
  األموالغسل ظاهرة 

  ووسائل مكافحتها 

------------ 
  :مقدمة 

يزداد االهتمام بموضوع غسل األموال يوماً بعد يوم وبخاصة مـن قبـل الـسلطات الماليـة                   

هذا االهتمام المتزايد ربما يرجع إلى موجة األزمات التى تعرضت          . والرقابية فى مختلف أنحاء العالم      

ية فى العالم ، والرتباط هذا النشاط باستقرار أسواق المال الدولية وبأمـان             لها العديد من المراكز المال    

القطاع المصرفي والمالي ، وذلك انطالقاً من الحجم المتزايد والمتنـامي لعمليـات غـسل أوتبيـيض                 

األموال الناتجة عن تجارة المخدرات واألسلحـة ، تزوير العمـالت والرقيـق األبـيض ، التهـرب                 

إلخ ، ومن ثم العمل على إدخال هذه األموال فـى نطـاق             ...يات اختالس المال العام     الضريبي ، وعمل  

  .الدورة التجارية واالقتصادية الشرعية وصوالً إلى تداولها واستثمارها بصورة طبيعية 

لقد اصبحت عمليات غسل األموال إحدى الظواهر التى نمت فى المجتمع الدولي واالقليمي ، ولهذا فقد                

 باهتمام المتخصصين فى مجال الرقابة المالية آلثارها السلبية على االقتصاد التى تجـري              بدأت تحظى 

بداخله من خالل تصرفات أو معامالت يترتب عليها اختفاء الصفة أو انتفاء الـصلة بالمـصدر غيـر                  

تـب  المشروع لهذه األموال ، والتى تأخذ دورتها العادية فى تيار الـدخل القومي بعد ذلك ، ممـا يتر                 

كما يالحـظ أن الجـزء      . عليه آثاراً اقتصادية مختلفة بالنسبة للدولة التى تتم عملية غسل األموال بها             

األكبر من هذه العمليات تتم فى المراكز المالية الدولية الكبرى والتى تتوزع بين نيويـورك ، لنـدن ،                   

ية التى تزخر بالمميزات التى     زيورخ ، جنيف ، باريس ، هونج كونج وغيرها من المراكز المالية الدول            

هذا التوسـع فـى   . يستفاد منها فى أنشطة الجريمة المنظمة ومنها على سبيل المثال السرية المصرفية            

أنشطة الجريمة المنظمة سببه التطور فى أساليب غسل األموال خالل السنوات الـسابقة مـع التقـدم                 

دات تقديم الخدمات المالية التى أتاحت التنويـع        التكنولوجي فى وسائل نقل وانتقال األموال وأجهزة ومع       

  .فى أساليب غسل األموال وفنونها 

  :تعريف غسل األموال 

هى عملية تحويل األموال المتأتية من ممارسة أنشطة إجرامية إلى أموال تتمتع بصفة قانونية ،                 

   :1عناصر التاليةوتتكون عملية غسل األموال من ال، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لهذه األموال 
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 وتـسعى إلـى     األمـوال وهو الشخص أو المنطقة أو المؤسسة التى تحوز أو تمتلك هذه            : الغاسل   .1

  .غسلها 

  .وهو المؤسسة أو المصرف الذي يقوم باإلجراءات المخالفة للقانون : الغسول  .2

  .وهو عبارة عن األموال أو المتحصالت أو غيرها المراد غسلها : المغسول  .3

  

  :  األموال مراحل غسل

  :تمر عملية غسل األموال بثالث مراحل وهى 

  : مرحلة التوظيف .1

تعتبر هذه المرحلة اكثر المراحل صعوبة للقائمين بعملية غسل األموال لكونها تتطلـب ايـداع                 

هذه األموال والتي عادة ما تكون فى صورة كميات كبيرة من النقود السائلة والمتأتية من انشطة غيـر                  

  .ى شركات مالية او مصارف أو مؤسسات ادخار بهدف أبعاد الشبه عن مصدرها مشروعة ف

  :مرحلة الترقيد . 2

 األمـوال  بإخفـاء عالقـة هـذه        األموالن على عملية غسل     ووفى هذه المرحلة يسعى القائم      

مصادرها غير المشروعة من خالل خلق مجموعة معقدة من العمليات الماليـة بهـدف تـضليل اى                 ب

   .الحقيقي لهذه األموالمصدر ال لكشف محاولة تتم

  : مرحلة الدمج .3

 فـى الـدورة     األمـوال  حيث يعاد ضخ هـذه       األموالوهى المرحلة النهائية من مراحل غسل         

  .االقتصادية كأموال نظيفة تتمتع بالصفة القانونية 

   :األموال لغسل األساسيةالسمات 

 األنشطة المختصة من تمييز     األجهزةتمكن   التى   األساسية عدد من السمات     األمواليشمل غسل     

   :أهمهاغير المشروعة التى تتم مزاولتها فى هذا المجال 

  : عمليات فتح الحسابات .1

 المصارف بأن له معامالت تجارية وهى فى        أحديعلن العميل عند التقدم بطلب فتح حساب لدى           

   .موالاأله ذالواقع بعيدة عن الحقيقة بهدف إخفاء المصدر الحقيقي له

  : العمليات المالية النقدية .2

فى صورة كميات كبيرة مـن فئـات         فى حساب معين     اً   نقدية كبيرة بشكل متكرر    إيداعات  -  أ

  .النقد الصغيرة 
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 مبالغ نقدية فى كل من تلك الحـسابات         وإيداعاالحتفاظ بحسابات متعددة للشخص الواحد        -  ب

  .بحيث تشكل فى مجموعها مبلغاً كبيراً 

الت اداعات النقدية بدالً مـن اسـتخدام الـصكوك أو الحـو           ي السحوبات واإل  التركيز على  -  ج

  .المصرفية 

  : العمليات المالية غير النقدية .3

  . أو العكس أجنبيةتحويل مبالغ كبيرة من حسابات محلية إلى حسابات   

  : عمليات خارج المؤسسات المالية .4

السيارات والعقارات دون النظـر      غير النظيفة بشراء المجوهرات و     األموال أصحابقيام    -  أ

  .إلى أسعارها 

  .شراء مؤسسات مالية وتجارية  -ب

 هم المؤسسات المالية التقليدية مثـل المـصارف         األموالبرز المتعاملين فى عملية غسل      أأما  

 وشـركات    ،  ومراكز تحويل النقـود     ، التجارية والمؤسسات المالية غير التقليدية مثل مكاتب الصرافة       

 الخدمات المتخصـصة مثـل المحاسـبين        أصحاب إلى   ، باإلضافة  والمعادن والسلع    ألسهملالوساطة  

 للتمويـه   ة متجـدد  أساليبوالمستشارين الماليين الذين لهم دور كبير فى عملية الغسل من خالل ابتكار             

  .والمراوغة

  

   :األموالحجم غسل 

 مليار دوالر إلى 620ا بين  وفقاً إلحصائيات صندوق النقد الدولي ماألمواليتراوح حجم غسل   

وتشير .  العالمي اإلجمالي الناتج المحلي إجماليمن % 5إلى % 2 ما نسبته أي ترليون دوالر 1.6

من الناتج % 50 إلى% 25 فى روسيا تتراوح ما بين األموال عمليات غسل أنالمعلومات المتوفرة 

، لبريطانيا % 13ى ـإل% 7 نمو، لجمهورية التشيك % 10 لروسيا ، وحوالي اإلجماليالمحلي 

     .2األموالوتعتبر الواليات المتحدة والمكسيك وسويسرا مالذاً كبير لغسل 

    

  :األسباب الرئيسية لتزايد حجم عمليات غسل األموال 

   . قانوناً خفاء الشرعية على أموال هى فى األصل ذات مصدر غير مشروعإمان والبحث عن اآل .1

                                                            
  . المصدر السابق –ر المؤسسة العربية لضمان االستثما   2
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  .إلداري فى مختلف الدول المتقدمة والنامية على حد السواء انتشار الفساد السياسي وا .2

  .التهرب الضريبي  ظاهرة انتشار .3

  .انتشار القروض السيئة السمعة التى تخفي وراءها الفسـاد والرشوة وسرقة أموال المصارف .4

 الخبـراء   أمـام  والرقابة بين الدول المختلفة مما يفسح المجـال          اإلشرافتباين التشريعات وقواعد     .5

 تنفـذ منهـا هـذه       أنالمتخصصين والمحترفين لالستفادة من وجود بعض الثغرات التى تستطيع          

   .األموال

 المتزايـدة   األموالوضع التشريعات والضوابط لمواجهة عمليات غسل       ب بعض الدول النامية     تردد .6

  .األموالأن يكون ذلك متعارضاً مع العولمة المالية وتحرير تحركات رؤوس خشية 

  :قتصادية وغير االقتصادية  االاآلثار

  -:اآلثار االقتصادية : أوال 

   -: اآلثار االقتصادية العامة لغسل األموال –أ 

 واكبهـا وجـود     إذاتؤثر عملية غسل األموال على مجمل أداء مكونات االقتصاد الكلي خاصـة              -1

  -:اقتصـاد خفي يتضمن أنشطة اقتصادية غير مشروعة ويمكـن تلخيـص ذلك فيما يلي 

مـوالهم التـي    ألدم سعي القائمين على عمليات غسل األموال للحصول على عائد مرتفـع             ع - 

 إضفاء صفة الشرعية عليهـا ، حتـى         لغرضولكن يسعون فقط إلى توظيفها      ،  يريدون غسلها   

  . يتمكنوا من المجاهرة علنا بمصدرها 

سعار صرف  أة قليلة و   في البلدان الناميـة التي بها معدالت فائد       بتبييضهاقيام أصحاب األموال     - 

ومازالت وسائل الرقابة فيها ضعيفة والقوانين والتشريعات المتعلقـة بـاألموال           ،  غير مستقرة   

 علـى   مما يؤدى إلى وجود مؤشرات اقتصادية مضللة وينعكس سلباً        ،  يمكن اختراقها بسهولة    

  .   استقرار األوضاع االقتصادية بهذه البلدان

دولية والقطرية في أسواق المال ، مما يضعف من مصداقية هذه           يهدد غسل األموال الشفافية ال     - 

  . دارتـها إاألسواق وينال من سمعتها ويخلق مناخاً مناسباً في إفساد موظيفها و

 عندما يكون النشاط فى شكل شراء سـلع معمـرة أو            األسعارة االستهالك ورفع مستوى     دزيا - 

   . اإلجماليعقارات وبالتالي نقص االدخار المحلي 

  .تقود إلى االستثمار في األصول المحفوفة بالمخاطر  -2

تؤثر عملية غسل األموال على توزيع الدخل بين فئات المجتمع ، إذ تتحول دخول الفئات المنتجة  -3

التى تحقق دخالً مشروعاً إلى فئات غير منتجة وتحصل على دخول غير مشروعة ذات قدرات 
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خاطر ، مما يزيد الفجوة بين الفقراء واألغنياء كبيرة على االدخار واالستثمار المحفوف بالم

  .ويتضاعف الخلل االجتماعي فى البلد المعني 

 تضر بالمعامالت القانونية عن طريق      أنيمكن للمعامالت غير القانونية الناتجة عن غسل األموال          -4

  .انتقال العدوى 

من دفـع الـضرائب ،     ق التهرب   يي السياسات المالية عن طر    ـيؤدى غسل األموال إلى التأثير ف      -5

  . دائها االقتصاد واالجتماعي أ على أوضاع المالية العامة وموارد الدولة ومما ينعكس سلباً

 . إلى انتشار الفساد والرشوة األمواليؤدى غسل  -6

  

  -:اآلثار االقتصادية الناتجة عن الحركة المالية لعملية غسل األموال - ب 

 أوللمؤشرات االقتصادية الكلية الحقيقية كمستوى الدخل        بال يستجي تغير الطلب على النقود بحيث       -1

 أومثـل سـعر الفائـدة       ،  الثروة وتكلفة الفرصة البديلة التي يمكن تقديرها باستخدام معايير بديلة           

  . معدل التضخم 

 غير النظيفة وبـين المـستثمر       األموال أصحاب إلى منافسة غير متكافئة بين       األمواليؤدي غسل    -2

 المغسولة علـى سـعر صـرف        األموال تأثير   إمكانيةفضالً عن   ،   النظيفة   والاألمالجاد صاحب   

  . العملة وسعر الفائدة 

 بالنسبة لنوعية األصول التي تديرها المؤسسات الماليـة         ةعدم االستقرار وارتفاع درجة المخاطر     -3

  .بما يؤثر على المتغيرات النقدية 

  . ابها إلى التورط في العمليات اإلجرامية زج بأصحـالتأثير على حركة المبادالت المشروعة وال -4

  . آثار توزيعية سيئة خاصة على أسعار األصول  -5

  

   -  : لغسل األموالاآلثار غير االقتصادية:ثانيا 

حيث أثبتت الدراسـات وجـود      ،  يؤدى غسل األموال إلى حدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية          -1

  فـضالً   ، والعنف الداخلي والمافيا الدولية   العالقة بين غسل األموال وحركات اإلرهاب والتطرف        

  .عن توفير الدعم المالي لشراء السالح الالزم لحدوث االنقالبات والتمرد والحروب األهلية 

 لحاجة األولى إلى     ، وجود عالقة وثيقة بين الجاسوسية السياسية واالقتصادية وبين غسل األموال          -2

حياناً يتم اللجوء إلـى اسـتخدام       أ و  ، دولة إلى أخرى  التمويل الالزم لعملياتها وتوجيه األموال من       
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 وتنفيذ بعـض العمليـات       ، هذه األموال في تأسيس شركات وهمية لمزاولة أعمال غير مشروعة         

  . 3يف النقد المحلي واألجنبي واالتجار في المخدراتيالتخريبية وتز

  

   - :ضوابط مكافحة غسل األموال 

كما أنها ال   ،   متعارضة مع رفع القيود      أنهالنظر إليها على    التي ال ينبغي ا   :  الرقابة على الصرف   -1

المعلومات المتعلقة بالرقابة على الصرف تـرتبط       ، ف تتعارض في الواقع مع متابعة غسل األموال        

 أما متابعة غسل األموال فتتعلق بإثبات هوية المتعاملين وأنمـاط           .بالوظيفة االقتصادية للمعامالت    

المطلوب هو رصـد حركـة األمـوال غيـر          ف، لذلك   ) لك  يعرف عم على أساس ا  ( معامالتهم  

 ويتم ذلـك مـن خـالل         ، المشروعة وتسهيل اكتشافها مبكراً دون اإلخالل بمبدأ سرية الحسابات        

وتوسيع هيكل الرقابة واإلبالغ عـن حـاالت غـسل          ،  العمل على تطوير نظم الرقابة المصرفية       

  .ر وتدريب المتعاملين في الصرف األجنبي  باإلضافة إلى أهمية وضمان وتوفي ،األموال

  .  يتم ذلك من خالل جمع كافة اإلحصاءات والمعلومات األخرى:تقديم التقارير اإلحصائية  -2

 وضع قوانين ولوائح مصرفية منفصلة تغطي متطلبات رفع التقارير لألغـراض غيـر              :التشريع -3

  .اللوائح المصرفية تحوطيه بدالً من أدراج هذه المتطلبات في صميم القوانين وال

تعتبر معالجة عجز المالية العامة من أهم أولويات سياسات المؤسسات العامة           :  تحصيل الضرائب  -4

التى تهتم بمعالجة األوضاع االقتصادية واالجتماعية فى العالم ، وكذلك الدول التى تعاني من شح               

  .  الموارد 

  

  - : الدول العربية فىاألموال والجهود المتخذة لمكافحة غسل اإلجراءات

 وتمويـل   األمـوال  حرصت الدول العربية على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحـة غـسل               

 فقد استحدثت   . غير المشروعة والعمل على تطبيق المعايير والتوصيات الدولية فى هذا الشأن             األنشطة

األموال ، كما تم إنـشاء       تشريعات خاصة بمكافحة غسل      األخيرة اآلونةالعـديد من الدول العربية فى      

 ووحدات متخصصة داخل وخارج المصارف المركزية ومؤسسات النقـد معنيـة            وأجهزةلجان وطنية   

 شاملة للمؤسسات   إرشادات إصداروكذلك تم   ،   األموال مكافحة غسل    وإجراءاتبمتابعة وتنفيذ سياسات    

 لعقد العديـد    إضافة .مخاطرها  المالية والمصرفية حول متطلبات التعامل مع هذه العمليات والحد من           

وقد تمثلت  ،   وتأهيل الكوادر الوطنية     األموالمن الندوات وحلقات التدريب لتعزيز الوعي بقضايا غسل         

                                                            
   .126 ، ص 2003  مكافحة غسل األموال فى البلدان العربية ، اتحاد المصارف العربية ، –أحمد سفر .  د 3
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 بإصدار السلطات   األحوالغلب  أ المتخذة فى الدول العربية فى       واإلجراءات من الجهود    األولىالخطوة  

 لرقابتها حول قضايا    ضعةت المالية والمصرفية الخا    خاصة وشاملة للمؤسسا   وإرشاداتالنقدية توجيهات   

   .4األموالمواجهة غسل 
  مدى توفر المتطلبات التشريعية والمؤسسية 

   فى الدول العربيةاألمواللمكافحة غسل 
  

  قانون خاص لمكافحة  
  األموالغسل 

  لجنة وطنية عليا
  األمواللمكافحة غسل 

  وحدة أوقسم متخصص
  داخل المصرف المركزي

  األموالحة غسل لمكاف

   وتعاميم شاملةإرشادات
  للمؤسسات حول
  األموالقضايا مواجهة غسل 

  األردن
  اإلمارات
  البحرين
  السعودية
  *السودان
  *سوريا
  العراق
  عمان
  *قطر

  الكويت 
  لبنان

   مصر 
  *المغرب
  *اليمن
   *ليبيا

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

 
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 

 
  

  .  ر المؤسسة الالزمة لذلك طصدد إصدار تشريعات خاصة بغسل األموال ، وإنشاء األبهذه الدول *
   .2002 التوجهات الدولية واإلجراءات والجهود العربية لمكافحة غسل األموال  -صندوق النقد العربي  :المصدر 

  

  - : العظمىجماهيرية فى الاألموال المتخذة لمكافحة غسل اإلجراءات

 األمـوال  لمكافحة غسل  إجراءات من بين الدول العربية التى اتخذت         العظمى تعتبر الجماهيرية 

 اإلطـار  ، إال أن  األمـوال  تشريعات بسن قانون خاص بمكافحـة غـسل          نال تتضم  اإلجراءاتوهذه  

برز أات الشعبية لمواجهة    التشريعي القائم والمتمثل فى القوانين الصارمة التى وضعتها جماهير المؤتمر         

صور الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات واالتجار بها وتصنيعها وترويجها واستعمالها ، فضالً عـن              

 وإقامتهم تتماشى مع العديد من المتطلبات والمعايير        األجانب المتعلقة بتنظيم دخول     اإلجراءاتصرامة  

  . غير المشروعة طةاألنش وتمويل األموالالدولية المتعلقة بمكافحة غسل 

                                                            
  . ف 2002 التوجهات الدولية واإلجراءات والجهود العربية لمكافحة غسل األموال -  صندوق النقد العربي  4
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 االهتمام الالزم وذلك من خالل وضـع        األموال مصرف ليبيا المركزي قضايا مكافحة غسل        أولىوقد  

 ، وكانت أولى    األموال المناسبة لتفادي استغالل القطاع المصرفي فى أي من عمليات غسل            اإلجراءات

 بـشأن   )ف2002( ر.و1370 لسنة) 1(م  ــ رق التعميمزي  ـ المصرف المرك  إصدار اإلجراءاتهذه  

شركة  والمصرف الليبي الخارجي و    واألهلية لكافة المصارف التجارية     األموالغسل  مكافحة   إجراءات

 وتحديد  األموال ،  تعريفاً بعمليات غسل     التعميم ، وقد تضمن هذا      األخرى والمؤسسات المالية    ةالصراف

لضوابط التى يتعين على المـصارف       كما تضمن جملة من ا     . اإلجراءاتالجهات التى تطبق عليها هذه      

 والوثائق  أنواعهامراعاتها عند فتح الحسابات حيث حدد الشروط الواجبة لفتح الحسابات على اختالف             

 أرقام فتح حسابات بأسماء أو      األخرىر المصرف على المصارف والمؤسسات المالية       ظ وح ة ، المطلوب

فـى جـواز الـسفر أو الرخـصة         هو مدون    مستعارة بل يجب دائماً اعتماد اسم صاحب الحساب كما        

وتضمن التعميم إلزام المصارف التجارية والمصرف الليبـي         االعتياديين   األشخاصالتجارية فى حالة    

ـ            الرئيـسية وحـدة     االخارجي والمؤسسة المصرفية األهلية والمؤسسات األخرى ، بأن تنشئ بإداراته

 تكون اختصاصاتها وفقاً لما هو مقرر بـشأن         معلومات مالية لمواجهة غسل األموال غير المشروعة ،       

  .إنشاء وحدة معلومات مالية بالمصرف المركزي ورفع التقارير إليها 

  

  -:الجهود الدولية لمكافحة غسل األموال 

 غير المشروعة باهتمـام متزايـد فـى         األنشطةحظيت قضايا مكافحة غسل األموال وتمويل         

ت السياسية واالقتصادية والمصرفية الدولية ، وذلك فى ضوء          األخيرة من قبل مختلف الفعاليا     السنوات

النمو الكبير فى عمليات غسل األموال التى شملت مختلف أشكال المعامالت المالية والمصرفية ، وقـد                

يسر ذلك التطور التقني والتنوع فى األدوات واالبتكارات المالية واالستثمارية وتزايـد ارتباط األنظمة             

صرفية ، وتنامي حركة التدفقات النقدية واالستثمارية عبر الحدود ، وقد تعزز هذا االهتمام              المالية والم 

  .ف 2001بصورة ملحوظة على أثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

وقد برز فى هذا اإلطار وكإنعكاس للمخاطر الكبيرة االقتصادية وغير االقتـصادية لعمليـات غـسل                

مشروعة ، أهمية إرساء مبادئ ومعايير دولية تحكم نـشاط الفعاليـات            األموال وتمويل األنشطة غير ال    

المالية والمصرفية ، بما يساهم فى مكافحة غسل األموال وتمويل األنشطة غير المشروعة والحد مـن                

انتشارها ، وقد استحوذ هذا الجانب على اهتمام مختلف التجمعات الدوليـة والمنظمـات والمؤسـسات          

  -: ، وفى هذا اإلطار تم إقرار عدة مبادرات دولية لمحاربة غسل األموال أهمها االقتصادية والمالية
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تعتبر مجموعة العمل المـالي الدوليـة       : مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل األموال         .1

ف مـن قبل مجموعة الـدول الـصناعية        1989لمكافحة غسل األموال التى تأسست فى العام        

جمع الدولي األهم فى جهود محاربة غسل األموال ويصل عدد أعـضائها          السبع ، اإلطار أو الت    

] .  أمريكـا وآسـيا      -أوروبا  [  دولة تمثل أهم المراكز المالية فى القارات  الثالث           29حالياً  

باإلضافة إلى عضوية منظمتين إقليميتين هما المفوضية األوروبية ومجلـس التعـاون لـدول              

 منظمة من المنظمات الدوليـة والمؤسـسات والهيئـات          21 الخليج العربي ، كذلك هناك نحو     

الدولية واإلقليمية التى تتمتع بصفة مـراقب ، منها خمس لجان أو هيئـات تمثـل بطبيعتهـا                 

: مجموعات إقليمية مماثلة لمجموعة العمل المالـي الدولية ، ومـن أهـم المنظمات الـدولية             

لمركزي األوروبي ، بنك التنمية اآلسـيوي ،        صندوق النقد والمصرف الدوليين ، المصرف ا      [ 

ويمكن تحديد دور هذه اللجنة فى إطارين ، يتمثـل          ] . المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية      

اإلطار األول فى وضع المعايير والتوصيات المتعلقة بإجراءات مكافحة غسل األموال ، ويقوم             

بيق هذه المعايير والتوصيات ، فى إطار أنظمتها        اإلطار الثاني على تقييم مدى التزام الدول بتط       

الوطنية ، وتقوم هذه المجموعة بهذه األدوار بالتعاون مع العديد من المنظمات والهيئات الدولية              

   .5واإلقليمية

ف عن لجنة بازل بشأن الحيلولة دون اسـتخدام   1991.12.12إعالن المبادئ التى صدرت فى       .2

 .ةالنظام المصرفي فى أغراض جنائي

توجيه المجموعة األوربية بشأن الحيلولة دون استخدام النظام المصرفي فى أغـراض غـسل               .3

 .ف 1991.06.10األموال الصادر فى 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقليـة لعـام               .4

 .ف 1988

 األمـوال وبالــذات الـدول       حرصت معظم دول العالم على إصدار تشريعات لمكافحة غسل         .5

المتقدمة خاصة بعد أن تبنت مبادئ لجنة بازل المشرفة على متابعـة غـسل األمـوال عـام                    

 . ف 1988

تعمل الدول الصناعية السبع الرئيسية سنوياً على نشر قائمة المراكز األكثر خطورة فى غـسل                .6

 التعـاون   ة كما تنشر منظم   األموال فى العالم عبر فرق العمل المالي لمحاربة غسل األموال ،          
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 دولـة وجـزيرة تقـوم بغـسـل األمــوال وتــمثل          35االقتصادي والتنمية قائمة تشمل     

  .6، للتهرب من دفع الضرائب) جنان ضريبية(

  
 

  :الخاتمة 

بعد أن أصبحت عمليات غسل األموال ظاهرة ملموسة تهدد اقتصاديات معظم الدول على حـد سـواء                 

لكبرى ، األمر الذي أدى إلى قيام هذه الدول بسن القوانين والتشريعات ، وعقد              خاصة الدول الصناعية ا   

الندوات والمؤتمرات للحد من اآلثار المترتبة على هذه العمليات ، إال أن هذه الظاهرة لم تكن ظـاهرة                  

فية كما أن القطاعات المالية والمصر    . ملموسة فى االقتصاديات العربية فى العقود والسنوات الماضية         

لم تكن حاضرة على الخارطة العالمية كمراكز أو قنوات لغسل األموال المشبوهة ، ويرجع ذلك إلـى                 

محدودية انفتاح معظم هذه االقتصاديات على االقتصاد العالمي ، وجود قيـود  : جملة من األسباب منها   

ه االقتصاديات مـن    على انتقال األموال وحركة الرساميل فى عدد منها ، باإلضافة إلى ضآلة حصة هذ             

التدفقات المالية واالستثمارية الدولية وغياب العرض فى القطاعات المالية والمصرفية عوامل سـاهمت       

فى عدم ترسيخ غسل األموال كظاهرة كبيرة أو ملموسة لدى معظم الدول العربية ، إال أن التحـوالت                  

 والتى  تمثلت فى تعزيز تحريـر المـال          التى شهدتها االقتصاديات العربية فى السنوات القليلة األخيرة       

وتعميق االنفتاح على االقتصاد العالمي ، إلى جانب تزايد االهتمام الدولي بقضايا مكافحة غسل األموال               

 ، قد دفع بالـسلطات      7وتمويل األنشطة غير المشروعة ، وظهور العديد  من المعايير والمبادئ الدولية           

 الكفيلة بمنع تسرب هذه الظاهرة إلى االقتصاديات العربية ، وأمام           العربية إلتخاذ اإلجراءات والضوابط   

  -:الدول العربية المزيد من اإلجراءات والتحوطات لتفادي آثار هذه الظاهرة ومنها 

أهمية وضع تشريع عربي قومي لمحاربة غسل األموال ، يضع الخطوط العريضة للجوانـب               .1

نسيق بين المؤسسات المالية والمصرفية والتشريعية      التى يمكن القيام بها من خالل التعاون والت       

  .واألجهزة األمنية فى الدول العربية 

 .تطوير قوانين سرية الحسابات المصرفية لتنسجم مع مكافحة غسل األموال  .2

تطوير وتدريب العاملين فى المصارف والمؤسسات المالية وأسـواق المـال وغيـرهم علـى           .3

 .سل األموال واإلبالغ عنها األساليب الحديثة لكشف محاوالت غ
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االستفادة من خبرة عدد من المصارف العالمية التى تتجه نحو مكافحة غسل األموال والعمـل                .4

على إيجاد آلية تنسيق وتعاون دولي من خالل تبادل المعلومات والخبرات القانونيـة والماليـة               

 .ال والنقدية التى من شأنها أن تلعب دوراً هاماً فى مكافحة غسل األمو

  

  

  -:أما التحوطات الواجب اتخاذها على الصعيد المحلي فهى كالتالي 

العمل على إصدار قانون لمكافحة عمليات غسل األموال القذرة بحيث تجرم عمليـات غـسل                .1

 .األموال 

 .ضرورة متابعة عمليات انتقال العملة ودخولها عبر الحدود للتأكد من مصادرها  .2

عمال غير المشروعة مثل سرقة المال العام والرشوة وغيرها         العمل على محاربة األنشطة واأل     .3

من المصادر غير المشروعة لما لها من آثار سلبية على تنفيذ الخطط التنمويــة ومعـدالت                

  .األداء 

ضرورة تطبيق نظم االستخدام ووسائل التقنية اآلمنة إلدارة األموال وأن تضع إرشادات تساعد              .4

 .ألعمال والتصرفات التى تدعو لذلك المؤسسات المالية على تفحص ا

العمل على عقد الندوات والمؤتمرات لما لها من أهمية فى نـشر الـوعي لـدى المـواطنين                   .5

 . واطالعهم على خطورة وعواقب عمليات غسل األموال 

  

  

  

  

  

  

  

  
----------------  

 50 م . آز . م
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