمـوال وجعلهـا عـىل االبتعاد عن وضع تعريفات حمددة لألعـام- ٧

سبيل املثال ال احلرص لتواكب مجيع التطورات التي قد ينتهجها مرتكبو هذه اجلريمة 

ًمستقبال، سواء من تقدم تكنولوجي، أو ابتكار صور متطورة ومتعددة لغـسل األمـوال ال 

اثيــق تتــضمنها التعريفــات احلاليــة ســواء عــىل مــستوى التــرشيعات الداخليــة، أو املو

 .الدولية

 

   

   
 
 
 



 

)١٤٧٢( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  اا   

 

أو-اموا موا وا اا : 

اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلريمـة املنظمـة عـرب الوطنيـة اعتمـدت وعرضـت  - ١

 الـدورة ٢٥للتوقيع والتصديق واالنضامم بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 ٢٠٠٠ نوفمرب١٥يف اخلامسة واخلمسون املؤرخ 

 ).٢٠٠١:٩( برنامج األمم املتحدة،  - ٢

 .هـ١٤٢٨لسنة ) ٢٥(نظام مكافحة غسل األموال السعودي رقم  - ٣

 .٢٠/٤/٢٠٠١يف ) ٣١٨(قانون مكافحة تبييض األموال اللبناين رقم  - ٤

ــم  - ٥ ــافحتهام رق ــري ومك ــاب اجلزائ ــل اإلره ــوال ومتوي ــيض األم ــانون تبي  يف ١٥/٦ق

 .٢٦/٢/٢٠٠٥ يف ٥/١ رقم  واملتمم للقانون١٥/٢/٢٠١٥

 والئحته التنفيذية الصادرة ٢٠٠٢لسنة ) ٨٠(قانون مكافحة غسل األموال املرصي رقم  - ٦

 . والقرارات املتعلقة هبام٢٠٠٣لسنة ) ٩٥١(بقرار رئيس جملس الوزراء رقم 

 .١٩٤٩ لسنة ٤٨قانون العقوبات السوري رقم  - ٧

 لـسنة ٩٥ه حتـى قـانون رقـم  وتعديالتـ١٩٣٧ لـسنة ٥٨قانون العقوبات املرصي رقم  - ٨

٢٠٠٣. 

 . وتعديالته١٩٦٦قانون العقوبات اجلزائري لسنة  - ٩

 .١٩٦٠ لسنة ١٦ قانون العقوبات الكويتي رقم – ١٠

 .١٩٩١ يونيو ٢٧يف ) ٢٦(لعدد رقم  اجلريدة الرسمية املرصية، ا– ١١

م-ا : 
 : ا ا–أ 

: األموال عىل االقتصاد الوطني، الرياضأمحد بن حممد كويزا، خماطر غسيل .  د– ١

 .ــهـ١٤٠٨أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، 



  

)١٤٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

قيـات أمحد رفعت، اإلرهاب الدويل يف ضوء أحكـام القـانون الـدويل واالتفا.  د– ٢

 .١٩٩٩دار النهضة العربية، : الدولية، قرارات األمم املتحدة، القاهرة

جامعـة :  االحتيـال واإلجـرام املـنظم، الريـاضأمحد شوقي أبو خطوة، جـرائم.  د– ٣

 .٢٠٠٨ – هـ١٤٢٩، ١نايف العربية للعلوم األمنية، ط

بوحــدي محيــد، جــرائم تبيــيض األمــوال واآلثــار االقتــصادية املرتتبــة عنهــا ودور - ٤

 .الترشيع يف احلد منها، وزارة العدل باجلزائر، دون سنة نرش

 اجلنـائي الـدويل ومـصادره، املـسئولية خالد طعمة صعفك الـشمري، القـانون.  د– ٥

: اجلنائية الدولية وأنواعها، نظام تسليم املجرمني، القضاء اجلنـائي الـدويل، الكويـت

 .٢٠٠٥، ٢بدون دار نرش، ط

دار النهـضة : رشيف سيد كامل، اجلريمة املنظمة يف القانون املقـارن، القـاهرة. د-٦

 .، دون سنة نرش١العربية، ط 

معهـد قـوى األمـن :  اجلريمة املنظمـة وأسـاليب مكافحتهـا، لبنـانعارف غالييني،-٧

 .٢٠٠٨الداخيل، دورة النقباء املرشحني لرتبة رائد، 

عبد الباسط حممد سيف احلكيمي وأخر، جريمة غسل األمـوال، دراسـة مقارنـة . د-٨

 .يف الترشيع البحريني واليمني والعراقي، دون نارش أو سنة نرش

الـدار العلميـة الدوليـة للنـرش : د، اجلريمة املنظمة، األردن كوركيس يوسف داوو- ٩

 .والتوزيع، دون سنة نرش

مصطفى طاهر، املواجهة الترشيعية لظاهرة غسل األموال املتحصلة من جرائم . د-١٠

 .٢٠٠٢املخدرات، دون نرش، 

دار : هدى قشقوش، جريمة غسل األموال يف نطـاق التعامـل الـدويل، القـاهرة.  د–١١

 .٢٠٠٢ة العربية، النهض



 

)١٤٧٤( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

هشام بشري وإبراهيم عبـد اهللا إبـراهيم، غـسل األمـوال بـني النظريـة والتطبيـق، .  د– ١٢

 . ٢٠٠١، ١املركز القومي لإلصدارات القانونية، ط: القاهرة

  : ا ا–ب 
 

1- by G Ferguson, money laundering, April 2018,  dspace.library.uvic.ca 
2- FATF REPORT, Professional Money Laundering, July 2018. 
3- oney Laundering and Terrorist Financing Awareness Handbook for 
Tax Examiners and Tax Auditors, Paris, This document was 
approved by the Committee on Fiscal Affairs on 10 June 2019 and 
prepared for publication by the OECD Secretariat. 
4- Markus-Schultze-Kraft, Organized crime, violence and development, 
Topic Guide August 2016, GSDRC: UK. 
5- Dr. Jaco Huisman, Countering Weee illegal trade definition of 
organized crime applied weee, Interpol, 31 August 2014. 

 

-ا ا :  
 

 : ر اراه-أ

 أمحد عيل البدري عيل، جريمة غسل األموال يف القانون املقارن، رسالة دكتوراه، -١

 .٢٠١٢ / ٢٠١١كلية احلقوق، جامعة عني شمس، 

 عبداهللا حممد عون الزهراين، املواجهة اجلنائية لظاهرة غسل األموال يف القـانون -٢

لقانون اجلنائي الدويل، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني اجلنائي الداخيل وا

 .٢٠١٢شمس، 



  

)١٤٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 : ر ا-ب 

 خالد رميح تركي املطريي، البنوك وعمليات غسيل األموال، رسالة ماجستري، كلية - ١

 .٢٠٠٧احلقوق، جامعة القاهرة، 

ان، رســالة  حممــد فــوزي صــالح، اجلريمــة املنظمــة وأثرهــا عــىل حقــوق اإلنــس- ٢

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ماجستري، كلية احلقوق، جامعة حيي فارس، 

 صقر بن هالل املطريي، جريمة غسل األموال، دراسـة حـول مفهومهـا ومعوقـات – ٣

ات تنـسيق اجلهـود الدوليـة ملواجهتهـا، رسـالة ماجـستري، كليـة التحقيق فيها وإشـكالي

عربية للعلـوم األمنيـة، الريـاض، الدراسات العليا، قسم العدالة اجلنائية، جامعة نايف ال

 .م٢٠٠٤ – هـ١٤٢٥
 

ث-رات واورا : 

أمحد هادي سلامن وهليب توما ميخا، االنعكاسات املرتتبة عىل ظاهرة غـسيل .  د-١

األموال، جملة اإلدارة واالقتصاد، كلية اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنرصية، العدد 

٢٠٠٧، ٦٧. 

متـوافر عـىل ) بحـث(البرش، اجلرائم االقتصادية وطرق مكافحتهـا، خالد سعود .  د-٢

 :املوقع اإللكرتوين

 www.suhuf.net.sa/2002jaz/may/2ec17 

صالح الـسعد، أرضار وخمـاطر غـسل األمـوال، مركـز اإلعـالم األمنـي، بحـث .  د-٣ 

 :متوافر عىل املوقع اإللكرتوين

 https://www.policemc.gov 

 صاحلة العمري، جريمة غسل األموال وطرق مكافحتها، جملة االجتهاد القضائي، – ٤

 .العدد اخلامس، جامعة قاملة، دون نرش



 

)١٤٧٦( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

ملجايل، النامذج العربيـة والدوليـة يف مكافحـة غـسل األمـوال، ورقـة  طايل كايد ا– ٥

ألموال وأثره يف انتشار املخـدرات، ُعمل أعدت للمشاركة يف احللقة العلمية، غسل ا

 .١٢/٦/٢٠١٢ إىل ١١جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض الفرتة من 

 عادل محزة عثامن، املسؤولية القانونية عن اجلرائم الدولية، دراسة حالة املوقف -٦

 . ٤٨األمريكي، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد 

هرة غسيل األموال وآثارها االقتصادية واالجتامعية عـىل  عبد اهللا عزت بركات، ظا– ٧

املستوى العاملي، جملة اقتصاديات شامل أفريقيا، العدد الرابع، دون سنة نرش، متوافر 

 :عىل املوقع اإللكرتوين

www.univ-chlef.dz/remaf/Articles-Renaf-N-04/article-09.pdf 

عبد اهللا بن مرزوق العتيبي، جريمة غسل األمـوال وعالقتهـا بـاجلرائم احلديثـة، .  د– ٨

يف ضوء التقنيات املتطورة، ورقة عمل مقدمة إىل )  اإلرهاب– املخدرات –الفساد (

 .٢٦/٦/٢٠٠٩جامعة نايف العربية للعلوم األمنية يف 

واش، جريمة غسل األموال، جملة العلوم اإلنسانية، كلية احلقوق والعلوم  فريد عل– ٩

 .٢٠٠٧السياسية، جامعة حممد خيرض بسكرة، العدد الثاين عرش، نوفمرب 

كاظم عجيل، جريمة غسل األمـوال، دراسـة يف ماهيتهـا والعقوبـات املقـررة .  د- ١٠

 ن.هلا، جملة النزاهة والشفافية، البحوث والدراسات، د

حممد إبراهيم زيد، اجلريمة املنظمة تعريفهـا أنامطهـا وجوانبهـا التـرشيعية، .  د- ١١

أبحاث حلقة علمية حول اجلريمة املنظمة وأساليب مكافحتها، أكاديمية نايف العربية 

للعلوم األمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية لإلمارات العربية املتحدة بأبو ظبي يف الفرتة 

 .هـ١٤١٨  رجب٢٨ إىل ٢٥من 

مراد رشدي، غسل األموال عرب الوسائل اإللكرتونية، املـؤمتر العلمـي األول .  د– ١٢

ديب، مركـز حول اجلوانب القانونية واألمنيـة للعمليـات اإللكرتونيـة، أكاديميـة رشطـة 



  

)١٤٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
 

 األمارات العربية املتحدة، –، ديب ٢٦/٤/٢٠٠٣-٢٤البحوث والدراسات الفرتة من 

 :عىل املوقع االلكرتوين

 http://maher.sandroses.com/m706.htm 

 معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم العلوم االقتصادية، جامعة – ١٣

 :، عىل املوقع اإللكرتوين١/٢/٢٠١٠الوادي باجلزائر، نرش يف 

 http://badr-cu34.ibda3.org/t268-topic 
- تات واا:  

 

مراد رشدي، غسل األموال عـرب الوسـائل االلكرتونيـة، املـؤمتر العلمـي األول .  د- ١

حول اجلوانب القانونية واألمنيـة للعمليـات االلكرتونيـة، أكاديميـة رشطـة ديب، مركـز 

 .٢٦/٤/٢٠٠٣ – ٢٤البحوث والدراسات، الفرتة من 

والعربيـة معتز صالح الدين، ظاهرة غـسيل األمـوال واجلهـود الدوليـة /  املستشار- ٢

 .ملواجهة هذه الظاهرة، جملس وزراء اخلارجية العرب بالقاهرة، دون سنة نرش

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية، -٣

 .٢٠١٢ أكتوبر ١٩ إىل ١٥الدورة السادسة، فيينا الفرتة من 

، برنامج تعزيز حكم القانون " الوطنيةاجلريمة املنظمة عرب" الندوة اإلقليمية حول –٤

 .٢٠٠٧ مارس ٢٩ إىل ٢٨الفرتة من : يف بعض الدول العربية، القاهرة

، دراسـات ١٩٨٨ الندوة األولية لإلنرتبـول حـول اجلريمـة املنظمـة بفرنـسا، مـايو -٥

، متـوافر عـىل ٢/٤/٢٠١٣وبحوث القانون اجلنائي، جامعة باجي خمتار، منـشور يف 

 :رتويناملوقع اإللك

http://m.facebook.com/DrasatwbhwthAlqanwnAljnayyjamtbajymk
htar/posts/43674105308472 

هنـا، نـدوة أمحد فـاروق زاهـر، اجلريمـة املنظمـة، ماهيتهـا، خصائـصها وأركا. د– ٦

بعنوان العالقة بني جرائم اإلحتيال واإلجـرام املـنظم، نظمتهـا أكاديميـة نـايف للعلـوم 



 

)١٤٧٨( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

 إىل ١٨األمنيــة بالتعــاون مــع جامعــة املنــصورة بجمهوريــة مــرص العربيــة، الفــرتة مــن 

٢٠/٦/٢٠٠٧. 

د-وما اا :  
  

 :وقع اإللكرتويناملوسوعة العربية، املوسوعة القانونية املتخصصة، امل  – ١

http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164715 

 : موسوعة مقاتل من الصحراء عىل املوقع االلكرتوين- ٢

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/GhaslAmwal
/sec11.doc_cvt.htm 

 :، متوافر عىل املوقع االلكرتوين٢٠٠٣ خلف اهللا نحلة، مفهوم اجلريمة املنظمة، - ٣

Khelfalla\nahla.unblog.f 

 ٢/٤/٢٠١٣اجلنائي، جامعة باجي خمتار، منـشور يف دراسات وبحوث القانون  – ٤

 :متوافر باملوقع اإللكرتوين

https:⁄⁄m.facebook.com⁄DrasatwbhwthAlqanwnAljnayyjamtbajymk
htar⁄posts⁄43674105308472 

 

-Abbreviations List  
 

FATF: Financial Action Task Force 
BCBS: Basel Committee Banking Supervision 
Interpol: The International Criminal Police Organization 
UNDCP: United Nations Drug Control Program  



  

)١٤٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢   
  س ات 

ا ١٣٨٧...........................................................................:أ  

  ١٣٩١.....................................ا ا  امن او: ا اول

  ١٣٩٥.................................................. ا ا: ا اول

  ١٣٩٧..............................ا امم وا  ا: ا اول

ما ا :ا ا وا اا  ..........................١٤٠١  

ما ا :ا ا ...............................................١٤٠٥  

ما ا : ال وا   .............................١٤٠٩  

  ١٤١١.........   اال، ارن، ار، اا، ا: ا اول

ولاا  :  روأ مال وأرا ............................١٤١١  

  ١٤١١....................................   اال وأرم :اع اول

مع اال: اا   ر١٤١٧................................................آ  

ما ال :اا  وأ ا............................................١٤٢٣  

  ١٤٢٣......................................................ا  اال :اع اول

مع اال: اا  ١٤٢٥.....................................................أ  

ما ا :ودو ال داا   .............................١٤٢٨  

  ١٤٢٩...........................دي ا   اال : ا اول

ما ى: ات اا   الا   ..............١٤٣٥  

ا ون: اى ا  الا   ووا ١٤٤١... ا  

  ١٤٤١..............   اال  ى اون ا: اع اول

مع اا :ى اا  الا   و.......................١٤٤٥  

ا ال: اا    ت...................................١٤٥١  

  ١٤٥٢........................  اال   ات ا: ا اول



 

)١٤٨٠( ون اما  ا اى ا الا     ود اا  ى 
  

ما ا :  ول اا   ال١٤٥٩............................ا  

١٤٦٨.................................................................................ا  

١٤٦٩..................................................................................ا  

  ١٤٧٠...............................................................................ات

اا ...........................................................................١٤٧٢  

  ١٤٧٩.......................................................................س ات

  


