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؟ ما هو ( ؼسٌل األموال)  
اثاره على االقتصاد والمجتمع والجهود الدولٌة وماهً 

 لمكافحته ؟

 عضو المنتدى العراقً للنخب و الكفاءات

 لجنة التربٌة والتعلٌم العالً و البحث العلمً 



اصبحت مشكلة ؼسٌل االموال ظاهرة تؤرق العدٌد من دول العاالم لماا لهاا مان ظاواهر 

 .اقتصادٌة واجتماعٌة خطٌرة على وضع ومكانة هذه الدول

وتتسابق دول العالم فً وضاع العدٌاد مان الناوانٌن واالجاراءات الحامماة لمناع انتشاار 

هذه الظاهرة والتً تفشت فً اآلونة االخٌرة بشكل ادى الى الحاق الضرر باقتصادٌات 

 .تلك الدول

وفً هذا الموضوع سوؾ نستعرض خطورة  هذه الظاهرة والطرٌناة الكفٌلاة بمكافحاة 

 .انتشار هذه الظاهرة

 

 :تعرٌؾ ؼسٌل االموال
 

ٌعاارؾ ؼسااٌل االمااوال بانااه عملٌااة ٌلجااع الٌهااا ماان ٌعماال بتجااارة المخاادرات والجرٌمااة 

المصاادر الحنٌنااً للاادخل ؼٌاار المشااروع والنٌااام إلخفاااء المنظمااة او ؼٌاار المنظمااة 

اخارى للتموٌاه كاً ٌاتم اضافاء الشارعٌة علاى الادخل الاذي تحناق  اي تحوٌاال بععماال 

 .األموال النذرة الى أموال نظٌفة

والخاااب بمكافحااة ؼساال األمااوال  2015لساانة  39كمااا ٌعاارؾ النااانون العراقااً رقاام 

 :وتموٌل االرهاب جرٌمة ؼسل االموال كما ٌلً 

 :ٌعد مرتكبا لجرٌمة ؼسل أموال كل من قام بما ٌلً ))

ماان شااخب ٌعلاام او كااان علٌااه ان ٌعلاام اسااتبدالها تحوٌاال االمااوال  أو ننلهااا  أو  -اوالا 

أنها متحصالت جرٌماة  لؽارض اخفااء او تموٌاه مصادرها ؼٌار المشاروع او مسااعدة 

مرتكبهااا او مرتكااب الجرٌمااة االصاالٌة او ماان ساااهم فااً ارتكابهااا او ارتكاااب الجرٌمااة 

 .األصلٌة على االفالت من المسؤولٌة عنها

اخفاااء االمااوال او تموٌااه حنٌنتهااا أو مصاادرها أو مكانهااا أو حالتهااا أو طرٌنااة  -ثانٌاااا 

شاخب ٌعلام او كاان مان  بهااالتصرؾ فٌها او انتنالها أو ملكٌتها أو الحنوق المتعلناة 

 .علٌه ان ٌعلم أنها متحصالت من جرٌمة

اكتساب األموال أو حٌامتها أو استخدامها من شخب ٌعلم او كاان علٌاه ان ٌعلام  -ثالثاا 

 .((.وقت تلنٌها أنها متحصالت جرٌمة 



 Placement:االٌداع *

وتعنً التصرؾ فاً النناد أو االصاول االخارى الناتجاة عان االنشاطة االجرامٌاة واٌاداعها فاً النظاام الماالً 

 . وؼالباا ٌتم ذلك بوضع األموال فً التداول من خالل المؤسسات المالٌة كالبنوك

 : Layeringالتؽطٌة * 

وتعنً تهرٌب االموال وخلطها بعموال اخرى مكتسبة من طارق مشاروعة او شاراء اصاول تتمتاع بالحماٌاة  

النانونٌااة وفصاال حصااٌلة االمااوال ؼٌاار المشااروعة عاان مصاادرها ماان خااالل مجموعااة معناادة ماان العملٌااات 

 .المالٌة كالحواالت البنكٌة  من حساب الى حساب
 

  Integration:الدمج * 

حٌااث ٌعاااد ضااا االمااوال التااً تاام ؼساالها فااً االقتصاااد ماارة اخاارى كااعموال عادٌااة ساالٌمة تتمتااع بااالمظهر 

 .النانونً
 

 :السمات االساسٌة لؽسٌل االموال
ٌشمل ؼسٌل االموال عددا مان السامات التاً تمكان االجهامة المختصاة مان تمٌٌام االنشاطة ؼٌار المشاروعة 

 :التً تتم مماولتها فً هذا المجال واهمها

حٌث ٌعلن العمٌال عناد التنادم بطلاب فاتح حسااب فاً البناك ان لاه معاامالت تجارٌاة : عملٌات فتح الحسابات

تكااون فااً الواقااع بعٌاادة عاان الحنٌنااة وانمااا قاادمها العمٌاال كطرٌنااة لاللتفاااؾ علااى طبٌعااة العماال الحنٌنااً 

حٌث ٌودع العمٌل مبالػ كبٌرة بشكل دائام ومتكارر فاً حسااب معاٌن او اذ انتنلات اماوال : والعملٌات النندٌة

 .بطرٌنة ؼٌر عادٌة من قبل مودع ؼٌر معروؾ فً صورة كمٌات كبٌرة من فئات النند الصؽٌرة

باإلضافة الى العملٌات المالٌة ؼٌر النندٌة ٌنوم االفراد او الشركات بشكل مستمر بتحوٌل مبالػ مالٌة كبٌارة 

من حسابات محلٌة الى حسابات اجنبٌة او العكس خاصة عندما تكون مان بناوك ؼٌار معروفاة او وهمٌاة او 

فااروع بعٌاادة لمؤسسااات مصاارفٌة وعملٌااات خااارل المؤسسااات المالٌااة مثاال شااراء المجااوهرات والسااٌارات 

 .والعنارات او النٌام بشراء مؤسسة مالٌة او تجارٌة او استعمالها كنناة للسٌولة النندٌة

 

الدراسات المتوافرة ان ابرم المتعاملٌن فً ؼسٌل االموال هم مكاتب الصٌرفة ومراكم تحوٌل النناود وتظهر 

الخدمات المتخصصاة مثال مندمو والكامٌنوهات واماكن النمار وشركات االوفشور وباإلضافة الى ذلك ٌلعب 

المحاساابٌن والمستشااارٌن المااالٌٌن دورا كبٌاارا فااً ؼسااٌل االمااوال عباار ابتكااار اسااالٌب متجااددة للتموٌااه 

وعلى مستوى آخر ساعد التطور التنناً فاً مٌاادة عملٌاات ؼساٌل االماوال خاصاة بعاد اعتمااد . والمراوؼة

بعض مؤسسات وشركات العالم التعامل النندي عبر االنترنات فناد بارم ماا ٌسامى الؽساٌل الرقماً الاذي هاو 

عبارة عن تحوٌالت نندٌة عبر شبكة االنترنت ومن مماٌا هذه الطرٌنة تسهٌل عملٌات الدفع للمتعااملٌن فاً 

االعمال والتجارة االلكترونٌة ولكن فً المنابال مادت احتمااالت النرصانة وصاعوبة الرقاباة علاى المتعااملٌن 

 .فً ظل االلتمام بسرٌة المعلومات المصرفٌة
 

 :حجم ؼسٌل االموال
 1000ملٌار دوالر الاى  750ٌتراوح حجم االموال التً ٌتم ؼسلها سنوٌا عبر المراكم المالٌة العالمٌة بٌن 

ملٌاار دوالر ومان جهاة اخارى تناادر المصاادر العالمٌاة المتخصصاة ومنهااا صاندوق النناد الادولً ان الحجاام 

% 2ترٌلٌاون دوالر بماا نسابته  1.6ملٌاار دوالر الاى  620الحالً لعملٌات ؼسٌل االموال ٌتاراوح ماا باٌن 

 .من الناتج المحلً االجمالً العالمً% 5الى 

 :وتشمل مراحل عملٌات ؼسٌل االموال



وٌمكان لؽسااٌل االمااوال ان ٌااؤدي الااى اعااادة تومٌااع الادخل اذ ٌااؤدي الااى بااروم مسااتثمرٌن جاادد لهاام 

قاادرات كبٌاارة فااً مجااالً االدخااار واالسااتثمار والجاارأة علااى ولااول مجاااالت االسااتثمار المحفوفااة 

بالمخاطر مما ٌنعكس سلبا على كبار رجال االعمال والمستثمرٌن مان جهاة وعلاى النماو االقتصاادي 

من جهة اخرى فعلى سبٌل المثال فً الوالٌات المتحدة االمٌركٌة ٌتمتع قطاع االعمال الصؽٌرة بعائد 

الى باإلضافة كبٌر نتٌجة التهرب من الضرائب واالستثمار فً مجاالت تحتوي على مخاطر عالٌة هذا 

كماا تااؤثر . احتماال تفشاً االحتٌاال واالخاتالس فاً االسااواق والمشاروعات المربحاة وسارٌعة النماو

عملٌات ؼسٌل االموال علاى دخال فئاات المجتماع اذ تتحاول دخاول الفئاات المنتجاة التاً تحناق دخاال 

مشروعا الى فئات ؼٌر منتجاة وتحصال علاى دخاول ؼٌار مشاروعة مماا ٌمٌاد الفجاوة باٌن االؼنٌااء 

 .والفنراء وتضاعؾ الخلل االجتماعً فً البلد المعنً

كمااا ٌااؤدي ؼسااٌل االمااوال الااى تعطٌاال تنفٌااذ السٌاسااات المالٌااة العامااة عاان طرٌااق التهاارب ماان دفااع 

الضرائب مما ٌنعكس سلبا على مٌمان المالٌة العامة وبالتالً على ماوارد الحكوماة المتاحاة لمنابلاة 

 .التماماتها وعلى ادائها االقتصادي واالجتماعً

وٌمكن للمعامالت ؼٌر النانونٌة الناتجة عن ؼسٌل االموال ان تضر بالمعامالت النانونٌة عن طرٌاق 

العدوى فمثال تصبح بعض المعامالت التً تشمل مشاركٌن اجانب رؼم انها قانونٌة تماما اقل جاذبٌة 

بساابب ارتباطهااا بؽسااٌل االمااوال وبصاافة عامااة فااان الثنااة تناال فااً االسااواق وكااذلك تناال كفاااءة دور 

الى ان االستهتار بالنانون باإلضافة االرباح بسبب انتشار جرائم خبراء البورصة والؽش واالختالس 

 .ٌنتنل بالعدوى اذ ان خرق احد النوانٌن ٌجعل من السهل خرق النوانٌن االخرى

عدم سعً النائمٌن على عملٌات ؼسٌل االموال للحصول علاى عائاد مرتفاع ألماوالهم التاً ٌرٌادون * 

ؼسلها ولكنهم ٌساعون فناط الاى مجارد اساتثمارات تمكانهم مان اضافاء صافة الشارعٌة علاى اماوالهم 

 .لٌتمكنوا من المجاهرة علنا بمصدرها

قٌام اصحاب ؼسٌل االموال بتبٌٌض اماوالهم فاً البلادان النامٌاة التاً مامالات وساائل الرقاباة فٌهاا * 

ضعٌفة والنوانٌن والتشرٌعات المتعلنة باألموال ٌمكان اختراقهاا بساهولة لاذلك ٌنوماون بتحوٌال هاذه 

االموال الى تلك البلدان التً بها معدالت فائدة قلٌلة واسعار صرؾ ؼٌر مستنرة مما ٌؤدي الى وجود 

مؤشرات اقتصادٌة مضللة خاصة ما ٌتعلق بمعدالت الفائادة واساعار الصارؾ والمالٌاة العاماة كماا ان 

انتنال هذه االموال فً ظل العولمة من اقتصااد آلخار ٌمكان ان ٌاؤدي الاى عادم االساتنرار االقتصاادي 

 .على المستوى الدولً

ٌهاادد ؼسااٌل االمااوال الشاافافٌة الدولٌااة والنطرٌااة فااً اسااواق المااال كمااا ٌهاادد الساامعة الحساانة فااً * 

اسواق المال وٌعلم موظفٌها الفساد مماا ٌخلاق مناخاا مناسابا لوجاود اساواق ساٌئة السامعة وضاعٌفة 

 .المصداقٌة

تؤثر عملٌة ؼسٌل االموال علاى اداء مجمال مكوناات االقتصااد الكلاً خاصاة اذا ماا واكبهاا 

 :وجود اقتصاد خفً ٌتضمن انشطة اقتصادٌة ؼٌر مشروعة وٌمكن تلخٌب ذلك فٌما ٌلً

 :اآلثار االقتصادٌة لؽسٌل االموال



وعلى العموم ٌمكن النول ان الحركة المالٌة الناتجة عن ؼسٌل االموال تؤدي من الناحٌاة 

 :االقتصادٌة الى اآلثار التالٌة

 .تؽٌر الطلب على الننود بحٌث ال ٌستجٌب للمؤشرات االقتصادٌة الكلٌة* 

 .تؽٌرات ؼٌر محسوبة فً اسعار الصرؾ واسعار الفائدة* 

عااادم االساااتنرار وارتفااااع درجاااة المخااااطر بالنسااابة لنوعٌاااة االصاااول التاااً تااادٌرها * 

 .المؤسسات المالٌة بما ٌؤثر على المتؽٌرات النندٌة

الااى التااورط فااً العملٌااات بعصااحابها التااعثٌر علااى حركااة المبااادالت المشااروعة والاامل * 

 .االجرامٌة

 .آثار تومٌعٌة سٌئة خاصة على اسعار االصول* 

قد ٌؤدي ؼسٌل االموال الى حدوث اضطرابات اجتماعٌة وسٌاسٌة فند اثبتات الدراساات 

وجود عالقة بٌن ؼسٌل االموال وحركات االرهاب والتطرؾ والعنؾ الداخلً فضال عان 

نشاط المافٌا العالمٌة ودورها فاً حادوث االننالباات السٌاساٌة فاً بعاض الادول النامٌاة 

ممااا قااد ٌمعاامع اماان واسااتنرار المجتمعااات النامٌااة فااً دول العااالم الثالااث كمااا تسااتخدم 

عملٌات ؼساٌل االماوال فاً تاوفٌر الادعم الماالً وتموٌال شاراء الساالح الاالمم لحادوث 

االننالباااات العساااكرٌة والسٌاساااٌة علاااى مساااتوى العاااالم وذلاااك بالتعااااون ماااع اجهااامة 

 .متخصصة فً تنظٌم وادارة الصراعات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة عالمٌا

اضؾ الى ذلك فان وجاود عالقاة وثٌناة باٌن الجاسوساٌة السٌاساٌة واالقتصاادٌة وباٌن  

ؼسٌل االموال اذ تحتاال اجهامة المخاابرات والجاسوساٌة الاى التموٌال الاالمم لعملٌاتهاا 

حول العالم ومن ثم تتجه الى استخدام البنوك التجارٌة وفروعهاا ومراسالٌها فاً العدٌاد 

مااان الااادول لتوجٌاااه االماااوال مااان دولاااة تجمٌاااع االماااوال الاااى دولاااة مماولاااة للعملٌاااات 

فً مختلاؾ انحااء العاالم وقاد تلجاع بعاض اجهامة المخاابرات والتجساس الاى  التجسسٌة

استخدام االموال الهاربة فً تعسٌس شاركات وهمٌاة لمماولاة االعماال ؼٌار المشاروعة 

وتنفٌذ بعض العملٌاات التخرٌبٌاة او التدمٌرٌاة الموجهاة الاى انظماة او حكوماات معٌناة 

فااً مختلااؾ الاادول وتسااتخدم بعااض االحااماب والفاارق السٌاسااٌة حصااٌلة امااوال تجااارة 

المخاادرات وتمٌٌااؾ الننااد المحلااً واالجنبااً فااً تموٌاال عملٌاتهااا العسااكرٌة ضااد نظااام 

الحكم فً اطار الصراع على السلطة السٌاسٌة كماا هاو الحاال فاً عادد مان الادول التاً 

 .اشتهرت بمراعة وتجارة المخدرات

 اآلثار ؼٌر االقتصادٌة لؽسٌل األموال



الرقابااة علااى الصاارؾ ٌنظاار احٌانااا الااى االجااراءات المضااادة لؽسااٌل االمااوال  

على انها متعارضة مع رفع النٌود ٌضاؾ الى ذلك الرقاباة علاى الصارؾ ادت 

الى انشاء اسواق موامٌة لها صالت وثٌنة باالقتصاد الخفً لكن الرقابة على 

الصاارؾ ال تتعااارض فااً الواقااع مااع متابعااة ؼسااٌل االمااوال اذ ان المعلومااات 

المتعلنااة االولااى تاارتبط بالوظٌفااة االقتصااادٌة للمعااامالت بٌنمااا تتعلااق الثانٌااة 

لاذلك ( علاى اسااس اعارؾ عمٌلاك)هوٌة المتعاملٌن وانماط معامالتهم بعثبات 

فان على الجمٌع ان ٌعمل على تطوٌر نظم الرقابة المصرفٌة على نحاو ٌجعال 

من الممكن رصد حركة االموال ؼٌر المشروعة وتٌسٌر اكتشاافها مبكارا دون 

االخالل بمبدأ سرٌة الحسابات التً تنررها بعض الدول ومان خاالل اساتحداث 

اجهمة او لجان مصرفٌة تضمن شافافٌة مصاادر رؤوس االماوال وفاً الوقات 

ذاتااه تحاارب علااى ساارٌة المعااامالت والتوفٌااق بٌنهااا وبااٌن منتضااٌات ضاامان 

شفافٌتها واذا طبنت هذه العملٌاات فناد تاؤدي فٌماا بعاد الاى اجهااض عملٌاات 

ؼسٌل االموال ومن اهم االجراءات التً ٌنبؽً اتخاذها فً هذا المجال توسٌع 

نطاق هٌكل الرقابة واالبالغ عن حاالت ؼسٌل االموال للهٌئاات التاً ال تتمتاع 

الااى اهمٌااة باإلضاافة بانفس الناادر مان الصاافة الرساامٌة مثال مكاتااب الصااٌرفة 

ضاامان تااوفٌر وتاادرٌب المتعاااملٌن فااً الصاارؾ االجنبااً علااى االشااراؾ علااى 

 .مكافحة ؼسٌل االموال

 ضوابط مكافحة ؼسٌل االموال



تندٌم التنارٌر االحصائٌة فً اطار محاولة بنك التسوٌات الدولً لتندٌر * 

تدفنات االموال المؽسولة بشكل مباشر بالتعاون مع المصارؾ الدولٌة  اال انه 

بالرؼم من ان الودائع التً تؽطٌها االحصاءات المصرفٌة الدولٌة ومٌمان 

المدفوعات قد تشمل مبلؽا ضخما من اموال المخدرات اال ان هذا العنصر 

ٌمثل ؼالبا نسبة صؽٌرة من االجمالً وبالتالً ال ٌمكن اعتمادها لوحدها 

لتندٌر حجم االموال ؼٌر المشروعة مما ٌستوجب جمع كافة االحصاءات 

 .والمعلومات االخرى للوصول الى تندٌر منبول

صٌاؼة بإعادة قام عدد كبٌر من البلدان فً السنوات االخٌرة : التشرٌع* 

النوانٌن التً تحكم اعمال البنوك المركمٌة والمصارؾ التجارٌة والصرؾ 

وقد ٌكون من االفضل . االجنبً بمساعدة فنٌة من جانب صندوق النند الدولً

لألؼراض وضع قوانٌن ولوائح مصرفٌة منفصلة تؽطً متطلبات رفع التنارٌر 

ؼٌر التحوطٌة بدال من ادرال هذه المتطلبات فً صمٌم النوانٌن واللوائح 

وتتصل النصوب التً تؽطً سرٌة اعمال البنوك ومعالجة . المصرفٌة

 .بصفة خاصة بؽسٌل االموال( االوفشور)  االعمال المصرفٌة

تعتبر معالجة عجم المالٌة العامة من اهم اولوٌات سٌاسات : تحصٌل الضرائب

المؤسسات الدولٌة التاً تهاتم بمعالجاة االوضااع االقتصاادٌة واالجتماعٌاة فاً 

لذلك فان محاربة التهارب مان . العالم وكذلك الدول التً تعانً من شح الموارد

دفع الضرائب ٌجب ان تكون من بٌن اولوٌات السٌاسات المالٌاة للادول النامٌاة 

وقاد . خاصة تلك التً ماا مالات تمار بمراحال االصاالحات الهٌكلٌاة القتصااداتها

ساعد صاندوق النناد الادولً  خاالل االعاوام االخٌارة عاددا مان البلادان النامٌاة 

. والبلدان التً تمر بمرحلة انتنال على فرض اشراؾ فعاال علاى اساواق الماال

كما ان الجهات المختصة فً مجال الضرائب تنوم بمحاوالت متعددة مان خاالل 

اجراءات وترتٌبات فنٌة لجمع المعلومات والبٌانات المتعلنة بمصادر الضرائب 

 .وذلك بهدؾ تحدٌد االموال التً ٌتهرب اصحابها من دفع الضرائب



وقد حرب معظم دول العالم على اصدار تشرٌعات لمحاربة ؼسٌل االماوال وبالاذات الادول المتندماة 

كماا تبنات . 1988لجنة بامل المشارفة علاى متابعاة ؼساٌل االماوال عاام مبادئ خاصة بعد ان تبنت 

مٌثاق )االمم المتحدة مٌثاق محاربة التحركات ؼٌر الشرعٌة فً تجارة المخدرات والعناقٌر المخدرة 

الاى انشااء لجناة مالٌاة لمكافحاة ؼساٌل االماوال خاالل قماة الادول باإلضاافة هذا . 1988لعام ( فٌٌنا

التاً  1990وقاد وضاعت هاذه اللجناة التوصاٌات االربعاٌن عاام . 1989الصناعٌة فً باارٌس عاام 

لتنساٌق وتنفٌاذ قاوانٌن ؼساٌل االماوال فاً المراكام المالٌاة العالمٌاة  فضاال عان  1996عدلت عاام 

دولاة وهٌئتاان دولٌتاان هماا  29وقاد انضام الاى هاذه اللجناة . العمل كذلك بماا جااء فاً مٌثااق فٌٌناا

 .االتحاد االوروبً ومجلس التعاون الخلٌجً

وتضع هذه التوصٌات اسس العمل فً مجال محاربة ؼسٌل االموال بشكل مرن دون ان ٌهدد التنمٌة 

بععاداد وتتاولى كال دولاة متابعاة ورقاباة تطبٌاق هاذه التوصاٌات وتناوم . االقتصادٌة او حرٌة النرار

اهمٌة ضرورة عدم بإبرام وتهتم هذه التوصٌات . تنوٌم سنوي ذاتً وآخر مشترك مع الدول االخرى

وان التعاون الدولً مهم فً . اساءة استخدام قوانٌن السرٌة المصرفٌة للحد من نفاذ هذه التوصٌات

اعمال تطبٌق التوصاٌات وااللتامام بهاا بعاد ان تكاون قاد اقارت كال دولاة علاى حادة هاذه التشارٌعات 

وقد حددت هذه التوصٌات االطار العام لمحاربة . واتخذت االجراءات الالممة لمحاربة ؼسٌل االموال

ؼساٌل االمااوال وكاذلك دور االطااار النااانونً النطاري ودور النظااام المااالً وكٌفٌاة الرصااد والمتابعااة 

واالنضباط فاً المؤسساات المالٌاة واالجاراءات التاً ٌلجاع الٌهاا فاً حالاة عادم وجاود اطاار قاانونً 

لمحاربة ؼسٌل االموال وكذلك وضع االجراءات التً تحد من ؼسٌل االماوال وتعامم اواصار وأوجاه 

معٌاارا لتصانٌؾ الادول ؼٌار ( 25)وقد اقرت اللجنة المالٌة لمحاربة ؼسٌل االموال . التعاون الدولً

 .المتعاونة فً محاربة ؼسٌل االموال وتنوم بنشر ذلك من خالل قائمة تصدرها سنوٌا

تعمل جمٌع دول العالم على جذب رؤوس االموال االجنبٌة والمحلٌة الٌها وتشجٌع تدفق االستثمار الى 

اراضٌها  وفً الوقت ذاته تعطٌها المماٌا والضمانات مثل قوانٌن سرٌة الحسابات كً تستنر فً البلد 

المضٌؾ  ولكنها فً المنابل تخاؾ على سمعتها المالٌة من تهمة ؼسٌل االموال وبالتالً فهاً تشادد 

الرقابااة علااى المؤسسااات المالٌااة وتلممهااا باتباااع قواعااد معٌنااة لوقاٌااة النظااام المااالً وعاادم تعرضااه 

وتواجه معظم دول العالم الٌاوم مشاكلة التوفٌاق باٌن منتضاٌات الصاالح العاام . لعملٌات ؼسٌل االموال

 .والنماهة ومنتضٌات الرؼبة فً جذب االموال المحلٌة واالجنبٌة لالستثمار داخل اراضٌها

وٌسٌر ؼسٌل االموال فً ركاب الفساد الدولً لذا فان الجهود الرامٌة الى كابح جمااح ؼساٌل االماوال 

واالرتباط واضح اذ ان الذٌن ٌتلنون الرشاوى البد لهام مان ان . ٌمكن ان تساعد على الحد من الفساد

واولئاك . ٌجدوا قنوات مالٌة دولٌة آمنة تمكنهم من ان ٌودعوا فً المصارؾ مكاسبهم ؼٌار الشارعٌة

الااذٌن ٌناادمون الرشاااوى ٌمكاانهم ان ٌساااعدوا متلنااى الرشاااوى علااى ان ٌنٌمااوا قنااوات مالٌااة آمنااة 

منراتهااا والااى حااد كبٌاار تاام اسااتؽالل الكثٌاار ماان مصااارؾ العااالم الكباارى التااً تنااع . وٌؽساالوا امااوالهم

وفً هذا االطار اتفاق . الرئٌسٌة جمٌعا فً البلدان الصناعٌة الرئٌسٌة فً لعبة ؼسٌل االموال العالمٌة

على مٌثاق جدٌد للسٌطرة على عملٌات  2000عام ( اكتوبر)احد عشر مصرفا عالمٌا كبٌرا فً شهر 

ؼسٌل االموال من جهة واقناع بااقً المصاارؾ والمؤسساات المالٌاة بالمشااركة فاً هاذا المجاال مان 

 .مانهاتن وتشٌسوسٌتً جروب  باركلٌمومن هذه المصارؾ بنك . جهة اخرى

 الجهود الدولٌة لمكافحة ؼسٌل االموال



وتستهدؾ هذه التشارٌعات مالحناة االماوال المتحصالة مان تجاار المخادرات 

وتجارة الرقٌق االبٌض والجرٌمة المنظمة وجمٌع االعمال االجرامٌة بصفة 

عامااااة  وٌشاااامل النااااانون النطاااااع العااااام والخاااااب والمؤسسااااات المالٌااااة 

وٌرتكام الناانون علاى تباادل المعلوماات . والنطاعات االخارى المرتبطاة بهاا

عاان ؼسااٌل االمااوال بااٌن وحاادات المخااابرات المالٌااة والمؤسسااات المالٌااة 

والشركات وومارات العدل فً الدول االعضااء وكاذلك التعااون ماع صاندوق 

وقااد شااكلت . الننااد الاادولً الااذي انشااع قسااما خاصااا لمحاربااة ؼسااٌل االمااوال

 1995عااام ( جااروب اجموناات)وحاادات المخااابرات المالٌااة منظمااة تاادعى 

 .للتنسٌق فٌما بٌنها

 

وتنشار الادول الصاناعٌة الساابع الرئٌساة سانوٌا قائمااة تضام المراكام االكثاار 

خطورة فً ؼسٌل االموال فً العالم عبر فرٌق العمل المالً لمحاربة ؼسٌل 

 35كمااا تنشاار منظمااة التعاااون االقتصااادي والتنمٌااة قائمااة تشاامل . االمااوال

للتهارب مان دفاع ( جنان ضارٌبٌة)دولة وجمٌرة تنوم بؽسٌل االموال وتمثل 

 .الضرائب

 .قسم مكافحة ؼسل االموال وتموٌل اإلرهاب /اشور الدولً مصرؾ  :المصدر


