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Bu çalışmanın hedefi; Son yıllarda toplumlar üzerindeki olumsuz etkilerini yansıtan، 

değerleri, ilkeleri ve etiği etkileyen ve ulusal ve uluslararası ekonomiyi tahrip eden 

ciddi bir finansal suç var، bu suçlama, son zamanlarda uluslararası forumlarda ortaya 

çıkmaya başlayan bir terim olarak kara para aklama olarak biliniyor. Bu çalışma, 

Libya'da kara para aklama olgusunun ekonomik، sosyal ve güvenlik etkilerini ve daha 

sonra da tedaviyi bilmek amacıyla yapılmıştır. 

Bu çalışmanın önemi، kara para aklama fenomeninin, bu suçun toplumun güvenliğini 

ve ekonomisinin istikrarını tehdit eden diğer suçlarla birleştirmesinin yanı sıra، 

toplumların ve içinde bulundukları ülkelerin karşılaştığı en ciddi ekonomik suçlardan 

biri olmasıdır. Tümdengelim yaklaşımının metodolojisi araştırmada kullanılmış olup، 

esas olarak konuyla ilgili kavram ve terminoloji açısından kara para aklama olgusunu 

okumak ve Libya'da bu konuyla ilgilenen çalışmaları، araştırmaları, yayınları ve 

alanları görmek ve Libya'daki ekonomik, sosyal ve güvenlik etkilerini incelemek için 

kullanılmaktadır. 

Ve İslam ekonomisinde kara para aklama ile kara para aklama faaliyetlerini pozitif 

ekonomi bağlamında kara para ile karşılaştırmak için karşılaştırmalı bir analitik 

yaklaşımın yanı sıra, Libya Merkez Bankası ve Denetim Bürosu tarafından yayınlanan 

devlet tahminleri ve yayınlarına dayanarak Libya'daki kara para aklama 

operasyonlarının hacmi ve analizi çalışması. Bu süreçlerin sunumunda tarihsel ve 

kısıtlayıcı yönlerden bahsetmek. 

Çalışma، kara para aklama işlemlerinin toplumlara zarar veren finansal bir ekonomik 

suç olarak görülmesi, milli gelir üzerinde ve değerler ile sosyal bağlar ve diğer etkiler 

üzerinde olumsuz etkilere yol açtı. 

Anahtar Kelimeler: İslam Ekonomisi, Kara Para Aklama, Ekonomik Suçlar, Mali ve 

İdari Yolsuzluk. 
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ْلىْاجملتمعات،ْإذْ رهاْالسالالالالالاليئةْعاثآيفْالسالالالالالالنواتْاألخريةْجرميةْماليةْخطريةْتعك ْْانتشالالالالالالرتْ 
هذهْاجلرميةْْرفتْ عْ ،ْْوالوطينْوالدويلْاالقتصالالالالالالالالالالالالالالالادْروتدمْ رْعلىْالقيمْواملبادئْواألخالق،ْتؤثْ 

يفْاحملافلْْاْ تْاليتْبدأتْتظهرْحديثابسالالالالالمْغسالالالالاليلْاألموال،ْوهذاْاملصالالالالالطلحْمنْاملصالالالالالطلحا
واألمنيةْلظاهرةْْ،يةواالجتماعْ،يةاالقتصالالالالالالالالالادْاآلاثرمعرفةْْإىلالدولية.ْوهدفتْهذهْالدراسالالالالالالالالالةْ

ْ.طريقةْاستئصاهلاْومنْث ْ غسيلْاألموالْيفْليبيا،ْ

يةْاليتْاالقتصالالالالالالالالادائمْظاهرةْغسالالالالالالالاليلْاألموالْمنْأخطرْاجلْرْيفْكونأمهيةْهذهْالدراسالالالالالالالالةْْربزْ وتْ 
اجلرميةْجبرائمْأخرىْهتددْْارتباطْهذهْإىلفيها،ْابإلضالالالالالافةْْتْ اجهْاجملتمعات،ْوالدولْاليتْمتْ تْو

ْاقتصاده.ْواستقرارأمنْاجملتمعْ
ْعتمادْبشالالالالالكلْ حيثْيتمْاالْالدراسالالالالالة،يفْْاالسالالالالالتقرائياألسالالالالاللوبْمنهجيةْْسالالالالالتخدا اولقدْمتْ
واملصالالالالالالالالالطلحاتْْ،هاومْ بظاهرةْغسالالالالالالالالاليلْاألموالْمنْانحيةْمفهْاملؤلفاتْاملرتبطهعلىْْأسالالالالالالالالالا ْ 
اليتْتناولتْهذاْْواملواقعْ ْ،والنشراتْ ْ،واألحباثْ ْ،العْعلىْالدراساتْ واالطْ ْ،قةْابملوضوعاملتعل ْ 

ْ.يةْواألمنيةْيفْليبيايةْواالجتماعاالقتصادهاْمنْالناحيةْأتثرْياملوضوعْيفْليبيا،ْودراسةْ
ْب ْْةْ مقارنْجراءْ إبن،ْوذلكْاسالالالالالالالالالالالتخدا ْاملنهاْالتحليليْاملقارْ ْث ْ  ْمنْمنظورْاألموالْ ْْغسالالالالالالالالالالاليلْ ني 

لكْدراسالالالالةْحجمْالوضالالالالعي،ْوكذْاالقتصالالالالادْمنْمنظورْاألموالْ ْوغسالالالاليلْ ْاإلسالالالالالمي ْ ْاالقتصالالالالاد
لنشالالالالالالالالالالالالالراتْاحلكوميةْواْ،عملياتْغسالالالالالالالالالالالالاليلْاألموالْيفْليبياْوحتليلهاْابالعتمادْعلىْالتقديرات

وذلكْمعْْ،داريةْيفْليبياوهيئةْالرقابةْاإلْ،وديوانْاحملاسالالالالالالالالالالالبةْ،الصالالالالالالالالالالالادرةْعنْبنكْليبياْاملركزي
ْ.اطيْيفْعرضْهذهْالعملياتاالستنبْواجلانبْ ْ،التارخييْاجلانبْ ْذكر
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ْاقتصالالاديةْجرميةْموالاألْغسالاليلْعملياتْاعتبار ْم نهاْكثريةْ ْْنتائاْإىلْالدراسالالةْهذهْصالاللتْ تْوْو
ْتماعيةاالجْوالروابطْي مالقْ ْوعلىْالقوميْالدخلْعلىْسلبيةْآاثراْ ْترتكْابجملتمعاتْمضرةْمالية
ْبنيْملتداولةاْالنقديةْالسالالالالالالالالالالاليولةْحجمْأنْإىلْالدراسالالالالالالالالالالالةْتوصالالالالالالالالالالاللتْوكذلك.ْاآلاثرْمنْوغريها
ْيدلْبدورهْهذاْوْ 2006ْسالالالالالنةْيفْعليهْكانتْْعماْاألخريةْالسالالالالالنواتْيفْزادتْقدْاملواطنني
ْ االموالْسيلغْعملياتْحجمْيفْالزايدةْوابلتايلْاخلفيْاالقتصادْحجمْيفْالزايدةْعلى

الفسالادْاملايلْ،ْيةقتصالاداالاجلرائمْْاألموال،اإلسالالمي،ْغساليلْْاالقتصالادْتاحية:الكلمات املف
ْ.ليبياْيفْاخلفيْاالقتصاد،ْواإلداري

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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ْ
ABSTRACT 

MONEY LAUNDERING FROM THE PERSPECTIVE OF THE 

ISLAMIC ECONOMY- LIBYA MODEL- 

Ahmed BOKER 

Master، Islamic Economics and Law 

Thesis Superviser: Dr. Magomedbasir GASANOV              

November- 2019, 135   pages + xiii 

In recent years there has been a serious financial crime that reflects its negative impact 

on societies, affecting values, principles and ethic, and destroying the national and 

international economy. This crime has been known as money laundering, a term that 

has recently begun to appear in international forums. This study aimed to know the 

economic, social and security effects of the phenomenon of money laundering in 

Libya, and then treatment. 

The importance of this study is that the phenomenon of money laundering is one of 

the most serious economic crimes facing societies and the countries in which they were 

committed, in addition to the association of this crime with other crimes that threaten 

the security of society and the stability of its economy. The methodology of the 

deductive approach has been used in the study. It is mainly used to read all about the 

phenomenon of money laundering in terms of its concept and terminology related to 

the subject and to view the studies, researches, publications and sites that dealt with 

this subject in Libya and to study its economic, social and security effects in Libya. 

And the use of a comparative analytical approach to compare money laundering in the 

Islamic economy with money laundering in the context of the positive economy, as 

well as the study of the volume and analysis of money laundering operations in Libya 

based on government estimates and publications issued by the Central Bank of Libya 

and the Audit Bureau. To mention the historical aspect and the restraining aspect in 

the presentation of these processes. 

The study reached many results, including: the consideration of money laundering 

operations as a financial economic crime harmful to the communities have negative 

effects on the national income and on values and social ties and other effects. 

Keywords: Islamic Economics, Money Laundering, Economic Crimes, Financial and 

Administrative Corruption. 
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للدراسةطار العام الفصل األول: اإل  
 : املقدمة 1.1
ْْام ْ  انتشالالالالالارْالفواحظْماْظهرْْواألمماألخطارْاليتْهتددْحياةْالشالالالالالعوبْْنْ مْ ْفيهْأنْ ْكْ الْشالالالالال 

منهاْوماْبطنْوكذلكْالفسادْالواضحْاجلليْواخلفيْومنْصورْهذاْالفسادْماْهوْموجودْيفْ
اْبطرقْغريْاحلصولْعليهْمْ الالالالعرفْبغسيلْاألموالْالقذرةْاليتْتْ ماْيْ ْاالقتصادجماالتْاألموالْْو

ْإىلذلكْْىفأدْ ْ،املالأوْْ،العرضأوْْ،عقلالأوْْ،النف أوْْ،الدينْىشالالالالالالرعيةْمنْاالعتداءْعل

واحلضالالالالالالالالالالالالالالالالالالاراتْْ،األممْذلالالالالكْاهنيالالالالارْفكالالالالانالالالالتْنتيجالالالالةْ،واألخالقْ،القيمْ ْ وهالالالالدْ ْ،الربكالالالالةْزعْ نْ 
ْ.(2)وهالكها

أوْدولْْ،دولْالكربىيفْاقتصادايتْالْصحيةالْغريمنْالظواهرْْاألموالْ ْغسيلْ ْظاهرةْ ْعتربْ ت ْْ
منْْالكثريْ ْ،ْولعلْ ةمنيْ أحىتْ،ْملاْهلاْمنْأاثرْسلبيةْوخطريةْاقتصاديةْواجتماعيةْْوالعاملْالثالث
ْكالالادْتملْتعالالاينْمنْهالالذهْالظالالاهرةْبالاللْالْدولْالعالالا تعالالاينْمنْهالالذهْالظالالاهرةْيفْْدْدولالالةْالتالالأن 

ْ،اقتصالالالالالالاديةْ ْوأاثرْ ْ،خطرْ ْنْ لهْمْ ث ْ ،ْوألمهيةْهذهْالظاهرةْوماْمتْ لدولْدولةْليبيا،ْومنْهذهْالعاملا
منْْالسالالالالالابعْعشالالالالالرْ ْعدْثورةْ ،ْفبْ هبذهْالظاهرةْاْ ويلْاهتمامبدأتْدولةْليبياْتْ ْ،وأمنيةْ ْ،واجتماعيةْ 
اتْالعمليْ ْتْ رْ ثالْ كْ ونتيجةْلغيابْسالالالاليطرةْالدولةْابلكاملْوضالالالالعفهاْْْْوجيزةْ بفرتةْ ْ 2011فربايرْ
غريْمشالالالالالالروعةْْكثريةْ ْْمزاولتهاْأمواالْ ْىالعملياتْاليتْحققتْللقائمنيْعلْتلكْ،شالالالالالالروعةاملغريْ

ْملحوظْونتيجةْ ْنتشالالالالارْظاهرةْغسالالالاليلْاألموالْبشالالالالكلْ اماْسالالالالاهمْيفْْوْ وهْ ْ،املصالالالالدرْأوْالقذرة
ْىالظاهرةْفتسالالالالالالالالالالببْذلكْإبحداثْعبءْعلوطرقْوصالالالالالالالالالالورْهذهْْأسالالالالالالالالالالاليبْ ْدتْ تعدْ ْ،لذلك
نْدراسالالالالالالالالالالالالالةْهذهْمْ ْدْ فلذلكْكانْالبْ ْ،واألمنيةْ،واالجتماعيةْ،يةاالقتصالالالالالالالالالالالالالادالناحيةْْنْ مْ ْلدولةْ ا

يفْضالالالالالوءْصالالالالالعوبةْتقديرْالكمياتْْخصالالالالالوصالالالالالاْ ْ،وحماولةْمنعْحدوثهاْ،والتصالالالالالديْهلاْ،الظاهرة
                                                             

،ْدارْالعلو ،ْاملقارنْوالقانونْالشريعةْبنيْ،املنظمةْاجلرميةْصورْكإحدىْْاألموالْغسيل،ْالبقليْرمحنالْعبدْهيثمْ(2)
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ْالرغمْمنْوجودْبعضْالقواننيْواللوائحْاليتْمتْ ْىوعلْ،هالالالاغسالالالالالالالالالالالالالاليلْقيقيالالالةْلاموالْاليتْمتْ احل
ْكاملةْعنْْأنْ ْالْ إْ،للتصالالديْهلذهْالظاهرةْقبلْنْ مْ ْإصالالدارها األجهزةْاملختصالالةْالْمتلكْصالالورة

أتثرياهتاْْىجبْدراسالالالةْهذهْالظاهرةْوالتعرفْعلوهلذاْْوْ،حركةْاألموالْاملغسالالالولةْبشالالالكلْدقيق
والطرقْواألسالالالالاليبْاملسالالالالتخدمةْللقيا ْهباْودراسالالالالةْْيةْواالجتماعيةْواألمنيةاالقتصالالالالادالسالالالاللبيةْ
لْالتقاريرْالصالالالالالالالالالالالالالالالادرةْعنْالدولةْكذلكْمعرفةْحجمهاْداخلْدولةْليبياْمنْخالوْْ،أخطارها

 ْْسنواتْومقارنتهاْومعرفةْحجمْزايدهتاْونقصاهناْمنْخاللْذلك.ْىمدْىعل

 مشكلة الدراسة: 1.2
دولةْمنْدولْْلوهْالْختولعلْ ْ،ظاهرةْغسيلْاألموالْابالنتشارْبشكلْملحوظْوواسعْأخذتْ 

عانتْْ 2011يرْفربا17ْفبعدْأحداثْْ،هذهْالدولْىحدإوليبياْْ،العاملْمنْهذهْالظاهرة
ْمنْماْ،ساليْالذيْوقعهوْاالنقسالا ْالسالياولعلْماْزادْمنْانتشالارهاْْ،البالدْمنْهذهْالظاهرة

ْقْ ْإىلعنْذلكْانقسا ْمؤسساتْالدولةْْنتا ْامْ ْ،ايفْغرهبْوقسمْ ْيفْشرقْالبالدْسمْ قْ ْ،سمني 
اهنيارْْىارفتْعلشمشاكلْخطريةْْحدثأْوْ،يةْيفْالبالدصاداالقتازينْتسببْيفْاختاللْاملْو

كْاحملليةْوكذلكْالبنْوْ،الوطينْاالقتصالالالالالادمنْانعدا ْالثقةْيفْْحالةْ ْنْحدوثْ انهيكْعْ ْ،الدولة
يفْْاالقتصالالالالالالالاددخلْيماْْ،واإلداريْأبروقتهاْ،وتزايدْالشالالالالالالالائعاتْحولْعملياتْالفسالالالالالالالادْاملايل

ْْحلقالالالالالالة ْاآلْاخرتاقْالقواننيْإىلؤديْتمفرغالالالالالالة ْتلو ْتالالالالالالارةْ،خرالواحالالالالالالد املمنوعالالالالالالاتْْْوظهور
وكذلكْهتريبْْ،خارجْليبياْإىلالبضالالالالالالالالالالالالالائعْالسالالالالالالالالالالالالالياديةْعربْاحلدودْْوهتريبْكافةْ،املخدراتك

وارتفاعْأسالالالالالعارْالسالالالالاللعْْ،يةواألجنبْ،ةيفْحجمْالسالالالالاليولةْاحملليْواضالالالالالحْ ْخللْ ْإىلْىأدْ ْاالعملةْم ْ 
ةْاالجتماعيْ ْاكلْ وْاملشالالالالالالالالْ،اجلرميةْ ْلْ ارتفاعْمعدْ ْإىلذلكْْىفأدْ ْ،أضالالالالالالالالعافْسالالالالالالالالعرهاْاألصالالالالالالالاللي

ْ،خالالالارجْليبيالالالاْإىلألموالْورؤو ْاْ،كثريْمنْالتجالالالارالْإىلْهروبْىأدْ ْاأبنواعهالالالاْاملختلفالالالةْمالالال ْ 

شالالالالالالالالالالكلةْالدراسالالالالالالالالالالةْفإنْمْ،وصالالالالالالالالالالعوبةْمكافحتهاْيفْالوقتْالقريبْ،ألمهيةْهذهْالظاهرةْونظراْ 

ْ األسئلةْالتاليةْىنْيفْاإلجابةْعلتكمْ 

 األموال؟ماْاملقصودْبغسيلْ .1
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 ماْمراحلْعملياتْغسيلْاألموال؟ .2
لىْاألنشالالالالالالالالالالالالطةْثرهاْعأظهورْغسالالالالالالالالالالالاليلْاألموالْْوْإىلتْماْالعواملْواألنشالالالالالالالالالالالالطةْاليتْأدْ  .3

 يةْواالجتماعية؟االقتصاد
 لْاألموال؟يةْواالجتماعيةْواألمنيةْلعملياتْغسياالقتصادماْهيْاالنعكاساتْ .4
ْللييب؟عْاقْاملشرْ اهْالتشريعيْوفماْاحكا ْجرميةْغسيلْاألموالْواالت  ْ .5
ْالوضعي؟ْداالقتصااإلسالميْْوْاالقتصادْمنْمنظورماْالفرقْبنيْغسيلْاألموالْ .6
ْهلْدولةْليبياْتعاينْمنْهذهْالظاهرةْأ ْال؟ .7
ْماْهوْحجمْغسيلْاألموالْداخلْليبيا؟ .8
ْموالْيفْليبيا؟يةْواالجتماعيةْواألمنيةْلظاهرةْغسيلْاألاالقتصادْاآلاثرهيْْما .9

 اسةأمهية الدر : 1.3
بسالالالالالببْأتثريهاْْوذلكْ،منْاألسالالالالالبابْالرئيسالالالالاليةْالهنيارْاقتصالالالالالادْالدولْظاهرةْغسالالالالاليلْاألموال

ْغسالالاليلْاألموالْمنْضالالالررْ ْماْتلحقهْظاهرةْيفْبيانةْالدراسالالالةْنْأمهيْ مْ كْ لذلكْتْ ْ،املباشالالالرْعليه
ومنْحيثْْ،يارهاقدْتصالالالالالالالالالالالالالاللْالهنْخطريةْ ْنْأاثرْ وماْحتدثهْمْ ْ،علىْاقتصالالالالالالالالالالالالالالادْالدولةْيفْليبيا

ومسالالالالامهتهاْبشالالالالكلْْْ،لدولةدْاسالالالالتقرارْاد ْ ووصالالالالوهلاْملسالالالالتوايتْكبريةْهتْ ْ،املتزايدْيفْليبياحجمهاْ
وبذلكْوجبْْ،اواألمنيةْداخلْليبيْ،يةاالقتصالالالالالالالالالالالادْوْ،كبريْيفْتفشالالالالالالالالالالاليْاملشالالالالالالالالالالالاكلْاالجتماعية

لتصديْهلذهْالظاهرةْداخلْلبةْواألساليبْاملناسْ ْ،والطرقْ،اهتاب ْب ْ ومعرفةْمسْ ْ،دراستهاْلفهمها
ْ- ْميكنْتلخيصْأمهيةْالدراسةْيفْالنقاطْالتاليةْوْ،ليبيا

ْ.اإلسالميْيفْليبياْاالقتصاداولةْتناولْموضوعْغسيلْاألموالْمنْمنظورْحمْ–1ْ

ْمعرفةْالفرقْبْ ْ–2ْ ْاإلسالالميْوبْ ْاالقتصالادلْاألموالْيفْْمصالطلحْغساليني  ْمصالطلحْغساليلْني 
ْالوضعي.ْْاالقتصاداألموالْيفْ

ْ.األموالْ ْغسيلْ ْبياْتعاينْمنْظاهرةْ إنْكانتْدولةْليْمعرفةْماْ–3ْ
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ْمنظورْ ْنْ تعاينْليبياْمنْقلةْهذهْالدراسالالالالالالالالالالالالالالالاتْاليتْتناولتْظاهرةْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْاألموالْمْ ْ–4ْ
ْاإلسالمي.ْاالقتصاد

ةْواالجتماعيةْواألمنيةْياالقتصالالالالادْاآلاثرقلةْهذهْالدراسالالالالاتْاليتْتناولتْكماْتعاينْمنْْْ–5ْ
ْلظاهرةْغسيلْاألموالْداخلْليبيا.

ْلْداخلْليبيا.سامهةْهذهْالدراسةْيفْمعرفةْحجمْعملياتْغسيلْاألموامْ–6ْ

هرةْغسالاليلْاسالالتخدامهاْملكافحةْظااولةْالتعرفْعلىْأهمْالوسالالائلْوالطرقْاليتْميكنْحمْ–7ْ
ْموال.األ

 أهدا  الدراسة: 1.4
 اإلسالمي.ْاالقتصادانْاملقصودْبغسيلْاألموالْيفْيْ بالْ  .1
 مراحلْعملياتْغسيلْاألموال.ْمناقشة .2
هاْعلىْاألنشالالالالالالالالالطةْثْرأغسالالالالالالالالاليلْاألموالْْوْظهورْ ْإىلْتْ بيانْالعواملْواألنشالالالالالالالالالطةْاليتْأدْ  .3

 يةْواالجتماعية.االقتصاد
 يلْاألموال.يةْواالجتماعيةْواألمنيةْلعملياتْغساالقتصاداالنعكاساتْْمناقشة .4
ْعْاللييب.اهْالتشريعيْوفقْاملشرْ حكا ْجرميةْغسيلْاألموالْواالت  ْأْإظهار .5
ْلوضعي.اْاالقتصاداإلسالميْْوْاالقتصادنيْغسيلْاألموالْيفْالفرقْبْتوضيح .6
ْ؟األموالظاهرةْغسيلْْدولةْليبياْتعاينْمنْهلمعرفةْ .7
ْحجمْغسيلْاألموالْداخلْليبيا.ْديدحت .8
ْموالْيفْليبيا.يةْواالجتماعيةْواألمنيةْلظاهرةْغسيلْاألاالقتصادْاآلاثرْناقشةم .9

ْ

ْ
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 منهجية الدراسة : 1.5
: ْأسالالالالا ْ ْيفْالبحث،ْحيثْيتمْاالعتمادْبشالالالالكلْ ْاالسريريريتقرا ي األسريريريلوبَ دراسالالالالةْالْذْ خْ تتْ ْأوال 

واملصالالالالالالالالالالالالالالطلحاتْاملتعلقةْْ،منْانحيةْمفهومهاْماْيتعلقْبظاهرةْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْاألموالْعلىْقراءةْ 
واملواقعْاليتْتناولتْهذاْْ،والنشالالالالالالالالالالالالراتْ،واألحباثْ،واالطالعْعلىْالدراسالالالالالالالالالالالالاتْ،ابملوضالالالالالالالالالالالالوع

 .واالجتماعيةْواألمنيةْيفْليبياْ،يةاالقتصادمنْالناحيةْاملوضوعْيفْليبيا،ْودراسةْأتثرياهتاْ

منْوجههْ غسيلْاألموال بني مقارنة جراءإب وذلك ،املقارن التحليلي املنهج استخدا  اثني ا 
حجمْْاسالالالالالةدْر وكذلك الوضالالالالالعي، االقتصالالالالالادوغسالالالالاليلْاألموالْيفْ ،ياإلسالالالالالالمْاالقتصالالالالالاد نظر

لنشالالالالالالالالالالالالالالراتْاحلكوميةْمادْعلىْالتقديراتْواعملياتْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْاألموالْيفْليبياْوحتليلهاْابالعت
ْْْداريةْيفْليبيا.وهيئةْالرقابةْاإلْ،وديوانْاحملاسبةْ،الصادرةْعنْبنكْليبياْاملركزي

 الدراسات السابقة: 1.6
الدار اجلامعية  ،والعامل مصريريرير يف األموال غسريريرييل العظيم، عبد : محدياألوىلالدراسريريرية  -

  .م1997للنشر والتوزيع مبصر، 

ْغسالالالالالالالاليلْظاهرةْعنْ ْثْ حتدْ ْثْ،املغسالالالالالالالالولةْ ْاألموالْ ْمصالالالالالالالالادرْ ْبعضْ ْعنْ ْثْ باحْ الْثْ حتدْ 
ْْمت ْ ْماْىعلْاحليةْاألمثلةْبعضْإعطاءْمعْ،تطبيقيةْكناحيةْْم صالالالالالالالالرْيفْاألموال ْبطهضالالالالالالالال 

ْنزلتأ ْْاليتْتالعقوابْنصالالالالو ْإعطاءْمعْاألموالْهذهْومصالالالالادرْ،مغسالالالالولةْ ْأموالْ ْنْ مْ 
ْعا ،ْبشالالالالالالالالالكلْ ْالعاملْيفْاألموالْ ْغسالالالالالالالالاليلْ ْعملياتْ ْعنْ ْثْ حتدْ ْثْضالالالالالالالالالبطه،ْمت ْ ْنْ مْ ْحبق ْ 

ْ.األموالْ ْغسيلْ ْياتْ عملْهباْرْ ثالْ كْ ت ْْاليتْاألجنبيةْالدولْبعضْواقعْمنْأمثلةْوإعطاء

 عربية اربجت األموال وتبييض املصريريريريريريريريار م(، 2001)سريريريريريريريريفر : أمحدالثانيةالدراسريريريريريريريرية  -
ْ.العربية املصار  احتاد ،لبنان ،بنوت أجنبية،

ْاألموالْغسالالالالالاليلْمكافحةْيفْواألجنبيةْ،العربيةْالدولْبعضْتربةْعنْالباحثْحتدث
ْواملؤسالالالالالالسالالالالالالاتْ،املصالالالالالالارفْ ْدورْ ْنْ عْ ْثْ حتدْ ْثْات،العمليْ ْهذهْلْ ث ْمْ ل ْْالتصالالالالالالديْوكيفية
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ْالسالالريةْجانبْ ْإىلْالباحثْ ْقْ وتطرْ ْاألموال،ْغسالاليلْعملياتْوانتشالالارْ،زايدةْيفْاملالية
 .اتالعمليْ ْهذهْلْ ث ْمْ ْزايدةْيفْهارْ وأثْ ْ،يفْبعضْالبنوكْقةاملطبْ ْةاملصرفيْ 

 غسريريريريريريريريرييل افحةمك يف البنوك دور" م(2001)وفاء جالل : حممدين،الثالثةالدراسريريريريريريريريرية  -
 مصر اإلسكندرية، اجلامعة، دار ،الناشر األموال،
ْالسالالالالالالالالريةْوأثرْوال،األمْغسالالالالالالالاليلْلعملياتْالقانوينْاجلانبْ ْعنْحبثهْيفْالباحثْ ْثْ حتدْ 

ْبعضْقواننيْهثْ حديْويدورْالعمليات،ْهذهْزايدةْعلىْاملصالالالالالارفْيفْاملطبقةْاملصالالالالالرفية
ْهلذهْلتصالالالالالالالالالالالالالالدياْوكيفيةْاألموال،ْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْعملياتْملكافحةْواألجنبيةْالعربيةْالدول
ْفكانْوضالالالالالالالالالالالالوع،للمْياالقتصالالالالالالالالالالالالادْاجلانبْإىلْيتطرقْملْأنهْحنيْيفْاخلطرية،ْالظاهرة
ْمكافحةْيفْلبنوكاْدورْعلىْحديثهْالباحثْوقصالالالالالالالالالالالالالالرْالقانوين،ْاجلانبْعلىْالرتكيز
ْ.األموالْغسيل

ة بعنوان ظاهر " (،م2005مخيس ) عبد هللادراسريريريرية املعمري، عادل الدراسريريريرية الرابعة:  -
 ةلة ،، الناشريريرنصريريورةية، جامعة املاالقتصريريادغسريرييل األموال، ةلة البحوا القانونية و 

 .ةواالقتصادي القانونية البحوا
ْعدةْتوصياتْأبرزها ْإىلالدراسةْْتْ لوصْ تْ 

اقيةْفييناْبشالالالالالالالالالالالالالالكلْْفيذْاتفتناذْاخلطواتْالالزمةْلوبْمنْمجيعْدولْالعاملْاخت  ْمطل (1
 تسرعْيفْالتصديقْعليها.ْكاملْوأنْ 

سالالالالالالالاليلْاألموالْكماْغ ْر ْ علىْكلْدولةْاختاذْاالجراءاتْالتشالالالالالالالالريعيةْالالزمةْاليتْتْ  (2
ْكذلكْجيبْعلىْكلْدولةْاألخذْبعني االعتبارْْهيْموضالالالالالالالالالالالالالالحةْيفْاتفاقيةْفيينا،

 خلطرة.ااْجرميةْمنْاجلرائمْفْجرميةْغسيلْاألموالْأهنْ كيْ ت ْْعلىْأنْ 
ملعلوماتْعنْاعلىْاملؤسالالالالسالالالالاتْاملاليةْأنْتتخذْالتدابريْالالزمةْللحصالالالالولْعلىْْ (3

همْأوْالذينْفتحْاحلسالالالالالالالالاابتْاملصالالالالالالالالرفيةْاب ْ اهلويةْاحلقيقيةْلاشالالالالالالالالخا ْالذينْتْ 

 دارْالعملياتْالتجاريةْلصاحلهم.تْ 
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 اجعةْعملْاجلهازْاملصريف.تطبيقْنظا ْالتدقيقْملْر (4
شالالالركاتْالصالالالوريةْيفْيةْالالزمةْملنعْاسالالالتغاللْالئعلىْالدولْاختاذْاإلجراءاتْالوقا (5

 عملياتْغسيلْاألموال.
ريريوال (، بعنوان غم2012دراسة حممد جندات احملمد )" :اخلامسةالدراسة  - ري ريرييل األمري سري

لفتح اإلسريريريريالمي يف ا يف الشريريريريريعة اإلسريريريريالمية، فقت املعامالت يف كلية الشريريريريريعة ومعهد
 ماجستن. رسالة، دمشق
 املالْمنْإىلكريةْوالفْ،والفلسفيةْ،الدراسةْيفْكيفْتكونْنظرتناْالشرعيةْصْ تتلخْ ْ

ْوذكرهاْعلىْالنحوْالتايل ْ،اجلهاتْاملختلفة
راتْاخلم ْاليتْومقاصالدهاْالشالرعيةْيعدْمنْالضالرْوْ،يفْالشالريعةْاإلسالالميةْاملالْ  -أ

ضرورةْبعدْالعقلْ وقوا ْالدنياْويستويْهباْحالْالعبادْفهيستقيمْهباْأمرْالدينْْو
 والدينْوالنف ْوالنسل.ْ

مطلوابْ  هْالْيعتربْغايةْ لكنْ ْ،هْضالالالالالالالالالالالالالالرورةْ رغمْأنْ  -ب هوْمطلوبْْبلْته،لذاوهدفاْ 
افْمرضالالالالاةْأ ىْاألهد فهوْيفْنظرْاإلسالالالالال ْوسالالالاليلةْلتحقيقْاهلدفْومنْ،لغريه
ْهللا.

ْلتفالالتْ والتقييم،ْوالْيْ زْينْاملفالالاضالالالالالالالالالالالالالاللالالةْوالتمييلي ْمنْمواْزْاملالالالْيفْاإلسالالالالالالالالالالالالالالال ْ-جْ
قالْْاحلالل باْمنْجهةْالتقوىْوالورعْوالكسالالالالالالالالالالالالاللإلنسالالالالالالالالالالالالالانْمنْجهةْماْميلك،ْوإّْ 

ْوملْيقلْأغناكم. (3)ْ﴾َأتريَقاُْكمْ إِّنَّ َأْكَرَمُكْم عِّْنَد هللا ﴿ْ تعاىل

ْعْ ْيعتربْاملالالْ ْ-دْ تالهْد،ْفملكيْ لالهْأمهيالةْيفْعمرانْوتنميالةْالعبالادْوالبالْاحليالاةْ  بْ صالالالالالالالالالالالالالالال 

ْنالهْبغريْوجهملنْيعتديْعليهْويْاإلسال ْعقوابتْ ْعْ ر ْشْ  هناْنْ صانةْيفْاإلسال ،ْومْ مْ 
ْكالسالالالرقةْوالنهبْواالختال  "ْ:فقالْالرسالالالولْصالالاللىْهللاْعليهْوسالالاللمْ،والغصالالالب حق،

                                                             

13ْرقم ْاآليةسورةْاحلجراتْْ(3)
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ه " الالالالالالالال  ْومالالالالالالال  ه  رضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ْوعالالالالالالال  ه  ْدمالالالالالالال  ْحالالالالالالالرا   ْعالالالالالالاللالالالالالالالىْاملسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللالالالالالالالم  ْاملسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللالالالالالالالم  ِل  .(4)كالالالالالالال 
املالْ ،ْواإلنسالالالالالالالالالالانْيفتعاىلْهللالكْكهْفهوْيفْمْ مهماْبلغتْثروةْاإلنسالالالالالالالالالالانْوملْ-ه

َِِّّ الريريَّ ِّي ﴿  يفْاإلنفالالاقْوالعطالالاءْتعالالاىلمسالالالالالالالالالالالالالالتخلفْفيالالهْلقولالالهْ الِّ ا َوآُتوُهم م ِّن مريريَّ
 (5)﴾ْآََتُكمْ 

ل يعنوان غس(، بم2012دراسة حممد بن أمحد صاحل الصاحل )": السادسةالدراسة  -
ية الشريريريريريريريريعة ومعهد عامالت يف كلاألموال يف النظم الوضريريريريريريريعية رمية إسريريريريريريريالمية، فقت امل

 اإلسريريريريريالمي، تصريريريريريادلإلق الثالث العاملي املؤمتر: الناشريريريريرير، الفتح اإلسريريريريريالمي يف دمشريريريريريق
 (.املكرمة مكة) القرى أم جامعة
عملْضالوابطْْويتمِْْ،اتْفيماْبينهااتفاقيْ ْالدولْ ْتضالعْ ْهْجيبْأنْ أنْ ْإىلْالباحثْ ْلْ وصالْ تْ 

ْكانْاألمرْيتعلقْمببالغْطائلةْتنتقلْبنيْْأوْتغيريْالنشالالاط وشالالروطْلتحويلْاألموال إذا
ْاملؤسساتْاملالية.

ْأهناْمبالغْهاربةْيفوأنْتكونْاملصالالالالالالالالالادرةْهيْالعقوبةْاألوىلْلكلْاملبالغْاليتْيشالالالالالالالالالتبهْْ
نتْبعدْو ْ الْودْ حىتْيفْغريْالبلدْالذيْتدخلهْهذهْاألمْوْ،منْمصالالدرهاْغريْاملشالالروع

ْ .يلْاألموال اعْصاحبْاملالْاحلقيقيْوراءْعملياتْغس

ْكل ْ ْاألمنيةْ ْاألجهزةْ ْوأنْهتتمْ  اآلنْعلىْوجهْالتأكيدْْفْ رْ عْ ْمنْاجلرائمْأبنواعْ ْدولةْ ْيف
ْكماْدلْ ومنْهذهْاجلرائْ،ورائهاْنْ مْ ْطائلةْ ْأموالْ ْلكسالالالالالالالالبْ ْاْمصالالالالالالالالدرْ أهنْ  تْاألحباثْالْم

وبذلكْْ،الْاملشالالالينةوكلْاألعمْ،تارْيفْالرقيقْاألبيضواالْ،ملخدراتابتارْالاجرائمْ
ْكوسيلةْللهرْوْميكنْاحلد بْهبذهْاملكاسبْمنْجرائمْغسيلْاألموالْاليتْأتيتْبعدها

ْ دولةْأخرى.ْإىلمنْدولةْاملنشأْ

                                                             

ْ
 (.2564)ْقمرْْاملسلم،ْظلمْحترمي ْاببْواآلداب،ْوالصلةْالرب ْكتابْْصحيحه،ْيفْمسلمْأخرجهْ(4)
ْ.33رقمْْاآليةسورةْالنورْْ(5)
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 عن الليبية مصريريار لل اجلنا ية املسريريؤولية امشيلة، رجب عبدالصريريمد: السريريابعة الدراسريرية -
 الشريعة يف دكتوراهال درجة لنيل مقارنة، دراسة مكافحتها، يف ودورها األموال غسيل

 احلكومية، اإلسريريريريريريريريريريريالمية أمبيل سريريريريريريريريريريريو ن جامعة العليا، الدراسريريريريريريريريريريريريات كلية  والقانون،
 م.2017سورااباي،

ْعملياتْدتعقيْيفْيسالالالالالالالالالالالاهمْالدولْمصالالالالالالالالالالالارفْعربْاألموالْانتقالْأنْعنْالباحثْتكلم 
ْللبالدْصالالالالالالالاديةاالقتْاملصالالالالالالالاحْبنيْتوازنْتشالالالالالالالريعاتْوجودْوكيفيةْ،مصالالالالالالالادرهاْىلعْالتعرف
ْاللييبْالقانونْنظيمتْكيفيةْْعنْتكلمْوكماْ،املصالالالالالرفيةْعملياهتمْسالالالالالريةْيفْاطننياملْوْوحقوق

ْمعْالليبيةْواننيالقْأتثرتْوكيفْاألموال،ْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْجرميةْعنْللبنوكْاجلنائيةْاملسالالالالالالالالالالالالالالؤولية
 .الاألمْوْبغسيلْاملتعلقةْالدوليةْوالقواننيْ،اإلسالميْالفقهْاجتهادات

 .األتية للنتا ج الدراسة وتوصلت 

ْأوْ،األموالْغسالالالالالالالالالالالالالالاللْجرميةْارتكابْعنْاجلنائيةْاملسالالالالالالالالالالالالالالؤوليةْنظمْاللييبْلقانوناْأن .1
ْيتفقْمباْإجراميْكسالالالالاللْوْلكلْاملناسالالالالالبةْالعقوابتْوحتديدْأركاهناْببيانْفيهاْاملسالالالالالامهة
ْموظفْالفاعلْمعاقبةْبنيْمجعْوقدْ،(املصالالالالالالالالالالالالالالالارف)ْاملعنويةْاألشالالالالالالالالالالالالالالخا ْوطبيعة
 .املصرفيةْاملؤسسةْومعاقبةْ،املصرف

ْاإلجراءاتْمنْجمموعةْخاللْمنْاألموالْغسالالالالالالالالالاللْظاهرةْواجهتْالليبيةْكالبنْوْأن  .2
ْأثبتتْاإلجراءاتْهذهْأنْالإْ،بليبياْالعاملةْالبنوكْ،اللييبْاملركزيْالبنكْهباْألز ْاليت
ْدورْضالالالالالالالالعفْيفْسالالالالالالالالببْماْ،ليبياْيفْاإلسالالالالالالالالتثنائيةْالظروفْمواجهةْيفْجناعتهاْعد 
ْغسالالالالالالالالالالاليلْجرميةْكافحةمْيفْليبياْداخلْلعاملةاْاألخرىْوالبنوكْ،اللييبْاملركزيْالبنك
 .األموال

ْاإلسالالالالالميْوالفقهْ،الدوليةْابالتفاقياتْأتثرتْ،ليبياْيفْاملصالالالالرفيةْوالنظمْالقواننيْأنْ .3
ْتفعيالالالالاللْضالالالالالالالالالالالالالالعفْيالحظْأنالالالالالهْإالْواإلجراءات،ْ،والعقالالالالالابْ،التجرميْجمالالالالالاالتْيف

ْابإلجراءاتْالليبيةْالبنوكْالتزا ْوضعفْليبيا،ْعليهاْصادقتْاليتْالدوليةْاالتفاقيات
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ْملصالالادرْمشوالْأكثرْاإلسالالالميْالفقهْأحكا ْأنْكماْْاألموال،ْغسالاللْملكافحةْالدولية
ْحيدثْماْ،قانوانْوجائزةْ،شالالالالالالالالالالالرعاْجمرمةْتعدْأعمالْلوجودْ،املشالالالالالالالالالالالروعةْغريْاألموال
 .اجلرميةْحملْمستوىْعلىْفارقا

 ز الدراسة عن الدراسات السابقة.هم ما ميي ِّ أ 1.7 

ْعلىْدراسالةْ ْزتْ اليةْركْ الدراسالةْاحلْاسالةْاحلاليةْعنْالدراسالاتْالسالابقةْيفْأنْ اختلفتْالدْر -
 يفْلبيبا.ْاألموالْ ْغسيلْ 

ْيفْاملطبقةْةاملصالالالالالالالالالالالالالالرفيْالسالالالالالالالالالالالالالالريةْوأثرْاألموال،ْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْلعملياتْالقانوينْاجلانبْ ذكرتْ -
 .العملياتْهذهْزايدةْعلىْاملصارف

ْغسالالالالالالالالاليلْملياتعْملكافحةْجنبيةالعربيةْواألْالدولْبعضْذكرتْيفْهذهْالدراسالالالالالالالالالةْقوانني -
 .اخلطريةْالظاهرةْهلذهْالتصديْوكيفيةْاألموال،

ْ.آاثرْجرائمْغسيلْاألموالْيفْليبياْواجلهودْاملبذولةْملكافحتهاذكرتْيفْالدراسةْ -

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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ْ

 ةِّ ريريريالدراس ةُ ريريخطَّ : 1.7
 للدراسة العام طاراإل: األول الفصل

 المقدمة: 1.1

 الدراسة مشكلة: 1.2

 الدراسة ةمي  أه: 1.3

 الدراسة أهداف: 1.4

 الدراسة منهجية: 1.5

 السابقة الدراسات: 1.6

 الدراسة خطة: 1.7

 .غسيل األموال إلىمدخل  الفصل الثاني:

 له اإلسالم ونظرة المال ماهية: 2.1

 واصطالحا   لغة المال مفهوم: 2.1.1

 إليه اإلسالم ونظرة المال أهمية: 2.1.2

 الاألمو غسيل ماهية: 2.2

 األموال غسيل مصطلح نشأة: 2.2.1

 األموال غسيل مفهوم: 2.2.2

  األموال لغسيل سالمياإل التعريف: 2.2.3

  األموال غسيل لجريمة القانوني التعريف: 2.3

 قانون العامال في األموال ليغس تعريف: 2.3.1

 الدولية االتفاقيات في األموال غسيل تعريف: 2.3.2

 العربية التشريعات في الاألمو غسيل تعريف: 2.3.3

 األوروبية التشريعات في األموال غسيل تعريف: 2.3.4

الفصلللل الثالا: المراول والعوامل التي سلللا دن شي انتيلللار غسللليل 

 األموال

 األموال غسيل وأساليب مراحل: 3.1

 األموال غسيل مراحل: 3.1.1
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 األموال ليغس أساليب  : 3.1.2

 األموال غسيل عمليات ارانتش على ساعدت التي العوامل: 3.2

 المالية األسواق انفتاح :3.2.1

 يةاالقتصاد الجرائم حجم ساعوات    انتشار: 3.2.2

 المصرفي االئتماني النظام: 3.2.3

 والتدقيق الرقابة نظام عفض: 3.2.4

 األموال غسيل  مليان من اإلسالمي االقتصاد موقفالرابع:  الفصل

 منها اإلسالمي االقتصاد وموقف األموال لغسيل الشرعي الحكم: 4.1

 األموال لغسيل الشرعي الحكم: 4.1.1

 األمـوال غسيل جريمة تحريم ـةأدل  : 4.1.2

 األموال غسيل من اإلسالمي االقتصاد موقف: 4.1.3

  األموال غسيل الجرائم المكاشحة الدولية : الجهودالخامسالفصل 

 غسددددددديددل الجرائم ةالمكددافحدد األجنبيددة والقوانين الدددوليددة الجهود: 5.1

 األموال

 مالجرائ المكافحة الدولية واألنشدددددددطة والمؤتمرات االتفاقيات: 5.1.1

 األموال غسيل

  األموال غسيل الجرائم المكافحة األجنبية القوانين: 5.1.2

 األموال غسيل جرائم لمكافحة العربية الجهود: 5.2

 . الاألموا غسيل جرائم لمكافحة العربية االتفاقيات: 5.2.1

 األموال غسيل جرائم لمكافحة العربية القوانين: 5.2.2

 والجهود ليبيا شي األموال غسللللللليل جرائم آثار: السلللللللاد  الفصلللللللل

 لمكاشحتها. المبذولة

  األموال غسيل جرائم على المترتبة اآلثار: 6.1

 األموال غسيل لجرائم السياسية اآلثار: 6.1.1

 االجتماعية اآلثار: 6.1.2

 يةالقتصادا اآلثار: 6.1.3

 ليبيا في األموال وغسيل الخفي االقتصاد حجم: 6.1.4 

 الفصل السابع: النتائج والتوصيان 
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  الخاتمة

 النتائج: 7.1

 التوصيات: 7.2

 والمراجع المصادر

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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ْ

 غسيل األموال إىل: مدخل الثاِنالفصل 

 متهيد 

ناميْاسالالالالالتخدا ْاْمعْتْنالحظهيةْاليتْبدأاناالقتصالالالالالادمنْالظواهرْْاألموالْ ْغسالالالالاليلْ ْظاهرةْ ْتعد
فاءْاملشالالروعيةْعلىْعمليةْيتمْمنْخالهلاْإضالالهيْْوظاهرةْغسالاليلْاألموال.ْالعنكبوتيةالشالالبكةْ

األسريريريلحة،  ةجتار و  ،ملخدراتابتجارة الكأموالْمشالالالبوهةْجاءتْمنْمصالالالادرْغريْمشالالالروعةْ)
من دفع التهرب و يب، التهرب الضريريريريريريريريريريريريو اختالس األموال، و ار هبا، جت  واال ،اآلاثرهتريب و 

 .والرشوة، واهلجرة الغن شرعية إخل(الرسوم اجلمركية، 

ْكلْ ْفإنْ،وابلتايلْ موالْاليتْهلاْيةْاألوْتغيريْهْوأيقصالالالالدْبهْإخفاءْْسالالالاللوكْغسالالالاليلْاألموالْهو
ملْوذلكْمشالالالالالروعة،عالقةْبعملياتْغريْ اْانمجةْعلىْأهنْ ْتظهرْيْ كْ ولْ ْ،صالالالالالادرهاْاحلقيقيةْ متويهاْ 

ْ.مشروعةْ ْنْعملياتْ عْ 

بيانْْخاللْمنْوذلكْ،عندْهذهْالظاهرةالوقوفْْإىلْهذاْاإلطارْيسالالالالالالالالالعىْهذاْالفصالالالالالالالالاللْويف
ْ اآليت

 اإلسالم لت. ة: ماهية املال ونظر 2.1

 .: ماهية غسيل األموال2.2

 .: التعريف القانوِن جلرمية غسيل األموال2.3

 .اإلسالم لت ة: ماهية املال ونظر 2.1
 .يف اإلسالم: مفهوم املال 2.1.1
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 :اللغةاملال يف  : تعريفأوال  

وحظْتقالالاربْهالالذهْاملعالالاجمْلْ ْيالالانْمعاْاملالالال،ْوعنالالدْالنظرْيفةْبْ العربيالالْ ْاللغالالةْ ْمعالالاجمْ ْتْ تنالالاولالالْ 
ْفظْاملالْمنْالناحيةْاللغوية.لْ تعريفهمْلْ 

ْ.(6) "هوْماْملكتهْمنْمجيعْاألشياء"ْفاملال:

،ْفاملالْيطلقْعلىْالنقود،ْعيانْواملنافع ْأيْأنْاملالْيشالالالالالالالالالالالالالالملْاألمجيعْاألشالالالالالالالالالالالالالالياءْ معاْفهناْ
ْ.(7)وعلىْالعقار

ْْاريفْعامْ عفكانْالت جلميعْاألشالالالالالالالالياءْاليتْميتلكهاْاإلنسالالالالالالالالانْسالالالالالالالال  أ ْْمنافعأكانتْْءْ واشالالالالالالالالامالْ 
ْأعياان .

االسالالالالالالالالالتفادةْمنْالشالالالالالالالالاليءْالذيْميكنْحيازتهْمثلْسالالالالالالالالالكنْالدورْماْميكنْ"ويقصالالالالالالالالالدْابملنفعة ْ
ْ.(8) "وركوبْالسياراتْواخلدماتْالتابعةْلاشياء

ْكالبيت،ْاحلصالالالان،ْوحبةْاحلنطة،ْ"اْالعني ْمْ أ رْ فهيْالشالالاليءْاملشالالالخص، فكلهاْْالدراهم،ْةوصالالال 
ْ.(9) "أعيان

ْ

ْ

ْ

                                                             

 .11/635(،8199ْهال،1388ْ،ْبريوت،ْلبنانْ)لسان العربمنظور،ْأبوْالفضلْمجالْالدين،ْْابنْ(6)
 املرجعْالسابقْ(7)
 .8/12،ْاملكتبْاإلسالمي،ْبريوت،ْروضة الطالبنيالنووي،ْأبوْزكرايْحييْبنْشرف،ْْ(8)
 .74الباز،ْسليم،ْشرحْجملةْاألحكا ْالعدلية،ْْ(9)
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 : تعريف املال اصطالحا  اثنيا  

النا ْْبتمولوتثبتْاملاليةْللشالالالالالالالالالالالالالاليءْلوقتْاحلاجة.ْْادخارهالطبع،ْوميكنْْإليهوْماْمييلْه" 
هْشالالالالالالرعا .ْفماْيباحْبالْمتولْالْيكونْكافةْأوْبعضالالالالالالهم،ْويثبتْالتقو ْبه،ْوإبابحةْاالنتفاعْب
ْكاخلمرْيكونماال ْكحبةْحنطة،ْوماْيتمولْبالْإابحةْانتفاعْالْ  .(10) "متقوما 

يالالازةْالشالالالالالالالالالالالالالالخص،ْح،ْويالالدخالاللْحتالالتْللتملالالكْمتقومالالا ْأيْمبالالاحالالاْ ْيكونْ ْللمالالالْأنْ ْدْ الْبالالْ ْأيْ 
والْْعدِْالْيْ ْللتملكْفالشيءْغريْاملباح ْازةْالشخص.حبيْلْ خْ دْ ْولوْ ْةعدْقيميْ ماالْ 

وهيْيفْشالالالالالالالاليءْيتبنيْمنْذلكْأنْالفقهاءْاشالالالالالالالالرتطواْتوافرْعدةْشالالالالالالالالروط"  "حىتْيصالالالالالالالالبحْماالْ 
(11) ْ

يفْحيازةْالشخصْحىتْ،ْأيْالْبدْأنْيكونْ ازةْ احليْ " (1 ْيصبحْماال ،ْفماْالشيءْداخالْ 

حىتْوإنْ  ْكأشعةْالمْ ظْ عْ ْالْميكنْحيازتهْالْيعدْماالْ   " شم ْواهلواء.تْفائدته
رعْعلىْالشاليءْحىتْ،ْويقصالدْالشالارعْهباْاملنفعةْاملشالروعة،ْفيشالرتطْالشالااالنتفاعْبه" (2

إابحةْالشريعةْاإلسالميةْله.  " يصبحْماالْ 
هْعندْنبْتضالالالالالالالمياملالْمتقوما  ْأيْالْبدْأنْيكونْلهْقيمةْتسالالالالالالالتوجْيكونالْبدْأنْ" (3

ْ" نتفاعْبه.واالْهوذلكْبسببْإابحةْالشريعةْاإلسالميةْاستعمالاالعتداءْعليهْ

ْْ.(12)اإلتالفْعندْهباْيضمنْقيمةْلهْالشرعْنظرْيفْماالْكانْْماْهوْاملتقو ْلاملا

                                                             

 .4/501 (،1979ْ،ْ)،ْدارْالفكر،ْبريوتاملختار الدررد احملتار على ،ْعابدين،ْحممدْأمنيْابنْ(10)
 وماْبعدها.3ْ،52ْ،ْدارْالفكرْالعريب،ْبريوت،ْطْأحكام املعامالت الشرعيةاخلفيف،ْعلي،ْْ(11)
ْجنيمْاببنْاملعروفْد،حممْبنْإبراهيمْبنْالدينْزينْ،6ْْ/119ْوالطرائفْالبدائع ،جبران حليل جبران(12)

ْمنح،ْاملالكيْْهللاْعبدْوأبْعليظ،ْحممدْبنْأمحدْبنْحممدْ،7ْْ/309ْالدقائقْكنزْْشرحْالرائقْلبحرا،ْاملصريْ
 .4ْْ/86ْخليلْخمتصرْشرحْاجلليل
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ْحنيْأنهْخيلوْمنْيف،ْوالثمنيةعنصالالالالرْاملنفعةْْيفْاملاليشالالالالرتطونْفالوضالالالالعيْْاالقتصالالالالاديفْْوأما
فهوْْصالالرْاملشالالروعيةْوهيْاألسالالا ْيفْالشالالريعةْاإلسالالالمية،ْفمننعنصالالرْها ْوهوْع ملكْمخراْ 

ف ْالوضعي.ْاالقتصادهوْمالْيفْمالْومنْملكْخنزيراْ 

 ْ اإلسالالالميْوهيْْاالقتصالالاديفْْالوضالالعيْواملالْاالقتصالالادبنيْاملالْيفْْقْ تفر ْ ْأسالالاسالاليةْ ْةْ فهناكْ  
ْ.ةالوضعيْالنظمْيفْارتباطهْبعنصرْاملشروعيةْيفْاإلسال ،ْوعد ْارتباطهْبعنصرْاملشروعية

ْ ،ْمعانيهااْتتفقْيفْأهنْ ْإالْ ْْألفاظهااختلفتْيفْكلْمعاينْغسيلْاألموالْوإنْ ْْْأنْ ماْسبقْيتبني 
والْغريْاملشروعةْجهْحنوْإخفاءْحقيقةْاألمعملياتْغسيلْاألموالْتتْ ْكونحيثْتدورْحولْْ

ْأجراميالالةْ ْابرتكالالاباحلصالالالالالالالالالالالالالالولْعليهالالاْْاليتْمتْ  اْأموالْتمعْعلىْأهنالالْ بغيالالةْإظهالالارهالالاْللمجْأفعالالال 
ْمشروعةْنظيفةْإلبعادْاملالحقةْالقانونيةْعنها.

ْيضالالالال ْأبقْاْسالالالالوم صالالالاليلةْسالالالاللسالالالاللةْعملياتْاجْأوْحهاْهوْنتْ غسالالالاليلضْاألموالْأوْيتبيْْأنْ اْيتبني 
ْكْ ْإىلهتدفْ ْصالالالالبحْوكأهناْأموالْ تْ وهناْانتةْمنْأنشالالالالطةْغريْمشالالالالروعةْلْ إخفاءْمصالالالالدرْاألموال
ْمشروعة.

نْآاثرْونتالالائاْفعكفواْمولقالالدْاهتمْالفقهالالاءْوالبالالاحثونْأبمهيالالةْوخطورةْهالالذهْاجلرائمْومالالاْتفرزهْ
ْكماْسبقْعل ْ.أنْعرفناهاىْدراستهاْوقامواْبوضعْتعريفاتْهلا

 لتأمهية املال ونظرة اإلسالم  :2.1.2
وية،ْإذْإنْلفظْاملالْمتْالكرمي،ْوالسالالالالالالالالنةْالنبْالقرآنيفْْهتظهرْأمهيةْاملالْمنْخاللْتعددْذكْر

ْ.إليهْابملالْونظرتهْالكرميْماْيدلْعلىْاهتما ْاإلسال ْالقرآنيفْْموضعأكثرْمنْْذكرهْيف

ْوأنْ ْهللاْعلىْعبادهْالنعمْاليتْأنعمهاهْنعمةْمنْاملالْعلىْأنْ ْإىلفاإلسالالالالالالالالالالالالالالال ْينظرْ (1

يفْولي ْشالالالرا ،ْإذاْماْاكتسالالالبهْاإلنسالالالانْمنْوجوههْاملشالالالرْوْاملالْخريْ  عةْوأنفقهْأيضالالالاْ 
 وجوههْاملشروعة.
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ْ(13){اْلَماَل ُحبًّا ََجًّا َوحتِّبُّونَ } ْتعاىلْهللاْذلكْيقولْويف
ْكثريا ،ْومجعْ ْاملالْ ْعلىْحب ْ ْتْ دلْ اآليةْف" النظرْعنْْغض ْ ب ْْوسيلةْوْطريقةْ ْةْ الالالهْأبيْ حبا 

أ ْحراماْ ْمشروعيتهْسواءْ  ْ.(14) "أكانْحالالْ 
.ْفاملالْهوْوسيلةْ(15)هْوسيلةْولي ْغايةْحبدْذاتهاملالْعلىْأنْ ْإىلاإلسال ْينظرْ (2

ماْ ملالْيفْاإلسال ْلي ْمذمْولتحقيقْحاجاتْاإلنسان،ْواملنافعْاليتْالْغاْعنها.ْفا
إذاْماْ غريْسلكْاإلنسانْبهْالطرقْْوإذاوسببا ،ْْذْغايةْ ختِْ الذاتهْوإّاْيكونْمذموماْ 

ْكأنْ امل  حقْهللاْفيه.ْييؤد ْ ْيكنزهْوالْشروعة،

}تعاىللقولْه يَبَك مَِّن ال"ْ  َرَة ۖ َواَل تريْنَس َنصِّ اَر اآْلخِّ ُ الدَّ َِّ ْن َوابريَتغِّ فِّيَما آََتَك ا نريَيا ۖ َوَأْحسِّ دُّ
دِّينَ  َ اَل ُيِّبُّ اْلُمْفسِّ َِّ ُ إِّلَْيَك ۖ َواَل تريْبغِّ اْلَفَساَد يفِّ اأْلَْرضِّ ۖ إِّنَّ ا َِّ ْ.(16){ْ"َكَما َأْحَسَن ا

ْنْالدنياْالدارْاآلخرة.متطلبْفيماْأعطاكْهللاْْعلىْتعظيمْاملنفعةْوأنْ ْتْ فهناْاآليةْدلْ 

َرةَِِالَدارَِِّللَاهِِآتَاكَِِيَماف َِِواْبتَغ ِ}ْ تعاىلْوقوله يةْاالقتصاددلتْعلىْالكفاءْة،  (17){اْْلخ 

ْ.هاإلنسانْعلىْإدارةْاألموالْوحتريْاحلاللْيفْكسبْثوح

ْ ْأما ْقولة يبَكَِِتَنسََِِولَِ }  تعاىليف نَِِنَص  ْنيَاِم  ْالفقراءْ (18){الدُّ ْعلى ْتصدق أي
ْواملساكنيْفيظهرْفيهاْمعاْالتكافلْاالجتماعي.

                                                             

 .20اآليةْْسورةْالفجر (13)
 .20/54ان،ْبريوت،ْ،ْمناهلْالعرفاجلامع ألحكام القران،ْأمحدالقرطيب،ْأبوْعبدْهللاْحممدْبنْْ(14)
 .17(،ْ 1982)ْ،ْدارْالكتابْالعريب،ْبريوت،ْلبنان،املال يف اإلسالممد،ْاببلي،ْحممودْحمْ(15)
 .77ْة،ْاآليالقصصسورةْْ(16)
 .77سورةْالقصص،ْاآليةْْ(17)
 .77سورةْالقصص،ْاآليةْْ(18)
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ِِف يِاْلفََسادَِِتَْبغ َِِولَِ } يةواآل بُِِّلَِِّللَاَِِإ نَِِِۖاْْلَْرض  ينَِِيهح  د  ْفس  أيْعد ْْ،(19){اْلمه
ْ.هاإلضرارْابملواردْاليتْأاتحهاْهللاْلعباد

داْ واالستفادةْمنهْماْدا ْذلكْمقيْ ْاملالْ ْعْ  ْمج ْ رْ اإلسال ْالْحيْ ْماْسبقْأنْ ْللباحثيتبنيْ
يقولْصلىْْيفْوجوهْاخلري(ْحيثْ ْإنفاقه،ْاكتنازهزكاته،ْعد ْْج)إخرْاْابلضوابطْالشرعية
رجل آَته هللا ماال فسلطت على هلكتت يف  :ال يف اثنتنيإال حسد ))ْهللاْعليهْوسلم 

.(20)ْ" ((احلق وآخر آَته هللا حكمة فهو يقضي هبا ويعلمها
ْ

ِالسُّفََهاءَِِتهْؤتهواِلَِوَِ} ْتعاىلْهلقولْاحلياةْ ْا ْ هْقوْ املالْعلىْأنْ ْإىلاإلسال ْينظرْ" (3

 .(21) "{ق يَاًماِلَكهمِِّْللَاهَِِجعَلَِِالَت يِأَْمَوالَكهمِه

تْ مةْقْ لْ احلياة،ْوكْ ْا ْ فاملالْيفْاآليةْهوْقوْ  منْإالْ ْ(ْالْتقو )لإلنسانْاحلياةْ ْأنْ ْإىلشريْياماْ 
ْارْلناْيفْأنْ احلياةْوالْخيْهْمنْهللاْوإرادتهْودستورهْيفْهذخاللْهذاْاملال،ْفهذاْتدبري

ْ.(22)نْهذاْاملالناْتستغينْعْ حياتْ ْجنعلْ 

حفظْْنْيستغينْعنهاْوهي واملالْهوْأحدْالضروراتْاخلم ْاليتْالْميكنْلإلنسانْأ"
ْ.(23)" الدين،ْوالنف ،ْوالنسل،ْواملال،ْوالعقل

مصاحْالدنياْعلىْْمنهاْملْترْ ْواحدةْ ْقدتْ ماتْاحلياة،ْفلوْفْ فهذهْالضروراتْهيْمقو ْ 
ْياة.يفْأمورْاحلْتعثرْويفْالدينْْوفتنهيفْاألرضْْفسادْسيكونْتقامةْبلاس

                                                             

ْ.77سورةْالقصص،ْاآليةْْ(19)
(ْتعليقْشعيب0941ْ)ْ،ْح/1بنْحنبل ْمسندْعبدْهللاْبنْمسعودْرضىْهللاْتعاىلْعنه،ْْأمحدمسندْاإلما ْْ(02)ْ

ْاألرانؤوط ْإسنادهْصحيحْعلىْشرطْالشيخني.
 .5سورةْالنساء ْ(21)
 .5/31ْ،ان،ْبريوت،ْمناهلْالعرفاجلامع ألحكام القران،ْأمحدالقرطيب،ْأبوْعبدْهللاْحممدْبنْْ(22)
 .2/20 (،1997ْهال،1714ْ،ْ)1،ْدارْأبنْعفان،ْالسعودية،ْطاملوافقاتالشاطيب،ْأبوْإسحاقْإبراهيم،ْْ(23)
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الوضعيْْاالقتصادْرْ كْ لمالْختتلفْعنْنظرةْفْ اإلسال ْلنظرةْْأنْ ْللباحثهناْيظهرْْنْ مْ 
ْذاتْ ْوْ هْ ْاملالْ ْالذيْيرىْأنْ  ْحبد ْووسيلة ْالسبغاية ْويسلكْكل لْوالطرقْيفْسبيلْه،
ْه.احلصولْعلي

ْوتدْأنْ ْ.هأصلْعنْ ْالنظرْ ْض ْ املالْبغْ ْيفْاجملتمعاتْاملاديةْيتسابقونْيفْمجعْ ْفرادْ دْاألجْ فتْ 
ب،ْبعك ْالنظا ْإلنسانْمطلقْاحلريةْفيماْيعملْويكتسلباح،ْوترىْأنْمْ ْعندهمْالراب

حمددةْمشروعةْلكسب حيصلْعلىْْأنْ ْلإلنسانْ،ْحيقِْهاإلسالميْالذيْجعلْللمالْطرقاْ 
ْخالهلا.ْنْ املالْمْ 

 ماهية غسيل األموال : 2.2
 : نشأة مصطلح غسيل األموال2.2.1

اْيفْبدأْاستعماهلْ ْديثا ،ْإذْ حْ ْهرتظْ يعتربْمصطلحْغسيلْاألموالْمنْاملصطلحاتْاليتْ"

مالالاْبعالالدْاحلربْالعالالامليالالةْْأيْ ْ( 1930ْ- 1920نيْ)الوالايتْاملتحالالدةْاألمريكيالالةْمالالاْبْ 
تقو ْبهْعصالالالاابتْاملافياْمنْأنشالالالطةْْيفْتلكْالفرتةْللداللةْعلىْماْخد اسالالالتْ وقدْْ.وىلاأل

ْ،ثْتسالالالالالالالتخد ْهذهْاألموالْلشالالالالالالالراءْالذهب،ْواملباين،ْوالشالالالالالالالركاتْ،إجراميةْغريْمشالالالالالالالروعة

ْ.(24) "فاءْالصبغةْالشرعيةْعليهاوغريهاْإلضْ 

ألهناْْ،ةوالْالقذْرمعلىْتلكْاألْر(ْللداللةالقذ)املالْْخد ْلفظْ الفرتةْاسالالالالالالالالالالالالالالتْ ْويفْتلكْ
ْ.ةجاءتْمنْمصادرْغريْمشروع

اْبلْإهنْ ْ،علىْالوالايتْاملتحدةْشروعةْوعملياتْالغسيلْمقتصرةاملغريْوملْتكنْاألموالْ

وهيْسالالالالالالالالنواتْاحلربْْ،( 1945ْ–ْ 1939)ْبنيوروابْأخرىْمثلْأماكنْأيفْْدتْ جْ وْ 
احلكومالالةْْقالالامالالتْ ْحين مالالاْ ْ،وروابأموالْيفْغسالالالالالالالالالالالالالاليالاللْاألْجالالدتْعمليالالاتوْ ْ،العالالامليالالةْالثالالانيالالة

                                                             

،ْالعريبْالبيانْدارحةْاألموال،ْحماسنة،ْحممدْحيىي،ْجرميةْغسلْاألموالْيفْالتشريعاتْالعربية،ْأساليبْمكافْ(24)
 .1 (2001ْعمان،ْ)
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ْْةةْبعمليزانةْاألمريكيْ اخلْ ْةْمنْخاللْوزارةاألمريكيْ  ْيفْالبنوكْ ْموالْاليتْكانتْ رْاألحصالالالالالالالالالالالالالال 
النظا ْالنازيْاألملاين،ْوهيْاألموالْاليتْْهاْلصالالالالالاحْ غسالالالالاليلبْواليتْكانتْتقو ْ،السالالالالالويسالالالالالريةْ 

امللياراتْيفْتلكْْبعشراتْ ْرتْ د ْ وقْ ْ،احتلوهااألوروبيةْاليتْْمنْالدولْ ْلْعليهاْاألملانْ صْ حْ 
ْلةْحبفظهاْوذلكْابلقضالالالالالالالاليْ اْتْ وانتهْ الفرتة،ْ هذهْالدولْْألنْ ْ،طْمنْبريطانياْوفرنسالالالالالالالالاغضالالالالالالالال 

وإصالالالحْماْْإعمارجلْأمنْْوذلكْ ْ،السالالويسالالريةالبنوكْْإىلْلكْالفرتةْحباجةْ يفْتْ ْكانتْ "
ْالسالالالالالالالالالالالالالويسالالالالالالالالالالالالالريةْوانتهتْ ْاالقرتاضْمنْالبنوكْ ْإىلدمرتهْاحلربْالعامليةْالثانية،ْفهيْحباجةْ

ْ.(25) "  9461القضيةْيفْمؤمترْواشنطنْعا ْْ

والايتْاملتحدةْيفْالْتْ كانْْاألموالْ ْمنشالالالالالالالالالالالأْعملياتْغسالالالالالالالالالالاليلْ ْنْ إْنسالالالالالالالالالالالتطيعْالقولْ ْولكنْ 
التارخييْحىتْْهاعدْ بدأتْتتطورْتلكْالعملياتْوأتخذْبْ ْ 1920ومنذْعا ْْ،األمريكية

علىْاقتصالالالالالالالالالادايْ خْ ْلْ شالالالالالالالالالك ْ وأخذتْتْ ْ،معظمْأحناءْالعاملْإىلْانتشالالالالالالالالالرتْيفْأوروابْث ْ  تْطراْ 
ْالعمليات.ْلكْ هباْتْ ْمِْتْ اليتْتْ ْالدولْ 

ملوقعهاْاالسالالرتاتيجيْيفْقلبْأوروابْدولةْ سالالويسالالراْنْ ْدولةْ ْعدِْوتْ " وذلكْلكثرةْْ،يفْبنكْظراْ 

علىْأكربْْاحلصالالالولْ ْابآلالفْوتتناف ْفيماْبينهاْيفْسالالالبيلْ ْدِْعْ البنوكْفيها،ْفالبنوكْفيهاْتالْ 
ْ.(26) "ديعةهذهْالْوْمصدرْ ْعنْ ْالنظرْ ْض ْ غْ ب ْْمكنةْ ْوديعةْ 

 مبعناه العام  : مفهوم غسيل األموال2.2.2
اجلرائمْاملختلفةْْامرتكبْوْلْ اوْ الالالاْالعملياتْالتالالاليْحيْ أبهنْ ْاألموالْ ْتعريفْعملياتْغسيلْ ْنْ كْ ميْ 

تهالالالالاْهويْ ْالالالال ْ مْ وطْ ْةْ قانونيالالالالْ األعالالالالمالْغالالالالريْال نعالالالالْ هذهْاألموالْالناتالالالالةْْمصادرْ ْإخفاءْحقيقةْ 

ْكانالالالالالالتْ عالالالالالاللىْمْ ْفالتعالالالالالالرِْ احلالالالالةذهْيصالالالعبْيفْهالالالْحبيالالالثْ  هالالالالالالذهْاألمالالالالالالوالْيفْحقيقتهالالالالالالاْْالالالالالالاْإذا

ْ.مشروعةْأ ْال غالالريْأعالالمالْ ْعالالنْ ْانتالالةْ 

                                                             

 .2املرجعْالسابق،ْْ(25)
أبوْ رة،1ْحماسنة،ْحممدْحيىي،ْ ْْ(26)  .19،ْايضاْ 
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ماْتكونْ عالالالالالالالالالالالالالالالالادةْ ْوْ،مشالروعةْ غريْْأبنشالطةْ ْكبريْ ْْحدْ ْإىلْاألموالْ ْاتْغساليلْ عمليْ ْطْ بْ وترتْ "
العودةْمرةْأخرىْ حتالالالالاولْ ث الالالالم ْْ،يدْالعاملللفساْقواننيْاملناهضةْ الْسراينْ ْحدودْ ْخارجْ ْبةْ هارْ 

مهاْداخلْاحلدودْتر ْ  التالالالالالالالالالالالالالاليْكانالالالالالالالالالالالالالالتْ ْالقالالالالالالالالالالالالالالواننيْ ْفْهباْمنْقبلْنف ْ عرتْ بصفةْشرعيةْمْ 
ْ.(27) "اإلقليميةْاليتْتسريْعليهاْهذهْالقوانني

ْا علىْأهنْ ألموالْاغسيلْهاْلكرْ ذْ ْاليتْمتْ ْالتعاريفْبعضْ ْردْ كنناْسْ ميْ ناْهْ ْنْ ومْ 

أوْمتويهْاملصادرْووسائلْاحلصولْغريْاملشروعةْلاموالْاملنقولةْوغريْاملنقولةْْإخفاء" (1
واخلمر، واختالس املريريال  املخريريدرات، )كتجالالارةْمالالةْ املنظْ ْاجلرائمْ ْرتكالالابْ يالالةْمنْاْ املتالالأتْ 
يةْاالقتصالالالالالادْالدورةْ ْالعملْعلىْإدخالْهذهْاألموالْيفْنطاقْ ْث ْ ْومنْ ْ(،وغنهاالعام 

 .(28) "النا ْ ْاْبنيْ مارهاْوتداوهلْ ثْ استْ ْإىلوالْ وصْ 
نْعْ ْ،غريْمشروعْ ْطريقْ ْنْ ةْمْ مدْ ستْ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ْإخفاءْحقيقةْاألموالْامل"ْ:قصد بت أيضا  ريريريريريريويُ  (2

بتصالالالالالالالالالالالالالالالديرهاْأوْإيداعهاْيفْمصالالالالالالالالالالالالالالالارفْدولْأخرىْأوْنقلْإيداعهاْأوْْطريقْالقيا ْ 
ْملواْبطْ الضْ ْنْ اْمْ هبْ ْلإلفالتْ ْ،توظيفهاْأوْاستثمارهاْيفْأنشطةْمشروعة ْصادرةْ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

ْكْ وإظْ   .(29)"ةْ مشروعْنْمصادرْ ةْمْ ستمدْ مْ ْكانتْ ْْوْ ماْلْ هارها
العمليالالاتْْمجيعغسالالالالالالالالالالالالالاليالاللْاألموالْْبعمليالالاتْ ْقصالالالالالالالالالالالالالالالدْ ي ْْيالثْ حْ "ْ:وهنرياك تعريف آخر (3

ا،ْاملصالالدرْلاموالْوأصالالحاهبْ ْإخفاءْ ْدْ دْ صالالْ ب ْْكاؤهمرْوشالاليةْاليتْيقو ْهباْالفاعلونْاملصالالرف

                                                             

سر املهنة العطريْالْ،ْردعبدْالقا؛8ْ،ْ 2ْ،2008طْْ،والعاملغسيل األموال يف مصر ْالعظيم،محديْعبدْْ(27)
 .147،ْ 1993ْ،لتوزيالع،ْاألردنواْ،للنشرمكتبالةْدارْالثقافالةْ،ْمقارنالةْ،ْدراسالةاألردِناملصرفية يف التشريع 

،1ْفْالعربية،ْلبنان،ْبريوت،ْط،ْاحتادْاملصاْراملصار  وتبيض األموال، جتارب عربية وأجنبية،ْأمحدسفر،ْْ(28)
2001 ْ ْ،19. 

حلياة،ْأكادمييةْانيفْللعلو ْ،ْاألمنْواخماطر غسيل األموال على االقتصاد الوطينعوضْحممدْحميْالدين،ْْ(29)
 .28(،ْ ْهال1419،ْ)188األمنية،ْالرايض،ْالعددْ
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ْمنهْ ْسالالالالالالالالالالالالالالبتْ صالالالالالالالالالالالالالالدرْغريْاملشالالالالالالالالالالالالالالروعْالذيْاكتْ اْإخفاءْاملشالالالالالالالالالالالالالالأهنْ ْنْ أيْعمليةْمْ ْوهيْ 
 .(30)"األموالْ 

ْوعليهْشالالالرعيةْ ْغريْ ْطرقْ ب ْْالْاملكتسالالالبةْ األمْوْغسالالاليلْ "ْويقصريريريد بغسريريرييل األموال أيضريريريا : (4
مة،ْابجلرميةْاملنظْ ْةْ ةْواليتْترتبطْعاداإلجراميْ ْنْاألنشطةْ عْ ْالنامجةْ ْفهيْتشملْاألموالْ 

ْعارةْواملوالدْ ْاالبتزازْ ْثلمْ " ْهاْمنْ قانونيةْوالتزييفْوتارةْاملخدراتْوغريْ الْغريقامرةْالالالالالالالالالالالالالالال 
 .(31)"اجلرائم

ْمْ ْهيْأموالْ "ْوتعريف أخر: (5 ْالتكوينْ ْخلْ اهاْدإيالجْ ْمِْت ْي ْْةْ إجراميْ ْأعمالْ ْنْ لةْمْ تحصالالالالالالال 
 .(32) "ةْ والقانونيْ ْةْ الشرعيْ ْهاْالصورةْ إعطائْ ْاملايلْللدولة،ْوذلكْهبدفْ 

بهْْقصالالالالالالالدْ األموالْيْ ْلْ غسالالالالالالاليْأنْ ْغسالالالالالالاليلْاألموالْ تعريفاتْلْ هذهْالْخاللْ ْنْ مْ ْرىْالباحثْ ويْ 

منْْأوْاملتهربةْ ْوعةْ غريْمشالالالالالالالالالالالْرْاحلصالالالالالالالالالالالولْعليهاْبطرقْ ْالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمْ اليتْتْ ْاألموالْ ْلْ أوْنقْ ْحتويلْ 
تفاظْابلثروةْاالحْآخرْيسالالالالالالالالالالالالالالتيطعْمنْخاللهْاالحتفاظْشالالالالالالالالالالالالالالكلْ ْإىلااللتزاماتْالقانونيةْ

ْ.ذلكْدْ بعْ ْعةْ املشرْوْاألموالْ ْشكلْ ْذْ للتغطيةْعلىْمصدرهاْوالتجهيلْبه،ْحىتْأتخْ 

 لغسيل األموال سالميالتعريف اإل: 2.2.3
"إضالالالالفاءْالصالالالالفةْالشرعيالالالالةْْ ريريرياأبّنَّ  األموالِّ  غسيلِّ  جرميةِّ  تعريفِّ  إىلالفقهاء  بعضُ  بَ هَ ذَ 

ْتْكذلكْ ف ْرْ وعْ ،ْ(33)شالالالالالالروعةْ املْغريْ ْداتْ العائْ ْنْ ماْعلىْأموالْنقديةْمسالالالالالالتمدةْمْ ْبطريقةْ 
ْاملْاألموالْ ْحقيقالالالالالالالالالةْ ْءْ إخفاْاأبهنْ  بتصديرهاْوإيداعهاْيفْْ،مشروعْ ْغريْ ْنْطريقْ ةْعْ ستمدْ الالالالالالالالالالالالالالالالالال 

ْيفْأنشالالالالالالالالطةْ ْ،هاأوْاسالالالالالالالالتثمارْ ْ،هالالالالالالالالاأوْتوظيفْ ْ،هالالالالالالالالاأوْحتويلْ ْ،هالالالالاأوْنقلْ ْ،أخرىْدولْ ْمصارفْ 
                                                             

 .14(،ْ ْ 0002،ْه1421،ْ)1،ْمكتبةْالعبيكان،ْالرايض،ْطجرمية غسيل األموالْ،أمحدالعمري،ْْ(30)
 .147(،ْ 1996،ْ)1ة،ْعمان،ْط،ْدارْالثقافهنة املصرفية يف التشريع األردِنسر املعطري،ْعبدْالقادر،ْْ(31)
شوراتْاحلقوقية،ْبريوت،ْ،ْاملتبيض األموال والسرية املصرفية، الفساد أصل العلةصبحْداودْيوسف،ْْ(32)

 .21(،ْ 2002لبنان،ْ)
ْ،عالابرةْللحالدودْوغسيلْاألموالالحماضراتْيفْالتعاونْالدويلْيفْمكافحةْومنعْاجلرميةْاملنظمالةْ،ْ ريْانجيْ(33)

 .23،منشورْْغريْ ،1996القاهرةْْ،مكتبةْاملركزْالقوميْللدراساتْالقضائية
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ْكماْلْ وإظهارْ ْ،واملصالالالالالالالالادرةْ ْالقيالالالالالالالالودْ ْالالالالالالالالنْ لإلفالالالالالالالالالتْهبالالالالالالالالاْمْ ْمشروعالالالالالالالالةْ  ْنْ ةْمْ ستمدْ مْ ْكانتْ ْْوْ ها
ْكانْاإليداع ْ،أوْاالستثمارْ،أوْالتوظيفْ،أوْالتحويالالالالاللْ،أوْالنقلْ،مصادرْمشروعةْسواء

ْ.ْ(34)انميةْ ْيفْدولْ ْأوْ،متقدمةْ ْيفْدولْ ْقدْمت ْ 

املعنالالالالالالاليْْهْالالالالالالالالنصِْبالالالالالالالْ ْدْ كلْفعلْأوْامتنالالالالالالالاعْوْر"ْت:أبنَّ  أمحد، حممد الدين حسام فتعرَّ  فقد
إجراميْْنشاطْ ْأي ْ ْنْ لةْمْ حص ْ تاملْلىْالعائداتْ عْ ْةْ عيْ إضالالالالالالفاءْاملشرْوْإىلبالالالالالالالتجرميْيهالالالالالالدفْ

ْ.ْ(35) "أوْغريْمباشرْ،مباشرْ ْبشكلْ 

ْفاءْالصالالالالفةْ الهلاْإضالالالال ْ"عمليةْأوْعملياتْيتمْمنْخْ:اأبّنَّ  حممد لبسريريريي ،ك لك   هارفوعُ 
ْْاْمالاْتكالونْأفعالاال ْلبالْ وغاْ،مشروعالةْ غالريْْأفعالْ ْنْ عْ ْالناتةْ ْعلىْاألمالوالْ ْاملشروعةْ 

ْ.(36)إجراميالةْ

ْكل"أبهنْ ْ  تلريريريريريك اجلرميةريريريريرير ِّ عَ نريُ  أنميكن وبناء على ما سبق  ويْعلىْإضفاءْينطْ ْسلوكْ ْا
ْنْجرمية."ْوبذلكْلةْمْ حمصْ ْألموالْ ْةْ املشروعيْ ْصفةْ  غسيلْاألموالْماْهيْْجرميةْ ْْأنْ يتبني 

ْهيْ ْوْبنتيجةْ ةْنهاييفْالأييتْْ،جنائيةْمنظمةْتقو ْعلىْسالالاللوكْمتعالالالالالالالالالالالالالالالالالالددْالصالالالورْإالْجرميةْ 
ْ.غريْمشروعْ ْمصدرْ ْنْ مْ ْةْ متحصلْألموالْ ْمشروعْ ْرْ مصدْ ْرإظها

                                                             

دارْالنهضالةْ،ْحلريد منهريااظاهر غسيل األموال ودور القانون اجلنريا ي يف ْمصباح،حممدْْالقاضي،ْحممدْ(34)
 .5 ،2000ْالقاهرةْ،ْالعربية
،ْدراسةْمقارنالة،ْبشأن مكافحة غسيل األموال2002ْلسنة80ْْلقانونْشرحْاْ،أمحدحسا ْالدينْحممدْْ(35)

 .29 ،2ْ،2003ْ،طْ،دارْالنهضةْالعربية
القاهرةْ،ْدارْالنهضالةْالعربيالة،ْالطبعالةْالثانيالةْ،السياسة اجلنا ية يف مواجهة غسيل األمريوال،ْحممدْ،لبسيظْ(36)

2001، ْ7. 
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 التعريف القانوِن جلرمية غسيل األموال: 2.3
 :قانون العامال يف األموال غسيل تعريف: 2.3.1

ْاملكتسالالالالالبةْاألموالْمصالالالالالدرْمتويهْببسالالالالالاطةْيعينْاألموالْغسالالالالاليلْصالالالالالطلحمْ ْأنْبعضالْرىي ْ"
ْيفْاملشالالروعْغريْتارْ االْعلىْمونالقائْ ْاإليهْيلجأْاليتْالعمليةْهوْأوْمشالالروعةْ ْغريْ ْبطريقةْ 

ْالدخولْاسالتخدا ْأوْ،املشالروعْ ْريْ غْ ْصالدرهْ مْ ْإلخفاءْأوْدخلهم،ْوجودْإلخفاءْاملخدرات
ْويفْمشالالالروع،ْدخلْهوكأنْ ْيبدوْتعلهْالدخلْذلكْمتويهْ ْعنْفضالالالال ْْمشالالالروع،ْغريْوجهْيف

ْفيختْ ْبطريقةْ ْالنقودْيفْفالتصالالالرِْ"ْْهأبنْ ْاألموالْغسالالاليلْعرفي ْْبسالالالاطة،ْرأكثْ ْآخرْتعريفْ 
ْ.(37) "احلقيقيْوأصلهاْمتصدرها

ْغريْاملصالالالالالالالالالالالدرْإلخفاءْحقةاملتالْةْ املاليْ ْاتْ العمليْ ْجمموعة"ْ:اأبّنَّ طاهر  مصريريريريريريريريريطف  فهاعرَّ 
ْيفْاملسالالالالامهةْأوْمشالالالالروع،ْمصالالالالدرْمنْلةمتحصالالالال ْْأموالْ ْبصالالالالورةْ ْوإظهارهاْامواللْاملشالالالالروع
ْ.(38) "جنحةْأوْ،جلنايةْاملباشرْغريْأوْ،املباشرْالعائدْحتويلْأوْ،إخفاءْوأْتوظيف،

ْوهيْ،"مهارةْمسالالالألةْاأبهنْ ْاألموالْغسالالاليلْةْ عمليْ ْأبّنا: الشريريريوا، سريريريامي ها حممدفَ عرَّ  وقد
ْغريْاالتارْيفْلهْاحملركةْالقوةْلوتتمثْ ْرواتْ ث ْْغسالالالالاليلتْأنْ ْشالالالالالأهناْنْ مْ ْدورةْ ْدورانْ ْنعْ ْعبارة

ْوأسالالالالالالواقْالرهائن،ْواحتجازْالبضالالالالالالائع،ْوهتريبْالنصالالالالالالبْوأفعالْاملخدرة،ْابملوادْاملشالالالالالالروع
ْ.(39) "البضائعْوهتريبْابلتهديد،ْاملالْوابتزازْواإلرهاب،ْالسالح،

ْاألموالْإلدخالْمتعددةْحماوالتْيفْومسالالالتمرةْمتتابعةْعمليات"ْاأبهنْ ْالبعضْ ْفهاعرْ ْكما
ْىسالالالالالالالالالالالالمْ ي ْْماْخاللْنْ مْ ْ ارْ متْ ْاليتْ،شالالالالالالالالالالالالروعةْ مْغريلاْةاخلفيْ ْاألنشالالالالالالالالالالالالطةْ ْنعْ ْالناتةْالقذرة

                                                             

شر،ْنملخدرات"،ْدونْدارْغسلْاألموالْاملتحصلةْمنْجرائمْاْمصطفیْطاهر"ْاملواجهةْالتشريعيةْالظاهرةْ(37)
2002 ْ،5.ْ

 .7 ،2002ْربيةْالقاهرة،ْدارْالنهضةْالعْ،الدويلجرمية غسل األموال يف نطاق التعامل هديْقشقوش"ْْ(38)
ْ، 2001،ْدارْالنهضةْالعربية،ْالقاهرة،ْالسياسة اجلنا ية يف مواجهت غسل األموالحممدْساميْالشوا،ْْ(39)
14. 
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ْشالالرعيةْصالالفةْإلكسالالاهباْالظاهرْأوْالر ي،ْياالقتصالالادْالنشالالاطْ ْردوْ ْيفْاخلفيْالقتصالالاداب
ْ.(40)األخرىْاملاليةْالوساطةْأجهزةْأوْاملصريف،ْاجلهازْ ْعرب

 ات الدولية: تعريف غسيل األموال يف االتفاقيَّ 2.3.2
ْهْ"حتويلْاملمتلكاتْمعْالعلمْ نْ ابإلجراءاتْاملاليةْغسالالالالالالالالالالالاليلْاألموالْأبْ ْتْاللجنةْاملعنيةرفْ عْ 
أوْْ،كْاملمتلكالالالاتْ ل ْتْ شروعْلْ املْغريْ الْاألصلْ ْأوْإخفالالالاءْ ْإلغالالالاءْ ْهبالالالدفْ ْرهاْجرميالالالةْ مصالالالدْ ْبالالالأنْ 

ةْالقانونيْ ْالعواقبْ ْبْ لتجنِْْ،اجلرميالالالالالالالةْتلالالالالالالالكْ ْيفْارتكالالالالالالالابْ ْأيْشالالالالالالالخصْمشالالالالالالالرتكْ ْمسالالالالالالالاعدةْ 
أوْْ،وحقوقْ،وحركالالالالالةْ،ومكالالالالالانْ،صالالالالالدرومْ ْ،الالالالالةأوْإخفاءْالطبيعالالالالالةْاحلقيقيْ ْ،إلغاءْوْلاعمال

منْْوْاستخدا ْمتلكالالالالالالالالالالالالالاتْ أْ،ةأوْحياْزْ،هاْجرميةمصدرْ ْأبنْ ْعْالعلمْ مْ ْ،ملكيةْاملمتلكات
ْ.(41) "شخصْساهمْيفْارتكاهبالا

يقو ْهباْيةْاليتْاألعمالْاملصرفْ"مجيعْ  اأبّنَّ م 1988فهريريريريريريريريريا إعريريريريريريريريريالن بريريريريريريريريريازل لسريريريريريريريريرينة وعرَّ 
ْاألورويبْفْاجملل ْ دْعرْ اهبا.ْوقْ وأصحْ ْاألمالالوالْ ْصالالدرْ إخفالالاءْمْ ْقصدْ همْبْ ؤْ الفاعلونْوشركا

ْاألوىل(املادةْ)ْ 1991لسالنة301ْْالالدولْاألعضالاءْرقالمْْإىليفْتوجيهالهْْاألمالوالْ ْغسيلْ 
هْمعْالعلمْأبنْ ْ،قلالهأوْنْ،أوْحتويلالهْ،وتوظيفهْ،أخرىْإىلْحالةْ ْنْ مْ ْاملالْ ْتغيريْشكلْ  ْاأبهنْ 

وذلالكْبغرضْْ،هالذاْالنشالاطْ ْيفْمثلْ ْدْمسامهةْ عْ يالْ ْمنْفعلْ ْأوْ،إجراميْنشاطْ ْنْ دْمْ ستمْ مْ 
ْطْيفْارتكالابْ متالور ْ ْشالخصْ ْأيْ ْأوْمسالاعدةْ ْ،املشروعْ ْهْغالريْ أصلْ ْأوْمتويهْحقيقةْ ْ،هإخفائْ 
ْْ.(42)ةْلفعلهالنتائاْالقانونيْ ْبْ اإلجراميْلتجنِْْشاطْ النْ 

سالالالالالالالالتمدةْاْمْ األموالْأوْنقلهاْمعْالعلمْأبهنْ ْاْحتويلْ أبهنْ ْ 1988فتهاْاتفاقيةْفييناْلعا ْوعرْ 
منْْنْفعلْ أوْمسالالالالالالالالالالالالالتمدةْمْ ْ،أوْجرائمْمنصالالالالالالالالالالالالالو ْعليهاْيفْالفقرةْالفرعيةْ،جرميةْةْ أيْ ْنْ مْ 

                                                             

ْ.234،ْ 2001ْ،لقاهرة،ْالدارْاجلامعية،ْاالعمولة واقتصادايت البنوكاحلميد،ْْاملطلب،ْعبدْعبدْ(40)
الطبعالةْ ،2005ْ،ْوالتوزيالعرْالثقافةْللنشْدار،ْاجلنا يغسيل األموال يف القانون ،ْمفيدْانيفْالدليميْ(41)

 .33،ْاألوىل
(42)ْem for the purposehttp://www.imolin.org june 1991 of the syst. 
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غالالالالريْْأوْمتويالالالالهْاملصالالالالدرْ،إخفالالالالاءْأوْاجلالالالالرائمْهبالالالالدفْ ْ،يفْمثلْهذهْاجلرميةْاالشالالالالرتاكْأفعالالالالالْ 
ْلْهذهْاجلرميةْ ث ْمْ ْيفْارتكابْ ْطْ متور ْ ْشالالخصْ ْأيْ ْمسالالاعدةْ ْالالالالالالالالالالالالالالالالالدْ صالالْ شالالروعْلامالالالالالالالالالالالالالالالالالوالْلقْ امل
أوْْ،األمالالالالالالوالْ ْأوْمتويهْحقيقةْ ْ،وكذلكْإخفاء،ْةْألفعالهْ القانونيْ ْالعواقالالالالالالبْ ْالالالالالالنْ مْ ْاإلفالالالالالالالتْ ْو

اْأوْ،هامصالالالالالالالدرْ  يفْْوهبالالالالالالالا،ْقةْل ْ املتعْأوْاحلقوقْ ْ،هاأوْحركتْ ْ،فيهاْفْ التصرِْْأوْطريقةْ ْ،مكاهن 
عائداتْ)ْغسيلمنهاْْةْأفعالْ عدْ ْعالاللىْترميْ اقْفْ االت ْ ْمْ الالتْ يفْفيينالالاْابلنمسالالاْْ 2003عالالا ْ
ْ.ْ(43)منْاالتفاقية33ْابملادةْْالفساد(

 العربية: يف التشريعات: تعريف غسيل األموال 2.3.3
كلْسلوكْ"ْْْهْ أنْ ْىليلْاألموالْيفْالتشريعْاملصريْعمتْتعريفْغس :التشريع املصري :أوال  

ظهالالاْأوْفْ أوْحْ ْ،أوْإدارهتالالاْ،أوْالالتصرفْفيهالاْ،الاهتْ أوْحيازْ ْ،أموالْ ْسابْ تْ ينطويْعلىْاكْ 
أوْالتالعبْْ،أوْحتويلهالالاْ،أوْنقلهالالاْ،أوْاسالالتثمارهاْ،أوْضالالماهناْ،أوْإيالالداعهاْ،اسالالتبداهلا

ْكانتْ تْ يفْقيمْ  متالىْ(2ْْ)املنصو ْعليهاْيفْاملادةْْاجلرائمْنْ جرميةْمْ ْلهْمنْ متحصْ ْهاْإذا

أوْْ،أوْمكانهْ،أوْمصدرهْ،أوْمتويهْطبيعتهْ،هذاْالسلوكْإخفاءْاملالْنْ مْ ْالقصدْ ْكانْ 
اللْالتوصِْْةْ لالْ أوْعرقْ ْ،ذلكْ ْاكتشافْ ْأوْاحليلولةْدونْ ْ،أوْتغيريْحقيقتهْ،احلالقْفيهْبْ صالاحْ 
ْ.ْ(44) "لْمنهاْاملالالنْارتكالبْاجلرميةْاملتحصْ مْ ْشالخصْ ْإىل

ْاأهنْ "ْْىعل يفْالتشريعْالكوييتْظاهرةْغسيلْاألموالتعريفْمتْ الكوييت:التشريع اثنيا : 
أوْمتويهْاملصدرْغريْْ،إخفالاءْإىلفْهتدْ ْ،أوْغريْماليةْ،أوْجمموعةْعملياتْماليةْ،عملية
ْةلحصْ تمْ ْأوْعائداتْ ْ،أموالْ ْوإظهارهاْيفْصورةْ ْ،ةْجرميةأوْعائداتْأيْ ْ،لاموالْ ْشروعْ امل
ْ،يفْعمليالةْتوظيفْيسالاهمْ ْاللْفعاللْ نْقبياللْهالذهْالعمليالاتْكْ عتالربْمالْ ويْ ْمشروع،ْرْ مصدْ ْنْ مْ 

                                                             

مقارنالة،ْْ،ْدراسةاألموالْغسيلْمكافحةْبشأن2002ْْلسنة80ْْالقانونْأمحد،ْشرحْحممدْالدينْحسا ْ(43)
 .29مرجعْسابق،ْ

 /ْب(1ْاملادةْ)ْ ،2002لسنة80ْْالقانونْرقمْْ(44)
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أوْإخفالاءْْ،جرميالةْ ْعالنْ ْ،أوْغريْمبالاشرةْ ْ،مباشرةْ ْبصورةْ ْأوْعائداتْانتةْ ْ،أوْحتويلْأموال
ْ.(45) "مصدرهاْاألول

ْغسيلْاألموالْمْ جالتشريعْاالمارايتْعرفْ" اإلمارايت:التشريع  اثلثا : ْفعلالتْ لْ الثالْ رمية ْما
ْ.ْ(46) "السلوكْاملاديْورْ بالإيرادْصْ ْ 1988اتفاقيالةْفيينالاْ

ْي عدِْْ أوال ْْاألموالْغسالالالاليل(ْمنْالتشالالالالريعْاللييب2ْاءْيفْاملادةْ)جْ " ْالتشريريريريع اللييب رابعا :

ْ ْ(47)ْ"اليةالتْ ْلوكْ السِْْأّاطْ ْنْ مْ ْالوكْ سْ ْتىأ ْْنْ مْ ْلكْ ْْاألموالْغسيلْجرميةْم رتكباْ 

ْفيهاْالتصرفْأوْستغالهلا،اْأوْاستعماهلاْأوْحيازهتاْأوْ ْاملشروعة،ْغريْاألموالْ ْكلْ متْ ْ (1

ْمصالالالالدرهاْتسالالالالويةْ ْبقصالالالالدْ ْإخفاؤها،ْأوْإيداعهاْأوْنقلهاْأوْحتويلهاْأوْ،وجهْ ْأيْلىعْ 
 .شروعمْغريال

ْأوْ،فيهاْفلتصالالالالالالْراْطريقةْأوْ،مكاهناْإخفاءْأوْشالالالالالالروعة،املْغريْاألموالْحقيقةْمتويهْ (2
 .حيازهتاْأوْ،ملكيتهاْأوْ،هباْاملتعلقةْاحلقوقْأوْحركتها،

ْ.االشرتاكْورصْ ْنمْ ْصورةْ ْأبيْ ْقبْ سْ ْفيماْاالشرتاك (3

 ة:األوروبيَّ  يف التشريعات: تعريف غسيل األموال 2.3.4
ْأنْ ْىالتشريعْالفرنسيْعلْهعرفْ ْ التشريع الفرنسي: أوال   ْكلْالوسائلْللتربيرْ"ه تسهيل
أوْْ،هْبفائدةْمباشرةتْأمديتالْأوْجنحةْ ْ،بْجنايةْ ملرتكْ ْوالدخولْ ْذبْملصدرْاألموالْ الكا

غريْالأوْْ،أوْحتويلْالعائدْاملباشرْ،أوْإخفاءْ،واملسامهةْيفْعمليةْتوظيفْ،غريْمباشرة
ْ.(48)"أوْجنحةْ،املباشرْجلناية

                                                             

 .املادةْاألوىلْ ،2002لسنة35ْْْ،قانون مكافحة غسيل األموال الكوييتْ(45)
  .22/1/2002ْْغسيلْاألموالقانونْترميْ(46)
ْ.2موال،ْ ،ْبشأنْمكافحةْغسلْاأل2005ه،1373ْ(ْلسنة2ْمصرفْليبياْاملركزي،ْالقانونْ)ْ(47)
ائيْالفالرنسيْعالا ْ(ْاببْمضافْيفْالقانونْاجلن 1996لسنةْ)392ْْقانون غسيل األموال الفرنسيْ(48)

 منْالقانونْاجلنائيْالفرنسي.1ْف324ْاملادةْ ،1994ْ
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ْأوْنقلْ ْ،أوْحتويلْ ْ،بْ اكتسا"هْالتشريعْاإلسباينْعلىْأنْ ْعرفه :اإلسباِناثنيا : التشريع 
ْالتسرِتْْ،اإلخفالاءْهيكالونْهدفْ،عملْ ْأوْأيِْْ،أموالْ  أوْْ،شروعاملغريْْعلىْاملصدرْ ْأو

ْ .(49)"هلذهْاألموالْالطبيعةْاحلقيقيةْ 

ْكلْمنْيرتكبْفعالْ ْْ"هالتشريعْالسويسريْعلىْأنْ ْفهعرْ " السويسري: اثلثا : التشريع
ْكانْجيبْأنْْ،لىْمصالدرْأموالْيعلميعوقْبطبيعتهْومباْيلز ْالتعالرفْعال ْيعلمأوْيفرتضْأنه

.ْوسارتْأمريكاْ"أوْمصادرهتاْ،أوْيعوقْاكتشافْتلالكْاألصولْ،أبهناْنشأتْعنْجرمية
ْ.(50) "رومالاْوجنيالفْكاتفاقيةحالاالتْغساليلْاألمالوالْْْدْ تعدِْْنهاجْ وإجنلرتاْعلىْمْ 

يف  لك اجلرميةتد خصا ص أن حند السابقة ال كر ميكنناع تلك التعريفات يومن َج 
ْْ:النقاط التالية

 جغرايف.ْعندْحدْ ْةْللحدودْالْتقفْ رْ جرميةْدوليةْمنظمةْعابْ أهناْ (1
 .سابقةْ ْجرميةْ ْالتْ علىْمتحصْ ْبِْالحقةْتنصْ ْجرميةْ ْأهناْدائماْ ْ (2
السلوكْحىتْتشملْتالأثيمْْعْيفْصوراتْالدوليةْواملؤمتراتْتتوسْ ةْاالتفاقيْ غالبيْ ْأنْ ْ (3

 ةْاملكونْللركنْاملاديْللجرمية.ْكْبصورهْاملختلفالساللْو
ْمنْْلْ حتْاألموالْ ْغسيلْ ْجرميةْ ْسلوكْ ْأنْ  (4 ملؤسسالاتْاملاليالةْاعلىْاملصارفْوغريها

 يةْاخلاصةْوالعامة.االقتصادواملشالاريعْ
ْاللةْمالنْمجيالعْأنالواعْ احملصْتشالملْاألمالوالْشروعةْحبيثْ املْغريعْيفْمفهو ْاألموالْالتوسِْْ (5

 ائم.ْاجلْر

                                                             

 1ْ،2فقرة301ْْ(ْاملادةْ 1998)ْانون اجلنا ي اإلسباِنالقْ(49)
ْ. 1990ْسنةْيفْاملعدلْالسويسريْالعقوابتْقانونْ(50)
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عالالالالالمْينصالالالالالبْعالالالالاللىْالالالالالالدولْاإلجرامالالالالاليْللجرميالالالالالةْيفْالغالالالالالالبْاألْالنشاطْ ْمارسةْ ْحملْ ْأنْ  (6
ْملشروعْلذلكْالنمو.موْالسريعْدونْاالعتدادْابألسلوبْاالنْ ْإىلعةْالناميالةْوالطامْ 

ْأحدْ ْعنْ ْأوْالدخولْالناتةْ ْاألمالالالالالالالالوالْ ْةْعالالالالالالالالادةْ إلضفاءْاملشروعيْ ْالغسيلْ ْلْعملياتْ وتشمْ 
ْ ْ(51)األنشطةْاآلتيةْكل ْ ْْأو

ْثاللْ الدولة،ْمْ ْوْتشريعاتْ أْاْلقواننيْ فقْ أنشطةْاالتارْيفْالسلعْواخلدماتْغريْاملشروعةْوْ ْ (1
 لدعارةْأوْشبكاتْالرقيق.ااملتالاجرةْيفْاملخالدراتْأبنواعهالاْاملختلفالةْوأنشالطةْالبغالاءْأوْ

2) ْ أوْالضالالالالرائبْْالرسالالالالو ْ ْعْ فْ دْدونْ ْدةْ املسالالالالتوْرْواملنتجاتْ ْللسالالالاللعْ ْاحلدودْ ْةْالتهريبْعربْ طْ أنشالالالال 
رةْالالرةْوهتريبْالسجائرْوالسلعْاملعمْ ثالاللْهتريالالبْالسالاللعْمالالنْاملنالالاطقْاحلاجلمركيالالةْاملقالالررة،ْمْ 
 والسالحْوغريها.

الالالاملنيْفيهالالالاْابملخالفةْطائلالالالةْللمتعأموالْخولْنهاْدْ أنشطةْالسوقْالسوداءْواليتْيتحققْمْ  (3
تفرضْرقابةْاليتْْولْ الالالالالالالالالالالالالالالدْ الالالالالالالالالالالالالالالةْيفْالاألجنبيْ ْذلكْاالتارْيفْالعمالتْ ثالْلقواننيْالدولة،ْمْ 

ْنْ مْ ْعاينْالبالديتْتْ الْاألجنيب،ْوكالالالالالالالالالالالالالالالذلكْاالتالالالالالالالالالالالالالالالارْيفْالسلعْ ْلنقدْ صارمةْعلىْالتعاملْاب

هاْبيعْ ْأسعارْ ْعْ رفْ ْإىلْارْ جْ جهْالتِْيتْ ْعليها،ْحيالالالالالالالالالالالالالالالثْ ْلبْ منهاْابملقارنةْابلطْ ْاملعروضْ ْقصْ نْ 
 ة.لطاتْاحملليْ هاْالسِْدْ د ْ اليتْحتْ ْالتسالعريْ ْواملخالفالةْلضالوابطْ ْكبالريْ ْْبشكلْ 

ْالوظالالالائفْالعامالالالةْوذلالالالكْمالالالنْخاللْاحلصولْ ْنْ حْمالالالْ أنشطةْالرشوةْوالفسادْاإلداريْوالرتبْ  (4

العطاءاتْْإرساءمقابالالاللْالرتاخالالاليصْأوْاملوافقالالالاتْاحلكوميةْأوْْعةْ غالالالريْمشرْوْولْ خالالالعالالاللىْدْ 
ْيفْاملعالالالالالالالالالالالالالالامالتْاحملل اللوائحْوالقواننيْالعامةْْنصو ْ ْألهم ْ ْالالالالالالالالالالالالالالةْ الالالالالالالالالالالالالالةْابملخالفْ ةْواخلارجيْ يالالالالالالالالالالالالالال 

 .(52)ةواخلاصْ 

                                                             

(،ْمكافحتهاْكيفيةْْآاثرها،ْ،ابعادهاْالبيضاء،ْاجلرمية)ْ،والعاملْمصرْيفْاالموالْغسيل،ْالعظيمْعبدْمحديْ(51)
1997ْ،292. 

ْ،1طْْ،ركزْاألهرا ْللتجارةْوالنشرمْ،ترمجالةْحممالدْجالمالْإما ْ،امليالفساد واالقتصاد العْ،كيمربْيلْآنْليوتْْ(52)
 وماْبعدها.54ْ
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ْت،ْأوْإخفاءالدخولْالناتةْعنْالتهربْالضرييبْمالالالالالالالالالنْخالالالالالالالالالاللْالتالعالالالالالالالالالبْيفْاحلسالالالالالالالالالااب (5

زانةْالدولالة،ْوحتوياللْخْ ْإىلْاطْ ةْعاللىْالنشالاملسالتحقْ ْرائبْ الضْ ْالدادْ الد ْسْ لْوعْ صالدرْالالدخْ مْ 
 ة.ألجنبيْ اْالبنوكْ ْإبيالداعهاْهنالاكْيفْأحالدْ ْالالبالدْ ْخالارجْ ْإىلمالوالْاأل

قاتْاألسلحةْفْ قابلْعقالالالالالالالدْصالالالالالالالْ واملشروعاتْمْ ْاألفرادْ ْموالتْاليتْحيصلْعليهاْبعضْ العْ " (6
ْكبريةْْةصفقاتْتاريْ ْالالالالالالالالةْأوْأيْ الرأ اليةْأوْاحلصالالالالالالالالولْعالالالالالالالاللىْالتكنولوجيالالالالالالالالاْاملتقدمْ ْوالسلعْ 

مالالالالالالاْيكالالالالالالونْذلالالالالالالكْمقابالالالالالاللْتسالالالالالالهيلْاإلجراءاتْاحلكوميةْمنْخاللْالنفوذْْالقيمة،ْوعادةْ 
ْكاللْ ْبعالضْ ْإلهناءْاإلجراءاتْبسرعة،ْوالتجالاوزْعالنْ ْاملسؤولنيمالعْْالالوظيفيْوالعالقالاتْ  ْأو

 .(53) "أوْاملقاوالتْ ْالصفقاتْ ْةْلعقدْ املنظمْ ْوالضالوابطْ ْشروطْ ال
ثالاللْأنشالالطةْاجلاسوسيةْالدوليةْمْ ْروعةياسالاليةْغالالريْاملشس ْ األنشالالطةْالْعنخولْالناتالالةْالالالدْ " (7

ْاليتْيعملْ ْيفْاجلهاتْ ْمنتظمةْ ْخولْبصالالالالالالالالالالالالالالفةْ يقو ْهباْعلىْدْ ْنْ ماْحيصالالالالالالالالالالالالالاللْمْ ْةْ واليتْعادْ 

ةْخارجْالبنوكْاألجنبيْ ْأبحدْ ْجارْ ْيفْحسابْ ْابسالالالالالالمهْ ْودعْاألمالالالالالالوالْ حلساهباْوتالالالالالالْ ْاجلاسو ْ 
 .(54) "موطنهْاألصلي

هتريالالبْهذهْاألموالْْالالمْ ث ْْالالةْ عامْ ْأمالالوالْ ْنْ السرقاتْأوْاالختالسالالاتْمالالْ ْناتةْعنْ خولْالالدْ " (8
عْاألشخا ْاملقرتضنيْمْاحملليالالالالالالالالةْوهالالالالالالالالروبْ ْاتْالبنالالالالالالالالوكْ اخلارجْوعد ْسدادْمسالالالالالالالالتحقْ ْإىل

 .(55) "قاد طْاجلرائمْواألحكا ْابلتْ ةْحىتْتسقْ ي نأمواهلمْخارجْالبالدْلفرتاتْمع
ْْضماانتْ ْوجودْ ْكْاألجنبيالةْدونْ اخلارجْوإيداعهاْيفْالبنالْوْإىلهاْودعنيْوهتريبْ املْأموالْ ْعْ مج ْ  (9

بتحويلهالالالالالالالالالالالالاْاألموالْهْجيمعالالالالالالونْهالالالالالالالالالالالالذْالذينْاألشخا ْ ْيا ْ عْقْ مْ ْاألموالْ ْألصحابْ ْكافيةْ 
،ْأوْتاريةْ ْأوْحمالتْ ْعقاراتْ ْإىلآخالالالالالالالالرين،ْأوْحتويالالالالالالالاللْاألمالالالالالالالالوالْْأشالالالالالالالالخا ْ ْإىللخالالالالالالالالارجْل

 .مشروعةْ ْصورةْ ْأخرىْيفْرةْ البالدْمْداخلْإىلاْلعودهتالاْذويهالمْمتهيالدْ ْإىلهالاْعْ غريهاْثْبي
                                                             

ميْلإلصداراتْالقانونية،ْالقاهرة،ْ،ْاملركزْالقْوخنبة األقوال يف مكافحة غسيل األموالْ،عبدْهللا،ْسيدْحسنْ(53)
(2010 ْ)11. 
 .12املرجعْالسابق،ْْ(54)
 ْ.1ْ،مرجعْسابق،ْوالعاملْصرمْيفْاألموالْ،ْغسيلمحديْعبدْالعظيمْ(55)
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اخلالالالالالالارج،ْمثالالالالالالالْذلكْْىلإبالالالالالالةْالالالالالالبْواالحتيالالالالالالالْواألمالالالالالالوالْاملهرْ صْ نْالنْ خولْالناتةْعْ الدْ  (10
فْاجلنيهاتْمقابلْاالحتيالْعالالالاللىْراغبالالالاليْالعمالالالاللْيفْاخلالالالالارج،ْواحلصالالالالولْمالالالالنهمْعالالالاللىْآال

ْمالالالالالالزورةْ ْصالالالالالالحيةْ ْداتْ قابلْاحلصالالالالالالولْعلىْشها،ْأوْتقاضيْمبالغْمنهمْمْ زورةْ مْعملْ ْقودْ عْ 
ْإىلاْإلعادهتاْاخلارجْمتهيدْ ْإىلْاألموالْ ْهتريالبْحصيلةْ ْمْ ...الالخْثالْ ْمالزورةْ ْسالفرْ ْأوْجالوازاتْ 

 ة.ْالقانونيْ ْاحيةْ النْ ْنْ الظروفْبذلكْمْ ْسمحْ اْتْ أخرىْحينمْ ْداخلْالبالدْمرةْ 
التجاري،ْأوْاالتارْيفْالسلعْالفاسدة،ْأوْتقليالدْاملاركاتْْةْعنْالغظ ْ خولْالناتالدْ  (11

ْةْوراءْ الفنيْ ْواملصالالالالالالالنفاتْ ْ،ْأوْتزويرْالكتبْ الفائقةْ ْوالشالالالالالالالهرةْ ْةْذاتْاجلودةْ العاملية،ْأوْاحملليْ 

الغسالالالالالالالالالالالاليلْالقانوينْْاتْ عمليْ ْعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدْإجراءْ اْللعودةْهباْبْ اخلارجْمتهيدْ ْإىلمْهتريبهاْتْ ذلكْيْ 

 .(56)اهلْ 
الالالالالتْاملعدنيالالالالةْواحلصولْالبنكنالالالالوتْأوْالعمْالنقالالالالدْسالالالالواءْ ْنْتزييالالالالفْ خولْالناتةْعْ الدْ ْ (12

التْاحمللية،ْأوْمنْالعمالتْالعمالالالالْنمْ ْفالالالالة،ْسالالالالواءْ الالالاللْاملزيْ عةْمقابْ رْوةْمشعلىْنقودْقانونيالالالالْ 
 األجنبية،ْوكذلكْتزييفْالذهبْوالفضةْوغريها.

البنالالالالالالوكْاحملليالالالالالالالالالالالالةْْالالالالالالنْ مْ ْاملبالالالالالالالغْ ْالالالالالالحبْ ةْوسْ يْ رفملصنْتزويرْالشيكاتْاالدخولْالناتةْعْ  (13

اليكاتْأوْحالْ  الزوْ بشال الرْ ْالنْ رةْأوْمالْ الواالتْمال زةْمبوافقةْةْاملعزْ املستنديْ ْالتماداتْ االعالْخالالاللْتزويال
ْالبنوكْ ْإيداعهاْيفْأحدْ ْوهالالالالذهْاالعتماداتْْرسالالالاللنيْواحلصالالالالولْعالالالاللىْقيمالالالالةْ الالالالالالالالالالالالْ البنالالالالوكْأوْامل

 ةْعليها.املشروعيْ ْفاءْصفةْ ضهاْوإغسيللْتوطئةْ ْخلارجْ اب
علىْخداعْْتالالاليْتعتمالالالدْ ةْوالْ املاليْ ْيفْاألوراقْ ْغريْاملشروعةْ ْنْاملضاربةْ الدخولْالناتةْعْ  (14

عْنْالتداولْالرتفْاوراقْاملاليالالالالالالالالالالالالةْعْ بضالالالالالالالالالالالالاعةْاألْالالالالالالالالالالالالبْ جْ املتعاملنيْيفْالبورصاتْالعامليةْوحْ 
ها،ْوإيداعْهذهْاألرابحْشرائْ ْنْأسعارْ عالالالالْ ْكثالالالالرياْ ْْمرتفعالالالالةْ ْاحلصالالالالولْعالالالاللىْدخالالالالولْ ْأسعارهاْث ْ 

                                                             

يونيوْْ،الكتالابْالرابعْ،التقبلاملسْ،االهنيالارْ،األسطورةْ،شركات توظيف األموالْ،كتابْاألهرا ْاالقتصاديْْ(56)
(1988ْ،) 15. 
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البالدْبصورةْْإىلاْلعودهتاْمرةْأخرىْمتهيدْ ْاحلالالالالالالالالالالالالالالدودْ ْالالالالالالالالالالالالالالةْخالالالالالالالالالالالالالالارجْ التجاريْ ْالبنوكْ ْيفْأحدْ 
 .(57)قانونية

يفْحتويلْالسيولةْْاألمالالالالالالالوالْ ْيلْ غسالالالالالالالْالالالالالالالاتْ لعمليْ ْالرئيسيْ ْاهلالالالالالالالدفْ ْلنالالالالالالالاْأنْ ْضالالالالالالالحْ  ْيتْ ماْتقدْ 
األصالالولْمباْيسالالاعدْْنْ ىْمْ أخْرْأشالالكالْ ْإىلغريْالقانونيةْْهذهْاألعمالْ ْتةْعنْ ةْالناالنقديْ 

كنْفيماْبعدْاسالتخدامهاْميْ ْحبيثْ ،ْةروعشمغالريْالعلىْتالأمنيْتالدفقْهالذهْالعائالداتْاملاليالةْ
عنها،ْودونْوجودْْهاتْ بْ شْ ْةْ تزيلْأيْ ْجديدةْ ْالالالالالالةْ وقانونيْ ْةْ روعمشْأوْاسالالالالالالتثمارهاْيفْأعالالالالالالمالْ 

ْألمنية.ةْواألجهزةْااللطاتْاحلكوميْ السِْْلْ ب ْقْ ْنْ مْ ْاملصادرةْ ْرْ اطخمْ 

ْبْ جيْ ْ ْ حمرْ ْبْ سالالال ْكْ ْْوهيْةْ يْ وشالالالرعْةْ قانونيْ ْجرميةْ ْعتربت ْْاألموالْغسالالاليلْعمليةْ ْنْ أ ْواخلالصالالالة
ْةاالجتمالالاعيالالْ ْاملخالالاطرْ ْنْ مْ ْهلالالاْامالالْ ل ْْاجلرميالالة،ْهالالذهْإيقالالافْ ْأجالاللْ ْمنْاجلهودْ ْكالاللِْْْتتكالالاتفْأنْ 
ْ.ةالسياسيْ ْوحىتْةيْ االقتصادْو

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

                                                             

 .1محديْعبدْالعظيم،ْمرجعْسابق،ْ ْْ(57)
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ْ

ساعدت يف  والعوامل اليت موالالفصل الثالث: مراحل عمليات غسيل األ
 انتشارها

ْالدوليةْاحملافلْيفْهاعنْ ْديثْ احلْبدأْاليتْ،احلديثةْ ْالظواهرْ ْنْ مْ ْاألموالْ ْغسيلْ ْظاهرةْ ْعتربتْ 
ْاجملتمعْعلىْةْ سلبيْ ْآاثرْ ْنمْ ْهاعنْ ْمينجْ ْوماْالظاهرة،ْهذهْتشكلهاْاليتْللخطورةْونظراْواحمللية،

ْالظاهرة.ْذههْبدراسةْ ْوالقانونينيْينياالقتصادْالباحثنيْنمْ ْكثريْ ْْهتمْ اْدْ فقْ 
ْإىلْرنظْ ْاإذْ ْهولكنْ ْ،فظْ اللْ ْيفْغرابةْ ْدْ جيْ ْقدْاألموالْ ْغسيلْ ْمصطلحْإىلْلةْ وهْ ْلْ ألوْ ْوالناظر
ْتطهريْأوْتبييضْأوْغسيلْ ْلمةكْْإطالقْ ْمبجردْهأنْ ْسيجدفْاألموال،ْهذهْهباْمتتْ ْاليتْاتْ العمليْ 
ْ.مشروعةْغريْأمواالْ ْهناكْأنْ ْفسيعلمْلاموال

ْيلي ْعماْسنتحدثْثاملبحْ ْهذاْفيفْ 
 : مراحل وأساليب غسيل األموال.3.1
 : العوامل اليت ساعدت على انتشار عمليات غسيل األموال.3.2
 : مراحل وأساليب غسيل األموال.3.1

 :مراحل غسيل األموال: 3.1.1

ْالقذرةْأرابحهمْجلينْسالالالالالالالالالالالالاليسالالالالالالالالالالالالالعونْمفإهنْ ْإمتامهاْنْ مْ ْوفراغهمْجلرائمهمْالقائمنيْتكابْ ارْ ْبعدْ 
بْسيصدمونْمأهنْ ْإالْ ْابمتالكها،ْيسعدوالْ  ْهبوا،ذْ ْماأينْ ْسيالحقهمْالذيْظا ْ والن ْ ْالقانونْ ْحب ش 

ْْْْْْْيفالالالارقهمْكالالالادْ ي ْْالْالالالالذيْمهالالالاجسالالالالالالالالالالالالالالهْمنْصالتخلِْْيفْالتفكريْدائميْجيعلهمْالالالالذيْاألمر
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ْْاقانونيْ ْامالذْ الْْوْمهرابْ ْجيدونْفالْلك،ت ْْملشالالالالكلتهمْحل ْ ْإجيادْ ْمبحاولةْ ْونيبدْؤْناهْ ْنْ مْ  ْویسالالالال 
ْ.(58)املشروعْغريْهارْ مصدْ ْعنْ ْوالتمويهْ ْة ْرْ القذْ ْأمواهلمْشأةْ ونْ ْأسا ْ ْإبخفاءْالقيا 

ْالسبلْكافةْ ْْلذلكْفيتخذونْاملنشودْ ْاحللْإىلْلللوصْوْالألمْواْغسيلْعملياتْنْ مْ ْأفضلْوال
ْ ْ(59)التاليةْابملراحلْمترْواليتْلغايتهم،ْللوصولْاحةاملتْ 

 التوظيف مرحلة: األوىل املرحلة 

ْاملراحالاللْأدقْدوتعالالْالقالالذرة،ْالألمْواْغسالالالالالالالالالالالالالاليالاللْبعمليالالةْللبالالدءْمتهيالالدْمرحلالالةْاملرحلالالةْهالالذهْتعالالد
ْالدورةْيفْهاغسالالالالاليلْاداملْرْألموالهْاألخريْالإدخْيفْصالالالالالعوبةْمنْهلاْملاْ،الغاسالالالالاللْعلىْوأخطرها
ْجرميتهْعنْلكشالالالالالالالالالالالالالفاْإمكانيةْيفْهتاخطورْ ْنمْ كْ ت ْْحيثْالدولة،ْداخلْواملاليةْيةاالقتصالالالالالالالالالالالالالاد
ْيفْبهْقا ْ ْاوعمْ ْعنهْ ْكشالالالالالفالْمتْ ْقدْكنيْملْ ْفإنْ ْ،ْهاغسالالالالاليلْيريدْاليتْأموالهْوأصالالالالاللْ ْةاألصالالالالالليْ 
ْأموالهْغسالالالالالالاليلبْقو يْعندماْبهْالقيا ْينويْماعْوْهعنْ ْالكشالالالالالالالفْسالالالالالالاليتمْهفإنْ ْاألصالالالالالالالليةْجرميته
ْْنْ يكْ ْملْإنْ (ْالتوظيفْمرحلة)ْاملرحلةْهذهْخالل ْاملتخذةْميةاْراإلجْاتهاءإبجْرْاوواعيْ ْاحريصالالالالالالالالالال 
ْاملشالالالالروعةْغريْ ْهأموالْ ْفتوظيْإىلْاملرحلةْهذهْيفْالغاسالالالاللْويعمد.ْالقانونْ ْعلىْالدقيقْوحتايله
ْ.تطبيق هاْصعوبةْ ْمستوىْحيثْ ْنمْ ْختتلفْ ْدة،متعد ْ ْأساليبْعرب

ْأخرى،ْأجنبيةْعملةْإىلْليةاألصْعملتهاْتغيريْربْ عْ ْالقذرةْأموالهْ ْتوظيفْ ْيفْالغاسلْ ْيقو ْفقد
ْةْ بسالالالالالالالالالاطْ ْالحظْ ن ْْجيعلناْذيل ْاْراألمْ ْتلك،ْهأموالْ ْبواسالالالالالالالالالطةْ ْمثينةْ ْجموهراتْ ْبشالالالالالالالالالراءْ ْيقو ْ ْأنْ ْأو
 .اليسريْتوظيفالْصطلحمْ ْعليهاْطلقن ْْوجيعلناْالتوظيف،ْةْ عمليْ 

                                                             

ْالعربيةْالتشريعاتْبنيْنةمقاْرْالتشريعيْوالتدخلْاألموالْغسيلْظاهرةْعملْورقةْإ اعيل،ْقويْاهلواري،ْ (58)
ْاألردن،ْ-ْعمانْيفْألقيتْاألمنية،ْللعلو ْالعربيةْانيفْأكادمييةْاألموال،ْغسيلْمكافحةْأساليبْدورةْيفْوالدولية،
2001، ْ5.ْ

ْمرجعْسابقْْ(59)
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ْْأوْالبنوكْ ْإىلْهاغسالالالالالالالالالالالالالاليلْاملرادْهأموالْ ْتوظيفْ ْيفْيلجأْ ْدقْ ْأو" ْتحْ فْ ْربعْ ْةاملاليْ ْسالالالالالالالالالالالالالالاتاملؤسالالالالالالالالالالالالالال 
ْاإلنرتنتْكوساليلةْ ْْاحلديثةْ ْالتكنولوجياْوسالائلْ ْطريقْ ْنعْ ْأوْ،األسالهمْ ْشالراءْ ْأوْةْ بنكيْ ْحسالاابتْ 
ْهذهْإىلْابالسالالالالالالالالتنادْاملرحلةْذههْيةسالالالالالالالالمْ ت ْْميكنْمباْالقذرة،ْألموالهْمصالالالالالالالالرفيةْحتويالتْإلجراء

ْ.(60) " املتقد ْ ْالتوظيفْمبرحلةْاألساليب،

ْهذهْ ْفتبقىْه،تطبيقْ ْةوصعوبْ ْةقْ دْ ْيثْ حْ ْنمْ ْالتوظيفْ ْستوىمْ ْفْ لْ اختالْ ْماهْ مْ ْ،حالْ ْكل ْ ْْوعلى
ْللكشفْ ْوسهولةْ ْساسيةْ حْوأكثرهاْرالقذْ ْاملالْغسيلْعمليةْيفْاملراحلْأدقْ ْهيْ ْاملرحلة،

ْ.ةالقانونيْ ْةْ قْ واملالحْ 

 .أو التعتيم عالثانية: التجمياملرحلة 

ْرْهأموالْ ْبتجميعْ ْلْ الغاسالال ْْيقو ْ ْوفيها ْلْ فصالالْ ْهبدفْ ْةْ دْ املعقْ ْاتْ العمليْ ْنْ مْ ْدْ بعدْ ْهاغسالاليلْاداملالالالالالالالالالالالالالالالالال 
ْةفيْ املصالالرْ ْاتالعمليْ ْنْ مْ ْإبجراءاتْ ْهاعنْ ْوالتمويهْروع،املشالالْ ْغري ْْهارْ مصالالدْ ْعنْ ْةْ املشالالبوهْ ْاألموالْ 
 .(61)ةواملاليْ 

ْبهْمسالْ تتْ ْملاْاملرحلةْهذهْخاللْهاغساليلْاملرادْ ْاألموالْتلكْ ْأصاللْ ْنْ عْ ْالكشالفْالصالعوبةْومن"
ْأ ْْعلىْتقو ْاليتْواألسالالالالالالالالالاليبْ ْاإلجراءاتْ ْيفْةْ دقْ ْمن ْعندماْوخاصالالالالالالالالالةْ ْوالتمويه،ْالتعتيمْ ْ ْ سالالالالالالالالال 

ْْعرب ْْوإجراءاهتاْدةاملعقْ ْأبسالالالالالالاليبهاْالتكنولوجياْدخلتْ  ْابسالالالالالالتخدا ْواملتمثلةْلعنكبوتيةاْبكةالشالالالالالال 

                                                             

دارْالفكرْالعريب،ْْلدويل،غسيل األموال اجلرمية اليت هتدد استقرار االقتصاد االدينْحسن،ْْإصالح،ْ(60)
ْ.11،ْ 2003مصر،ْالطبعةْاألوىل،ْْ-ْقاهرةال
ْ-ضةْالعربية،ْالقاهرةْ،ْدارْالنهمكافحة جرا م غسل األموال يف التشريع املصريکامل،ْشريفْسيد،ْْْ(61)

 .39،ْ 2002مصر،ْالطبعةْاألوىل،ْ
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ْْةْ مْ مبهْ ْإجراءاتْ ْعربْللنقودْاإللكرتوينْالتحويل ْلااملْةْ ونشالالالالالالالالالالالالالأْ ْأصالالالالالالالالالالالالاللْ ْنعْ ْقْ التحقِْْعبةْ وصالالالالالالالالالالالالال 
 .(62)"القذر

هوْسالالالالوءْاألمرْ ْيزيدْومنْما" ْعْ طْ قْ ْإىلْتعمدْةْ ومهيْ ْشالالالالركاتْ ْاللظْ ْحتتْ ْالتجميعْمرحلةْقيا ْ اْ 

ْغريْ ْجديدةْ ْإبجراءاتْ ْابالستعانةْ،املشروعْ ْغريْ ْهلْ وأصْ ْهيلغسْاملرادْاملالْبنيْماْالوصلْ ْلقةحْ 
ْابسالالالالالالالالمْ ْةْ احملليْ ْالبنوكْ ْدىل ْْحسالالالالالالالالاابتْ ْبفتحْ ْوذلكْ،السالالالالالالالالابقةْ ْالتوظيفْ ْمرحلةْ ْيفْتْ اخِتذْاليت
ْوعمليةْ ْ،ابتداءْ ْاألسالالهمْ ْراءشالال ْْيفْخد سالالتْ ا ْْذيالْ ْرْ القذْ ْاملالْ ْأصالاللْ ْحولْلتمويهلْالعملية تلك
ْابنتظارْ ْهْ وجْ ْلْ أكمْ ْعلىْالتفعيلْ ْقْ حيق ْ ْمباْهلاْاملاليةْوالدورةْنفسها،ْالبورصةْ ْباقْ سْ ْيفْإدخاهلا
 .(63) "ةاملالال ضاربْأسلوبْ ْعربْةْ النظيفْ ْهْ أرابحْ ْينوجْ ْبيعهْليتمْهمالسْ ْرعْ سْ ْارتفاعْ 

ْالبنوكْإىلْويسالالالحبهاْالتجميعْمرحلةْيفْوأييتْ،التوظيفْ ْمرحلةْيفْهاعْ أودْ ْدْ قْ ْيكونْبذلكو
ْرجْ وأخْ ْجمراها،ْنْ عْ ْالعدالةْ ْلْ ضالالالالال ْأْقدْبذلكْويكونْ ْ،مشالالالالالروعْ ْبشالالالالالكلْ ْمنهاْليسالالالالالتفيدْاألجنبية

ْ.(64) "هاارْ سْ مْ ْنعْ ْاحلقيقةْ 

ْجالثالثة: الدماملرحلة 

شرعيْعلىْاألموالْْإضفاءْمظهرْ ْإىلاليتْتسعىْْوهيْ ْالتبييضْ ْلسلةْ سْ ْنْ هيْاملرحلةْاألخريةْمْ 
ْبطريقةْ استخدامْ ْغريْاملشروعة،ْوإاتحة )ودائعْْةْ ماليْ ْبتوظيفاتْ ْربْالقيا ْ عْ ْوحمرتمةْ ْرحبةْ مْ ْها

،ْأوْعقاريةْ ْأوْابستثماراتْ ْ،احلقيقيْ)القطاعاتْاملنتجة(ْاالقتصادواستثماراتْيفْْنقدية(

ْاْاجلرمي.هملصدرْ ْرْ أثْ ْىْأيِْبقْ الْيْ ْيْ كْ ل ْْةْ ظْاستثماريْ ،ْأوْحمافْ استثمارْ ْ،ْأوْصناديقْ ةْ فنيْ ْفْ حت ْ 

                                                             

ْ(،ْمؤمترة احملاسبيةدور املصار  يف مكافحة غسيل األموال واملعاجللتمي،ْخاكْغازي،ْورقةْعملْ)ْ(62)
 .3،ْ 2002ألردن،ْاْ-تشريعاتْعملياتْالبنوكْبنيْالنظريةْوالتطبيق،ْجامعةْالريموك،ْإربدْ

 ۔142سليمان،ْعبدْالفتاح،ْمرجعْسابق،ْْ(63)
(،ْدارْالثقافة،ْعمانْراسة مقارنةدغسيل األموال يف القانون اجلنا ي: لدليمي،ْمفيدْانيف،ْرسالةْدكتوراه،ْ)ْ(64)
ْ.54،ْ 2009األردن،ْْ-
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ْالقذرةْاألموالْلادخإْإمتا ْيتمْوفيهاْالتكامل،ْأوْاالندماجْمبرحلةْالفرتةْهذهْالبعضْ ْويسمي
ْ.(65) املشروعةْغريْنشأهتاْا ْ أسْ ْنْ عْ ْكلياْ ْْفصلتنْحبيثْ ْيةاالقتصادْوْاملاليةْالدورةْيف

ْذلكْوْ،األموالْيلغسالالالْاتعمليْ ْيفْوالبنوكْ ْةاملصالالالرفيْ ْاتْ املؤسالالالسالالالْطورِْت ْْميتْاملرحلةْهذهْويف"
ْالقذرة،ْأمواهلمْلْ أصْ ْنْ عْ ْالتمويهيةْاهتمعمليْ ْجناحْ ْإلمتا ْمنْ اآلْواملالذْ ْاخلصبةْ ْبةْ الرتِْْلمتث ْ ْاهنْ أل

ْا،مقصودْ ْاتورطْ ْانكْ ْْهلْ،املؤسساتْ ْهذهْطْ تورِْْدىمْ ْنعْ ْالكشفْ ْعهمْ ْبْ عْ يصْ ْالذيْرْ األمْ 
ْالفرصالالالالالالالالالالالالالةْيعطيْالذيْاألمرْ ْ،وتقصالالالالالالالالالالالالالريْ ْإمهالْ ْعنْاْ انتْأ ْ،الرقابةْ ْيفْضالالالالالالالالالالالالالعفْ ْنعْ ْاانت ْ ْأ 
ْْخطاابتْ ْعرب ْْمأمواهلْ ْتطهريْ ْةعمليْ ْيفْاجلهاتْ ْتلكْسالالالالالالالالالالالتغاللال ْلْ ب ْقْ ْمنْاملمنوحةْ ْمانْ الضالالالالالالالالالالال 
ْ.(66) "مالئهالعْ ْفْ املصارْ ْتلك

ْکمشالالالالالالالالالاريعْْي اعالْمالي اْمردود اْعطيتْاليتْةْ والعقاريْ ْةْ التجاريْ ْاملشالالالالالالالالالاريعْ ْإىلْجوءْ اللِْْإىلْإضالالالالالالالالالافةْ 
ْْوبيعْ ْوأتجري ْْالعقاراتْ ْوإنشالالالالالالالاءْ ْالشالالالالالالالركاتْ ْأتسالالالالالالالي ْ  ْْقْ قْ الشالالالالالالال   ْةْ ايضالالالالالالاليْ الر ْ ْعاتْ واجملمْ ْيةْ كنالسالالالالالالال 
ْ.واملضمونْ ْالعايلْياالقتصادْاملردودْ ْذاتْ ْاملشاريعْ ْنْ مْ ْهاوغريْ ْواملطاعمْ ْوالفنادقْ 

ْاألموالْ ْعليهاْبناءْ ْصالبحْ وتْ ْ،لْ وااألمْغساليلْ ْجرميةْ ْدْ عقْ ْيكتملْ ْاملرحلةْ ْهبذهْنْ أْثْ الباحْ ْويرى
ْعدْ ب ْْهاصالاحبْ ْويسالتطيعْ،الغبارْ ْوهايعلْ ْالْنظيفةْ ْأمواال ْْاملشالروعْ ْغريْ ْرْ املصالدْ ْنْ عْ ْةْ النات ْ ْرةْ القذْ 
ْاملاديْفعابلنْ ْعليهْعودتْاليتْةْ التجاريْ ْالنشالالالالالالالالالالالاطاتْ ْيفْهادورْ ْوتفعيلْمنها،ْاالسالالالالالالالالالالالتفادةْ ْذلك

ْيفْدخليْحينهاْديدجْمنْاإلجراميةْنشالالالالالالالالالالاطاتهْإىلْهباْيعودْأنْ ْمنْ ْاخلوفْنْ لكْ ْ،املشالالالالالالالالالالروع
ْاجلرميةْهناْانتهاْوالالذيْ،عْ بِْطْ التْ ْبْ يغلالْ ْبعْ فالالطْ ْكالل ْ ْْوعلىْاملتوايل،ْاإلجرا ْمنْمفرغالةْحلقالة
ْاليتْاملراحلْ ْأنيرىْْاحثالبْنْ أْإالْ ْ،بونواالتْ ْط ائنياخلْوخريْ ْاتبْإذاْإالْ ْ،إليهْيعودْسالالالالالالالالوفف
ْت ْلْ حْ ر ْمْ ْنْ مْ ضْ ْتكونْاألموالْ ْغسيلْ ْجرائمْ ْهباْرِْمتْ  ْ ْاومهْ ْتنيأساسيْ ْني 

                                                             

 .6هلواري،ْأنورْإ اعيل،ْمرجعْسابق،ْاْ(65)
غريْاملشروعْابملخدراتْْوسائلْالكشفْعنْعملياتْبنيْاألموالْاملانيةْمنْالتجارالنسور،ْهشا ،ْحبثْ)ْ(66)

 .5،ْ (،ْاملؤمترْالعريبْالثامنْلرؤساءْأجهزةْمكافحةْاملخدرات،ْتونواملؤثراتْالعقلية
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 .دالتمهي مرحلة -
 .التفعيل مرحلة -

ْوضالالالالعْعلىْتقو ْ ْةْ جوهريْ ْلةْ ومرحْةْ أسالالالالاسالالالاليْ ْمرحلةْ (ْالتمهيد مرحلة)ْاألوىلْاملرحلةْ ْعدِْت ْْيثحْ 
ْحيثْ،التوظيفْ ْمرحلةْ ْنعْ ْناحديثْ ْندْ عْ ْمعناْمرْ ْالذيْكلْ ابلشالالْ ْاألموالْ ْغسالاليلْ ْجرميةْ ْ ْ سالالْ أْ 
ْمْ يتْ ْنْ كأْ ْْهاغسالالالالالالالالالالالالالاليلْاملرادْ ْلاموالْ ْنْ مأمْ ْإجيادْ ْمحاولةْ كْ ْْالالزمةْ ْاإلجراءاتْ ْةْ كافْ ْْاذْ اخت  ْْفيهاْمِْيتْ 

ْ ْ دْ وعْ ْقابةْ الرْ ْعفْ زْبضالالالالالالالالالالالالتاْ متْ ْأخرىْدولةْ ْإىلْفيهاْنشالالالالالالالالالالالالأتْ ْاليتْالدولةْنْ مْ ْتلكْاألموالنال ق ل ْ
ْ.القريبْ ْملستقبلْ اْيفْهاغسيلْتسا ْليْ ْاإليهْالداخلةْ ْاألموالْ ْأصلْ ْىعلْديدْ شْ التْ 

ْْعْ قطْ ْعلىْتقو ْواليت(ْالتفعيل مرحلة)ْيفْلةْ واملتمث ْ ْالثانيةْ ْاملرحلةْ ْأتيتْثْنْ ومْ  ْاألموالْةلْ صالالالالالالالالالالالالالال 
ْللدولةْاملاليةْالدورةْيفْإدخاهلاْثْنْ ومْ ْ،معقدةْ ْإجراءاتْ ْعرب ْْاملشالالالالالالالالروعْ ْريْ غْ ْمبصالالالالالالالالدرهاْالقذرة
ْكالمهاْْ،واإلدماجْ ْالتجميعْ ْمبرحليتْاسالالالالالابقْ ْإليهْأشالالالالالرانْالذيْالتقسالالالالاليمْوإنْ ْا،إليهْوصالالالالاللتْ ْاليت
ْابملْنايْ يؤد ْ  ْاألوىلاملرحلةْْيفْهأنْ ْذلكْ؛املشالالالالروعْ ْغريْ ْاملالْ ْغسالالالاليلْ ْةعمليْ ْتفعيلْإىلْلةحصالالالال ْالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

ْتقو ْالثانيةْواملرحلةْنفسالاله،ْواملالْ ْاملشالالروعْغريْاملالْأصالاللْ ْبنيْللفصالاللْعمليةْإجراءاتْخذتْ تالْ 
ْالفكْ ْوابلتايلْمنها،ْلالسالالالالالالالالالتفادةْ ْاملشالالالالالالالالالروعةْ ْاالسالالالالالالالالالتثماراتْ ْنطاقْ ْإىلْاملالْذلكْإدخالْعلى

ْ ْالسالالالالالابقةْاملرحلةْيفْدانمهْ ْناأنْ ْذلكْ،ماهْ بعضالالالالال ْْعنْ ْمافصالالالالاللهْ ْميكنْ ْالْتفعيلْ ْمرحلتاْاملرحلتني 
ْ.(67)(التوظيف مرحلة)ْصطلحْ مْ ْيديالتقلْالتقسيمْيفْعليهاْطلقأ ْْاليت(ْالتمهيد مرحلة)

ْةْ املتبقيالالْ ْللمراحالاللْ ْتقليالالديْ الْالتقسالالالالالالالالالالالالالاليمْ ْاهتالالاطيالالْ ْيفْعالالتْ مجْ ْمرحلالالةْ ْربعْ ْللتفعيالاللْبعالالدهالالاْوانطلقنالالا
ْ ْعربْاألموالْ ْغسيلْ ْجرميةْ ْتْ مْ فتْ (ْاإلدماجْومرحلةْالتجميعْمرحلة) ْْهاتني  ْ.املرحلتني 

                                                             

،ْمكتبةْواالقتصاديةْلنظاميةواْاالجتماعيةْجلوانبهاْدوليةْنظرةْ،األموالْغسلْجرمية،ْحممدْأمحدْ،العمريْ(67)
 .53 ،1ْ،2006ْالعبيكان،ْط
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ْجرميةْ ْروْ تتبلْ ْحيثْ،(بورصالالالةالْداخلْاملضالالالاربةْعملية)ْ،إليهْوصالالاللناْماْتربهنْ ْاليتْاألمثلةْ ْنْ ومْ 
ْطريقْ ْنعْ ْ،القذرةْ ْابألموالْ ْمْ هْ األسالالْبشالالراءْ ْهلاْالتمهيدْ ْمرحلةْ ْإجراءْ ْدعْ بالْ ْفيها،ْاألموالْ ْغسالاليلْ 
،ْمتثيال ْْذاتهْحبد ْ ْيكونْ ْلاألمواْلغاسالالاللْالبورصالالالةْداخلْأسالالالهمْ ْدواجْ ت ْْأنْ ْذلكْ؛التفعيلْ ْمرحلةْ 
رْ ْنستطيعْالْهْ أنْ ْثْ الباحْ ْيرىْسبق،ْامْعلىْأتسيساْ و ص  ْداخلْ ْاألموالْ ْغسيلْ ْرائمْ جْبيئةْ ْح 
ْفحْ ْالناميةْ ْالدولْ ْقمناطْ  ْدرجةْ ْعلىْيهْ ْاليتْمةاملتقد ْ ْلدولْ اْنطاقْ ْإىلْاألمرْ ْدِْميتْ ْاوإّ ْ ْب،سالالالالالال 
ْ.تكنولوجيةْ والْ،تماعيةْ واالجْ،يةْ االقتصادْاجملاالتْشىتْيفْوالرقيْ ْ قدِْالتْ ْنْ مْ ْعاليةْ 

ْالطرقْیبشالالالالالالالتْ ْواحملاولنيْانونينيوالقْالفقهاءْأذهانْ ْيفْكاانْ مْ ْلْ حتتْ ْأنْ ْاسالالالالالالالتطاعتْ ْجرميةْاوإهنْ 
ْ ْالعوملةْ ْعصالالالالالالالرْ ْانطالقْمعْوخاصالالالالالالالةْ ْ،انتشالالالالالالالرتْ ْاليتْاإلجراميةْالرقةْهلذهْةْ جذريْ ْحلولْ ْعْ وضالالالالالالال 

ْ.ةْ يْ االقتصادْوالنهضةْ 

ْاملاهيةْهل ْناكْ ْْوالتسالالالالالالالالاؤلْ،هذاْالفصالالالالالالالاللْيفْيثاحلدْبدايةْيفْالتسالالالالالالالالاؤلْطرحْالباحثْوقد
ْةاجلزائيْ ْالقواننيْرصالالالالدْوْمكافحتها،ْللتشالالالالريعاتْاحلقْ ْعطيت ْْاألموالْلغسالالالاليلْالقانوينْوالطبيعة
ْ ْرْ ترب ْ ْاخلطورةْ ْنْ مْ ْريْ كبْْدرْ قْ ْعلىْفعال ْْيْ هْ ْوهلْالظاهرة،ْهذهْعلىْللقضالالالالالالالالالالالالالالاءْهباْةاملختصالالالالالالالالالالالالالال 
ْ مواجهتها؟

ْْبال ْاملنطقيْابْ واجلْو ْوطبيعتهالالاْاجلرميالالةْهالالذهْرفالالةمعْمنْمعنالالاْمرْ ْامالالْ ْدْ عالالْ بالْ ْ،مْ عْ نالْ  ْهوْكْ شالالالالالالالالالالالالالالالال 
ْتنظيمْ ْذاتْ ْفعالْ أ ْْاإهنْتقولْحيثْ ْاإلجرامية،ْومراحلهاْاملشالالالالالالالالالالروعةْغريْومصالالالالالالالالالالادرهاْالقانونية
ْعْ ب ْْخذينآْها،عليْوالقضالالالالالالالالالالالاءْملواجهتهاْاهلممْ ْشالالالالالالالالالالالحذْ ْفعال ْْحيتاجْاملسالالالالالالالالالالالتوىْعايلْإجرامي ْني 
ْ ْمنهاْسبابْ أْةدْ عْ ْاالعتبار

 .ْللدولةْوالسياديْالسياسيْلالستقرارْاهتديدْ ْاجلرميةْهذهْيفْنْ إ (1

ْدورْ ْنْ مْ ْهلاْامْ ل ْْاملالية؛ْواملؤسالالالالالسالالالالالاتْابملصالالالالالارفْقةالث ْ ْعلىْسالالالالاللبياْ ْاأثرْ ْاجلرميةْهذهْيفْنْ إ (2
ْخاللْفيهْطتْ تورْ ْقدْفع الْ   .القذرةْاألموالْ ْغسيلْمجرائْ ْم ن 
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ْغريْواملصدرْ،نْقتلْوغريهامالكربىْْاجلرائمْيفش ْ ت ْْيفْاازدهارْ ْرميةاجلْهذهْيتفش ْ ْيفْنْ إْ (3
ْعها،وتوسِْْاألخرىْاجلرائمْنطاقْإىلْاملغسولةْابألموالْالعودةْإلمكانيةْ؛ابتداءْ ْهلاْاملشروع
 .عقباهاْدْ مْ حت ْ ْالْاليتْالنتائاْوحدوث

 األموال غسيل: أساليُب 3.1.2

ْحتويلْيفْاجلرميةْبورتكمْ ْهاخدمْ يسالالالالالالتْ ْاليتْغسالالالالالاليلالْقْرطْ ْاألموالْ ْغسالالالالالاليلْأبسالالالالالالاليبْقصالالالالالالدي ْ"
ْبعبارةْأوْ،(68)"مشالالالروعةْ ْصالالالورةْ ْيفْبدوت ْْتلكاتْ ومْ ْأصالالالولْ ْإىلْاجلرائمْتحصالالالالتومْ ْإيرادات

ْغاسالالالالالالالالالالالاللْ ْإليهْيلجأْالذيْاألسالالالالالالالالالالالاللوبْ ْأوْاألموالْغسالالالالالالالالالالالاليلْةْ عمليْ ْيفْبعاملتْ ْاملنهاْهيْأخرى"
ْلدراسالالالالالالاتْ ْلْ األوْ ْاألسالالالالالالا ْ ْوهيْاإلجرا ْ ْبعلمْ ْسالالالالالالاليباألْهذهْوتتعلق.ْاجلرميةْلتنفيذْاألموالْ 
ْ.(69) "األموالْغسيل

ْإىلْالتبسالالالالالاليطْنْ مْ ْتندرجْ ْعديدةْ ْوأشالالالالالالكالْ ْة،نْ متبايْ ْوطرقْ ْأسالالالالالالاليبْ ْهلاْاألموالْغسالالالالالاليلْةْ عمليْ 
ْْوعلىْالتعقيد، ْهو التهريبْ ْوكانْ،ةْ مليْ العْطبيعةْوكذلكْ،ةْ ابلعمليْ ْاحمليطةْ ْالظروفْ ْبْ حسالالالالالالالالال 
ْْهااسالالالالتخدمْ ْاليتْالطرقْ ْأقد  ْأسالالالالاليبْإىلْغسالالالاليلالْوأسالالالالاليبْ ْقطْرْتقسالالالاليمْ ْوميكنْلونالغاسالالالال 
ْ:التايلوْالنحْعلىْوذلكْ،(ةْ حديث)ْتقليديةْ ْغريْ ْوأخرىْ،ةْ تقليديْ 

 :يلي ما رِّ احلصْ  ال املثالِّ  سبيلِّ  على ومنها التقليدية، األساليبُ  :أوال   

ْهتريبْ ْ،السالالياحيْالقطاعْيفْمارْ واالسالالتثْفرْ السالالْ ْوكاالتْإىلْاللجوءْ ْ،ةْ الومهيْ ْركاتْ الشالالْ ْإنشالالاءْ 
ْ.السمسرةْ ْاجملوهرات،ْتارةْ ْ،العقاراتْ ْوقْ سْ ْ،للخارجْ ْاألموال

                                                             

ْ.57،ْ 1998،ْدارْالنهضةْالعربية،ْالقاهرة،ْجرمية غسل األموالوش،ْقهدىْقشْ(68)
هليوبل ،ْْاسةْاجلنائية،،ْموقفْالسيغسل األموال عرب اإلنرتنتحممدْعمرْبنْيون ،ْيوسفْأمنيْشاكر،ْْ(69)
ْ.57،ْ 2004لقاخرة،ْا
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 :يلي ما رِّ احلصْ  ال لِّ املثا سبيل على ومنها ،(احلديثة) تقليديةال غن ساليباأل: اثنيا

ْغسالالالالالالالالالاليلْ،للنقودْ ْالربقيْلْ التحويْ،طهريْ للتْ ْالقابلةْ ْوالشالالالالالالالالالاليكاتْ ْ،االئتمانْ ْبطاقاتْ ْاسالالالالالالالالالالتعمالْ 
ْاإللكرتوين.ْاملستنديْاالعتمادْ ْ،اإلنرتنتْطريقْ ْنْ عْ ْاألموالْ 

 التقليدية: األساليبُ  :أوال  

 :الومهية الشركاتِّ  إنشاءُ ( 1 

ْْعليهاْطلقْ ي ْ" ْْكاتالشالالالالالالر ْْأوْ،الدمىْشالالالالالالركاتْسالالالالالالمْ اْاأيضالالالالالال  ْابألغراضْتقو ْ ْالْاألهنْ ْ،وريةالصالالالالالالِ
ْغريْاألموالْ ْغسالاليلْاتعمليْ ْيفْابلوسالالاطةْ ْتقو ْ ْهاولكنْ ْها،أتسالاليسالال ْْعقودْ ْيفْعليهاْاملنصالالو ْ 
ْكيانْ ْْهلاْلي ْولكنْة،قانونيْ ْأوراقْ ْهلاْة رْتْ الالالالالم ستْ ْأجنبيةْ ْشركاتْ ْهيْ ْالشركاتْوهذه.ْاملشروعةْ 
ْعلىْالعْ االط ْ ْالدولْحكوماتْ ْعلىْصالالالالالالالالالالالع بْ ويْ ْ،واضالالالالالالالالالالالحْتاريْهدفْ ْوالْالواقع،ْيفْفعلي

ْ(70)."رعيةالشْ ْفةالص ْ ْكساهباوإْ ْاملشروعةْ ْغريْاألموالْ ْغسيلْهوْهتريدْ ْماْوكلْ ْ،امستنداهتْ 

ْومثل.ْليبياكْْالناميةْولالدِْْيفْمايْ السْ ْالشركاتْهذهْلث ْمْ ْبتأسي ْ ْيقومونْاألموالْ ْولْ اسْ ف الالالالالالالالالالالالغ
ْنلعاملْونشالالالالالالالاطهاْ،خفيْواآلخرْم علنْ ْأحدمهاْالنشالالالالالالالاطْ ْمنْانعْ نوْ ْهلاْيكونْ ْالشالالالالالالالركاتْهذه
ْالعمالةْوإحلاقْواالسالالالترياد،ْالتصالالالديرْمثل"ْمائعة"ْأ اءْ ْخذتتْ ْماْاوغالبْ .ْمنتاْغريْاهامشالالاليْ "

ْالْاليتْاأل اءْمنْوغريهاْوالتجارة،ْواملقاوالتْالوافدة،ْلعمالةاْتشغيلْوْواالستقدا ْابخلارج،

ْم عظمْأنْالظن ْ ْوأغلبْ ْه،أسالالالاسالالال ْْعلىْإنتاجيتهاْقيا ْ ْمي كنْ ْ،للشالالالركةْ ْمعنيْ ْنشالالالاطْ ْعلىْدلِْتْ 
ْحسالالالالاابتْ ْمنْمباْهلاْاألموالْغسالالالاليلْاتْ لعمليْ ْاوسالالالالتارْ ْواجهةْ ْشالالالالركاتْ ْتكونْالشالالالالركاتْهذه

ْ.(71)"(والتحويلْرافةالص ْ ْومراكزْالبنوك)ْةاملاليْ ْساتاملؤسْ ْمعْومعامالتْوعالقاتْمصرفية،

                                                             

يفْمكافحةْهذهْْلعملياتْغسلْاألموالْودورْالبنوكْاألاثرْاالقتصاديةْعوض،صفوتْعبدْالسال ْْ(70)
 .51،ْ 2005.ْجملةْاحلقوق،ْالعددْالثاين،العمليات

ْنتدىْالقانوين،جملةْاملْ،وقانوِنة غسل األموال من منظور اقتصادي، جرميعبدْهللاْغامل،ْْ(71)
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ْشالالالالالالالالالراءْمثلْعديدة،ْأسالالالالالالالالالاليبْخاللْمنْاألموالْغسالالالالالالالالاليلْاتْ بعمليْ ْالشالالالالالالالالالركاتْهذهْوتقو ْ "
ْاماليْ ْدعمهاْمِْيتْ ْث(ْمطاعمْسلسلةْأوْالفنادقْمثل)ْالتصفيةْمرحلةْيفْأوْاخلاسرةْالشركاتْ 

ْاإلحياءْمعْ،مرحبةْ ْلشالالالالالالالالالالالالالالركاتْ ْلتحويلها"ْ،(72) "املشالالالالالالالالالالالالالالروعةْغريْ ْاألموالْنْ مْ ْكبريةْ ْْكمياتْ ب
ْعد ْ ْعلىْاوحرصالالالالال ْ.ْهباْاملشالالالالالروعةْ ْغريْ ْاألموالْ ْنْ مْ ْمزيدْ ْلطْ خْ ْنْ مْ ْنلتتمكْ ْهاأرابحْ ْخامةضالالالالال ْبْ 

ْاملْرواتْ الثْ ْلوْ حْ ْبهاتْ الشْ ْإاثرةْ  ْويتمْة،صوريْ ْأرابحْإثباتْ ْمِْت ْي ْْاملشروعات،ْلتلكْفاجئةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

ْ.(73) "األرابحْتلكْ ْةمشروعيْ ْإلثباتْ ْةالضريبيْ ْالتزاماهتاْدادْ سْ 

ْأجنبيةْ ْشالالالركاتْ ْنْ مْ ْلبضالالالائعْ ْاالسالالالتريادْ ْفواتريْ ْتزويرْ ْإىلْأيضالالالاْ ْالشالالالركاتْهذهْتلجأْ ْأنْ ْوميكن"
ْْبنيْ ْالفرقْ ْإيداعْيتمْأنْ ْعلىْ،ةْ صالالالالالالالوريْ ْوبطريقةْ ْرتفعْ مْ ْسالالالالالالالعرْ ْإبثبات ْاملرتفعْ ْالصالالالالالالالوريْعرْ السالالالالالالال  
ْ.(74) "ةاألجنبيْ ْنوكْ البْ ْدْ حْ أ ْْيفْللشركةْ ْسريْحسابْ ْيفْاحلقيقيْعروالس ْ 

 :يالسياح القطاعِّ  يف واالستثمار فرالسَّ  وكاالتِّ  إىل جوءُ اللُّ  (2

ْْوكاالتْ ْإىلْاللجوءْ ْإنْ " ْحيثْ ْاملوجود،ْاملالْتربيرْ ْيفْالتهريبْ ْوسالالالالالالالالالالالائلْإحدىْي عدِْْفرالسالالالالالالالالالالال 

ْبعدْ ْخارجهْأوْنفسالالالهْالبلدْيفْهادْ رْ ْأوْها،بيعْ ب ْْيقومواْملْ،فرْ سالالالْ ْتذاكرْ ْشالالالراءْمنْامرتعْ ْيكونْ 
ْْيقو ْ ْكما"ْ،(75) "منالثْ ْنْ مْ ْقليلْ ْجزءْ ْخسالالالالالالالالالالالالالالارةْ  ْيفْمواهلْ أمْابسالالالالالالالالالالالالالالتثمارْ ْاألموالْ ْلوغاسالالالالالالالالالالالالالال 
ْةيليْ اللْ ْوالنواديْاملطاعمْ ْشالالالالالراءْيتمِْْاملثالْسالالالالالبيلْفعلىْالشالالالالالراء،ْأوْكالبناءْ ْْ،عديدةْ ْمشالالالالالروعاتْ 
ْاألموالْ ْظهورْ ْهلمْتكف لْبطريقةْ ْإبدارهتاْيقومونْثْوالكازينوهات،ْة،السالالالالالالالياحيْ ْواملشالالالالالالالروعات
قْ ْأرابحْ ْصالالورةْ ْيفْاملغسالالولةْ  ْاألمرْهذاْشالالفْ كْ ْْدْ ق ْوْ ْهذاْية،السالالياحْاالسالالتثماراتْتلكْنْ مْ ْقةحم 

                                                             

 .296ْالعددْالساد ،ْ
ْ.38ْ،1،ْط 1999دونْدارْنشر،ْْوالعامل،غسيل األموال يف مصر ،ْمعبدْالعظيمحديْْ(72)
 .962،ْمرجعْسابق،ْجرميةْغسلْاألموالْمنْمنظورْاقتصاديْوقانوينغامل،ْْعبدْهللاْ(73)
ْنهضةْالعربية،ْ،ْدارْالاالاثر االقتصادية واالجتماعية لغسيل األموال،ْقعبدْاخلالْأمحدْ(74)

 .15،ْ 1997ة،ْالقاهْر
 .164،ْ 2001بنان،ْ،ْمنشوراتْاحلليبْاحلقوقية،ْبريوت،ْلتبيض األموالشايف،ْْزعبدْالعزياندرْْ(75)
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ْطالالاعقْ ْدخولْيفْتْ فالالاوْ التْ ْالحظْعنالالدمالالاْالكولوميبْاملصالالالالالالالالالالالالالالرفْيفْالكبالالارْ ْاملسالالالالالالالالالالالالالالؤولنيْدْ حالالْ أْ 
ْاأمْ ْالسنة،ْيفْدوالرْمليون(300ْ)ْمبقدارْيكونْماْغالباْ ْالقطاعْهذاْنْ مْ ْفالعائدْ ْالسياحة،

ْ(76)."دوالرْمليون(900ْ)ْبلغْأنهْوجدْفقدْ 1991ْسنةْ ْيف

 :للخارجِّ  األموالِّ  هتريبُ  (3

ْانتشالالاراْ ْأكثرْوهي.ْاألموالْغسالاليلْهباْيتمِْْاليتْالطرقْ ْأبسالالطْ ْنْ مْ ْاألموالْ ْهتريبْ ْةْ عمليْ ْعتربت ْ"
ْ ْيفْالورقيةْالنقودْ ْإخفاءْ ْمثلْ،بسالاليطةْ ْأبسالالاليبْ ْذلكْيتمْحيث"ْ،(77) "بنياملهر ْ ْأوسالالاطْبني 

ْْاجليوبْ  ْاليتْرقالطِْْنْ مْ ْوغريهاْاألطفال،ْاتْ اظحفْ ْبْ لعْ ْيفْبوضالالالالالالعهاْأوْللحقائب،ْريةالسالالالالالال  
ْبتهريبْالقيا ْميكنْانكْ ْْهإن ْ ْبلْ-ْبراْ ْأوْجواْ ْأوْحبراْ ْ–ْالبالدْخارجْاألموالْ ْلْ نقْ ْإىلْيتؤد ْ 
ْ.(78) "البالدْ ْخارجْ ْابلربيدْاإبرساهلْ ْالنقود

ْعنْاألموالْغسالالالالالالاليللْكوسالالالالالالاليلةْ ْْهريبالتْ ْمكافحةْعلىْاحلايلْتْ الوقْ ْيفْولالدِْْأغلبْ ْوحتر ْ "
ْالتسالالالرِتْْهن ْأْ شالالالال ْْنْ مْ ْفعلْ ْكلْْرميوتْ ْ،دودْ احلْ ْوعلىْالبالدْمداخلْيفْمركيةاجلْ ْقابةالرْ ْتعزيزْ ْطريقْ 

ْحدةْ املتْ ْالوالايتْففيْنة،معيْ ْمبالغْحدودْ ْتاوزتْ ْإذاْةْ نقديْ ْأوراقْ ْمنْاملسالالالالالالالالالالالالالالالافرْ ْهلْ حيمْ ْمْ عْ 
ْالبالدْ ْإىلْهالالْ مْ حيْ ْاليتْقودالنِْْمببالالغْ ْإقراراْ ْمياْنْ أْاملسالالالالالالالالالالالالالالالافرْ ْعلىْفرضي ْْاملثالالْسالالالالالالالالالالالالالالبياللْ ْعلى

ْ(79)."أمريكيْدوالرْ ْآالفْ ْعشرةْ ْعلىْهاقيمتْ ْزادتْ ْإذاْاألخرى

ْكلْْعلىْحدثْ ْالذيْاهلائلْالتكنولوجيْ التقدِْْنْ مْ ْالرغمْ ْعلىْهأنْ ْإليهْاإلشالالالالالالالالالالالالالالارةْرتدْ ْوم مْ 
ْتمِْت ْْاليتْاألموالْهتريبْ ْاتعمليْ ْأغرهباْومنْ،قائمةْ ْتْ زالْماْالتهريبْ ْةْ مليْ عْ ْأنْ ْإالْ ْاألصالالالالالالعدة

                                                             

 .36،ْمرجعْسابق،ْغسيل األموال يف مصر والعامل،ْمعبدْالعظيمحديْْ(76)
ذهْيفْمكافحةْهْاالاثرْاالقتصاديةْلعملياتْغسلْاألموالْودورْالبنوكعوض،ْْ عبدْالسالصفوتْْ(77)

 .51،ْمرجعْسابق،ْالعمليات
 .17يدةْللنشر،ْاالسكندرية،ْدارْاجلامعهْاجلدْ،األموالدور البنوك يف مكافحة غسل جاللْوفاءْحممدين،ْْ(78)
يفْمكافحةْهذهْْاالاثرْاالقتصاديةْلعملياتْغسلْاألموالْودورْالبنوكعوض،ْْ عبدْالسالصفوتْْ(79)

 .51،ْمرجعْسابق،ْالعمليات
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ْإىلْأخرىْمرةْتعودْهتريبهالالالاْتمِْي ْْاليتْنفسالالالالالالالالالالالالالالهالالالاْاألموالْ ْنْ ألْةاألمريكيالالالْ ْحالالالدةاملتْ ْالوالايتْيف
ْإىلْةْ األمريكيالْ ْحالدةْ املتْ ْالوالايتْ ْحالدودْ ْبعبورْ ْبْ املهر ْ ْقو ي ْْإذْ ْتنظيفهالا؛ْبعالدْ ْاملتحالدةْالوالايت

ْعنْاجلماركْلسالالالالالالاللطاتْ ْحصالالالالالالالر  ْويْ ْقانوين،ْمنفذْ ْنْ مْ ْاملتحدةْالوالايتْإىلْيعودْ ْث ْ ْ،كسالالالالالالاليكْ امل
ْيبدأْ ْباملهر ْ ْدخولْ ْوبعدْ،ةْ قانونيْ ْبطريقةْ ْاألموالْتلكْ ْدخولْ ْضالالالالالالالالالالالالالالمانْ ل ْْهتْ حوزْ ْيفْاليتْاملبالغ

ْبنجاحْ ْالطريقةْ ْهذهْبوناملهر ْ ْبعاتْ ْوقد"ْ،مشالالالالالالالالالالالالروعةْ ْأموالْ ْاوكأهنْ ْاألموال،ْهذهْيفْالتصالالالالالالالالالالالالرفْ 
ْاملكسيك،ْمعْحدودْهلاْواليتْكسا ت ْْبواليةBrownsvilleْْبلدةْيفْهأنْ ْلدرجةْ ْ؛كبريْ 

5ْْوبلغالالتْ ْدوالر،ْمليالالارات8ْْإىلْ 1990ْ–ْ 1988ْعالالا ْاهلالالاربالالةْ ْاألموالْ ْوصالالالالالالالالالالالالالاللالالتْ 
ْبواليةْ San Diegoْمدينةْيفْاوأيضالالالال ْْأريزوان،ْبواليةNogalesْْمدينةْيفْمليارات
ْ.(80) "ياكاليفورن

 :العقارات سوقإبستخدام  (4

ْالقيا ْأوْ،(مبنيةْعقاراتْأوْأراضْکشراء)ْاملباشرْالعقاريْاالستثمارْ ْخاللْ ْنْ مْ ْاإمْ ْوذلك"
ْعْ للتوسالِْْعوائدهاْةْ بضالخامْ ْواإلحياءْة،الفندقيْ ْأوْ،ةالسالياحيْ ْةالعقاريْ ْعاتالتجمِْْيفْابالسالتثمار

ْ.(81) فيها

 :اجملوهرات جتارةُ عن طريق  (5

ْسالالالالالالالالالالالالالالالائلالةْ ْةْ نقديْ ْابحتياطياتْ ْحتتفظْ،اجملوهراتْ ْتارةْ ْيفْتعملْ ْاليتْاحملالتْ ْأنْ ْاملعروفْ ْنْ مْ 
ْواملشالالالالرتايتْاملبيعاتْ ْحجمْ ْيصالالالاللْ ْدفقْ ْ،والشالالالالراءْ ْالبيعْ ْقاتْ فْ صالالالال ْْإمتا ْ ْهبدفْ ْوذلكْ،ضالالالالخمةْ 
ْكوناْْهونا)ْيفْصالالالالالالالالالالةْ خاْ،الواحدْ ْالعا ْ ْيفْالدوالراتْنْ مْ ْاملالينيْئاتمْ ْإىلْاجملوهراتْارلتجْ 

ْجنوبْيفْ-ْثال ْمْ ْ-ْاألوىلْاألموالْ ْغسالالالاليلْعمليةْ ْتبدأْ  ْذلكْ ْعلىْمثالْ ْوإلعطاءْ ْ،(والصالالالالني
                                                             

يفْمكافحةْهذهْْاالاثرْاالقتصاديةْلعملياتْغسلْاألموالْودورْالبنوكعوض،ْْ سالعبدْالصفوتْْ(80)
 .51،ْمرجعْسابق،ْالعمليات

ْ.81،ْ 1998،ْحتليلْاقتصادي،ْاجلرمية الدولية املنظمةمجالْالدينْموسى،ْْأمحدْ(81)
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ْالدوالرات،ْمالينيْومعهْ،املخدراتْ ْبْ هر ْ مْ ْأييتْحيثْ ْ،(ابنكوك)ْمدينةْيفْآسالالالالالالالالاليا،ْشالالالالالالالالالرقي
ْْيفْبْ يرغْ ْاليت ْذلكْبعدْاجملوهراتْاتجرْ ْفيخلطْ ْاجملوهرات،ْراتجْ ْإىلْمهاويسالالالالالالالالالالالل ْ ْها،تبييضالالالالالالالالالالال 
ْيستلمْث ْ ْوالشراء،ْعالبيْ ْعملياتْ ْيفْيستخدمهاْاليتْةْ النقديْ ْهاحتياطاتْ ْأموالْ ْمعْاألموالْ ْهذه
ْعلىْفعليةْ ْضالالالالالالالالالالالالالالالارابتْ مْ ْعملياتْ ْنتيجةْ ْاأهنْ ْعلىْ،حنيْ ْبعدْ ْاملشالالالالالالالالالالالالالالروعةْ ْغريْ ْهأموالْ ْبْ املهر ْ 

ْ.(82)اجملوهرات

 سرةُ مْ السَ بواسطة  (6

ْمقدارْ ْحتويلْاملمكنْ ْنْ مْ ْهإنْ ْإذْ ْ؛ْالقذرةْ ْاألموالْغسيلْعمليةْ ْيفْكبرياْ دور اْْْالسمسرةْ ْلعبت ْ"
ْنْ مْ ة ْكبرْيْْاتْ كميْ ْْاهبْ ْليشرتواْالدولْإحدىْيفْمتعاوننيْ اسرةْ ْإىلْاألموالْ ْهذهْنْ مْ ْكبريْ 
ْ،ةْ ومهيْ ْشركةْ ْابسمْحىتْأوْآخر،ْشخصْأيْابسمْأوْأب ائهم،ْةاملاليْ ْوالسنداتْ ْاألسهمْ 
ْةْ ملكيْ ْتسجيلْ ْفيكونْالعملية،ْسهولةْ ْمنْ ْيزيدْ ْهذاْفإنْ ْةا يْ ْغريْالسنداتْ ْهذهْكانتْ ْْوإذا
ْالدولْاليتْتسمحْ ْيفْالعقاراتْ ْبشراءْ ْالسماسرةْهؤالءْ ْويقو ْضروري،ْغريْ ْالسنداتْ ْهذه

 "بيعهْأوشراؤهْاملرادْْالعقارْ ْفيهاْ،ْوالْتتناسبْمعْقيمةْ ْالغْ ب ْمْ ْبذلكْأبسعارْ ْلاجانبْ 
(83).ْ

 .(حديثة) ةتقليديَّ ال غن ساليباأل: اثنيا  

ْغسالالالالالالالالاليلْاتْ لعمليْ ْالسالالالالالالالالالريعةْالوسالالالالالالالالالائلْكإحدىْْةْ املتقدمْ ْةْ التكنولوجيْ ْاألسالالالالالالالالالاليبْ ْبرزتْ ْلقد"
ْقابةالرْ ْصالالالعوبةْ ْيفْالوسالالالائلْهذهْةأمهيْ ْربزوتْ ْشالالالبكتها،ْرْ وتطوِْْاالتصالالالاالتْلثورةْنتيجةْ ْاألموال

                                                             

 .20مرجعْسابق،ْ مجالْالدينْموسى،ْأمحدْ(82)
 .83نونيةْدراسةْمقارنة،ْ،ْاملدلولْالعا ْوالطبيعةْالقاموالجرمية غسل األأروىْفايز،ْاينا ْحممد،ْْ(83)
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ْعربْ ْمِْتتْ ْاأهنْ ْيفْاألموالْ ْغسالالالالالاليللْةالتقليديْ ْاألسالالالالالالاليبْ ْعنْ ْزْ وتتميالْ ْاألموال،ْتلكْمصالالالالالالدرْ ْعلى
ْ.(84) "واملتعاقبةْوالسريعةْ ْدةاملعقْ ْاتالعمليْ ْمنْ ْسلسلةْ 

 :يلي ما رِّ صْ حلَ ا ال املثالِّ  سبيل على منها رون كُ  األساليب، ه ه دتْ تعدَّ  وقدْ  

 :موالِّ لأل اإللكرتوِن أو الربقي التحويلُ ( 1 

ْْسالالالالالالتخد يْ  ْعرضتوسالالالالالالنْ،املشالالالالالالروعةْ ْريغْأمواهلمْحتريكْ ْيفْوتقنياتْ ْطرقْ ْةْ دْ عْ ْاألموالْ ْلوغاسالالالالالال 
 :التايلْالنحوْعلىْوذلكْإبجياز،ْاألساليبْهذهْألبرزْ 

ْاملصالالالالالالالالالالرفْ ْإىل"ْواير فيد"ْْظا ْ ن ْْيرجعْ " : (FidWire): فيدواير"  نظامُ  -1
ْالقذرةْاألموالْغسالالالالالاليللْةفنيْ ْلةكوسالالالالالاليْْسالالالالالالتخد ويْ ْأمريكا،ْيفْاالحتاديْاالحتياطي

ْيفْتدخلْخاصالالالالالالةْشالالالالالالفرةعنْطريقْْاألموالْبغاسالالالالالاللْاهاتفيْ ْصالالالالالالالْ االت ْ ْخاللْ ْنْ مْ 
ْاألموالْ ْحتويلْ ْمِْيتْ ْث ْ ْاملسالالالالالالالالالالتلمة،ْاجلهةْإىلْوإرسالالالالالالالالالالاهلاْملعاجلتهاْاإللكرتوينْاجلهاز
ْمعْهاتفياْ ْصالالالابالت ْ ْسالالاتْ املؤسالالْ ْقيا ْ ْخاللْ ْنْ مْ ْأوْ ،ْرْ املذكْوْاملصالالرفْ ْأوراقْ ْعلى
(FEDْ)ْنظا ْ ْيقو ْ ْثْنةْ معيْ ْشالالالالالالالالالفرةْ ْابسالالالالالالالالالتخدا ْاهلاتفْ ْعلىْتعليماتْ ْوتعطيه
(FEDْ)ْملعاجلتهاْاإللكرتوينْجلهازْ اْإىلْالرسالالالالالالالالةْ ْدخلي ْْث ْ ْالشالالالالالالالفرة،ْضالالالالالالالاهاةمب

ْليسالالالالتْ ْجهةْ ْإىلْلةْ رسالالالال ْمْ ْحويالتْ التْ ْكانتْ ْْإذاْاأمْ ْاملتسالالالاللمة،ْاجلهةْإىلْوإرسالالالالاهلا
ْ،(FED)ْنْ مْ ْهاتفي اْهباْاملؤسالالالسالالالةْ ْإخطارْمويتْ ْ،فوراْ ْدفتقيْ ْصالالالالْ الت ْ اْخط ْ ْعلى
ْإىلْاحلوالةْالرسالالالالالالالالالالالإْوْاالحتياطي،ْاملصالالالالالالالالالالالرفْ ْأوراقْ ْعلىْالتحويلْيتمْذلكْوعلى
ْ (FEDْ)ْتعليماتْيتلقىْالذيْاملصرف ْاملْحسابْ ْنمْ ْاملبالغْ ْمْ صْ ب  ْرسلْ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
 .(85)فيدستالالْ املْحسابْ ْيفْهوقيدْ 

                                                             

ْ.83مرجعْسابق،ْْ،األموالجرمية غسل أروىْفايز،ْاينا ْحممد،ْْ(84)
 .203،ْ 1999منْواحلياة،ْمقالْمنشورْيفْجملةْاألْ،األموالاملخدرات وظاهرة غسيل ْحممد،ْزعبدْالعزيْ(85)
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ْاملصالالالالالالالالالالارفْ ْنيب ْْاملدفوعاتْ ْنظا ْ ْبهْقصالالالالالالالالالالدْ ي ْ"ْ(:Chips) "شريريريريريريريرييبس"  نظامُ   -2
ْيتمْوفيهْأخرى،ْوبلدانْأمريكاْيفْعمالقةْمصالالالالالالالارفْ ْلْ وميث ْ ْاملقاصالالالالالالالة،ْلدارْ ْابعةالتْ 

 .(86) "قاصةالال الالاملْظا ْ ن ْْطريقْ ْعنْومدينْ ْکدائنْ ْْالبنوكْ ْنيب ْْاألموالْ ْإرسالْ 

ْبصالالالفةْ ْيعتمدْ ْوْبلجيكا،ْيفْالنظا ْ ْذلكْهرْ وظْ "ْ(:Swift" )سريريريويفت"  نظامُ ْ -3
ْالعمالتْمبدفوعاتْ ْأوْةْ النقديْ ْابلتحويالتْ ْةْ اخلاصالالالْ ْسالالالائلْ الرْ ْنقلْ ْعلىْةْ أسالالالاسالالاليْ 
Fedwireْ)ْطريقْ ْعنْمرسالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللْبنالالالالالكْ ْخاللْ ْنمْ ْوذلالالالالالكْاألجنبيالالالالالة، ْأو(

(CHIPSْ)الرسالةْ ْيتلقىْآخرْ ْبنكْ ْإىل. " 

 (:اال تمان بطاقة) ةاملمغنط البطاقة( 2

ْيفْتسالالالالالالالالالالالتعملْصالالالالالالالالالالالغرية(ْبالسالالالالالالالالالالالتيكية)ْلدائنيةْبطاقةْهيْاالئتمانيةْالبطاقةْأوْناالئتماْطاقةب
ْمنْأعلىْحدْبوضالالالالالالالالالعْاالئتمانيةْللبطاقاتْاملزودةْالشالالالالالالالالالركاتْتقو .ْوالشالالالالالالالالالراءْالدفعْعمليات
ْكميةْْأبنْاملدين،ْبطاقةْعنْاالئتمانْبطاقةْختتلف.ْالبطاقةْيفْاسالالالالالتخدامهاْميكنْاليتْالنقود
ْمنْالدائنةْالنقودْكميةْْمنْوإّاْمباشالالالرةْالبنكيْاحلسالالالابْمنْخصالالالمهاْيتمْالْاملدفوعةْالنقود
ْاملدينةْالنقودْكميةْْيدفعْأنْللمسالالالتخد ْوميكنْالشالالالهر،ْيفْمرةْالنقودْدفعْيتمْاملزودةْالشالالالركة
ْاألمريكيةْالشالالالالركاتْبعضْأصالالالالدرت1920ْْعا ْيف.ْبنكيةْفائدةْمعْأجزاءْعلىْأوْكاملة
ْفيزاْهيْالعالاملْيفْاالئتمالانْبطالاقالاتْأشالالالالالالالالالالالالالالهرْومنْ،الالدفعْعمليالةْلتسالالالالالالالالالالالالالالهياللْالبطالاقالاتْهالذه

 .(87)حسابهْورقمْصاحبهاْاسمْاالئتمانْبطاقةْحتمل.ْكاردْْويوروْوماسرتكارد

ْاملْاالئتمانْ ْبطاقةْ ْيفْاملمغنطْالكارتْلْ يتمثْ  ْصاحبْ ْلعميل هْالبنكْ ْصدرهاي ْْاليتْمغنطةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
ْالسالالالالري،ْرقمهْابسالالالالتخدا ْلكرتويناإلْالسالالالالحبْمنافذْ ْمنْهباْابلصالالالالرفْ ْيقو ْيْ كْ ل ْْ،احلسالالالالابْ 

                                                             

ْمنْواحلياة،ْمقالْمنشورْيفْجملةْاألْ،األموالل املخدرات وظاهرة غسيْحممد،ْزعبدْالعزيْ(86)
ْ.204مرجعْسابق،ْ

 .43 ،1201ْ،ْاحلديثةْالتقنياتْظلْيفْوالبنوكْاإللكرتونيةْالنقود،ْكايفْْيوسفْمصطفىْ(87)
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ْاملرادْاملالْرفْ صالالالالال ْْخاللْ ْنْ مْ ْاحلديثةْةالنقديْ ْالوسالالالالاليلةْهذهْابسالالالالالتغاللْاألموالْ ْغاسالالالالاللوْويقو ْ 
ْماکينتهْمنْرفصالالالالالالالالالْالذيْالفرعْ ْيقو ْث ْ ْأجنيب،ْبلدْ ْيفْآليةْ ْصالالالالالالالالالرفْ ْماكينةْ ْةْ أيْ ْمنْهغسالالالالالالالالاليل
ْبهترْ ْدقْ ْيكونْالذيْالعميلْحسالالالالالالالابْ ْنْ مْ ْةْ البطاقْرْ مصالالالالالالالدْ ْالفرعْنْ مْ ْإليهْاملالْحتويلْبلْ بطْ 

 .التحويالتْ ْعلىْمفروضةْ ْتكونْقدْواليتْالقيودْ ْمنْ 

ْاملالالالْهالالذاْحيالالازةْ ْإىلْاحلالالاجالالةْ ْدونْاملالالالْ ْفعْ دْ ْتيحْ ت ْْاأهنالالْ ْيفْاالئتمالالانْ ْبطالالاقالالةْ ْزْ تتميالْ ْاحلقيقالالةْ ْويف

ْاحلسالالالالالالالالالالالالابْ ْيظلِْْحيثْ ْبطاقة،الْحسالالالالالالالالالالالالابْ ْيفْطائلةْ ْأموالْ ْإبيداعْ ْالطريقةْهذهْلْ وتتمثْ ْا،نقدْ 
ْْنْ مْ ْاألموالْ ْاسالالالالالاللوغْ ْنيتمكْ ْث ْ ْنْ ومْ ْا،نْ دائْ  ْنْ ومْ ،ْملالعاْيفْكانواْْامْ أينْ ْةْ النقديْ ْاألموالْ ْحبْ سالالالالالال 

ْ،االئتمانْ ْبطاقاتْ ْتزويرْ ْهيْجديدةْ ْمسالالالالالالالالالالالالألةْ ْاألخريةْ ْاآلونةْ ْيفْظهرتْ ْقدْهأنْ ْكرابلذ ْ ْاجلديرْ 
ْحدوثْذلكْومؤدى"ْ،(ATMْ)ْْاآليلْاحلاسالالالالالالالبْنوافذْ ْنْ مْ ْاألموالْسالالالالالالالحببْواالحتيالْ 
ْحالةْ ْيفْامْ يْ السْ ْها،كل ْ ْْاألموالْ ْفقدانْ ْإىلْذلكْيؤديْقدْحيثْ ْ؛املصريفْ ْالعملْ ْدْ هتد ْ ْأخطارْ 

ْاسالالتخدا ْ ْأنْ ْكماْْالبطاقةْ ْلصالالاحبْ ْالسالالريْالرقمْعلىْاحملتالنيْفعرْ وتْ ْاالئتمان،ْطاقةب ْْياعْ ضالالْ 
ْرمصالالالالالالدْ ْإبخفاءْ ْيسالالالالالالمحْماْاملتسالالالالالالللة،ْاتْ العمليْ ْنْ مْ ْاإلكثارْ ْتتيحْهرةْ املظْالشالالالالالاليكاتْ ْتقنياتْ 
ْ.(88) "األموالْغسيلْيفْاكثريْ ْْااستعماهلْ ْكنْ ميْ ْتقنيةْ ْوهذهْاملال،

 :اإلنرتنت عربَ  األموال غسيل( 3

ْْطْ ربْ ْىأدْ ْلقالالد" ْْبنظالالا (ْالكمبيوتر)ْاإللكرتونيالالةْبالالاتاحلالالاسالالالالالالالالالالالالالال  ْاجملتمعْهورْ ظْ ْإىلْبكالالاتالشالالالالالالالالالالالالالال 
ْأهم ْ ْنمْ ْوكان (Information Technology) املعلوماتْوتكنولوجياْلومايتاملع

ْْْ(Electronic Money) اإللكرتونيالةْالعملالةْ ْظهورْ ْاملعلومالايتْاجملتمعْ ْوجودْ ْمظالاهرْ 
ْورْ التطِْْهذاْك انعْ ْوقدْالعامل،ْسالالالالالالالالالتوىمْ ْعلىْاملايلْللتداولْ ْوسالالالالالالالالاليلةْ ْلث  مْتْ ْتْ أصالالالالالالالالالبحْ ْواليتْ،

                                                             

 .58،ْمرجعْسابق،ْجرمية غسل األموالهدىْقشقوش،ْْ(88)
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ْوذلكْارتكاهبا،ْيفْاإلكرتونيْ ْامظهرْ ْذتْ اخت ْْاليتْاألموالْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْجرميةْ ْىعلْاهلائلْ ْالعلمي
ْ.(89) "االفرتاضيْوالعاملْ ْاإلنرتنتْابستخدا ْ 

ْحدةاملتْ ْوالوالايتْأوروابْيفْمتتدِْْأخذتْ ْاألموالْ ْغسالالالالاليلْجرائمْ ْأنْ ْإىلْا ْ االهت ْ ْأصالالالالالابعْ ْشالالالالالريوتْ 
ْْاليتْاإلنرتنتْشالالالالالالالالالالالالالالبكةْ ْعلىْالقمارْةْ يْ أندْ ْإىل ْالكازينوهاتْتسالالالالالالالالالالالالالالميةْ ْالقْ إطْ ْعلىْطلحاصالالالالالالالالالالالالالال 

ْاأهنْ ْالشالالالالبكةْ ْربعْ ْنعلْ ت ْْالنواديْهذهْومعظمْعليها،(Virtual Casinosْ)ْةاالفرتاضالالالاليْ 

ْمنْدارتالالْ ْاحلالالالْ ْواقعْ ْويفْاأهنالالْ ْإالْ،(Caribbean Basin)ْالكالالارييبْحوضْ ْيفْتقعْ 
75ْْبنيْماْترتاوحْةْ سنويْ ْارسومْ ْمنهمْمدوهلْ ْوتتقاضیْمکاتبهم،ْأوْمنازهلمْيفْأشخا ْ ْقبلْ 
ْ(Web)ْالشالالالالالالالالالالالالالالبكةْ ْعلىْاملوقعْ ْخاللْ ْنمْ ْاألنديةْذههْ ْروف ْ وتْ ْدوالر،ْألف100ْْإىلْألفا

ْاملواقعْهذهْازدهارْ ْشأنْ ْنومْ ْ،القمارْ ْآبالتْ ْوانتهاءْ ْ،الورقْ ْلعبْ ْنمْ ْابتداءْ ْالقمارْ ْأنواعْ ْكلْ 
ْعلىْالقمارْنواديْيفْالذكرْ ْآنفةْةاآلليْ ْملمارسالالالةْ ْلْ األمواْلغاسالالالليْالفرصالالالةْ ْتوفريْ ْيفْسالالالهمت ْْأنْ 
ْ.(90)املتحدةْالوالايتْيفْالدخلْ ْعلىْاملفروضةْ ْالضرائبْتفاديْإىلْافةابإلضْ ْبكة،الشْ 

 .عمليات غسيل األموال على انتشارِّ  اليت ساعدتْ  العواملُ  :3.2

ْْعلىْسالالالالالالالالاعدتْ ْعواملْ ْةْ عدْ ْهناك ْالعواملْهذهْال،ألمْواْغسالالالالالالالاليلْ ْاتعمليْ ْوانتشالالالالالالالالارْ ْعتوسالالالالالالالال 

ْْبيئةْ ْدتْ أوجْ  ْمصالالالالالادرْ ْنعْ ْالناتةْ ْاأمواهلْ ْيلبغسالالالالالْةْ اإلجراميْ ْالعصالالالالالاابتْ ْلقيا ْ ْومالئمةْ ْبةْ مناسالالالالال 
ْ.مشروعةْ ْغريْ 

                                                             

 .25،ْمرجعْسابق،ْ يةسياسة اجلناموقف الْاإلنرتنت،غسل األموال عرب عمرْبنْيون ،ْيوسفْشاكري،ْْ(89)
ْ،ْونيةْدراسةْمقارنةجرميةْغسلْاألموال،ْاملدلولْالعا ْوالطبيعةْالقانحممد،ْْإينا أروىْفايز،ْْ(90)

 .85مرجعْسابق،ْ
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 .ةاألسواق املاليَّ  : انفتاحُ  3.2.1

ْالعامليْ ْ النظاْيفْالعوملةْنْ مْ ْفقهراْوماْة،العامليْ ْاملالْأسالالالالالالالالالالالالالالواقْ ْعربْاملتزايدْ ْاالنفتاحْ ْىأدْ ْلقد
ْزايدةْ ْإىلْلْ وْ الالالالدْ ْمنْ ْثريْ كْْبنيْ ْوقيودْ ْحوافزْوجودْ ْوعالالالد ْ ْ،التجالالالارةْ ْحتريرْ ْوع مليالالالاتْ ْاجلالالالديالالالد،
ْمت ْت ْْماْاغالبْ ْاألموالْلْ غسالالالاليْاتعمليْ ْأنْ ْدجْ فتْ .ْالدولْ ْبنيْاألموالْغسالالالاليلْعملياتْ ْوتوسالالالاليعْ 
ْالدولْ ْبنيْاألموالْ ْهذهْقلْ فتتنْها،مالحقتْ ْأوْهااكتشالالالالالالالالالالالالافْ ْصالالالالالالالالالالالالعبْ ي ْْحىتْدولةْنمْ ْرأكثْ ْبني

ْ.(اآليلْالصرافْهزةأجْوْاالنرتنتْوْاحلاسوبْكأنظمة)ْاحلديثة،ْالتكنولوجياْأدواتْ ْبواسطةْ 

ْتسالالالالالالالالالالالهيلْ ْعلىْعملْ ت ْْالعك ْأوْاخلارجْإىلْالداخلْمنْاألموالْؤو رْ ْانتقالْ ْاتعمليْ ْإنْ ْإذْ 
ْغريْفاألموالْ ْ،مشالالالالالالالالالالروعْ ْهوكأنْ ْوإظهارهْتنظيفهْعلىْسالالالالالالالالالالاعدت ْْبلْ،املشالالالالالالالالالالروعْ ْغريْاملالْإخفاءْ 

ْالعاملية،ْاملالْأسالالالالالالالالالواقْ ْيفْهاواسالالالالالالالالالتثمارْ ْها،توظيفْ ْفيتمْخرْ آْبلدْ ْإىلْالبلدْ ْمنْخترجْ ْاملشالالالالالالالالالروعة
ْإضفاءْيتمْوعندماْها،اكتشافْ ْفيصعبْ ْاملشروعةْ ْابألموالْ ْاملشروعةْ ْغريْاألموالْ ْهذهْفتختلطْ 
ْهاواسالالالتثمارْ ْهاخلطْ ْويتمْ،مشالالالروعةْ ْبطريقةْ ْلبلداْنف ْ ْإىلْإعادهتاْيتمْعليهاْالشالالالرعيةْالصالالالبغةْ 
ْغسالالالالالالالاليلْظاهرةْ ْأنْ ْعلىْيةْ االقتصالالالالالالالالادْوالتقاريرْ ْاإلحصالالالالالالالالاءاتْ ْتْ ودلْ ْالوطينْاالقتصالالالالالالالالادْداخل
ْتتمِْْاليتْاإللكرتونيةْالتجارةْيوعوشْ ْة،يْ االقتصادْالعوملةْ ْظل ْ ْيفْخميفْ ْبشكلْ ْتتصاعدْ ْاألموالْ 
ْالتجارةْوحتريرْالعوملةفْ ْ،ْاملشالالالالالالالالالالالالالالروعةْ ْغريْاألموالْإخفاءْ ْيفْاإلسالالالالالالالالالالالالالالراعْ ْأجلْ ْنمْ ْدقائقْخاللْ 
ْبواسالالالطتهاْمِْيتْ ْحيثْ ْاألموال،ْغسالالاليلْ ْدائرةْ ْسالالالاعْ ات ْ ْيفْاكبريْ ْْادورْ ْعبتْ ل ْْاملاليةْاألسالالالواقْوانفتاح

ْإىلْاعودهتْ ْوعندْ،األموالْ ْهذهْلطْ خْ ْمِْفيتْ ْالعامليةْالبورصالالاتْ ْداخلْ ْوالسالالنداتْ ْاألسالالهمْ ْشالالراءْ 
ْ.(91)قانونيةْ ْمالحقةْ ْدونْ ْوْ،قيودْ ْدونْ ْهتاإعادْ ْيتمِْْاألصيلْ ْبلدْ ال

                                                             

ْ.2ْ ،2018،ْحبثْغريْمنشور،ْابملخدراتْواالتارْاألموالْغسيلْغازي،أبوْْ،سليمْ(91)
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 .يةاالقتصادحجم اجلرا م  ساعُ وات ِّ  : انتشارُ 3.2.2

ْاجلرائمْ ْثرةْ كْ ْْهادْ يْ وتزاْاألموالْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْاتْ عمليْ ْانتشالالالالالالالالالالالالالالارْ ْعلىْسالالالالالالالالالالالالالالاعدتْ ْاليتْالعواملْ ْنْ مْ 
ْ.احلديثةْ ْاحلياةْ ْلوجياتكنْوْراتلتطوِْْافقْ وْ ْعْ وتتوسْ ْرْ تتطوْ ْأخذتْ ْاليتْةْ يْ االقتصاد

ْلاملتحصالْ ْاألموالْإبخفاءْاأصالحاهبْ ْيقو ْ ْاليتْيةْ االقتصالادْاجلرائمْ ْمقدمةْ ْيفْراتْ املخدْ ْعتربْ ت ْْإذْ 
ْهاعنْ ْالشالالالالالالالالالالالبهةْ ْإلخفاءْ،االقتصالالالالالالالالالالالادْقنواتْ ْيفْهاي ْلْ غْ ْطريقْ ْنْ عْ ْاملادة،ْهبذهْاالتارْ ْنْ مْ ْعليها

ْهاجمموعْ ْيصالالالالالالالالالالالالالاللْ ْوقدْ،ابهظةْ ْاملخدراتْ ْنعْ ْالناتةْ ْاملوادْ ْأمثانْ ْإنْ ْإذْ ْا،هلْةالقانونيْ ْواملالحقةْ 
ْ.(92)الدوالراتْمنْينياملالْإىل

ْْاملشالالالالالالالالروعْ ْغريْلكسالالالالالالالالبْ ابْاملتعلقةْ ْوهيْ،يةْ االقتصالالالالالالالالادْاجلرائمْ ْحتتْ ْتندرجْ ْأخرىْجرائمْوهناك
ْالبشالالالالالالالالالرية،ْابألعضالالالالالالالالالاءْرْ اواالتْالتهريب،ْاتْ وعمليْ ْالعملة،ْوتزييفْ ْ،والسالالالالالالالالالرقةْ ْ،كاالختال ْ 
ْ.ئماجلراْمنْوغري هاْرصيدْدونْوالشيكاتْ ْالبنكية،ْالتسهيالتْاتْ وعمليْ 

ْألنْ ْاألموال،ْغسيلْ ْاتمليْ عْتزايدْ ْيفْساعدْ ويْ ْساهمْ ي ْْوغريهاْيةاالقتصادْاجلرائمْهذهْجمموعْ 

ْإىلْأْ فيلجْ،طريقةْ ْةْ أبيْ ْهإخفاءْ ْحياولْ ْاملشالالالالالالالالالالروعْغريْاملالْ ْعلىْصالالالالالالالالالاللحيْ ْعندماْاجلرميةْ ْرتكبْ مْ 
ْ.عنهْ ْالشبهةْ ْبعادْ إلْعليهْلصْ حْ ْالذيْاملالْوتطهريْ ْتنظيفْ ْعملياتْ 

 اال تماِن املصريف: : النظامُ 3.2.3

ْىْبدورْ سالالالالالالالالالالالالالالمْ وْماْيْ هْ ْوْاألموال،ْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْ ْاتعمليْ ْالتْ معدْ ْزايدةْ ْيفْدورْ ْاملصالالالالالالالالالالالالالالريفْللنظا ْ 
ْ.األموالْ ْغسيلْ ْاتْ عمليْ ْيفْاملصارفْ 

 :جوانب   عدةِّ  نمِّ  الدورُ   اه ويربزُ 

                                                             

 املرجعْالسابق.ْ(92)
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 .ةِّ الربوي   الفا دةِّ  نظامُ  :أوال  

ْاليتْالفائدةْأسالالا ْ ْعلىْةمبنيْ ْفاملصالالارفْ ْ،األموالْ ْغسالاليلْلعملياتْ ْباْ خصالالْ ْملجأْ ْالبنوكْ ْعتربْ تْ 

ْمعْ تْفالبنوكْ .ْ(93)ْ(ابَ ر ِّ ال مَ رَّ وحَ  عَ يْ البريَ  هللاُ  لَّ حَ وأَ )ْ تعاىلْهبقولْ .ْاإلسالالالميةْالشالالريعةْمتهاحرْ 
ْ.املركزيْالبنكْقبلْنْ مْ ْدْ حتدْ ْفائدةْقابلْ مْ ْالنا ْجلمهورْضهارْ ت قْثْ ْالنا ْ ْنْ مْ ْاألموالْ 

ْْالنسالالالالالالالالالالبةْهذهْعدِْوتْ  ْزايدةْ ْعلىْتعملْ ْةْ الربويْ ْالفائدةْ ْفهذه.ْاجلمهورْ ْمعْالتعاملْ ْيفْاأسالالالالالالالالالالاسالالالالالالالالالال 
ْقالتحقْ ْنعْ ْظرْ النْ ْضْ غْ ب ْْوالْ واألمْالودائعْ ْعْ مْ جبْ ْالبنالالالكْ ْقيالالالا ْذلالالالكْتبعْ ي ْْمالالالاْالبنالالالك،ْإيراداتْ 
ْ.(94)منهاْتْ جاءْ ْاليتْابملصادرْ 

ْبلْسالالالالالتسالالالالالارعْأخرىْاْ بنوكْناكْ هْدتْ ْرها،مصالالالالالدْ ْيفْاْ مشالالالالالكوكْةْ ماليْ ْوديعةْ ْرفضْ ْنكاْ ب ْْأنْ ْوْ فلْ 

ْ.هابْ جللْ ْالوديعةْهذهْأما ْ ْرقْ الطِْْلسه ْ تْ 

ْ.منهاْقالتحقِْْأوْهامصدرْ ْنعْ ْظرْ النْ ْضْ غْ ب ْْاألموالْ ْتمعْ ْتعلهاْالبنوك،ْبنيْ ْاملنافسةْ ْهذه

ْغسالالالالالالالالالاليلْ ْاتعمليْ ْدْ وتزايْ ْانتشالالالالالالالالالالارْ ْيفْةْ التقليديْ ْالبنوكْ ْيفْةْ الربويْ ْالفائدةْ ْنظا ْ ْدْ سالالالالالالالالالالاعْ ي ْْلذلك
ْلبْ نْقْ مْالتسالالالالالالالالالالالرِتْْأوْاألموال،ْهذهْاكتسالالالالالالالالالالالابْرْ مصالالالالالالالالالالالدْ ْنْ مْ ْقالتحقِْْ دْ عْ ْطريقْ ْنعْ ْاألموال،
ْ.موالاألْهذهْعنْاملاليةْ ْسةْ املؤسْ 

 يف البنوك. ةِّ املصرفيَّ  ةِّ ريَّ السِّ  اثنيا : نظامُ 

ْ،العمالءْ ْمعْ ْهاتعاملْ ْيفْةْ صرفيْ املْاملعلوماتْ ْةريْ سْ ْنظا ْ ْعلىْاملاليةْواملؤسساتْالبنوكْ ْدْ عتمْ تْ 

                                                             

 .275قمْرْْاآليةالبقرة،ْْ(93)
ْفرا ْأمحدْزيد،ْأبوْالعظيمْعبدْغيث،ْحممدْعلىْجمديْحاش،ْهللْعبدْالرازقْعبدْمنصور،ْإبراهيمْأمحدْ(94)

،62ْْالعددْ-ْاملعاصرْاإلسالميْالفكرْجملة ْاملعرفةْإسالمية،ْمحادْالكرميْعبدْمحزةْحطاب،ْتوفيقْكمالْْالعوران،
2010ْ، 77. 
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ْالعاط ْ ْشالالالالالالالالالد ْ ْعلىْوالبنكْ ْالعميلْحير ْ ْاليتْاألمورْ ْنْ مْ ْ،العميلْ ْومعامالتْ ْأموالْ ْرب ْ عتْ ت ْْإذْ ْْ
 .اخلاصةْحياتهْمنْجزءْ ْاأهنْاعتبارْعلىْ،عنهاْخريناآل

ْعلى ْالذيْنصْ ْالبنوكْقانونْنمْ (72ْ)ْةْ املادْ ْيفْجاءْ لذاْ

ْهموخزائنْ ْموأماانهتْ ْهم،وودائعْ ْ،العمالءْ ْحسالالالالالالالالالالاابتْ ْجلميعْ ْةالتامْ ْةيْ السالالالالالالالالالالر ْ ْمراعاةْالبنكْ ْعلى"
ْاحبصالالالالال ْْنْ مْ ْةْ طيْ خْ ْمبوافقةْ ْإالْمباشالالالالالرْ ْغريْ ْأوْباشالالالالالرْ مْ ْبطريقْ ْبياانتْ ْأيْ ْإعطاءْ ْظرْ وحيْ ْه،ديْ لْ 

ْهذاْأحكا ْ ْضالالالىت ْقْ مبْ ْهباْاملسالالالموحْورثتهْ ْأحدْ ْمنْأوْةْ اخلزانْأوْاألمانةْ ْأوْالوديعةْ ْأوْاحلسالالالابْ 
ْمنْسالالالالالالالالالالالالالالبالالبْ ْأليْ ْوالبنالالكْ ْالعميالاللْ ْبنيْ ْالعالقالالةْتْ ثبتالالْ ا ْْوْ ولْ ْحىتْاقالالائمالالْ ْاحلظرْ ْظالاللِْويْ ْالقالالانون،
ْ.(95)"األسبابْ 

ْتْ نصالالْ ْدْ فقْ ْالقانون،ْنْ مْ (72ْ)ْةاملادْ ْأحكا ْ ْخالفْنْ مْ ْكل ْ ْْعلىْالصالالارمةْ ْالعقوبةْ ْتْ وجاءْ "
ْنْ مْ (72ْ)ْةاملادْ ْأحكا ْ ْخيالفْ ْنْ مْ ْكلِْْْبْ عاقْ ي ْْو"ْ" :هأنْ ْعلىْالبنوكْقانونْمن(70ْ)ْاملادة
ْْنْ عْ ْلِْقْ ت ْْالْةْ دْ مْ ْابحلب ْ ْالقانونْ ْهذا ْآالفْ ْعشالالالالالالالرةْ ْنْ عْ ْلِْتقْ ْالْةْ ماليْ ْبغرامةْ ْأوْرْ أشالالالالالالالهْ ْةْ تْ سالالالالالالال 
ْ .(96)العقوبتنيْ ْلتاكْ ب ْْأوْأردينْدينارْ ْألفْ ْمخسنيْنْ عْ ْزيدْ ت ْْوالْدينارْ 

ْأيْ ْألنْ ْالبنوك،ْداخلْاألموالْ ْغساليلْ ْاتْ عمليْ ْزايدةْ ْعلىْيعملْ ْةاملصالرفيْ ْةالسالريْ ْيفْدْ شالدِْفالتْ 

ْْمكاانْ ْجيدْ ْالْاقتصالالالالالالالالالالالالالاديةْ ْجلرميةْ ْبْ رتكْ مْ  ْالبنوكْداخلْإالْ ْأموالهْوغسالالالالالالالالالالالالاليلْ ْإلخفاءْ ْابْ مناسالالالالالالالالالالالالال 
"ْ ْْنظا ْ ْإىلْتسالالالالالالالتندْيتالْ ْةاملصالالالالالالالرفيْ ْسالالالالالالالاتواملؤسالالالالالالال  ْوْوكهابنْتلتز ْ ْاليتْفالدولْ ْةاملصالالالالالالالرفيْ ْةي ْر ْ السالالالالالالال  

ْتسالالمحْوالْ،(ةاملصالالرفيْ ْةالسالالريْ )ْاملبدأْهذاْعنْ ْابخلروجْ ْحمْ تسالالْ ْوالْة،املصالالرفيْ ْةلسالالريْ ابْمصالالارفها

                                                             

ْكانونْاألول،ْالبنكْاملركزيْاألردينْ،دائرةْاألحباثْ ،2000ْلعا 21ْقانونْالعقوابتْرقمْْ(95) ،ْعمان،
2001 ْ،76. 

ْ.76،ْ 26ْ،2000قانونْالعقوابتْرقمْْ(96)
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ْكذللْ،العميلْ ْنْ مْ ْصالالرحيةْ ْةْ خطيْ ْمبوافقةْ ْإالْهعمالئْ ْنعْ ْةْ مصالالرفيْ ْأسالالرارْ ْةْ أيْ ْشالاليي فْنْ أبْللبنك
ْ.(97) "األموالْغسيلْ ْاتْ ي ْلعمْفيهاْتزداد

ْإجيالالادْ ْيْ وهْ ْواملمنوعالالاتْاملخالالدراتْ ْارتالالْ ْواجالالهت ْْحالالديثالالاْ ْتظهرْ ْبالالدأتْ ْمشالالالالالالالالالالالالالالكلالالةْ ْهنالالاكْ ْولكنْ "
مْفْ يوظْ ت ْْإعادةْنْ مْ ْمهْ نالْ ك ْ متْ ْةقانونيْ ْلائوسالالالالالال ْربزْ ت ْْاملشالالالالالالكلةْفهذهْ،مت ْتميع هاْاليتْاهلائلةْ ْأمواهل 
ْْقالانونْيوجالدْهأنالْ ْيف ْإعال ْعلىْنصِْي ْْاألمريكيالةْاملتحالدةْالوالايتْيفْ 1970ْعالا ْنْ سالالالالالالالالالالالالالال 
ْادْ حْ ْماْأمريكي،ْدوالر(10000ْ)ْمبلغْتفوقْاليتْاملهمةْاباليداعاتْاملختصةْلطاتالسِْ
ْنْ مْ ْلي ْ ْشالالالالالالالالالالالالالالركاتْ ْبواسالالالالالالالالالالالالالالطةْ ْاإليداعْ ْإجراءْأوْ،رتاتْ فْ ْعلىْمداعاهتإيْتزئةْإىلْئةالفْ ْهبذه
ْ.(98) "الرئيسينيْاأصحاهبْ ْعلىْفْ التعرِْْمكنْ الالْ امل

ْذلالك،ْمنْ ْواحلالذرْ ْاحليطالةْ ْمبالدأْ ْولْ الالدْنْ مْ ْكثريْ ْيْفْةاملركزيالْ ْالبنوكْ ْخالذتْ أ ْْذلالكْعالدب ْْهأنالْ ْإالْ  

ْالشالالالالالالالالالالالالكوكْ ْأمثرتْ ْأوْالوديعةْ ْحجمْ ْايدةْ ْزْالحظتْ ْإذاْاألموالْ ْمصالالالالالالالالالالالالدرْ ْنعْ ْقْ تتحقْ ْفأخذتْ 
ْ.جمزأةْ ْمببالغْ ْكانتْ ْْولوْ ْحىتْالوديعةْ ْحول

 ة:سَ اإلداري داخل املؤسَّ  النظامُ اثلثا : 

ْمجهورْنمْ ْالودائعْ ْونلْ قبالْ يتْذينالْ ْمهْ ْمألهنْ ْاملصالالالالالالالالالالالالالالالارف،ْموظفيْعاتقْ ْعلىْىلقْ ي ْْدورْ ْهناكْ 
ْ.للعمالءْ ْفْ الصرْ ْاتْ بعمليْ ْيقومونْالذينْموهْ ْ،األموالْ ْوني قرضْالذينْموهْ ْ،النا ْ 

ْاتْ عمليْ ْفإنْ ْالشالالالالالالكوكْ ْاحوهلْ ْت ثارْ ْةْ عمليْ ْةْ أيْ ْعنْ ْالغْ اإلبْ ْيفْفْ املصالالالالالالارْ ْفووظ ْ مْ ْباطأت ْْماْاإذْ فْ 
ْ.ةْ الالال اْلالالثلوْ الالْ املْاأمواهلْ ْلغسيلْ ْمةْ مالئْ ْبيئةْ ْاملصريفْهازْ اجلْ ْمنْعلْ وتْ ْ،عْ وتتوسْ ْتزدادْاألموالْ ْغسيلْ 

                                                             

صر،ْمْ-ديدة،ْاإلسكندريةْ،ْدارْاجلامعةْاجلدور البنوك يف مكافحة غسيل األموالحممدين،ْجاللْوفاء،ْْ(97)
ْ.87،ْ 2001ْد،ْط،

،ْها احتاد املصار  العربيةصرفية، أحباا ومناقشات الندوة اليت نظمسرية احلساابت املْتوفيق،شبور،ْْ(98)
 .93،ْ 1993احتادْاملصارفْالعربية،ْبريوت،ْْ،)السريةْاملصرفية(
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ْفْ خف ْ يْ سْ ْذلكْألنْ .ْاملصرفْ ْإىلْاخلةْ الدْ ْةْ املصرفيْ ْاتْ العمليْ ْيفْوالتدقيقْ ْقْ التحقِْْنْ مْ ْدْ ب ْْفال
ْ.آمنْ ْانْ كمكْْاملصارفْ ْداخلْاألموالْ ْغسيلْ ْاتْ عمليْ ْلْ غلغْ وتْ ْعْ توسِْْنْ مْ 

ْ (99) "وهيْموالْ األْغسيلْ ْاتْ عمليْ ْعلىْنالْ ت ْْأنْ ْكنْ ميْ ْراتْ مؤشْ ْةْ دْ عْ ْفهنالك"

ْأخرى.ْالتْ مبعْ ْهائلةْ ْنقديةْ ْمبالغْ ْتبديلْ ْنمْ ْابإلكثارْ ْالعميلْ ْا ْ يْ الالقْ ْ(1

ْحتْ ْةغيْ ب ْْاآليل،ْالصالالالالالالالرافْجهازْ ْبواسالالالالالالالطةْ ْطائلةْ ْمبالغْيداعْ إبْالعميلْ ْقيا ْ ْ(2 ْصالالالالالالالالاالت ْ ْياشالالالالالالال 
ْ.ْاملصرفْ ْمستخدميْعْ مْ ْاملباشرْ 

ْ.ْواحدةْ ْرةْ مْسحبهاْث ْ ْةوجيزْ ْفرتةْ ْخاللْاملالْ ْنْ مْ ْكبريةْ ْْمبالغْداعْ إي(3ْ

ْوكذلكْهمشالالالالالالالالاريعْ مْتفوقْ ْكبريةْ ْْمبالغْيداعإبْصالالالالالالالالغريةْ ْمشالالالالالالالالروعاتْ ْأصالالالالالالالالحابْ ْعمالْ ْقيا ْ ْ(4
 .قداْ الالال الالنْمِْتْ الال الالالتْاتْ مدفوعْبواسطةْ ْللخارجْ ْكبريةْ ْْمبالغْ ْبتحويلْ ْيقومونْالذينْالعمالءْ 

ْرورةْ وضْ ْفيها،ْاملشكوكْ ْاألموالْ ْدرْ ومصاْالعمالءْ ْةهويْ ْنْ مْ ْقْ تتحقْ ْأنْ ْاملاليةْةْ سْ املؤسْ ْعلىالالالالالالالالالالالالفْ 
ْ.وهلابْ قالْ ْوعد ْ ْهباْاالشتباهْ ْيتمْمصرفيةْ ْعمليةْ ْةْ الالْ أيْنْ عْ ْاإلبالغْ 

 والتدقيقِّ  الرقابةِّ  ظامِّ نِّ  :ضعفُ  3.2.4

ْْأي ْ ْيفْوالتدقيقْ ْالرقابةْ ْنظا ْ ْضالالالالالالالعفْإنْ  ْالثغراتْ ْنْ مْ ْكثريْ ْْحدوثْ ْإىلْيؤد ْ ي ْْةْ ماليْ ْسالالالالالالالةْ مؤسالالالالالالال 
ْغريْ ْأبموالْ ْاخالهلْ ْنْ مْ ْابلدخولْ ْيامهمالالالالالالالالالالالالالالالالالالقْ ْوابلتايلْاجملتمعْيفْاجملرمنيْنْ مْ ْكثريْ ْْهايسالالالالتغلِْْاليت

ْوتدقيقْ ْورقابةْ ْحماسالالبةْ ْناكهْ ْكونْ ي ْْأنْ ْدْ ب ْْفالْنهاعْ ْالشالالبهةْ ْوإبعادْ ْهاغسالاليلْأجلْ ْنمْ ْمشالالروعةْ 
ْْبْ عاقْ يْفاملسالالالالالاليءْ ْالسالالالالالالليمْ ْالوجهْ ْعلىْاألمورْ ْتتمْ ْحىت ْأيْ ْنْ فإْذلكْقابلومْ ْ،ىاْزجيْنْ واحملسالالالالالال 

                                                             

ْ.58ْ،ْمرجعْسابق،العربيةْالبلدانْيفْاألموالْغسلْمكافحةْ،أمحدسفر،ْْ(99)
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ْسالالريْ ْوعلىْظا ْ الن ْ ْةْ إنتاجيْ ْعلىْهرْ أثالْ ْينعك ْ ْواحملاسالالبةْ ْالرقابةْ ْنصالالرْ عْ ْيفْحيدثْ ْأنْ ْكنميْ ْخللْ 
ْ.هعملْ 

ْالمْ العْ ْوحماسالبةْ ْةْ الرقابْ ْمبدأْ ْعلىْاإلسالال ْ ْر ْ حْ ْوجدانْ،اإلسالالميْا ْ ظْ الن ْ ْإىلْناعْ رجْ ْماْافإذْ 
ْىلْ صالالالْ ْ-ولْ الرسالالالِْْرقابةْ ْةْ الشالالالرعيْ ْالرقابةْ ْمظاهرْ ْنْ ومْ .ْاحلياةْمناحيْةْ كافْ ْيْفْالنظا ْهذاْوتطبيقْ 

الْ املْفيجازيْحياسبهمْفكانْالهْ مْ عْ ْوعلىْ،األقاليمْ ْوالةْ ْعلىْ-ْموسلْ ْعليهْهللاْ  ْويعاقبْ ْ،حسنْ ال
ْروةث ْْوإحصالالالاءْ ْالهعمْ ْحماسالالالبةْ ْيفْأيضالالالاْ ْعنهْهللاْ ْرضالالاليْ ْاخلطابْبنْعمرْرقابةْ ْوهناكْ،ءْ املسالالالي

ْاليتْاإلجراءاتْ ْجمموعةْ ْهيْفالرقابةْ ".مستمرةْ ْبصورةْ ْتابعتهمومْ ْالوالايت،ْهمالالالالالالالاليتول ْ ْلبْ قالْ ْالهمْ عْ 

ْالضالالعفْ ْنواحيْمعاجلةْ ْأجلْ ْنمْ ْاملوضالالوعةْ ْلخططْ لْالفعليْالتنفيذْ ْمطابقةْ ْنمْ ْدْ للتأكِْْوضالالعْ تْ 
ْ.ْ(100)ْ"هتكراْرْملنعْاخلطأْ ْعلىْوالقضاءْ ْوالقصورْ 

ْهسالالالالالالالالالالالالالالبحانْ ْهللاْ ْمنْةْ علويْ ْرقابةْ ْفهيْاألبعادْ ْمتكاملةْ ْاجلوانبْ ْةْ متعددْ ْاإلسالالالالالالالالالالالالالالال ْيفْقابةْ والرْ "
ْأشالدِْْوهيْره،عناصالْ ْةْ وبكافْ ْهأجزائْ ْجبميعْالكونْ ْحتكمْ ْاليتْالرقابةْ ْتلكْ،ْالبشالر،ْعلىْتعاىلْو

ْ.(101) "نواايهْيفْوْأقوالهْويفْأفعاله،ْويفْاملؤمن،ْسلوكْ ْيفْاأتثريْ 

ْ.(102) (اقيب  رَ  ء  يشَ  ل ِّ كُ   ىلَ عَ  هللاُ  انَ وكَ  ْ)تعاىلْيفْقولةْةالرقابْهذهْلوتتمثْ 

ْوإذاْاملتاحةْلمواردلْختصالالاليصْ ْلأفضالالالْولتحقيقْ،العا ْ ْاملالْ ْحلمايةْ ْضالالالروري تانْوالتدقيقْ ْفالرقابةْ 
ْضالالالالالالالمريْ ْنمْ ْالنابعةْ ْةْ الذاتيْ ْالرقابةْ ْكناهْ ْدْ جن ْ ْاسالالالالالالالالمي،ْنظا ْ ْوجودْ ْل ْ ظْ ْيفْقابةْ الرْ ْإىلْنظرانْما
ْ.فيهْواإلخال ْللعملْيدفعهْالذيْالديينْالوازعْ ْومصدرهاْ،الفردْ 

                                                             

ْاتمكتبةْالكليْ،سالميالسياسة االقتصادية والنظم املالية يف الفقت اإل،ْأمحداحلصري،ْْ(100)
 .529،ْ 1978،ْاألزهريةْ
ْالتدريبْللبنكْاإلسالمي،ْالفكرْاإلداريْيفْاإلسال ،ْاملعهدْاإلسالميْللبحوثْْوأمحدحمسنْْاحلضري،ْ(101)

ْ.191 (،1990ْ-ه1411لسعودية،ْ)اْ–للتنمية،ْجدةْ
ْ.52رقمْْاآليةْاألحزاب،ْ(102)
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ْ (103) "أنواعْ ْثالثةْ ْعلىْاإلسال ْيفْفالرقابةْ "

ْدِْعْ وتالْ ْ،للفردْ ْوالوجداينْد  يينالْالوازعْ ْمنْتنبعْ ْواليتْ،النظا ْ ْأسالالالالالالالالالالالالالالا ْ ْوهيْ:ال اتيةُ  قابةُ الرَّ . أ
ْهْ ن ْمْ ْإمياانْ ْسالالالالالالالتقامةْ اْعملهْيفْاديزدْعندماْابلراحةْ ْرْ يشالالالالالالالعْ ْالفردْ ْأنْ ْتجدْ فْ ْ،ةْ الرقابْنواعْ أ ْْأهم ْ ْنْ مْ 

ْ.(104)(يد  تريريِّ عَ  يب  ريريقِّ رَ  تِّ ريريْ يدَ لَ  إالَّ  ل  وْ قريَ  نمِّ  فظُ لْ يريَ  ما) ْتعاىلْبقوله

ْاإلشالالالالالالالالالالالالالالرافْ ْةْ عمليْ ْيفْةْ الدولْهاوال ْت ْتْيتالْ ْ(:التشريريريريريريريريريريريريعية أو القانونية) ةُ التنفي يَّ  قابةُ الرَّ  ب.
ْ.تابعةْ مْ الوالْدقيقْ توال

 ونَ اهُ والنَ  و ِّ رُ عْ ملَ ابِّ  ونَ رُ مِّ اآل)ْا ْ النْ ْوعام ةْ ْقدوالعْ ْل ْ احلْ ْأهلْ ْرقابةْ ْوهيْ:الشعبيةُ  قابةُ الرَّ . ج
 .(105)(رِّ كَ نْ املُ  نعَ 

ْ ْ(106)هان ْمْ ْنوعةْ املمْاألعمالْ ْبعضْ ْلىعْ ْاألردنْ ْيفْالبنوكْ ْقانونْ ْنمْ (11ْ)ْاملادةْ ْتنصْ ْإذْ 

ْجمموعْيزيدْفعالةْ ْأوْئتمانيةْ اْتسهيالتْ ْعميلْ ْأيْ ْحْ مينْ ْأنْ ْصْ رخْ مْ ْنكْ ب ْْألي ْ ْجيوزْ ْال (1
ْيف(ْاملسالالالالالالالالالالالالالالالامهنيْبلقْنمْ )ْاملدفوعْ ْاملالْرأ ْ ْنمْ ْ%25ْنعْ ْوقتْ ْأي ْ ْيفْالتزاماهتا

 .املركزيْالبنكْ ْمبوافقةْ ْإالْ ْالقانوينْهتياطْ احْ 

ْأوْا هْ ْبضالالالالالالالالالمانْ ْلعميلْ ْمانيةْ ائتْتسالالالالالالالالالهيالتْ ْةْ أيْ ْحْ مينْ ْأنْ ْصْ رخْ مْ ْنكْ ب ْْألي ْ ْجيوزْ ْالْ (2
 .اتْ املسميْ ْمنْذلكْغريْأوْهمنصبْ 

                                                             

،ْعليها من منظور اسالم  والرقابة العاملني يف اخلدمة املدنية أخالق العمل وملوكالعمر،ْفؤادْعبدْهللا،ْْ(103)
 (،9199ْه،1419ْ)ْ،1البنكْاإلسالميْللتنمية،ْاملعهدْاإلسالميْللبحوثْوالتدريب،ْجدة،ْالسعودية،ْط

117. 
 .18رقمْْاآليةْق،ْ(104)
 .112التوبة،ْاآليةْرقمْْ(105)
ْ.14 ،8199ْْ،عمان،ْطْ،ْدارْالفكر،دِناألر  اجلرا م االقتصادية يف التشريععبدْالرمحن،ْانئل،ْْ(106)
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ْسالالالالاتْ املؤسالالالال ْْعلىْوالتدقيقْ ْالرقابةْ ْظا ْ ن ْْعفْ ضالالالالْبهاسالالالالب ْ ي ْْأنْ ْكنميْ ْاليتْاالنعكاسالالالالاتْ ْنْ ومْ 
ْ ْيليْماْاملالية

ْم مْ ْا،أصحاهبْ ْفْ عرْ ي ْْالْةومهيْ ْشركاتْمتلكهاْةْ خارجيْ ْمشاريعْمتويلْ ْيفْالبنكْ ْريطْ توْ " -1
 .(107) "البنكْمواردْ ْاستنزافْ ْإىلْييؤد ْ 

ْأعضاءْ ْعلىْشخصيةْ ْوأعباءْ ْورواتبْأجورْ ْمنْومرتفعةْ ْعاليةْ ْنفقاتْ ْالبنكْ ْكبيدْ ت ْ"ْ -2
ْالعموالتْ ْأوْالفوائدْ ْحسالالابْمنْدْ سالالدْ وتْ ْ،التابعةْ ْوالشالالركاتْ ْواألقاربْ ْاإلدارةْ ْجمل ْ 
 .(108) "البنكْملواردْاستنزافاْ ْوابلتايلْاختالسيْشكلْ ب

ْكفايةْ ْْاخنفاضْ ْإىلْييؤد ْ ْ،املاليةْ ْاملؤسالسالاتْ ْداخلْوالتدقيقْ ْالرقابةْ ْظا ْ ن ْْعفْ ضالْ ْإنْ "ْ -3
ْ.(109)"الطوارئْمواجهةْ ْعلىْدرهتاقْ ْ دْ عْ ْوابلتايلْ،املصارفْ ْيفْاألموالْ ْرؤو ْ 

ْنعك ْ ي ْْماْوهذاْ،ملصالالالالالالارفْ اْداخلْاملالْ ْرأ ْ ْاخنفاضْ ْإىلْييؤد ْ ْاإلقراضْ ْأمرْ ْيفْسالالالالالالاهلْ فالتْ 

ْ.ستقبال ْمْاجلمهورْأوْمالءالعْ ْابحتياجاتْ ْابلوفاءْاملصرفْ ْدرةْ قْ ْعلىْسلباْ 

ْدهْ تْ ْأحياانْ ْفاملوظفْالثغرات،ْنْ مْ ْكثرياْ ْْفيهْجدْ فتْ ْاألخرىْاألنظمةْ ْل ْ ظْ ْيفْالرقابةْ ْظا ْ ن ْْاأمْ ْ

ْوابلتايلْ،ضالالالالالالالالالالالالالعيفْ ْالفردْ ْندعْ ْالديينْ ْالوازعْ ْأنْ ْهذاْعاومْ ْمنه،ْقريباْ ْاملسالالالالالالالالالالالالالؤولْدا ْماْيعملْ 

ْاملؤسالالالالسالالالالةْ ْعلىْذلكْثرْ أْعك ْ نْ يالْ ْماْ،أوْمنعد ْضالالالالعيفْأوْموجودْغريْالذاتيةْالرقابةْ ْنصالالالالرعْ 
ْ.سلبيةْ ْآباثرْ ْينذرْماْوهوْ،العمالْ ْهؤالءْ ْهباْيعملْ ْاليتْةاملاليْ 

                                                             

،1ْ،1998ْط،ْعمان،ْصرفيةالتدقيق والرقابة يف البنوك، معهد الدراسات املعبدْهللا،ْخالدْأمني،ْْ(107)
58ْ،60.ْ
ْ.60املرجعْالسابق،ْْ(108)
رفْالعربية،ْ،ْاحتادْاملصاركزيةيفْالرقابةْوالتفتيظْمنْقبلْاملصارفْاملْالرقابةْاملصرفيةعدانن،ْْهنيدي،ْ(109)

ْ.1987ْ،21بريوت،ْ
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ْنْ مْ ْالكثريْ ْفيهاْدْ تْ ْاليتْواملصالالالالالارفْ ْةْ املاليْ ْاملؤسالالالالالسالالالالالاتْيفْةْ حيْومظاهرْ ْأمثلةْ ْدْ تْ ْماْاوغالبْ "
ْأسالالالالا ْ ْعلىْأوْرشالالالالوةْ ْقابلمْ ْةاملصالالالالرفيْ ْواخلدماتْ ْة،املصالالالالرفيْ ْالتسالالالالهيالتْ ْكتقدميْ ْْ،املخالفاتْ 
ْ.(110) "ةالسياسيْ ْأوْةائريْ العشْ ْأوْةئويْ الفْ ْأوْةْ الشخصيْ ْاجملاملةْ 

ْوهذهْمصالالالريف،ْضالالالمانْ ْدونْ ْالنا ْ ْمنْفئةْ ْإىلْلديهْاملودعةْ ْلْ األمواْيقرضْ ْاملصالالالرفْ ْأنْ ْفتجد

ْ.رشوةْ ْدفعْمقابلْأوْ،بشهرةْ ْعْ تتمتْ ْاليتْأوْ،والنفوذْاجلاهْ ْأصحابْ ْنمْ ْتكونْ ْقدْالفئةْ 

ْمنهْأكثرْأوْعادلهيْمصالالالالريفْضالالالالمانْ ْمقابلْإالْ ْللفردْ ْ قدْ ي ْْأنْ ْميكنْالْالقرضْ ْأنْ ْاملعلو ْ ْومن
ْ.(111) املودعنيْقوقْ حْ ْمحايةْ ْأجلْ ْنمْ 

ْعلىْهنْ برْ ْهبتأييدْ ْوذلكْ،للعميلْ ْ قدْ ي ْْالذيْالتمويلْ ْدعمْ  "هأبنْ ْعرفْ ي ْْاملصالالالالالالالالالريفْوالضالالالالالالالالالمانْ 
ْ.(112)التمويلْغْ ملبلْ ْاألقلْعلىْمعادلةْ ْقيمةْ ْلهْالرهنْ ْهذاْويكونْ ْللمستفيد،ْملوكْ ْمالْ 

ْالبنوكْعاتقْ ْعلىْامللقاةْ ْوالواجباتْ ْيفاملصالالالالالالالالالالالالالالْرْالعملْ ْدْ قواعْ ْدْ حدْ ْالذيْالبنوكْقانونْ ْناكفهْ 
ْ:املاليةْساتواملؤسْ 

ْاملصالالالالالالالالالالالالالالالالارفْ ْعمالالاللْ ْدْ د ْ حتالالال ْْوأنظمالالالةْ ْقواننيْوهنالالالاكْ،ابالحتيالالالاطيْحيتفظْأنْ ْبنالالالكْ ْلكالالالْ ل ْْدْ بالالالْ ْال
ْينعك ْ ْذلكْفإنْ ْةواألنظمْالقواننيْهذهْعنْاملصالالالارفْ ْخرجتْ ْماْفإذاْاملالية،ْواملؤسالالالسالالالات

ْ ْعلىْعملْ تْةاملاليْ ْاملؤسساتْ ْعلىْوالدقيقةْ ْحيحةْ الصْفالرقابةْ ْاسلبْ ْعليها

ْاملالالاليالالةْوضالالالالالالالالالالالالالالالاعْ األْعلىْالوقوفْ ْخاللْنمْ ْوذلالالكْوالالالدائنني،ْاملودعنيْحقوقْ ْفظْ حْ  -1
ْ.املصرفْيفْاملوجودةْ ْاالحتياطيْنسبةْ ْخاللْومنْ ْللمصرف،

                                                             

،ْعمان،ْالعددْي املصري العريبالبنك العقار ، املخالفات املصرفية، ةلة العقاريعبدْهللا،ْخالدْأمني،ْْ(110)
 .9،ْ 2001الثامن،ْتشرينْالثاين،ْ

ْ،ْمؤسسةْالرسالة،مصر  التنمية اإلسالمياملصري،ْرفيقْيون ،ْْ(111)
 .368(،ْ 1987ه،1407ْ،ْ)3بريوت،ْطْ
 .368املرجعْالسابق،ْْ(112)
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ْيتناسبْ ْملصارفاْعددْ ْيكونْ ْحبيثْ ْ، ْ ومنافْوآمنْ ْقويْمصريفْجهازْ ْعلىْاحلفاظْ  -2
 .السوقْ ْحاجةْ ْمع

ْمنْوذلكْاملوجودات،ْةنوعيْ ْمنْوالتحق قْةاملصالالالالالرفيْ ْاتْ العمليْ ْسالالالالالالمةْ ْعلىْالوقوفْ ْ -3
ْ.ةامليدانيْ ْواجلوالتْ ْدقيقْ التْ ْخاللْ 

ْْالدولةْ ْأعمالْ ْإىلْىتتعدْ ْبلْيةاملالْواملؤسساتْ ْالبنوكْ ْأعمالْ ْعلىْوالتدقيقْ ْالرقابةْ ْتقتصرْ ْوال
ْ.وغريهاْخدميةْ ْأوْإداريةْ ْأوْ،اليةْ مْأكانتْ ْسواءْ ْهاكل ْ 

ْْقبْ سالالالال ْْوممْ " ْاكتسالالالالابْدائرةْ ْسالالالالاعْ ات ْ ْإىلْييؤد ْ ْوالتدقيقْ ْالرقابةْ ْنظا ْ ْعفْ ضالالالال ْْأنْ ْللباحثْ ْيتبني 
ْوضالالالالالعيْنظا ْ ْل ْ ظْ ْيفْوخصالالالالالوصالالالالالاْ ْاألموالْغسالالالالاليلْعملياتْ ْزايدةْوابلتايلْاملشالالالالالروع،ْغريْاملالْ 
ْالوضالالالعيْيفْعنهْخيتلفْ ْالرقابةْ ْيفْاإلسالالالالميْاملنهاْ ْألنْ ْاإلسالالالالميةْالشالالالريعةْتطبيقْنعْ ْبعيدْ 
ْ ْ(113) "يليْاالالالالالالالْ مل

ْالفردْ ْفتجعلْ ْإلنسالالالالالالالالالالالالالان،اْضالالالالالالالالالالالالالمريْ ْمنْانبعةْ ْعقائديةْ ْمْ ي ْقْ ْعلىْاإلسالالالالالالالالالالالالالال ْيفْالرقابةْ ْتقو ْ  (1

ْالرقابةْجمالْيفْالعقائديْاجلانبْ ْيربزْالْبينماْهللا،ْمنْمراقبْ ْادائمْ ْهأنْ ْنفسالالالهْامسالالالتشالالالعرْ 
 .يالوضعْفكرْ الْيف

ْأ ْْعلىْاإلسالالالالالالالالالالال ْ ْيفْالرقابةْ ْتقو ْ ْ (2 ْواإلخال ْاألمانةْ ْوْالصالالالالالالالالالالدقْ ْيفْلتتمثْ ْخلقية،ْ ْ سالالالالالالالالالال 
 .هاتدْ ْماقلْ ْالوضعيْيفْبينماْها،وغريْ 

ْ،ابلثباتْ ْصالالالفتتْ ْاليتْيةْ اإلسالالالالمْالشالالالريعةْ ْمصالالالادرْ ْنمْ ْمبادئهاْاإلسالالالالميةْ ْالرقابةْ ْتسالالالتمدِْ (3
ْواألهواءْابلقصالالورْسالالميتْ ْالذيْالوضالالعيْالفكرْ ْمنْ ْهاتمدِْتسالالْالوضالالعيةْ ْالرقابةْ ْقواعدْ ْبينما

 .الشخصيةْ 

                                                             

حممودْ،ْرةْيفْاإلسال ،ْحترير،ْندوةْاإلدااملنهج اإلسالمي للرقابة على التكاليفحسنيْحسني،ْ،ْشحاتهْ(113)
ْمرسي،ْاملعهدْاإلسالميْللبحوثْوالتدري ،ْالبنكْاإلسالميْللتنمية،ْجدة،

 .426 ،1990ْْ–ه1411ْالسعوديةْْ
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ْوالتنفيذيةْ ْالشالالالعبيةْ ْالرقابةْ ْعتربت ْْبينماْ،اإلسالالالال ْ ْيفْواألصالالاللْ ْاألسالالالا ْ ْالذاتيةْ ْالرقابةْ ْعتربْ ت ْْ (4

 .الوضعيْالفكرْ ْيفْاألسا ْ 

 .اإللكرتونيةُ  : األنظمةُ 3.2.5

ْْالتكنولوجيْرْ التطوِْْمعْ  ْللعمالء،ْمهاتقدْ ْاليتْاخلدماتْ ْنْ مْ ْةْ نوعيْ ْنقلةْ ْارفْ املصالالالالالالالالالالالْهدتْ شالالالالالالالالالالال 
،ْاإللكرتونيالالالةْواألنظمالالالةْاتْ الربجميالالالْ ْرتطوْ ْنمْ ْالعمليالالالةْاحليالالالاةْ ْتغرياتْ ْعنْانتالالالةْ ْالنقلالالالةْ ْوهالالالذه
ْأيْ ْأوْتطورْ ْأيْ ْأنْ ْشكْ ْوالْاملالية،ْاملؤسساتْوْاملصارفْ ْيفْاإللكرتوينْاحلاسبْ ْوإدخالْ 
ْهفإنْ ْالصالالحيحة،ْوْالسالالليمةْ ْالطرقْ ْفقوْ ْخد اسالالتْ ْماْفإذاْن،يْ دْ حْ ْذوْحْ سالالالْهوْجديدْ ْنظا ْ 

ْيسالالاليؤدْ ْهفإنْ ْاسالالالتخدامهْأسالالاليءْ ْماْإذاْولكنْ ْللعمالء،ْلةْ وسالالالهْسالالالريعةْ ْخدمةْ ْتقدميْإىلْييؤدْ 
ْاحلياةْ ْدخلتْ ْاليتْاإللكرتونيةْاألنظمةْ ْومنْ ْالوطينْاالقتصالالالالالالالالالالادْعلىْسالالالالالالالالالاللبيةْ ْآاثرْ ْوْنتائاْإىل

ْ (114)يليْماْاألموالْغسيلْ ْعمليةْ ْانتشارْعلىْساعدتْ ْوْالعمليةْ 

 (:الكمبيوتر) احلاسوبِّ  نظامُ .1ْْ

ْةْ نقلْواملصالالالارفْسالالالسالالالاتاملْؤْنقلتْواملصالالالرفيةْةاملاليْ ْاملؤسالالالسالالالاتْ ْإىلْالنظا ْهذاْدخلأ ْْعندما

ْ.هورللجمْالسريعةْ ْاخلدمةْ ْ قدْ ْوْالوقت،ْمنْالكثريْ ْعليهاْو ف رْوْاملصرفية،ْعملياهتاْيفْةْ نوعيْ 

ْاهتالالاعمليالالْ ْيفْوالتكنولوجيْالعلميْالتقالالد ْ ْهالالذاْالنالالا ْ ْمنْفئالالةْ ْتْ اسالالالالالالالالالالالالالالتغلالالْ ْذلالالكْمقالالابالاللْ ْويف
ْالبنك،ْلعمالءْاخلاصةْ ْاحلياةْ ْدْ يهدْ ْاجلهازْ ْهذاْفأصبحْ ْ،املشروعْ ْغريْبهاسْ كْ ْيْفْوْاإلجرامية،
ْفأيِْْالبنك،ْعمالءْ لْاملاليةْابلذممْقيتعلْ ْماْنشالالالالالالالالالالالالالالرْ ْجيوزْ ْفالْاملالية،ْبذمهمْقيتعلْ ْفيماْوذلك
ْتْ اسالالالالتغلْ ْالفئةْ ْفهذهْاخلاصالالالالة،ْهحياتْ ْعلىْايْ تعد ْ ْدِْي عْللشالالالالخصْاملاليةْللذمةْنشالالالالرْ ْأوْإفشالالالالاءْ 

ْكلمةْ ْْوضعْ ْطريقْ ْعنْالعمالءْ ْحساابتْ ْإىلْدخلْ ت ْْفأصبحتْ ْ،البنوكْ ْإىلْاحلاسوبْ ْإدخالْ "

                                                             

ْيفْاملهمةْاالساسيةْاملعوقاتْمنْالتكنولوجياْقطاعْاملصارفْطربيه،ْءعمالْخدمةْيفْاملصرفيةْالتكنولوجياْ(114)
 .55االقتصاد،ْجملةْاالبتكار،ْالعددْ
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ْ ْْأوْالبنكْ ْيفْملؤمتنةْ اْعالودائْ ْعلىْراْ طْ خْ ْلْ شالالالالالالالالالالالالك ْ ي ْْماْالسالالالالالالالالالالالالري،ْالرقمْ ْأوْر ْ السالالالالالالالالالالالال  ْسالالالالالالالالالالالالةاملؤسالالالالالالالالالالالال 

ْْ.(115)"ةاملاليْ 

ْابلبنوكْاخلاصةْالكمبيوترْ ْشبكاتْ ْاخرتاقمنْفمنْضمنْاالستغاللْهوْماْيقو ْبهْالبعضْ
ْ.يدْ الرصْعْ ورفْ ْزة،األجهْنْ مْ ْحبللسْ ْبهْاملسموحْ ْاحلدْ ْرفعْ ْأجلْ ْنْ مْ 

 :اإلنرتنت. 2 

ْلتنظيماتاْمالئمةْ ْفرصالالالالالالةْ ْ-ْلوماتْ للمعْةْ الدوليْ ْكةْ ابلشالالالالالالبْهعنْ ْعرب ْ ي ْْماْووهْ ْ-ْاإلنرتنتْلث مْيْ 
ْ.األموالْغسيلْ ْخاصةْ ْوْاملختلفةْ ْاهتاعمليْ ْيفْلتوظيفهاْاإلجراميةْ 

ْأحناءْمجيعْيفْومتناثرةْ ْ،موزعةْ ْموضالالعيةْ ْشالالبكاتْ ْترابطْ ْعنْ ْعبارةْ ْهيْاإلنرتنتْشالالبكةْإنْ ْإذْ "
ْومْ ْسالالالالالالالهلةْ ْوسالالالالالالاليلةْ ْاإلنرتنتْعتربْ ويْ ْبينها،ْفيماْاملعلوماتْالشالالالالالالالبكاتْهذهْتتبادلْالعامل ْرةْ يسالالالالالالال 

ْومارسالالالالالالالالالالةْ ْاملعلومات،ْتبادلْ يفْْسالالالالالالالالالالهلةْ ْوسالالالالالالالالالاليلةْ ْلْ ميث ْ ْهإنْ ْإذْ ْاملسالالالالالالالالالالتخدمني،ْمالينيْعمْ ْبطللرْ 
ْ.(116) "آخرْ ْإىلْحسابْ ْمنْأرصدةْ ْقلْ نْيتمِْْإذْ ْية،االقتصادْاألنشطة

ْ :(117)منهاْاألموالْغسيلْعملياتْ ْيفْاإلنرتنتْالستخدا ْأخرىْأشكالْ ْهناك

ْصالالاليبهاوتْ ْاحلاسالالالباتْ ْمهتاجْاليتالفريوسالالالاتْْوبراماْ ْامللفات،ْواختال ْ ْ،املعلوماتْ ْسالالالرقةْ  -

 .األعمالْيفْواألعطالْ ْلفْ ابلتْ 

 .احلديثةْالتكنولوجيةْالصناعةْ ْأدواتْ ْأسرارْ ْسرقةْ  -

                                                             

ْاإلسالمي،،ْاالقتصادْاسوبمن اجلرا م الناشئة عن استعمال احل اآليةالوقإ اعيل،ْرضاْعبدْاحلكيم،ْْ(115)
 .33 (،1999ْه،1420ْ،ْ)(218مارات،ْالعددْ)اإلْ-بنكْديبْاإلسالميْ

،220ْلرايض،ْالعددْا،ْواحلياة،ْاألمنْاألموال وغسيلاجلرمية املنظمة حممدْعادلْعبدْاجلواد،ْْ(116)
 .52 (،2000ْه،1421ْ)
 .70مرجعْسابق،ْْ(117)
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 .اْ الكرتونيْاألموالْغسيلْ ْبغرضْ ْاإلنرتنتْشبكاتْإىلْسللْ التْ  -

  .الغريْ ْموالْ أْعلىْاالستيالءْصدقْ ب ْْاإلنرتنتْ ْشبكاتْ ْعلىْومهيةْ ْمواقعْإجيادْ  -

 .ظةْ حمفْوْالطبعْحقوقْ ْأنْ ْمعْ ْهاوسرقتْالرباماْ ْنسخْ  -

 :اآليل را ِّ الص ِّ  . أجهزةُ 3

ْوْ ْاليتْاألجهزةْ ْنْ مْ ْاآليلْالصالالالالالالالالالرافْأجهزةْ ْعتربتْ  ْهالعمالئْ ْةاملاليْ ْاخلدمةْ ْتقدميْ لْالبنوكْ ْهات ْعْ ضالالالالالالالالال 
ْاإلجراميةْالعصالالاابتْولكنْ ،ْاجملتمعْخلدمةْ ْجدتْ وْ ْدقْ فالْ ْانقطاع،ْدونْيلةللْ واْاليو ْ ْمدارْ ْعلى

ْْاألموال،ْعلىْاحلصالالالالالالالالالولْ ْسالالالالالالالالالبيلْ ْيفْاألجهزةْ ْهذهْدفتْ اسالالالالالالالالالتهْ  ْهذهْاقتالعْ ْإىلْاحلدِْْلووصالالالالالالالالال 
ْ.املالْعلىْواحلصولْ ْامكاهنْ نْمْاألجهزةْ 

ْأجهزةْمنْ %40ْْأنْ ْىلإْشالالالالالالالالالالالالالالريت ْْاألمريكيالةْاملتحالدةْالوالايتْيفْتْ أجريالْ ْدراسالالالالالالالالالالالالالالالةْ ْفهنالاكْ "
ْ .(118) "والسرقةْ ْلالحتيالْ ْضتْ تعرْ ْقدْاآليلْرافالص ْ 

 :املمغنطةِّ  البطاقاتِّ  نظامُ  .4

ْللجمهور،ْخدماتهْتقدميْ ْيفْاملصالالالالالالريفْالنظا ْ ْهااسالالالالالالتحدثْ ْاليتْاألنظمةْ ْمنْاملمغنطةْ ْالبطاقاتْ 
ْالسالالالريْالرقمْدخلوأْ ْازجلهاْإىلْدخلتْ أ ْْماْفإذاْ،للعميلْسالالالريْرقمْ ْعلىْحتتويْالبطاقةْ ْفهذه
ْاخلدمةْ ْلهْ قدْ ت ْْافإهنْ ْعيداْاإلْأوْابلسحبْبْ رغْ ْوإذاْالعميل،ْأرصدةْ ْإظهارْعلىْعملْ ت ْْفإهنا

ْالبطاقات،ْهذهْعلىْولْ للحصْاحليلةْ ْوسائلْ ْاستخدمتْ ْاإلجراميةْ ْالعصاابتْ ْولكنْ .ْمباشرةْ 

                                                             

العددْْعشر،،ْاجمللدْالثامنْوتزوير البطاقات البالستيكية، البنوك يف األردن احتيالالعابد،ْحسا ،ْْ(118)
ْ.12،ْ 1999اخلام ْ،
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ْْأجلْ منْْوذلكْ ْيفْاالحتيالْ ْعنْالناتةْ ْاخلسالالالالالالالائرْ ْإمجايلْردْ قْ ْحيثْ ْعليها،ْاملايلْحبالسالالالالالالال 
ْ.(119)دوالرْمليون(227ْ)ْحوايلْاالئتمانْبطاقات

 :املايل التحايل :3.2.6

ْالثغراتْ ْمنْكثريْ ْْوجدْ ت ْْإذْ ْاملايل،ْالتحايلْ ْاتلعمليْ ْبةْ مناسْ ْبيئةْ ْةْ املاليْ ْساتْ واملؤسْ ْالبنوكْ ْعدِْتْ 

ْْيكونْ ْوقدْهبا،ْعملت ْْاليتْوالقواننيْ ْاألنظمةْ ْداخلْ  ْدْ أحْ ْهوْوالتدقيقْالرقابةْنظا ْ ْعفْ ضالالالالالالالالالالالالالال 
ْالوسالالالالالالالالالالالالائلْ ْمجيعْ ْفيسالالالالالالالالالالالاللكْ ْته،لحبيْويدخلْالثغراتْهذهْيسالالالالالالالالالالالالتغلْ ْاحملتالْ ْإنْ ْإذْ .الثغراتْهذهْ 
ْْعلىْاحلصالالالالالالالالالالالالالالولْأجلْمنْوالطرقْ  ْكثريةْ ْْوأشالالالالالالالالالالالالالالكالْ ْمظاهرْفهناك.ْ(120)املاديْبالكسالالالالالالالالالالالالالال 
ْ:منهاْاليةاملْساتْ املؤسْ ْداخلْ ْدثْ حتْ ْاليتْاملايلْالتحايلْلعمليات

ْْ:يلي ما وأشكالت مظاهره ومن ،ةِّ الشخصي   انتحالُ  (أ

ْالشالالالالالالالالخصالالالالالالالاليةْياانتالبْعلىْابحلصالالالالالالالالولْاحملتالْ ْيقو ْ ْحيثْ  ْاحلقيقي االسريريريريريريمِّ  انتحالُ  -1
ْاسالالالالمْتْ حتْبالسالالالالتيكيةْبطاقةْ ْعلىْللحصالالالالولْ ْيسالالالالتخدمهاْثْ ْنومْ ْحقيقي،ْلشالالالالخصْ 
ْالسالاللعْ ْعلىْحصالالولللْقةْ البطاْابسالالتخدا ْ ْاحملتالْ ْيقو ْ ْذلكْوبعدْاحلقيقي،ْالشالالخصْ 
 .واخلدمات

ْهذهْخاللْ ْمنر  زوَّ مُ  ابسم   بطاقة   على احلصول يف ةِّ الشخصي   البيا تِّ  استخدامُ  -2

ْاحلديثةْ ْالتكنولوجياْأدواتْ ْابسالالالالتغاللْ ْمِْت ْي ْْذلكْكلِْْْيشالالالالاء،ْماْبسالالالالحبْ ْالبطاقةْيقو ْ 
 .هاغريْ ْوْوطباعةْ ْ،تصويرْ ْأجهزةْ ْمن

ْاحلقيقي،ْالعميلْهوْهأبنْ ْاملوظفنيْإيها ْطريقْعن"ْ ْالعميل ةِّ شريريريريريريريريريريخصريريريريريريريريريريي   نتحالُ ا -3

ْيقو ْ ْث ْ ْها،صالالالالاحبْ ْعنْبديال ْْالسالالالالريةْهاأرقامْ ْوْاإللكرتونية،ْالبطاقاتْ ْابسالالالالتال ْفيقو ْ 
                                                             

،ْعمانْملالية واملصرفيةاالعصر احلديث عن األمن املصريف، ةلة الدراسات ،ْواحرونب،ْمصطفی،ْهديْ(119)
 .57،ْ 2001اجمللدْالتاسع،ْالعددْالثالث،ْْ،األردنْ–
 .1ْ،2017ْ،99،ْطاملاليةْاهلندسةْاىلْومقدمةْاملايلْاالبتكار،ْقندوزْالكرميْعبدْ(120)
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ْحوزةْنْ مْ ْالبالسالالالالالالالالتيكيةْالبطاقةْبسالالالالالالالالرقةْ ْيقو ْ ْوقدْالنقدي،ْابلسالالالالالالالالحبْابسالالالالالالالالتخدامها
ْ.(121) "ودْ النقْسحبْ ْيفْابستخدامهاْيقو ْثْ ْنْ ومْ ْالعميل،

 :الشيكاتِّ  بواسطةِّ  التحايلُ ( ب

ْنالديْ ْلتقييدْحلديثةاْالوسالالالالالائلْ ْمنْوسالالالالاليلةْ ْفهيْ ْالنا ،ْحقوقْ ْحلفظْ ْالشالالالالاليكاتْ ْدتجْ وْ ْدْ لقْ 
ْرخماطْ ْنْ مْ ْواملستفيدْ ْحبْ الساْنمْ ْلكل ْ ْمنةْ آْوسيلةْ ْتعتربْ ْالشيكاتْ ْإنْ ْإذْ ْاملالية،ْواملعامالت

ْ.ْكبريةْ ْْمبالغْ ْكانتْ ْْإذاْاوخصوصْ ْالنقودْمحلْ 

ْ،الشالالالالالخصالالالالاليةْنتحالْ اْوْ،الشالالالالاليكاتْتزويرْ ْجرائمْ ْازدادتْ ْالشالالالالاليكاتْ ْاسالالالالالتعمالْ ْانتشالالالالالارْعْ ومْ 
ْ.ْعليهاْوالسحبْ 

ْفْ كاْْغريْ ْالرصيدْ ْيكونْ ْفقدْ،رصيدْ ْبدونْ ْالشيكْجرميةْ ْوهيْابلشيك،ْقْ تتعلْ ْظاهرةْ ْناكْ وهْ 
ْاملاليةْاملؤسساتْ ْوْ،اجملتمعاتْ ْقْ ؤر ْ تْأخذتْ ْجرميةْ ْالشيكاتْ ْفتزويرْ ْاملستحق،ْاملبلغْرفصْ لْ 

 .(122)اخطورهتْ ْوْ،هاانتشارْ ْوْ،الكثرهتْ ْنظراْ 

ْعنْوالتخليْاملايل،ْبالكسالالْعلىْاحلصالالولْ ْأجلْ ْمنْالطرقْ ْمجيعْ ْيسالاللكْ ْالشالاليكْرْ مزوْ ْإنْ ْإذْ 
ْألنْ ْالوقتْبعضْةْ انجحْالشالالالالالالالالالالالالالاليكاتْ ْيفْالتحايلْ ْظاهرةْ ْجدفتْ ْللنا ،ْاملاليةْاحلقوقْداءآ
ْاملوظفْ ْيستطيعْفالْ،وجيزةْ ْةْ فرْتْخاللْ ْالصرفْ ْةْ عمليْ ْتتمِْْنكللبْالشيكْ ْ يقد ْ ْعندماْميلْ الع
ْيتمِْْوالْاخلطوط،ْنعْالكشالالالالالالالالالالالالالالفْ ْيفْاخبريْ ْ ليْ ْاملوظفْألنْ ْالتوقيعْقيالالالالدق ْ ْأنْ ْالبنالالالالكْ ْيف

ْ.هاوقوعْ ْبعدْ ْإالْ ْهااكتشافْ 

                                                             

ْ-بنكْاألهليْالبنكْالتجاريْ؟،ْالْ. إىل أينالبنكية.حتياالت غسيل األموال واال،ْأمحداببروك،ْحممدْْ(121)
ْ.19،ْ(36)ْاملادةالسعودية،ْ

 .22اببروك،ْحممدْأمحد،ْمرجعْسابق،ْْ(122)
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ْفضالْ ْ،ازدايدْ ْيفْهن ْمْ ْسرقتهاْبعدْشخصيةْ ْشبكاتْ ْعلىْالعميلْ ْتوقيعْ ْتزويرْ ْظاهرةْ ْأنْ ْجدفتْ 
ْ .عليهاْالعميلْتوقيعْبعدْالعميلْحسابْ ْعلىْةاملسحوبْالشيكاتْقيمةْ ْيفْالتالعبْعن

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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 األموالِّ  غسيلِّ  اتِّ عمليَّ  نمِّ  اإلسالمي االقتصاد فُ موقِّ  :الرابع الفصلُ 
 سالمي منهااإل االقتصاد وموقفُ  األموالِّ  الشرعي لغسيلِّ  كمُ : احلُ 4.1
ْاليتْاإلسالميةْوالقيمْابألخالقْخملْفعلْأنهْيتبنيْاألموالْغسلْتعريفْمنْيتضح
ْتلبي ْيتمْحيثْشالالالرعيةْجرميةْيعتربْالصالالالورْهبذهْوهوْالشالالالرعي،ْالكسالالالبْإىلْتدعو
ْبهْالتعاملْحيلْفال.ْاحلاللْصالالالالالالالالالالالالالالالالورةْيفْاحلرا ْمالْجعل ْأيْاحلق،ْلبو ْالباطل

ْفهوْابطلْعلىْبين ما» ْالشالالالالالالالالالالرعيةْالقاعدةْوتقولْابطلْعلىْقائمْألنهْابإلسالالالالالالالالالالال 
ْفالكسالالالالالب.ْ«الوسالالالالاليلةْتربرْالغاية»ْبقاعدةْتعرتفْالْاإلسالالالالالالميةْوالشالالالالالريعةْ،«ابطل
ْاالجتماعي،ْوالتضالالالالامنْاالقتصالالالالادْدعمْيفْكانْْولوْبهْالتعاملْجيوزْالْاملشالالالالروعْغري
ْ.وشرعيةْتصاديةاقْجرميةْفهوْالعا ،ْابلنفعْتعودْاليتْاالستثماريةْاملشاريعْفتحْأو

 األموال: الشرعي لغسيلِّ  : احلكمُ 4.1.1

ْْمفهو ْ ْخاللْتعريفْ ْنْ مْ  ةْاليتْاإلسالالالالالالميْ ْمْ يْ والقْ ْابألخالقْ ْخملْعلْ هْفْ ْأنْ غسالالالالاليلْاألموالْيتبني 
ْالباطلْ ْتلبي ْ ْتمِْي ْْجرميةْشالالالالالرعيةْحيثْ ْعتربْ ي ْْوهوْهبذهْالصالالالالالورْ ْ،الشالالالالالرعيْالكسالالالالالبْ ْإىلتدعوْ
ْاإلسال ْألنهْقائمْ يفْْبهْ ْالتعاملْ ْ.ْفالْحيلِْاحلاللْ ْيفْصورةْ ْاحلرا ْ ْالْ املْعلْ  ْجْ ،ْأيْ احلق ْ ْ ْ الب

والشالالريعةْاإلسالالالميةْالْ ْ"فهوْابطلْ ْباْعلىْابطلْ  "ْماْيْ ةْ الشالالرعيْ ْالقاعدةْ ْوتقولْ ْعلىْابطلْ 

ْْ.(123)"ْالوسيلةْ ْرْ ترب ْ ْ"ْالغايةْ ْبقاعدةْ ْعرتفْ تْ 

والتضالالالالالالالالالالالالالالامنْْاالقتصالالالالالالالالالالالالالالادْيفْدعمْ ْكانْ ْْوْ ولْ  بهْ ْالتعاملْ ْالْجيوزْ ْغريْاملشالالالالالالالالالالالالالالروعْ ْالكسالالالالالالالالالالالالالالبْ ْإنْ 
ْاقتصالالالالالالالالالالالالاديةْ ْجرميةْ ْوْ فهْ ْ،العا  ْ ْابلنفعْ  االسالالالالالالالالالالالالتثماريةْاليتْتعودْ ْاملشالالالالالالالالالالالالاريعْ ْأوْفتحْ ْ،االجتماعي
ْ.ةْ وشرعيْ 

                                                             

،ْمكتبهْالقانونْواالقتصادْابلرايض،ْهباْاملرتبطةْواجلرائمْاألموالْغسلْجرمية،ْالشريفْحممدْبنْخالدْ(123)
2012ْ، 12. 
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ْْإىلْوعندْالنظرْ  ْالبحثْجندْفيهاْأحدْ ْلْ اليتْهيْحمْ ْاألموالْ ْغسالالالالالاليلْ ْةْ عمليْ ْوأهدافْ ْورْ صالالالالالال 

ْوذلكْكماْيلي ْ،حمظوراْ ْعشرْ 

عنْْانتةْ ْالغسالالالالالاليلْأمواالْ ْلِْحمْاألموالْ ْكونْ  ْففيْالغالبْتْ على اإلمث والعدوان تعاونا ّنَّ إ .1
ْوالسرقةْواألنشطةْغريْاملشروعة.ْ،كبيعْاملخدراتْ ْْةْ حمرمْ ْأمورْ 

دْوقْ،ابجملتمعاتْضالالالالالالالالالالالالالالررْ ْهلمْعلىْماْفيهْإحلاقْ ْإعانهْ،مأمواهلْ ْإلخفاءْ ْمعْهؤالءْ ْويفْالتعاونْ 
ْ(124)"ْانِّ وَ دْ العُ وَ  مثِّ ى اإلِّ لَ وا عَ نُ وَ اعَ ال تريَ ى وَ وَ قْ والتريَّ  ى الربِّ ِّ لَ وا عَ نُ وَ اعَ وتريَ  ْ"تعاىلقالْ

القواننيْيفْْدْصالالالالالالالدرتْ وقْ ْ،ويلْاألمرْيفْغريْمعصالالالالالالاليةْ ْطاعةْ ْالواجبْ " ْويل األمرِّ  معصريريريريريرييةُ  .2
ْنْ إْوْ،األموالسالالمىْبغسالاليلْماْيْ ْبتحرميْ ْ،اإلسالالالميةْأوْغريْاإلسالالالميةْسالالواءْ ْ،خمتلفْالدول

 وا هللاَ عُ يريْ طِّ ا أَ وْ نريُ مَ آَ  نَ يْ  ِّ ا الريريَّ هريريَ يريُّ  أَ ايَ  ْ"تعالالاىليفْغريْمعصالالالالالالالالالالالالالاليالالةْقالالالْْويلْاألمرْواجبالالةْ ْطالالاعالالةْ 
 .(125)"مْ كُ نْ مِّ  رِّ مْ  األَ يلِّ وْ أُ وَ  لَ وْ سُ وا الرَّ عُ يريْ طِّ أَ وَ 

ْوىْعْ ورْ "ْ اْرسالالالالالالولْهللاْصالالالالالاللىْهللاْعليهْوسالالالالالاللمْعلىْالسالالالالالالمعْن ْعْ يالْ امتْقال "ْابْ بادةْبنْالصالالالالالال 
ْوا

 
ْنْ لطاعةْيفْامل  ْْطْ شالالالالالالالالالال 

ْكنْ ْنْ أْوْ،الْننازعْاألمرْأهلهْنْ أْوْ،ه ْرْ كْ وامل اْنقو ْأوْنقولْابحلقْحيثما
ْ.(126)"الْخنافْيفْهللاْلومةْالئمْ

أكانتْعلىْالنف ْأ ْْاملفسدةْسواءْ ْودرءْ ْاملصلحةْ ْجلبْ ْهذهْاألنظمةْ ْعوراعىْواضْ ْوقدْ 
العامةْوحتقيقْاحلياةْاآلمنةْْاملصالاللحةْ ْقيقْ حتْإىلْاألموالْيهدفْ ْغسالاليلْ ْمنعْ ْوإنْ ْ،علىْاملال

 يفْالشالالالالالالالالالالالريعةْاإلسالالالالالالالالالالالالمية.ْومقصالالالالالالالالالالالودْ ْشالالالالالالالالالالالرعيْ ْطلبْ مْ ْذلكْ ْنْ أبْوالْشالالالالالالالالالالالكْ ْ،نسالالالالالالالالالالالانْ لإل

                                                             

 .2سورةْاملائدة ْ(124)
ْ.59سورةْالنساء ْ(125)
ْ(.6774)ْرقمْلنا ،اْاإلما ْيبايعْكيف ْْاببْاألحكا ، ْصحيحْالبخاري،ْاجلامعْالصحيحْالبخاري،ْ(126)
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اإلنسالالانْيفْْسالالالمةْ ْةْيفْالشالالريعةْاإلسالالالميةْاليتْتضالالمنْ العامْ ْتطبيقيْللقواعدْ ْبلْهوْجزءْ 
ْ.مالهْ 

الدويلْْاجملتمعْ ْأدركْ ْلقدْ ْاإلسالمية: اتِّ جملتمعيف ا ظام املايل العام ِّ ابلن ِّ  الضررِّ  إحلاقُ ْ-3ْ
علىْ،ياالقتصادْةْغسيلْاألموالْعلىْاالستقرارْ ةْلعمليْ السلبيْ ْاآلاثر ْاالستثمارْ ْوخصوصاْ 

ْالدولْ ْنْبينهاْاقتصالالالالالالالالالالالادْ مْ ْوْ،الناميْالعاملْ ْاقتصالالالالالالالالالالالادْ ْدْهذهْالعملياتْ دْ بلْهتْ ْ،احملليْوالدويل
ْاإلسالمية.

  ة  صريريريريريريريريريريريريوريريريريريريريَّ  معريريريريريرياملريريريريريرية   و نتيجريريريريريريةُ  ي هُ الريريريريريريَّ  املريريريريريريالِّ  ةِّ ملكيريريريريريريَّ  عريريريريريرياءِّ ابد   بُ  ِّ الكريريريريريريَ ْ-4
ْن ْأعبدْهللاْبنْجرادْْنْ عْ فالْ ْالكذبْ ْاإلسالالالالالالالميةْ ْالشالالالالالالريعةْ ْمتْ لقدْحرْ  ألْالنيبْصالالالالالاللىْهللاْهْسالالالالالال 

 .(127)هالالاللْيكالالالذبْقالالالال ْال"ْ،ذلالالالكْ ْكونْ عليالالالهْوسالالالالالالالالالالالالالاللم"ْهالالاللْيزينْاملؤمن؟ْقالالالال ْقالالالدْيْ 
ْ.الواقعْ ْلْ ْمتث ْ الْ،ةْ صوريْ ْوالكذبْهناْمنْجهةْقيامهْمبعاملةْ 

ْكلِْاملعاملةِّ  أطرا ِّ  ذممِّ  إفسريريريريريريريريريريريريادُ ْ-5ْ ْذمتهْفسالالالالالالالالالالالالالالالدْ ت ْْذهْاملعاملةْ هْمنْأطرافْ ْطرفْ ْ 
ْالذيْأيخذه.ْاحلرا ْ ْبْ وذلكْابلكسْ ْ،هابسببْ 

ْكثريْ زقِّ الر ِّ  لكسريريريريريريريريريريبِّ  العملِّ  وعدمُ  كالُ االت ِّ ْ-6ْ عنْالعملْْانصالالالالالالالالالالالالالرفْ ْمنْالشالالالالالالالالالالالالالبابْ ْ 
 .(128)غسالالالالالالالالاليلْاألموالْريعْمنْخاللْعمليةْ السالالالالالالالالالْللكسالالالالالالالالالبْ ْفرصالالالالالالالالالةْ ْعنْ ْابحثاْ ْ،واإلنتاج

ْكثريْ أمواهلم ابلبريرياطريريلِّ  وأكريريلِّ  على النريرياسِّ  للتحريريايريريلِّ  اجملريريالِّ  تحُ فَ ْ-7ْ ْأنْ ْمنْالنالالا ْأرادْ ْ 

اليتْْاجلهةْ ْإىلْمنْاملالْ ْمبالغْحتويلْ ْبدئياْ لبْمنهْمْ وطْ ْ،غسالالالالالالاليلْاألموالْْيفْمعاملةْ ْلْ يدخْ 
ْفيْ ْ،املالْ ْيتعلقْبتحويلْ ْلسالالالالالالالالالالالببْ ْ،ةعْمنهاْالعمليْ يتوقْ  والْيسالالالالالالالالالالالتطيعْْ،منهْهذاْاملبلغْ ْرقْ سالالالالالالالالالالال 

                                                             

ْفيضْاملناويْثْدادياحلْالعابدينْزينْبنْعليْبنْالعارفنيْاتجْبنْالرؤوفْبعبدْاملدعوْاملناوي،ْ(127)
ْ.3/133 القدير
،ْمكتبةْالقانونْواالقتصاد،ْنيةقانْوْدراسة ْالسعوديةْالعربيةْاململكةْيفْاألموالْغسل،ْهللاْعبدْ،الزماميْ(128)

2010ْ،97. 
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 .والْيوجدْفيهْعقدْ ْ،عوضْأي ْ ْودونْ ْ،املالْ ْبرضالالالالالالالالالالالالالالالاْصالالالالالالالالالالالالالالالاحبْ ْحتويلْ ْهْ ألنْ ْ،بهْةْ املطالبْ 
األسعارْيفْْعْ اْرفْ نْشأهنْ األموالْمْ ْغسيلْ ْاتْ عمليْ ْنْ إ ْاألسعارِّ  بغالءِّ  رِّ رَ الضَّ  إحلاقُ ْ-8ْ

ْ  .(129)ويلحقْالضالالالالالالالالالالالالالالررْهبمْ،ذلكْعلىْالنا ْفيشالالالالالالالالالالالالالالقْ ْ،هوحنوْ ْ،كالعقارْْ،لعْ بعضْالسالالالالالالالالالالالالالال 
ْأكلْ ْاألموالْ ْغسالالالالالالاليلْ ْةْ يفْعمليْ ْاملعاملةْ ْأطرافْ ْيسالالالالالالالتفيدهماْْ ْإنْ احلرام لمالِّ ل ل  أكْ ْ-9ْ
ْْ.احلرا ْ ْللمالْ 

قال ْقالْالنيبْصالالاللىْهللاْعليهْوسالالاللم ْ"....ْْ-رضالالاليْهللاْعنهْْ-نْ رةْمحنْبْ الرْ ْدْ عبْ ْنْ عْ فالْ 
ْ.ْ(130)ارْأوىلْبه"فالنْ ْ،تْ حْ منْسْ ْتْ بْ نالْ ْلْاجلنةْحلماْ خْ دْ هللاْأىبْأنْيْ ْايْعبدْالرمحنْإنْ 

ْوتارةْ ْ،املالْسرقةْ ْسيلْاألموالغعلىْعمليةْْبْ  ْيرتتْ اجلرميةِّ  على انتشارِّ  اإلعانةُ ْ-10ْ
ْ.علىْاملالْ ْةْيفْالعثورْ لطليلْالسْ لهْيفْتضْ ْالنا ْ ْساعدةْ وابلتايلْمْ،ذلكْوحنوْ ْ،املخدرات

ْيفْخدعةْغسالالالالالالالالاليلْ ْوالدخولْ ْاملالْ ْذْ خْ أ ْْقبلْ ي ْْنْ مْ ْ ْإنْ رطَ للخَ  اسِّ النَّ  حياةِّ  تعريضُ ْ-11ْ
ْ.هْللخطرْ حياتْ ْضْ عر ْ ي ْْ،املال

حقيقيا ،ْلي ْفقطْتعرض األسريريريريريريواق املالية للمخاطر:  -12 ميثلْغسالالالالالالالاللْاألموالْحتدايْ 
وإّاْأيضالالالالالاْابلنسالالالالالبةْإىلْو،ْابلنسالالالالالبةْإىلْاألسالالالالالواقْاملاليةْالدوليةْالكربى،ْواملراكزْاملاليةْاحلْر

األسالالواقْالناشالالئة،ْفالواقعْأنْالدولْمنخرطةْيفْالنظا ْاملايلْالدويل،ْتواجهْخطرْاسالالتغاللْ
ْ.(131)اقتصادهاْمنْخالْأسواقهاْاملالية

                                                             

 .97املرجعْالسابق،ْْ(129)
 .خيرجاهْوملْاإلسناد ،ْصحيحْ ْحديثْ ْهذا ْاحلاكمْ(130)
 .2008ْ،11بديعهْلشعب،ْأثرْعملياتْغسلْاألموالْيفْالقطاعنيْاملايلْواإلنتاجي،ْْ(131)
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 األمريوال: غسيل جرميةِّ  رية حتريِّ لَّ : أدِّ 4.1.2

 :واملعقول ةِّ والسن   الكتابِّ  نَ مِّ  على ه ه اجلرميةِّ  لُّ دِّ ستَ نَ 

 .الكري القرآن :أوال  

َا  َوالَ َتَُْكُلوْا َأْمَواَلُكم" تعاىلهْقولْ  -1 ْلَباطِّلِّ َوُتْدُلواْ هبِّ َنُكم ابِّ ْن  احْلُكَّامِّ لَِّتْأُكُلواْ  إىلبرييريْ َفرِّيقا  م ِّ
مثِّ َوَأنُتْم تريْعَلُمونَ  إلِّ والكسبْابلطرقْْاحلصولْ ْيفْحترميْ ْصرحيةْ ْفاآليةْ  ،(132)"َأْمَوالِّ النَّاسِّ ابِّ

ْ.كالرشوةْوالسرقة وغريْاملشروعةْاملباحةْغري

فيدخلْْ،بغريْحق ْ ْبعضْ  مْمالْ بعضكْ ْ"ْالْأيكلْ ْ هلذهْاآليةْالقرطيبْيفْتفسريهْ ْاإلمالا ْ ْقالْ 
مالكهْْبهْنف ْ ْطابتْ  نْ إْوْ،كهمالْ ْبهْنف ْ ْطيبْ وماْالْتْ ْ،داعْواملغصوبيفْهذاْالقمارْواخلْ 

ْ.(133)"ريهاكمهرْالبغيْوأمثانْاخلمورْواخلنازيرْوغ

يفْمعاْاآليةْ"ْالْْوقيلْأيضاْ ْشرعاْ ْ ْ حمرْ ْيفْاملعامالتْ وْالفاسدْْالباطلْ ْأنْ  فهذاْدليلْعلى
أبموالكم لكمْابإلثْوأنالْ قْ ليالْ ْوت رشوهماحلكا ْ تصانعوْا ْوهذهْمبالغةْ ْ"ذلكْالنْ طْ ب ْْمْتعلمونْ تْ ضوْا

 وشركاتْ ْبنوكْ ْكإنشاءْ ْْةْ وإداريْ ْةْ ر يْ ْتربيرهاْبقراراتْ ْوواملعصيةْومنهاْغسيلْاألموالْ يفْاجلرأة

ْ.(134)هلاْاملمولهوالْاجلهاتْْاملصادرْ ْمعلومةْ ْغريْ ْساتْ ومؤسْ ْضخمةْ 

َاَرة   اَي َأيريَُّها الَّ ِّيَن آَمُنوْا الَ َتَُْكُلواْ ﴿ تعاىلهْقولْ  -2 ْلَباطِّلِّ إِّالَّ َأن َتُكوَن جتِّ َنُكْم ابِّ َأْمَواَلُكْم برييريْ
ْأموالْ  علىْوالتحايلْ ْابلباطلْ ْ ْالتعاملْ ر ْ حيْ ْعا ْ ْتشريعْ ْاآليةْ ْويف، (135) ﴾مْ م ِّنكُ  َعن تريَراض  

                                                             

 (188)البقرة ْْ(132)
ْاجلامعتفسريْ،ْالدينْ مشْاخلزرجيْاألنصاريْفرحْبنْبكرْأيبْبنْأمحدْبنْحممدْهللاْعبدْبو،ْاالقرطيبْ(133)

 .2/338 القرآنْألحكا 
ْاإلسالميةْالشريعةْا أحكْضوءْيفْالوطنيةْعربْاملنظمةْاجلرميةْمكافحة،ْالدينْحسا ْوسيمْ،األمحدْ(134)

 .2016ْ،313،ْمكتبهْالقانونْواالقتصاد،ْالرايض،ْواألنطمة
ْ(29)النساء ْ(135)
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ْ ْالتداولْ ْيزْ وجيْ ْ،صبْ والنْ ْلمْ ابلظِْْا ْ النْ  ْ،جارةْ الت ْ  يْ وهْ ْاملباحةْ ْلطرقْ ابْيفْاألموالْ ْالنا ْ ْبني 

منْخاللْْمأمواهلْ ْتربيرْ اْإّ ْ ْوْبْ اْالْيريدونْالكسْ أصحاهبْ ْألنْ ْتارةْ ْليستْ ْاألموالْ ْوغسيلْ 
ْالقانونية.ْواملعاملةْ ْالتجارةْ ْصفةْانتحال

ْغسيلْأنْ ْوالْشكْ (136)"ْوُيِّلُّ هلُم الطَّيَباتِّ وُُيَر ِّم عَليهِّم اخلََبا ِّث"ْْ تعاىلهْقولْ ْ-3
ْ. ْ حمرْ ْخبيثْ ْكسبْ ْْاألموالْ 

 .ةُ النبويَّ  ةُ السنريَّ  اثنيا :

ْ قال -1 ْيف ْوسلم ْهللاْعليه ْصلى وأموالكمْْمْ كْ دمائْ ْ"فإنْ ْ الوداعْ ْةْ حجْ ْخطبةْ الرسول

ْاتْ مرْ ْدةْ بلدكمْهذاْيفْشهركمْهذاْوأعادهاْعْ  يومكمْهذاْيفْكحرمةْ ْْوأعراضكمْعليكمْحرا ْ 
املسلمْوحرمةْأخذهْْعلىْعصمةْمالْ ْلِْيدْ ْالشريفْ ْفاحلديثْ  (137)ت"غْ فقالْالله مْهلْبلْ 

ْغسيلْ ْومنهاْجرميةْ ْيةْ االقتصادْوْةْ املاليْ ْجلرائمْ اْبعمومهْيشملْمجيعْ  بطرقْغريْمشروعةْوهو
ْاألموال.

ْحاللْ ْنأمْ ْاملالْ ْاْأخذْ مبْالْيبايلْاملرءْ ْزمانْ ْأييتْعلىْالنا ْ " صلىْهللاْعليهْوسلمْوقال -2
 .(138)"حرا ْ  نمْ ْ ْ أ

ْ،النا ْذممْ ْفسدتْ ْذاْحيثْ هْوقدْظهرْ  ،هلذهْاألمةْ ْ ْ هوْقادْ ْعمْ ْوإخبارْ ْفيهْنبوءةْ ْفاحلديثْ 

ْحاللْ ْنْ كسبْاملالْأمْ لْفصارواْالْيكرتثونْ ْالديينْفيهمْالوازعْ ْفْ عْ وضْ ْ،همأخالقْ ْوفسدتْ 

ْ.تعاىل ْهللاْْ ونْماْحرْ لِْحيْ ضْالنا ْأنْبعْ أيْ ْاحلرا ْ ْاملفاسدْتربيرْ ْرْ أقذْ  نْ ومْ ْ،حرا ْ ْنْ مْ ْهوْأ ْ 

                                                             

ْ.157األعراف ْ(136)
ْ(.1218)ْقمرْْوسلم،ْعليهْهللاْصلىْالنيبْحجة ْاببْاحلا،ْبكتاْْ صحيحْمسلمْمسلم،ْأخرجهْ(137)
ْالْآمنواْالذينْأيهاْاي "ْتعاىلْقوله ْبالبيوع،ْاب ْكتابصحيحْالبخاري،ْاجلامعْالصحيح،ْْْالبخاري،ْ(138)

ْ(.7719)ْرقمْ،”..مضاعفةْأضعافاْ ْالرابْأتكلوا
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ْ.(139)"با  ال طي ِّ إ ال يقبلُ  ب  هللا طي ِّ  إنَّ هْصلىْهللاْعليهْوسلم "ْقولْ  -3

 :املعقولِّ  هةِّ ن جِّ مِّ 

ْاألموالْجرميةْ ْغسيلْ ْوأماْ،بهْاالقتصادْوتنميةْ ْهواستقرارْ ْعلىْاملالْ  احلفاظْ ْالشريعةْ ْدْ مقاصْ ْنْ مْ 

ْأبوابْ  ،االقتصادْضْ تقوْ  ْوالتحايْ يْ ابحلْ ْوالباطلْ ْاحلرا ْ ْالكسبْ ْوتفتح ْالنِْْلْ ل ْصو ْ على
ظاهرْْعملْ ْاْتقدميْ "ْأهنْ ْ بقولهْاحليلْ ْاملوافقاتْ ْاحبْ ْصْ الشاطيبْاإلمالا ْ  وقدْعر فْ.الشرعية

 . (140)آخر"ْحكمْ ْإىلْهْيفْالظاهرْ شرعيْوحتويلْ ْحكمْ  اجلوازْإلبطالْ 

 ه " أي  ن  يبط   م  محـر   أمر   إلىل به ليتوص   جائز   أمر   إظـهار   "بن القيم رحمه هللا افها العالمة ر  وع  

 .(141)يخفيه

ْقاعدة ْسد ْ ْوو ْالشرعيةْالنصْعلىلظاهرةْغسيلْاألموالْهمْمنعْ ْوالفقهاءْ  ءْ العلماْبْ وقدْرتْ 
ْهباْحتويلْ ْرادْ ي ْْمةْ حمرْ ْحيلةْ ْاألموالْ ْغسيلْ   ْواجملر  ،ْومباْأنْ الذريعةْاليتْتربرْاحملرْ ْأيْ ْالذرائعْ 
ْظاهرْ يْاقتصاديْابلخرْيْاستثمارْ ْأو ،مشروعْ ْعنْطريقْ ْ،حاللْ ْمباحْ ْإىلْمنْحرا ْ ْاملالْ 

ْ .عقالْ ْيْحمرمةْ هْ وعليهْفْ ْابحلقيقةْ ْ ْ حمرْ ْإلخفاءْ 

 اإلسالمي من غسيل األموال  االقتصادف : موقِّ 4.1.3
ْالوقائيةْالطرقْاذهابخت  ْْلكوذْاألموالْ ْغسالالالالاليلْ ْاتْ عمليْ حياربْْ"اإلسالالالالالالميْاالقتصالالالالالاد .1

ْغسالالالاليلْةعمليْ ْيفْهطْ تورِْْثبتي ْْنْ مْ ْلكل ْ ْالرادعةْ ْالعقوابتْ ْووضالالالالعْ ْةاجلرميْ ْمكافحةْ ْنْ مْ 
ْمنْأكثرْومضارهاْحرا ْاألموالْهذهْأنْ ْوذلكْألنْاإلسال ْيعلمنا.(142) "األموال
ْ.الفردْواجملتمعْعلىْمنافعها

                                                             

 (.0151)رقمْْالطيب،ْالكسبْمنْالصدقةْقبول ْاببْالزكاة، ْكتابصحيحْمسلم،ْْْمسلم،ْ(139)
 .101ْ،مرجعْسابقْنية،قانْوْدراسة ْالسعوديةْالعربيةْاململكةْيفْاألموالْغسلْهللا،ْعبدْالزمامي،ْ(140)
 .بعدهاْوما49ْ  ْمعاصرة،ْفقهيةْقضاايْنزيه،ْ،محادْ(141)
 سكسية،ْدارْالنشرْابملركزْالعريب،ْأبعتْالندوةْالعلميةْاليبهريب يف الوطن العر تالجرا م تزبيدي،ْزهري،ْْ(142)
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ْغسالالاليلْ ْعملي ةْ ْعلىْلقضالالالاءلْسالالالبيالْ ْالرادعةْالعقوابتْ ْنْ مْ ْجيعلْ "ْاإلسالالالالميْاالقتصالالالاد .2
ْاليتْاملشالالالالالالالالالالالالالالروعةْ ْغريْواألنشالالالالالالالالالالالالالالطةْمةْ املنظْ ْاجلرائمْ ْمكافحةْ ْخاللْ ْنْ مْ ْوذلكْ،األموالْ 

ْنْ مْ ْكل ْ ْْق ْ حب ْْارمةالصْ ْاإلجراءاتْ ْاذخت  ْاْثْومنْاألموال،ْغسيلْةعمليْ ْزايدةْ ْيفْساهمتْ 
 ْ.(143) "األموالْغسيلْ ْجبرميةْ ْرطهتوْ ْتيثب

ْاملصالالالرفيةْاحلسالالالاابتْةسالالالريْ ْيفْدالتشالالالدِْْببْ سالالالْ ْنمْ ْموقفْ ْهل ْْكانْ ْْاإلسالالالالميْاالقتصالالالاد .3
ْيالتحر ْ ْخاللْنمْ ْاألموالْ ْغسالاليلْ ْيفْهلاْامالذْ ْةْ اإلجراميْ ْالعصالالاابتْ ْنهمْ ْذْ خْ تْ تالْ ْالذي

ْةاملاليْ ْاملعامالتْعلىْاملسالالالالتمرْوالتدقيقْالعمالء،ْةهويْ ْفشالالالال ْوكْ ْالودائع،ْمصالالالالدرْعنْ 
 ة.املاليْ ْواملؤس ساتْ ْاملصارفْ ْداخل

ْغريْالنتيجةْ ْتعتربْيتالْوالبطالةْالفقرْ ْظاهرةْ ْةْ حماربْ ْعلىْعملْاإلسالالالالالالالالالميْاالقتصالالالالالالالالادْ .4
ْيا وقْ ْالعمل،ْعلىْالنف ْث ْ حْ ْخاللْمنْوذلكْاألموال،ْغسالالالالالالالالالاليلْ ْلعملي ةْةباشالالالالالالالالالالْرامل

ْعلىْالقادرينْغريْ ْحاجاتْ ْطسالالالْ وْ ْالقادرين،ْفرادهاألْلمالعْبتأمنيْاإلسالالالالميةْالدولة
سالالالالالاءْ ْنْ عْ ْهميكفِْْالعمل، ْمنْولةالدْابلتايلْتنيبْوْاحلرا ،ْاملالْ ْنعْ ْوالبح ثْ ْةلْ املالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

ْغسالالالاليلْاتْ عمليْ ْزايدةْ لْياناألحْبعضْ ْيفْبباْ سالالالال ْْتكونْ ْقدْيتالْ ْمةاملنظْ ْاجلرائمْ ْدوثْ حْ 
 .ْاألموال

ْْاموقفْ ْذاختْ ْاإلسالالالالالالالالميْاالقتصالالالالالالالاد .5 ْيفْاسالالالالالالالببْ ْتكونْقدْاليتْةيْ االقتصالالالالالالالادْماجلرائْدْ ضالالالالالالال 
ْيرْ بتحْاإلسالالالالميْاالقتصالالالادْيا قْ ْخاللْمنْذلكْضالالالحويتْ ْاألموال،ْسالالاليلغْاتعمليْ 
ْاإلسالالالالالالالالالالالالالالالميةْالدولةْداخلْهباْاملتاجرةْأوْروجيهاتْرْ وحظْ ْفاعليهاْومعاقبةْاجلرائمْهذه
ْهذهْمنْاألموالْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْعصالالالالالالالالالالالالالالالاابتْذخْ تتْ ْاليتْ،(البغاءْوردْالقمار،ْأندية)ْمثل

ْْهيسالالولةْ املغْاألموالْ ْأنْ ْتعتربْإذْ ْأمواهلاْغسالاليلْيفْآمناْامالذْ ْاملشالالروعةْغريْاألنشالالطة

                                                             

ْ-الرايضْْاألمنية،ْللعلو ْيفاألمنْواحلياة،ْأكاديعةْانْ،للجرميةالدوافع احملفزة ْايسني،حممد،ْرعدْْ(143)
 .48ه،223ْ،1421ْالسعودية،ْلعددْ
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ْوحارهباْهامْ حرْ ْاإلسالالالالالالالالالالالالالميْاالقتصالالالالالالالالالالالالادفْوالدورْ ْيةْ داألنْهذهْعنْانتةْ ْوأرابحْ ْأموالْ 

 .(144)أمواهلاْغسيلْ ْيفْةاإلجراميْ ْللعصاابتْ ْامالذْ ْتكونْ ْالْحىتْاأبواهبْ ْوأغلقْ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ْ
ْ
ْ
 
 
 
 
 

 

                                                             

ثْيفْاملؤمترْاإلسالميْإسالمية،ْحبْالوضعيةْرؤيةْنظمالْيفْاملوالْ،ْغسلصاحْأمحدْبنْحممدْ،الصاحْ(144)
 .54الثالث،ْجبامعةْأ ْالقرى،ْ
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 األموالِّ  غسيلِّ  جرا مِّ  ملكافحةِّ  ةُ والعربيَّ  ةُ الدوليَّ  اجلهودُ : اخلامسالفصل 
ْأ ْاألجنبيةْسالالالالالالالالالالواءْ ْالعاملْلدْوْقبلْمنْاملبذولةْ ْاجلهودْعنْ ْاحلديثْ ْعندْ ْكرْ ابلذ ْ ْاجلديرْمن

ْاألموالْغسالالالاليلْجرائمْ ْعلىْضالالالالاءللقْاحملاولةْ ْيفْفع الالْبدورهاْاإلشالالالالادةْنمْ ْدْ ب ْْفالْالعربية،
ْتت سالالعْ ْبلْاْ حمددْمكاانْ ْوالْاْ حدودْعرفت ْْالْجرميةْ ْاوأهنْ ْخاصالالةْ ْاإلمكانْقدرْمنهاْاحلد ْ ْأو

ْ.سلبياْ ْهباْرتتأثْ ْقدْاليتْالعاملْدولْمعظمْعلىْظالهلاب ْْلرتمي
ْكذلكْْةْ العربيْ ْاجلهودْ ْنسالالالىنْولنْ،الغايةْ ْهلذهْ ْاملبذولةْالدوليةْاجلهودْ ْإىلْشالالالريسالالالنْ ْهناْومن
ْ.األموالْجلرائم ْغسيلْ ْاملناهضْ ْهاموقفْ ْيف

 .األموال غسيل را مج حةُ كافِّ مل ةُ األجنبيَّ  القواننيُ اجلهوُد الدوليَُّة و : 5.1
ْإبرتكابْاملنظمةْاجلرائمْعصالالالالالالالاابتْتقو ْحيثْاملنظمةْاجلرائمْمنْاألموالْغسالالالالالالاللْجرميةْتعد

ْوالسالالالياسالالاليْاالقتصالالالاديْواإلجتماعيْاإلنفتاخْمنْمسالالالتفيدينْدولْعدةْيفْاإجلراميْنشالالالاطها
ْدتعتمالالالْكمالالالاْْ،اإلجراميالالالةْمالالالمرهبمْخلالالالدمالالالةْاحلالالالديثالالالةْالتكنولوجيالالالةْالتطوراتْمسالالالالالالالالالالالالالالخرينْللالالالدول،
ْلْجدْمتطورةْغسالالالالاتْبعمليةْللقيا ْاْتقينْابتكارْوْاسالالالالتعمالْاىلْاملنظمةْاجلرميةْعصالالالالاابت
ويفْهذاْالفصالالالالالاللْْخطريةْوسالالالالالالياسالالالالالاليةْواجتماعيةْاقتصالالالالالالاديةْنتائاْإىلْتؤديْاليتْالقذرةْأمواهلم

ْغسالالالالالالالالالالالاليلْجلرائمْاملكافحةْالدولي ةْ ْواألنشالالالالالالالالالالالالطةْ ْواملؤمتراتْ ْاالت  فاقياتْ سالالالالالالالالالالالاليحاولْالباحثْذكرْ
ْ.والاألم

 غسيل جلرا م املكافحة ةُ الدوليَّ  واألنشطةُ  واملؤمتراتُ  فاقياتُ : االت ِّ 5.1.1
 . األموال
ْونالالةاآلْيفْاجلرائمْمنْاخلطريْالنوعْهالالذاْملواجهالالةْ ْالراميالالةْهجهودْ ْالالالدويلْاجملتمعْ ْفْ كثْ ْْلقالالد

ْفتْ ملْبشالالالكلْ ْالعاملْمسالالالتوىْعلىْاألموالْغسالالاليلْاتْ عمليْ ْانتشالالالارْ ْةْ حداثْ ْبسالالالببْاألخريةْ 
اذْ ْسالالالالالالالالالالالالالالتالدعىمم ْاْلالنتبالاه ْملكالافحالةْفيينالاْاتفالاقيالةْفكالانالتْاتالاههالا،ْجالاد اْموقفالاْ ْالالدولْاختال 
ْاملبذولةْاجلهودْأوىلْ، 1988ْعا ْالعقليةْراتواملؤثْ ْراتاملخدْ ْيفْاملشالالالالالالالالالالالالالالروعْغريْاالتار
ْْاألموالْغسالالالالالاليلْملواجهة ْاألموالْغسالالالالالاليلْجبرائمْالعقليةْواملؤثراتْاملخدراتْمنْلةاملتحصالالالالالال 
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ْابإلخفاءْلةاملتمث ْ ْاألموالْغسيلْ ْاتعمليْ ْترميْ ْيفْفاعالْدوراْ ْعبتْ ل ْْاليتْاالتفاقيةْهذهْنع
ْابإلضالالافةْالعقلية،ْواملؤثراتْاملخدراتْتارةعلىْْبةاملرتت ْ ْالقذرةْلاألمواْأصالاللْعنْوالتمويه
ْْاأهنْ ْإىل ْاإلجراءاتْةكافْ ْْذاختاْيفْةيْ االتفاقْأطرافْبنيْالدويلْالتعاونْتعزيزْ ْقواعدْ ْتأرسالالالالالالال 

ْْاجلرائم،ْهذهْملواجهةْالالزمةْةواإلداريْ ْةالتشالالالالالالالالريعيْ  ْهلذهْالقضالالالالالالالالائيْاالختصالالالالالالالالا ْحةْ موضالالالالالالالال  
ْ.(145)موادهاْنصو ْعربْاجلرائمْ 
اتْاالتفالالاقيالالْتوالالالتْ ْفقالالد(ْاأل ْابالتفالالاقيالالة)ْيهالالاسالالالالالالالالالالالالالالمْ ن ْْأنْ ْلنالالاْميكنْاليتْفيينالالاْةاتفالالاقيالالْ ْوبعالالد

ْجرائمْمواجهةْ ْهبدفْ ْصةتخصْ املْةاملاليْ ْوالفرقْموعاتاجملْعربْ ْالدوليةْواألنشطةْواملؤمترات
ْ ْأبرزهاْومنْر،القذْ ْاملالْغسيلْ 

 :ابزل جلنةِّ  إعالنُ  -أ
ْاملصالالالالالالالالالالالالالالارفْعنْمثلنياملْمنْ ْعددْ ْمنْ ْل فتْ أتْواليتْ، 1988ْعا ْابزلْجلنةْ ْلتتشالالالالالالالالالالالالالالكْ 
ْْاملركزيةْوالبنوك  وفرنسريريريريريريريريريريا، كندا،) ْنمْ ْكل ْ ْيْفْالبنوكْعلىْفةاملشالالالالالالالالالالالالرْ ْةاملعنيْ ْلطاتوالسالالالالالالالالالالالالِ

 وأيرلندا وأملانيا، ،وهولندا وبريطانيا، والسريريريريريريريريريريريويد، وبلجيكا، سريريريريريريريريريريريويسريريريريريريريريريريريرا،و  وإيطاليا،
ْيفْاشالالالالرتكتْحيثْ "(ْاألمريكية املتحدة والوالايت والياابن، ولوكسريريريمبور ، الشريريريمالية،

ْأسالالالالالالالالالالالالالبانياْدوليتْ ْناءابسالالالالالالالالالالالالالتثْ ْالصالالالالالالالالالالالالالناعية،ْاجملموعةْيفْاألعضالالالالالالالالالالالالالاءْ ْالدولْ ْمجيعْ ْاللجنةْهذه
ْ.(146)"والنمسا

ْاملبادئْمنْعدداْ ْجنةاللْ ْأصالالالالالالالدرتْ ْفقدْاألموالْغسالالالالالالاليلْجرائمْوجهْيفْالوقوفْ ْوهبدفْ ْ"

ْأساسيةْقواعدْابعتبارهاْهباْدْ التقيْ ْجنةاللْ ْيفْلونمثْ ْهلاْاليتْاألعضاءْالدولْيفْالبنوكْ ْلز تْ 
ْ (147) "يفْالتايلْملخصهاْيرتكزْوْخمالفتها،ْعد ْواملصارفْللبنوكْدْ ب ْْال

                                                             

ْ،ْمصر،العربيةْلنهضةاْدار،ْاملقارنةْالتشريعاتْيفْاالموالْغسيلْترميمش ْالدين،ْأشرفْتوفيق،ْْ(145)
2001ْ، 6. 

،ْوالتوزيعْوالنشرْللطبعْلعربيةاْالنهضةْاراألموال،ْْغسيلْمواجهةْىفْاجلنائيةْالسياسةالشوا،ْحممدْسامي،ْْ(146)
2002 ،ْ159.ْ

ْ.42مرجعْسابق،ْْاألموال،ْوغسيلْاملصريفْالقطاعْالسيسي،ْصالحْالدين،ْ(147)
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ْوإعال ْاملصالالالالرفية،ْامالتالتعْبعضْ ْعلىْةاملاليْ ْواملؤسالالالالسالالالالاتْاملصالالالالارفْرقابةْ ْتشالالالالديدْ ْ-1
ْغسيلْجبرائمْعامالتاملْتلكْقتعلْ ْحولْ ْمعلوماتْ ْأيْ ْتوافرْ ْلْ حاْيفْةاملختصْ ْالسلطات
ْ.(148)األموالْ 
ْ.هاعمالئْ ْةْ هويْ ْمنْةاملاليْ ْساتاملؤسْ ْدأتكْ ْ-2ْ
ْْبقاءْ ْ-3ْ ْْاتمةْ ْصالالالالالاللةْ ْىعلْواملصالالالالالالارفْاملاليةْسالالالالالالاتْ املؤسالالالالالال  ْْةْ لطابلسالالالالالالِ ْالدولة،ْيفْةاملختصالالالالالال 

ْالشالالالالالالالالالالالالالالكوكْ ْثالالارْ ت ْْاليتْالالالداخالاللْمنْ ْأوْاخلالالارجْمنْ ْاألموالْحتويالاللْاتعمليالالْ ْعنْ ْوإخطالالارهالالا
ْ.ْاحوهلْ 
ْعربْعمالئهاْوحسالالالاابتْ ْهزهتاأجْعلىْةاملاليْ ْسالالالاتواملؤسالالالْ ْاملصالالالارفْ ْرقابةْ ْدورْ ْتفعيلْ ْ-4

ْ.األخرىْاملاليةْرائمْ واجلْاألموال،ْغسيلْجرائمْمقاومةْ ْةكيفيْ ْْلحوْ ْفيهاْالعاملنيْتدريب
ْاملصريفْالعملْ ْري ْسْ ب ْْاملرتبطةْتوالتعليماْابلقواننيْواملصارفْةاملاليْ ْساتْ املؤسْ ْدتقيْ ْ-5
ْ.خمالفةْ ْنیدأْدون
 :(سرتاسبور  ةاتفاقي  ) األورويب التعاونِّ  ةلسِّ  ةُ اتفاقي   -ب

ْسالالالالالالالالالالالالرتاسالالالالالالالالالالالالبورغْدينةمْيفْمؤمتراْ ْآنذالكْسالالالالالالالالالالالالبعالْبدولهْاألورويبْالتعاونْجمل ْ ْعقدْ ْحيثْ 

ْغسالالالالالالالاليلْ ْرائمجْمواجهةْعلىْاألعضالالالالالالالالاءْالدولْفيهْتعأمجْواليتْ، 1990ْعا ْةالفرنسالالالالالالالاليْ 
ْ .1988ْلعا ْنايفيْةتفاقيْ اْوجبمبْ ْواملصادرةْ ْواحلجزْ ْعبْ ابلتْ ْهاومتابعتْ ْالقذرةْاألموال

ّْ ْسالالالالالالالب،فحْ ْاألوروبيةْالدولْىعلْتفاقي ةْ االْهذهْيفْاالشالالالالالالالرتاكْ ْعلىْاألمرْ ْيقتصالالالالالالالرْ ْومل" ْاوإ

ْملشكلةْحل ْ ْإجيادْمنهاْمةاملتقد ْ ْوحىتْالدولْ ْحماولةْ ْعلىْداللةْا،أيضْ ْهلاْأسرتالياْتانضمْ 
ْمنْكانْْالركائز،ْمنْ ْعددْ ْحتقيقْ ْإىلْةاالتفاقيْ ْهذهْهدفتْ ْوقدْ،(149) "األموالْغسالالالالالالالالالاليل
ْ أبرزها

                                                             

 ْ.2010ْ،88،ْمركزْالكتابْاإلكادميي،ْالدويلْالقانونْيفْاالرهاب،ْجالل،ْخضريْ(148)
 ْعنهاْوطبيعتهاْوصادرهتاْلعاْوالبحثْاتفاقيةْجمل ْأرورابْاملتعلقةْبغسلْالعائداتْاملتأتيةْمنْاجلرمية،ْ(149)

 .1ْالفقرة،6ْاملادة ْ،1990
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ْالعلمْمعْنقلها،ْأوْاألموالْويلحتْجيز ْماْءْ األعضالاْللدولْةْ الداخليْ ْالقواننيْ ْتضالمنيْ ْ-1ْ
ْْاأبهنْ  ْوبتجرميْصالالالالالالالالالالالالدرها،مْأوْاألموالْتلكْحقيقةْ ْمتويهْ ْأوْإخفاءْأوْجرميةْالتمتحصالالالالالالالالالالالال 

ْهذهْاألفعالْيوتؤد ْ ْ،اقي ةاالتفْعليهاْتْ نصالالالْ ْجرائمْةْ أيْ ْارتكابْيفْاملسالالالاعدةْ ْأوْاالشالالالرتاك
ْأوْالتحريضْأوْاملسالالالالالالالالالالالالاعدةْأوْالشالالالالالالالالالالالالروعْأوْاألموال،ْغسالالالالالالالالالالالاليلْ ْجرميةْ ْبْ ارتكإلْيفْالنهاية
ْ.ْعمديْبشكلْالرتكاهباْالتسهيل

ْاألموالْقدارمْ ْلتحديدْ ْالالزمةْالتسالالالالالالالالالالالالالالهيالتْ ْةكافْ ْْاملعنيةْللسالالالالالالالالالالالالالاللطاتْالدولْ ْتقدميْ ْ-2ْ
السالالالالاللكْالقضالالالالالائيْْمعْنْ والتعاوْ ْبينها،ْفيماْوتبادهلاْوحجزها،ْتميدهاْبقصالالالالالدْ ْهباْاملشالالالالالتبه
ْبعنيْ ْاألخالالالذْمعْموال،األْغسالالالالالالالالالالالالالاليالالاللْ ْجرائمْ ْعنهالالالاْينتاْ ْاليتْةميالالالْ اإلجراْالعمليالالالاتْملالحقالالالةْ 
ْ.ْ(150)املقا ْهذاْيفْاملصرفيةْةي ْر ْ الس ْ ْمبدأْتعطيلْاالعتبارْ 

 ):م1994  بويل مؤمتر) املنظمة اجلرمية مكافحة مؤمترُ  -ج
ْ،عا ْ ْبشالالالالالالالالكلْ ْمةاملنظْ ْاجلرميةْ ْمبكافحةْ ْع ينْ ْمؤمترْ (ْانبويل)ْاإليطاليةْاملدنيةْيفْدْ قْ عْ ْحيثْ "

ْبكل ْ ْقهاعاتْعلىْاألعضاءْ ْالدولْ ْفيهْأخذتْ ْواليتْ،خا ْ ْبشكلْ ْاألموالْغسيلْ ْوجرائمْ 

ْابإلضالالالافةْ ْ،ةْ إرهابيْ ْأعمالْ ْنمْ ْبهْتقو ْ ْوماْةاإلجراميْ ْماتاملنظْ ْحماربةْ ْيفْجهودهاْصالالالارىقْ 
ْورسالالالالالالائلْ ْإجراءاتْعربْمنظْ املْاإلجرا ْ ْخطرْملواجهةْاإلمكانْ ْدرْ قْ ْالدولْ ْدراتْ قْ ْتعزيزْ ْإىل
 .(151) خرىاألْ ْمةاملنظْ ْواجلرائمْاألموال،ْغسيلْ ْجرائمْ ْوقوعْ ْمنْمتنعْ ْةْ وقائيْ 

ْتقرير هاْخلط ت هاْاملوضالالالالالالالوعةْملكافحةْاجلرميةْ يفْختا   ْاألعضالالالالالالالاءْ  ْالدول  لت  هذا،ْوقدْتوصالالالالالالال 
يات،ْميْإىلاملنظمة،ْوعلىْرأسالالالالالالالالالهاْجرائمْغسالالالالالالالالاليلْاألموالْ ْعدد ْمنْالتوصالالالالالالالالال  كن ْتلخيص 

ْ (152)أمه ها

                                                             

ْ.18املرجعْالسابق،ْاملادةْْ(150)
ْ.8ابق،ْس،ْمرجعْاملقارنةْالتشريعاتْيفْاالموالْغسيلْترميْتوفيق،ْأشرفْالدين،ْمش ْ(151)
القاهرة،ْْوالعامل،ْرمصْيفْلاملواْغسيلْبطنطا،ْجرميةْالداريةْالعلو ْأكادمييةْعميدْمحدي،ْ،معبدْالعظيْ(152)

1997ْ،54.ْ
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ْخاللْمنْ ْاألموالْ ْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْ ْجرائمْ ْارتكابْ ْمتنعْةْ وقائيْ ْقواعدْعلىْالدولْ ْتعتمدْ ْأنْ  -1
ْخاللْمنْ ْوأصالالالالالالالالالحاهباْ ْفيهاْاملقامةْوالشالالالالالالالالالركاتْ ْاملمتلكاتْ ْعنْ ْصالالالالالالالالالحيحةْ ْمعلوماتْ ْبناءْ 

ْ.واملايلْياالقتصادْالقطاعنيْبنيْفيماْالتعاون

ْمها،كْ حتْ ْةْ قانونيْ ْقواعدْدونْ بْرتكت ْْالْوأنْ ْاألموال،ْغسالاليلْاتليْ عمْترميْ ْمنْدْ ب ْْالْ-2ْ
ْانياهنْ ب ْْوخصائصْ ْاركيبهْ تْالدولْ ْراعيت ْْحبيثْ ْاجلرائم،ْمنْالنوعْهذاْعلىْقد ي ْْمنْ وت دينْ

ْْصياغة ْتشريعاهتاْاجلزائية.عندْ 

ْوعقوابتْ ْةْ جزائيْ ْدابريتْعْ وضالالالالال ْْعربْ ْةاإلجراميْ ْللمنظماتْةْ يْ االقتصالالالالالادْةْ القوْ ْعافإضالالالالال ْْ-3
ْ.ْالغايةْ ْهذهْلتحقيقْكفيلةْ ْْةْ تنظيميْ ْاتْ ليْ ،ْوآرادعةْ 

ْواألصالالالالولْ ْاملوجوداتْادرةْ ومصالالالالْ،املشالالالالروعةْ ْغريْالعائداتْ ْمصالالالالادرةْ ْأوْضالالالالبطْ ْيتمْ ْأنْ ْ-4
ْوجرائمْةاألصالالالالالالالالالالليْ ْميةاجلْرْهباْاملرتكبةْالدولْبنيْفيماْواقتسالالالالالالالالالالامهاْاألموال،ْغسالالالالالالالالالاليلْجلرائم
ْ.عليهاْبةاملرتت ْ ْموالْ األْغسيلْ 

ْاجملال،ْهذاْيفْلدويلاْالتعاونْوتوطيدْ ْاألموال،ْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْجرائمْكافحةمْ ْأجلْ ْنْ مْ ْ-5
ْلتفعيلْابإلضافةْاملصرفية،ْةي ْر ْ الس ْ ْمبدأْحتجيمْ ْنمْ ْدْ ب ْْالْاهلدفْ ْهذاْإىلْالوصولْوتسهيلْ 
ْْاليتْ(كعميلْ ْاعرف)ْمبدأ ْعنهاْاإلبالغْمْ ليتْ ْاهبْهْ بْ املشالالالالتالْ ْاملعامالتْعنْ ْبدورهاْفْ تكشالالالال 
ْ.املسؤولةْتْ اللسلط

ْعالالاتقهالالالاْعلىْأخالالذتْ ْاليتْقليميالالةواإلْالالالدوليالالةْمالالاتاملنظْ ْبنيْ ْفيمالالاْالتعالالاونْ ْيتمْ ْأنْ ْ-6ْ
ْ،(FATF) املايلْلالعمْوفريقْ ْاملتحدة،ْاألممْمةْ كمنظْ ْْاألموال،ْغسالاليلْجرائمْمكافحة
ْ.ْوغريهاْالعرب،ْةالداخليْ ْزراءوْ ْوجمل ْ ْاألورويب،ْواجملل ْ 

 Financial Action Task Force on) املريريريريريريايل العمريريريريريريلِّ  فريقُ  -د
Money Laundering(FATF). 
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ْاالقتصالالالالالالالادْوْوالبنوكْملالاْجماالتْيفْاخلرباءْمنْعددْ ْمنْ ْفتتألْ ْدوليةْ ْةْ حكوميْ ْهيئةْ ْهي 
ْعندْبعةالسالالالالْوروبيةاألْالصالالالالناعيةْالدولْجمموعةْ ْهاسالالالالتْ أسالالالال ْْواجلمارك،ْوالقضالالالالاءْوالسالالالالياسالالالالة
ْجلرائمْاملقاومةْ ْهو مفْدعمْ ْيفْهاأهدافْ ْزْ ترتكْ ْحبيثْ ْ، 1989ْ عاْفرنسالالالالالالالالالالالالالالاْيفْاجتماعها
ْاطالعْ ْعلىْبقاءْ والْ،ودولياْ ْوطنياْ ْغريْمشالالالالالالالالروعةْأصالالالالالالالالوهلاْعنْ ْوالبحثْ ْاألموال،ْغسالالالالالالالاليل
ْاجلرميةْهذهْواجهةمبْالكفيلةْوالتنظيماتْالتشالالريعاتْحتديثْ ْأجلْ ْمنْجديدْهوْماْبكل ْ 
ْمنْالفريقْهذاْشالالالاطْ نْ انعكْ ْوقدْبذلك،ْقةاملتعل ْ ْالتوصالالالياتْواقرتاحْاملعايري،ْوضالالالعْعرب
ْ.األموالْغسيلْئمْ جلراْالدويلْالواقعْ ْعنْ ْهامْ قد ْ ي ْْاليتْنويةالسْ ْتقاريرهْخاللْ 

ْالعاملْدولْمنْدولة(15ْ)ْوجودْإىلْاملايلْالعملْ ْفريقْ ْتقريرْ ْأشالالالالالالالالالالارْ ْ 2000ْعا ْففي"
ْبينهاْنمْ ْكانْْةْ عربيْ ْدولْ ْومنهاْومكافحتها،ْاجلرائمْهذهْمشالالالكلةْ ْحل ْ ْيفْتعاوانْ ْظهرت ْْال

ْمكالافحالةْيفْمتعالاونةْغريْدولةْالعتبالارهاْاعرتاضالالالالالالالالالالالالالالهالاْتقدمالْ ْبدورهاْاليتْلبنالانْةْ مجهوريالْ 
ْ.(153) "القذرةْ ْاألموالْ ْغسيلْ 

ْ ْاملايلْالعملْفريقْ ْدورْ ْىويتجلْ " ْعليهاْتسريْواعدقْلتكونْاألربعنيْالتوصياتْإصدارْ ْعرب 
ْقواعدْولتكونْاجلرمية،ْهلذهْةْ حْ كافْ الالالالالالالالالالالالْ املْللقواننيْ ْهاسن ْ ْدْ عنْ ْالدولْيفْالتشريعيةْالسلطات
ْخالهلاْمنْأموالْ ْغسيلْ ْجرائمْ ْارتكابْ ْيفْطهاتورِْْمنْةْ خمافْ ْهباْيحتتذْ ْواملصارفْللبنوك
ْاألموالْ ْتبييضْ ْمواجهةْ ْيفْولياْ دْاْ عرجْ مْ ْاذاهتْ ْحبدْعترب ْت ْْ،توصالالالالالالالالالالالالاليةْ (40ْ)ْمنْ ْفْ تتألْ ْوهي
ْ" (154).هاغسيلْو

 :حماور   أربعةِّ  عرْبَ  األربعني للتوصيات الكلي املضمونِّ  تلخيصُ  وميكنُ 

ْالتوقيعْعلىْالفريقْيفْاملشرتكةْاألعضاءْالدولْعلىْالتوصياتْ ْتشرتطْ ْ:األول محورالِّ ْ
ْتعطيلْعلىْهاأعضالالاءْ ْربتْ ْةيْ تفاقاالْهذهْألنْوذلكْ، 1988ْفييناْتفاقيةالْواالنضالالما 

                                                             

 .219مرجعْسابق،ْال،ْاألمْوْغسلْوخماطرْأضرارالسعد،ْصاح،ْْ(153)
 .202ْسابق،ْمرجعْاألموال،ْغسلْوخماطرْأضرارْصاح،ْالسعد،ْ(154)
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ْمصالالالارفها،ْيفْاألموالْ ْلغسالالاليلْجرائمْ ْابرتكابْاالشالالالتباهْ ْحاالتْ ْيفْةاملصالالالرفيْ ْةالسالالالريْ ْمبدأ

ْالتأكدْدونْحتولْةْ مصالالالالالالالرفيْ ْقيودْ ْدونْ ْاملوضالالالالالالالوعْ ْمتابعةْ ْيفْاحلقْ ْللفريقْ ْعطيي ْْالذيْاألمرْ 

ْ.هباْلاملتعامْاألموالْومصدرْوواقعهاْةاملاليْ ْاتالعمليْ ْأصلْ ْمنْ 

ْاذابخت  ْْإيطاءْغريْ ْمنْقو ْ تْأنْ ْدولةْ ْكل ْ ْْعلى" ْاألوىلْالتوصالالالاليةْ ْيفْجاءْ ْاملثالْسالالالالبيلْفعلى
ْ."فييناْةات فاقيْ ْفيذلتنْاخلطواتْ 

ْةْ قانونيْ ْتشالالالالالالالالريعاتْ ْصالالالالالالالالدارإْضالالالالالالالالرورةْ ْإىلْالفريقْيفْاألعضالالالالالالالالاءْ ْالدولْ ْتوجيهْ ْ:الثاِن احملورُ ْ

ْبعمليةْقةاملتعلْ ْلكاتتْ املمْومصالالالالالالالالالالالادرةْ ْوتميدْ ْضالالالالالالالالالالالبطْ ْعربْ ْاألموال،ْغسالالالالالالالالالالاليلْ تر ْ ْةْ جزائيْ 
ْ.غسيلال

 :(155)يلي ما السابعة والتوصية الرابعة التوصية يف جاءَ  املثال، سبيل فعلى

ْالتشالالالالالريعيةْاإلجراءاتْلكذْيفْمباْالالزمةْاإلجراءاتْ ْاختاذْ ْدولةْ ْكل ْ ْْعلىْ(:4) التوصريريريريية
ْ.األموالْغسيلْةعمليْ ْ ر ْ تْ ْاليت

ْلديهاْاملختصةْطاتالسلْمكنيْ لتْ ْوذلكْالتشريعيةْاإلجراءاتْذلكْيفْمباْ(:7) التوصية
ْأوْي رادْخدمتاسالالالالالالالالالالالتْ ْاليتْالوسالالالالالالالالالالالائلْ ْأوعائداهتاْْأوْاملغسالالالالالالالالالالالولةْ ْاملمتلكاتْمصالالالالالالالالالالالادرةْ ْمن

ْ.هااستخدامْ 

ْاملاليةْواملؤسالالالالالالسالالالالالالاتْصالالالالالالارفواملْالبنوكْعاتقْعلىْامللقاةْالواجباتْ ْبيانْ ت ْْ:الثالث احملورُ ْ
ْلتوافرْاذهااختْ ْالواجبْ ْوالتدابريْ ْاألموالْغسالالالالالاليلْجرائمْ ْمبكافحةْقْ يتعلْ ْفيماْةاملصالالالالالالرفيْ ْغري

ْ.املشبوهةْةاملاليْ ْاتالعمليْ ْلْ حوْ ْيوالتقصْ ْالكشفْ ْيفْالسهولة

 :يلي ما عشر مسةاخلا والتوصية ،عشر الرابعة التوصية يف جاء املثال، سبيل فعلى

                                                             

،ْدارْاملقارنْوالقانونْالشريعةْبنيْ،املنظمة اجلرمية صور كإحدى  األموال غسيل،ْالرمحنْعبدْهيثمْ،البقليْ(155)
 .1ْ،2010ْ،123و ،ْمصر،ْطالعل
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ْإجراميْنشاطْ ْمصد ر هاْماْأ مواالْ ْأنْ ْيفْةاليْ املْساتاملؤسْ ْكِْتشْ ْعندما"ْ(:14) التوصية

ْالبلدانْمعظمْيفْاحاليْ ْقةطبْ املْةاخلصوصيْ ْقواننيْمنْغريهاْأوْالبنوكْ ْةسريْ ْقواننيْأنْ ْتدْ 
ْ".ةاملختصْ ْلطاتْ للسْ ْذلكْابالغْ ْعليهاْرْ حتظْ 

ْإجراميْنشالالاطْ ْهارْ مصالالدْ ْماْأمواالْ ْأنْ ْيفْةاملاليْ ْسالالاتاملؤسالالْ ْشالالك تْإذا"ْ(:15) التوصريريية
ْ".ْةاملختصْ ْجلهاتاْإىلْافورْ ْكوكهاشْ ْابالغْ ْمنهاْطلبْ ي ْْأوْهلاْالسماحْجيبْ ْهفإنْ 

ْزمةالالْ ْاملعلوماتْمتريرْ ْعرب ْْالدويلْالتعاونْ ْضالالالالالالالالرورةْ ْعلىْالتوصالالالالالالالالياتْ ْتْ ركزْ ْ:الرابع احملور
ْ.العاملْدولْ ْبنيْ ْالشأنْ ْهذاْحولْ 

 :ييل ما والثالثني يةِّ الثانِّ  التوصية يف جاءَ  املثال، سبيل فعلى

ْتبادلْتطويرْيفْهوداتهجمْببذلْقطرْكلِْْْيقو ْأنْ ْعلىْفاقاالت ْ ْمتْ ْلقد"ْ(:32) التوصريريريريريية
ْأوْهباْاملشالالالالالالالالالالالالالالتبهْ ْعامالتابملْقةاملتعل ْ ْ(الطلبْعندْأوْطواعيةْاملقدمة)ْالدوليةْاملعلومات
ْ".طةاملتور ْ ْالشركاتْ ْأوْابألشخا ْ 

ْأنْ ْاملايلْالعملْريقفْعنْالصالالالالالادرةْاألربعنيْالتوصالالالالالياتْعنْاحلديثْ ْعندْ ْاإلشالالالالالارةْ ْرْ وتدْ 

ْجرميةْنطاقْ ْتوسيعْيفْدولةْ ْكلِْْْتبحثْ ْأنْ ْدْ ب ْْال" ْأنهْعلىْتْ نصْ ْاليتْالتوصيةْإىلْشرينْ 
ْبديلْ ْإجراءْ ْوهناك.ْابلعقاقريْ ْصالالالالالالالاللةْ املتْ ْاألخرىْاجلرائمْشالالالالالالالالملت ْل ْْاملخدراتْأموالْغسالالالالالالالاليل
ْاليتْاجلرائمْكلْْعلىْوأْاخلطريةْاجلرائمْكلْْعلىْالقائمْاألموالْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْترميْ ْيفْلْ يتمث 
يتْخطريةْ ْجرائمْعلىْأوْاإليراداتْمنْكبري ْْْقدرْ ْعنهاْديتولْ  ْ".ةْ م 

ْمصالالالالالالالالالالادرْحتديدْعد ْيفْفييناْاتفاقيةْمنْاْ سالالالالالالالالالالابقْمتنيناهْماْتدْ ْالتوصالالالالالالالالالاليةْهذهْنص ْ ْومن
ّْ ْحسب،فْ ْةالعقليْواملؤثراتْاملخدراتْعلىْاألموالْغسيل ْاملصادرْ ْمنْاغريهْ ْيشملْاوإ
ْتْ دامْ ْماْمنهاْلةاملتحصالالالال  ْْاألموالْغسالالالاليلْمجرائْ ْالرتكابْأسالالالالاسالالالالاْ ْتكونْ ْأنْ ْحْ تصالالالاللْ ْاليت
ْاالقتصالالالالالالالالالالالادْميزانْ ْعلىْسالالالالالالالالالالاللباْ ْرْ تؤث ْ ْضالالالالالالالالالالالخمةْ ْراداتْ يإبْوتعودْ ْاخلطورةْنْ مْ ْكبريْ ْْدرْ قْ ْعلى
ْ.الوطين



85 
 

 :ةِّ املاليَّ  تِّ املعلوما لوحداتِّ ( أجيمونت) ةموعةُ  -ه 

ْعا ْوبلجيكاْاألمريكيةْاملتحدةْالوالايتْيفْاألموالْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْمكافحةْ ْوحداتْ ْقامتْ 
ْاملنتشالالرةْ ْةاملاليْ ْاملعلوماتْ ْوحداتْ ْدْ زو ْ لتْ ْةْ املركزيْ ْالوحدةْ ْمقا ْ ْتقو ْ ْوحدةْ ْإبنشالالاءْ ْ 1995
ْتْ ي ْ  ْ ْملرتكبة،اْاألموالْغسالالالالالالالالالالالاليلْاتعمليْ ْحولْ ْزمةالال ْْابملعلوماتْ ْالعاملْمسالالالالالالالالالالالالتوىْعلى

ْوالذي،ْبروكسلْيف(ْأرينربج أجيمونت)ْالبلجيكيْالقصرْ ْإىلْسبةْ نْ (ْأجيمونت)ْمبجموعةْ 
(94ْ)ْيفْاألموالْغسالاليلْ ْمكافحةْ ْأجهزةْ ْاجملموعةْ ْهذهْمِْوتضالالْ ْفيه،ْاجملموعةْ ْهذهْإقرارْمت
ْ.(156)دولة

ْبهْتقو ْ ْملاْ؛ةْ املاليْ ْاملخابراتْ ْوحداتْ ْمنْعتربْ ت ْْأجيمونتْجمموعةْ ْأنْ ْإىلْاإلشالالالالالالارةْ ْرْ دْ وتْ "
ْاألموالْغسالالالالالالالالالالالالالالياللْمكالافحالةْ ْهبالدفْاوتبالادهلالْ ْهالاوحتليلْ ْةْ املالاليالْ ْاملعلومالاتْ ْمجعْ ْيفْجهودْ ْمن
ْ.(157)"أيضاْ ْاإلرهابْومتويلْ 

 (158):هاحتقيقِّ  على اجملموعةُ  تعملُ  اليت األهدا ِّ  أبرزِّ  ومن

ْغسالالالالالالالالالالاليلْ ْمكافحةْ ْلغرضْ ْلتنظيمي ةواْةالفنيْ ْاملسالالالالالالالالالالالاندةْبتقدميْةالوطنيْ ْالوحداتْمْ دعْ ْ-1ْ
ْ.األموال

ْمشالالالالالالرتكةْ ْةْ اتفاقيْ ْوجبْ مبْ ْطوابضالالالالالالْفقْ وْ ْةالوطنيْ ْالوحداتْ ْبنيْةْ املاليْ ْاملعلوماتْ ْتبادلْ-2ْ

ْ.العاملْ ْولْ دْ ْبنيْ 

ْْاملاليةْاملعلوماتْتبادلْ ْيفْاإلنرتنتْشالالالالالالالالالالالالالالبكةْ ْتفعيلْ ْ-3ْ ْدفْ هبْ ْالوطنيةْوحداتالْبني 
ْ.خريْ أتْأوْإعاقةْ ْأي ْ ْدونْ ْاألموالْغسيلْملكافحةْهدْ واجلْالوقتْ ْاختصار

                                                             

ْ.14،ْ 2005ْ(،12703)العددْ(،ْمحلة يف الفلبني حملاربة غسيل األموالجريدةْالرأي،ْ)ْ(156)
ْ.11،ْ 2005رهاب(،ْالعملْاملايلْتبحثْيفْبريوتْغسلْاألموالْومتويلْاإلْ)جمموعةجريدةْالغد،ْْ(157)
 .115 ،0420ْ،ْاحلديثةْؤسسةامل ْالناشر،ْتبيضْاألموالْجرميةْبالْحدودْخالد،سليمان،ْْ(158)
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ْعربْ ْاألموالْغساليلْجلرائمْحل ْ ْإلجيادْحماوالهتاْعلىْالعاملْ ْدولْ ْمعظمْتتوانْفلمْ ْنا،هْ ْومن

ْ.لبيةالسْ ْوآاثر هاْموالاألْتبييضْخماطرْمنْ ْخلصْ للتْ ْةوليْ الدْ ْاتفاقيْ واالتْ ْالتكتْ التْ 

ْغسالالالالالالالالالالالالالاليالاللْجرميالالةْحولْ ْاملتحالالدةْلاممْمؤمترْ ْقيمأ ْْحيالالثْ ْذلالالك،ْغريْتعك ْ ْاحلقيقالالةْ ْلكنْ 
ْعرضالالالالالالالالالالالةْأكثرْ ْهيْواليتْالناميةْ ْالدولْ ْبهْطالبتْ (ْ 2000)ْالعا ْيفْابنكوكْيفْاألموال
ْإىلْمشالالالريةْجديدةْ ْعامليةْ ْمعاهدةْ ْإبرا ْ ْمة،املتقدْ ْالدولْمنْ ْاألموالْغسالالاليلْجرائمْملخاطر
ْْابلغرضْتفيْالْاليْ حاْاملطبقةْوالقواننيْاملعاهداتْأنْ  ْالدولْ ْأنْ ْإالْ ْل،ثْ األمْ ْكلابلشالالالالالالالالالالالالالال 

ْهالالذهْثالاللمْ ْعالالارضالالالالالالالالالالالالالالالتْ ْواليالالاابنْاألورويب،ْواالحتالالادْ ْاملتحالالدة،ْالوالايتْ ْ"  ومنهالالاْاملتقالالدمالالةْ 
ْاملطلوبْابلغرضْفيوتْ ْ،كالالافيالالةْ ْْاحالالاليالالْ ْاملوجودةْ ْواالتفالالاقيالالاتْ ْالقواننيْإنْحبيالالثْ ْةتفالالاقيالالْ اال
ْضالاليفاْ مْ ْ(هامبورجرْفريدريظْ)األورويبْاالحتادْدْ وفْ ْرئي ْ ْذلكْدوأكْ ْسالالتخد ،ت ْْالْهالكنْ 
ْبشالالالالكلْ ْةاملاليْ ْاجلرائمْ ْمكافحةْ ْلعطْ وتْ ْرؤخْ سالالالالتْ ْجديدةْ ْمعاهدةْ ْأجلْ ْمنْاملفاوضالالالالاتْ ْأبنْ 
ْسالالالالالالالالتْ ْاحلكوماتْألنْذلكْخا ؛ْبشالالالالالالالالكلْ ْاألموالْ ْوغسالالالالالالالاليلْ ْعا ، ْحلنيْاالنتظارْ ْلفضالالالالالالالال  

ْ.(159) "هانْ ستتضمْ ْاليتْوجيهاتالتْ ْعربْ ْعليهاْتعتمدْدةْ جي ْ ْمعاهدةْ ْدورصْ 

ْمنْأكربْقدرْ ْعلىْيدةجدْةعامليْ ْمعاهدةْ ْإجيادْ ْفعال ْْلتعطْ ْاليتْهيْاألسبابْ ْهذهْفهل
ْواالنتشالالالالارْجلرمية،اْهذهْهدهتشالالالال ْْالذيْرطوْ التْ ْمعْخاصالالالالةْ ؟ْاألموالْغسالالالاليلْحبقيقةْ ْالوعي
ْياسةالسْ ْمنضْ ْمنْبحْ أصْرائماجلْمكافحةْ ْموضوعْ ْأنْ ْأ ْ ْالعامل،ْمستوىْعلىْهلاْالطاغي

ْْ؟فقريةْ الْالدولْ ْسابْ حْ ْعلىْةالغنيْ ْللدولْيةالذاتْصاحالالْ واملْةالدوليْ 

 .األموال غسيلِّ  جلرا مِّ  حةُ كافِّ ريريُ ملا ةُ األجنبيَّ  القواننيُ : 5.1.2
ْمسالالالالالالالتوىْعلىْاألموالْغسالالالالالالاليلْجرائمْمكافحةْ ْجاهدةْ ْاولحتْ ْةوليْ الدْ ْاالتفاقياتْ ْأنْ ْكما
ْجبرائمْ ْمةْ املهتْ ْاجلزائيةْ ْةْ الداخليْ ْالقواننيْ ْفإنْ ْللدول،ْاخلارجيْالصالالالالالالعيدْ ْعلىْالدويلْعاجملتم

                                                             

 ،ْالعدد2005ْ(،ْحدةإلبرا ْمعاهدةْبشأنْغسيلْاألموالْيفْمؤمترْلاممْاملتْ)فشلجريدةْالرأي،ْْ(159)
(12636ْ،)26. 
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ْْدورهاْتلعبْ ْاألموالْغسالالالالالالالالالالالاليل ْاملسالالالالالالالالالالالالتوىْعلىْاجلرائمْمنْالنوعْهذاْمكافحةْ ْيفْاأيضالالالالالالالالالالالال 
ْ املوضوعْهبذاْةْ املهتمْ ْةْ اجلزائيْ ْةْ األجنبيْ ْالقواننيْأبرزْ ْومنْللدول،ْالداخلي

 :األمريكي األموال غسيل على الرقابةِّ  انونُ ق -أ 

ْ عاْهتعديلْ ْمْ الالالالالالالالالالالالالالالالالالت ْْوْاألمريكي،ْالكوجنر ْهْ أقرْ ْعندماْ، 1986ْسالالالنةْالقانونْهذاْصالالالدرْ أْ 
ْْوكانْ ْ، 1988 ْنْ مْ ْةاألمريكيْ ْحدةاملتْ ْالوالايتْعانتهْماْبْ بسالالالالالالالالالببْالقانونْهذاْدورْ صالالالالالالالالال 
ْةْ عمليْ ْعنْ ْبليغالتْ ْاملصالالالالالالالالالالرفْ ْعلىْبْ جْ أْوْعندماْاألمريكيْالبنوكْةسالالالالالالالالالالريْ ْقانونْيفْثغراتْ 
ْالذيْاألمرْ ْأكثر،ْأوْالرْ دْوْآالفْبعشالالالالالرةْ ْقْ تتعلْ ْكانتْ ْْإذاْاملاليةْواجلرائمْاألموالْغسالالالالاليل
ْاملبلغْ ْذلكْعنْتقلِْْةْ ماليْ ْدفعاتْ ْهيئةْ ْعلىْجلرائمهمْاألموالْغاسالالالالالالالالالليْارتكابْ ْإىلْىأدْ 
ْالتشالالالالالالالالالريعيةْلسالالالالالالالالاللطاتابْداحْ ْالذيْاألمرْ،دْ واحْلبنكْ ْفرعْ ْمنْأكثرْ ْوعربْأ،جمزْ ْشالالالالالالالالالكلب

ْةكميْ ْْكانتْْمهماْهارموجيْ ْاألموالْغسالالالاليلْجبرائمْيعينْخا ْ ْقانونْ ْإصالالالالدارْإىلْاألمريكية
ْاملْيفْاحلقْ ْةيْ املالْاملؤسالالالالسالالالالاتْ ْعطىأ ْْقدْهأنْ ْإىلْابإلضالالالالافةْ ْ،املغسالالالالولةْ ْالنقودْ  ْةْ أبيْ ْطالبةالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
ْمنها،ْةْ السياحيْ ْاصةْ وخْالشيكاتْ ْبشراءْيقومونْ ْالذينْاألشخا ْ ْعنْ ْةْ إضافيْ ْمعلوماتْ 

ْةْ أيْ ْعنْاملعلوماتْتقدميْ ْعلىْالنظيفةْاألموالْرؤو ْأصالالالالحابْ ْاألعمالْ ْرجالْ ْعْ جْ شالالالال ْْما
ْلْ تتمثْ ْأكثرْمزاايْحقيقْ التْ ْلطاتْ سْمنحتْ ْقابلْ الالالالْ وابملْا،حوهلْ ْكوكْ الشْ ْثريت ْْةْ ماليْ ْاتْ عمليْ 

ْابملْىأدْ ْامْأكرب،ْةْ حبريْ ْاملشالالالروعْغريْاملالْبْ تعقِْْةوإمكانيْ ْابملرونة، ْمعاقبةْ ْإىلْحصالالاللةالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
ْ.األمريكيْاملستوىْعلىْاجلرميةْ ْهذهْانتشارْمنْواحلد ْ ْاجلاين،

 غسيل األموال: ( ملكافحةِّ 392/96) رقم الفرنسي القانونُ  -ب 

ْاألموالْضْ تبييْمكافحةْ ْقانونْ ْأصالالالالالالالالالالدرتْ ْعندماْاألموالْغسالالالالالالالالالاليلْجبرائمْ ْفرنسالالالالالالالالالالاْتْ اهتمْ 
ْبتعديالتْ ْالقانونْ ْهذاْرْ ومْ، 1987ْعا ْراتْ ابملخدْ ْاملشالالالالالالالالالالالالالروعْغريْتارْ االْعنْالناتة
ْوالذي(392/96ْ)ْبقانونْ ْيْ    ْ ْوالذيْتعديلْ ْخرْ آْإىلْ 1996ْعا ْوصالالالالاللْ ْحىتْعدةْ 
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ْراتْ املخدْ ْرائمْ جبْهاحصرْ ْدْ عْ يالْ ْمْ فلْ ْ،كانتْ ْْجرميةْ ْةْ أيْ ْعلىْةاملبنيْ ْاألموالْغسيلْجبرائمْ ْينعْ 
ْ.السابقْيفْكانتْ ْْكما

ْفْ يتألْ ْالرتكيبْمتشالالعبْ ْمايلْجهازْ ْتكوينْ ْمتْ ْبلْذلك،ْعلىْفرنسالالاْيفْاحلالْ ْفْ يتوقْ ْومل
ْلضالالالالمانْ ْاملاليةْاملعامالتْمتابعةْ ْمبوضالالالالوعْصالالالالةْ املتخصالالالال ْْةْ الفرنسالالالاليْ ْاجلهاتْ ْمنْجمموعةْ ْمن

ْ.(160)األموالْلغسيلْ ْثلْ أمْ ْمكافحةْ 

 األموال: غسيل جرا م ملكافحةِّ (  95/  55)  رقم اإليطايل القانونُ  -ج 

ْغسالالالاليلْاتْ عمليْ ْبدورهْ جرْ ْوالذيْ 1995ْلسالالالالنة(25ْ)ْرقمْاإليطايلْالقانونْ ْصالالالالدرْ"
ْاجلرمية،ْتلكْنْ مْ ْالعوائدْاسالالالالالالالالالالالالالالتثمارْ ْعلىْوعاقبْ ْاملخدرات،ْجرائمْ ْعنْاتةْ النْ ْاألموال

ْقبلهاْتاهتمْ ْأنْ ْبعدْ ْاألموالْغسالالالالالالالالالالالالاليلْجلرائمْةاإليطاليْ ْاملكافحةْيفْجديدةْ ْحقبةْ ْلتكونْ 

ْمنْكاللْ ْْعالاقبالتْ ْواليت(416ْ)ْكالاملالادةْْاألموالْبغسالالالالالالالالالالالالالالياللْاإليطالايلْالعقوابتْقالانونْموادْ 
ْقبلْمنْمِْتتْ ْأموالْ ْغسالالالالالالالاليلْةْ عمليْ ْأي ْ ْواعتبارْ ْالشالالالالالالالالهرية،ْةاإليطاليْ ْاملافياْمجاعةْ ْإىلْينتمي
ْ.(161) "عليهمْالواقعةْةللعقوبْامشددْ ْظرفاْ ْاجلماعاتْتلكْأفرادْ 

ْقيمتأ ْْدوليةْ ْاتْ اتفاقيْ ْنْ مْ ْةاألجنبيْ ْالدولْ ْصالالالالالعيدْ ْعلىْجملهْ مبْ ْكانْْمعنا،ْمرْ ْماْوابلتايل
ْيفْاألموالْبغسالالالالالالالالالالالالالاليلْع نيتْةْ يْ داخلْوقواننيْ،ةْ غربيْ ْدولْ ْودعمْ ْبرعايةْ ْأوْ،ةْ أجنبيْ ْدولْ ْيف

ْ.ةاألجنبيْ ْالدول

 .األموال غسيل جرا م ملكافحةِّ  ةُ العربيَّ  اجلهودُ : 5.2
ْتقفْ ْوملْالعامل،ْولْ دْهناْ ْاألموالْغسالالالالالالالالالاليلْجرائمْمكافحةْيفْالعربيةْ ْالدولْ ْانتهجتْ ْلقد

ْعلىْهْ دوليْاتْ اتفاقيْ ْمتْ ونظْ ْواسالالالالالالتضالالالالالالافتْ ْبينها،ْفيماْاتفاقياتْ ْقدتْ فعْ ْاليدينْمكتوفةْ 
ْ.هالغسيْوْاألموالْتبييضْمكافحةْجمالْيفْخاصةْ ْقواننيْ ْوشرعتْ ْأراضيها،

                                                             

ْ.248،ْ 2001،ْيثاحلدْاملؤسسة ْالناشرتبيضْاألموالْدراسةْمقارنة،ْ،ْزعبدْالعزيشايف،ْاندرْْ(160)
ْ.45ْ، 2005،ْيةالقانونْالكتبْدارْاألموالْيفْدولةْقطر،ْمكافحهْغسيلْسليمان،ْعبدْالفتاح،ْ(161)
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 األموال غسيل جرا م ملكافحةِّ  ةُ العربي   اتفاقي  االت  : 5.2.1
ْمعظمها؛ْيفْواشالالالالالالالالالرتكتْ ْالدولية،ْاالتفاقياتْمنْ ْالعديدْيفْةْ العربيْ ْالدولْ ْشالالالالالالالالالاركتْ ْلقد"
ْالتعاونْوجمل ْ، 1988ْلعا ْفييناْةْ يْ تفاقاْيفْأعضالالالالالالالالالالالالالاءْ ْومنهاْليبياْةالعربيْ ْالدولْ ْةْ غالبيْ ف

ْ،(162) "أجيمونتْجمموعةْيفْاأمْ ْ، )FATF(املايلْالعملْجلنةْيفْعضالالالوْ ْهوْاخلليجي
ْمنْالعديدْوغريهاْفيها،ْاألعضالالاءْ ْولالدْ ْأبرزْ ْمنْ ْواإلماراتْولبنانْوالبحرينْصالالرْ مْ ْفتجد

ْملاْةالدوليْ ْواألنشطةْفاقياتاالتْ  ْمشاركةْ ْفيهاْتربزْ ْاليتْاألموالْغسيلْرائمجلْةحْ كافْ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
ْ.اهلدفْهذاْلتحقيقْ ْالعربيةْالدول

ْالظاهرةْهذهْمواجهةْ ْيفْويلالدْاجملتمعْمشالالالالالالالالالالالالالالالاركةْ ْمنْةالعربيْ ْالدولْ ْمينعْ ْملْذلكْأنْ ْإالْ 
ْ ْهاأبرزْ ْومنْ،الشأنْ ْهذاْيفْةالعربيْ ْاتفاقيْ االت ْ ْعقدْ ْعربْ ْاإلجرامية

 :ابلقاهرة اجلرميةِّ  ملنعِّ  التاسعُ  الدويل املؤمترُ  -أ

ْملواجهةْةالدوليْ ْاجلهودْقبلْمنْاملؤمترْ ْهذاْفونيصالالالالالالالالالالالالالالن ْ ْبْ اتْ الكْ ْمعظمْ ْأنْ ْمنْالرغمْ ْعلى
ْأنْ ْدْ ب ْْالْهأبنْ ْنرىْناأنْ ْإالْ ْ،خا ْ ْبشالالالالالكلْ ْاألموالْوغسالالالالاليلْ،عا ْ ْبشالالالالالكلْ ْمةاملنظْ ْاجلرمية
ْعندماْاملصالالالالالالالريْالتنظيميْوالدعمْ ْابجلهدْ ْلتْ متثْ ْاليتْةْ العربيْ ْاجلهودْ ْقبلْمنْتصالالالالالالالنيفهاْيتم
ْيفْ، 1995ْعا ْأاير8ْْإىلْنيسالالالالالالالالالالالالالالان26ْْمنْاجلرميةْملنعْالتاسالالالالالالالالالالالالالالعْ ْيلالدْوْاملؤمترْ ْقيمأْ 

ْارتكابْعلىْبةاملرتت ْ ْاألموالْوغسالالالالالاليلْ ْا،وتارهتْ ْراتْ املخدْ ْموضالالالالالالوعْ ْحبثْ ْوالذيْ،القاهرةْ 
ْعلىْالتسالالالالالالالالالالالالالرت ْْ ْ دْ بعْ ْاألعضالالالالالالالالالالالالالاءْالدولْيفْواملصالالالالالالالالالالالالالارفْالبنوكْطالبةومْ ْاملخدرات،ْمجرائْ 

                                                             

أنشئتْيفْةموعة إيغمونتْ(162) وهيْمؤلفةْمنْْ 1995عا ْْ"الوحداتْاالستخباراتْاملاليةْهيْشبكةْعامليةْ 
التعاونْالدويلْبنيْوحداتْْوتتمثلْواليتهاْيفْتوثيقْالعضوية.وحداتْاستخباراتْماليةْعاملةْتتفقْمعْمعايريْ

ساعدةْغريْالر يةْوالتدريبْوتبادلْخباراتْاملاليةْمنْخاللْعقدْاجتماعاتْمنتظمةْوتبادلْاملعلوماتْوتوفريْاملاالست
تْتكنولوجيةْمثلْشبكةْتعملْعلىْحتسنيْوأتمنيْاالتصاالتْبنيْهذهْالوحداتْمنْخاللْتطبيقاْيات.ْوهاخلرْب

ْوحدةْاستخباراتْماليةْتفيْمبعا اْهيئةْوطنيةْنه،ْمنْحيثْكويريْجمموعةْإيغمونتإيغمونتْاآلمنة.ْومنْحقْأي  
عميمهاْعلىْاجلهاتْاملختصةْوحتليلهاْوتْا(بهمركزيةْمسؤولةْعنْتلقيْاملعلوماتْاملاليةْ)وطلبهاْوفقْاملسموحْ

 عضوا".٢٠١ْموعة.ْوتتألفْجمموعةْإيغمونتْمنْلمجوالكشفْعنهاْأنْتطلبْاالنضما ْإىلْعضويةْا
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ْقيقةْ حلْإخفاءْ ْعنهْينشأْ ْوالذيْاملصرفية،ْةالسريْ ْمبدأْتفعيلْ ْةجْ حبْ ْهباْاملشكوكْاتالعمليْ 
ْْداراتإْابتكارْ ْإىلْىأدْ ْالذيْاألمرْ ْاملشالالالالالالالالالالالروع،ْغريْاملال ْمتخصالالالالالالالالالالال   ْالدولْمعظمْيفْةْ صالالالالالالالالالالال 

ْعامةْ ْإلداراتْاتبعةْ ْتكونْحبيثْ ْالعربيةْمصالالالالالالالالالالالالرْمجهوريةْومنهاْاملؤمتر،ْهذاْيفْاملشالالالالالالالالالالالالاركة
ْ.(163)قذرةالْاألموالْغسيلْمبكافحةْخمتصةْ 

 :العرب ةِّ الداخلي   وزراءُ  لسُ ةَ  -ب

ْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْجرائمْمكافحةْحق ْ ْيفْلْ فع اْنشالالالالالالالالالالالالالالالاطْ ْالعربْالداخليةْوزراءْ ْجملل ْ ْكانْ ْْلقد
1986ْْعا ْالبيضالالالالالالالالالالالالالالالاءْالدارْ،املغربْيفْاجتماعهْيفْاجملل ْ ْصالالالالالالالالالالالالالالالدرأ ْْحيثْ ْاألموال،

ْأوىلْنْ مْ ْكالالالالانْ ْْوالالالالالذيْ،(1986ْلعالالالالا ْالنموذجيْللمخالالالالدراتْاملوحالالالالدْالعريبْ ْالقالالالالانونْ )
ْمباشالالالالرْ ْغريْ ْبشالالالالكلْ ْكانْْهأنْ ْولوْاألموال،ْغسالالالاليلْمبوضالالالالوعْةالعربيْ ْولالدِْْاهتما ْخطواتْ 

ْاملْاحملكمةْواجباتْ ْعلىْالقانونْمن(49ْ)ْاملادةْتنصْ ْعندما" ْزْ احلجْ ْإبلقاءْختصةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
ْالعقالالاقريْيفْراتْأوْبهرْ ْأوْوز عْ ْأوْأنتاْ ْمنْلكالالل ْ ْاملنقولالالةْغريْأوْاملنقولالالةْاألموالْ ْعلى

ْمنْلةمتحصالالالالال ْْاأهنْ ْتْ ثبْ أ ْْإذاْامصالالالالالادرهتْ ْمعْالقذرةْاألموالْمصالالالالالادرْ ْيفْوالتحقيقْرة،املخدْ 
ْطريقْعنْ ْاألموالْ ْتلالالكْمنْلالسالالالالالالالالالالالالالالتفالالادةْ ْاجملرمنيْأعمالالالْ ْإمتالالا ْملنعْ ْوذلالالكْاجلرائم،ْتلالالك
ْ.(164) " هاغسيل

ْتون ،ْيفْ 1994ْعالالا ْبالعْرْةالالالداخليالالْ ْوزراءْمؤمترْيفْاجملل ْ ْاجتمالالاعْ ْبعهالالات ْْثْمن"
ْْعربيةْ ْةْ فاقيْ اتْ ْدْ عقْ ْضالالالالالالالالالالالالالالرورةْ ْإىلْخلصْوالذي ْاملشالالالالالالالالالالالالالالروعْغريْاالتارْمبكافحةْ ْةْ خمتصالالالالالالالالالالالالالال 

ْيكونْ ْأنْ ْدْ ب ْْالْهأنْ ْعلىْْاجملل ْأعمالْ ْجدولْمنْالثامنْ ْالبندْ ْنصْ ْحيثْ ْابملخدرات،

                                                             

 .31،ْاالموالْغسيلْلظاهرةْالتصديْيفْاجملتمعْالياتْاألموال،ْغسيلاملعايطة،ْحممدْسامل،ْْ(163)
ْ.81املبارك،ْملخصْأبراهيم،ْمرجعْسابق،ْْ(164)
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ْغسالالالالالاليلْارتكابْمنعْ ْوْاملخدرات،ْجرميةْملكافحةْ ْالعربيةْالدولْبنيْ ْوتنسالالالالالاليقْ ْتعاونْ ْهناك
ْ(165)." 1966ْبتاريخْنفيذْ التْ ْحيزْاالتفاقيةْهذهْدخلتْ ْوقدْعليها،ْبةاملرتت ْ ْاألموال

ْاالتفاقيةْإقرارْ ْمتْ ْبلْ،احلد ْ ْهذاْعندْالعربْةالداخليْ ْوزراءْجمل ْ ْنشالالالالالالالالالالالالالالالاطاتْ ْتقفْ ْومل
ْحيزْ ْةيْ فاقاالتْ ْودخلتْ ْ،عشالالالالرْاخلامسالالالالةْدورتهْيفْ 1998ْعا ْاإلرهابْملكافحةْالعربية
ْالدولْلواجبْبيانْ ْاالتفاقيةْهذهْمنْابعالرْ ْالفرعْ ْيفْجاءْحيثْ ْ، 1999ْعا ْالتنفيذ
ْاإلرهابيةْاجلرميةْنْ مْ ْلةاملتحصالالالْ ْوالعائداتْ ْلاشالالالياءْ ْهباْةالعامْ ْلطاتالسالالالْ ْبضالالالبطْ ْاألعضالالالاء

ْهلاْلبةالطاْللدولةْلتسالالالالالالالالالالالالالالليمهاْأوْعليهاْظيةْ حفْ التْ ْاإلجراءاتْ ْلرتتيبْةْ ولْ للدْ ْوتسالالالالالالالالالالالالالالليمها
ْ ْالسبب؛ْذاتْاألوىلْللدولةْإعادهتاْأوْعندهاْتْ ذختْ اليتْاْةْ زائيْ اجلْاإلجراءاتالستكمال 

ْ.(166)هاغسيلْنْ مْ ْالغاسلْمتكنيْ ْلعد 

 :م1996 لعام األمين التعاونِّ  مؤمترُ  -ج 

ْ(167) أمههاْاألمورْمنْ ْعددْ ْيفْثْ حبْ ْوالذيْ، 1996ْعا ْتون ْيفْاملؤمترْهذاْدْ قْ عْ 

ْالعاملْدولْمعْالعربيةْلوالدْوْببعض،ْبعضالالالالالالالالالالالالالالهاْالعربيةْالدولْبنيْالتعاونْ ْةْ ضالالالالالالالالالالالالالالروْرْ-1ْ
ْ.ْمةنظْ الالْ املْاجلرميةْمكافحةْ ْهبدفْ ْاألخرى

ْ.أشكاهلاْبشىتْمةملنظْ اْاجلرائمْعلىْبةاملرتتْ ْاألموالْملصادرةْ ْملزمةْقواعدْعْ وضْ ْ-2

ةلالالاْاالت فالالاقيالالاتْاحرتا ْخاللْمنْاألموالْغسالالالالالالالالالالالالالاليالاللْعمليالال اتْ ْمكالالافحالالةْ  -أ ْدوليالال 
ْ.مبوجبهاْوالعملْوالعربي ة،

ْةالبنكيْ ْاحلساابتْجعلْ ْلعد ْ ْالعربيةْالدولْحكوماتْ ْمعْواملصارفْالبنوكْ ْتعاونْ ْ–4ْْ

.ْفيهاْاجملرمنيْدخولْ ْإخفاءْ ْعربْ ْاألموالْغسالالالاليلْاتعمليْ ْالرتكابْفاعالْ ْأسالالالاللوابْ ْةالسالالالالريْ 
                                                             

ْ.35مرجعْسابق،ْاألموال،ْْغسيلْلظاهرةْالتصديْيفْاجملتمعْالياتْاألموال،ْغسيلْسامل،املعايطة،ْحممدْْ(165)
 .259ْريْمنشور،غ،ْحبثْاإلرهابْومتويلْلاألمواْغسلْمكافحةْيفْالدويلْالتعاونالسعد،ْصاح،ْْ(166)
ْ.35املعايطة،ْحممدْسامل،ْمرجعْسابق،ْْ(167)
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ْاجملرمنيْتسالليمْاتعمليْ ْلتسالهيلْبينهاْفيماْنساليقْ التْ ْضالرورةْ ْعلىْةالعربيْ ْالدولْ ْفاقْ اتْ ْ-5
ْ.هراجمْ ْذْ أيخْ ْلكيْفرصةْ ْالعدلْ ْإعطاءْهبدفْ 

ْ.واإلرهابْةيْ اإلرهابْاحلركاتْدعمْ ْيفْماملنظْ ْاإلجرا ْعوائدْاستخدا ْ ْمنعْ ْ–6ْ

ْجمالْيفْالعريبْلتعاوناْمشالالالالالالالالالروعْعلىْاملصالالالالالالالالالريْاالقرتاحْ ْإقرارْ ْمتْ ْفقدْ ْاملؤمترْهامظْوعلى
ْلدعمْ ْستخد ت ْْواليتْالعريبْطاقْ الن ْ ْخلارجْ ْهاقلْ ن ْْيتمْاليتْةواإلسالميْ ْةالعربيْ ْلاألمواْمتابعة
ْ.والسياسيْياالقتصادْهايْ شقْ ب ْْاجلرائم

 :األموال غسيل جرا م ملكافحةِّ  ةُ العربي   القواننيُ : 5.2.2
ْبيةالعْرْالدولْعظممْفأفردتْ ْاألموال،ْغسالالالالالاليلْملوضالالالالالالوعْةْ العربيْ ْالتشالالالالالالريعاتْ ْتْ تصالالالالالالدْ ْلقد
اْاْ تشريع ْهبذاْةاملهتمْ ْاجلزائيةْلعربيةاْالقواننيْأبرزْ ْومنْوجيرمها،ْالظاهرةْ ْهذهْيكافحْ ْخاص 
ْ:املوضوع

 :م2002 لعام( 80) رقم املصري األموال غسيل مكافحةِّ  قانونُ ِ-أ

ْطولْ ْبعدْ 2002ْلعا (80ْ)ْرقمْاألموالْغسالالالالالالالالالاليلْملكافحةْاملصالالالالالالالالالالريْالقانونْ ْصالالالالالالالالالالدر
ْ ْ تقدْ ْعندماْاملاضالالالالالالالالالالالالاليْالقرنْأواخرْذْ منْ ْالقانونْ ْهذاْبتواجدْ ْطالبةْ املْزادتْ ْحيثْ ْ،انتظارْ 

ْْجمل ْ ْيفْاملصالالالالالالرينيْباالنوْ ْأحدْ  ْبتجرميْخيتصِْْقانونْ ْمشالالالالالالروعْ ْبصالالالالالاليغةْ ْاملصالالالالالالريْعبالشالالالالالال 
ْاملرتكبةْاألموالْغسيلْاتعمليْ ْحولْ ْاملتفاقمةْ ْاإلحصائياتْعلىْمستنداْ ْاألموالْغسيل
ْوأصالالالبحتْ ْ، 1994ْعا ْمصالالالريْجنيهْ ْمليارات(10ْ)ْإىلْصالالاللْ ت ْْكانتْ ْْواليتْصالالالرمْ ْيف

ْمنْمصالالالالالالالالرْ ْأبنْ ْمناعلْ ْماْإذاْخاصالالالالالالالالةْ ْا،تقريبْ ْجنيهْ ْمليارْ (16ْ)ْإىلْ 1998ْعا ْتصالالالالالالالاللْ 
ْدولةْ ْابعتبارهاْأراضالالالالاليهاْعلىْاألموالْغسالالالالاليلْجرائمْارتكابْيفْتورطاْ ْالعربيةْالدولْأكثرْ 
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ْإىلْحتتالالالاجْ ْقالالالذرةْ ْأموالْ ْمنْعنهالالالاْتاينْومالالالاْوتعالالالاطيهالالالا،ْاملخالالالدراتْلتجالالالارةْ ْْأوْعبورْ مرْ 
ْ.(168)غسيل

ْعليهاْبترتتْ ْاليتْائمْ للجْرْاحمددْ ْاملصالالالالالالالالالالريْاألموالْغسالالالالالالالالالاليلْمكافحةْ ْقانونْ ْإقرارْ ْمتْ ْلذلك
ْتصنيعْ ْمنْهباْقيتعلْ ْماْوْاملخدراتْکجرائمْْغسيلالْجلرميةْحمال ْْتكونْ ْمشروعةْ ْغريْ ْأموالْ 
.ْوغريهاْ،ةْ اإلرهابيْ ْاتْ العمليْ ْوْ،األموالْ ْوسالالالالالالالرقةْ ْ،لرشالالالالالالالوةْ واْ،الدعارةْ ْوجرائمْ ْ،تارْ واْوزراعةْ 

 :م2001 لعام البحريين األموالِّ  غسيل ومكافحةِّ  رِّ حظْ  قانونُ  -ب

ْْاليتْةالعربيْ ْالدولْمةمقدْ ْيفْالبحرينْملكةْ ْعدِْتْ  اْانْ قانْوْرعتْ شالالالالالالالالالالالالالال  ْجرائمْ ْيكافحْ ْخاصالالالالالالالالالالالالالال 
ْكانون29ْْْيفْاألموالْسالالالالالالاليلغْومكافحةْ ْحظرْ ْقانونْ ْأصالالالالالالالدرتْ ْحينماْ،األموالْغسالالالالالالاليل
ْتبييضْمكافحةْيفْةْ هريْ اجلْوْالقواعدْ ْمنْ ْعددْ ْإىلْاتهْ طيْ ْيفْأشالالالالالالالارْ ْوالذيْ،2001ْالثاين
ْ هاأمهْ ْاألموال،ْغسيلْو

ْ.هباْعريفوالتْ ْاألموالْغسيلْاتْ عمليْ ْترميْ ْ-1ْ

ْتكونْيفْبعضْاتاألخرىْكالالالسالالالالالالالالالالالالالالرقالالة،ْوالقتالالل،ْوتالالارةْاملخالالدْرْةْ األصالالالالالالالالالالالالالالليالالْ ْاجلرائمْ ْ-2ْ
ْغسيلْاألموال.ْاألوقاتْنتيجة

ْ.املغسولةْموالْ األْوعلىْالغاسلنيْعلىْاملفروضةْ ْقوابتْ العْ ْالقانونْ ْدْ حدْ ْ-3ْ

ْاتعمليْ ْمكافحةْيفْةاملاليْ ْسساتواملْؤْنوكالبْ ْعاتقْعلىْلقاةْ الالالالالالالالالالالالالالالال ْاملْالواجباتْ ْبيانت ْْ-4ْ
ْحسالالالالالالالالالالالالاابتْ ْفتحْكمنعْ ْْاارتكاهبْمنْمتنعْاليتْةالوقائيْ ْاإلجراءاتْاذواختْ ْاألموال،ْغسالالالالالالالالالالالاليل

ْ.وغريهاْواملعامالتْالعمالءْالتبسجْ ْواالحتفاظْة،سريْ ْةْ بنكيْ 

ْوتقدميْاألموال،ْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْرائمجْوحظرْ ْمبكافحةْ ْقيتعلْ ْفيماْوالدويلْالعريبْالتعاونْ ْ-5ْ
زمةْعندْتبادلْاملعلوماتْفيماْيتعل قْهبذهْاجلرائْالتسهيالت ْم.الال 

                                                             

ْ.264،ْمرجعْسابق،ْزعبدْالعزيشايف،ْاندرْْ(168)



94 
 

 :م2002 لعام الكوييت األموال لغسي اتعملي   مكافحةِّ  قانونُ  -ج

ْجاءْ ْوالذي 2002ْْبتاريخْالكوييتْاألموالْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْاتعمليْ ْمكافحةْ ْقانونْ ْصالالالالالالالالالالالالالالدر
ْعد ْإىلْيشالالالريونْوالذينْاألموالْيفْموضالالالوعْغسالالاليلْالباحثنيْبعضْهاتْ توجِْْمنْابلرغم
ْدولةْ ْالكويتْ ْأنْ ْابعتبارْاألموال،ْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْجرائمْ ْكافحْ ي ْْداخليْلقانونْ ْالكويتْحاجةْ 
ْوأنْ ْخاصالالالالالةْ ْ،الفورْ ْعلىْسالالالالالتظهرْ ْاألموالْغسالالالالاليلْةْ عمليْ ْفأيْ ْ،وسالالالالالكاانْ ْمسالالالالالاحةْ ْصالالالالالغريةْ 
ْ ْلق ل ةْالبعض؛ْلبعضالالالالالالالهمْياالقتصالالالالالالالادْالوضالالالالالالالعْ ْفونيعرْ ْكادوني ْْالكويتْ ْدولةْ ْيفْكانْ السالالالالالالال 
ْأكملْ ْعلى(ْعميلك اعر )ْمبدأْ ْلفع ْ ت ْْالكويتْيفْواملصالالالالالالالالالالالالالالالارفْ ْالبنوكْ ْوأنْ ْ،عدد هم
ْصالالالالالالالالالالالالالالاحلةْ ْغريْ ْبيئةْ ْجيعلهاْماْفيهاْةاملاليْ ْالتْ التعامْ ْعلىْحثيثةْ ْرقابةْ ْعليهْبرتتْ يْماْوجهْ 
ْإصالالدارْ ْنْ مْ ْةالكويتيْ ْةالتشالالريعيْ ْلطةالسالالِْْمينعْ ْملْذلكْلكنْ .ْاألموالْغسالاليلْجرائمْنتشالالارْ ال

ْجنملهاْالقواعد،ْمنْبعددْ ْامهتمْ ْجاءْ ْوالذيْ،اجلرائمْ ْمنْ ْالنوعْ ْهذاْيكافحْخا ْ ْقانونْ 
ْ (169)يفْالنقاطْالتالية

ْ.األموالْغسيلْ ْاتْ عمليْ ْترميْ  -1
ْْالبنوكْقتْ عاْعلىْامللقاةْ ْالواجباتْ ْ -2 ْيفْةاحلكوميْ ْاجلهاتْوْةاملاليْ ْسالالالالالالالالالالالاتواملؤسالالالالالالالالالالال 

ْةْ مصالالالالالالالرفيْ ْةْ بنكيْ ْحسالالالالالالالاابتْ ْإنشالالالالالالالاءْعلىْاملوافقةْ ْكمنعْ !ْْاألموالْغسالالالالالالاليلْمكافحة
ْبفتحْيقو ْعمياللْ ْيْ أْةهويالْ ْنْ مْ ْقْ التحقِْْضالالالالالالالالالالالالالالرورةْ ْإىلْابإلضالالالالالالالالالالالالالالالافالةْ ْ،ةْ ومهيالْ ْأب الاءْ 
ْمعامالتْ ْةْ ي ْأْعنْاإلبالغْ ْواجبْ ْعليهْيقعْوالذيْكوييتْْبنكْ ْأيْ ْلدىْحسالالالالابْ 

 .ْأموالْغسيلْجرميةْ ْارتكابْحولْبهةْ الشْ ْثريْ ت ْْةْ ماليْ 
ْاألموالْوعلىْةالقذْرْاألموالْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْعلىْالواقعةْ ْالعقوابتْ ْمقدارْ ْعلىْالنصِْ -3

 .مثال ْْصادرهتاكمْ ْْنفسهاْاملغسولة

                                                             

ْ.265،ْمرجعْسابق،ْزعبدْالعزيشايف،ْاندرْْ(169)
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ْوغريهاْالكويتْبنيْ ْاألموالْغسيلْجرائمْمكافحةْجمالْ ْيفْالتعاونْتقدميْ ْضرورةْ  -4
ْ.ْاجلرائمْتلكْ ْحولْالالزمةْ ْاملعلوماتْتبادلْ ْهبدفْ ْالعامل؛ْدولْ ْمن

ْغسالالالالالالالالالالالالاليلْجلرائمْرتكبنياملْاجملرمنيْبتسالالالالالالالالالالالالالليمْ ْقْ يتعلْ ْفيماْاملطلوبةْالتسالالالالالالالالالالالالالهيالتْ ْتقدميْ ْ-5
ْ.اونْ هتْدونْاألموالْغسيلْجرائمْ ْحبق ْ ْالصادرةْاألحكا ْذْ األموال،ْوتنفي

 غسيل األموال يف ليبيا  اتِّ عمليَّ  مكافحةِّ  د. قانونُ 

ْخا ْ ْقانونْ ْخاللْنمْ ْوعةاملشْرْغريْاألموالْ ْمعْيتعاملْ ْاملاضيْيفْاللييبْالقانونْ ْيكنْ ْمل

ْبسالالالالالالالالالالالالالاليطةْ كانْْذلكْمنْ ْابلرغمْ ْولكنْ  ْهناكْمسالالالالالالالالالالالالالالامهات  ْاألمورْة ْبعضْ اجليتمْفيهاْمعْت 
ْتْإذْ ْ،القواننيْمنْ ْالعديدْويفْاملشالالالالالالالالالالروعةْغريْابألموالْقةاملتعلْ  ْيفْاألوىلْاملراحلْ ْدتْ سالالالالالالالالالال 
ْاألشالالالالياءْ ْإخفاءْرميةجْعنْثْ تتحدْ ْواليتْالعقوابتْقانونْ ْمن(ْأ)مكررة405ْْةاملادْ ْإطارْ 

ْ.جنحةْ ْأوْجنايةْ ْمنْاملتحصلة

ْْفقدْالثانيةْ ْاملرحلةْ ْاأمْ  ْاملخدراتْقانونْ ْأنْ ْحنيْيفْ،ه ا لك أينَ  منْنونْ قاْدهاجسالالالالالالالالالالالالالال 
ْلسالنة7ْْرقمْنونالقاْإىلْاإلحكا ْبعضْاضاليفْاليهْه23/1373ْرقمْةالعقليْ ْواملؤثراتْ 
ْ.ةْ العقليْ ْراتْ واملؤثْ ْراتْ املخدْ ْنْ بشأْ ْ 1990

ْه1373ْلسنة2ْْرقمْالقانونْصدرْحيثْ ْالورقةْهذهْحمورْ ْوهيْاألخريةْ ْاملرحلةْ ْأتتْ ْث
.ْهالالالالال1373ْبريلأ12ْْيفْالعا ْالشعبْمؤمترْعنْالصادرْ ْاألموالْغسيلْكافحةمْ ْشأنْ ب

ْاموالْ لْغسالالالالالالالالالالالالالالياللْجرائمْ ْعتربت ْْاليتْاألفعالالْ ْمنالهْاألوىلْاملالادةْيفْالقالانونْ ْهالذاْدْ دْ حالْ ْولقالدْ 
  هن ْأْعلىْالثالثةْ ْةْ املادْ ْتْ نصْ 

ْ:اليةالتْ ْالسلوكْأّاطْ ْنمْ ْسلوكاْ ْأتىْمنْكلِْْْاألموالْ ْغسيلْجرميةْ ْمرتكباْ ْي عدِْ  -1
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ْفيهاْفْ التصالالالالرِْْأوْ،ااسالالالالتغالهلْ ْأوْااسالالالالتعماهلْ ْأوْاحيازهتْ ْأوْاملشالالالالروعةْ ْغريْاألموالْ ْكْ لِْمتْ ْ-أ
ْغريْهامصالالالالالالالالالالالالالالدرْ ْمتويهْ ْبقصالالالالالالالالالالالالالالدْ ْإخفاؤهاْأوْهاإيداعْ ْأوْهانقلْ ْأوْهاحتويلْ ْأوْوجهْ ْأي ْ ْعلى
ْ.املشروعْ 

ْأوْفيهاْالتصالالالالالالالالالالالالرفْيقةْ طْرْأوْامكاهنْ ْإخفاءْأوْاملشالالالالالالالالالالالالروعةْغريْاألموالْحقيقةْ ْمتويهْ ْ-ب
ْ.حيازهتاْأوْملكيتهاْأوْهباْاملتعلقةْاحلقوقْأوْحركتها

ْ.االشرتاكْصورْ ْمنْصورةْ ْأبي ْ ْسبقْ ْفيماْاالشرتاكْ ْ-ج

ْْكانتْ ْْإذاْ،مشالالالالالالروعةْ ْغريْ ْاألموالْ ْتكونْ  -2 ْاجلرائمْذلكْيفْامبْ،جرميةْ ْمنْلهمتحصالالالالالال 
ْاتفاقيْ االتْ ْمنْ ْريهاوغْالفسالالالالالالالالالالالالالادْ ْملكافحةْةوليْ الدْ ْةْ فاقيْ االت ْ ْيفْعليهاْاملنصالالالالالالالالالالالالالو 

ْ.فيهاْاطرفْ ْولةْ الدْ ْتكونْ ْاليتْلةْ الصْ ْذاتْةالدوليْ 

ْيكادْ ْفهو،ْموداْ حمْمسالالالالالالالالالالالالالاللكاْ ْاألموالْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْعتربْ يْملْحتديدهْحيثْ ْمنْ ْاللييبْوالقانونْ 

ْ،األموالْغسالاليلْةْ ملكافحْةْ وليْ الدْ ْياسالالةْ السالال  ْْمعْتوافقْ وت،ْاألموالْغسالاليلْصالالورْ ْكلْ ْْيشالالملْ 
ْلنقْ التْ ْمعاملهاْمنْ ْإنْ ْبلْ،دودْ احلْعربْ ْكْ تتحرْ ْاإهنْ ْإذْ،السالالالالكينةْ ْتعرفْ ْالْاليتْاجلرميةْ ْهذه
ْمنهاْخيلوْلنْ ْليتاْاوْوجودْثغراتْالقانونْتغرياتْذلكْيفْةمسالالالالالالالالالالالتغلْ ْآخرْإىلْمكانْ ْنمْ 

ْ.هالْ كمْيْفْيعتقدْبشكلْ ْصياغتهْعلىْاملشرعْر حْ ْقانوين،ْمنهاْنظا ْ 

شتمل على يم بشأن غسيل األموال وال ي  2005و.ر1373( لسنة 2)قانون رقم 
 اآليت:

 املادة األوىل:

عاينْاملبينةْقرينْكلْمنها،ْيفْتطبيقْأحكا ْهذاْالقانونْيقصدْابأللفاظْوالعباراتْالتاليةْامل
 ماْملْيدلْسياقْنصْعلىْخالفْذلك.

 الدولة ْدولةْليبيا.ْ
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،ْأوْغريْمباشرة،ْسواءْْة ْاألموالْاملتحصلةْمنْجرمية،ْبصورةْمباشرةاألموالْغريْاملشروع
لكْاملستنداتْاليتْتثبتْكانتْهذهْاألموالْاثبتة،ْأوْمنقولة،ْمادية،ْأوْمعنوية،ْمباْيفْذ

 متلكْهذهْاألموال،ْأوْأيْحقْمتعلقْهبا.

قلْاألموال،ْتصةْعلىْنالتجميدْأوْاحلجز ْاحلظرْاملؤقتْالذيْيفرتض،ْأبمرْمنْاجلهةْاملخ
 أوْحتويلها،ْأوْالتصرفْفيها،ْأوْاستعماهلا.

كمةْاملختصة.املصادرة ْنزعْملكيةْاملالْبصورةْدائمة،ْمبوجبْحكمْصادرْمنْاحمل  

بْجرميةْمنْاجلرائمْالوسائط ْأيْوسيلةْتستخد ،ْأوْيرادْاستخدامها،ْأبيْوجهْيفْارتكا
 املنصو ْعليهاْيفْالقانون.

صرافة،ْأوْوسيطْْرف،ْأوْشركةْمتويل،ْأوْسوقْمالية،ْأوْحملاملنشمتْاملالية ْأيْمص
بلْاملصرفْمايل،ْأوْنقدي،ْأوْأيْمنشأةْأخرى،ْمرخصْهلاْمبمارسةْنشاطهاْمنْق

 املركزي.

صْهلاْمبمارسةْنشاطهاْمنْاملنشمتْاملالية،ْوالتجارية،ْواالقتصاديةْاألخرى ْاملنشمتْاملرخ
تْوغريها.اتْالتأمني،ْومكاتبْاخلدماقبلْجهاتْأخرىْغريْالبنكْاملركزيْكشرك  

 املادة الثانية: غسل األموال 

ْكلْمنْأتىْسالالالاللوكاْمنْأّْ-1ْ اطْالسالالالاللوكْالتالية ْمتلكْيعدْمرتكباْجرميةْغسالالالاليلْاألموال،
التصالالالرفْفيها،ْعلىْأيْْاألموالْغريْاملشالالالروعة،ْأوْحيازهتا،ْأوْاسالالالتعماهلا،ْأوْاسالالالتغالهلا،ْاو

درهاْغريْاملشالالالالالالالروع،ْأوْإيداعها،ْأوْإخفائها،ْبقصالالالالالالالدْمتويهْمصالالالالالالالْوجه،ْأوْحتويلها،ْأوْنقلها،
رفْفيها،ْأوْحركتها،ْمتويهْحقيقةْاألموالْغريْاملشالالالالالالروعة،ْأوْإخفاءْمكاهنا،ْأوْطريقةْالتصالالالالالال
قْأبيْصالالالالالورةْمنْصالالالالالورْأوْاحلقوقْاملتعلقةْهبا،ْأوْملكيتها،ْأوْحيازهتا.ْاالشالالالالالرتاكْفيماْسالالالالالب

ْاالشرتاك.
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ْكالانالتْمتحصالالالالالالالالالالالالالاللالةْمنْجرميالة،ْمبالاْيفْذلالتكونْاألموالْغريْمشالالالالالالالالالالالالالالْرْ–2ْ كْاجلرائمْوعالة،ْإذا
ربوتوكوالتْامللحقةْهبا،ْاملنصالالالالالالالالالالالالالالو ْعليهاْيفْاالتفاقياتْالدوليةْملكافحةْاجلرميةْاملنظمة،ْوال
ذاتْالصالالالالالالالالالاللةْاليتْتكونْْواالتفاقيةْالدوليةْملكافحةْالفسالالالالالالالالالالاد،ْوغريمهاْمنْاالتفاقياتْالدولية

ْالدولةْطرفاْفيها.

 املسؤولية اجلنا ية للمنشآت املادة الثالثة:

آخر،ْتكونْْمعْعالالالد ْاإلخاللْابجلزاءاتْغريْاجلنالالالائيالالالةْاملنصالالالالالالالالالالالالالالو ْعليهالالالا،ْيفْأيْقالالالانون
عنْجرميةْغسالاللْاألموال،ْْاملنشالالمتْاملالية،ْوالتجارية،ْواالقتصالالادية،ْيفْالدولةْمسالالؤولةْجنائيا

اثنيا(ْ/4يفْاملادةْ)اْإذاْارتكبتْاب ها،ْأوْحلسالالالالالاهبا،ْوتوقعْعليهاْالعقوابتْاملنصالالالالالو ْعليه
ْمنْهذاْالقانون.

 املادة الرابعة: عقوابت غسل األموال

أيْقانونْآخر،ْْمعْعد ْاإلخاللْابلعقوابتْاملنصالالالالالو ْعليهاْيفْقانونْالعقوابت،ْأوْ–1ْ
جرميةْغسالالالاللْاألموالْْواملقررةْللجرائمْاليتْتكونْمصالالالالدراْلاموالْغريْاملشالالالالروعة،ْيعاقبْعلى

ادلْقيمةْاملالْحملْ(ْمنْاملادةْالثانيةْابلسالالالالالالالالالالالالالجن،ْوبغرامةْتع1)ْاملنصالالالالالالالالالالالالالو ْعليهاْيفْالفقرة
ْاجلرمية،ْمعْمصادرةْاملال.

ْكانْاجلاينْمسالالالالامهاْيفْاجلرميةْاملتحصالالالاللةْمنهاْاألموالْسالالالالواءْبوصالالالال فهْفاعال،ْأوْشالالالالريكا،ْوإذا
ْعوقبْبعقوبةْاجلرميةْذاتْالوصفْاألشد،ْمعْزايدةْحدي هاْإىلْالثلث.ْ

ْكانْاجلاينْيع ونْأنْيكونْمسالالالامهاْلمْأنْاألموالْمتحصالالاللةْمنْجرميةْعقوبتهاْأشالالالدْدأماْإذا
ْفيهاْفتوقعْعليهْالعقوبةْاملقررةْلتلكْاجلرمية.

عادلْضالالالعفْاملالْحملْتتعاقبْاملنشالالالأةْاليتْترتكبْاجلرميةْاب ها،ْأوْحلسالالالاهبا،ْبغرامةْْ–2ْ
ْاجلرميةْمعْمصادرةْاملال.

ْبْالرتخيص،ْوغلقْاملنشاة.ويفْحالةْالعودْحيكمْابإلضافةْإىلْذلكْبسح
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 املادة اخلامسة: عقوابت اجلرا م املتصلة بغسل األموال 

لفْدينار،ْأوْأيعاقبْابحلب ،ْوبغرامةْالْتتجاوزْعشالالالالالالالالالالالالالالرةْآالفْدينار،ْوالْتقلْعنْْ–1ْ
رية،ْأوْاقتصالادية،ْإبحدىْهاتنيْالعقوبتني،ْكلْمسالؤول،ْأوْموظف،ْيفْمنشالأةْمالية،ْأوْتا

بالغْعنهْإىلْاجلهةْمنشالالأته،ْيتصالاللْجبرميةْغسالاللْاألموال،ْوميتنعْعنْاإلْيعلمْبوقوعْسالاللوكْيف
ْاملختصة.

تقلْعنْمخسالالالالمائةْْيعاقبْابحلب ْوبغرامةْمالية،ْالْتزيدْعلىْعشالالالالرةْآالفْدينار،ْوالْ–2ْ
ْكالاللْمنْيقو ْإبخطالالارْأيْشالالالالالالالالالالالالالالخصْأبنْمعالالام التالالهْقيالالدْدينالالارْأوْإبحالالدىْهالالاتنيْالعقوبتني

ْروعيتها.بلْاجلهاتْاملختصةْلالشتباهْيفْعد ْمشاملراجعة،ْأوْحملْالتحريْمنْق

ةْالْتزيدْعلىْعشالالالرةْيعاقبْكلْمنْخيالفْأحكا ْاملادةْالثامنةْمنْهذاْالقانون،ْبغرامْ–3ْ
لْهذهْاملخالفةْإىلْآالفْدينار،ْوالْتقلْعنْمخسالالالالالمائةْدينار،ْويتمْالتحفظْعلىْاألموالْحم

ْخرى.تْارتباطهاْجبرميةْأأنْيفرجْعنهاْأبمرْمنْالنيابةْالعامةْماْملْيثب

ْكلْمنْأبلغْالسالالالالالالالاللطاتْاملختصالالالالالالالالةْبْليعاقبْابحلب ْمد ةْالْتقْ–4ْ سالالالالالالالالوءْنية،ْعنْسالالالالالالالالنة
دْأيْإجراءْوبقصالالالالالالالالدْاإلضالالالالالالالالرارْابلغري،ْعنْوقوعْجرميةْغسالالالالالالالاللْأموالْبشالالالالالالالالكلْميكنْمعهْاختا

ْكانْاإلبالغْجمهولْاإلمضاء،ْأوْابسمْ ْستعار.مجنائيْللوقوفْعلىْاحلقيقةْولو

لْعنْمخسالالالالالالالالالالمائةْحلب ،ْأوْبغرامة،ْالْتزيدْعلىْعشالالالالالالالالالالرةْآالفْدينار،ْوالْتقيعاقبْابْ–5ْ
ْكالاللْمنْخيالالالفْحكمالالاْآخرْمنْأحكالالا ْهالالذاْالقالالانون،ْأوْاللوائح،ْأو القرارات،ْأوْْدينالالار،

ْاملنشورات،ْالصادرةْمبقتضاه.

 املادة السادسة: اإلعفاء من العقاب

ْكالاللْمنْيبلغْعنْجرميالالةْغسالالالالالالالالالالالالالالاللْاألموال،ْقبالالل جلهالالاتْااكتشالالالالالالالالالالالالالالالافهالالاْمنْْيعفىْمنْالعقالالاب
ْاملختصة.

 املادة السابعة: التجميد والتحفظ واحلجز 
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عالقتهاْجبرميةْغسلْْحملافظْمصرفْليبياْاملركزيْتميدْأرصدةْاحلساابتْاليتْيشتبهْيفْ–1ْ
ْاألموالْمدةْالْتزيدْعلىْشهر.

سالالالالالالالالائطْال،ْأوْالْولرئي ْالنيابةْاملختصالالالالالالالالةْأنْأيمرْابلتحفظْعلىْاحلسالالالالالالالالاابت،ْأوْاألمْوْ–2ْ
حفظيْمبوجبْهذهْاملشالالالالالالالالالالالالالتبهْيفْعالقتهاْجبرميةْغسالالالالالالالالالالالالاللْاألموالْعلىْأالْتزيدْمدةْاحلجزْالت

ْالفقرةْعلىْثالثةْأشهر.

ْنطاقْاختصالالالالاصالالالالهاْأنْللمحكمةْاليتْحتالْإليهاْالدعوىْاجلنائيةْعنْاجلرميةْالواقعةْيفْ–3ْ
ْعالقتهاْجبرميةْيفْأتمرْابحلجزْالتحفظيْعلىْاحلسالالالالالالاابت،ْأوْاألموال،ْأوْالوسالالالالالالائطْاملشالالالالالالتبه
ْثالثةْأشهر.ْغسلْاألموال،ْعلىْأالْتزيدْمدةْاحلجزْالتحفظيْمبوجبْهذهْالفقرةْعلى

ْالفقرتنيْالسابقتنيْ،ْأوْاحلجزْعلىْاألموالْاملنصو ْعليهاْيفظيتمْتنفيذْأوامرْالتحفْ–4ْ
ْكانتْهذهْاألموالْموجودةْلدىْأحدْاملص متْارف،ْأوْاملنشعنْطريقْاملصرفْاملركزي،ْإذا

ْاخلاضعةْإلشرافه.

 الدولة  املادة الثامنة: اإلفصاح عن مصدر األموال اليت يتم إدخاهلا إيل

لدولةْنقداْدونْاحلاجةْحيددْاملصالالالالرفْاملركزيْاحلدْاألعلىْللمبالغْاليتْيسالالالالمحْإبدخاهلاْإيلْا
إلفصالالالالالاحْالذيْاإىلْاإلفصالالالالالاحْعنهاْوعنْمصالالالالالدرهاْوخيضالالالالالعْماْيزيدْعلىْهذاْاحلدْإىلْنظا ْ

ْضعهْاملصرفْاملركزي.ي

 املادة التاسعة: وحدة املعلومات املالية

اجهةْعملياتْغسلْتنشأْابملصرفْاملركزيْوحدةْتسمىْ)وحدةْاملعلوماتْاملالية(،ْملْوْ–1ْ
ْكافةْاملنشالالالالالالالالالالالمتْ ملالية،ْوالتجارية،ْااألموالْترسالالالالالالالالالالاللْإليهاْتقاريرْعنْاملعامالتْاملشالالالالالالالالالالالبوهةْمن

يْشالالالالالالالالالخصْأوْأاْالبالغاتْعنْهذهْاملعامالتْمنْواالقتصالالالالالالالالالادية،ْذاتْالصالالالالالالالالاللةْوتقد ْإليه
ْجهة.
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لتقاريرْعنْاحلاالتْاليتْوهلذهْالوحدةْانْتتبادلْمعْنظرياهتاْيفْالدولْاألخرىْاملعلومات،ْوا
االتفاقياتْالدوليةْْيشتبهْيفْانطوائهاْعلىْعملياتْغسلْاألموال،ْوذلكْوفقاْملاْتنصْعليه

ْواعدْاملعاملةْابملثل.اليتْتكونْالدولةْطرفاْفيها،ْأوْوفقاْلق

ْكلْمصالالالرفْمنْاملصالالالارفْالعاملةْيفْالدولةْإبنشالالالاءْوحدةْفرعيةْ–2ْ تسالالالمىْ)الوحدةْْيلتز 
ْكافةْالعمليات،ْالفرعيةْللمعلوماتْاملتعلقةْمبكافحةْغسالالالالالالالاللْاألموال(،ْتتوىلْرصالالالالالالالالد،ْومتا بعة
أوْاملؤسالالسالالةْْعْاملصالالرف،والصالالفقاتْاليتْجيريهاْاملصالالرف،ْأوْاملؤسالالسالالةْاملالية،ْأوْاملتعاملونْم

أموال،ْأوْْاملالية،ْواليتْيشالالالالالالالالالالالتبهْيفْعالقتهاْبصالالالالالالالالالالالفقاتْغريْمشالالالالالالالالالالالروعة،ْأوْعملياتْغسالالالالالالالالالالالل
ْالعملياتْاملتعلقةْإبيداع،ْأوْحتويلْأموالْجمهولةْاملصدر.

 املادة العاشرة: دور وحدة املعلومات املالية

سالالالالةْاحلالةْاليتْعدْدرا(ْمنْاملادةْالسالالالالابقةْب1تتوىلْالوحدةْاملنصالالالالو ْعليهاْيفْالفقرةْ)ْ–1ْ
لومالالات،ْوتقالالاريرْالختالالاذْتتلقىْبالغالالا،ْأوْتقريراْعنهالالاْإبالغْاحملالالافظْمبالالاْيتوافرْلالالديهالالاْمنْمع

ْاإلجراءاتْالالزمة.

وردْإىلْالنيابةْالعامةْبالغْمباشرْعنْحاالتْغسلْأموالْفعْ–2ْ ليهاْاختادْاإلجراءاتْوإذْا
ْيردْإليها.ْاْاملركزيْمباالالزمة،ْوإخطارْوحدةْاملعلوماتْاملاليةْيفْمصرفْليبي

 املادة احلادية عشر: اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال 

موال(،ْتكونْبرائسةْتنشأْمبوجبْهذاْالقانونْجلنةْتسمىْ)اللجنةْالوطنيةْملكافحةْغسلْاأل
ْ.حمافظْمصرفْليبياْاملركزي،ْأوْانئبه،ْوعضويةْمندوب،ْأوْأكثر

ةْويصالالدرْبتشالالكيلها،ْبعنيْهلاْبعدْأخدْرأيْرئي ْاللجنويتمْترشالاليحْاملندوبنيْمنْجهاتْالتا
ْوحتديدْمكافأةْأعضائهاْقرارْمنْجمل ْإدارةْمصرفْليبياْاملركزي.

 املادة الثانية عشر: اختصاصات اللجنة

ْختتصْاللجنةْاملنصو ْعليهاْيفْاملادةْالسابقةْمباْيلي 
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ْ.اقرتاحْاألنظمةْواإلجراءاتْالالزمةْملكافحةْغسلْاألموالْ–1ْ

ْ.تسهيلْتبادلْاملعلوماتْبنيْاجلهاتْاملمثلةْفيهاْوالتنسيقْبينهاْ–2ْ

قرارْمنْجمل ْبإعدادْمشالالالالالالالروعْالالئحةْالداخليةْلعملْاللجنة،ْوتصالالالالالالالدرْهذهْالالئحةْْ–3ْ
ْإدارةْمصرفْليبياْاملركزي.

القانونْأنْْوعىْمجيعْاجلهاتْاليتْحتصالالالالالالالالالالالالالالاللْعلىْمعلومات،ْأوْبياانتْوفقاْألحكا ْهذا
امهاْيفْالتحقيقاتْىْسريتهاْوأالْتكشفْعنهاْإالْابلقدرْالضروريْالالز ْالستخدحتافظْعل

ملنصالالالالالو ْعليهاْيفْهذاْوالدعاوىْوالقضالالالالالاايْاملتعلقةْجبرميةْغسالالالالاللْاألموال،ْواجلرائمْاألخرىْا
ْالقانون.

كافحة غسريريريريريريريل ماملادة اخلامسريريريريريريرية عشريريريريريريرير: التعاون القضريريريريريريريا ي مع الدول األخرى يف ةال 
 األموال 

تتبعْاألموالْبْالعالا ْبنالاءْعلىْطلالبْمنْجهالةْقضالالالالالالالالالالالالالالالائيالةْبالدولةْأخرىْأنْأيمرْبللنالائالْ–1ْ
اْاوْالتحفظْعليهاْالناتةْعنْجرميةْغسالالالالاللْاألموالْأوْالوسالالالالالائطْاملسالالالالالتخدمةْفيهاْأوْتميده
ْكانتْالواقعةْماْينطبقْعليهاْهذاْالوصالالالالالالفْوفقاْألحكا ْهذاْالقان ونْوكانتْالدولةْاليتْإذا

يْأوْوفقاْلقواعدْاملعاملةْالطالبةْترتبطْمعْليبياْابتفاقيةْتعاونْقضالالالالالالالائْتتبعهاْاجلهةْالقضالالالالالالالائية
ْابملثل.

حمكمةْأوْْجيوزْاالعرتافْحبجيةْأيْحكمْأوْأمرْقضالالالالالالالالالائيْصالالالالالالالالالادرْيفْدولةْأخرىْمنْ–2ْ
رميةْغسالالاللْجهةْقضالالالائيةْخمتصالالالةْيقضالالاليْمبصالالالادرةْأموالْأوْمتحصالالالالتْأوْوسالالالائطْمتعلقةْجب

ْكانتْالواقعةْماْينطبقْعليهاْأموالْأوْاجلرائمْذاتْالصاللةْهباْ ذاْالوصالفْوفقاْألحكا ْهإذا
رتبطْمعْليبياْابتفاقيةْهذاْالقانونْوكانتْالدولةْاليتْتتبعهاْاحملكمةْأوْاجلهةْالقضالالالالالالالالالالالالالالالائيةْت

ْتعاونْقضائيْأوْوفقاْلقواعدْاملعاملةْابملثل.

صريريريريريريادرة التنفي ية للقانون والتعليمات واملنشريريريريريريورات ال ةاملادة السريريريريريريادسريريريريريرية عشريريريريريرير: الال ح
 مبقتضاها
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لعامةْبناءْعلىْاقرتاحْاتصالالالالالالدرْالالئحةْالتنفيذيةْهلذاْالقانونْبقرارْمنْاللجنةْالشالالالالالالعبيةْْ–1ْ
ْ.اللجنةْالوطنيةْملكافحةْغسلْاألموالْوعرضْحمافظْمصرفْليبياْاملركزي

تعلقةْبتنفيذْأحكا ْخيتصْحمافظْمصرفْليبياْاملركزيْإبصدارْاملنشوراتْوالتعليماتْاملْ–2ْ
ْقة.القانونْوالئحةْالتنفيذيةْويتوىلْتعميمهاْعلىْاجلهاتْذاتْالعالهذاْ

 املادة السابعة عشر: العمل أبحكام ه ا القانون

ائلْاإلعال ْاملختلفةْيعملْهبذاْالقانونْمنْاتريخْصدورهْوينشرْيفْمدونةْالتشريعاتْويفْوس
ْ .2005يناير12ْْمؤمترْالشعبْالعا ْصدرْيفْسرتْاملوافقْ

 :الفصلِّ  ةُ الصخُ 

قواننيْوإنشالالالالالالاءْميكنناْأنْنسالالالالالالتنتاْماْسالالالالالالبقْذكرهْأنْدولةْليبياْقدْسالالالالالالعتْعنْطريقْسالالالالالالنْال
اْسالالالالالالالبقْكذلكْقدْاهليئاتْواللجانْملكافحةْجرميةْغسالالالالالالاليلْاألموالْوهذاْماْمتْتوضالالالالالالاليحهْفيم

اإلجرائية،ْويتبقىْْسالالالالالالالالالالالالالواءْاجلوانبْالقانونية،ْأوْاجلوانبْسالالالالالالالالالالالالالعتْحملاربتهاْمنْمجيعْاجلوانب
ْْْْالتطبيقيْهلذهْالقواننيْواإلجراءات.ْاجلانب

ْوالتأثريْفيها،ْالدخلْوزيعْ تْعلىْالتأثريْهوْدولةْ ْألي ْ ْالقوميْاالقتصالالالالالالالالالالالالالالادْعلىْأتثريْ ْأكربْإنْ 
ْغسالالالالالاليلْاتْ عمليْ ْكابْ ارتْهوْذلكْإىلْيتؤد ْ ْاليتْالعواملْ ْوأكثرْ ْ،االقتصالالالالالالادْهذاْحجمْ ْعلى
ْاجلوانبْ ْليشالالالالالالالالالالالالملْ ْميتدِْْبلْفحسالالالالالالالالالالالالبْيةْ االقتصالالالالالالالالالالالالادْالناحيةْ ْعلىْأثرهاْيقفْ ْالْواليتْاألموال
ْ.ملكافحتهاْاملناسبةْ ْاتْ اإلجراءْاذْ اختْ ْعلىْالدولْ ْربتْ ْواليتْةْ والسياسيْ ْةْ االجتماعيْ 

ْْالقواننيْإصالالالالالالالالالالالالالالدارْ ْيفْهاجهودْ ْالدولْ ْبذلتْ ْفقدْ ْلذلكْ  ْالعمليات،ْهذهْ ْمبكافحةْةاخلاصالالالالالالالالالالالالالال 

ْيعودْ ْيفْهنايةْهكلْ ْْوهذاْ،والدوراتْ ْالندواتْ ْمتْ ونظْ ْا،هبينْ ْفيماْةْ الدوليْ ْاتتفاقيْ االْوعقدتْ 
ْ ْ(170)اليةالتْ ْابلفوائدْ ْعليها

                                                             

ْلدولاْاإلرهاب،ْدليلْيلمتْو/األموالْمكافحة،ْغسلْجمموعةْالعملْاملايلْملكافحةْغسلْاألموال،ْتقييمْ(170)
 .2007ْ،44واملقيمي،ْيونيو،ْ
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ْفهيْ،هتاونْ ْدونْلاألمواْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْ ْمكافحةْ ْيفْإجيايبْموقفْ ْاذابختْ ْالدولْ ْزا ْ تإل -1

ْاجلرائم،ْمنْالنوعْهذاْملواجهةْاْ خاصالالالالالالالْداخلياْ قانوانْ ْهاإصالالالالالالالدارْ ْنفسالالالالالالالهاْعندْ ْلز تْ 

ْ ْوالتعاونْ ْابلتكات فْالعاملْدولْغريهاْمنْ ْمعْنفسالالالالالالالالالهاْلز وتْ  ْاملربمةْاتْ فاقيْ االتْ ْعرب 
ْ.ْبينهاْفيما

ْغسيلْعلىْبةملرتت ْ اْاآلاثرْخطورةْ ْلْ حوْ ْاملشروعة،ْاألموالْ ْرؤو ْأصحابْ ْتوعيةْ ْ -2
ْتعودْ ْقدْواليتْةْ ياسيْ والسْ ْةْ واألمنيْ ْةْ واالجتماعيْ ْةْ يْ االقتصادْاجلوانبْجبميعْ ْاألموال
ْغريْواألرابحْ ْألموالْ اْحتقيقْ ْسالالالالالالبيلْ ْوسالالالالالاللكواْهمطريقْ ْواغريْ ْماْإذاْةْ ابملضالالالالالالرْ ْهمعلي

 .ْاملشروعة
ْاتعمليْ ْةْ حقيقْحولْأنفسالالالالهم،ْاملواطننيْولدىْالدولْأجهزةْلدىْالوعيْنشالالالالرْ ْ -3

ْالطْ ْالكْ ْْليقفْاألموال،ْغسالالالالالالالالالالالالالاليالالل ْاإلجرا ْمنْ ْنوعْ الْهالالذاْملكالالافحالالةْ ْبيالالدْ ْيالالداْ ْرفني 
 .ماملنظْ 

واجلهودْالدولي ةْاملبذولةْْبعد ْاالط العْعلىْالقوانني ْاجملر مةْلغسالالالالالالالالالالالاليلْاألموالْرىْالباحثْ ي
ر  ْهذاْالعمل ْمتارسالالالالالالالالالهْفيماْ ْالد ولْاليتْت  ملصالالالالالالالالالاحلهاراهْتملكافحتهاْأن ْبعض  ورأ يناْْحمققاْ 

ْملياراتْعشالالالرةْمنْ ْأكثرْاختفاءْ ْبلجيكا،ْعنْيفْةْ قضالالالائيْ ْمصالالالادرْكشالالالفتْ ْْأنْ ْبعدذلكْ
ْاتبعةْ ْةْ صالالالالرفيْ مْحسالالالالاابتْ ْنمْ ْ،(ملياردوالر18،5ْْتعادلْالالالالالالالالالالالالالالالالالالالْيوروْمليار15ْْحنو)ْيورو
ْ. 2011ْمنذْميأْقرارْ ْوجبمبْ ْبلجيكاْيفْجمم دةْ ْكانتْ ْْ،يفْليبياْابقالسْ ْظا ن ْلل

،ْدوالرْمليار200ْْبالالالالالالالالالالالالالالالْواليتْت قد رْاخلارج،ْيفْالقذايف،ْرمعمْ ْثروةْ ْحولْاألرقا ْ ْوختتلفْ 
ْْأنْ ْإالْ ْأمي،ْقرارْ ْمبوجالالبْ ْاألموالْهالالذهْتميالالدْ ْنمْ ْالرغمْ ْعلىْو ْأنْ ْإىلْيالاللحتْ ْراتاملؤشالالالالالالالالالالالالالال 

ْاللييبْ-تسالالالالالالتفيد ْمنْهذهْاألموالْ ْأطراف اْدوليةْ  ْالشالالالالالالعب  ْْيفْ-اليتْت عتربْأموال  ْالنزاعمتويل 
ْاإلنقالبي ة،ْْواحلرب ْاجلهات  ْبعض  ْجورجْالبلجيكي،ْالعا ْالنائبْ ْوقدْوصالالالالالالالالالالالفلصالالالالالالالالالالالاح 
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ْالقذايفْرعمْ مْ ْ،الراحلْ ْييبالالل ْ ْالعقيدْ ْحساابتْ ْمنْالدوالراتْ ْياراتْ ملْاختفاءْغيلكينيت،
ْ.(171)"كبريةْ ْْفضيحةْ "ْبالْالبلجيكيةْاملصارفْ ْيف

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

                                                             

،ْاجملمدةْاألموالْفوائدْولغز...ْسنوات7ْْمنذْاملختفية"ْالقذايفْثروة"ْسرمقالْبعنوانْْ(171)
https://cutt.us/4DagCْْ،12/09/2019،ْاتريحْالدخولْللموقع 

https://cutt.us/4DagC


106 
 

 املب ولةِّ  واجلهودِّ  يف ليبيا األموالِّ  غسيلِّ  جرا مِّ  : آاثرُ السادسالفصل 
 ملكافحتها

ْيلْاألموالْيفْليبياغسالالالالالالالْمئجراْعلىْبةاملرتتْ ْاآلاثرْنواملتضالالالالالالالم ْ هذاْْفصالالالالالالاللناْيفْسالالالالالالالنبحثهْما
ْتها.ملكافحْاملبذولةْودواجله

ْْحدْ ْعندْفقْ ت ْْالْراثاالْوهذهْاهبا،كْ ارتْ ْعلىْبْ ترتتْ ْآاثرْ ْاألموالْ ْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْ ْجلرائمْ  ْمعني  
ْاجلرائمْ ْقبيلْمنْرائماجلْهذهْلكونْ،فقطْيةاالقتصالالادْالناحيةْعلىْأباثرهاْتقتصالالرْ ْالْألهنا

ْةاالجتماعيْ ْالناحيةْ ْنليهاْمأوْالناتةْعْةْ املرتتبْ ْاآلاثرْملْ لتشالالالالالالالالالالالالالالْمتتدِْْبلْة،يْ االقتصالالالالالالالالالالالالالالالاد
ْهباْبةاملرتكْتمعاتاجملْيفْالشالالالالالالالعوبْ ْحياةْ ْجمرىْعلىْهابدورْ ْ عكْ نت ْْواليتْوالسالالالالالالالياسالالالالالالالية،

سالالالاللمْليبياْمنْهذهْتوملْْ،والسالالالالياسالالالاليةْ،واالجتماعيةْ،يةاالقتصالالالالادْالنواحيْمنْاجلرائمْتلك
دْعانتْليبياْمنْفقيْواإلجتماعيةْوالسالالالالياسالالالاليةْواألمنيةْعلىْالنواحاآلاثرْوإنعك ْذلكْ

ةْواألخرىْبنيْاليتْحتدثْبنيْالفينمنْبينهاْاملشالالالالالالالاكلْوالصالالالالالالالراعاتْْأمنيةكلْْاعدةْمشالالالالالالال
ْكذلكْيفْاملسالالالالالالالالالالاللحةْفيماْبينهاْواألاثرْاالجْوالتشالالالالالالالالالالالكيالتْواملدنْْالقبائلبعضْ تماعية
ماْفيماْخيصْأبنيْالشالالالالبابْمعدالتْالطالقْوالعنوسالالالالةْوإخنفاضْمعدالتْالزواجْارتفاعْ

ْ.يْوقعْاألاثرْالسياسيةْفلعلْأفضلْماْيعربْعنهاْهوْاإلنقسا ْالسياسيْالذ

هرةْغسالالالالاليلْملكافحةْظاماْسالالالالالبقْذكرهْيفْالفصالالالالاللْالسالالالالالابقْنالحظْأنْدولةْليبياْسالالالالالعتْ
كذلكْسالالعتْْْقدْ ْوْوقامتْبسالالنْالقواننيْوإنشالالاءْاهليئاتْواللجانْلتحقيقْذلكْ،األموال

ْكالالذلالالكْمعدولْملكالالافحالالةْهالالذهْاجلرميالالةْابلتعالالاونْمعْالالال ْهجهودْ ْوْالالالدويلْاجملتمعْ ْوابلتعالالاون

ْنشالالئتْ وأْ ْاملعاهدات،ْمتْ ْروأبْ ْاالجتماعات،ْقدتْ وعْ ْالقوانني،ْتنْ فسالالْ ْاآلفة،ْهذهْةحملاربْ 
ْللحد ْ ْحماولةْ ْيفْهاومكافحتْاألموالْ ْغسالالالالالالالالاليلْ ْجرائمْ ْمواجهةْ ْهبدفْ ْوكلْذلكْمات،املنظْ 
ْ.هادْ تواجْ ْعلىْاءْ والقضْها،انتشارْ ْمن
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  :ال يف ليبيااألمو  غسيلِّ  جرا مِّ  على بةُ املرتت ِّ  اآلاثر: 6.1
ْسالالالالالالالالالالالاللبيةْ ْأاثرْ ْعليهاْتبوترْتكماْسالالالالالالالالالالالالبقْوذكرانْْْ،للقانونْ ْخمالفةْ ْميةجْرْهيْ ميةْاجلْرْهذهْإنْ 

ْبعودةْالبعضْياْيفْمناداةوماْحيصلْاآلنْيفْليبْمكافحتها،ْنمْ ْدْ ب ْْالْهوأنْ ْ،دْ مؤكْ ْبشكلْ 
ْحيثْ ْ،مشالالروعْ ْشالالكلْ بْمنهاْلالسالالتفادةْ ْغسالاللهاليبياْبعدْْإىلْاخلارجْمنوالْاملغسالالولةْاألم
ْاملشالالالالالالالاريعْ ْأتسالالالالالالالي ْ ْيفْهااسالالالالالالالتخدامْ ْيتمِْْعندماْالبطالةْ ْةْ إشالالالالالالالكاليْ ْيفْحلْسالالالالالالالتسالالالالالالالاعدْ ْاإهنْ 

،ْوالْأقصالالدْهناْةشالالكاليْ اإلْهذهْحل ْ ْسالاليؤثرْيفْم مْ ْهبا،ْاجملتمعْأفرادْوتوظيفْ ْوالشالالركات،
،ْفهناكْظا ْاللييبيفْالن ْ ْلْبعضْالفاسالالالالالالالالالدينبْ هاْمنْقْ اليتْمتْهتريبْ ْاملنهوبةْ ْلشالالالالالالالالالعبْ اْأموالْ 
ْاخلارج.ْإىلر بونْمنهْواملقْوعائلتهْالقذايفْهباهرْ ْالليبينيْأموالْ ْمنْةْ خياليْ ْرقا أ

ْنْ مْ ْمِْت ْي ْْاليتْيةاالقتصالالالالالالالالالالادْاريعاملشالالالالالالالالالالْإقامةْيفْالدولْ ْأهدافْ ْأبنْ ْعليهمْدْ رْ نالْ ْأنْ ْالنْ ْكنوميْ 
ْغريْأموالْ ْعلىْامتهاإقْإىلْهتدفْ ْمشاريعْبتأسي ْتكونْالْالبطالةْ ْمشكلةْ ْحلِْْاخالهلْ 

ْالناحيةْمنْملسالتدامةْ اْالتنميةْ ْحتقيقْ ْهوْالدولْفهدفْ ْكذلكْْكانتْْوإنْ،ءْ ابتداْمشالروعةْ 
ْمتتْذاإْحبيثْةلوقتيْ ابْمتتازْاليتْاألموالْغسالالالاليلْمشالالالالاريعْرهاتوف ْ ْالْاليتْوهيْيةاالقتصالالالالاد
ْْملْوابلتالالالايلْ،كالالالانالالالتْ ْْكمالالالاْْالبطالالالالالالالةْ ْتْ وعالالالادْ ْانتهالالالتْمنهالالالاْالغالالالايالالالة ْهلالالالذهْجالالالذرايْ ْحالْ ْدْ تالالال 
ْواجيابياتْفوائدْهيْ ْموالْ األْغسيلْ ْجرائمْ ْاتْ واجيابيْ ْفوائدْ ْإنْنقولْلذلكْ.ةالالالالالالالالالالالالالالالال ْاإلشكالي
ْ.ابطلْ ْفهوْابطلْ ْعلىْينْ ب ْْماْهْ ألنْ ْتلزمناْوالْ،مربرةْ ْغري

ْ،السالالالبلْ ْةْ كافْ ب ْْومواجهتهاْمكافحتهاْمنْفعالْ ْدْ ب ْْالْجرائمْتعلهاْائمْ اجلْرْتلكْاتْ وسالالاللبيْ 
ْاآلاثرْوْالسالالياسالالية،ْاآلاثر ْهيْاألموالْغسالاليلْجرائمْعلىْةاملرتتبْ ْةالسالاللبيْ ْاآلاثرْأبرزْ ْنومْ 

ْ.(172)يةاالقتصادْاآلاثرْوْاالجتماعية،

                                                             

ْجملة،ْملكافحتها الدولية واالجتاهات وخماطرها ماهيتها يف األموال، دراسة غسيل جرا م،ْعربْيون ْ(171)
 .2004ْ،15ْ،ْاألردن،البنوك
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  ايف ليبي األموالِّ  غسيلِّ  جلرا مِّ ة ُ السياسيَّ  اآلاثر: 6.1.1 
ْ أمههاْ،التْ جماْةعدْ يفْْواضحةْ ْالسياسيةْاألموالْ ْغسيلْ ْجرائمْ ْآاثرْ ْظهرْ تْ 

 :ةِّ االنتخابيَّ  احلمالتِّ  مُ عْ دَ : أوال   

ْعربْ ْاملشالالالالالروعةْغريْأمواهلمْغسالالالالالليفْْلةاملتمثْ ْجلرائمهمْاألموالْغاسالالالالالليْارتكابْ ْيكونْقد
ْيرضالالالونْذينالْ ْملريضالالالةْ اْنفو ْ الْويذْ ْحنياملرشالالالْ ْلبعضْةْ االنتخابيْ ْاحلمالتْ ْلبعضْدعمهم
ْالربملالالالاينْلمجل لْالوصالالالالالالالالالالالالالالولْ ْغالالالايتهمْوكالالاللْ ْهلم،ْاإلجراميالالالةْاجلمالالالاعالالالاتْتلالالالكْ ْدعمْ ْبواقعْ 

ْْلياالعْ ْةالسالالالالالالالالياسالالالالالالالاليْ ْوللمراكز ْتلكْتقصالالالالالالالالدهْالذيْياملسالالالالالالالالتقبلْاهلدفْ ْنعْ ْظرالنْ ْنيغاضالالالالالالالال  
ْوعنْعنهمْوندافعيْسالالالالالالالياسالالالالالالاليْقرارْ ْأصالالالالالالالحابْ ْأوْابْ وْ نالْ ْإبجيادْلواملتمث ْ ْمنهم،ْاجلماعات
عالْيفْليبيالالالاْيفْوميكننالالالاْالقولْأنْهالالالذاْقالالالدْحالالالدثْفْخرْ آبْأوْبشالالالالالالالالالالالالالالكالالاللْ ْمْ املنظْ ْإجرامهم
واسالالالالالالالالالطةْبعضْاألحزابْباملؤمترْالوطينْالعا ْاللييبْوجمل ْالنوابْاللييبْوذلكْانتخاابتْ

ْ.وبعضْاألشخا ْالذينْحتو ْحوهلمْشبهاتْاإلختال ْوالرشوةْ

ْراتاملخدْ ْرةْ أابطْ ْمعْ دْ ْمنْ 1994ْعا ْكولومبياْيْفْحصالالالالالالالاللْماْذلكْعلىْاألمثلةْ ْنْ ومْ "
ْأمريكي،ْدوالرْمليون(6.1ْ)ْهقدارْ مْ ْمببلغْ ْالبالدْ ْرائسالالالالالالةْ ْانتخاابتْ ْيفْالكولوميبْللرئي 
ْ.(173)"مستقبال ْْالالمشروعةْهمتْ أنشطْ ْيفْدعمْةْ لْ املتمث ْ ْمممرهبْ ْحتقيقْ ْهبدفْ ْاطبعْ ْوذلك

ْنيكوالْالسالالالالالالالابقْرنسالالالالالالاليالفْالرئي ْعمدْ رْالقذايفْبْ عمْ مْ ْقيا ومنْاألمثلةْعلىْذلكْأيضالالالالالالالاْ 
ْ.ةْ االنتخابيْ ْهْ تْ محلْ ْلتمويلْ ْدوالرْمليون20ْبْْساركوزي

 :دولال يف هبا املعمولِّ  ةِّ السياسيَّ  األنظمةِّ  على التأثنُ : اثنيا

ْْاملايلْاملردودْ ْإنْ  ْعليهمْدعْوي ْْالقذرةْ ْأمواهلمْتبييضْ ْعنْ ْالناجمْاألموالْلغاسالالالالالالالالالليْخمْ الضالالالالالالالالال 
ْقدْم مْ ْةالسالالالالياسالالالاليْ ْبللمناصالالالال ْْهمقْ وتسالالالاللِْْالدولة،ْيفْالسالالالالياسالالالاليْمهْ زْ كْ مر ْْةيْ تقوْ ْيفْابإلجيابية

                                                             

،ْمرجعْسابق،ْلوضعيةا،ْغسيلْاألموالْبنيْالشريعةْاإلسالمية،ْوالنظمْالصاحْصاحْأمحدْبنْحممدْ(173)
 101.ْ
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ْالسالالالالياسالالالاليْهمنظامْ ْضالالالالونرْ يفْ ْعندماْالدول،ْتلكْيفْاجملتمعْعلىْتعودْةسالالالاللبيْعليهْترتتب

ْغايتهمْإىلْللوصولْالسياسيْالدولةْ ْهناْ ْعلىْآبخرْ ْأوْبشكلْ ْمصاحلهمْحسبْ ْاخلا ْ 
ْةاملشروعيْ ْفةْ صْ با ْوإلْاجلرائم،ْمنْغريهاْالرتكابْأوْأمواهلمْمنْواملزيدْاملزيدْغسيلْيف

ْ.(174)ةالسياسيْ ْهتمقوْ ْنطلقْ مْ ْمنْاإلجراميةْألعماهلم

 :ةِّ والسياسيَّ  ةِّ العسكريَّ  االنقالابتِّ  دعمُ : اثلثا

ْةْ وخاصْ ْوالسياسية،ْعسكريةالْاالنقالابتْدعمْ ْيفْاالْ فعْ ْدوراْ ْاألموالْغسيلْ ْجرائمْ ْعبْ لْ تالْ 
ْاألموالْغسيلْيتمِْْعندماْاجملالْهذاْيفْاألموالْ ْغسيلْ ْرْ أثالْ ْيظهرْ ْحيثْ ْالنامية،ْالدولْ ْيف

ْعليهْبيرتتْ ْماْهبا،ْاالنقالابتْعلىْالقائمنيْوتزويدْوالذخائر،ْاألسالالالالالالالاللحةْشالالالالالالالالراءْ ْهبدفْ 

ْاالنقالبْأصالالحابْ ْسالاليطرةْ ْإابنْ ْفوائدْمنْاألموالْ ْغاسالاللْ ْسالاليجنيهْملاْخطريْ ْسالالياسالاليْأثرْ 
ْْاملناصالالالالالالبْ ْعلى ْيفْأكربْ ْةْ حريْ ْمنْنهمْ ْيسالالالالالالتفيدونْوماْالدولةْيفْةوالعسالالالالالالكريْ ْةياسالالالالالاليْ السالالالالالال 

 .(175)هلمْموهنادسيقْاليتْاملزاايْعربْ ْ،ْرةالقذْمأمواهلْ ْغسيلْ ْجلرائمْ ْارتكاهبم

ألْيفدخِْالتْ ْإىلبعضْالدولْْالقذايف،ْجلأتْ ْقتلْ مْ ْوبعدْ ْوهذاْماْمتْيفْليبيا نْاللييبْْالشالالالالالالالال 
ْواءْاملاللْ ْانقالبْ ْةْيفْدعمْ اخلالارجيالْ ْيفْالبنوكْ ْالليبينيْأبموالْ  تقالاعالدْيفْليبيالا،ْوذلالكْالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

ْت ْْدميقراطيةْ ْقامةْدولةْ ْالليبنيْيفْإمْ لْ حْ ْإلجهاضْ  سالالالالالالالالبةْوأصالالالالالالالالبحْابلن ْ ْالشالالالالالالالالعبْ ْعاتْ ْتطلِْليب  
ْاْوعسكرايْ عم،ْسياسيْ الدْ ْنْأشكالْ مْ ْأيْشكلْ ْرْ توف ْ ْملْ ْ،ْإذْ ةْ حيويْ ْالدولْمصلحةْ ْبعضْ ل

                                                             

ْلنظا ْدراسةْعودية السْالعربيةْاململكةْيفْاألموالْغسلْجرميةْمكافحة،ْخرييْإبراهيمْحممد،ْالوكيلْ(174)
 .57 ،2015ْ،ْمكتبهْالقانونْواالقتصاد،ْالرايض،ْمكافحة

تمع(،ْاحللقةْالعلميةْ)أساليبْغرايبة،ْهشا ،ْورقةْعملْ)التأثريْاالقتصاديْلعملياتْغسيلْاألموالْعلىْاجملْ(175)
ْ.6،ْ 2011،ناألردْ-مكافحةْغسيلْاألموال(،ْأكادمييةْانيفْالعربيةْللعلو ْاألمنية،ْألقيتْيفْعمانْ
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هْعسالالالكريْقواتلْفيهاْنْأبرزْالدولْاليتْتتدخْ مْ ْليبياْواحدةْ ْعدِْمتهْله.ْوتْ ،ْإالْوقدْ ومادايْ 
ْ.(176)خارجية

 الدولِّ  بعضِّ  يف ةِّ العرقي   زاعاتِّ الن   دعمُ : رابعا   

ْتقعْقدْاليتْةالدينيْ ْوْةْ العرقيْ ْزاعاتْ الن ْ ْلدعمْأمواهلمْغسالالاليلب ْْاألموالْ ْواغاسالالاللْيقو ْ ْأنْ ْميكن

ْْالدولةْيفْأكثرْ ْأوْداينتنيْأنصالالالالالالالالالارْ ْنيبْ  ْدْ يهدْ ْالذيْالسالالالالالالالالالياسالالالالالالالالاليْرْ األثالْ ْيرتكْ ْممْ ْها،نفسالالالالالالالالال 

ْتهدورْ ْيفْحدةاملتْ ْاألممْمةْ منظْ ْجمل ْ ْأشالالالالالالالالالالالالالارْحيثْ ْوسالالالالالالالالالالالالالالمتها،ْالدولةْتلكْ ْاسالالالالالالالالالالالالالتقرارْ 
ْمنْيتمِْْةوالدينيْ ْةرقيْ العْ ْزاعاتْ الن ْ ْأعمالْ ْبعضْ ْودعمْ ْمتويلْ ْأنْ ْإىلْ 1998ْعا ْاملنعقدة
ْ.(177)هاغسيلْهبدفْقذرةْ ْأموالْ ْخالل

و ْ ْاحلرب،ْومتويلْيالدامْاملسلحْالنزاعْيفْالستثماريفْليبياْابْنْ ْاآليتمِْْوهذاْما ْلْبعضْ ومت 
ايلْتقسالالالالالالالالالالالالاليمهاْمنْأجلْلتْ اسالالالالالالالالالالالالالتقرارهاْوابْزعزعةْ ْمنْأجلْ ْليبياْيفْحْ املسالالالالالالالالالالالالاللْ ْالنزاعْ ْالدولْ 
ْةْلليبيا.ْدْالنفطيْ علىْاملواْرْالسيطرةْ 

ْرمعمْ ْحسالالالالالالالالالالالالالالالاابتْ ْنمْ ْالدوالراتْملياراتْاختفاءْ ْحولْ ْالتحقيقاتْ ْهعنْ ْكشالالالالالالالالالالالالالالفتْ ْْماْو
اليتْْليبياْيفْاجلهاتْبعضْ ْودعمْ ْلتمويلْ ْحبهاسالالالالال ْْمتْاليتْالبلجيكيةْاملصالالالالالارفْيفْالقذايف

ْ.(178)يفْليبياْاالستعمارْ ْدولْ ْتنفيذْأجندةْ ْإىلسعىْتْ 

                                                             

ْعمرْأرضْيفْاملتطرفةْعاتاجلماْمستقبلْالقذايف ْبعدْماْليبيا ْامليليشياتْحروب،ْالستارْعبد،ْحتيتةْ(176)
 .2ْ،2015ْ،282املختار،ْالقاهرة،ْط

ية،ْحبثْجامعةْاملسيلة،ْاجلزائر،ْالنامْيفْالدولْالتنميةْمتويلْعلىْاألموالْغسلْ،ْانعكاسات،ْعبدْهللاخبابهْ(177)
2013ْ،88. 

،ْمقال،ْرابطْاملقالْبلجيكاْيفْاجملم دةْالقذايفْأموالْمنْمليارات"ْاختفاء"،ْغاّيْمنيةْ(178)
https://cutt.us/hqi1uْ5/10/2018،ْاتريخْالدخولْللموقع. 

https://cutt.us/hqi1u
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  :لعمليات غسيل األموال يف ليبيا االجتماعية اآلاثر: 6.1.2
ْالناحيةْعلىْكذلكْْأثر اْهلاْفإنْ ْ،سالالالياسالالاليْأثر اْاألموالْ ْغسالالاليلْ ْمْ جرائْ ْعلىْبيرتتْ ْهأنْ ْكما

ْمنهاْاألموال،ْغسالالالاليلْ ْجرائمْ ْهاتتركْاليتْةاالجتماعيْ ْاآلاثرْمنْالعديدْ ْوهناكْ ْة،االجتماعيْ 
ْوالطالق ارتفاعْمعدلْالبطالةْواجلرميةْ

 اجملتمعِّ  طبقاتِّ  بني امَ  الفارقِّ  على التأثن: ال  أو  
ْالعلياْالطبقةْةْ خاصالالالالالالالالالْاجملتمعْطبقاتْ ْبنيْامْ ْةاهلْوْزايدةْ ْإىلْاألموالْ ْغسالالالالالالالالاليلْ ْجرائمْ ْيتؤد ْ 
ْيقو ْاليتْالضالالالالالالالالالالخمةْ ْاألموالْ ْتعملْ ْحيثْ ْ،(الفقراءْطبقة)ْالدنياْوالطبقةْ(األغنياءْطبقة)

ْاإلخاللْعلىْيعملْ ْممْ ْمغسولةْ ْمإليهْتعودْ ْأنْ ْبعدْ ْمهتْ ثرواْزايدةْ ْعلىْضهايتبيبْالغاسلون
 . (179) االجتماعيْالطبقاتْمبيزان

 ةِّ واألخالقي   ةِّ االجتماعي   القيمِّ  من النيلُ : اثنيا

ْصالالالالالالبحت ْْحبيثْ ْةاملاديْ ْابلقيمْ ْمنشالالالالالالغالْ ْالغاسالالالالالاللْ ْيصالالالالالالبحْ ْاألموال،ْغسالالالالالاليلْمجرائْ ْابرتكاب"

ْقيمالالهْحسالالالالالالالالالالالالالالالالابْ ْعلىْوذلالالكْالغالالايالالة،ْحتقيقْ ْةيالالْ مشالالالالالالالالالالالالالالروعْمالالدىْعنْظرْ النْ ْض ْ غْ ب ْْاهلالالدفْ 
ْ .للوطنْواالنتماءْاملشروعْالعملْمْ ي ْقْ ْومنها.ْ(180)"ْواالجتماعيةْاألخالقية

ْالذيْاألمرْشي،ابلتفْذخْ أتْث ْ ْنومْ ْ،ضئيلْ ْبسيطْ ْبشكلْ ْتبدأْ ْفاملشكلةْاألحيانْ ْعظمومْ 
ْالغاسالالاللْ ْإليهْسالالالاقناْماْإىلْينسالالالاقونْقدْالذينْاجملتمعْأفرادْمنْغريهْعلىْخطورةْ ْيعك 
ْ.ةْ خالقيْ واألْ،ةْ واإلنسانيْ ْ،ةْ االجتماعيْ ْموتقاليدهْ ْممهْ قيْ ْبذلكْمهملني

 للمجتمعِّ  العامِّ  نِّ ابألمْ  اإلضرارُ : اثلثا

                                                             

ْ.8تمع(،ْمرجعْسابق،ْغرايبة،ْهشا ،ْورقةْعملْ)التأثريْاالقتصاديْلعملياتْغسيلْاألموالْعلىْاجملْ(179)
ملركزية يف مكافحة غيل الدور اإلشرايف والرقايب للبنوك االعثمان،ْسعودْعبدْالعزيز،ْورقةْعملْ)ْ(180)

ربيةْللعلو ْاألمنية،ْألقيتْيفْعمانْ(،ْأكادمييةْانيفْالعأساليب مكافحة غسيل األموال(،ْاحللقةْالعلميةْ)األموال
ْ.7،ْ 2001األردن،ْْ-
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ْالدولةْتلكْيفْةاملعنيْ ْلطاتالسالالالِْْرةْ قدْ مْ ْدونْ ْماْدولةْ ْيفْاألموالْغسالالاليلْ ْظاهرةْ ْيفشالالال  ْت ْْنْ إ
ْابْومكافحتهاْمواجهتهاْعلى ْأمرْ ْعليها،ْويقضالالالالالاليْمنهاْدِْحي ْ ْالذيْالالز ْالقانوينْكلْ لشالالالالالال 
ْعطيي ْْممْ ْاألمنية،ْالدولةْأبجهزةْ ْاجملتمعْأفرادْ ْةوثقْولة،الدْ ْواستقرارْ ْأمنْ ْعلىْيعودْ ْسليب
ْتلكْحيلةْ ْةل ْقْ ْإلدراكهمْاجلرائمْمنْالنوعْ ْهذاْعلىْلإلقدا ْ ْنهممْ ْالنفو ْ ْلضالالالالالالالعفاءْ ْاجملالْ 

ْْمقالالالالاومتهمْىعلْاألجهزةْ  ْْز ،الال ْْكالالالاللْ ابلشالالالالالالالالالالالالالال  ْوحىتْارتكالالالالاهبالالالالاْقبالالالاللْ ْجرائمهمْفْ وكشالالالالالالالالالالالالالال 

ْ:البطالةِّ  انتشارُ : رابعا  .ْ(181)هابعدْ 

ْذلكْفسالالالالاليؤديْرجها،خاْأ ْالدولةْداخلْسالالالالالواءْ ْاألموالْغسالالالالاليلْجرميةْ ْارتكابْ ْمتْ ْماْإذا
ْتوفريْعنْهاعجزْ ْهعليْ ْبيرتتْ ْممْ ْالقومي،ْالدخلْنْ مْ ْواإلنقا ْ ْاإلضالالالالالالالالالالالالالالرارْإىلْابلنتيجةْ 

ْرْ ْاليتْعْ املشالالالالالالالالاريْتنفيذْ ْعلىْدرهتاقْ ْد عْ ْخاللْ ْنمْ ْألفرادهاْالعملْ ْر ْ فْ  ْتلكْهلاْدتصالالالالالالالال 
ْ.األموالْ 

ْالشالالالالالالالالالالالالالبابْ ْنسالالالالالالالالالالالالالبةْ ْ،العملْ ْر فْ ْبتوفريْإالْهاحلِْْكنميْ ْالْبطالةْ ْنسالالالالالالالالالالالالالبةْ ْمنْليبياْوتعاين
ْاخلمسالالالالالالالالالنيْن ْ سالالالالالالالالالْفوقْماْالعملْنعْ ْابلعاطلنيْمقارنةْ %67ْْبلغتْ ْالعملْنعْ ْالعاطلني

ْعملْ ْمكتبْ 55ْْيفْعملْ ْنعْ ْالبحثْ ْمنظومةْ ْيفْمسالالالالالالالالالالالالالالجلْ ْألف137ْْعددْ ْمنْعاماْ 
ْ.(182)بليبيا

 :ةُ يَّ االقتصاد اآلاثر: 6.1.3
ْالواقعْيفْعدِْت ْْاألمولْغسالالالالالالاليلْجرائمْ ْهارتكْ ت ْْاليتْةْ االجتماعيْ ْاآلاثرْوْةْ السالالالالالالالياسالالالالالالاليْ ْاآلاثرْإنْ 
ْغسالالالالالاليلْ ْجرائمْ ْعتربْ ت ْْحيثْ ْ،ةْ يْ االقتصالالالالالالادْآلاثرابْدعىت ْْةْ أسالالالالالالاسالالالالالاليْ ْاثرْ آبْيطْ حتْ ْجانبيةْ ْاثراْ آ

                                                             

 .2012ْ،66ْمنشزر،ْ،ْالرقابةْاملصرفيةْعلىْعملياتْغيسلْاألموال،ْحبثْغريرعبدْالقادالشيلخي،ْْ(181)
ْاملطبوعاتْإدارةْواإلعال ،ْقافةللثْالعامةْالشعبيةْاللجنة،ْليبياْيفْاإلقتصاديةْوالتنميةْالسياسيْالنظا ْ(182)

 .2006ْ،86،ْوالنشر
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ْالذيْمةالعولْ ْعصالالالالالالالرْ ْيفْةْ يْ االقتصالالالالالالالادْاجلرائمْ ْأخطرْ ْنمْ ْ-ْاسالالالالالالالابقْ ْأشالالالالالالالرانْكماْْ-ْلْ ااألمْو

ْ.اقتصاديةْ ْآاثراْ ْكونت ْْاألوىلْابلدرجةْ ْآاثرْ ْمنْعليهاْبيرتتْ ْوماْ،هنعيشْ 

 :يلي ما ايف ليبي األموالِّ  يلِّ غس جلرا م ةيَّ االقتصاد اآلاثر أهم ِّ  ومن

 :القومي الدخلِّ  على السليب التأثنُ : أوال   

ْمواطننيْمنْاجملتمعْأفرادْ ْدخولْجمموعْ " ْهأنْ ْعلىْالقوميْالدخلْمصطلحْ ْعريفت ْْكنميْ "
ْ.(183) "واحدةْسنةْ ْتكونْماْعادةْ ْواليتْنةْ معيْ ْةْ زمنيْ ْفرتةْ ْخاللْومعنوينيْطبيعيني

ْالدخولْجملموعْ ْةْ حسالالالابيْ ْةْ معادلْعنْ ْعبارةْ ْالقوميْالدخلْ ْنْ أْالتعريفْاهذْنمْ ْلناْهرظْ ويْ 

ْأوجهْأهمِْْهيْما ْهناْنطرحهْالذيْوالسالالالالالالالالالالالؤالْ .ْالواحدةْ ْالدولةْ ْيفْاملواطننيْلافرادْ ْةْ املاليْ 
ْْ؟يفْليبياْالقوميْالدخلْعلىْاألموالْغسيلْجرائمْأتثري

ْالقوميْالدخلْنْ مْ ْاسالالالالالالالالالالالالالالتقطاعهاْخاللْ ْمنْ ْالدولةْ ْخارجْاألموالْ ْاسالالالالالالالالالالالالالالتثمارْإنْ  -1

ْوْ  ْةعمليْ ْخاللْ ْنهامْ ْاأل  ْ ْالدولةْ ْرمانْ وحْ ْ،ةْ األجنبيْ ْالدولْمشالالالالالالالالالالالالالالاريعْ ْيفْعهاضالالالالالالالالالالالالالال 
5ْْدْقامتْ فقْ ْ،هاألفرادْ ْالقوميْالدخلْمقدارْ ْعلىْالسالالالالالالالالالالالليبْاألثرْ ْلهْ،غسالالالالالالالالالالاليلال
ْْموالْ علىْاألْياألمْرْ احلظْ ْإجراءاتْ ْخمالفةْ ْيفْاألورويبْاداالحت  ْْمنْدول ْعبْ الشالالالالالال 

دةْليبياْأموالْ ْيفْفتْ وتصالالالالالالالالالالالالالالرْ ْ،هااللييبْيفْبنوكْ  ْفْ خماوْ ْاثرْ أْ وهذاْْهاوكْ بنْيفْاجملم 
ْْةإمكانيْ ْنمْ ْداخلية ْرقْ طْ ب ْْسالالالالالالالالالالالالالنوات7ْعدْبْالقذايفْتركهاْاليتْليبياْروةث ْْياعضالالالالالالالالالالالالال 
ْتدمريْيفْغالهلاالسالالالالالالالتْاليتْتسالالالالالالالعىْاجلهاتْ ْلبعضْ ْصالالالالالالالرفهاْطريقْ ْعنْ ْاإمْ ْ،خمتلفةْ 
ْالبنوكْيفْاجملم دةْدةصْ رْ ابألْالعبالتْ ْطريقْ ْنعْ ْأوْاالستقرار،ْمنْ ْرماهناوحْ ْدْ البال

 .منهاْواالستفادةْ ْهاب ْهْ لنْ ْة،اخلارجيْ 

                                                             

قتصاد الوضعي سيل األموال بني اال)"عمليات غعبدْحممودْهالل،ْرسالةْماجستريْْالسمريات،ْ(183)
ْكليةْالشريعة،ْاجلامعةْاألردنية،ْعمانْواالقتصاد اإلسالمي"  .89،ْ 2003ألردن،ْاْ-(،
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ْالصحةْانتفاءْعليهْبيرتتْ ْماْة،يْ االقتصادْراهتامؤشْ ْقيا ْ ْعلىْالدولةْ ْدرةْ قْ ْعْ راجْ ت ْْ -2
ْمنْمقدارْ ْخروجْ ْنتيجةْ ْالاألمْوْمنْوخمرجاهتاْمدخالهتاْمقدارْعنْمعلوماهتاْيف

 .(184)هاغسيلْإىلْليصارْهاجْ خارْ ْاملشروعةْغريْاألموالْ 
ْةْ النفطيْ ْائداتْ العْتراجعتْ ْحيثْ ْيفْليبياْيةاالقتصالالالالالالالالالالالادْاملؤشالالالالالالالالالالالراتْتْ مْ تفاقْ فقدْ
ْ،السالالالابقْ ْا ْ ابلعْمقارنةْ ْ 2013ْالعا ْخاللْدوالرْمليار36ْْإىل%21ْْبنسالالالبةْ 
ْعالالا ْ ْاللخْهبطلتْ ْدوالر،ْمليالالار15.4ْْإىلْتراجعالالتْ 2014ْْالتالالايلْالعالالا ْويف
ْواصالالالالالالالالالالالالالاللْ لتْ ْ، 2015ْالعا ْيفْدوالرْمليار7.6ْْإىلْثْ،%57ْبنسالالالالالالالالالالالالالالبةْ ْواحدْ 

ْ. 2018يْاملاضْالعا ْيفْدوالرْمليارات5ْْإىلْهااخنفاضْ 

ْمالتضالالالالخْ ْالتعدْ مْيفْةْ قياسالالالاليْ ْقفزةْ ْحدوثْ ْعلىْهمؤشالالالالراتْ ْانعكسالالالالتْ ْالذيْاألمرْ 
ْْالسالالالالالالالنواتْخالل ْلعا ا%24ْْإىلْ 2011ْالعا %9.5ْْمنْملاضالالالالالالاليةاْت ْ السالالالالالالال  
ْةْ خلفيْ ْعلىْاملناطق،ْأغلبْ ْيفْةْ املعيشالالالالالاليْ ْاتْ مْ األزْ ْمْ تفاقْ ْيفْسالالالالالالاهمْ ْماْ، 2016

ْصْ ونقْ ْاملعيشالالالالالالالالالالالةْ ْالءْ وغْ ْةيْ االقتصالالالالالالالالالالالادْاألوضالالالالالالالالالالالاعْ ْرْ دهوْ وتْ ْةاألمنيْ ْاالضالالالالالالالالالالالطراابتْ 
 .العاملنيْبْ رواتْ ْفْ صرْ ْرْ وأتخِْْالغذائية،ْاإلمدادات

ْةْ ماليْ ْدخولْ ْرتوافْ ْنتيجةْ ْالقوميْياالقتصالالادْهاردودْ ومْ ْولةالدْ ْةْ إنتاجيْ ْعلىْريْ التأثْ  -3
ْإىلْةْ أمريكيْ ْدراسالالالةْ ْأشالالالارتْ ْحيثْ ْملواطنيها،ْاملشالالالروعةْ ْالدخولْبنيْمشالالالروعةْ ْغري
ْرأتثْ ْوالذيْاألمريكيْالقوميْاالقتصالالالالالالالالادْعلىْةاإلنتاجيْ ْقيمةْ ْاخنفاضْ ْسالالالالالالالالببْ ْأنْ 

،ْوقدْحدثْهذاْهباْمشروعةْ ْغريْةْ ماليْ ْدخولْ ْوجودْ ْبسببْ ْكانْ ٪(27ْْ)ْبنسبةْ 
يفْليبيا ْاألحيانْبعضْيفْوصالالالاللتْبنسالالالالبهْليبيا،ْيفْالنفطْانتاجْتراجعْبعدْايضالالالالاْ 

ْأفقدهاْأنْبعدْخاصالالالالالالالالةْمسالالالالالالالالبوقة،ْغريْاهنيارْتعاينْالبالدْفاقتصالالالالالالالالادْ،%95ْإىل
ْطرابل ،ْتإليراداْاألسالالالالالالاسالالالالالاليةْالركيزةْهوْاألسالالالالالالودْفالذهبْ.الدوالراتْمليارات

                                                             

 .25،ْ 1997ان،ْاالردن،ْ،ْالطبعةْاألوىل،ْعمغسيل األموال بني احلقيقة واخليالأبوْ رة،ْحممد،ْْ(184)
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وابلتايلْْالسالالالالالالالالالالالالنويةْموازانهتاْتغطيةْيفْكليْْشالالالالالالالالالالالالبهْبشالالالالالالالالالالالالكلْعليهْاعتمدتْوطاملا
 .(185)%55اخنفاضْقيمهْاإلنتاجيةْلالقتصادْالليييْاىلْأكثرْمنْ

 :ياالقتصاد االستثمارِّ  ستوىمُ  عاجُ رَ تريَ : اثنيا  

ْمنْسالالالالالليبْكلْ بشالالالالالْةولْ لدْ اْيفْاالسالالالالالتثمارْ ْمسالالالالالتوىْعلىْاألموالْغسالالالالاليلْ ْجرائمْ ْريْ أتثْ ْنْ مْ كْ يْ 
ْ اأهنْ ْخالل

ْاألموالْأصالالالالالالحابْ ْملسالالالالالالتثمريناْبنيْ ْماْالعادلةْ ْغريْ ْةْ االسالالالالالالتثماريْ ْةْ للمنافسالالالالالالْجماال ْْحْ تفتْ  -1
ْنمْ ْهاغسالاليلْإىلْدفونيهْوالذينْاملشالالروعةْغريْاألموالْ ْأصالالحابْ ْاملسالالتثمرينْمعْ،املشالالروعةْ 
ْقليلةْ ْبتكاليفْوهناْريديْاليتْهمأنشالالالالالالالالالالالالالالطتْ ْخاللْنومْ ْ،االسالالالالالالالالالالالالالالتثمارْ ْكعرت ْ مْ ْمدخوهلْ ْخاللْ 

ْإىلْيتؤد ْ ْموبوءةْ ْيئةْ بْاالسالالالالالالتثمارْ ْبيئةْ ْجيعلْ ْالذيْاألمرْ ْ،والفسالالالالالالادْ ْابلرشالالالالالالاويْمسالالالالالالتعينني
ْ.لةْ ْوالدْ ْخارجْ ْإىلْظيفةْ النْ ْأبمواهلمْفاءرْ الشْ ْاملستثمرينْهروبْ 

ْنطاقْجْ خاْرْكونت ْْةْ اريْ اسالالالالالالالالالالالتثمْمشالالالالالالالالالالالاريعْيفْاملشالالالالالالالالالالالروعةْ ْغريْ ْاألموالْ ْوظيفْ ت ْْمِْيتْ ْماْعادةْ  -2
ْأنْ ْإذْ ْللدولة؛ْيةقتصالالالالالالالالالالاداالْالتنميةْ ْمسالالالالالالالالالالتوىْعلىْابلنفعْ ْيعودْالْممْ ْةاإلنتاجيْ ْالقطاعاتْ 
اْ حشْوْصبحفيْ ْم،هْ مه ْ ْرْ خْ آْهيْاألموالْلغاسليْاالستثماريةْللمشاريعْيةاالقتصادْاجلدوى

ْمشالالالروعةْ ْالْ أمْوْعلىْةْ مبنيْ ْأخرىْمشالالالاريعْمكانْ ْابلتايلْذوأيخْ ْ،فائدةْ ْذيْغريْاسالالالتثمارايْ 
 .لدولةلْةْ يْ االقتصادْاالستثماراتْ ْمستوىْيفْإجياابْ ْرتؤثْ ْأنْ ْهلاْميكن

ْْاإلمجالالايلْلياحملْالنالالاتاْمن%16,7ْْحبوايلاْليبيالالْيفْاألجنبيالالةْاالسالالالالالالالالالالالالالالتثمالالاراتوتراجعالالتْ
تيجةْغسيلْاألموالْننتيجةْاالقتتالْاليتْهيْْاللييبْالقطاعْيفْلالستثمارْمتوسطْكمعدل

ْا.اليتْتتمْيفْليبي

تقريرْمنظمةْالشالالفافيةْالدوليةْحولْمؤشالالرْمدركاتْالفسالالادْيفْدولْالعاملْاملختلفةْوملْوأظهرْ
ْكثرياْحيالالالثْحتصالالالالالالالالالالالالالاللالالالتْيفْالعالالالا ْ يف100ْْنقطالالالةْمن16ْْ ْعلى2015ْيتغريْتقييمْليبيالالالا

                                                             

،ْاملوافق2ْْوالطاقات،ْالعددْتجاريْالوطينْهدرْللمصاحمقالْيفْصحيفةْاملصارفْالليبية،ْبعنوان،ْقضيةْالْ(185)
 .2013أبريل،4ْْ
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 ْوكان2014ْنقطةْيفْالعا 18ْْمسالالالالالالتويْالنزاهةْوالشالالالالالالفافيةْبعدْانْكانتْمتحصالالالالالاللةْعلىْ
دولةْوبذلكْفإن167ْْمنْبني161ْْدولْيفْمسالالالالالالالالالالتوىْالفسالالالالالالالالالالادْسالالالالالالالالالاللمْالْعلىترتيبْليبياْ

املنظمةْتنظرْإىلْليبياْضالالالمنْأكثرْسالالالتةْدولْفسالالالاداْيفْالعاملْويوضالالالحْاجلدولْأدانهْتفاصالالاليلْ
 (186)هذهْاألرقا .

ْليبياْيفْاألموالْغسيلْجرميةْوجودْعلىْتدلْاليتْاملؤشرات  (2اجلدولْرقمْ)

عدد الدول اليت 
 َتيت بعد ليبيا

سلم  على الرتتيب
 الفساد

نقاط النزاهة من 
100 

 السنة

16 176/160 21 2009 

32 178/146 22 2010 

15 183/168 20 2011 

14 174/160 21 2012 

3 175/172 16 2013 

6 175/169 18 2014 

6 167/161 16 2015 

 :ةاملصرفي   ساتاملؤس   عةِّ وسُ  ةِّ مصداقيَّ  على التأثنُ : اثلثا

ْالرتكابْاخلصالالالالبْاملالذْعتربت ْْةاملصالالالالرفيْ ْسالالالالاتْ املؤسالالالال ْْأنْ ْةصالالالالولْالسالالالالابقكماْذكرانْيفْالف
ْوعلىْمصارفهاْعلىْالضعيفةْاألمنيةْالرقابةْ ْذاتْ ْالدولْيفْخاصةْ ْاألموال،ْغسيلْ ْجرائمْ 

ْقطاعاتْكل ْ ْيْفْيفْليبيااالنْْانتشالالالالرتْ ْظاهرةْ ْفالفسالالالالادْ  ،ْاحلالْيفْليبياْهيْكماالهتاْْتعامْ 

                                                             

 125ْالصفحةْ 2015ْاللييبْاحملاسبةْديوانْتقريرْ(186)
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ْْأنْ ْدْ ب ْْوالْالدولةْمنْجزءْ ْواملصالالالالالالالالالارفْ ْولةالدْ  ْالفسالالالالالالالالالادْ ْمرب رْ ْأنْ ْخاصالالالالالالالالالةْ ْالفسالالالالالالالالالادْ ْهاميسالالالالالالالالال 
ْ.األموالْرتوفْ ْنتيجةْ ْآخرْ ْقطاعْأيْمنْأقوىْابملصارف

ْْتلكْ ْمنْجيعلْ ْالذيْاألمرْ ْ ْْسالالالالالالالاتاملؤسالالالالالالال  ْلتْ ْاأسالالالالالالالاسالالالالالالال  ْمنْالنوعْهذاْارتكابْ ْطاقْ ن ْْعْ وسالالالالالالالِ
ْلكْ كْ ْْاملصالالالالالالالالالالالريفْواجلهازْهباْالعمالءْقةث ْْانعدا ْمنْالسالالالالالالالالالالالليبْرابألثْ ْعليهاْيعودْ ْماْاجلرائم،
ْاألموال،ْغسالالالاليلْاتعمليْ ْهخاللْ ْمنْكبتارتْ ْالذيْاملصالالالالرفْ ْ عةْاهنيارْذلكْإىلْأضالالالالف
ْتقالالدميْأوْاألموالْغسالالالالالالالالالالالالالاليالاللْاتعمليالالْ ْيفْهمطْ تورِْْمتْ ْمالالاْإذاْفيالالهْاإلدارةْكالالادرْْعالالةْ  ْ ْواهنيالالارْ 

ْ.(187)يديرونهْذيالْاملصرفْ ْخاللْمنْاارتكاهبْ ْليتمْ ْللغاسلْتسهيالهتم
 :ةِّ الوطني   العملةِّ  قيمةُ  روُ هْ دَ تَ : رابعا
ْسالالالالاليؤديْذلكْفإنْ ْفيهاْهايلغسالالالالالْليتمْ ْاألجنبيةْالدولْإىلْالقذرةْاألموالْ ْإخراجْ ْيتمِْْعندما
ْممْ ْا،إليهْاملشالالالالالالالالالالالالروعةْغريْاألموالْ ْحتويلْ ْيتمِْْاليتْاألجنبيةْالعمالتْعلىْالطلبْ ْزايدةْإىل
ْْ.الوطنيةْالعملةْقيمةْ ْاضاخنفْوابملقابلْ ْمالت،العْ ْتلكْقيمةْ ْارتفاعْإىلْلةابحملصْ ْييؤد ْ 

ْةالومهيْ ْاالعتماداتْ ْريقطْعنْ ْاملركزيْاملصالالالالالالالالالالالالرفْنْ مْ ْةاألجنبيْ ْالعمالتْ ْهتريبْ يتمْْيفْليبيا
ْاملوازيةْالسوقْيفْلدوالراْرأسهاْوعلىْاألجنبيةْ ْالعمالتْ ْباعت ْْحيثْ .ْاملايلْالفسادْومافيا
ْهلاْسالالالالالعرْ ْآخرْ ْيفْالضالالالالالعفْ ْمنْأكثرْ ْإىلْوصالالالالاللتْ ْ،الر يْالسالالالالالعرْ ْمنْ ْبكثريْ ْأعلىْبسالالالالالعرْ 
ْهتميظْ ْةعمليْ ْمنْويزيدْ ْأسالالالالالالالالالالالالالفلْإىلْاللييبْالدينارْقيمةْ ْاحندارْمنْيزيدْ ْاألمرْوهذا.ْاليو 
ْاستريادْكلفةْْارتفاعْلىعْينعك ْ ْكماْْية،االقتصادْعامالتالالالالالالالالالالالالالالالال ْاملْيفْالدوالرْ ْمقابلْ ْالدينار
ْلونويتحمْ ْسالالالالالالالوداءالْالسالالالالالالالوقْنْ مْ ْاألجنبيةْالعمالتْيشالالالالالالالرتونْالذينْدينملورْ اْعلىْالسالالالالالالاللع

ْْألسالالالالالالعارْ ْالعا ْ ْاملسالالالالالالتوىْارتفاعْ ْعلىْذلكْكلِْْْينعك ْوبدورهْاملخاطرةْ ْدرجةْ  ْاليتْلعالسالالالالالال 

ْْ.ستهلكالالالالْ املْاهايتلقْ 

                                                             

 .5أضرارْوخماطرْغسيلْاألموال،ْمرجعْسابق،ْْالسعدْصاح،ْ(187)
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ْخاللْةْ الوطنيْ ْهاملتْ عْيفْاخنفاضْ ْمنْ 1997ْعا ْاتيالندْلهْضالالالالالتْ تعرْ ْماأيضالالالالالاْ ْاثاهلْ ومْ 
ْجهالاخالارْ ْإىلْأموالْ ْبْ هتريالْنتيجالةْ ْاألمريكيْالالدوالرْ ْأمالا ْ ْاتقريبالْ ٪(20ْ)ْإىلْأسالالالالالالالالالالالالالالالابيعْ 3ْ

ْ.هاغسيلْإىلْليصار
ْآفاقْتتحفْ ،ْوكياهناْالدولْتاقتصالالالالالالالالالادايْ ْم ْ ْماْغريهاْوْاآلاثرْتلكْجمموعْ ْعلىْوبناءْ ْ

ْإىلْهباْحداْماْاألوىل،ْرجةلدابْوترميهاْاتالعمليْ ْمنْالنوعْهذاْحماربةْ ْضالالالالالرورةْ ْعلىْالعامل

ْاوخالالارجيالالْ ْوأنظمتهالالا،ْنهالالاقوانيْعربْةالالالداخليالالْ ْالالالدولْجبهودْ ْلالالتْ فتمثْ ْاملكالالافحالالة،ْموقفْ ْذْ أخالالْ 

ْ.اتفاقياهتاْوْامعاهداهتْ ْعربْ 

  ليبيا يف األموال وغسيل اخلفي االقتصاد حجم: 6.1.4
ذهْاجلرميةْبعدْقيا ْالثورةْعانتْليبياْمنْجرميةْغسيلْاألموالْيفْالسابقْولكنْزادتْوتريةْه

 ْومنْاألسالالبابْالرئيسالاليةْاليتْسالالاعدتْيفْازدايدهاْهيْانعدا ْاألمن2011ْالليبيةْيفْسالالنةْ
ْكانتْهلاْاألثرْاملباشالالالالالالالالرْعليْانتشالالالالالالالالارْظاهرةْغسالالالالالالالاليلْ وعد ْوجودْرقابةْللدولةْوهذهْاألخرية

ةْحدوثْخللْفيهاْاألموالْعنْطريقْعد ْضالالالالالبطْاملعامالتْاملاليةْومراقبتهاْوايقافهاْيفْحال
ْكانْالبدْمنْمعرفةْحجمْاالقتصالالالالالالادْاخلفيْأوالْ وحملاولةْمعرفةْحجمْغسالالالالالاليلْاألموالْيفْليبيا
والسببْوراءْذلكْهوْيفْوجودْعالقةْوثيقةْجداْبالالالالالالالنيْعمليالالالالالالالاتْغالالالالالالالسيلْاألمالالالالالالالوالْووجالالالالالالالودْ
سيلْاالقتالالالالصادْاخلفالالالاليْوالْميكالالالالنْالكالالالالال ْعنْأيْمنهماْمبعالالالالزلْعالالالالنْاآلخالالالالرْألنْعمليالالالالاتْغالالالال

األمالوالْتعالدْمبثابالةْاجلالسرْالالذيْتعبالرْعليالهْاألمالوالْالقالذرةْالتاليْتولالدتْمالنْاالقتالصادْاخلفاليْ
 (188).لتالصلْإلالىْاالقتالصادْاملعلالنْ)الظالاهر(

 : تقدير حجم االقتصاد اخلفي 6.1.4.1
مينعْيتفقْالكثريْمنْاالقتصالالالادينيْعلىْصالالالعوبةْتقديرْحجمْاالقتصالالالادْاخلفيْغريْأنْذلكْملْ

احملاوالتْالعديدةْللتوصالالالالالالاللْايلْتقديرْحجمْاالقتصالالالالالالالادْاخلفي،ْومباْأنْطرقْحسالالالالالالالابْحجمْ
هذاْاالقتصادْمعلومةْوهيْتنقسمْايلْجمموعتنيْمنْأساليبْتقديرْاالقتصادْاخلفي،ْغريْانْ

                                                             

ْمنْللمدةْاملختارةْنالبلداْمنْموعةجمْيفْدراسةْ-ْواآلاثرْاملصادرْاألموال،ْوغسيلْاخلفيْاالقتصادْظاهرةْ(188)
(1989ْ–ْ2008. 
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النتائاْاليتْيتمْالتوصالالاللْاليهاْعادةْماْتكونْمتباينةْحىتْابلنسالالالبةْلالقتصالالالادْالواحدْوالسالالالببْ
ْد ْوجودْتعريفْحمددْهلذاْاالقتصادْوكذلكْالختالفْطرقْتقديره.يرجعْلع

 توجد ةموعتان من األساليب لتقدير حجم االقتصاد اخلفي ومها:

 رة.األساليب املباش –أ 

شطةْالفرعيةْاليتْأسا ْحسابْالناتاْاملتحصلْعليهْمنْمجيعْاألنْعلىوهذهْالطريقةْتقو ْ
ْهيْعلىْعالقةْابالقتصادْاخلفي.

 ألساليب غن املباشرة.ا –ب 

ْية.تتبعْاآلاثرْاليتْتنتاْعنْوجودْاألنشطةْاخلفىْوهذهْالطريقةْتقو ْعل

 وميكن ابلعموم حتديد كل ما يدخل يف هاذين التقسيمني وهي:

صالالالالالالالالالالائياتْسالالالالالالالالالالوقْالتهربْالضالالالالالالالالالالرييبْوالطلبْعلىْالنقود،ْالفروقْبنيْالدخلْواإلنفاق،ْإحْ
اتْالضالالالالالالالالريبية،ْاملداخلْاتاْاحملليْاإلمجايل،ْاملراجعالعمل،ْنسالالالالالالالالبةْاسالالالالالالالالتهالكْالكهرابءْإىلْالن

ملرتفعة،ْأسالالالالالالالالالالالاللوبْالنقديةْاليتْتنقسالالالالالالالالالالالالمْبدورهاْايل ْأسالالالالالالالالالالالاللوبْالوحداتْالنقديةْذاتْالقيمْا
اءْعليْماْسالالالبقْذكرهْوبنْاملبادالت،ْأسالالاللوبْمعدلْالنقودْاملتداولةْإىلْالودائعْحتتْالطلب،

ْتقديرْحجمْالودائعْحتتْالطلبْيفْسالالالالالالنقو ْابسالالالالالالتخدا ْأسالالالالالاللوبْمعدلْالنقودْالسالالالالالالائلةْإيل
معامالتْاالقتصادْْاالقتصادْاخلفيْيفْاالقتصادْاللييب،ْويقو ْهذاْاألسلوبْعليْأسا ْان
الخرْابسالالالالالالالالالالالالالالتخدا ْالر يْيتمْجانبْمنهاْابسالالالالالالالالالالالالالالتخدا ْالنقودْاملتداولةْ)الكاش(ْواجلانبْا
بتة،ْاماْاملعامالتْيفْاحلسالالالالاابتْاجلارية،ْوانْالنسالالالالبةْبنيْهذينْاملكوننيْللنقودْهيْنسالالالالبةْاث
إنْالتغرياتْيفْمعدلْفاالقتصالالالالالالالادْاخلفيْفيتمْمتويلهاْابسالالالالالالالتخدا ْالنقودْاملتداولة،ْوعليْذلكْ

اهباْمنْخاللْنشالالالالالاطْاالقتصالالالالالادْاخلفيْايلْالتغرياتْيفْنشالالالالالاطْاالقتصالالالالالادْالر يْميكنْحسالالالالال
ْلبْ.التغرياتْاليتْتطرأْعليْمعدلْالنقودْاملتداولةْإيلْالودائعْحتتْالط

ْهيْكالتايل ْْوصةْالقولْميكنناْأنْنقولْابنْهذاْاألسلوبْيقو ْعلىْبعضْالفروضْوخال
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حمسالالالالالالالالالوبْوقدْاخرتانْسالالالالالالالالالنةْْختيارْسالالالالالالالالالنةْاوْفرتةْأسالالالالالالالالالا ْيوجدْفيهاْاقتصالالالالالالالالالادْخفياْ–1ْ
2006. ْْ
أنْأيْزايدةْانْمعدلْالنقودْاملتداولةْايلْالودائعْحتتْالطلبْاثبتا،ْومنْثْفْ–2ْ

داولالالالةْلتمويالالاللْك ْالزايدةْيفْالطلالالالبْعلىْالنقودْاملتالالاليفْهالالالذاْاملعالالالدلْالبالالالدْوأنْتع
ْاملعامالتْاليتْتتمْيفْاالقتصادْاخلفي.ْ

متْاختادْعا ْ)  ْوذلكْبسببْ (ْكسنةْأسا2006واستناداْعلىْماْمتْذكرهْسابقاْ 
ْانهْقدْمتْرصدْحجمْاالقتصادْاخلفيْيفْهذهْالسنةْوحجمهْمعلو .

ودائعْحتتْالطلبْعملةْيفْالتداولْايلْال(ْأنْنسبةْال1يتضحْجلياْمنْاجلدولْرقمْ)
رغمْمنْ ْعلىْال2006ظلتْتتزايدْبشكلْملحوظْخاللْالسنواتْاليتْتلتْسنةْ

جلدولْالتايلْاويفْْالتوسالالالالالالالالالالالالالعْاحلاصالالالالالالالالالالالالاللْيفْفتحْفروعْجديدةْالبنوكْالتجاريةْواألهلية
ْ.ْحسابْاألرقا ْابملليونتوضيحْملاْسبقْذكرهْمعْمالحظةْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

ْ
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ْلطلبايوضحْعالقةْالعملةْيفْالتداولْابلودائعْحتتْْ(1اجلدولْرقمْ)

نسريريريبة العملة يف التداول ايل 
 الودا ع حتت الطلب

(K) 

 

 العملة يف التداول

(C) 

 الودا ع حتت الطلب

D 

              

 السنة      

 

31.6 3932.9 12410.1 2006ْ

25.0 4581.2 18256.3 2007 

19.4 5608.3 28806.3 2008 

22.3 6962.9 31206.5 2009 

22.5 7609.0 33712.2 2010 

38.4 14840.1 38597.0 2011 

29.2 13391.1 45822.6 2012 

26.3 13419.9 50879.5 2013 

34.6 17174.9 49557.8 2014 

42.7 23007.3 53775.7 2015 

40.1 27103.2 67505.8 2016 

39.4 30865.2 78228.9 2017 

46.8 34732.6 74179.1 2018 

50.5 36625.9 72410.8 2019 

لنقديةْواملصرفيةْاتْاملصدر ْمصرفْليبياْاملركزي،ْإدارةْالبحوثْواالحصاء،ْاإلحصاءا
2019ْ-2006خاللْالفرتةْمنْ
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لحوظْوهذاْبدورهْممنْاجلدولْالسالالالالالالابقْميكنناْانْنسالالالالالالتنتاْأنْالطلبْعلىْالعملةْيفْازدايدْ
نتاجْأنْظْكذلكْوميكنناْبذلكْاسالالالالالالالالالتيعدْمؤشالالالالالالالالالرْعلىّْوْاالقتصالالالالالالالالالادْاخلفيْبشالالالالالالالالالكلْملحْو

ْعملياتْغسيلْاألموالْيفْوتريةْمتزايدة.

مباْأنْجرميةْغسالاليلْاألموالْهيْالحقةْجلرميةْسالالابقةْحدثتْبعضْالتجاوزاتْاخلطريةْاليتْْْ
كانتْمنْمدخلْلغسالاليلْاألموالْحيثْتتمثلْهذهْاجلرميةْيفْالسالالطوْعلىْالبنوكْحيثْبلغْ

مليونْوسالالالالتمئةْواثنان1,672ْْ 2012ْالبنوكْيفْسالالالالنةْْماْمتْسالالالالرقتهْبواسالالالالطةْالسالالالالطوْعلى
11,221,148ْمليواننْومخسالالالالالالالمئةْوواحدْوعشالالالالالالالرونْدوالر،ْو2,521ْوسالالالالالالالبعونْيورو،ْو

احدىْعشرةْمليونْومئتنيْوواحدْوعشرونْألفْومئةْومثانيةْوأربعنيْدينارْوبلغْماْمتْسرقتهْ
سالالتنيْوسالالتمئةْسالالبعةْومخسالالنيْمليونْومخسالالمئةْوسالالبعةْْو57,567,673ْ 2013ْيفْسالالنةْ

(1ْألفْدينار)128ْومخسالالالالالالالالالالةْمالينيْيورو،ْو5,000,000ْْوثالثةْوسالالالالالالالالالالبعونْدينارْ،ْوْ
ْ(189).وهذهْاألموالْالبدْمنْالقيا ْبعمليةْغسيلْاألموالْإلخفائها

ومنْاحلاالتْاليتْتثبتْصالالالالالالالالالحةْالفرضالالالالالالالالاليةْاليتْذكرهاْالباحثْعليْوجودْعملياتْغسالالالالالالالالاليلْ
التابعنيْالحدْالبنوكْالليبيةْوهوْبنكْاجلمهوريةْفرعْاألموالْيفْليبياْهوْقيا ْأحدْاملوظفنيْ

املقريفْ))قسالالمْاحلواالت((ْبتمريرْقيودْخصالالمْوإضالالافةْومهيتنيْنتاْعنهماْحتويلْمبالغْماليةْ
ْامتالالالالالدتْمن17,000,000ْْنقالالالالالديالالالالالةْبقيمالالالالالةْ سالالالالالالالالالالالالالالبعالالالالالةْعشالالالالالالالالالالالالالالرْمليونْدينالالالالالارْلييبْولفرتة
أكثرْمنْبنكْوقدْْ ْأودعتْيفْحسالالالاابتْجمموعةْمنْالشالالالركاتْلدى2013يوليو/أكتوبر/

قا ْالبنكْابختاذْاإلجراءاتْالالزمةْوهذهْتعتربْمؤشالالالالالالالرْواضالالالالالالالحْعليْوجودْعملياتْغسالالالالالالاليلْ
األموالْيفْليبياْوتعتربْهذهْالعمليةْمنْعملياتْغسالالالالالالالاليلْاالموالْالواضالالالالالالالالحةْجداْوهذاْبدورهْ

ْ(190).يثبتْوجودْهذهْاجلرميةْيفْليبيا

يْملضالالارابتْتارْالسالالوقْالسالالوداءْالذينْأصالالبحْالبنكْاملركزيْيفْليبياْشالالبهْعاجزْعنْالتصالالد
اسالالالالالالالالالتغلواْضالالالالالالالالالعفه،ْاألمرْالذيْاضالالالالالالالالالطرْمعهْديوانْاحملاسالالالالالالالالالبةْاللييبْللتدخلْفقا ْخاللْالعا ْ

                                                             

 276ْرقمْصفحةْ 2013ْلسنةْالعا ْالتقريرْاإلداريةْالرقابةْهيئة+ْْاللييبْاحملاسبةْديوانْ(189)
 276ْصفحةْ 2013ْلسنةْالعا ْالتقريرْاإلداريةْالرقابةْهيئة+ْْاللييبْاحملاسبةْديوانْ(190)
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 ْبدراسالالالالالالالالالالالالالالةْعيناتْمنْالتحويالتْاليتْمتتْابسالالالالالالالالالالالالالالتخدا ْاالعتماداتْاملسالالالالالالالالالالالالالالتندية2015ْ
غسالالالالاليلْْواملسالالالالالتنداتْبرسالالالالالمْالتحصالالالالاليل،ْوقدْتبنيْلهْأنْأغلبهاْتشالالالالالوهباْشالالالالالبهاتْهتريبْعملة

%ْلبعضْالعينات،ْبسالالببْعد ْقيا ْمصالالرف100ْأموالْحيتْوصالاللتْنسالالبةْالتالعبْايلْ
ْليبياْاملركزيْمبسؤولياتهْابلرقابةْعلىْالبنوكْوإدارةْاحتياطاتهْبكفاءةْوفاعلية.

حيتْتسالالببْذلكْيفْعملياتْاسالالتنزافْاالحتياطاتْمنْخاللْحتويلْأموالْطائلةْللخارجْ
ذلكْعنْطريقْالتالعبْيفْمسالالالالالالالالالالالالالالتنداتْاالعتماداتْورسالالالالالالالالالالالالالالمْعنْطريقْالتوريداتْالومهيةْْو

ْ.(191) التحصيلْدوْانْيقابلهاْسلعْحقيقيةْأوْخدماتْتستفيدْمنهاْالدولة

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

                                                             

 111ْةصفحْ 2016ْالسنويْالتقريرْاللييبْاحملاسبةْديوانْ(191)
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 الفصل السابع: النتا ج والتوصيات
 :اخلامتة

ْمنْدْ ب ْْالْوجرميةْ ْاضالالاليها،أْرْعلىْوسالالاليادهتاْالدولْ ْكيانْ ْْدْ يهد ْ ْخطرْ ْاألموالْ ْغسالالاليلْ ْجرائمْ 
ْْةْ بكافْ ْكافحتهام ،ْوصالالالالالالالياتْ والتْ ْتائاْ نْ الْمنْبعددْ ْالباحثْ ْخرجْ ْذلكْعلىْوبناءْ ْ.بلْ السالالالالالالال 

ْأبرزها 

 :النتا جُ : 7.1
ْةْ قانونيْ ْبطبيعةْ ْتازْ ومتْم،املنظْ ْاإلجرا ْ ْأشالالالالالالالالالالالالالالكالْأبرزْ ْمنْاألموالْ ْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْ ْجرائمْ  -1

ْ.نهامْةْ يْ االقتصادْوخاصةْ ْم،اجلرائْ ْمنْ ْهاغريْ ْهاْعنزْ متيالْ ْخاصةْ 
ْمتتدْ ْ،حصالالالرهاْكنميْ ْالْعديدةْ ْغسالالاليلالْجرميةْ ْحملْاملشالالالروعةْ ْغريْاألموالْ ْمصالالالادرْ  -2

ْقيقالرْ ْوتارةْ ْاري،واإلدْالسالالالياسالالاليْوالفسالالالادْابألسالالاللحةْ ْاملشالالالروعةْ ْغريْ ْالتجارةْ ْإىل
 .وغري هاْاألبيض،

ْلغسالالالالالاليْجلرائمْةإلجراميْ اْاملصالالالالالالادرْ ْأبرزْ ْمنْاإلرهابْوجرائمْ ْ،راتْ املخدْ ْجرائمْ ْإنْ  -3
 .ْوضخمْ ْرْ ذْ قْ ْمايلْمردودْ ْمنْعليهاْبْ يرتتْ ْملاْاألموال،

ْحيزْ ْإىلْظهروتْ ْا،ارتكالالاهبالال ْْعقالالدْ ْليكتمالاللْمراحالاللْثالثْ ْاألموالْغسالالالالالالالالالالالالالاليالاللْ ْجلرائمْ  -4
ْواثنيهالالالالالاْالتجميع،ْمرحلالالالالالةْ ْ:اأو هلالالالالال ْْ،الوجودْ  ْهالالالالالاواثلثْ ْالتوظيف،ْمرحلالالالالالةْ   ْحلالالالالالةمْر 
 .ْاإلدماج

5- ْ ْغسالالالالالاليلْاتْ بعمليْ ْوريطهات ْْمتْ ْماْإذاْكبريةْ ْْخطورةْ ْةواملصالالالالالالرفيْ ْةاملاليْ ْسالالالالالالاتْ للمؤسالالالالالال 
ْْومعْئنهالا،زابْمعْتعالاملهالاْقْ رْ وطْ ْهالا،عملْ ْتنظيمْ ْمنْ ْدْ بالْ ْالْاألموال، ْلطالاتالسالالالالالالالالالالالالالالِ
 .القذرةْموالاألْغسيللْكمنفذْ ْْاستغالهلاْملواجهةْ ْإعدادهاْهبدفْ ْةْ العامْ 

ْارتكابْيفْلْ غسالالالالالالالتت ْْأنْ ْميكنْاليتْالوسالالالالالالالائلْ ْزادتْ ْالتكنولوجيْاملسالالالالالالالتوىْتقد بْ -6
 .األموالْغسيلْجرائم
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 :وصياتُ : التَّ 7.2
ْأبرزها: توصيات،    ةِّ بعدَّ  ي الباحثُ وصِّ يُ 

ْهذاْعلىْفاقْ واالت ْ ْاألموال،ْغسالالالالالالالالالاليلْجلرميةْ ْوشالالالالالالالالالالاملْ ْموضالالالالالالالالالالوعيْتعريفْ ْوضالالالالالالالالالالعْ  -1
ْلغسيلْمتكاملْ ْتعريفْ ْلوضعْ ْهاجهودْ ْحدةاملتْ ْاألممْةْ منظمْ ْلْ تبذْ ْكأنْ ْْ،التعريفْ 
 .ْهوترميْ ْاإلرهابْ ْمفهو ْ ْبتحديدْ ْاهتمامهاْارْ غْرْعلىْاألموال

ْالعاطْ ْعلىْليكونواْةصالالرفيْ املْسالالاتواملؤسالالْ ْالبنوكْلكوادرْ ْةْ التدريبيْ ْوراتْ الدْ ْتنظيمْ  -2
ْ.جديدْ ْهوْماْوبكل ْ ْاألموال،ْغسيلْجرائمْ ْمبوضوعْ 

ْهباْاملرتبطةْأوْةيْ االقتصالالالالالالالالالالادْمْ ابجلرائْقةاملتعل ْ ْللقواننيْ ْتعديلْ ْهناكْيكونْ ْأنْ ْدْ ب ْْال -3
ْبينهاْفيماْاسالالالقْ تنْهناكْيكونْ ْحبيثْ ْهانصالالالوصالالالْ ْيفْاألموالْغسالالاليلْ ْإىلْاملشالالالريةْأو

 .ْهلاْمكافحتهاْيفْتهايْ طْ وتغْ ْاتالعمليْ ْهذهْلتجرميْ 
ْيهْ فْ ْ،نْ هتاوْ ْدونْوالاألمْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْمكافحةْ ْيفْإجيايبْفْ موقْ ْاذْ ابختْ ْلْ وْ الدْ ْإلزا ْ  -4

ْاجلرائم،ْمنْلنوعاْهذاْملواجهةْاْ خاصالالالالالالالْاْ داخليْانْ قانْوْإصالالالالالالالدارهاْنفسالالالالالالالهاْعندْلز ْ تْ 

ْربمةالالالالالالالالالالْ املْاتفاقيْ االتْ ْرب ْ عْنوالتعاوْ ْفابلتكاثْ ْالعاملْ ْدولْغريهاْمنْ ْمعْنفسهاْلز وتْ 
ْ.ْبينهاْفيما

ْغسيلْعلىْبةملرتتْ اْاآلاثرْخطورةْ ْحولْ ْاملشروعة،ْاألموالْرؤو ْ ْأصحابْ ْتوعيةْ ْ -5
ْتعودْ ْقدْ ْواليتْةوالسياسيْ ْةواألمنيْ ْةواالجتماعيْ ْةيْ االقتصادْاجلوانبْ ْجبميعْاألموال
ْغريْواألرابحْ ْألموالاْحتقيقْ ْسالالالالالالبيلْ ْوسالالالالالاللكواْهمطريقْ ْواغريْ ْماْإذاْةابملضالالالالالالرْ ْعليهم
 .ْاملشروعة

ْاتعمليْ ْيقةْ حقْحولْأنفسالالالالهم،ْاملواطننيْولدىْالدولْ ْأجهزةْ ْلدىْالوعيْنشالالالالرْ ْ -6
ْالطْ ْالكْ ْْفليقْ ْاألموال،ْغسالالالالالالالالالالالالالاليالالل ْاإلجرا ْمنْ ْلنوعْ اْهالالذاْملكالالافحالالةْ ْبيالالدْ ْيالالداْ ْرفني 
 .ماملنظْ 
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ْاإلحاطةْخاللْ ْنمْ ْةاملصالالالالالرفيْ ْةالسالالالالالريْ ْمبدأْيفْيبحثْ ْمسالالالالالتقلْ ْخا ْ ْنْ قانْوْسالالالالالنْ  -7
ْْبه، ْهذاْبنيْ ْفيماْتوازنْ ْإبجيادْ ْأموال،ْغسالالالالالالاليلْجرائمْارتكابْ ْضالالالالالالالوءْ ْيفْةْ وخاصالالالالالالال 
ْامالذْ ْةاملصالالالالالالالالالالالالالالرفيْ ْةلسالالالالالالالالالالالالالالريْ اْمبدأْ ْعتربي ْْالْحىتْاألموال،ْغسالالالالالالالالالالالالالاليلْ ْاتوعمليْ ْاملبدأ

 .هاهارْ ظْ إْوعد ْ ْةْ احلقيقيْ ْماهتْ شخصيْ ْإلخفاءْ ْةاإلجراميْ ْللعصاابت
ْمكالالافحالالةْجمالالالْ ْيفْوفنيالالاْ ْمالالادايْ ْاميالالةالنالالْ ْولْ الالالدْ ْدعمْ ْعلىْمالالةْ املتقالالدْ ْولْ الالالدِْْتركيزْ ْ -8

ْصالالبةْ خْ ْاأرضالالْ ْعتربتْ ليتْايفْليبياْْكاحلالْ ْْالناميةْ ْالدولْ ْوأنْ ْخاصالالةْ ْاألموال،ْغسالاليل
 .اجلرائمْمنْ ْالنوعْ ْهذاْالرتكاب

ْادرةْ الصالالْ ْعامالتْ التْ ْمجيعْ ْيفْةاملصالالرفيْ ْسالالاتْ واملؤسالالْ ْالبنوكْ ْعلىْالرقابةْ ْورْ دْ ْتفعيلْ  -9
 .ْةْ املركزيْ ْالبنوكْ ْقبلْنْ مْ ْمنها،

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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 املصادر واملراجع:
ْالكرميْْالقرآن

ْصحيحْالبخاريْ
ْصحيحْمسلمْ

  (.1979ريوت،ْ)،ْدارْالفكر،ْبرد احملتار على الدار احملتارابنْعابدين،ْحممدْأمني،ْ
  (.1998،ْهال1388،ْبريوت،ْلبنانْ)لسان العربابنْمنظور،ْأبوْالفضلْمجالْالدين،ْْ

  .1997ن،ْعمان،ْاالردْ،ْالطبعةْاألوىل،غسيل األموال بني احلقيقة واخليالأبوْ رة،ْحممد،ْ
لبحثْعنهاْوطبيعتهاْصالالالالالالادراهتاْعائداتْاملتأتيةْمنْاجلرمية،ْوااتفاقيةْجمل ْأرورابْاملتعلقةْبغسالالالالالاليلْال

 .1الفقرة6ْْادةامل ،1990ْ
ْزيد،لعظيمْأبوْعبدْاْغيث،علىْحممدْْجمديْحاش،أمحدْإبراهيمْمنصالالالالالالالالالالالالالالور،ْعبدْالرازقْعبدْهللْ

ةْاملعرفة ْجملةْالفكرْمحزةْعبدْالكرميْمحاد،ْإسالميْحطاب،كمالْتوفيقْْْالعوران،أمحدْفرا ْ
ْ.77 ،62ْ،2010ْلعددْاْ-الميْاملعاصرْاإلس

  .9819،ْحتليلْاقتصادي،ْاجلرمية الدولية املنظمةأمحدْمجالْالدينْموسى،ْْ
النهضالالالالالالالالالالالالالالالةْالعربية،ْْ،ْداراآلاثر االقتصريريريريريريريريريريريريادية واالجتماعية لغسريريريريريريريريريريرييل األموالامحدْعبدْاخلالق،ْ
  .1997القاهرة

لقانونيةْدراسالالالالالالالالالالالةْمقارنة،ْاا ْوالطبيعةْ،ْاملدلولْالعجرمية غسريريريريريريريريرييل األموالأروىْفايز،ْاينا ْحممد،ْ
2008.  

،ْاالقتصالالالالالالالالادْاسريريريريريريوبالوقاية من اجلرا م الناشريريريريريريئة عن اسريريريريريريتعمال احلإ اعيل،ْرضالالالالالالالالاْعبدْاحلكيم،ْ
  (.1999ه،1420ْ،ْ)(218إلمارات،ْالعددْ)اْ-اإلسالمي،ْبنكْديبْاإلسالميْ

لبنالكْاألهليْالبنالكْاْ؟،ْغسريريريريريريريريريريرييل األموال واالحتياالت البنكية.. إىل أيناببروك،ْحممالدْأمحالد،ْ
ْ.(36،ْاملعدهْ)السعوديةْ-التجاريْ

  1982ان،ْ،ْدارْالكتابْالعريب،ْبريوت،ْلبناملال يف اإلسالماببلي،ْحممودْحممد،ْ
  .1988الباز،ْسليم،ْشرحْجملةْاألحكا ْالعدلية،ْ
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شالالالالالالرْلسالالالالالالكسالالالالالالية،ْدارْالنا،ْأبعتْالندوةْالعلميةْجرا م النهريب يف الوطن العرسريريريريرييتزبيدي،ْزهري،ْ
  .2004ابملركزْالعريب،ْدراساتْأجنبية،ْ

 .2/338تفسريْالقرطيب 
نْاملعوقاتْاالسالالالالاسالالالاليةْمالتكنولوجياْاملصالالالالرفيةْيفْخدمةْعمالءْاملصالالالالارفْطربيه ْقطاعْالتكنولوجياْ

ْ.55املهمةْيفْاالقتصاد،ْجملةْاالبتكار،ْالعددْ

 ،2005ْتحدة(،ْممْاملإلبرا ْمعاهدةْبشالالالالالالالالالأنْغسالالالالالالالالاليلْاألموالْيفْمؤمترْلاْ)فشالالالالالالالالاللجريدةْالرأي،ْ
 (.12636العددْ)
ْ .2005(،12703ْ)العددْ(،ْمحلة يف الفلبني حملاربة غسيل األموالجريدةْالرأي،ْ)

ْ .2005إلرهاب(،ْاجريدةْالغد،ْ)جمموعةْالعملْاملايلْتبحثْيفْبريوتْغسيلْاألموالْومتويلْ
جلديدةْللنشالالالالالالالالالالالالالالر،ْامعهْ،ْدارْاجلادور البنوك يف مكافحة غسريريريريريريريريريريرييل األموالجاللْوفاءْحممدين،ْ
  .2009االسكندرية،ْ

الْْألموالبشريريأن مكافحة غسريرييل ا 2003ْلسالالالنة80ْْحسالالالا ْالدينْحممدْأمحدْالالالالالالالالالالالالالالالالالْشالالالرحْالقانونْ
ْ .2003دراسةْمقارنالةْدارْالنهضةْالعربيةْالْطْالثانيةْ

ْة،كتبةْالكلياتْاألزهريماحلصالالالري،ْأمحد،ْالسالالالياسالالالةْاالقتصالالالاديةْوالنظمْاملاليةْيفْالفقهْاإلسالالالالمي.ْ
1978.  

والتدريبْللبنكْْاحلضالالالالالالالري،ْحمسالالالالالالالنْأمحد،ْالفكرْاإلداريْيفْاإلسالالالالالالالال ،ْاملعهدْاإلسالالالالالالالالميْللبحوث
ْ (.1990-ه1411لسعودية،ْ)اْ–اإلسالميْللتنمية،ْجدةْ

ْ .2ْ،1992ْطْ،ْوالعاملغسيل األموال يف مصر ْ،محديْعبدْالعظيم
ْ.1،ْط1999،ْدونْدارْنشرْغسيل األموال يف مصر والعامل،،ْمعبدْالعظيمحديْ

بهْالقانونْواالقتصالالالالالالالالادْ،ْمكتجرمية غسريريريريريريل األموال واجلرا م املرتبطة هباخالدْبنْحممدْالشالالالالالالالالريف،ْ
ْ. 2012ابلرايض،ْ

  .3ْ،1975،ْدارْالفكرْالعريب،ْبريوت،ْطْأحكام املعامالت الشرعيةاخلفيف،ْعلي،ْ
(،ْدارْ: دراسريريرية مقارنةيغسريريرييل األموال يف القانون اجلنا لدليمي،ْمفيدْانيف،ْرسالالالالالةْدكتوراه،ْ)ا

ْ. 0092األردن،ْْ-الثقافة،ْعمانْ
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ارفْالعربية،ْلبنان،ْ،ْاحتادْاملصالالالالالالالالاملصريريريريريريار  وتبيض األموال، جتارب عربية وأجنبيةسالالالالالالالالفر،ْامحد،ْ
 .1ْ،2001بريوت،ْط

ةْالعالالالالابرةْللحالالالالدودْوغسيلْحماضراتْيفْالتعاونْالدويلْيفْمكافحةْومنعْاجلرميةْاملنظمالالالالْانجي، ريْ
  .1996ْ،القاهرةْ،كتبةْاملركزْالقوميْللدراساتْالقضائيةمْاألموال،

القتصاد الوضعي ا)"عمليات غسيل األموال بني السمريات،ْعبدْحممودْهالل،ْرسالةْماجستريْ
ْكليةْالشريعة،ْاجلامعةْاألردنية،ْعمانْواالقتصاد اإلسالمي"  .2003األردن،ْْ-(،

ْ،ْالاألمريو جتماعية لغسيل االقتصادية واال اخلالق،ْاآلاثرأمحدْعبدْْ،السيد
  1997ْ،النهضالةْالعربيالةْدار

اطيب،ْأبوْإسالالالالالالالالالحاقْإبراهيم،ْ هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال،1417ْ،ْ)1،ْدارْابنْعفان،ْالسالالالالالالالالالعودية،ْطاملوافقاتالشالالالالالالالالال 
1997.)  

هاْاحتادْاملصالالالالالالارفْشالالالالالالبور،ْتوفيق،ْسالالالالالالريةْاحلسالالالالالالاابتْاملصالالالالالالرفية،ْأحباثْومناقشالالالالالالاتْالندوةْاليتْنظم
 . 1993دْاملصارفْالعربية،ْبريوت،ْاحتاْ،العربية،ْ)السريةْاملصرفية(

ارةْيفْاإلسالالالالالالال ،ْ،ْندوةْاإلداملنهج اإلسريريريريريالمي للرقابة على التكاليفحسالالالالالالنيْحسالالالالالالني،ْْ،شالالالالالالحاته
ميْللتنمية،ْجدة،ْحترير ْحممودْمرسي،ْاملعهدْاإلسالميْللبحوث،ْوالتدري ،ْالبنكْاإلسال

  .1990ْ–ه1411ْالسعوديةْ
ملشالالوراتْاحلقوقية،ْا،ْاملصريريرفية، الفسريرياد أصريريل العلةتبيض األموال والسريريرية صالالبحْداودْيوسالالف،ْ
  (.2002بريوت،ْلبنان،ْ)
البنوك يف  اآلاثر االقتصريريريريريريريريادية لعمليات غسريريريريريريريرييل األموال ودورْعوض،صالالالالالالالالالالفوتْعبدْالسالالالالالالالالالالال ْ

  2005جملةْاحلقوق،ْالعددْالثاين،ْ،مكافحة ه ه العمليات
دارْالفكرْْلدويل،قتصريريريرياد اغسريريريرييل األموال اجلرمية اليت هتدد اسريريريريتقرار االصالالالالالالحْالدينْحسالالالالالن،ْ
ْ .2003صر،ْالطبعةْاألوىل،ْمْ-العريب،ْالقاهرةْ
،ْاجمللدْالثامنْعشالالالالالالر،ْدنأحتيال وتزوير البطاقات البالسريريريريريتيكية، البنوك يف األر العابد،ْحسالالالالالالا ،ْ

ْ. 1999العددْاخلام ْ،
ْ .9819ْ،ر،ْعمان،ْط،ْدارْالفكاجلرا م االقتصادية يف التشريع األردِنعبدْالرمحن،ْانئل،ْ
ْ.2017ْ،1،ْطاالبتكار املايل ومقدمة اىل اهلندسة املاليةعبدْالكرميْقندوز،ْ
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ىْالقانوين،ْالعددْجملةْاملنتدْ-ْجرمية غسيل األموال من منظور اقتصادي، وقانوِنعبدْهللاْغامل،ْ
  .2008الساد ،ْ

،1ْعمالالان،ْطرفيالالة،ْعبالالدْهللا،ْخالالالالالدْأمني،ْالتالالدقيقْوالرقالالابالالةْيفْالبنوك،ْمعهالالدْالالالدراسالالالالالالالالالالالالالالالاتْاملصالالالالالالالالالالالالالال
1998. ْ

،ْقاري املصريريريريريريريريريريريري العريباملخالفات املصريريريريريريريريريريريرفية، ةلة العقاري، البنك الععبدْهللا،ْخالدْأمني،ْ
 . 2001عمان،ْالعددْالثامن،ْتشرينْالثاين،ْ

قوميْلإلصالالالالالالالالالداراتْ،ْاملركزْالخنبة األقوال يف مكافحة غسريريريريريريرييل األموالْ،عبدْهللا،ْسالالالالالالالالاليدْحسالالالالالالالالالن
  (.2010القانونية،ْالقاهرة،ْ)

ْ .2001ْ،،ْالقاهرة،ْالدارْاجلامعيةالعمولة واقتصادايت البنوك،ْدعبدْاحلمي،ْملطلبعبدْا
ةْاألمنْواحلياة،ْ،ْمقالْمنشالالالالالالالالالالالالالالورْيفْجملاملخدرات وظاهرة غسريريريريريريريريريريرييل األموالحممد،ْْزعبدْالعزيْ

1999.  
 املركزية يف مكافحة غيل الدور اإلشريريرايف والرقايب للبنوكالعثمان،ْسالالالعودْعبدْالعزيز،ْورقةْعملْ)

ةْانيفْالعربيةْللعلو ْ(،ْأكادمييأسريرياليب مكافحة غسريرييل األموال(،ْاحللقةْالعلميةْ)األموال
ْ.2001ألردن،ْاْ-األمنية،ْألقيتْيفْعمانْ

ْ،كتبالالالالالالالالالالالةْدارْالثقافالالالالالالالالالالالةْللنشرم،ْدراسالالالالالالالالالالالةْمقارنالالالالالالالالالالالةْ،األردِنسرُّ املهنة املصرفية يف التشريع ْ،العطري
  .1993ْ،والتوزيالع،ْاألردن

  (.1996ثقافة،ْعمان،ْط،ْ)،ْدارْالسرُّ املهنة املصرفية يف التشريع األردِندر،ْعطري،ْعبدْالقا
عليها من منظور  والرقابةة أخالق العمل وملوك العاملني يف اخلدمة املدنيالعمر،ْفؤادْعبدْهللا،ْ

،ْجدة،ْالسالالالعودية،ْ،ْالبنكْاإلسالالالالميْللتنمية،ْاملعهدْاإلسالالالالميْللبحوثْوالتدريباسريريالم 
  (.1999ه،1419ْ،ْ)1ط

  (.1142ْ،2000،ْ)1،ْمكتبةْالعبيكان،ْالرايض،ْطجرمية غسيل األموالالعمري،ْأمحد،ْ
واحلياة،ْأكادميي ةْْ،ْاألمنخماطر غسريريريريريرييل األموال على االقتصريريريريريرياد الوطينعوضْحممدْحميْالدين،ْ

  (.1419،ْ)188انيفْللعلو ْاألمنية،ْالرايض،ْالعددْ
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(،ْاحللقةْى اجملتمعقتصريريريريريريادي لعمليات غسريريريريريرييل األموال علالتأثن االغرايبة،ْهشالالالالالالالا ،ْورقةْعملْ)
علو ْاألمنية،ْألقيتْيفْ(،ْأكادمييةْانيفْالعربيةْللأساليب مكافحة غسيل األموالالعلميةْ)
ْ .2001األردن،ْْ-عمانْ

 1ْ،2فقرة301ْْ (ْاملادة1998ْ)ْالقانون اجلنا ي اإلسباِن
ْكالالالانونْالبنالالالكْاملركزيْاألردْ،ثدائرةْاألحبالالالاْ،2000لعالالالا 21ْْقالالالانونْالعقوابتْرقمْ ين،ْعمالالالان،

  .2001األول،ْ
 /ْب(،ْللقانونْاللييب.1ْاملادةْ)ْ ،2002لسنة80ْْالقانونْرقمْ

جلنائيْالفالرنسيْ (ْاببْمضافْيفْالقانونْا1996لسنةْ)392ْْقانون غسيل األموال الفرنسي
 منْالقانونْاجلنائيْالفرنسي.1ْف324ْاملادةْْ،1994عالا ْ
  ْالْاملادةْاألوىل2002لسنة35ْْةْغسيلْاألموالْالكوييتْالْقانونْمكافح

  .1980لعرفان،ْبريوت،ْ،ْمناهلْااجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،ْأبوْعبدْهللاْحممدْبنْأمحد،ْْ
الكتالالالالالالالالالابْْملسالالالالالالالالالتقبل،اْاالهنيالالالالالالالالالار،ْاألسطورة،ْ،شركات توظيف األموالْ،كتابْاألهرا ْاالقتصادي

  (.1988يونيوْ)ْ،الرابع
مركزْاألهرا ْللتجارةْْ،ا ترمجالالالالالالةْحممالالالالالالدْجالالالالالالمالْإمْ،العامليالفساد واالقتصاد ْ،يلْآنْليوتْكيمرب

ْ .1ْ،2008طْْ،والنشر
لنهضالالالةْالعربية،ْا،ْدارْمكافحة جرا م غسريرييل األموال يف التشريريريع املصريريريکامل،ْشالالالريفْسالالاليد،ْ

 . 2002ىل،ْالطبعةْاألْوْمصر،ْ-القاهرةْ
(،ْعاجلة احملاسريريريبيةصريريريار  يف مكافحة غسريريرييل األموال واملدور امللتمي،ْخاكْغازي،ْورقةْعملْ)

األردن،ْْ-إربالالدْْمؤمترْتشالالالالالالالالالالالالالالريعالالاتْعمليالالاتْالبنوكْبنيْالنظريالالةْوالتطبيق،ْجالالامعالالةْالريموك،
2002 . 

كافحةْاألموال،ْعمان،ْمحماسنة،ْحممدْحيىي،ْجرميةْغسيلْاألموالْيفْالتشريعاتْالعربية،ْأساليبْ
(2001.)  

هضالالالةْالعربية،ْالقاهرة،ْ،ْدارْالناسريريرية اجلنا ية يف مواجهت غسريريرييل األموالالسريريرييحممدْسالالالاميْالشالالالوا،ْ
2001.  



132 
 

،220ْة،ْالرايض،ْالعددْ،ْاألمنْواحليااجلرمية املنظمة وغسريريريريريريريريرييل األموالحممدْعادلْعبدْاجلواد،ْ
  (.2000ه،1421ْ)

لسالالالالالالالالياسالالالالالالالالةْا،ْموقفْغسريريريريريريرييل األموال عرب اإلنرتنتحممدْعمرْبنْيون ،ْيوسالالالالالالالالفْأمنيْشالالالالالالالالاكر،ْ
ْ .2004ية،ْهليوبل ،ْالقاخرة،ْاجلنائ
ْ،دارْالنهضالالالةْالعربيالالالةْ،انيالالالةالطبعالالالةْالثْ،األمريريوالالسياسة اجلنا ية يف مواجهة غسيل ْلبسيظ،حممدْ

ْ .2001القاهرة،ْ
دارْْ، احلريريريريريريريد منهريريريريريريريايفغسيل األموال ودور القانون اجلنريريريريريريريا ي  القاضي،ْظاهرةحممدْحممدْمصباحْ
  .2000القاهرةْْ،النهضالةْالعربية

انيفْللعلو ْاألمنية،ْالرايضْْ،ْاألمنْواحلياة،ْأكاديعةالدوافع احملفزة للجرميةحممد،ْرعدْايسني،ْْ
 هال.223ْ،1421السعودية،ْلعددْْ-

ةْاجلديدة،ْاإلسالالكندريةْ،ْدارْاجلامعدور البنوك يف مكافحة غسرييل األموالحممدين،ْجاللْوفاء،ْ
ْ. 2001مصر،ْد،ْط،ْْ-

(4109ْ،ْح)/1نه،ْمسالالالندْعبدْهللاْبنْمسالالالعودْرضالالالىْهللاْتعاىلْع ْمسريريريند اإلمام أمحد بن حنبل
ْتعليقْشعيبْاألرانؤوط.
ْْبشأنْمكافحةْغسيلْ ،2005ْه،1373(ْلسنة2ْمصرفْليبياْاملركزي،ْالقانونْ)

ْ.2األموال،ْ ْ
هالالالالالالالالالالالالالالالال،1407ْ،ْ)3،ْمؤسسةْالرسالة،ْبريوت،ْطمصر  التنمية اإلسالمياملصري،ْرفيقْيون ،ْ

1987.)  
ئمْاملخدرات،ْدونْاملواجهةْالتشالالالالالريعيةْالظاهرةْغسالالالالاليلْاألموالْاملتحصالالالالاللةْمنْجراْ،مصالالالالالطفیْطاهر
ْ. 2002شر،ْندارْ
 ْال2005ْْ،لنشرْوالتوزيالالالالالالالالالالالعدارْالثقافةْلْ،اجلنا يغسيل األموال يف القانون ْالدليمي،مفيدْانيفْ

ْالطبعالةْاألوىل.
 د األموال اجملمدة، سريريريريريريريريريريرينوات... ولغز فوا 7مقال بعنوان سريريريريريريريريريريرير "ثروة الق ايف" املختفية من  

https://cutt.us/4DagC  ،12/09/2019، َتريح الدخول للموقع 

  .2001ت،ْلبنان،ْ،ْمنشوراتْاحلليبْاحلقوقية،ْبريْوتبييض األموالشايف،ْْزعبدْالعزياندرْ

https://cutt.us/4DagC
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ارْغريْاملشالالالالروعْةْمنْالتجالنسالالالالور،ْهشالالالالا ،ْحبثْ)وسالالالالائلْالكشالالالالفْعنْعملياتْبنيْاألموالْاملاني
مكالالافحالالةْاملخالالدرات،ْْابملخالالدراتْواملؤثراتْالعقليالالة(،ْاملؤمترْالعريبْالثالالامنْلرؤسالالالالالالالالالالالالالالالالاءْأجهزة

 . 2006تون ،
  .1990ت،ْ،ْاملكتبْاإلسالمي،ْبريْوروضة الطالبنيالنووي،ْأبوْزكرايْحييْبنْشرف،ْ

ْ .9819،ْدارْالنهضةْالعربية،ْالقاهرة،ْجرمية غسيل األموالوش،ْقهدىْقش
العربيةْالقاهرة،ْْ،ْدارْالنهضالالالالالالالالالةجرمية غسريريريريريريرييل األموال يف نطاق التعامل الدويلْ،هديْقشالالالالالالالالالقوش
2002ْ.  

ت املالية العصريريريريريريريريرير احلديث عن األمن املصريريريريريريريريريريف، ةلة الدراسريريريريريريريريرياهديب،ْمصالالالالالالالالالالالطفی،ْوآخرون،ْ
 . 2001اجمللدْالتاسع،ْالعددْالثالث،ْْ،األردنْ–،ْعمانْواملصرفية

ملركزية،ْاحتادْاملصالالالالالالالالالالارفْصالالالالالالالالالالرفيةْيفْالرقابةْوالتفتيظْمنْقبلْاملصالالالالالالالالالالارفْاهنيدي،ْعدانن،ْالرقابةْامل
ْ .1987العربية،ْبريوت،ْ
ي مقارنة بني ورقة عمل ظاهرة غسريريريريريريريريريريرييل األموال والتدخل التشريريريريريريريريريريريريعاهلواري،ْقويْإ الاعيالل،ْ

،ْأكادمييةْانيفْ،ْيفْدورةْأسالالالالالالالالالاليبْمكافحةْغسالالالالالالالالاليلْاألموالالتشريريريريريريريريعات العربية والدولية
ْ .2001ألردن،ْاْ-و ْاألمنية،ْألقيتْيفْعمانْالعربيةْللعل

ي مقارنة بني ورقة عمل ظاهرة غسريريريريريريريريريريرييل األموال والتدخل التشريريريريريريريريريريريريعاهلواري،ْقويْإ الاعيالل،ْ
،ْأكادمييةْانيفْ،ْيفْدورةْأسالالالالالالالالالاليبْمكافحةْغسالالالالالالالالاليلْاألموالالتشريريريريريريريريعات العربية والدولية

ْ. 2001ألردن،ْاْ-العربيةْللعلو ْاألمنية،ْألقيتْيفْعمانْ

 الشريريريريريريعة والقانون بني ،غسريريريريرييل األموال كإحدى صريريريريريور اجلرمية املنظمةثمْعبدْالرمحنْالبقلي،ْهي
 . 1ْ،2010،ْدارْالعلو ،ْطاملقارن

ْ

ْ

ْ
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 السنة ال اتية
 شخصية:الاملعلومات 

 بوكر.ْْْْْْْْالصادقْحممدْأمحدْاالسم: •
 ليبيا.ْاجلنسية: •
 .جامعةْأفريقياْأدارةْاعمالْ:بكالوريوس •
 .جامعةْصباحْالدينْزعيمْاقتصادْإسالميْتن:ماجسحاليا   •
 تارةْالعمل: •

 : التدريبة الربامج

 اإلسالمية.ْاملاليةْالصناعةْيفْالتدقيقْالشرعيْومهاراتْأساسيات •
 االسالمي.ْاملصريفْالتمويلْمنتجاتْعلىْالشرعيةْالرقابة •
 املشاريع.ْإدارةْمديرْاإلدارةْيفْمقدمة •
ْوالقيادية.ْافيةواإلشْرْاإلداريةْاملهاراتْتنمية •

 اخلربات:

ْخاللْمنْاإلداري ةْوظيفتهمْأداءْعلىْاملشرفنيْاالعمالْومساعدةْتسيريْيفْالقدرة (1
 .حيتاجوهناْاليتْاإلجراءاتْتسهيل

ْوتنسيقْحتديدْخاللْمنْتاري ة،ْومعارضْاجتماعاتْلعقدْخططْوإعدادْالتنسيق (2
ْواملتطلباتْالتواصلْمعلوماتْكلْْوتهيزْاألمر،ْهذاْبصو ْاملطلوبةْاألمورْكل

 .زمني ةْجداولْوتهيزْالضرورية،
 املهارات:

 يفْإدارةْاألعمال.مهاراتْ •
 مهارةْيفْالتخطيطْوإدارةْشبكاتْالتواصلْاالجتماعي. •
 مهاراتْإداريةْقيادية. •

 معلومات التواصل:
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ْ (01 50 590 546 90+)هاتف ْ •


