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Abstract
This study was designed to clarify the effective legislative
and judicial means to face the crime of money laundering. It is
considered a new and emerging crime, according to an integrated
vision that took into account the developments of the era and its
variables in order to achieve security in society.
The problem of money-laundering has become a phenomenon
that alarms states and individuals because of its serious effects in all
aspects of political, economic and social life, as well as in its sources
of support, as it is fueled by crime in all its forms. The crime of
money-laundering has assumed an advanced rank for crime patterns
in light of the development of information technologies and means
of communication.
Therefore, states have sought to establish laws and resolute
procedures to prevent the spread of this phenomenon. The judiciary
has a duty to bring an end to a number of crimes. This is to be
achieved through facing this phenomenon in legislative and judicial
ways, using preventive methods, and through the enactment of
legislation with severe penalties and judicial application. Preventive
measures must also be taken at administrative and financial levels to
prevent this crime and dry up its sources.
This study is divided into three main topics: the first includes
the definition of emerging crimes and the importance of legislation
Keywords: Forensic Sciences, Legislative Mechanisms,
Emerging Crime, Crime, Money Laundering.

امل�ستخل�ص
�أعدّت هذه الدرا�سة لبيان ال�سبل الت�شريعية والق�ضائية الناجعة
 وفق ر�ؤية، التي تع ّد جرمية م�ستجدة،يف مواجهة جرمية غ�سل الأموال
 راعت تطورات الع�صر ومتغرياته يف �سبيل حتقيق الأمن،متكاملة
.املجتمعي
وقد �أ�صبحت م�شكلة غ�سل الأموال ظاهرة ت�ؤرق الدول والأفراد؛
ملا لها من �آثار خطرية يف كافة مناحي احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية
 �إذ هي، كما تكمن خطورتها يف م�صادرها التي تغذيها،واالجتماعية
.تتغذى من اجلرمية بكافة �أ�شكالها
وقد احتلت جرمية غ�سل الأموال مرتبة متقدمة لأمناط اجلرمية
 لذا �سعت الدول يف.يف ظ ّل تط ّور تقنيات املعلومات وو�سائل االت�صال
و�ضع القوانني والإجراءات احلازمة ملنع انت�شار هذه الظاهرة؛ لأن
 وذلك من خالل املواجهة.الق�ضاء عليها ق�ضاء على العديد من اجلرائم
 من �سنّ الت�شريعات، بطرق وقائية،الت�شريعية والق�ضائية لهذه الظاهرة
 واتخاذ الإجراءات الوقائية،ذات العقوبات امل�شددة وتطبيقها ق�ضائي ًا
 وقد.على امل�ستوى الإداري واملايل ملنع هذه اجلرمية وجتفيف منابعها
 حيث ا�شتمل املبحث الأول،جاءت هذه الدرا�سة يف ثالثة مباحث رئي�سة
 وتناول،على التعريف باجلرائم امل�ستجدة و�أهمية الت�شريع يف مواجهتها
 اجلرائم، ال�سبل الت�شريعية، علوم الأدلة اجلنائية:الكلمات املفتاحية
. غ�سل الأموال، اجلرمية،امل�ستجدة
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املبحث الثاين مفهوم جرمية غ�سل الأموال و�أركانها و�إطارها القانوين،
فيما ّبي املبحث الثالث �سبل مكافحة جرمية غ�سل الأموال ،من خالل
بيان الآليات الت�شريعية والق�ضائية لك�شف هذه اجلرمية ،واجلهود
الق�ضائية الدولية ودور وحدات التحريات املالية يف مكافحتها ،وعالقة
ال�سرية امل�صرفية بغ�سل الأموال.
وخل�صت الدرا�سة �إىل جملة من النتائج� ،أهمها :ا�ستخدام
التكنولوجيا املتقدمة ملكافحة عمليات غ�سيل الأموال ،و�أنّ من �أهم
الآليات الت�شريعية والق�ضائية يف مواجهة اجلرائم امل�ستجدة :حتقيق
العدالة الق�ضائية ،ودعم �آليات الك�شف عن اجلرائم امل�ستجدة والتبليغ
عنها ،وت�شديد العقوبات ،وتفعيل التعاون الق�ضائي بني الدول ب�شكل
�أف�ضل .و�أو�صت ب�ضرورة قيام البنوك بتبني �أحدث الآليات والتقنيات
و�إجراءات التحقق من �أية عمليات م�شبوهة لها عالقة بغ�سل الأموال �أو
متويل الإرهاب.

 .1مقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة
للعاملني� ،سيدنا حممد �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ،وعلى �آله و�أ�صحابه
�أجمعني ،وعلى التابعني وتابعيهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين� ،أ ّما بعد:
فت�أتي عمليات غ�سل الأموال يف مقدمة الأمناط اجلديدة للجرمية،
�سواء على النطاق املحلي �أم النطاق الدويل ،م�ستغلة يف ذلك التطور
يف تقنيات املعلومات واالت�صاالت وو�سائل االنتقال ،وكذلك احلركة
االقت�صادية الن�شطة ،وما �صاحب ذلك من ف�ساد مايل و�إداري ،وقد
�أ ّرقت ظاهرة غ�سل الأموال الدول والأفراد؛ ملا لها من �آثار �سيا�سية
واقت�صادية واجتماعية ،وكذلك خطورة اجلرائم الرافدة لها.
لذا �سعت الدول يف و�ضع القوانني والإجراءات احلازمة ملنع انت�شار
هذه الظاهرة ،والتي تف�شت يف الآونة الأخرية ب�شكل جلي؛ لأن الق�ضاء
عليها ق�ضاء على كثري من اجلرائم .من خالل املواجهة الوقائية لهذه
الظاهرة ت�شريعي ًا وق�ضائي ًا ،من خالل �سنّ العقوبات امل�شددة ،واتخاذ
الإجراءات الوقائية على امل�ستوى الإداري واملايل ملنع هذه اجلرمية
وجتفيف منابعها.
بد�أت اجلرمية تتطور �أ�ساليبها وطرق ارتكابها ،كما تنوعت
م�صادرها ،ومن هذه اجلرائم جرمية غ�سل الأموال ،التي هي من
اجلرائم القدمية احلديثة ،وملا لهذه اجلرمية من خماطر و�آثار �سلبية،
ومن �أهم تلك املخاطر �إخفا�ؤها للجرائم التي تتولد عنها الأموال املراد
غ�سلها  -لزم بحث ال�سبل الت�شريعية والق�ضائية ملواجهة هذه اجلرمية،
من حيث بيان الواقع فيها وامل�أمول.
لذا ت�أتي هذه الدرا�سة لتجيب عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي :ما ال�سبل
الت�شريعية والق�ضائية الالزمة ملواجهة جرمية غ�سل الأموال ؟

ال�سبل الت�شريعية والق�ضائية ملواجهة اجلرائم امل�ستجدة :جرمية غ�سل الأموال منوذج ًا
in dealing with them. The second topic deals with the concept
of the crime of money-laundering, its elements and legal
framework. The third deals with ways of combating the crime of
money laundering through clarifying the legislative and judicial
mechanisms to detect this crime, international judicial efforts and
the role of financial investigation units in combating them, and
the relationship of banking secrecy to money laundering.
The study arrived at a set of results, the most important of
which are as follows: Advanced technology to combat money
laundering operations must be employed; one of the most
important legislative and judicial mechanisms in facing emerging
crimes is achieving judicial justice, supporting mechanisms
to detect and report emerging crimes, tightening penalties, and
activating judicial cooperation between countries in the best
way. It is recommended that banks adopt the latest mechanisms,
technologies and procedures to verify any suspicious transactions
related to money laundering or terrorist financing.

ويتف ّرع عن هذا ال�س�ؤال الأ�سئلة الآتية:
.1ما املق�صود باجلرائم امل�ستجدة؟
.2ما دور الت�شريعات يف مواجهة اجلرائم امل�ستجدة؟
.3ما مفهوم جرمية غ�سل الأموال؟
.4ما الإطار القانوين جلرمية غ�سل الأموال؟
.5ما الآليات الت�شريعية والق�ضائية ملواجهة جرمية غ�سل الأموال؟
.6ما اجلهود العربية والدولية يف مواجهة جرمية غ�سل الأموال؟
وتهدف الدرا�سة �إىل حتقيق الأمور الآتية:
 .1بيان املق�صود باجلرائم امل�ستجدة.
� .2إبراز دور الت�شريعات يف مواجهة اجلرائم امل�ستجدة.
 .3تو�ضيح مفهوم جرمية غ�سل الأموال.
.4بيان الإطار القانوين جلرمية غ�سل الأموال.
 .5بيان الآليات الت�شريعية والق�ضائية الالزمة ملواجهة جرمية غ�سل
الأموال.
 .6بيان اجلهود العربية والدولية يف مواجهة جرمية غ�سل الأموال.
تتمثل حدود الدرا�سة املو�ضوعية يف تناول ال�سبل الت�شريعية
والق�ضائية الالزمة ملواجهة اجلرائم امل�ستجدة وت�سليط ال�ضوء على
جرمية غ�سل الأموال كنموذج لتلك اجلرائم  ،وذلك يف �إطار النظام
ال�سعودي والقانون الأردين مع بيان اجلهود الدولية يف مكافحة جرمية
غ�سل الأموال .
وا�شتمل عدد من الدرا�سات ال�سابقة على بيان جرمية غ�سل الأول
يخ�صها من �أ�ساليب وقائية  ،يذكر منها :
وما ّ
 .1احلارثي ،خالد بن قليل( )2010فاعلية �ضوابط مكافحة جرمية
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غ�سل الأموال يف النظام ال�سعودي �أطروحة (دكتوراه)-جامعة
نايف العربية للعلوم الأمنية ،كلية الدرا�سات العليا ،ق�سم العلوم
ال�شرطية.
 .2العـنزي ,ممدوح بن عبود �صالح (،)2017دور الإدارة القانونية
بوزارة الداخلية يف مكافحة جرائم غ�سل الأموال ،ر�سالة
ماج�ستري ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيـ ــة ،كلي ـ ـ ــة
العدالة اجلنائي ـ ـ ـ ــة ،ق�ســم الدرا�سات الأمنية.
 .3ال�سبيعي ,مقرن حثالن نا�صر (.)2018التدابري النظامية
للوقاية من جرائم غ�سل الأموال يف النظام ال�سعودي  :درا�سة
مقارنة ،ر�سالة (ماج�ستري)-جامعة نايف العربية للعلوم
الأمنية ،كلية العدالة اجلنائية ،ق�سم ال�شريعة والقانون.
وتختلف هذه الدرا�سة عن تلك الدرا�سات يف �أ ّنها دجمت بني ال�سبل
الت�شريعية والق�ضائية ملواجهة اجلرائم امل�ستجدة عموما وجرمية غ�سل
الأموال بوجه خا�ص  ،فتناولها للجانب الت�شريعي والق�ضائي يربز �أهمية
هذين اجلهازين يف مكافحتها.

.٢خطة الدراسة:

جاءت هذه الدرا�سة يف ثالثة مباحث رئي�سة ،هي:
املبحث الأول :اجلرائم امل�ستجدة و�أهمية الت�شريع يف مواجهتها:
املطلب الأول :التعريف باجلرائم امل�ستجدة.
املطلب الثاين� :أهمية الت�شريع يف مواجهة اجلرائم امل�ستجدة.
املبحث الثاين :مفهوم جرمية غ�سل الأموال و�أركانها و�إطارها
القانوين:
املطلب الأول :تعريف غ�سل الأموال.
املطلب الثاين� :أركان جرمية غ�سل الأموال.
املطلب الثالث :الإطار القانوين جلرمية غ�سل الأموال.
املبحث الثالث� :سبل مكافحة جرمية غ�سل الأموال :
املطلب الأول :الآليات الت�شريعية والق�ضائية ملواجهة جرمية
غ�سل الأموال.
املطلب الثاين :اجلهود الدولية يف مكافحة جرمية غ�سل الأموال.
املطلب الثالث :ال�سرية امل�صرفية وغ�سل الأموال.
املطلب الرابع :وحدات التحريات املالية ،ودورها يف مكافحة
جرمية غ�سل الأموال.
 .٢.1المبحث األول :الجرائم المستجدة وأهمية التشريع
في مواجهتها:
 .١.1.٢المطلب األول :التعريف بالجرائم المستجدة:

يع ّد م�صطلح " اجلرائم امل�ستجدة" م�صطلح ًا مركب ًا ،فهو مر ّكب
و�صفي ،فامل�ستجدة هنا �صفة للجرائم؛ وهي بهذا تختلف عن اجلرائم
التقليدية التي عرفها املجتمع ،و�سيتم بيان معنى هذا املركب بعد تعريف
اجلرائم ثم تعريف امل�ستجدة:

�أو ًال :اجلرائم:

يف اللغة :اجلرمية يف اللغة م�شتقة من َج َر َم مبعنى ك�سب
وقطع ،واجلرم مبعنى التعدي ،واجلمع �أجرام وجروم وجرائم
[ ،1ج� ،12ص.]90
ويف اال�صطالح ال�شرعي :تعددت تعريفات اجلرمية يف
ال�شريعة الإ�سالمية ،حيث ع ّرفها املاوردي ب�أ ّنها" :حمظورات
�شرعية زجر اهلل تعاىل عنها بح ّد �أو تعزيز" [، 2ج�،1ص.]322
ولع ّل �أكرثها �شمو ًال ما ع ّرفها به حممد �أبو زهرة ،حيث ع ّرفها
بـ�أنها" :فعل ما نهى اهلل عنه ،وع�صيان ما �أمر اهلل به" [،3
�ص .]24ويدخل يف هذا ال�شمول الن�صو�ص القانونية الآمرة
والناهية التي يق ّرها ويل الأمر بناء على تطبيق ال�سيا�سة
ال�شرعية.
و�أ ّما اجلرمية يف اال�صطالح القانوين :فقد ع ّرفها فقهاء
القانون ب�أنها" :عمل �أو امتناع يرتب القانون على ارتكابه
عقوبة جنائية"[�، 4ص]140
ومن خالل ما تقدّم فاجلرمية خمالفة الن�صو�ص الآمرة
والناهية� ،سواء كانت قد وردت بن�صو�ص �شرعية� ،أو ن�صو�ص
قانونية �أق ّرها ويل الأمر بتطبيقه لل�سيا�سة ال�شرعية ،التي جتيز
له �إ�صدار القوانني التي ت�ضبط حياة النا�س ومتنع ح�صول
اجلرمية؛ حفاظ ًا على �أمن املجتمع ،وفق ال�ضوابط ال�شرعية.

ثاني ًا :امل�ستجدة:

�صيه جديد ًا ،1[ .ج،3
اجلديد :نقي�ض القدمي ،وا�ستجده �أي ّ
�ص .]111فامل�ستجدة لي�ست قدمية ،فهي امل�ستحدثة التي مل
تكن معهودة ،و� ّإنا كانت معرفتها معا�صرة.
ومن خالل ما تقدّم ميكن تعريف اجلرائم امل�ستجدة بـ�أ ّنها":
�أمناط من املحظورات التي مل يخربها املجتمع يف ال�سابق،
فهي جرائم جديدة يف نوعها ومنطها وحجمها ،ظهرت نتيجة
للتقدم العلمي والتقني ال�سريع".
ومن �أبرز �صورها :اجلرائم الإلكرتونية ،واملتاجرة بالأ�سلحة،
واالجتار بالب�شر ،وغ�سل الأموال .ولع ّل غ�سل الأموال من
�أخطرها؛ لأ ّنه يف الغالب �أ�سلوب لتغطية غريه من اجلرائم
و�إخفائها.

 .٢.1.٢المطلب الثاني :أهمية التشريع في مواجهة الجرائم
المستجدة:

�إنّ ا�ستتباب الأمن ،وا�ستقرار حياة النا�س يكون بحملهم على قوانني
و�أنظمة حتفظ لهم �أمنهم ،و�إال كان �أمرهم فو�ضى ،وحتى ال ي�ؤول الأمر
�إىل عك�س ذلك ،وي�شيع اخلوف ،يقول ابن خلدون " :فوجب �أن يرجع
يف ذلك �إىل قوانني �سيا�سية مفرو�ضة ي�سلمها الكافة ،وينقادون �إىل
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�أحكامها� ، 5[ "...ص  ]170مقررا بهذا تلك احلقيقة املجتمعية.
لذا يع ّد الأخذ بال�سيا�سة ال�شرعية يف ق�ضايا الأمة الواقعة �أو
املتوقعة �أمر ًا مهم ًا يف الق�ضايا ال�سيا�سية والد�ستورية والق�ضائية
والتنفيذية واالقت�صادية واالجتماعية ،وغريها من �ش�ؤون الأمة الأمنية
على امل�ستوى الداخلي واخلارجي [، 6ج� ،1ص ،]47فالت�شريع �ضرورة
يحتاجها املجتمع لوقايته من اجلرائم ،وخا�صة تلك املتط ّورة.
ومن هنا ف�إنّ ال�سيا�سة اجلنائية يف مواجهة اجلرمية على ثالثة
�أنواع ،هي :ال�سيا�سة الت�شريعية(التنظيمية) ،وال�سيا�سة الق�ضائية،
وال�سيا�سة التنفيذية.
�أ ّما ال�سيا�سة الت�شريعية ،فتتمثل يف حتديد العقوبة املنا�سبة
تبي التدابري التي متنع اجلرمية ،فهي ال�سيا�سة التي
للجرمية ،كما ّ
تواجه اخلطورة الإجرامية ،ويت�ضح هذا النوع يف قانون العقوبات.
تبي �إجراءات اخل�صومة
و�أ ّما ال�سيا�سة الق�ضائية ،فهي التي ّ
اجلنائية؛ بهدف الو�صول �إىل تطبيق العقوبة اجلنائية �أو التدابري
الق�ضائية التي حتول دون حدوث اجلرمية.
وفيما يخ�ص ال�سيا�سة التنفيذية ،فهي التي تر�سم اخلطة �أمام
الإدارة العقابية التي تنفذ العقوبة اجلنائية والتدابري املانعة ،كما �أ ّنها
تر�سم القواعد العامة التي تتعلق بالتنفيذ ،وتظهر يف الواقع عرب نظام
الإجراءات اجلنائية (اجلزائية)�، 7[ .ص.]8-6
وت�ش ّكل تلك ال�سيا�سات منظومة متكاملة تعمل على منع اجلرمية
ومكافحتها.
كما تظهر �أهمية الأخذ ب�سيا�سة الت�شريع من خالل تفعيل الن�ص
ال�شرعي ومقا�صد ت�شريعه� ،إذ ال�سري مع الن�ص وفق مق�صودة ال�شرعي
من حيث التطبيق وعدم التطبيق ،هو عينه التطبيق ال�صحيح للن�ص،
ري بالأمة �إىل الرقي ومراعاة معطيات احلياة وجتدد وقائعها.
وهو �س ٌ
وتتمثل ال�سيا�سة الت�شريعية يف تطبيق الن�ص ال�شرعي والقانوين
ن�ص
عند وجوده ،تطبيق ًا يحقق مق�صودة ،ويف �إعطاء الواقعة التي ال ّ
احلكم الذي يالئمها ،مبا ال يخالف مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية
فيها
َ
ون�صو�صها القطعية [، 6ج� ،1ص.]50
وي�ستدعي توظيف �سيا�سة الت�شريع يف احلياة �إىل دقة نظر ،وفهم
ثاقب دقيق ملقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ويف ذلك يقول ابن القيم:
"وهذا مو�ضع مزلة �أقدام ،وم�ضلة �أفهام ،وهو مقام �ضنك ومعرتك
�صعب ،فرط فيه طائفة ،فعطلوا احلدود ،و�ضيعوا احلقوق ،وجر�أوا �أهل
الفجور على الف�ساد ،وجعلوا ال�شريعة قا�صرة ،ال تقوم مب�صالح العباد،
حمتاجة �إىل غريها ،و�سدوا على نفو�سهم طرق ًا �صحيحة من طرق

ال�سبل الت�شريعية والق�ضائية ملواجهة اجلرائم امل�ستجدة :جرمية غ�سل الأموال منوذج ًا

معرفة احلق والتنفيذ له ،مع علمهم وعلم غريهم قطع ًا �أنها حق مطابق
للواقع ،ظن ًا منهم منافاتها لقواعد ال�شرع" [� ، 8ص.]13
بهذا �أ�شار ابن القيم �إىل فئة ّ
عطلت �سيا�سة الت�شريع عن القيام
بدورها ،حيث �إ ّنها ّ
عطلت تطبيقها يف احلدود ،و�ضيعت احلقوق التي
�سعت ال�شريعة �إىل حفظها ،وهي بذلك جعلت ال�شريعة الإ�سالمية قا�صرة
عن معاجلة الأحداث وامل�ستجدات ،والتي منها اجلرائم امل�ستجدة.
وقد ذكر خ ّالف �أنّ الفقهاء “�أرادوا بال�سيا�سة ال�شرعية التو�سعة
على والة الأمر ،من خالل ما تقت�ضيه امل�صلحة ،مما ال يخالف �أ�صول
الدين ،و�إن مل يقم دليل خا�ص على ذلك” [� ، 9ص.]6
ف�أهمية ل�سيا�سة الت�شريعية تكمن يف العمل على حتقيق م�صالح
الإن�سان ،وفق ًا لقواعد ال�شريعة و�أ�صولها ومقا�صدها.
ويف �إطار ذلك يجب �أن يراعي مطبقو ال�سيا�سة الت�شريعية ،و�ضع
اخلطط والتدابري التي متنع ح�صول اجلرمية ،بو�ضع ال�ضوابط الوقائية
والعالجية.
كما �أنّ التخلي عن االجتهاد يف�ضي �إىل انخرام قانون ال�سيا�سة
الت�شريعية ،وبالتايل هدم �أكرب جانب من الفقه املتط ّور الذي يعالج
الوقائع امل�ستجدة [ ،6ج� ،1ص.]47
فال�سيا�سة الت�شريعية مت ّكن والة �أمور امل�سلمني من �إر�ساء دعائم
الأمن املجتمعي ،من خالل تطبيق الت�شريعات املالئمة التي من �ش�أنها
�سد منافذ اجلرمية ،و�إيجاد اخلطط املانعة منها ،ومواجهة اجلرائم
امل�ستجدة التي يبتدعها املجرمون.
كما �أنّ الوقاية من اجلرمية تتطلب خلق مناخ ا�ستنكار جماعي
للجرائم ،من خالل تفعيل مبد�أ امل�س�ؤولية ال�شخ�صية واملجتمعية،
برت�سيخ دور املواطن يف الوقاية من اجلرمية الذي ال يقل �أهمية عن
الإجراءات الت�شريعية .
ويف هذا املجال ي�سعى النظام ال�سعودي �إىل مواجهة جرمية غ�سل
الأموال مبا يتالءم واالجتاهات احلديثة واملعايري الدولية يف جمال
ال�سيا�سة اجلنائية املعا�صرة ،ذلك �أنّ اململكة العربية ال�سعودية قد
ان�ضمت �إىل �أهم املواثيق الدولية ذات ال�صلة مبكافحة غ�سل الأموال،
مما يجعلها حري�صة على �أن تكون من�سجمة مع هذه املواثيق ،و�أن
ترتجمها تطبيق ًا عملي ًا [� ،10ص.]148-147
وكذلك احلال بالن�سبة للمملكة الأردنية الها�شمية التي �أ�صدرت
قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب رقم ( )46ل�سنة 2007م؛
ملواجهة هذه اجلرمية اخلطرية .

مو�سى الق�ضاة ،عبداهلل ربابعة
 .٢.2المبحث الثاني :مفهوم جريمة غسل األموال وأركانها
وإطارها القانوني:
 .١.2.٢المطلب األول :تعريف غسل األموال:

الغ�سل يف اللغة م�صدر م�شتق من الفعل املا�ضي َغ َ�س َل ،وغ�سل ال�شيء
يغ�سله َغ�س ًال ُ
وغ�س ًال� ،أي �أزال عنه الو�سخ ونظفه ،وال ُغ�سل بال�ضم من
االغت�سال، 1[.ج� ،11ص.]494
ويف اال�صطالح :غ�سل الأموال باعتباره ظاهرة �إجرامية حديثة،
وقد اجتهت تعريفاته اجتاهات خمتلفة ،بحيث جاء بع�ضها
مو�سع ًا ،بحيث ت�شمل جرمية غ�سل الأموال بوجه عام دون نظر
�إىل اجلرمية الأ�صلية التي حت�صلت منها الأموال املغ�سولة ،يف
حني �ض ّيق بع�ضها بتحديدها باجلرمية التي حت�صلت عنها تلك
الأموال ،و�سيتم هنا بيان بع�ض هذه التعريفات:
التعريف الأول� :أي فعل �أو �شروع فيه يهدف �إىل �إخفاء �أو متويه
طبيعة �أو ماهية املتح�صالت امل�ستمدة من �أن�شطة غري م�شروعة،
بحيث يبدو �أ ّنها م�ستفادة من م�صادر م�شروعة؛ ليتم ا�ستخدامها
بعد ذلك يف �أن�شطة م�شروعة � ،11[.ص.]15
وقريب منه ما ورد يف املادة الأوىل من نظام مكافحة غ�سل الأموال
يف اململكة العربية ال�سعودية ،حيث ب ّينت �أ ّنه يق�صد بعبارة غ�سل
الأموال“ :ارتكاب فعل �أو ال�شروع فيه يق�صد من ورائه �إخفاء
�أو متويه �أ�صل حقيقة �أموال مكت�سبة خالف ًا لل�شرع �أو النظام،
وجعلها تبدو ك�أ ّنها م�شروعة امل�صدر” .وهذا الن�ص القانوين
�شامل لعمليات غ�سل الأموال ،مهما كان م�صدرها؛ �إذا كانت
�أموا ًال مكت�سبة خالف ًا لل�شرع �أو النظام.
التعريف الثاينّ �“ :أي عملية من �ش�أنها �إخفاء امل�صدر غري امل�شروع
الذي اكت�سبت منه الأموال” [� ،12ص.]280
التعريف الثالث :والذي عرفه قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب الأردين رقم ( )46ل�سنة  ،2007يف املادة الثانية ب�أ ّنه:
“كل فعل ينطوي على اكت�ساب �أموال� ،أو حيازتها� ،أو الت�صرف
فيها� ،أو نقلها� ،أو �إدارتها� ،أو حفظها� ،أو ا�ستبدالها� ،أو �إيداعها،
�أو ا�ستثمارها� ،أو التالعب يف قيمتها� ،أو حتويلها� ،أو �أي فعل �آخر،
وكان الق�صد من هذا الفعل �إخفاء �أو متويه م�صدرها �أو الطبيعة
احلقيقية لها �أو مكانها �أو حركتها �أو كيفية الت�صرف فيها �أو
ملكيتها �أو احلقوق املتعلقة بها �أو احليلولة دون معرفة من ارتكب
اجلرمية املتح�صل منها املال ،مع العلم ب�أنها متح�صلة من �أي
من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة ( )4من هذا القانون”.
وهذا الن�ص �شامل لعمليات غ�سل الأموال الناجتة عن �أي جرمية
يعاقب عليها مبقت�ضى �أحكام الت�شريعات النافذة يف اململكة الأردنية
الها�شمية.

1482

ومتر عملية غ�سل الأموال بثالث مراحل ،على النحو الآتي:
املرحلة الأوىل :وت�سمى مرحلة الإحالل :)Placement(،حيث
يتم �إدخال الأموال النقدية عرب النظام امل�صريف (امل�ؤ�س�سات
املالية وامل�صرفية) ,ويتم ذلك عن طريق جتزئة املبالغ الكبرية
�إىل مبالغ �صغرية �أقل من احلد املطلوب الإف�صاح عنهّ ,ثم
تودع يف ح�سابات م�صرفية متعددة يف عدة بنوك حل�ساب
�أفراد� ,أو تودع يف ح�سابات امل�شاريع التجارية التي تدر النقود
ب�شكل م�ستمر مثل املحالت التجارية ,والفنادق ,ونحوها .
املرحلة الثانية :وت�سمى مرحلة التغطية ( ,)Layeringوت�أتي
هذه املرحلة بعد دخول الأموال �إىل النظام امل�صريف ,حيث
يتم يف هذه املرحلة �إخفاء م�صدر الأموال املغ�سولة  ،بحيث
يتعذر التمييز بينها وبني الأموال التي حت�صلت من امل�صادر
امل�شروعة ,و تتم فيها عملية التحويل املتكرر لتلك الأموال
بهدف �إبعادها عن م�صدرها ,ك�أن يقوم من يريد غ�سل الأموال
بتحويل املبالغ من ح�ساب �إىل �آخر بني عدة بنوك يف خمتلف
�أنحاء العامل ،على اعتبار �أ ّنها بيع و�شراء لب�ضائع م�شروعة.
املرحلة الثالثة :الدمج ( ,)Integrationيقوم غا�سل الأموال
يف املراحل النهائية بدمج هذه الأموال يف �أن�شطة اقت�صادية
تبدو م�شروعة ،وك�أنها �أن�شطة اقت�صادية عادية ,وا�ستثمارها
يف امل�شاريع التجارية ،ويف العقارات� ,أو ال�سلع الثمينة ،فتظهر
وك�أ ّنها �أموال ذات �أ�صل قانوين و�أرباح م�شروعة حت�صلت من
�أعمال م�شروعة [ � ،13ص� ،14 ،18ص.]15-8
 .٢.٢.٢المطلب الثاني :أركان جريمة غسل األموال:

جرمية غ�سل الأموال جرمية جزائية ،وهذا يعني �أ ّنه ال ب ّد من توافر
�أركان خا�صة ،هي الركن ال�شرعي (الركن القانوين) ،والركن املادي،
والركن املعنوي ،وبيانها :
�أو ًال :الركن ال�شرعي (القانوين) :ال ب ّد لكل جرمية من ن�ص
يبي جترميها� ،إذ ال يجوز �إيقاع عقاب على ما مل ين�ص
قانوين ّ
على جترميه  ،فالقاعدة القانونية تقول( :ال جرمية وال عقوبة
بدون ن�ص) ،لذا كان ال ب ّد للقائمني على الت�شريع والتنظيم
القانوين يف الدول من الن�ص على جترمي غ�سل الأموال [،15
�ص .]38فالقا�ضي ال ب ّد �أن يجد ن�ص ًا يج ّرم غ�سل الأموال
ويعاقب عليه ،حتى ي�ستطيع تطبيقه .
ثانياً :الركن املادي :فمن امل�س ّلم به �أن ال جرمية دون ركن مادي؛ فهو
املظهر اخلارجي للجرمية ،وبه يتحقق االعتداء على امل�صلحة
املحمية مبوجب القانون ،وعن طريقه يتم تنفيذ اجلرمية،
لذا ف�إنّ التحقق من وجود هذا الركن �شرط �أ�سا�سي لتوافر
اجلرمية من عدمه ،ويت�ألف هذا الركن من ثالثة عنا�صر ،هي:
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 .1ال�سلوك ،ويت�ضمن:
�أ.حيازة الأموال غري امل�شروعة �أو اكت�سابها �أو ا�ستخدامها
و�إيداعها يف ح�ساب بنكي �أو �إيداعها ك�أمانة يف خزانة
م�ست�أجرة يف البنك.
ب� .إخفاء الأموال غري امل�شروعة� ،سواء من حيث امل�صدر� ،أو
الت�صرف �أو احلركة �أو املكان �أو احلقوق املتعلقة بها �أو
ملكيتها.
 .2املحل الذي يرد عليه ذلك ال�سلوك ،وهي الأموال املتح�صلة
من االجتار ب�أ�شياء غري م�شروعة كاملخدرات �أو االختال�س �أو
الر�شاوي �أو االجتار بالرقيق �أو بالأطفال ،ونحوها.
		
 .3اجلرمية التي حت�صلت الأموال مبوجبها.
وبهذا يتكون الركن املادي من �سلوك �إجرامي ،ونتيجة ،ورابطة
ال�سببية بينهما [�، 16ص.]23
ثالثاً :الركن املعنوي :وهو احلالة النف�سية الكامنة وراء ماديات
اجلرمية ،فاحلكم بالعقوبة ي�ستدعي الإقدام على الفعل اجلرمي عن
وعي و�إرادة ،فالإرادة مع العلم فحوى الق�صد وجوهره [� ،10ص-168
.]169
والأ�صل يف اجلرائم �أن تكون عمدية ق�صدية ،واال�ستثناء �أن تكون
عن خط�أ ،ومن ثم �إذا �سكت الن�ص عن بيان الركن املعنوي يف جرمية
ما ،فذلك يعني �أنها ق�صدية ،ففي جرمية غ�سل الأموال يفرت�ض فيها
علم اجلاين بامل�صدر غري امل�شروع لتلك الأموال القذرة ،فهي بهذا
جرمية عمدية تن�صرف �إرادة الفاعل �إىل ارتكابها ،فاجلاين ميار�س
ن�شاط ًا �إجرامي ًا وهو عامل به وجترميه.
 .٣.٢.٢المطلب الثالث :اإلطار القانوني لجريمة غسل األموال:

�إنّ احلديث عن الإطار القانوين جلرمية غ�سل الأموال يلزم منه
حتليلها ،ومتييزها عن غريها من اجلرائم ،فهي تتلخ�ص يف:
�أو ًال :جرمية غ�سل الأموال جرمية تبعية :تع ّد جرمية غ�سل
الأموال جرمية تبعية؛ فهي تابعة لوقوع جرمية �أ�صلية �سبقتها ،وهي
م�صدر الأموال غري امل�شروعة.
ثانياً :جرمية غ�سل الأموال جرمية اقت�صادية :فهي جرمية
لها مظهر خارجي يخل بالنظام االقت�صادي للدولة على �شكل
يحظره القانون [� ،17ص .]21ففي الوقت الذي مت�س اجلرائم العادية
الفرد يف �سمعته �أو ج�سمه ،ف�إنّ اجلرمية االقت�صادية مت�س امل�صالح
االقت�صادية للدولة ،ويرتتب عليها �إ�ضرار باملال العام ،باال�ستيالء عليه
�أو بعدم املحافظة عليه ،كما �أنـها �سريعة التغري؛ نظر ًا لتغري الظروف
االقت�صادية [� ،18ص ،]38وعليه فجرمية غ�سل الأموال تعد من اجلرائم
االقت�صادية اخلطرية.
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ثالثاً :جرمية غ�سل الأموال جرمية جزائية :وهذا يعني �أ ّنه ال ب ّد
من توافر �أركان خا�صة ،هي الركن ال�شرعي ،والركن املادي ،والركن
املعنوي والتي �سبق بيانها.
رابعاً :جرمية غ�سل الأموال جرمية منظمة يف الغالب� :إذ
يتعدد فيها اجلناة ،بحيث ي�ساهم كل واحد منهم بعن�صر �أو �أكرث
من العنا�صر املف�ضية �إىل اجلريـمة ،وهذا يزيد خطورتها ،ويجعلها
تبي مرورها مبراحل
مت�شابكة ومعقدة ،وذات بعد دويل ،حيث كما ّ
ثالث :الإيداع ،والتمويه ثم مرحلة الدمج ،وي�ستخدم فيها و�سائل فنية
متطورة ،وغالبا ما تتم هذه العملية يف دول خمتلفة ،فقد يتم حت�صيل
الأموال املراد غ�سلها يف دولة ما عن طريق اال�ستثمار يف املخدرات مث ًال،
ثم تـه ّرب هذه الأموال �إىل دولة �أخرى ،تكون قوانينها ال تـهتم مب�صدر
تلك الأموالّ ،ثم تو�ضع هذه الأموال يف م�ؤ�س�سة مالية ثم يقوم ال�شخ�ص
الذي يريد غ�سل الأموال باحل�صول على قر�ض ا�ستثماري من �إحدى
البنوك امل�صرفية ب�ضمان ودائعه .وهذا ما يجعل احلاجة ملحة يف
ت�ضافر اجلهود الدولية وتبادل اخلربات واملعلومات وتقدمي امل�ساعدات؛
للوقاية من هذه اجلرمية ،كما �أ ّنها ت�ؤثر �سلب ًا على االقت�صاد الدويل
من خالل تعديها للحدود الدولية ،فهي جرمية خطرية عابرة للحدود
[ �، 13ص.]30
ونبي هنا �أنّ جرمية غ�سل الأموال تختلف عن بع�ض اجلرائم التي
ّ
فيها �أموال قذرة كالإثراء غري امل�شروع ب�أ�سباب وطرق غري �شرعية،
كالر�شوة وا�ستغالل ال�سلطة ونحوها� ،إذ جرمية غ�سل الأموال تغطي
على جرمية حت�صلت منها �أموال يراد غ�سلها وتبيي�ضها ،بينما الإثراء
غري امل�شروع هو جرمية بذاته .
 .٣.٢المبحث الثالث :سبل مكافحة غسل األموال:
 .١.٣.٢المطلب األول :اآلليات التشريعية والقضائية
لمواجهة جريمة غسل األموال:

بني الت�شريع (التنظيم) والق�ضاء تالزم ،فالق�ضاء يحتاج ت�شريع ًا
ي�ستند �إليه فيما ي�صدره من �أحكام ،لذا فمواجهة اجلرائم امل�ستجدة
تقت�ضي �إيجاد ت�شريعات و�أنظمة ق�ضائية متطورة قادرة على حتقيق
املبتغى ،و�إنّ جرمية غ�سل الأموال من هذه اجلرائم التي ت�ستدعي �إيجاد
الآليات الت�شريعية والق�ضائية ملواجهتها ،ومن هذه الآليات :
�أو ًال :حتقيق العدالة الق�ضائية:
�إذا كانت املالحقة اجلنائية هي الو�سيلة التي يتحقق من خاللها
�إيقاع العقاب على مرتكبي اجلرائم ،وتوفري الردع العام واخلا�ص؛
بتطبيق الت�شريعات اجلنائية ،ف�إنّ هذا العقاب ال يحقق مق�صوده �إال
بقيام ق�ضاء عادل ونزيه ،تتوفر لأجهزته كافة الإمكانات الب�شرية

مو�سى الق�ضاة ،عبداهلل ربابعة

واملادية ،بحيث يطبق الق�ضاء بفاعلية وكفاءة و�أمانة ،دون متييز �أو
حت ّيز [�، 19ص.]4
ولع ّل من �أهم عوامل حتقيق العدالة الق�ضائية:
 .1ا�ستقالل الق�ضاء :يع ّد ا�ستقالل الق�ضاء والنيابة العامة عن
�سائر �سلطات الدولة �أمرا مهم ًا  ،فال ي�صح �أن متار�س �أي �سلطة
التدخل يف الإجراءات الق�ضائية� ،أثناء التحقيق �أو املحاكمة يف
اجلرائم املختلفة ،وخا�صة جرائم الف�ساد التي غالبا ما ينتج
عنها غ�سل �أموال[�، 19ص.]15
 .2الكفاءة املهنية للق�ضاة :وذلك بت�أهيل الق�ضاة ،وتعيني ق�ضاة
متخ�ص�صني ،و�إعدادهم �إعداد ًا خا�ص ًا؛ ليكونوا قادرين على
التعامل مع اجلرائم امل�ستجدة وما رافقها من متغريات،
و�إتاحة فر�ص تبادل املعلومات على ال�صعيد املحلي والدويل
[�، 19ص.]17-16
� .3سرعة املحاكمة :حتقق �سرعة الف�صل يف الدعوى اجلنائية
امل�صلحة العامة ،التي تقت�ضي ؛ من خالل �إيقاع العقاب املالئم
يف حاالت الإدانة؛ حتقيق ًا للردع العام الذي هو من �أهم و�سائل
مكافحة اجلرائم [� ، 20ص.]491
ثانياً� :إجراءات التقا�ضي:
ب�إن�شاء هيئات حتقيق وحماكم متخ�ص�صة ،تتوىل �إجراءات
املالحقة الق�ضائية يف ق�ضايا الف�ساد ،حتى تتمكن من مواجهة �أبعاد
الإجرام املعا�صر ،والتي متثلت يف وجود �صور حديثة للأن�شطة الإجرامية
يف جمال الف�ساد ،الذي هو منبع اجلرمية [� ، 20ص. ]351
يخ�ص التحري واال�ستدالل :فجرمية غ�سل الأموال ك�أي
و�أ ّما ما ّ
ً
ً
جرمية حتتاج حتريا وجمعا لال�ستدالالت ،مبوجب النظام الإجرائي،
لذا ال ب ّد من �إن�شاء جهة لتلقي البالغات ،بحيث تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية
معي �إىل
وغريها بالإبالغ عن ال�صفقات النقدية التي تزيد عن مبلغ ّ
هذه اجلهة ،وت ُِركت الأمور التف�صيلية اخلا�صة بهذه اجلهة للنظم
الداخلية للدول [� ،10ص.]173
مع الإ�شارة �إىل �أنّ نظام الإجراءات اجلزائية ال�سعودي ي�شتمل على
ثالثة �أنظمة حتدد �إجراءات التحقيق املتبعة يف ق�ضايا غ�سل الأموال ،وهي:
yنظام هيئة التحقيق واالدعاء العام رقم م 56/يف 1409/10/24هـ.
yنظام الإجراءات اجلزائية رقم م 39/يف 1422/7/28هـ .واملعدل
مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )2بتاريخ 1435/1/22هـ.
yنظام مكافحة غ�سل الأموال رقم م 39/يف 1424/6/25هـ
yنظام مكافحة غ�سل الأموال ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
م 31/بتاريخ 1433/5/11هـ .
وعليه ف�إنّ �إجراءات التحقيق يف جرمية غ�سل الأموال متفرقة بني
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�أكرث من نظام ،ومن م�صلحة التحقيق جمع �إجراءات التحقيق يف هذه
اجلرمية يف نظام واحد �شامل لبيان �آلية التحقيق والعقوبة؛ للتخل�ص
من �صعوبة التحقيق يف هذه اجلرمية.
ثالثاً :ت�شديد العقوبة� :إنّ ج�سامة العقوبة ت�ؤثر ت�أثري ًا كبري ًا يف مواجهة
اجلرمية ،فكلما زادت ج�سامة العقوبة ك ّلما �أدرك اجلناة الثمن الذي
�سيدفعونه �إذا ارتكبوا اجلرمية.
لذا ف�إ ّنه وانطالق ًا من القوانني العربية جند �أن العقوبات املقررة
جلرمية غ�سل الأموال ت�صل يف حدها الأعلى �إىل عقوبة ال�سجن �سبع
�سنوات با�ستثناء اململكة العربية ال�سعودية و�سلطنة عمان التي جعلتها
ع�شر �سنوات ،و�أما قانون مكافحة غ�سل الأموال الأردين ففرق بني �أن
يكون م�صدر املال جنحة �أم جناية ف�إن كانت جنحة فعقوبتها من �سنة
�إىل ثالث �سنوات � ،أما �إن كانت جناية فعقوبتها يف حدها الأدنى خم�س
�سنوات ،وهي و�إن كانت عقوبة مقيدة للحرية ،لكنها غري كافية مقارنة
مع ج�سامة اجلرمية؛ خا�صة �أن مرتكبي هذه اجلرائم يجنون �أموا ًال تعد
باملاليني ،كما �أنّ مرتكبيها عادة من طبقة مميزة من حيث ال�سلطة
ال�سيا�سية �أو الو�ضع االجتماعي والوظيفي ،لذا فاملقرتح ت�شديد العقوبة
لت�صل �إىل الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة يف حدها الأعلى ،وال�سجن ملدة �سبع
�سنوات يف حدها الأدنى [� ،15ص.]529
كما تتطلب مواجهة هذه اجلرمية م�ضاعفة الغرامة املالية املرتتبة على
اجلناة ،بحيث ال يقت�صر الأمر على م�صادرة الأموال املتح�صلة من
اجلرمية ،بل تفر�ض غرامات مالية �إ�ضافية [� ،15ص.]530
وقد جاء بيان عقوبة احلب�س والغرامة املالية يف النظام ال�سعودي
والقانون الأردين على النحو الآتي:
حيث ن�صت املادة الثامنة ع�شرة من نظام مكافحة غ�سل الأموال
ال�سعودي" :يعاقب كل من يرتكب جرمية غ�سل الأموال املن�صو�ص
عليها يف املادة (الثانية) من هذا النظام بال�سجن مدة ال تزيد على
ع�شر �سنوات ،وبغرامة ال تزيد عن خم�سة ماليني ريال �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني ،مع م�صادرة الأموال واملتح�صالت والو�سائط حمل
اجلرمية".
ون�صت املادة ( )24من قانون مكافحة غ�سل الأموال الأردين على:
" �أ .1 -يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث
�سنوات وبغرامة ال تقل عن مثل الأموال حمل اجلرمية كل من ارتكب �أو
�شرع يف ارتكاب جرمية غ�سل الأموال املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
�إذا كانت الأموال متح�صلة عن جنحة.
 .2يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة مدة ال تقل عن خم�س �سنوات وبغرامة
ال تقل عن مثل الأموال حمل اجلرمية كل من ارتكب �أو �شرع يف ارتكاب
جرمية غ�سل الأموال املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �إذا كانت الأموال
متح�صلة عن جناية".
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وباب العقوبات التعزيرية يت�سع �أمام والة الأمر والقائمني على
الأنظمة لفر�ض العقوبات املنا�سبة والرادعة؛ �إذ ي�ستطيع ويل الأمر �أن
ي�شدد يف العقوبة ح�سب مقت�ضى اجلرمية .
كما �أنّ الت�شديد يف العقوبة يقت�ضي تفعيل عقوبات م�شددة على
عدم الإبالغ عن جرمية غ�سل الأموال تتنا�سب مع خطورتها� ،إذ ي�ساعد
الإبالغ عنها يف الوقاية منها بالتدابري الالزمة [� ،15ص.]531
ومن جوانب الت�شديد عقوبة ن�شر احلكم :وهذه من الأمور التي
تت�ضمن الت�شهري باجلناة يف هذه اجلرمية اخلطرية ،وذلك بن�شر �أ�سماء
مرتكبيها؛ ليكون ذلك رادع ًا ومانعا من ارتكابها.
رابعاً :الإجراءات التحفظية :التي تعد مهمة يف عملية مكافحة جرائم
غ�سل الأموال ،من حيث كونها �إجرا ًء ي�ساعد يف تتبع �أثر املال حمل
اجلرمية ،وخا�صة �أنّ جرمية غ�سل املال ت�أخذ بعد ًا دولي ًا ،مما يلزم
ان�سجام النظم الداخلية بغ�سل الأموال مع املواثيق الدولية ذات ال�صلة
بهذا اخل�صو�ص ،وهذا ما جاء يف اتفاقية فيينا يف مادتها الأوىل،
ون�صها" :احلظر امل�ؤقت على نقل الأموال� ،أو حتويلها� ،أو الت�ص ّرف
ّ
فيها� ،أو حتريكها� ،أو و�ضع اليد عليها ب�صورة م�ؤقتة على �أ�سا�س �أمر
�صادر من حمكمة �أو �سلطة خمت�صة" [� ،10ص.]177-176
وقد جاء يف املادة ( )14من نظام مكافحة غ�سل الأموال ال�سعودي
�أنّ لل�سلطة املخت�صة بالتحقيق من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب من
وحدة التحريات املالية عند الت�أكد من قيام ال�شبهة بجرمية غ�سل
الأموال ،الأمر باحلجز التحفظي على الأموال واملمتلكات و الو�سائط
املرتبطة باجلرمية ملدة �أو مدد ال تزيد على ثالثني يوم ًا ،و�إذا اقت�ضى
الأمر ا�ستمرار مدة احلجز �أطول من ذلك فيكون ب�أمر ق�ضائي من
املحكمة املخت�صة مع عدم الإخالل بحقوق الأطراف الأخرى ح�سني
النية .
خام�ساً :دعم �آليات الك�شف عن اجلرائم امل�ستجدة والتبليغ عنها:
من خالل حماية ال�شهود واملبلغني واخلرباء يف اجلرائم امل�ستجدة،
ومنها جرائم غ�سل الأموال ،باتخاذ التدابري التي تدفع اجلناة �إىل
االعرتاف باجلرمية ،وخا�صة عند تعددهم من خالل �إيجاد ن�صو�ص
تبي �أنّ العقوبة تخفف �أو تلغى يف حال الإبالغ عن اجلرمية
قانونية ّ
[� ،19ص .]21وكذلك بتعزيز الإبالغ عن اجلرمية من خالل تخ�صي�ص
حوافز جمزية ملن يبلغ عن جرمية غ�سل �أموال [� ،15ص.]531
وكذلك تعزيز التعاون الق�ضائي الدويل لك�شف الف�ساد واجلرائم
امل�ستجدة.
ً
�ساد�سا :التعاون الق�ضائي بني الدول :من خالل حتقيق كافة
العقوبات الفعالة والرادعة (جنائية ،ومدنية ،و�إدارية) ،للأ�شخا�ص
الطبيعيني واالعتباريني ،عند عدم االلتزام مبتطلبات مكافحة غ�سيل
الأموال ومتويل الإرهاب ،وتطبيق �إجراءات فعالة لك�شف ومراقبة

ال�سبل الت�شريعية والق�ضائية ملواجهة اجلرائم امل�ستجدة :جرمية غ�سل الأموال منوذج ًا

عمليات عرب احلدود للعمالت وامل�ستندات املالية حلاملها القابلة
للتداول ،ب�إيجاد نظام يتم ا�ستخدامه من قبل امل�ؤ�س�سات املالية
والو�سطاء للإبالغ عن التعامالت املحلية والدولية التي تزيد عن احلد
الأدنى امل�سموح به ،وو�ضع هذه املعلومات حتت طلب ال�سلطات املخت�صة.
كما يجب على الدول التعاون الق�ضائي ب�شكل �سريع وف ّعال ،وتقدمي
امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف جمال التحقيقات يف غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب ،واملالحقات الق�ضائية ،والإجراءات القانونية ذات
العالقة ،ومنها:
�أ .عدم االمتناع عن تقدمي امل�ساعدات القانونية ،بعد الت�أكد من وجود
�أنظمة وا�ضحة .
ب .عدم االحتجاج مببادئ ال�سرية امل�صرفية لعدم تنفيذ طلب امل�ساعدة
.
جـ� .ضرورة اال�ستجابة ال�سريعة لطلبات الدول الأجنبية املتعلقة بتحديد
وجتميد وحجز وم�صادرة املمتلكات والعائدات من غ�سل الأموال.
د .على الدول متييز جرمية غ�سل الأموال بو�صفها جرمية ينبغي
�إخ�ضاعها ملبد�أ ت�سليم املطلوبني ،و�إخ�ضاعها للإجراءات التي
تطبق على اجلرائم اخلطرية�،15[.ص�،21 ،92-87ص 14 ،39
�،ص.]37-35
ومما تقدّم يت�ضح �أنّ هذه الآليات ت�سهم يف مواجهة جرمية غ�سل
ّ
الأموال وغريها من اجلرائم امل�ستجدة.
 .2.٣.٢المطلب الثاني :الجهود التشريعية العربية
والدولية في مكافحة جريمة غسل األموال:

لقد اهتم املجتمع الدويل مبكافحة اجلرائم القدمية وامل�ستجدة؛
دفع ًا لآثارها ال�سلبية على املجتمع ،وبد�أ هذا االهتمام قدمي ًا مواكب ًا
اجلرمية بتطورها وا�ستحداث و�سائلها و�أ�ساليب ارتكابها ،وفيما ي�أتي
�أذكر اجلهود الدولية والعربية يف هذا املجال ،وي�أتي تناول اجلهود
الت�شريعية الدولية؛ لبيان املوقف العربي والدويل جتاه اجلرائم
امل�ستجدة؛ لتعزيز الإيجابيات وتاليف ال�سلبيات :
الفرع الأول :مكافحة جرمية غ�سل الأموال عربياً:
خا�صة بجرمية غ�سل
بادرت الدول العربية �إىل �إ�صدار قوانني ّ
ً
الأموال ،يف حني مل ت�صدر بع�ض الدول قانون ًا خا�صا بهذه اجلرمية
اخلطرية ،مكتفية ب�إحلاقها بجرائم �أخرى من�صو�ص عليها ،كقانون
املخدرات �أو قانون اجلمارك �أو قانون �ضريبة الدخل� ،أو �ضمن جرائم
الإرهاب [� ،15ص.]47-46
ويف مقدمة اجلهود العربية يف مكافحة جرمية غ�سل الأموال
جهود جمل�سي وزراء الداخلية والعدل العرب :حيث �أوىل جمل�س وزراء
الداخلية العرب مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب اهتماما بالغ ًا,
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واتخذ يف هذا املجال خطوات متعددة تنوعت بني و�ضع الأطر القانونية،
وتعزيز التعاون الإجرائي ،و�إعداد الدرا�سات والبحوث �إىل غري ذلك
من الإجراءات التي ت�ستهدف حما�صرة عمليات غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب.
ففي املجال الت�شريعي اعتمد جمل�س وزراء الداخلية العرب يف عام
 2003القانون العربي النموذجي اال�سرت�شادي ملكافحة غ�سل الأموال؛
بهدف توفري منوذج قانوين ا�سرت�شادي ت�ستهدي به الدول العربية لو�ضع
ت�شريعات مكافحة غ�سل الأموال �أو تعديل الت�شريعات النافذة ,و�سبق �أن
اعتمد املجل�س عام  ,1986القانون العربي النموذجي املوحد للمخدرات.
كما اعتمد جمل�سا وزراء الداخلية والعدل العرب عام 1998م،
االتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ
1999/5/7م ،حيث ت�ضمنت املادة التا�سعة من هذه االتفاقية ن�صو�ص ًا
تتعلق بت�سليم العائدات املتح�صلة من اجلرمية الإرهابية.
ويف عام 2003م ،تولت جلنة متخ�ص�صة من املجل�سني تعديل هذه
االتفاقية بحيث جترم تقدمي �أو جمع الأموال �أي ًا كان نوعها لتمويل
اجلرائم الإرهابية ،كما �أوىل جمل�س وزراء الداخلية العرب عناية كبرية
ملو�ضوع �آخر يتعلق بغ�سل الأموال ،هو مو�ضوع الف�ساد ،فقد �أقر املجل�س
يف مطلع عام  ،2005االتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد التي مت �إعدادها
باال�شرتاك مع جمل�س وزراء العدل العرب ،ووافق يف مطلع عام 2006م
على ا�ستكمال م�شروع القانون العربي النموذجي ملكافحة الف�ساد ،من
قبل جلنة م�شرتكة من املجل�سني بحيث ي�شمل كافة اجلوانب املن�صو�ص
عليها يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد .وكان املجل�س قد اعتمد
يف عام 2004م مدونة عربية ا�سرت�شادية لقواعد �سلوك املوظفني
العموميني مت تعميمها على الدول الأع�ضاء لال�ستفادة منها،21[ .
�ص.]53-51
وتواىل التعاون العربي حيال هذه اجلرمية ،حيث توا�صل الأمانة
العامة ملجل�س وزراء الداخلية العرب التن�سيق مع هيئات العمل العربي
امل�شرتك ،ومنها جمل�س وزراء العدل العرب ،كما �أن هناك تن�سيق ًا بني
جمل�س وزراء الداخلية العرب واحتاد امل�صارف العربية وجمموعة العمل
املايل لدول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (.)MENAFATF
كما ّمت �إن�شاء جمموعة عمل �إقليمية ملكافحة غ�سيل الأموال يف
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا :2005
ففي الفرتة من � 12 - 11إبريل  2005انعقد اجتماع يف البحرين
لإن�شاء جمموعة عمل �إقليمية ملكافحة غ�سيل الأموال يف ال�شرق الأو�سط
وقد �أن�ش�أت هذه املجموعة حتت ا�سم "جمموعة العمل املايل ملنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
( ،)MENAFATFوالتي ت�شكلت من  14دولة عربية ،ونظر ًا لأن خماطر
غ�سل الأموال ال ميكن معاجلتها بطريقة فعالة �إال من خالل التعاون
بني دول املنطقة فقد متثلت �أهم �أهداف جمموعة العمل املايل ملنطقة
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ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ( ،)MENAFATFوالواردة يف مذكرة
تفاهم ت�أ�سي�س املجموعة التي قام ر�ؤ�ساء وفود الدول الأع�ضاء بالتوقيع
عليها فيما يلي:
 .1اتخاذ �إجراءات فعالة يف جميع �أنحاء املنطقة ملكافحة غ�سل
الأموال طبق ًا للقيم الثقافية اخلا�صة بالدول الأع�ضاء و�أطرها
الد�ستورية والقانونية.
 .2تنفيذ التو�صيات اخلا�صة مبجموعة العمل املايل حول مكافحة
غ�سل الأموال.
 .3تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم املتحدة ذات ال�صلة باملو�ضوع
وقرارات جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة املعنية مبكافحة
غ�سل الأموال.
 .4التعاون لتعزيز االلتزام بهذه املعايري والإجراءات يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،والتعاون مع امل�ؤ�س�سات
الدولية؛ لتعزيز االلتزام بهذه املعايري والإجراءات يف جميع
�أنحاء العامل.
 .5العمل �سوي ًا لتحديد املو�ضوع املرتبط بعمليات غ�سل الأموال ذات
الطبيعة الإقليمية وتبادل اخلربات حول هذه الق�ضايا وتطوير
احللول الإقليمية ملعاجلتها.
ومن الدول التي �أولت جرمية غ�سل الأموال اهتمام ًا خا�ص ًا اململكة
العربية ال�سعودية واململكة الأردنية الها�شمية ودول جمل�س التعاون
اخلليجي ،وم�صر .
وعلى ال�صعيد الدويل ،ف�إن جمل�س وزراء الداخلية العرب يحر�ص
علي دعم اجلهود الدولية التي تبذل ملواجهة هذه اجلرمية ،من خالل
حث الدول على االن�ضمام �إىل االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب
لعام 2000م ،و�إىل االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات ال�صلة
بالإرهاب وغ�سل الأموال ،والعمل علي االلتزام بقرار جمل�س الأمن رقم
( )1373بتاريخ 2000 /9/8م ،اخلا�ص مبكافحة الإرهاب وجتميد
�أموال املنظمات الإرهابية ،واتخاذ التدابري الالزمة لتنفيذ التو�صيات
الثمانية ال�صادرة عن فريق العمل املعني بالتدابري املالية ب�ش�أن مكافحة
متويل الإرهاب ال�صادرة يف �شهر ت�شرين �أول � /أكتوبر عام 2001م.
حت�صل منذ زمن
ومن خالل ما تقدّم جند �أنّ التعاون الدويل قد ّ
بعيد يف جانب مكافحة اجلرائم القدمية وامل�ستجدة ،والتي منها
جرمية غ�سل الأموال ،ولكن هذا التعاون يحتاج تعزيز ًا وتفعي ًال للجهود
والت�شريعات ب�شكل �أو�سع ،وتكثيف اجلهود الدولية خا�صة يف ظل الأزمات
ال�سيا�سية يف الدول العربية ،التي تهيئ املناخ املالئم النت�شار اجلرائم
الإلكرتونية ،واملخدرات واالجتار بالب�شر وال�سالح ،ونحوها ،والتي يف
الغالب ما يغطى عليها بغ�سل الأموال وتبيي�ضها.
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الفرع الثاين :مكافحة جرمية غ�سل الأموال دولياً:
لقد �أدرك املجتمع الدويل الآثار ال�سلبية لظاهرة غ�سل الأموال
على االقت�صاد الوطني والدويل� ،إ�ضافة �إىل الآثار اخلطرية �سيا�سي ًا
واجتماعي ًا ،فتوالت اجلهود الدولية من �أجل احلد من تلك الظاهرة،
والعقاب املغلظ عليها ،و �ضبط امل�ساهمني فيها ،ومت ّثل هذا الإدراك يف
عقد عدد من االتفاقيات والتو�صيات� ،أه ّمها:
�أو ًال :اتفاقية الأمم املتحدة لعام �1988أو ما يعرف باتفاقية فيينا:
وتتعلق هذه الوثيقة باالجتار باملخدرات و امل�ؤثرات العقلية ،وقد مت
�إقرارها بتاريخ 1988/12/20م (�أ�صبحت نافذة عام  ،)1990والتي
تلتزم الأطراف املنظمة �إليها ،ب�إ�ضفاء �صفة اجلرمية على جمموعة
الأعمال التي ت�ستهدف �إخفاء امل�صدر اجلرمي للأموال ،و الت�سرت
على حركتها ومالكها ،وكذلك الت�سهيل على التعاون الق�ضائي والإداري
وتبادل املتهمني بني الدول الأع�ضاء.
وقد ت�شكلت قناعة لدى املجتمع الدويل ب�أهمية تعاونه يف مكافحة
غ�سل الأموال الناجتة عن اجلرائم املذكورة ،وقد �ساهمت هذه االتفاقية
يف بناء اال�سرتاتيجيات اجلديدة التي تق�ضي بحرمان املجرمني من
نتائج وفوائد جرائمهم؛ بهدف منعهم من قدراتهم املالية التي هي
املحرك الأ�سا�سي لن�شاطهم اجلرمي .
ثانياً :معاهدة الأمم املتحدة ب�ش�أن الق�ضاء على م�صادر متويل
الإرهاب :1999
التي مت الت�صديق عليها يوم  10يناير عام � ،15[ 2000ص،45
� ،21ص� ،14 ،36ص .]33ومن �أبرز ما ت�ضمنته هذه املعاهدة :قيام
الدول الأع�ضاء يف معاهدة الأمم املتحدة بالق�ضاء على م�صادر متويل
الإرهاب ،من خالل اتخاذ التدابري املالئمة لتحديد وجتميد وم�صادرة
�أية �أموال ت�ستخدم لأغرا�ض �إرهابية ،واتخاذ التدابري الالزمة مل�صادرة
الأموال امل�ستخدمة لدعم الإرهاب والعائدات امل�ستمدة من هذه
اجلرائم ،على �أن ت�شرتك الدول الأخرى يف اقت�سام �أموال الإرهابيني
التي متت م�صادرتها ،و�إلزام الدول بالقب�ض على الفئات الإجرامية
املمولة للإرهاب.
ثالثاً :تو�صيات بازل (�إعالن بازل):
�صدرت تو�صيات بازل عام  1988عما يعرف مبجموعة الع�شر (وهي
البنوك املركزية وبع�ض امل�ؤ�س�سات املالية ذات الطابع الإ�شرايف) ،التي
اجتمعت يف بازل ب�سوي�سرا ،حيث ت�ضمنت هذه التو�صيات العديد من
املبادئ التي يتعني على امل�صرفيني اتباعها لكي تتم ال�سيطرة على
ظاهرة غ�سل الأموال ومنع ا�ستخدام البنوك كو�سيلة لت�سهيل �إخفاء �أو
تنظيف الأموال [� ،15ص� ،21 ،71-70ص� ،14 ،39ص.]32
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رابعاً :م�ؤمتر �سرتا�سبورغ يف عام :1990
ظهرت هذه االتفاقية املتعلقة ب�إجراءات التفتي�ش وال�ضبط اجلرمي
لغ�سل الأموال ،والتي ب ّينت الإطار الدويل للتعاون يف حقل مكافحة
الأن�شطة اجلرمية لغ�سل الأموال ،ومثلت الإطار القانوين الإر�شادي
للربملانات الأوربية ،وقد �صدر عن هذه االتفاقية يف عام 1991م دليل
يحمي النظام املايل من ا�ستخدامه يف �أن�شطة غ�سل الأموال  ،بهدف
و�ضع الإطار القانوين ملكافحة غ�سل الأموال ،وقد جرى تطبيق حمتواه يف
العديد من الت�شريعات الأوروبية مثل قانون العدالة اجلنائية الربيطاين
لعام 1993م [ � ،14ص]39
واجلهود الدولية م�ستمرة من قبل الهيئات الت�شريعية واملالية
لإ�صدار ال�سيا�سات والتوجيهات الإر�شادية ملكافحة غ�سل الأموال
والو�سائل احلديثة التي ي�ستغلها اجلناة كاالنرتنت و البنوك الإلكرتونية.
خام�ساً :فريق العمل املايل الدويل (:)FATF
وهو فريق العمل املايل الدويل �أو ما ي�سمى باملجموعة الدولية للعمل
املايل ،و هي منظمة ن�ش�أت عن اجتماع الدول ال�سبع ال�صناعية الكربى،
وقد فتحت هذه املنظمة ع�ضويتها للدول الراغبة باالن�ضمام ،بهدف
حتديد �أن�شطة غ�سل الأموال ،من خالل جلان الرقابة واخلرباء ،وحتظى
باهتمام اجلهات احلكومية والت�شريعية يف خمتلف دول العامل.
ولع ّل �أهم التو�صيات التي �صدرت عن فريق العمل املال الدويل
املعروف بـ ( ،)FATFوالتي �صدرت �سنة 1990م ،وعدلت �سنة 2003م،
التعاون الق�ضائي بني الدول يف جمال التحقيقات ،وتبادل املعلومات،
واملالحقات القانونية ،وت�سليم املطلوبني.
 .3.٣.٢المطلب الثالث :السرية المصرفية وغسل
األموال:

يع ّد م�صطلح ال�سرية امل�صرفية م�صطلح ًا مركب ًا من كلمتني،
هما :ال�سر ّية وامل�صرفية ،وال�سرية يف اللغة من َ�س َرر ،وال�سر هو الكتم
وعدم الإعالن ،و�أ ّما امل�صرفية فهي من الفعل َ�ص َر َف ،و�صرف املال يعني
�إنفاقه ،وي�أتي ال�صرف مبعنى املبادلة للعمالت [� ،22ص.]129 ،104
و�أ ّما ال�سرية امل�صرفية فهي فرع من فروع الأ�صل امل�سمى" االلتزام
بحفظ �سر املهنة" ،وعليه فال�سر امل�صريف يق�صد به حفظ كل معلومة �أو
واقعة تت�صل بعمل البنك �أو ن�شاطه ،ومنها الأموال التي تودع فيه [،23
�ص.]79-78
وهذا املبد�أ يخ ّول البنك �أو امل�صرف ،بل يوجب عليه ،االحتجاج
ب�سرية ح�سابات العمالء وتعامالتهم و�أن�شطتهم املالية ،وعدم ك�شفها
�أمام املحاوالت التي ت�ستهدف ك�شفها من الأفراد �أو ال�سلطات العامة
[� ،14ص.]413
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والعالقة بني ال�سرية امل�صرفية وغ�سل الأموال عالقة ظاهرة� ،إذ
البنوك وامل�صارف هي القنوات التي ت�صب فيها الأموال املراد غ�سلها،
التي حت�صلت عن جرائم خطرية كاملخدرات ونحوها .فقاعدة ال�سرية
امل�صرفية ت�ساعد ه�ؤالء املجرمني يف �إخفاء الأموال؛ ف�سرية ح�ساباتهم
�أمر مهم؛ لأ ّنه يبعدهم عن االتهام وال�شبهة [� ،24ص]84-83
هذا ويجب اال�ستمرار يف احرتام احلق يف ال�سرية امل�صرفية ،دون
ال�سماح بح�صانة املجرمني حتت هذا امل�سمى؛ لذا ال ب ّد من التوازن بني
مكافحة جرمية غ�سل الأموال وبني املحافظة على ال�سرية امل�صرفية،
ولع ّل النقاط الآتية تربز هذه املوازنة:
 .1ا�شتمال قوانني ال�سرية امل�صرفية على �ضمان حق الدول يف
التدخل ملراقبة عمل البنوك ومعامالتها املالية.
� .2صدور قوانني غ�سل الأموال يف كثري من دول العامل ،التي �أحدثت
هذا التوازن ،و�أحاطت بكافة �أفعال جرمية غ�سل الأموال
�إحاطة تامة ،منها ما �أخذ به النظام ال�سعودي ملكافحة هذه
اجلرمية والذي �صدر بقرار جمل�س الوزراء رقم  167بتاريخ
1424/6/20هـ وامل�صادق عليه باملر�سوم امللكي رقم م39/
بتاريخ 1424/6/25هـ (2003م) ،وا�ستمرت مكافحة هذه
اجلرمية �إىل �أن �صدر نظام مكافحة غ�سل الأموال ال�صادر
باملر�سوم امللكي رقم م 31/بتاريخ 1433/5/11هـ (2012م)
ن�ص يف املادة الثانية
والالئحة التنفيذية للنظام  ،ويظهر �أ ّنه ّ
منه على �أ ّنه يع ّد مرتكب ًا جلرمية غ�سل الأموال كل من فعل �أ ّي ًا
من الأفعال الآتية:
�أ� .إجراء �أي عملية لأموال �أو متح�صالت ،مع علمه ب�أ ّنها ناجتة من
ن�شاط �إجرامي �أو م�صدر غري م�شروع �أو غري نظامي.
ب .نقل �أموال �أو متح�صالت� ،أو اكت�سابها� ،أو ا�ستخدامها� ،أو
حفظها �أو تلقيها �أو حتويلها ،مع علمه ب�أ ّنها ناجتة من ن�شاط
�إجرامي �أو م�صدر غري م�شروع �أو غري نظامي.
جـ� .إخفاء �أو متويه طبيعة الأموال �أو املتح�صالت� ،أو م�صدرها �أو
حركتها� ،أو ملكيتها� ،أو مكانها� ،أو طريقة الت�ص ّرف بها ،مع
علمه ب�أ ّنها ناجتة من ن�شاط �إجرامي �أو م�صدر غري م�شروع �أو
غري نظامي.
د .متويل الإرهاب ،والأعمال الإرهابية ،واملنظمات الإرهابية.
هــ .اال�شرتاك بطريق الإنفاق �أو امل�ساعدة �أو التحري�ض �أو تقدمي
امل�شورة �أو الن�صح �أو الت�سهيل �أو التواط�ؤ �أو الت�سرت �أو ال�شروع
يف ارتكاب �أي فعل من الأفعال املن�صو�ص عليها يف هذه املادة.
كما جاء يف املادة العا�شرة من نظام مكافحة غ�سل الأموال �أ ّنه
ا�ستثناء من الأحكام املتعلقة بال�سرية ف�إن على امل�ؤ�س�سات املالية ،
والأعمال واملهن غري املالية املحددة واملنظمات غري الهادفة للربح
تقدمي الوثائق وال�سجالت واملعلومات لوحدة التحريات املالية �أو ال�سلطة
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املخت�صة بالتحقيق �أو لل�سلطة الق�ضائية عند طلبها عن طريق اجلهة
الرقابية .
وقد ن�صت املادة ( )35من قانون مكافحة غ�سل الأموال الأردين
على �أ ّنه ال َ ُ
تول الأحكام املتعلقة بال�سرية مبا يف ذلك ال�سرية امل�صرفية
املن�صو�ص عليها يف �أي قانون �آخر دون تطبيق �أي من �أحكام هذا
القانون.
.3معاقبة مرتكب جرائم غ�سل الأموال �سواء �أكان �شخ�ص ًا طبيعياً
�أم معنوي ًا ،وخا�صة امل�ؤ�س�سات املالية.
.4و�ضع قاعدة عامة يف �صورة ا�ستثناء برفع ال�سرية امل�صرفية،
كلما دعت احلاجة ،وهذا ما جاء يف املادة العا�شرة من
النظام ال�سعودي ب�إلزام امل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية بتقدمي
الوثائق وال�سجالت واملعلومات لل�سلطات الق�ضائية �أو ال�سلطات
املخت�صة عند طلبها .
� .5إلزام امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة
واملنظمات غري الهادفة للربح  -عند ا�شتباهها �أو �إذا توفر
لديها �أ�سباب معقولة لال�شتباه يف �أن الأموال �أو بع�ضها متثل
متح�صالت لن�شاط �إجرامي� ،أو يف ارتباطها بعمليات غ�سل
الأموال� ،أو متويل الإرهاب  -باتخاذ الإجراءات الآتية :
�أ ـ �إبالغ وحدة التحريات املالية فورا وب�شكل مبا�شر .
ب ـ �إعداد تقرير مف�صل يت�ضمن جميع البيانات واملعلومات املتوافرة
لديها عن تلك احلالة والأطراف ذات ال�صلة  ،وتزويد وحدة
التحريات املالية به  .وجاء هذا يف املادة التا�سعة من النظام.
وهذا فيه توازن من حيث حفظ الأ�سرار امل�صرفية ومكافحة جرمية
غ�سل الأموال؛ لأنّ ك�شف ال�سر امل�صريف ال يكون �إال لل�سلطات الق�ضائية
وال�سلطات املخت�صة فقط .فال يع ّد ن�شر ًا عام ًا للمعلومات امل�صرفية.
 .4.٣.٢المطلب الرابع :وحدات التحريات المالية،
ودورها في مكافحة جريمة غسل األموال:

وت�سمى يف بع�ض القوانني العربية بوحدات العمليات املالية� .أو
اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال-كما يف القانون الأردين.-
ن�ص نظام مكافحة غ�سل الأموال ال�سعودي امل�شار �إليه �آنف ًا على
ّ
�إن�شاء وحدة ملكافحة غ�سل الأموال ،ت�سمى وحدة التحريات املالية ،وهي
املن�صو�ص عليها يف املادة احلادية ع�شرة من هذا النظام ،لهذه الوحدة
�إدارة م�ستقلة يف وزارة الداخلية ،ت�شتمل على الأق�سام الآتية:
 .1ق�سم البالغات :الذي يتلقى البالغات عن ارتكاب جرمية غ�سل
الأموال كتابة �أو �شفاهة ،مع ت�أكيده بالكتابة يف �أ�سرع وقت.
 .2ق�سم تبادل املعلومات.
 .3ق�سم جمع املعلومات والتحليل.
 .4ق�سم املعلومات والدرا�سات( .وزارة الداخلية ،الالئحة التنفيذية،
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نظام مكافحة غ�سل الأموال).
وهذه الوحدة خمت�صة مبكافحة جرمية غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب ،مق ّرها مدينة الريا�ض .جتمع فيها املعلومات املتعلقة بهذه
اجلرائم ،ويتم عن طريقها تبادل املعلومات على امل�ستوى املحلي
والدويل ،وهي م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن تلقي البالغات -كما �أ�شرنا �سابق ًا-
باحلفظ �أو الإحالة �إىل اجلهات املخت�صة .وكذلك طلب احلجز
التحفظي ورفع ال�سرية امل�صرفية.
وتقوم هذه الوحدة باتخاذ �إجراءات نظامية للحد من جرمية غ�سل
الأموال ،ووقاية املجتمع منها ومن خطرها ،كما لها �أن تقوم بالبحث
والتحري امليداين عن الأ�شخا�ص امل�شتبه بهم و�ضبطهم ،ولها �أن تطلب
ذلك من الأجهزة الأمنية املخت�صة يف وزارة الداخلية [� ،25ص.]24
فالنظام والئحته التنفيذية يجيز لوحدة التحريات املالية تبادل
املعلومات مع اجلهات املخت�صة على امل�ستويني املحلي والأجنبي؛ و�صو ًال
�إىل ك�شف مرتكبي هذه اجلرمية ،ومنع وقوع اجلرمية [وزارة الداخلية،
الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غ�سل الأموال� ،ص� ،17ص ،]22فلو
ّمت �إن�شاء مثل هذه الوحدة يف الأنظمة املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال
لأدى هذا �إىل مواجهة هذه اجلرمية واحلد منها ؛ لأنّ لها دور ًا مهما يف
مكافحة هذه اجلرمية .
و�أما يف اململكة الأردنية الها�شمية فقد ن�صت املادة ( )5من قانون
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب على ت�شكيل جلنة ت�سمى ( اللجنة
الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب) برئا�سة حمافظ البنك
املركزي ،وبينت املادة ال�ساد�سة مهام و�صالحيات هذه اللجنة ،و�أهمها:
ر�سم ال�سيا�سة العامة ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،وو�ضع
اخلطط الالزمة لتنفيذها ،وكذلك املتابعة مع اجلهات املخت�صة لتنفيذ
االلتزامات الواردة يف القرارات الدولية ذات ال�صلة والواجبة التنفيذ،
وامل�شاركة يف املحافل الدولية ذات العالقة بال�سيا�سة العامة ملكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

 . ٣النتائج والتوصيات:
وفيها نتائج الدرا�سة و�أهم التو�صيات:
		 بعد ا�ستعرا�ض ال�سبل الت�شريعية والق�ضائية يف مواجهة
اجلرائم امل�ستجدة ومنها جرمية غ�سل الأموال كنموذج لتلك
اجلرائم ،ننهي هذه الدرا�سة ب�أهم النتائج والتو�صيات على
النحو الآتي:
 1 . ٣نتائـج الدراسة:

من خالل ما �سبق ا�ستعرا�ضه ّمت التو�صل �إىل النتائج الآتية:
� .1أ�ضحت ظاهرة غ�سل الأموال م�ؤرقة لدول العامل؛ ملا لها من �آثار
�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية خطرية ،و �إ�ضافة �إىل خطورة

ال�سبل الت�شريعية والق�ضائية ملواجهة اجلرائم امل�ستجدة :جرمية غ�سل الأموال منوذج ًا

م�صادرها وهي اجلرمية مبختلف �أ�شكالها ،كما �أ ّنها جرمية
م�ستجدة من حيث تط ّور �أ�ساليبها وطرق ارتكابها.
� .2إنّ االهتمام العاملي قد تزايد ملواجهة عمليات غ�سيل الأموال
بعد �أن ازداد خطرها ،وعقب تزايد اجلهود الدولية لتجفيف
امل�صادر املالية للإرهابيني .
� .3إنّ امل�صارف هي غالب ًا ما تكون �أهم القنوات لغ�سيل الأموال،
وهى املحطة الأوىل للتحويل �إىل �أماكن �أخرى لت�صبح �شرعية،
ومن ثم متابعة بقية الإجراءات الالزمة ،من خالل اال�ستثمار
يف قنوات �شرعية .
 .4احلاجة ملحة لتوحيد اجلهود واملبادرات املتالحقة التي تقوم بها
امل�ؤ�س�سات املالية الدولية حلرمان �شبكات غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب من ا�ستخدام النظام امل�صريف العاملي يف حتقيق
�أغرا�ضها .
� .5أهم ّية ا�ستخدام التكنولوجيا العالية واملتقدمة ملقاومة عمليات
غ�سيل الأموال.
 .6من �أهم الآليات الت�شريعية والق�ضائية يف مواجهة اجلرائم
امل�ستجدة :حتقيق العدالة الق�ضائية ،بالعمل على ا�ستقالل
الق�ضاء ،و�إيجاد الكفاءات املهنية ،و�سرعة املحاكمة ،ودعم
�آليات الك�شف عن اجلرائم امل�ستجدة والتبليغ عنها ،وت�شديد
العقوبات ،وتفعيل التعاون الق�ضائي بني الدول ب�شكل �أف�ضل.
� .7ضرورة اال�ستمرار يف احرتام احلق يف ال�سرية امل�صرفية ،دون
ال�سماح بح�صانة املجرمني حتت هذا امل�سمى؛ لذا ال ب ّد من
التوازن بني مكافحة جرمية غ�سل الأموال وبني املحافظة على
ال�سرية امل�صرفية.
 2 .٣توصيات الدراسة:

وبعد ا�ستعرا�ض ما �سبق تقدم الدرا�سة التو�صيات الآتية:
�أو ًال :ت�شكيل جلنة م�شرتكة من املنظمات والهيئات العربية املعنية
لو�ضع ا�سرتاتيجية عربية ملكافحة جرمية غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب؛ تت�ضمن برامج متنوعة وقائية وعالجية يوكل تنفيذها
�إىل الأجهزة الأمنية وامل�صرفية وغريها من اجلهات احلكومية
والأهلية املعنية ،وكذلك ملواجهة اجلرائم امل�ستجدة.
ثانياً� :ضرورة �أن تقوم البنوك العربية بتبني �أحدث الآليات
والتقنيات و�إجراءات التحقق من �أية عمليات م�شبوهة لها
عالقة بغ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب ،واعتماد املعايري
والقواعد املالية وامل�صرفية الدولية يف هذا املجال؛ حفاظا على
الثقة بالقطاع امل�صريف العربي حملي ًا ودولي ًا .
ثالثاً :توحيد اجلهة الق�ضائية ،بحيث تتوىل جهة واحدة التعامل
مع ق�ضايا غ�سل الأموال بدء ًا من التحقيق وانتهاء باحلكم؛

مو�سى الق�ضاة ،عبداهلل ربابعة

نظر ًا جل�سامة وخطورة هذه اجلرمية ،وللتخل�ص من �صعوبة
التحقيق يف هذه اجلرمية.
رابعاً� :ضرورة اتخاذ الإجراءات املنا�سبة جتاه نظام احلوالة؛
لأن عمليات التحويل تتم دون االحتفاظ مب�ستندات للعمليات
وللعمالء و�أحيانا يتم االحتفاظ بها لفرتة ق�صرية مما ي�ؤدي
�إىل �صعوبة تتبع العمليات املنفذة من خالل هذا النظام من
قبل ال�سلطات املخت�صة .
خام�ساً :تفعيل تدري�س �أنظمة مكافحة اجلرائم امل�ستجدة ،ومنها:
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف مناهج الدرا�سات اجلامعية،
بل وحتى من املراحل الدرا�سية الأ�سا�سية ،مع مراعاة توافق
احلديث عن مكافحة هذه اجلرائم وامل�ستوى العمري والوعي
الثقايف للطلبة .
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