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ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ ا.ﻣﻮال
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
)اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ(

MONEY LAUNDERING
أ .زﻫﻴﺮ ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ@

* مدير عام البنك المركزي العراقي  -فرع البصرة.

ﻣﻘﺪﻣﺔ:
تناول القسم األول من الدراسة قضية مكافحة غسل األموال بشكل عام مع التركيز
على العراق ،وتناول في الجزء الثاني جهود كل من الهيئات والمنظمات الدولية
المعنية بمحاربة غسل األموال ،ومسألة اإلثبات في جريمة غسل األموال ،وجهود باقي
الدول العربية من خالل استعراض قوانينها ،ويتناول في هذا الجزء (الثالث) القوانين
العربية في مكافحة وغسل االموال وتمويل االرهاب.

اﻟﻘﻮاﻧﻴــﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴــﻞ ا.ﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ
ا@رﻫﺎب:
 )1ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق

 )2اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ا.ردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ:
استنادا الى المادة ( )93من قانون البنوك األردني رقم ( )28لسنة 2000
المنشور بالجريدة الرسمية رقم  4448في  1/8/2000وتعليمات البنك المركزي
األردني رقم ( )10لسنة  2000والقانون المؤقت رقم ( )54لسنة  2001المعدل
لقانون العقوبات األردني رقم ( )16لسنة  1960بالقوانين والتعليمات أعاله فأن
المملكة األردنية الهاشمية تعتبر من الدول الملتزمة بمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب وأوضحت التعليمات الصادرة عن البنك المركزي األردني رقم
( )10لسنة  2000المقصود بعملية غسل األموال حيث اعتبرت كال مما يلي
عملية غسل أموال:

نشرت الجريدة الرسمية لجمهورية العراق (جريدة الوقائع العراقية) الوقائع العراقية

أ -إخفاء المصدر الحقيقي لألموال غير مشروعة.

بالعدد  3984حزيران  2004قانون مكافحة غسل األموال رقم ( )56لسنة 2004

ب -أعطاء معلومات مغلوطة عن مصدر األموال غير المشروعة.

حيث نصت المادة ( )3منه:

ج -تحويل هذه األموال أو استبدالها بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها.

غسل األموال :كل من يدير أو يحاول أن يدير تعامل مالي يوظف عائدات بطريقة

د -تملك األموال غير المشروعة.

ما لنشاط غير قانوني عارفا بأن المال المستخدم هو عائدات بطريقة ما لنشاط

هـ -حيازة األموال غير المشروعة.

غير قانوني أو كل من ينقل أو يرسل أو يحيل وسيلة نقدية أو مبالغ تمثل عائدات

و -استخدام هذه األموال أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة.

بطريقة ما لنشاط غير قانوني عارفا بأن هذه الوسيلة النقدية أو المال يمثل

وإذا كان يمكن التصور أن إخفاء المصدر الحقيقي وإعطاء معلومات مغلوطة عن

عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني.

هذا المصدر وتحويل هذه األموال أو استبدالها أو توظيفها لشراء أموال أخرى ،إذا
كان يمكن التصور أن ذلك يشكل َغس ً
ال لألموال إال أن تملك األموال غير المشروعة

أ -مع نية المساعدة على تنفيذ نشاط غير قانوني أو االستفادة من نشاط
غير قانوني أو لحماية الذين يديرون النشاط غير القانوني من المالحقة
القضائية.
ب -العلم بأن التعامل مفتعل كال أو جزءاً لغرض:

وحيازتها ال يعتبر غس ً
ال لألموال (أي مجرد التملك أو مجرد الحيازة).

 )3ا@ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة:
اصدر مصرف اإلمارات المركزي التعميم رقم  14/93في شهر تشرين األول عام

 )1التستر أو إخفاء طبيعة أو مكان أو مصدر أو ملكية أو السيطرة على عائدات

 1993استنادا الى القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  1987بشأن إصدار قانون
العقوبات قد جاء متوافقاً في أحكامه مع المناقشات المرتبطة آنذاك باإلعداد

 )2لتفادي تعامل أو لزوم إخبار آخر.

التفاقية فيينا لعام  1988وأصدر مصرف اإلمارات المركزي التعميم رقم  163في

النشاط غير القانوني أو.

يعاقب بغرامة ال تزيد عن  40مليون دينار عراقي أو ضعف قيمة المال المستعمل في
التعامل ،أيهما أكثر أو السجن لمدة ال تزيد عن  4سنوات أو كالهما.
علماً بأنه قد صدر عن وحدة غسل األموال في البنك المركزي العراقي كثير من اللوائح
والتعليمات للجهاز المصرفي وشركات التحويل المالي وشركات الصرافة بخصوص

شباط  1998بشأن حسابات زبائن المصارف ورصد العمليات المصرفية التي ال
تتماشى مع دخل أصحاب الحسابات ،وأصدر مصرف اإلمارات المركزي التعميم رقم
( )24في شهر تشرين الثاني  2000الموجه لكافة المصارف وشركات الصرافة
وشركات التمويل المالي والمؤسسات المالية األخرى العاملة في دولة اإلمارات
وضع نظام شامل إلجراءات تعامل المؤسسات المصرفية والمالية مع عمليات غسل
األموال وتم تعديل بعض أحكامه عام .2001

مكافحة غسل األموال.
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وبعدها صدر القانون االتحادي رقم ( )4لعام  2002بشأن تجريم غسل األموال

األربعين الصادرة من مجموعة العمل الدولية (الفاتف) والمبادئ الصادرة عن لجنة

واستنادا الى قرار مجموعة العمل الدولية (الفاتف) في عام  2002بأن دولة اإلمارات

بازل ،وأصدر مجلس الوزراء السعودي القرار رقم (  )15في أيار  1999لتجريم عمليات

ليست ضمن البلدان والمقاطعات غير المتعاونة.

غسل األموال وإقرار عقوبات لها وفق القوانين الجنائية السعودية ،وقامت وزارة
التجارة السعودية بإصدار التعميم رقم ( )1312في أب  2001المتعلق بإجراءات

ونصت المادة ( )1من التعميم  2000/24في  2000/11/14تعريف غسل األموال

مكافحة غسل األموال في القطاعات غير المصرفية شملت األنشطة التجارية

بأنه :كل معاملة مصرفية هدفها إخفاء و  /أو تغيير هوية األموال المتحصلة بطرق

والصناعية والمهنية والمحاسبة والقانونية .وأصدرت مؤسسة النقد السعودي في
شهر آذار  2002قواعد وإرشادات بشأن فتح الحسابات المصرفية وأدارتها تماشياً

غير قانونية وذلك لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية وهي غير ذلك.

 )4ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ:
اتخذت مؤسسة نقد البحرين العديد من اإلجراءات بخصوص مكافحة غسل األموال
منها إصدار تعميم في عام  1989بقبول وتنفيذ البيان الصادر عن لجنة بازل حول

مع المعايير الدولية (لجنة بازل).

 )7اﻟﺴﻮدان:

أصدر بنك السودان المركزي تعميماً في أيار  2002الى كافة المصارف والمؤسسات

منع استخدام النظام المصرفي إلغراض غسل األموال وكذلك التعميم الصادر

المالية تضمن إرشادات حول مكافحة غسل األموال ،وصدر قانون غسل األموال في
السودان عام  2003حيث جاء في المادة او ًال تعريف جريمة غسل األموال بأنها:

مؤسسة نقد البحرين عام  2000التعميم الذي طالب شركات الصرافة باالحتفاظ

أ) إجراء عملية مالية بقصد إخفاء مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو

بسجالت العمالء للمعامالت التي تزيد على عشرة أالف دينار بحريني (نحو 27000

حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو تمويه حقيقة هذه األموال ومتحصالتها

دوالر أمريكي) لمدة ال تقل على خمس سنوات وطالب التعميم المصارف بإبالغ

وعوائدها.

في عام  1997بتطبيق التوصيات األربعين الصادرة عن (الفاتف) كما صدر عن

المؤسسة عن أي تحويالت تزيد على  20000دينار بحريني في حسابات الجمعيات
الخيرية وصدر قانون غسل األموال رقم ( )4لسنة .2001

ب) تحويل األموال أو نقلها أو إيداعها أو سحبها بهدف التمويه أو إخفاء مصدرها
غير المشروع.
ج) اكتساب أو حيازة أو استالم أو استخدام األموال المغسولة أو غير المشروعة.

إن مؤسسة نقد البحرين قامت بالتعاون مع جميع الجهات الدولية بخصوص
اإلجراءات المستجدة على الساحة العالمية فقد تم في هذا الصدد تطبيق قرار

إن جميع األموال المتحصلـة من الجرائـم المذكـورة أدناه تعتبــر أموا ًال مغسولة

مجلس األمن رقم  1373المتعلق بمكافحة تمويل اإلرهاب ومن الجهود المبذولة

 Money Launderedوالجرائم هي:

أيضا عقد العديد من الندوات وحلقات العمل في مجال مكافحة غسل األموال

جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتمويل اإلرهاب والتي تمت برعاية مؤسسة نقد البحرين وباالشتراك مع بعض

الدعارة والميسر والرق.

المتخصصين ذوي الخبرة المحلية والعالمية ومعهد الدراسات المصرفية في

الرشوة واالختالس أو االحتيال أو األضرار بالمال العام أو المصلحة العامة.

البحرين (.)BIBF

التزوير أو التزييف أو الدجل والشعوذة.

 )5اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ:

االتجار غير المشروع في األسلحة والذخيرة.
جرائم األضرار بالبيئة.

ال تتضمن التشريعات التونسية وجود قانون خاص لمكافحة غسل األموال إال إن

الخطف والقرصنة واإلرهاب.

اإلطار التشريعي القائم وما يتضمنه من أحكام وتعليمات تتماشى مع العديد من

التهرب الضريبي أو الكمركي.

المتطلبات والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وأن

سرقة أو تهريب اآلثار.

السلطات التونسية أعدت مشروع قانون غسل األموال وأهم ما تضمنه:

أي جرائم أخرى ذات صلة تنص عليها االتفاقيات الدولية أو اإلقليمية.

 .1تجريم قبول ودائع تحت أسم مستعار.
 .2فرض إجراءات خاصة تمكن من وضع الممتلكات المنقولة والعقارات واألرصدة
المالية العائدة للمشتبه في ارتكابه جرائم إرهابية تحت قيد الحجز.

 )8اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ:
صدر قانون غسل األموال السوري والتعليمات التنفيذية للقانون رقم ( )1وهنالك

 .3إرساء المسؤولية في إعالم السلطات المختصة بكل المعلومات والبيانات التي

إجراءات نظام الرقابة على الصرف وانتقال األموال التي تمنع تحويل األموال إال

يمكن الحصول عليها عند ممارسة أي نشاط مهني وذلك عند االشتباه في

ألغراض محددة بالقانون والقرارات الوزارية باإلضافة الى األحكام واإلجراءات

وجود أنشطة غير مشروعة (أعمال إرهاب).

المرتبطة بقانون الجرائم االقتصادية كلها كفيلة بمكافحة عمليات غسل األموال
وجرائم األموال األخرى وعمليات تمويل األنشطة غير المشروعة.

وقد صادقت تونس على جميع االتفاقيات العربية واإلقليمية والدولية ذات العالقة
بمكافحة اإلرهاب.

 )6اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ:

 )9ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن:

استناداً الى معاهدة فيينا  1988الخاصة باالتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات
العقلية أصدر البنك المركزي العماني التعميم رقم ( )610بتاريخ  1991/6/5لجميع

صدر المرسوم الملكي رقم ( )19في شباط  1990بالتصديق على اتفاقية فيينا

المصارف العاملة في السلطنة والمرخصة وأشار فيه الى ضرورة العمل بمقتضيات

لعام  1988والمتعلقة بمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات

التوصيات األربعين الصادرة عن (الفاتف) ومع صدور قانون مكافحة المخدرات عام
 1999أصدر البنك المركزي العماني تعميماً موجهاً الى كافة المصارف العاملة

عام  1995تتعلق بإجراءات مكافحة عمليات غسل األموال استنادا الى التوصيات

في السلطنة للعمل بموجب إحكام الفصل الثاني من القانون حيث جرمت المادة

العقلية وأصدرت مؤسسة النقد السعودي إرشادات لجميع المصارف السعودية في
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( )38من هذا القانون كل شخص يقوم باستخدام أو اكتساب أو تحويل األموال
أو نقلها مع علمه بأنها من عمليات غير مشروعة ونصت المواد ()41-40-39
بااللتزام بإجراءات وتعليمات البنك المركزي العماني وفي  29كانون األول 1999
أصدر البنك المركزي العماني تعميماً أخر رقم ( )880الى كافة المصارف العاملة في
السلطنة ،وشركات التمويل ،وشركات الصرافة وجه فيه هذه المؤسسات إلنشاء
وحدات خاصة بداخلها مهمتها متابعة قضايا غسل األموال .وأصدر البنك المركزي
العماني التعميم رقم ( )923لعام  2001الى لجميع المؤسسات المالية العاملة
حول التوصيات الثماني األضافية (الفاتف) بشأن تمويل اإلرهاب.
وصدر قانون غسل األموال في السلطنة تحت رقم ( )34لسنة  2002وقد وضع
هذا القانون تنظيماً شام ً
ال لظاهرة غسل األموال وكيفية التصدي لها والعقوبات
المفروضة على مرتكبيها.

 )10اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ:
صدر قانون المصارف في آذار  2002وقد تضمن في بعض إحكامه إشارة الى
قضايا مكافحة غسل األموال ولكن في سنة  2007صدر قانون مكافحة غسل
األموال وجاء في المادة ( )2تعريف جريمة غسل األموال:

أ) يعد مرتكباً لجريمة غسل األموال كل من أتى أيا من األفعال التالية:
 -1استبدال أو تحويل األموال من قبل أي شخص ،وهو يعلم بأن هذه األموال
تشكل متحصالت جريمة لغرض إخفاء أو تمويه األصل غير المشروع لهذه
األموال أو لمساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية على
اإلفالت من التبعات القانونية المترتبة على افعاله.
 -2إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو التصرف أو الحركة
أو الملكية أو الحقوق المتعلقة باألموال من قبل أي شخص يعلم إن هذه
األموال تشكل متحصالت جريمة.
 -3تلك األموال أو حيازتها أو استخدامها من قبل أي شخص وهو يعلم في وقت
االستالم إن هذه األموال هي متحصالت جريمة.
 -4االشتراك أو المساعدة أو التحريض أو التآمر أو تقديم المشورة أو النصح

واصدر مصرف قطر المركزي التعاميم المرقمة  1994/11و 1999/17و
 1999/33الموجه الى جميع المصارف وشركات االستثمار وشركات الصرافة
واصدر دليل إرشادات حول المكافحة لغسل األموال من خالل المصارف وكذلك
تطوير سياسات األنظمة الرقابية الداخلية وتعزيزها ،وفي كانون الثاني 2002
أصدر مصرف قطر المركزي التعميم رقم ( )9الى كافة المصارف وشركات االستثمار
والصرافة العاملة في الدولة بخصوص مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
وقد جاءت إرشادات هذا التعميم متماشية مع توصيات مجموعة العمل المالي
الدولية لمكافحة غسل األموال (الفاتف) والمواثيق الدولية األخرى وأصدرت دولة
قطر قانون مكافحة غسل األموال في الدولة.

 )12دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ:
أصدر بنك الكويت المركزي في حزيران  1993تعليمات مكافحة غسل األموال
الى كافة المصارف وشركات االستثمار والصرافة وتضمنت معظم الجوانب التي
جاءت في التوصيات األربعين (الفاتف) .وفي كانون األول  1997أصدر بنك
الكويت المركزي تعديل التعليمات الصادرة في  1993وفي عام  1998أقدمت
دولة الكويت الى استحداث اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال ويشارك في
عضويتها كل من بنك الكويت المركزي والوزارات الحكومية.
وأصدرت دولة الكويت القانون رقم ( )35لسنة  2002مكافحة عمليات غسيل
األموال وتمويل اإلرهاب ،وأصدرت التعليمات رقم ( /2ل ب  ) 92/2002/بشأن
مكافحة عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب وجاء في المادة ( )1من القانون
تعريف عمليات غسيـــل إالموال وتجريمها :هي عملية أو مجموعة من عمليات
مالية أو غير مالية تهدف الى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لألموال أو
عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر
مشروع ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو
تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة أو إخفاء
أو تمويه مصدرها.

أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي من األفعال
المنصوص عليها في هذه المادة.
ب) يستخلص العلم أو النية أو الهدف باعتبارهم عناصر أساسية الزمة للجريمة من
الظروف الواقعية والموضوعية من أجل إثبات المصدر المستتر للمتحصالت
والذي ال يشترط الحصول على إدانة الجريمة األصلية.
ج) تعد جريمة غسل األموال المتحصلة من أي من الجرائم األصلية سواء وقعت
هذه الجرائم داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية أو خارجها شريطة أن
يكون الفعل مجرما بموجب القانون الساري في البلد الذي وقعت فيه الجريمة
كما وتسري جريمة غسل األموال على األشخاص الذين اقترفوا أي من تلك
الجرائم.

 (11دوﻟـﺔ ﻗﻄـﺮ:
تطرقت التشريعات القطرية في بعض إحكامها لنواحي مكافحة غسل األموال كما
هو الحال بالقانون رقم ( )9لسنة  1987الذي نصت إحدى مواده على مصادرة
األموال والممتلكات الناتجة عن االتجار بالمخدرات ثم انضمت قطر الى اتفاقية
فينا (مكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية) لسنة 1988
بالمرسوم رقم ( )130لسنة .1995
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 (13اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ:
تم أدراج لبنان عام  2000من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف) ضمن
الئحة الدول والمقاطعات غير المتعاونة في مجال التشريعات واإلجراءات المقررة
دوليا لمكافحة غسل األموال ،وكذلك إدراج منتدى االستقرار المالي العامل في
إطار صندوق النقد الدولي للبنان خالل نفس السنة ضمن المستوى أو الالئحة
الثالثة األقل تعاونا ،وكان لمراكز الوحدات المصرفية الخارجية (األوفشور) األثر
الكبير في تكثيف السلطات اللبنانية لمساعيها وجهودها على صعيد تطوير
التشريعات الخاصة بمكافحة غسل األموال.
وتم توقيع اتفاقية (الحيطة والحذر) بين المصارف العاملة في لبنان خالل عام
 1996ونصت االتفاقية على إجراءات متشددة بتعاميم صادرة من قبل مصرف
لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
وفي ( )20نيسان  2001صدر القانون ( )318مكافحة تبييض األموال وجاءت
المادة ( )2منه :يعتبر تبييض أموال كل فعل يقصد منه:
 -1إخفاء المصدر الحقيقي لألموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لهذا
المصدر ،بأي وسيلة كانت.
 -2تحويل األموال أو استبدالها مع العلم بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء
أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على اإلفالت
من المسؤولية.
 -3تملك األموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء
أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع العلم بأنها أموال
غير مشروعة.
وفي  20آذار  2002عقد اجتماع بيروت بين وفد من ( )GAFIيمثل فريق
المراجعة للشرق األوسط منهم مندوبين عن كل من الواليات المتحدة
األمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومجلس التعاون الخليجي من
جهة ومندوبين من مصرف لبنان المركزي وأمانة سر هيئة التحقيق الخاصة
( )SICلديه المسؤولية بمكافحة غسل األموال من جهة أخرى ،وأسفر عنه اتخاذ
الجمعية العمومية لألعضاء في مجموعة ( )GAFIقراراً في باريس قضى برفع
اسم لبنان عن الالئحة السوداء للدول الـ( )19غير المتعاونة أنذالك مع المجتمع
الدولي في محاربة غسل األموال على اعتبار أن لبنان أنجز الخطوات المطلوبـة
من ( )GAFIوالمتمثلة في تطبيق المعايير الدولية وتنفيذ قانون غسل األموال
رقم ( )318أعاله األمر الذي جعل لبنان ينتقل الى وضعية الشريك للمجتمع
الدولي في محاربة عمليات غسل األموال ورفع اسم لبنان من الالئحة السوداء
وأصبح في الئحـة الدول المتعاونة.

 )14اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ:
مفهوم غسل األموال في منشور مصرف ليبيا المركزي رقم ( )1لسنة :2002
عرف المنشور غسل األموال بأنه كل معاملة مصرفية هدفها إخفاء أو تغيير هوية
األموال المتحصلة بطرق غير قانونية وذلك لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر
شرعية وهي غير ذلك وأصدرت الحكومة الليبية قانون رقم ( )2لسنة  2005قانون
مكافحة غسل األموال الليبي ونصت المادة ( )2من قانون غسل األموال:
أو ًال :يعد مرتكباً جريمة غسل األموال كل من أتى سلوكاً من أنماط السلوك
التالية:
أ) تملك األموال غير المشروعة أو حيازتها أو استعمالها أو استغاللها ،أو التصرف
فيها على أي وجه ،أو تحويلها أو نقلها أو إيداعها أو إخفائها بقصد.
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ب) تمويه مصدرها غير المشروع وتمويه حقيقة األموال غير المشروعة أو إخفاء
مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها
أو حيازتها.
ج) االشتراك فيما سبق بأي صورة من صور االشتراك.
ثانياً :تكون األموال غير مشروعة إذا كانت متحصلة من جريمة بما في ذلك
الجرائم المنصوص عليها في االتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة،
والبروتوكوالت الملحقة بها ،واالتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ،وغيرهما من
االتفاقيات الدولية ،ذات الصلة ،التي تكون الدولة طرفاً فيها.

 )15ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
إن أول التشريعات المصرية ذات الصلة بمكافحة غسل األموال كان قانون
المدعي العام االشتراكي رقم ( )34لسنة  1971والمعدل بالقانون رقم ()95
لسنة  1980الذي نص على جواز فرض الحراسة على أموال شخص ما إذا قدمت
دالئل جدية على أن تضخم أمواله قد تم بسبب سوء استغالل المنصب أو النفوذ
أو بسبب الغش أو الرشوة أو االتجار وتهريب المخدرات أو االستيالء على األموال
العامة أو الخاصة بدون وجه حق ،وصدر القانون رقم ( )62لسنة  1975قانون
الكسب غير المشروع الذي يسري على العاملين في القطاع الحكومي.
إن قانون سرية الحسابات بالمصارف رقم ( )97لسنة  1992الذي يؤكد على أن
جميع حسابات الزبائن وودائعهم وأماناتهم في المصارف والمعامالت المتعلقة
بها سرية ال يجوز االطالع عليها أو إعطاء بيانات عنها بشكل مباشر أو غير مباشر
دون موافقة صاحب العالقة ،وقد جرى تعديل يخول النائب العام أو من يفوضه
إمكانية االطالع على حسابات أو ودائع أو أمانات الزبائن لدى المصارف.
وفي حزيران عام  2001اصدر البنك المركزي المصري تعميماً تضمن ضوابط
عديدة فيما يتعلق بـ اعرف عمليك ،وفي آذار  2002صدر قانون غسل األموال
المصري وعرفت المادة األولى منه بأنه كل سلوك ينطوي على اكتساب األموال أو
حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو
استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التالعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة
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من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( )2من هذا القانون مع العلم بذلك ،متى
كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال ،أو تمويه طبيعته ،أو مصدره ،أو مكانه،
أو صاحبه ،أو صاحب الحق فيه ،أو تغيير حقيقته ،أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو
عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها هذا المال.

 )16اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ:
صدر القانون رقم  4305بتاريخ  17نيسان  2007بالجريدة الرسمية قانون
مكافحة غسل األموال المغربي حيث تعتبر المملكة المغربية من الدول التي
لها دور فاعل في المنظومة العالمية المتعلقة بمكافحة الجرائم ،حيث وقعت
على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات
العقلية الموقعة في فيينا بتأريخ  ،1988/12/20واالتفاقية الدولية لمكافحة
اإلرهاب الموقعة في نيويورك في  10شباط  ،2000واتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الموقع عليها في  /12كانون الثاني
 ،2000واالتفاقية العربية لمكافحة المخدرات المبرمة بتونس سنة ،1994
وإعالن بازل عام  1988المتعلق بمنع االستخدام اإلجرامي للنظام المصرفي في
إغراض غسل األموال والكشف عن حسابات هذه األموال لدى الجهاز المصرفي،
واالتفاقية األوروبية المتعلقة بمكافحة غسل األموال والتحفظ ومصادرة األموال
المتحصلة من جرائم ،المبرمة في ستاسبورغ سنة  1990التي أوصت الدول
الموقعة عليها بأن تجرم األفعال التي تعد من قبيل تبييض األموال ،وتوصيات
لجنة العمل الحكومية للدول الصناعية السبع لسنة  1990المتعلقة بمواجهة
تبييض األموال ،والدليل اإلرشادي للمجموعة األوروبية لمنع استخدام النظام
المالي في تبييض األموال الصادر في  28حزيران  1991االجتماع الثامن للجنة
األمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا سنة ،1990
ومؤتمر مكافحة الجريمة المنظمة المنعقد في بنابولي سنة  1994الذي أوصى
بحظر غسيل األموال ومكافحته ،والمؤتمر الدولي التاسع المنعقد بالقاهرة سنة
 1995الذي أوصى بالتعاون الدولي لمكافحة غسل األموال.

 )17اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ:
نصت المادة ( )2من القانون الذي يتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل
اإلرهاب ومكافحتها رقم ( )01- 05في  2005/2/6على أنه يعتبر تبيضاً لألموال:

والمؤسسات المالية وغير المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب ووحدة جمع المعلومات المالية إضافة الى التعاون الدولي
وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين وإجراءات التحقيق والمحاكمة والعقوبات
وأحكام ختامية.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
إن جريمة غسل األموال تلحق الضرر في االقتصاد الوطني وفي عملة البلد ألنها
تؤدي إلى وجود اقتصادين ،اقتصاد غير رسمي خفي وغير ظاهر في مواجهة
االقتصاد الرسمي ،وقد يتضخم األول نتيجة سرعة انتقال األموال بسبب العولمة
مما قد يهدد االقتصاد الرسمي الذي يتضرر بوجود اقتصاد غير رسمي ال يدفع
الضرائب ويضخ أموا ًال في الدورة االقتصادية العادية دون أن يكون لها مقابل في
اإلنتاج مما يؤدي إلى التضخم ،والى منافسة غير شريفة مع القطاع العام يكون
ضحيتها القطاع العام الذي يصبح عاجزاً عن مواجهة االقتصاد األول .وغالباً ما
تتحول الجريمة من جريمة فردية إلى جريمة منظمة وتنقلها من جريمة ذات طابع
محلي إلى جريمة دولية عابرة للحدود أن لم تكن عابرة للقارات ،وبذلك فأن جريمة
غسل األموال ليست بالشيء السهل ،وعليه يجب مكافحة جريمة غسل األموال بكل
الوسائل المتاحة.
إن هذا النوع من الجرائم وهي غسل األموال يستغل الرتكاب جريمة أخرى شديدة
الخطورة كالجريمة اإلرهابية ،فالعالقة عضوية بينهما وال يمكن إن تقوم قائمة لهذا
النوع من الجرائم بدون سيولة نقدية تستعمل في إطار مشروع فردي أو جماعي
يهدف إلى عدم االستقرار؛ ألن التمويل هو الدم الذي يحرك اإلرهاب والذي قد يتخذ
عدة أشكال ال تتم بالطرق المصرفية وإنما عن طريق الوسطاء ،عليه فإن القضاء
على اإلرهاب يوجب القضاء على مصادر التمويل حيث أن الكثير من األموال المزيفة
القذرة واألموال الناتجة عن التجارة غير المشروعة مثل المخدرات تساهم في تمويل
العمليات اإلرهابية وكذلك السرقة ويستغلونها لشراء متفجرات أو أدوات تستغل في
ارتكاب الجرائم ،وجرائم الفساد المالي كالرشوة التي تؤدي إلى إفساد الصفقات
التجارية وبالتالي يضعف القدرة على المنافسة الحقيقية ويلحق بالمقاوالت أضراراً
ال تحصى وال تعد.

أ) تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية بغرض إخفاء

وبنا ًء على ذلك فإن محاربة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب هو حماية لالقتصاد

متورط في ارتكاب الجريمة األصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات على

نكتب ونحذر ومعلوماتنا األستخباراتية واألمنية فان الوعي الذاتي والشعور باإلنسانية

المصدر أو تمويهه غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص
اإلفالت من اآلثار القانونية ألفعاله.
ب) إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية
التصرف بها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات
إجرامية.
ح) اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك
وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية.
د) المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو
التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة أو التحريض على ذلك
وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.

 )18اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ:
صدر القانون رقم ( )1لسنة  2010بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
وأحتوى القانون على ( )53مادة موزعة على تسعة فصول تضمنت التسمية
والتعاريف وجرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وكذا واجبات الجهات الرقابية

الوطني ولسالمة عملياته المالية والمصرفية والتجارية ولجميع القطاعات ،ومهما
والضمير هو الوحيد الرادع لمثل هذه الجرائم.
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