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  ظاهرة غسيل األموال 
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  ظاهرة غسيل األموال -1
  

  :مقدمة ونبذة تاريخية 
    

غسيل أو تبييض األموال عمليـة غيـر        
وهى تأتى الحقه ألنشطة إجراميـة      .. مشروعة  

ة مثل تهريب   أو مشبوهة حققت عوائد مالية كبير     
المـالي أو   المخدرات أو األسلحة أو المتـاجرة       

التهرب الضريبي أو الجاسوسـية أو االبتـزاز        
وتضفى عملية الغسيل المشروعية على العائدات      
المالية التي تأتى عن طريق الجريمة المنظمـة        
ليتاح استخدام هذه األمـوال بيـسر وسـهولة         
والهدف الرئيسي لعمليات غسيل األمـوال هـو        

, حويل األموال القذرة إلى أمـوال مـشروعة       ت
وذلك بأن يتم تمريرها عبـر قنـوات شـرعية          
مصرفية لتصبح أصوالً ثابتـة أو عقاريـة أو         
خدمية أو باستخدام عمليات الصرف والتحويـل       

ومن الثابت أن العالقة بـين الجريمـة        , النقدي
المنظمة وغسل األموال وثيقة إلى حد أن بعض        

ر مصطلح غسل األموال    الباحثين يربطون ظهو  
بما قامت به جماعات المافيـا فـي الواليـات          
المتحدة األمريكية خالل العشرينات والثالثينات     
من القرن الماضي من إخفاء األمـوال الناتجـة         
عن الجريمة وذلك بإدماجها مع أموال متحصله       
عن أنشطة تجارية مشروعة أو بتهريـب تلـك         

اإلجرامي األموال إلى الخارج لتمويه مصدرها      
ثم إعادتها مرة أخرى إلى البالد واستثمارها في        

  .أنشطة مشروعة
    

ولما كان الغـرض الرئيـسي للجريمـة        
المنظمة هو تجميع أكبر قدر من األموال فـإن         
غسل هذه األموال يعتبر ضـرورة للتنظيمـات        

ومعظم اإلرباح التي تحققهـا هـذه       , اإلجرامية
مبـالغ  وهـى   , التنظيمات عبارة عن نقود سائله    

ضخمة مما أنشأ الحاجة الملحة لغـسلها األمـر         
الذى يسهل للجناة عدة أهداف منهـا االنتفـاع         

باألموال القذرة التي تم غـسلها فـي طمأنينـة          
والحيلولة دون اكتشاف الجرائم األصلية التـى       
تحصلت منها هذه األموال وبالتالي اإلفالت من       
العقاب المقرر لها وتمويـل أنـشطة إجراميـة         

وقد زاد االهتمام الـدولي بظـاهرة       , ))1((ىأخر
 2001 سـبتمبر    11غسيل األموال بعد أحداث     

فى الواليات المتحدة األمريكية بعـد اسـتخدام        
بالرقيق أو الفساد المالية فى تمويـل       التحويالت  

  .المجموعة التى قامت بتلك األحداث
  
  :أهداف البحث -2

  
  :يهدف هذا البحث إلى ما يلى 

ف على حجم ظاهرة غسيل األموال      التعر  : أوالً
  .ومخاطرها

التعرف على الجهود الدوليـة لمكافحـة         : ثانياً
  .غسيل األموال

التعرف على الجهود العربيـة لمكافحـة         : ثالثاًًًًًًً
  .ظاهرة غسيل األموال

  
التعرف على حجم ظاهرة غسيل األموال         :أوالً

  :ومخاطرها
  

 3يبلغ حجم غسيل األموال سنوياً نحـو        
من إجمالي الناتج   % 5يليون دوالر بما يمثل     تر

من حجم التجارة الدولية حيـث      % 8العالمي و   
تأتى صناعة تبييض أو غـسيل األمـوال فـى          
المرتبة الثالثة عالمياً من حجم التجارة بعد تداول        

وقـد وصـلت    )) 2((العمالت وتصنيع السيارات    
على سبيل المثال عائدات المخدرات فى بوليفيا       

 أضعاف حجم عائدات    4عادل أكثر من    إلى ما ي  
التجارة المشروعة كما بلغت حجـم صـادرات        
المخدرات فى كولومبيا وبيرو ما يوازى حجـم        
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الصادرات المشروعة فى هاتين الدولتين بل أن       
الحكومة الكولومبية عندما قررت وقف سياسـة       

 لجأ أصـحاب المؤسـسات      1998التسليف عام   
 المخـدرات   الصناعية إلى االقتراض من تجار    

, األمر الذى يعبر عن ضخامة إمكانياتهم المالية      
 2001 سـبتمبر    11وقد تزايدت بعد هجمـات      

على الواليات المتحدة األمريكية فكرة الربط بين       
غسيل األموال وتمويل اإلرهاب حيث تم الربط       
بين الهجمات وبين حركة التحويالت المالية التى       

قامتها ورغم  مولتها لتدريب المجموعة وتنقلها وإ    
أن المبلغ الكلى الذى استخدم مـن أجـل هـذا           

 ألف دوالر فـإن     220الغرض لم يتجاوز حدود     
الضجة مازالت مثارة حول ضـرورة تجفيـف        

ويجمع العديـد مـن     , المصادر المالية لإلرهاب  
خبراء االقتصاد على أن المصارف هـى أهـم         
القنوات لتبييض األموال وخاصـة المـصارف       

 دولها بذلك ولهذا تعتبر تلـك       التى تسمح قوانين  
المصارف المحطة األولى للتحويل إلى أمـاكن       
أخرى لتصبح شرعية ومن ثـم متابعـة بقيـة          
اإلجراءات الالزمـة مـن خـالل التوظيـف         
واالستثمار فى المجاالت المناسبة مثـل سـوق        
العقار والفنادق والمجـوهرات وكـذلك شـراء        

م من خالل نظـا   "الشركات المتعثرة أو الخاسرة     
باإلضـافة إلـى اقتنـاء األسـهم        " الخصخصة

والسندات فى البورصة وعلى اختالف وسـائل       
عملية الغسيل فإنها تمر بثالث مراحل لجعلهـا        
شرعية وإبعادها عن أية مساءلة قانونية وبالتالي       
توظيفها فى الدورة االقتصادية بصورة طبيعيـة       
وتتمثل المرحلة الصعبة فى أن تكون المصارف       

األساسي فى عملية اإليـداع األول      هى الطرف   
للعملة التى عادة ما تكون نقدية سائلة ثم مرحلة         
التغطية التى تتركز فيها الجهود علـى إخفـاء         
عالقة األموال غير النظيفة بمصادرها األصلية      
من خالل شبكة معقدة من العمليات والـصفقات        
الشرعية وذلك لمحو أى صلة لهـذه األمـوال         

 ثم مرحلة الدمج أى إعـادة       بماضيها القذر ومن  

هذه األموال إلى األسواق الدولية عبـر قنـوات        
اقتصادية شرعية وعن طريق تحويالت تبرزها      
استثمارات ومشاريع مالية مختلفة تكسبها منظراً      
الئقاً ونظيفاً وتبعدها عن أي شبهة ممكنة ممـا         

)) 3((يعطيها حرية الحركة فى صورة   طبيعية         

ء االقتـصاد أن غـسل      ويرى العديد من خبـرا    
األموال وتمويل اإلرهـاب أصـبح مـن أهـم          
األخطار غير المنظورة التى تهـدد االسـتقرار        
العالمي فى ظل العولمة وقـد طالـب البيـان          
الختامي للمؤتمر الدولي األول حـول الحـوار        
األمريكي الشرق أوسطى حول مكافحة غـسل       
األموال وتمويل اإلرهاب الذى انعقد بالقـاهرة       

 بالعديـد مـن     2006 مـارس    23 , 22يومى  
توحيـد  "المطالب فى هذا الشأن وعلى رأسـها        

الجهود والمبادرات المتالحقة التي تقـوم بهـا        
المؤسسات المالية الدولية لحرمان شبكات غسل      
األموال وتمويل اإلرهاب من اسـتخدام النظـام        

  ".المصرفي العالمي فى تحقيق أغراضها
  

  : فحة غسيل األموال  الجهود الدولية لمكا:ثانياً
  

 مـن   1988بدأت هذه الجهود فى عـام        •
خالل اتفاقية مكافحـة االتجـار غيـر        
المشروع فى المخدرات والتـى دخلـت       

 كما تـم توقيـع      1990حيز التنفيذ عام    
اتفاقية المجلس األوروبي لمكافحة غسل     

  . 1990األموال عام 

هذه المجموعة تـم    : مجموعة إجمونت    •
 مجموعة دولية    وهى 1995تأسيسها عام   

تضم وحدات التحريـات الماليـة فـى        
 مختلف دول العالم 

"Financial , intelligence , units" 
 وحـدة    101وتضم فى عضويتها حالياً     

تحريات مالية وتتكون هذه المجموعة من      
 مجموعة فرعيـة منهـا مجموعـة        15
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مجموعـة  , المجموعة القانونية , التوسع
, لومـات   مجموعة تقنية المع  , التدريب  

وعــدد , مجموعــة العمــل التــشغيلية 
 دولة وقد تم إعداد النظام      101أعضاءها  
 لهذه المجموعة الدولية فى شهر      األساسي
 أثناء االجتماع السنوي لها     2005نوفمبر  

والذي كان منعقـداً تلـك المـرة فـى          
  .))3((بلغاريا

 
معاهدة األمم المتحدة بشأن القضاء على       •

 والتى تم   1999مصادر تمويل اإلرهاب    
 ينـاير عـام     10التصديق عليها يـوم     

2000.  
  

  :ومن أبرز ما تضمنته هذه المعاهدة

تقوم كافة الدول األعضاء فـى معاهـدة         −
األمم المتحدة للقـضاء علـى مـصادر        
تمويل اإلرهاب باتخاذ التدابير المالئمـة      
لتحديد وتجميد ومـصادرة أيـة أمـوال        

 .تستخدم ألغراض إرهابية

الالزمة لمصادرة األموال   اتخاذ التدابير    −
المستخدمة لدعم اإلرهـاب والعائـدات      
المستمدة من هـذه الجـرائم علـى أن         
تشترك الدول األخرى فى اقتسام أمـوال       

 .اإلرهابيين التى تمت مصادرتها

مطالبة الدول واألطراف باتخاذ خطوات      −
من أجل التصدى لتمويـل اإلرهـابيين       

 .بشكل مباشر أو غير مباشر

 بـالقبض علـى الفئـات       إلزام الـدول   −
اإلجرامية الممولة لإلرهاب أو المسئولة     

 .مدنياً أو إدارياً عن مثل هذه األفعال

توصيات المجموعـة الدوليـة للعمـل        •
  .2001 أكتوبر 31بتاريخ : المالي

  
اجتمعت المجموعة الدولية للعمل    

 29المالى وهى هيئة دولية مستقلة تضم       
ـ     , دولة عضو  ة تم االجتماع فى مقر أمان

هذه المجموعـة بالعاصـمة الفرنـسية       
باريس وأصدرت هذه المجموعة ثمـاني      
توصيات حول تمويل اإلرهاب وكيفيـة      
التصدى لذلك خاصـة أن هـذه الهيئـة         
أدركت أن تزايد عدد العمليات اإلرهابية      
الدولية وخطورتها يستند باألساس علـى      
التمويــل الــذى يــستطيع اإلرهــابيون 

ت الثمانية  وهذه التوصيا الحصول عليه   
  :هى

التصديق علـى وثـائق األمـم المتحـدة          -1
  .وتطبيقها

تجريم تمويل اإلرهاب وعمليـات غـسيل        -2
 .األموال المرتبطة به

 . ومصادرتهانتجميد أصول اإلرهابيي -3

اإلبالغ عن المعـامالت الماليـة المريبـة         -4
 .المتعلقة باإلرهاب

المـساعدة  " دعم وتقوية التعاون الـدولي       -5
 ". وتبادل المعلوماتالقانونية المتبادلة

 .تعزيز ضبط أنظمة التمويل البديلة -6

تحسين وتطوير تنظيم التمـويالت الماليـة     -7
 .السريعة التى تتم بالتلكس أو الفاكس

مراجعة كافة القوانين والتشريعات الخاصة      -8
بالمنظمات غير الربحية والكيانات األخرى     
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التى يمكن أن تـستخدم كقنـوات لتمويـل         
 .اإلرهابيين

ة األمم المتحدة لمكافحة الفـساد    اتفاقي •
وهى االتفاقية التى تم فـتح      ) 2003(

باب التصديق عليهـا فـى ديـسمبر        
 وقد تضمنت فى الفصل الثاني      2003

 بأكملها تحت عنـوان     14منها المادة   
  .تدابير منع غسل األموال

  
  :وهذه المادة تتضمن

  
  14المادة 

  تدابير منع غسل األموال
  

 : على كل دولة طرف  -1
  

ن تنشئ نظاما داخليا شامال للرقابـة       أ  )  أ(
واإلشــراف علــى المــصارف   
, والمؤسسات المالية غير المـصرفية    

بما فى ذلك الشخصيات الطبيعيـة أو       
االعتبارية التى تقدم خدمات نظاميـة      
أو غير نظامية فـى مجـال إحالـة         

وعنـد  , األموال أو كل ما له قيمـة      
االقتضاء علـى الهيئـات األخـرى       

,  لغسل األموال  المعرضة بوجه خاص  
مـن أجـل    , ضمن نطاق اختصاصها  

ردع وكشف جميـع أشـكال غـسل        
ويتعين أن يشدد ذلك النظام     , األموال  

على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية     
عنـد  , الزبائن والمالكين المنتفعـين   

وحفظ السجالت واإلبـالغ    , االقتضاء
  .عن المعامالت المشبوهة

أن تكفل دون مساس بأحكام المـادة        )  ب(
  مــن هــذه ) سادسة واألربعــينالــ(

قدرة الـسلطات اإلداريـة     , االتفاقية
والرقابية والمعنيـة بإنفـاذ القـانون       
وسائر السلطات المكرسـة لمكافحـة      

بما فيهـا الـسلطات     (غسل األموال   
حيثمـا يقـضى القـانون      , القضائية

على التعاون وتبـادل    ) الداخلى بذلك 
المعلومات على الصعيدين الـوطنى     

نطاق الشروط التـى    والدولى ضمن   
يفرضها قانونها الداخلى وأن تنظـر      
لتلك الغاية فى إنشاء وحدة معلومات      
استخبارية مالية تعمل كمركز وطنى     
لجمع وتحليل المعلومـات المتعلقـة      
بعمليات غـسل األمـوال المحتملـة       

 .ولتعميم تلك المعلومات
 
تنظر الدول األطراف فى تنفيذ تدابير قابلة        -2

ـ     د حركـة النقـود     للتطبيق لكـشف ورص
والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبـر       

رهنا بضمانات تكفـل اسـتخدام      , حدودها
المعلومات استخداما سـليما ودون إعاقـة       
حركة رأس المال المشروع بأي صورة من       

ويجوز أن تشمل تلـك التـدابير       . الصور
اشتراط قيام األفراد والمؤسسات التجاريـة      

ر ضخمة مـن    باإلبالغ عن إحالة أي مقادي    
النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة      

 .عبر الحدود
 
تنظر الدول األطراف فـى تنفيـذ تـدابير          -3

مناسبة وقابلة للتطبيق إللـزام المؤسـسات       
ومنها الجهات المعنيـة بتحويـل      , المالية  

 :األموال بما يلى

ــة     )  أ( ــتمارات اإلحال ــضمين اس ت
اإللكترونية لألموال والرسائل ذات    

لومات دقيقة ومفيدة عـن     الصلة مع 
  .الُمصدر
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االحتفاظ بتلك المعلومـات طـوال       )  ب(
 .سلسلة عمليات الدفع

فرض فحص دقيق على إحـاالت        )  ج(
األموال التـى ال تحتـوى علـى        

  .معلومات كاملة عن الُمصدر
 
لدى إنشاء نظام رقابي وإشـرافي داخلـي         -4

ودون مـساس   , بمقتضى أحكام هذه المادة   
ـ       ة يجـدر   بأي مادة أخرى من هذه االتفاقي

بالدول األطراف أن تسترشد بالمبـادرات      
ذات الــصلة التــى اتخــذتها المؤســسات 
اإلقليمية والمتعددة األطراف ضـد غـسل       

  .األموال
 
تسعى الدول األطراف إلى تنمية وتعزيـز        -5

التعاون العالمي واإلقليمي ودون اإلقليمـي      
والثنائي بين السلطات القـضائية وأجهـزة       

رقابة المالية من أجل    إنفاذ القانون وأجهزة ال   
 .مكافحة غسل األموال

 
  :مؤتمرات دولية للتصدي لهذه الظاهرة •
  
 – مؤتمر المصرفيين األوربيين والعرب -

  :2005يونيو 
  
 من المؤتمرات الدولية للتصدي     د انعقدت العدي  -

مـؤتمر المـصرفيين    : لهذه الظاهرة ومنهـا     
 والعرب الذى انعقد فى شهر يونيـو        ناألوروبيي

في فرانكفورت بألمانيا بمشاركة قوية من       2005
وزارات الخزانة فى أوربا وأمريكا ومـشاركة       
مسئولين عرب كبار وقد اعتـرف فـى هـذا          
المؤتمر تشيب بونس مستشار وزارة الخزانـة       

من الـسذاجة االعتقـاد بنجـاح       "األمريكية أنه   
فى مكافحة غسيل   % 100الجهود الدولية بنسبة    

لكن يمكـن تحقيـق     األموال وتمويل اإلرهاب    
  ".بعض النجاح

واعتبر جوزيف طرابية رئـيس اتحـاد       
المصارف العربية فى كلمته أمام المـؤتمر أن        
موضوع غسيل األموال وتمويل اإلرهاب هـو       
القضية الرئيسية فى تطوير النظـام المـصرفى       

  .الحديث وبصفة خاصة فى العالم العربى
  

وقد أوصى المؤتمر بمنع وصول األموال      
م غسلها إلى المنظمات اإلرهابية ألنه إذا       التى يت 

حدث ذلك يمكن منع العمليات اإلرهابية أساسـاً        
كما دعا إلى اتخـاذ المزيـد مـن     , من الحدوث 

اإلجراءات وبصفة خاصة فى منطقـة الـشرق        
األوسط لتحسين عمليات فحص بيانات العمـالء       
باإلضافة إلـى تحـسين عمليـات التحقيقـات         

يل األموال واالهتمام   والمحاكمات فى قضايا غس   
عنـد فـتح حـسابات      " اعرف عميلك   " بنظام  
  .جديدة

  
 المؤتمر الدولى األول للتحويالت المالية عبر       -

  :2005 أكتوبر –العالم لندن 
  

 فى  2005 أكتوبر   18 و   17انعقد يومى   
العاصمة البريطانية لندن المؤتمر الدولى األول      

 من  300للتحويالت المالية عبر العالم بمشاركة      
المسئولين والخبـراء الـدوليين وقـد كـشفت         
, المناقشات عن العديد من العديد مـن الحقـائق        

حيث كشف لـورد المونـت وزيـر الخزانـة          
البريطانى األسبق والذي عمل وزيراً فى الفترة       

 أن عمليـات التحويـل      1993 حتى   1990من  
 ارتفعـت   2004المالية التى تمت خالل عـام       

 المستوى الدولى   حيث وصلت على  % 10بنسبة  
وأن الدول التى تتصدر    ,  مليار دوالر  233إلى  

مصادر تحويل األموال هى أكثر الـدول التـى         
 –تضم عدداً كبيراً من المهاجرين مثل فرنـسا         

ــا  ــسعودية –إيطالي ــدة – ال ــات المتح  الوالي
  .األمريكية



 111

وتحدث أمام المؤتمر الـيكس سـافوتوفن       
لـة  وزير المالية الروسى الـذى ذكـر أن جم        

 2002عمليات التحويل فى روسيا خالل عـام        
 مليـار دوالر    2.7 مليار دوالر منها     8.2بلغت  

بينما بلغت األموال المحولـة     , محولة من روسيا  
وقال إن بالده أنـشأت     ,  مليار دوالر  5.5إليها  

قسماً خاصاً فـى البنـك المركـزى الروسـى          
وتحدث فى المـؤتمر    , لمحاربة تمويل اإلرهاب  

فوكس رئيس شبكة تعقـب الجـرائم       أيضاَ وليم   
المالية فى الخزانة األمريكية وقد أشاد فى كلمته        
بما قامت به روسيا من التصدى لعمليات غسيل        

  .2001 سبتمبر 11األموال خاصة بعد 
  

لجهود العربية لمكافحة ظاهرة غسيل ا  :ثالثاً
  :األموال

جهود مجلـسى وزراء الداخليـة       •
  :)) 5((والعدل العرب

    
جلـس وزراء الداخليـة العـرب       أولى م 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب اهتماما      
واتخذ فى هذا المجال خطـوات متعـددة        , بالغاً

تنوعت بين وضع األطـر القانونيـة وتعزيـز         
 وإعداد الدراسات والبحـوث     اإلجرائيالتعاون  

إلى غير ذلك من اإلجراءات التـى تـستهدف         
محاصرة عمليـات غـسل األمـوال وتمويـل         

  .اإلرهاب
  

 اعتمـد مجلـس     التـشريعي ففى المجال   
 القـانون   2003وزراء الداخلية العرب فى عام      

 لمكافحة غـسل    االسترشادي النموذجي العربي
 استرشـادي  قانونياألموال بهدف توفير نموذج     

تستهدى به الدول العربيـة لوضـع تـشريعات         
مكافحة غسل األمـوال أو تعـديل التـشريعات         

, 1986تمد المجلـس عـام      وسبق أن اع  , النافذة
,  الموحـد للمخـدرات    النموذجي العربيالقانون  

الذى تضمنت بعض مواده نـصوصاً خاصـة        

بمكافحة غسل األموال المتأتية من االتجار غير       
اعتمـد  , 1994المشروع بالمخدرات وفى عام     

المجلس االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غيـر       
والتى , ةالمشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلي   

وقـد  . 30/6/1996دخلت حيز النفاذ بتـاريخ      
تضمنت المادة الخامسة من االتفاقية نـصوصاً       
, خاصة باإليرادات المتأتية من جرائم المخدرات     

والتدابير الالزمة للتحفظ عليهـا ومـصادرتها       
باإلضافة إلي تعزيز فعاليـة التعـاون العربـي         
واإلقليمي والـدولي فـي المجـال القـضائي         

ائي وتبادل المعلومـات المتعلقـة بهـذا        واإلجر
كما اعتمد مجلسا وزراء الداخلية والعدل      . الشأن

م، االتفاقية العربية لمكافحـة     1998العرب عام   
اإلرهاب التـي دخلـت حيـز النفـاذ بتـاريخ           

م، حيث تضمنت المادة التاسعة من      7/5/1999
هذه االتفاقية نصوصاً تتعلق بتـسليم العائـدات        

  .ريمة اإلرهابيةالمتحصلة من الج
  

م، تولت لجنة متخصصة    2003وفي عام   
من المجلسين تعديل هذه االتفاقية بحيث تجـرم        
تقديم أو جمع األموال أياً كان نوعهـا لتمويـل          
الجرائم اإلرهابية، كما أولـى مجلـس وزراء        
الداخلية العرب عناية كبيـرة لموضـوع آخـر         
يتعلق بغسل األموال، هو موضوع الفساد، فقـد        

، االتفاقيـة   2005المجلس في مطلع عـام      أقر  
العربية لمكافحة الفـساد التـي تـم إعـدادها          
باالشتراك مع مجلس وزراء العـدل العـرب،        

 علـي   2006ووافق في مطلع العام الجـاري       
استكمال مشروع القانون العربـي النمـوذجي       
لمكافحة الفساد، من قبل لجنـة مـشتركة مـن          

لمنصوص المجلسين بحيث يشمل كافة الجوانب ا     
. عليها في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفـساد       

م مدونة  2004وكان المجلس قد اعتمد في عام       
عربية استرشادية لقواعـد سـلوك المـوظفين        
العموميين تم تعميمها علي الـدول األعـضاء        

  .لالستفادة منها
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وهناك العديد من الدراسات المتخصصة       
في مجال مكافحـة غـسل األمـوال وتمويـل          

إلرهاب التي أصدرتها األمانة العامة للمجلـس       ا
التي تناولت علي سـبيل المثـال ال الحـصر،          
وسائل الكشف عن عمليـات غـسل األمـوال         
المتأتية من االتجار غير المشروع بالمخدرات،      
وأساليب غسل األموال ومسالكها وسبل التعاون      

ـ       ، ابين األجهزة األمنية والمـصرفية لمواجهته
عمليات تبيـيض األمـوال     ووسائل الكشف عن    

المتأتية من االتجار غير المشروع بالمخـدرات       
كما اعتمد المجلس مجموعة    . والمؤثرات العقلية 

مــن التوصــيات المتعلقــة بهــذا الموضــوع 
والصادرة عن مـؤتمرات القطاعـات األمنيـة        

ومنها، حث الدول األعضاء التـي لـم        . المعنية
ار تضع قوانين لمكافحة غسل األموال إلي إصد      

قوانين وطنية بهذا الشأن، وكذلك دعوة الـدول        
العربية إلي إنشاء وحدات للتحريـات الخاصـة        
بغسل األموال، ودعوتها إلي تبادل المعلومـات       
بين جميع القطاعات األمنية والمصرفية وتعزيز      
التعاون بينها في هذا الشأن، وكـذلك تـشجيع         
الــدول األعــضاء علــي توعيــة المــواطنين 

ستثمارية بأساليب عصابات غسل    والشركات اال 
  .األموال وإغراءاتهم في تنفيذ صفقاتهم

  
أما بشأن التعاون العربـي حيـال هـذه         
المشكلة، فإن األمانـة العامـة لمجلـس وزراء         
الداخلية العرب تواصل التنسيق مع هيئات العمل       
العربي المشترك، ومنها مجلس وزراء العـدل       

 لوضـع   العرب الذي يجري التنسيق معه حالياً     
مشروع اتفاقية عربية لمكافحة غسل األمـوال       
وتمويل اإلرهاب، وهناك اتصاالت حثيثة مـع       
اتحاد المصارف العربية إلعداد دراسة مشتركة      
للخروج برؤية أمنية عربية موحدة، تـستهدف       
قطع خطوط وقنوات تمويل التنظيمات اإلرهابية      
وتجفيف مصادرها في الخارج، كما أن هنـاك        

ن مجلس وزراء الداخلية العرب واتحاد      تنسيقاً بي 

المصارف العربية ومجموعة العمل المالي لدول      
، ) Mena Fate(الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

من أجل تشكيل فريـق عمـل مـن الخبـراء           
والمتخصصين لوضع قوانين عربيـة موحـدة       
تستهدف بها المؤسسات المالية لتحقيق التطبيـق       

عية في مجال مكافحة    األمثل ألحكام البينة التشري   
غسل األموال وتمويل اإلرهـاب فـي ضـوء         

. المتغيرات والتطورات الدولية بهذا الخصوص    
من توصـيات    "السادسة" وذلك تنفيذاً للتوصية    

المنتدى المصرفي لمكافحـة غـسل األمـوال        "
الذي عقد في شرم الشيخ في      " وتمويل اإلرهاب 

  . 2005سبتمبر 
  

س وزراء  وعلي الصعيد الدولي، فإن مجل    
الداخلية العرب يحرص علـي دعـم الجهـود         
الدولية التي تبذل لمواجهة هذه المـشكلة، مـن         
خالل حث الدول علي االنضمام إلي االتفاقيـة        

م، وإلي  2000الدولية لقمع تمويل اإلرهاب لعام      
 الدولية ذات الـصلة     تاالتفاقيات والبروتوكوال 

باإلرهاب وغسل األموال، والعمل علي االلتزام      
/ 8/9بتاريخ  ) 1373(بقرار مجلس األمن رقم     

م، الخاص بمكافحة اإلرهـاب وتجميـد       2000
أموال المنظمات اإلرهابيـة، واتخـاذ التـدابير        
الالزمة لتنفيذ التوصـيات الخاصـة الثمـاني        
الصادرة عن فريق العمـل المعنـي بالتـدابير         
المالية بشأن مكافحة تمويل اإلرهاب الـصادرة       

  .م2001 أكتوبر عام /في شهر تشرين أول 

 
إنشاء مجموعة عمل إقليمية لمكافحـة       •

غسيل األموال فـي الـشرق األوسـط        
  :  2005وشمال أفريقيا 

  
 2005 إبريـل    12 إلي   11في الفترة من    

انعقد اجتماع في البحرين إلنشاء مجموعة عمل       
إقليمية لمكافحة غسيل األمـوال فـي الـشرق         
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 األوسط وقد أنشأت هذه المجموعة تحـت اسـم        
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسـط       "

وشمال أفريقيا لمكافحة غسل األموال وتمويـل       
والتي تشكلت من " MENA FATE"اإلرهاب 

المملكـة األردنيـة    :  هـي     دولة عربيـة   14
، دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة ،        الهامشية

مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية     
قراطية الشعبية، المملكة العربية    الجزائرية الديم 

السعودية، والجمهورية العربية السورية، سلطنة     
عمان، دولة قطر ودولة الكويـت، الجمهوريـة        
اللبنانية، جمهورية مـصر العربيـة، المملكـة        
المغربية، الجمهورية اليمنية، وقد انضمت إلـي       
هذه المجموعة العراق وموريتانيا، ونظـراً ألن       

ال ال يمكن معالجتها بطريقة     مخاطر غسل األمو  
فعالة إال من خالل التعاون بين دول المنطقة فقد         
تمثلت أهم أهداف مجموعة العمل المالي لمنطقة       

 MENA"الشرق األوسـط وشـمال أفريقيـا    
FATE "        والواردة في مـذكرة تفـاهم تأسـيس

ـ         14المجموعة  التي قام رؤساء وفود الدول ال
  : يليفيما... أعضاء بالتوقيع عليها 

اتخاذ إجراءات فعالة في جميـع أنحـاء         -1
المنطقة لمكافحة غسل األموال بطريقـة      
فعالة طبقاً للقيم الثقافية الخاصة بالـدول       
األعضاء وأطرها الدسـتورية ونظمهـا      

  .القانونية

تبني وتنفيذ التوصيات الخاصة بمجموعة      -2
العمل المـالي حـول مكافحـة غـسل         

 .األموال

 األمم المتحـدة     تنفيذ معاهدات واتفاقيات   -3
ذات الصلة بالموضوع وقرارات مجلس     
األمن التابع لألمـم المتحـدة المعنيـة        

 .بمكافحة غسل األموال

التعاون سوياً لتعزيـز االلتـزام بهـذه         -4
المعايير واإلجراءات في منطقة الـشرق      

األوسط وشمال أفريقيـا والعمـل مـع        
المؤسسات الدوليـة األخـرى لتعزيـز       

ر واإلجراءات فـي    االلتزام بهذه المعايي  
 .جميع أنحاء العالم

العمل سوياً لتحديد الموضوع المـرتبط       -5
بعمليات غسل األمـوال ذات الطبيعـة       
اإلقليمية وتبادل الخبـرات حـول هـذه        
القــضايا وتطــوير الحلــول اإلقليميــة 

 .لمعالجتها
  

وتتميز مجموعة العمل المـالي لمنطقـة       
الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمكافحـة غـسل        

وال وتمويل اإلرهاب بأنها مجموعـة ذات       األم
طبيعة طوعية وتعاونية تم تأسيسها باالتفاق بين       
أعضائها وال تنبثق عن أية معاهدات دولية بـل         
هي مستقلة عن أية هيئة أو مؤسسة دولية أخرى         
فهي التي تحدد عملهـا ونظمهـا وإجراءاتهـا         
بتوافق أراء أعضائها علـي أن تتعـاون مـع          

األخرى خـصوصاً مجموعـة     الهيئات الدولية   
العمل المالى الـدولى لتحقيـق أهـدافها، وقـد          
اختيرت مملكة البحـرين كمقـر لـسكرتارية         
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسـط       
وشمال أفريقيا لمكافحة غسل األموال وتمويـل       
اإلرهاب واتفقت الدول األعضاء عـي اختيـار        
 لبنان كأول رئيس للمجموعة ومصر كأول نائب      

لرئيس المجموعة علي أن تكون مدة كـل مـن          
المنصبين عاماً واحداً وعلي أن تتـولى مـصر         

 ثم  2006منصب الرئيس اعتباًر من بداية عام       
يتم بعد ذلك تداول منـصب الـرئيس ونائـب          
الرئيس حسب الترتيب األبجـدي فـي اللغـة         

، كما تم اختيار مرشح المملكة العربيـة        بيةالعر
 4يذياً للمجموعـة لمـدة      السعودية سكرتيراً تنف  

سنوات ، وقد قامت مجموعـة العمـل المـالى          
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بتـشكيل       
فريق عمل التقييم المشترك والذي يقوم بتقنـين        
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الدول األعضاء وإجـراءات مكافحـة غـسل        
األموال وكذلك تم تشكيل عـدة لجـان مؤقتـة          

 والنقل  -لدراسة عدة موضوعات منها الحوالة      
 وغيــر ذلــك وتكتــسب –المــادي لألمــوال 

اإلجراءات التي تقوم بها مجموعة العمل المالي       
والتي يرأسـها هـذا      –لمنطقة الشرق األوسط    

 بأنهـا   -العام محمود عبد اللطيف مـن مـصر       
تتحرك بالتوازي مع التحركات الدولية ، كما أن        
هناك العديد من األعضاء المراقبين فـي هـذه         

 - بريطانيا – فرنسا   –ريكا  أم: المجموعة ومنهم   
 األمانة العامة لمجلس التعـاون      –البنك الدولي   

  . صندوق النقد الدولي-الخليجي
  
   :2005ندوة تأهيلية بالكويت  •

  
وفي مجال تأهيل الخبـراء فـي مجـال         
مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب نظـم        
البنك المركزي الكويتي مع مجموعـة العمـل        

األوسط وشـمال أفريقيـا     المالي لمنطقة الشرق    
وبالتنسيق مع البنك الـدولي وصـندوق النقـد         

 ديـسمبر  21 إلي  17الدولي ندوة في الفترة من      
 لتأهيل الخبراء في مجال مكافحة غسيل       2005

األموال وتمويل اإلرهاب وقد استهدفت النـدوة       
تهيئة خبراء مؤهلين من دول المجموعة للقيـام        

ول فـي مجـال     بمهام التقييم المشترك لهذه الد    
  .مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

  
الحوار األمريكي "المؤتمر الدولي األول حول  •

الشرق أوسطي حول مكافحة غسل األموال 
  2006القاهرة " وتمويل اإلرهاب

    
 مارس  23،  22انعقد في القاهرة  يومي      

الحوار األمريكـي   " المؤتمر األول حول     2006
ل األمـوال   الشرق أوسطي حول مكافحة غـس     

  نظم المؤتمر اتحاد المصارف    " وتمويل اإلرهاب 
  

العربية بالتعاون مع وزارة الخزانة األمريكيـة       
 جمهوريـة   –في فندق جراند الحياة ، القـاهرة        

  .مصر العربية
  

  :أهداف المؤتمر 
  

استهدف المؤتمر ترتيب منـصة حـوار       
مباشر بين القطاعات الماليـة لرفـع مـستوى         

ل عمليات تمويل اإلرهاب    الوعي واإلدراك حو  
وغــسل األمــوال وتعزيــز التطبيــق الفعــال 
إلجراءات مكافحة غـسل األمـوال وتمويـل        

  .اإلرهاب
  

  :الجهات المشاركة
  

شارك في هذا المؤتمر وفد رفيع المستوى       
من وزارة الخزانة األمريكية ومجموعـة مـن        
المدراء التنفيذيين من المصارف والمؤسـسات      

لعربية وقـادة المؤسـسات     المالية األمريكية وا  
والهيئات الدولية والعربية ومحافظو المـصارف   

ومن بـين الخبـراء والمحاضـرين       . المركزية
دانيال غليزر، مساعد الوزير ، لمكتب      / األستاذ

مكافحة تمويل اإلرهاب والجرائم الماليـة فـي        
محمـد  / وزارة الخزانة األمريكيـة، الـدكتور       
مريكـي  البعاصيري، رئيس لجنـة الحـوار األ      

الشرق أوسطي لمكافحة غسل األموال وتمويـل       
اإلرهاب، واألمين العام لهيئة  التحقيق الخاصة       

محمود / لبنان، األستاذ ) مكافحة تبييض األموال  (
عبد اللطيف رئيس مجموعـة العمـل المـالي         

/ لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا واألستاذ       
 تيم ويكر، مدير دائرة مكافحة غـسل األمـوال        

وتمويل اإلرهاب في البنك األهلـي التجـاري        
سـمير الـشاهد، المـدير      / السعودي، والدكتور 

التنفيذي لوحدة مكافحة غـسل األمـوال فـي         
جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء الداخلية      

  .العرب
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وباإلضافة إلى مشاركة كل من البنـوك       
  :,Citibank, JP Morgan Chaseالتالية 

Pershing, Arab Bank, Western 
Union, American Express, HSBC, 

  .ومصارف ومؤسسات مالية أخرى
  

  :المواضيع الرئيسية التى ناقشها المؤتمر

مضمون تطوير وتطبيق مكافحـة غـسل        −
األموال وتمويل اإلرهـاب فـى القطـاع        

 .الخاص

تطوير وتطبيق األحكام الرقابية لمكافحـة       −
غسل األموال وتمويل اإلرهاب فى القطاع      

 .الخاص

تطوير ضوابط األحكام لمكافحـة غـسل        −
األموال المؤسسية للخـدمات والمنتجـات      

 .ذات المخاطر األعلى

المقومات األساسية فـى برنـامج فعـال         −
لتطبيق مكافحة غسل األموال وتقييم وإدارة      

 .المخاطر

 .تطوير ضوابط تمويل اإلرهاب المؤسسية −

مقومات وعناصر غسل األموال وتمويـل       −
 .اإلرهاب المركبة

دور المصارف اإلسالمية فـى مكافحـة        −
 .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  
استمرت أعمال المـؤتمر يـومين علـى      

  :النحو التالى
  

  :2006 مارس 22اليوم األول للمؤتمر 
  :الجلسة االفتتاحية

/ تحدث فى بدايـة هـذه الجلـسة الـسيد       −
جوزيف طربية رئيس مجلس إدارة اتحـاد       

يد االهتمام  المصارف العربية فأكد على تزا    
العالمى فى الفترة األخيرة بمكافحة غـسل       
األموال وتمويل اإلرهاب خاصة مع تفاقم      
هذه الظاهرة مشيراً إلى أن حجم األمـوال        

 تريليون دوالر بما    3المغسولة سنوياً نحو    
,  النـاتج العـالمى    إجمـالي من  % 5يمثل  

من حجم التجارة الدولية حيث تأتى      % 8و
ى المرتبة الثالثة   صناعة تبييض األموال ف   

عالمياً من حيث الحجم بعد تداول العمالت       
وأكد علـى أن اتحـاد      , وتصنيع السيارات 

المصارف العربية الذى يرأسه أسس خلية      
خاصة لمكافحة غسل األمـوال وتمويـل       
اإلرهاب وتتكون هذه الخلية مـن رجـال        
قانون ومصارف وأن االتحاد على اتصال      

, قليمياً ودوليـاً  دائم بكافة الجهات المعنية إ    
وأضاف أنه يطلق مجموعة من األفكار من       
أجل تحصين مصارفنا العربية ضد غـسل       

إنـشاء آليـة    : األموال ومن هذه األفكـار    
عربية مشتركة تضم المرجعيات الماليـة      
والمصرفية العربية بهدف تنسيق المكافحة     
الجماعية لتبييض األموال وتمويل اإلرهاب     

ميـة عربيـة    وتصميم وتنفيذ حملـة إعال    
 إحاطـة   األساسـي مشتركة يكون هـدفها     

 بكافة التطورات اإليجابيـة    الدوليالمجتمع  
ــة   ــة العربي ــى المنطق ــى تحــدث ف الت

وكـذلك  , والمؤسسات المصرفية والماليـة   
إنشاء منصة دولية إقليميـة دائمـة تتـابع         
بشكل متواصل كـل مـستجدات قـضية        
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب مؤكـداً      

رار الدعم الكامل للجنة الحـوار      على استم 
 الشرق  أوسطى حول عمليـات       األمريكي
 .المكافحة

فرنـسيس ريكـاردون    / كما تحدث السفير   −
 بالقاهرة فأكد أن هنـاك      األمريكيالسفير  

أمور تهم السياسة الخارجية ومناطق ذات      
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أولوية تعمل أمريكا دبلوماسياً تجاهها مـع       
الحكومة المصرية وتمثـل هـذه األمـور        

مية إقليمية ودولية ويمكن تلخيصها فـى       أه
 – الديمقراطية   –السالم  : ثالث كلمات هى  

نحن نهدف لبـدء    : وأضاف قائالً , الرخاء
حوار بين الجهات العامة والخاصـة فـى        
المنطقة بما تشمله من أمور تخص غـسل        
األموال وحماية نظمنا المالية مؤكداً علـى       
أهمية الشراكة فى مواجهة المخاطر للذين      
يرغبون فى العمل ضد نظمنـا أو إيجـاد         
تصدع بين القطاع العام والخاص أو بـين        

وأشار إلى أن بالده تعمل على      , الحكومات
 من خالل الـشرق     اإلقليميتدعيم التعاون   

األوسط وشمال أفريقيا فليس كافياً للواليات      
 مـع الحكومـات     الفرديالمتحدة التعامل   

ولكن البد من التعـاون المـشترك بـين         
لحكومات والقطـاع الخـاص وتوحيـد       ا

الصفوف لمكافحة المجرمين واإلرهـابيين     
مؤكداً أن غسل األموال وتمويل اإلرهـاب       
ال يهدد حياتنا فقط ولكـن يهـدد رخائنـا          

وأضاف أنه بـدون القواعـد      , االقتصادي
الحاكمة الشفافة والقوانين لمنع مثل هـذه       
الجرائم لن تتمكن الحكومات مـن جـذب        

األجنبية المطلوبة أو زيـادة     االستثمارات  
حجم األعمال لتحـسين مـستوى معيـشة        

 .المواطنين

محمـود  / كما تحدث فى هذه الجلسة السيد      −
 الماليعبد اللطيف رئيس مجموعة العمل      

 –لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيـا       
فأكـد أن   " مصر"ورئيس بنك اإلسكندرية    

غسل األموال وتمويل اإلرهاب أصبح من      
ار غير المنظورة التـى تهـدد       أهم األخط 
وأشار ,  فى ظل العولمة   العالمياالستقرار  

  إلى أن المجموعة التى يرأسها حققت خالل       
  

فترة وجيزة العديد من اإلنجـازات منهـا        
تشكيل فريق عمل التقييم المشترك وهـذا       

 –الفريق برئاسة مصر وعضوية الكويت      
ويهـدف  ,  الجزائـر    – تونس   –السعودية  
لدول وإجراءات المكافحة ومدى    إلى تقييم ا  

اتفاقها مع المعايير الدوليـة الموضـوعة       
وسوف تبدأ إجراءات التقييم المشترك لهذا      

وأضاف أنه تـم تـشكيل      , العام فى سوريا  
 اإلمارات  –فريق عمل للتدريب من لبنان      

 بهـدف   – اليمن   – المغرب   – البحرين   –
كمـا تـم    , تحسين الخبرات وزيادة الوعى   

مؤقتة لبعض الموضـوعات    تشكيل لجان   
مثل الحوالة والتحويالت غير الرسمية بين      
دول المنطقة وبين العالم والنقـل المـادى        
لألموال وكذلك اإلشراف ووضـع نظـم       
وقواعد للمنظمات التى ال تهـدف للـربح        
لمتابعة تحويلها حتى ال تـستخدم لتمويـل        
اإلرهاب أو فى أهداف أخرى مثلمـاً تـم         

 .يمناكتشافه مؤخراً فى ال
  

  :جلسات وورش عمل اليوم األول للمؤتمر
  

 جلسات عمل باإلضافة إلى 3شهد اليوم األول 
  : ورش عمل3
  

  :ناقشت الجلسات أوراق العمل التالية
  

أهمية ضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل        -
 تـصميم   –اإلرهاب فى المؤسسات المالية     

وتطبيق البرامج الفعالـة لمكافحـة غـسل        
ل اإلرهاب للمؤسسات المالية    األموال وتموي 

 منهج قياس المخاطر ومحددات مخـاطر       –
 السلطات  –غسل األموال وتمويل اإلرهاب     

 صـاحب   – العميـل    – المنتج   –القضائية  
  . الحدود المالية–الحساب 
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  :كما ناقشت الموضوعات اآلتية
  

اختيار مدير االلتزام وفريق العمل وتطوير      
ـ       سل السياسات واإلجـراءات لمكافحـة غ

 تصميم وتطبيق   –األموال وتمويل اإلرهاب    
برامج تدريبية للموظفين حول مكافحة غسل      
األموال وتمويل اإلرهاب وتطوير وتطبيـق      

 –آليات التدقيق لمكافحة غـسل األمـوال        
إدراج مكافحة تمويل اإلرهاب ضمن سياق      

  .إدارة العقوبات االقتصادية
  

أهم مناقشات جلسات وورش العمل فى اليوم 
  :ول للمؤتمراأل
  
أكد الدكتور محمد البعاصيرى رئيس لجنة       −

 الشرق أوسـطى حـول      األمريكيالحوار  
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أن      
المؤتمر يهدف إلـى المـصلحة العربيـة        
األمريكية المشتركة ألن المصارف العربية     
, لها حسابات ضخمة فى مصارف أمريكـا      
ـ        ة والتى لها مصالح وفـروع فـى المنطق

والبد أن يكون هناك جهد دولـى       , العربية
مشترك لمكافحة غسل األمـوال وتمويـل       
اإلرهاب خاصة أن الدول العربية أخـذت       
خطوات متقدمة على صعيد التشريعات فى      
موضوع غسل األموال وتجلى ذلك فى قيام       
مجموعة العمل المالى للـشرق األوسـط       

كما أشـار إلـى أن هـذا        , وشمال أفريقيا 
 مبادرة مـصرفية مهنيـة ال       المؤتمر هو 

 .عالقة لها بأى منظومة سياسية
 
دانيل غليزر مساعد وزير    / أوضح السيد    −

 لمكافحة تمويل اإلرهاب    األمريكيالخزانة  
والجرائم المالية أنه يجب مواجهة الـذين       
يقومون بغسيل األمـوال بطـرق ذكيـة        
ومبتكرة ويجب أن يتم تبادل معلومات فى       

فحة غـسل األمـوال     هذا الشأن دولياً لمكا   
وتمويل اإلرهاب والبد من تطوير عمليات      
متابعة ومراقبة غسيل األموال من خـالل       

 .أقسام متخصصة فى البنوك
 
واين ليمنغ المستشار القانونى    / أشار السيد    −

 HsBcومدير االلتزام اإلقليمي فى بنـك       
" رفيع المـستوى  "إلى أهمية مدير االلتزام     

ـ       درة ماليـة   داخل البنك بحيث تكون له ق
وقانونية ويفضل أن تكون له خبرة علـى        
المستوى الدولى فى مكافحة غسل األموال      
وان تكون له ثقافة عامة بحيث يتمكن من        

وأشار إلـى   , القيام بدوره على أفضل وجه    
 , مدير التـزام     200أنه فى أمريكا هناك     

وأشاد بما تم وضعه من قوانين ولوائح فى        
سيل األموال  الشرق األوسط فيما يختص بغ    

كما أن البنوك المركزية أنـشأت وحـدات        
لمراقبة وتلقى كل المعامالت المشتبه فيهـا   
وتخطر جهات الدولة وأضاف أن هنـاك       
سياسات للتعامل مـع األشـخاص الـذين        
يكونوا بالسلطة فى دولة معينة وقد يسيئوا       

 .استخدام هذه السلطة
 
أشار بارى كوتس الرئيس الدولى لمكافحة       −

موال وتمويـل اإلرهـاب ببنـك       غسل األ 
أمريكان إكسبريس إلى انـه مـن المهـم         
االستناد إلى دراسات تقييم المخاطر ألنهـا       
جزء من مكافحة غسيل األموال وأنه بدون       
صياغة واضحة من اإلدارة العليـا  فـى         
البنك سوف يفشل برنامج مكافحة غـسيل       
األموال كما يجب أن تتلقى اإلدارة العليـا        

 .فى هذا الشأنتقارير دورية 
  

تريس أرنت مدير ومستشار    / أشار األستاذ  −
Pershing L.L.C أنه لتقييم أداء مديرى 

االلتزام فى البنوك المختـصين بمكافحـة       
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غسل األموال يجب أن نلجـأ إلـى جهـة          
, مستقلة أو شخص مستقل لتقيـيم األمـر       

ويجب على هذا الشخص المستقل أن يتأكد       
.. اءات  من معرفة مديرى االلتزام لإلجـر     

ومستوى تـدريبهم وفـى     .. كيفية تطبيقها   
تـريس  / تعقيبه على احد األسئلة قال السيد     

أرنت أن أمريكا اسـتفادت مـن أحـداث          
سبتمبر وهناك قواعد جديدة لتشديد الرقابة      
على الحسابات البنكية تدخل  حيز التنفيـذ        

 والذين لديهم حسابات    2006 أبريل   4يوم  
علـيهم  شخصية فى البنك سـوف تطبـق       

ويجب تحديد مـن    قواعد جديدة فى أمريكا     
هــو العميــل والتحقــق مــن شخــصيته 
وشخصية المستفيد من االعتماد وفى هـذا       
الشأن فإن المحكمة العليا فى أمريكـا رأت        
أن الشخص يرتكب جريمة غسل األمـوال     
إذا ساعد شخص آخر على التهـرب مـن         

 .الضرائب فى بالده وليس فى أمريكا
 
إلين عزيز مساعدة رئـيس     / أكدت السيدة  −

بنك االعتماد اللبنانى أن لبنان لها تجربـة        
وكانت من قبل على القائمة السوداء لكـن        
اآلن هناك التزام بالقواعد الـصادرة عـن        

وأشـارت  , مجموعة العمل المالى الدولية     
أن الدول العربية لن  تسمح لإلرهاب بأن        
يستخدم مصارفنا كما وضعنا مـا يمنـع        

نوك اللبنانيـة كقنـاة ألمـوال       استخدام الب 
مشبوهة أو قذرة وأضافت نحن فى لبنـان        

كنا نعانى من قيـام مهربـى المخـدرات          
بإنشاء قواعدهم المالية واآلن تقوم البنـوك       
بالتأكد من خالل إجراءات محددة مـن أن        
األموال ال تأتى مـن تجـارة المخـدرات         
وأشارت إلى أن البنوك اللبنانية ال تتعامل       

نوك خارجية إال بعد الرجوع إلى      مع أيه ب  
, البنك المركزى اللبنانى ضماناً للـشفافية     

وأضافت أنه يتم التعـرف علـى العميـل         

ونوع عمله ولماذا يقوم بالتحويل وعما إذا       
كان العميل تعمد إخفاء بعض المعلومـات       

...  العنـوان    – اسم األب    –مثل التليفون   
ل ويتم االحتفاظ بالمعلومات عن العمي    , الخ  
بـل  ,  سنوات بعد إغالق الحـساب     5لمدة  

نحاول التعرف على أسباب غلق الحـساب       
 .خاصة لو حدث فجأة

 
تحدث الـدكتور سـمير الـشاهد المـدير          −

التنفيذى لوحدة مكافحـة غـسل األمـوال        
بجمهورية مـصر العربيـة عـن أنـواع       
المخاطر التى تواجه البنوك مـن جـراء        
عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهـاب      

 : ل أنهافقا

ويجب أن تكـون    : مخاطر رقابية    -1
هناك رقابة مستمرة على الحسابات     

  .ذات درجة المخاطر المرتفعة

وهى التـى قـد     : مخاطر قانونية    -2
تترتب علـى مقاضـاة البنـك أو        
صدور أحكام ضده أو من العقـود       

 .التى قد يتضح أنها غير سارية

 أن البنك الذى    أي: مخاطر السمعة    -3
ال يـضر   يقوم بعمل غسيل أمـو    

 .بسمعته

وهـى مخـاطر    : مخاطر التشغيل  -4
التعرض للخسارة المباشرة أو غير     

 .المباشرة

 .مخاطر االئتمان -5

إذا لم يتم التعرف    : مخاطر التركيز  -6
على هويـة العمـالء وعالقـتهم       
بغيرهم من العمـالء فلـن يتـاح        

 .للبنوك قياس نسبة التركيز

 .مخاطر السيولة -7



 119

ولتفادى هذه المخـاطر أكـد علـى        
ة تطبيق البنوك ألسلوب أعرف عميلك     أهمي

متضمناً سياسات قبول العميل والتعـرف      
على العميل والرقابة والمتابعة المـستمرة      
وأن يحصل البنك على الحد األدنـى مـن         
المعلومات عن العميل كما يجب أن يقـوم        
البنك المركزى بـالتمييز بـين العمـالء        

  . ومرتفعى المخاطرمنخفضي
 

ئب الرئيس فـى    وتحدث جوزيف كاشى نا    -
ويسترن يونيون فأشار أن مؤسسته المالية      

 دولة مـن    200لديها أعمال فى أكثر من      
 ألف موقـع    250 شبكة تخدم    500خالل  

 مليـون   150على مستوى العالم ولـديهم      
عملية مالية سنوياً والعمليات الماليـة تـتم        

وأضاف قائالً لدينا أكثر    , خالل ربع ساعة  
 منتشرين فى    من مديرى االلتزام   250من  
 مكاناً فى العالم ومنها مكتب فى دبـى         15

حيث يقوم بمراقبة كل المعامالت وهنـاك       
رقابة من خالل الكمبيوتر ولكـن هنـاك        
حاالت ال نهتم بها ألننا ال نقلق من شخص         

 دوالر وبـصفة عامـة نبحـث        50يدفع  
وعمليـات  , المخاطر القادمة من كولومبيا   
مليـات  والع, الغش المنتشرة فى نيجيريـا    

  .المالية الخطرة فى الصين
 
هانى أبـو الفتـوح مـدير       / تحدث السيد    -

 4االلتزام ببنك عمان الدولى فقال أن هناك        
وأشار إلى  , ى الحذر منها  فئات خطرة ينبغ  

 :أن هذه الفئات هى 

األشخاص ذوى العالقـات     : الفئة األولى 
السياسية أو أصحاب المناصـب     

  .السياسية العليا

  .بنوك القطاع الخاص : ةالفئة الثاني

  .بنوك المراسلة : الفئة الثالثة

  .المنظمات الخيرية: الفئة الرابعة
  

وأضــاف أن هــذه الفئــات عاليــة 
فمثالً الشخصيات السياسية يجب    , المخاطر

التدقيق سواء كانت شخصيات محليـة أو       
أجنبية وهذا يتمشى مـع اتفاقيـة األمـم         
ـ       ا المتحدة لمكافحة الفساد والتعامـل معه

وعلى سبيل  , يعرض البنوك لمخاطر عليا   
المثال رئيس نيجيريا األسبق سانى أباتشى      

 مليار دوالر فى بنك سويسرى      3.4وضع  
بالطبع تضرر البنك السويسرى الذى قـام       
بعمل حسابات مشفرة له ودفع هذا البنـك        

 مليـون دوالر إلدارة غـسيل       25غرامة  
األموال فى سويسرا وتضررت سمعة هذا      

  .البنك
  

أيضاَ األعمـال المـصرفية لبنـوك       
القطاع الخاص البد أن يتم التعرف علـى        
شخــصية صــاحب األمــوال والمــالك 

وأسباب فتح الحساب والمتوقع    , المستفيدين
من أنشطة هذا الحساب وما مصدر ثـراء        
الشخص وما وصف األنشطة االقتـصادية      
والبد أن نجمع معلومات عن سمعة عميل       

وص بنـوك   بنوك القطاع الخاص وبخـص    
المراسلة وأكد سيادته على أهمية تجميـع       
المعلومات الكافية فى هـذا الـشأن أمـا         
المنظمات الخيرية فأشار أنه بعد أحـداث       

 سبتمبر اتضح أن الكثير من الجمعيات       11
الخيرية تم إساءة استخدامها لتصبح ضمن      

وأكد ضـرورة تنظـيم     , منظومة اإلرهاب 
اجعـة  زيارات ميدانية لهذه الجمعيات ومر    

ترخيص األنشطة وما هى الجهات المانحة      
وهل لديهم سلطة إلرسال أموال للخارج أو       
تلقى أموال من الخارج وهل يسيطر على       
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الجمعية أحـد األشـخاص ذوى األفكـار        
  .السياسية ؟ 

  
وفى تعقيب له على أحـد األسـئلة قـال            -

 التنفيـذي الدكتور سمير الـشاهد المـدير       
 فى مصر أنه    لوحدة مكافحة غسيل األموال   

ال يجب أن يتعرض موظف البنـك أليـة         
مساءلة عند اإلفصاح بحسن نية عـن أى        
عملية مشتبه فيها حتى لـو اتـضح بعـد          

وأشار إلـى   . التحقيقات عدم صحة شكوكه   
أن الكريدت كارت له أهمية فـى كـشف         
التحركات وإنفاذ القانون مـثالً الـشخص       

ودفع , المشتبه به كان نزيالً فى فندق كذا        
  .الخ.... اتورة العشاء فى مكان كذا ف

  
  اليوم الثانى للمؤتمر

  .2006 مارس 23الخميس 
  :الجلسة الرئيسية

تم إلقاء الكلمة الرئيـسية وهـى كلمـة          •
محمد بن على كومان األمـين      / الدكتور

العام لمجلـس وزراء الداخليـة التـى        
تضمنت جهود مجلس وزراء الداخليـة      

 قبـل   العرب والتي سبق اإلشارة لها من     
  .فى هذا البحث

  
  :أهم ما دار فى ورش العمل

تحدث ميشال ماتشين المـدير الـدولى        •
لاللتزام بالبنك العربى فأكـد أهميـة أن        
تكون لدينا تكنولوجيـا عاليـة لمقاومـة        
غسيل األموال ويجب أن نكون حـذرين       
من أن أموال الجمعيات الخيرية قد تذهب       

وبالنسبة للبنوك يجب المتابعة    , لإلرهاب
ألنه قد يأتى عميل جديد يتحـول إلـى         

ولذلك يجب التأكيد على أهميـة      , شرير
وكــذلك تنفيــذ , المراجعــة الحــسابية 

ومعرفـة  , إستراتيجية المراقبة والمتابعة  
ماذا تضم صناديق البنوك فمثالً رئـيس       
شيلى األسبق بينوشيه قام بفتح حـسابات       
فى بنك بنيويورك وكان يحـصل علـى        

  .مانة بالبنكأمواله من صندوق األ

تحدثت سمر بعاصيرى مدير االلتزام فى       •
بنك البحر المتوسط بلبنان فحذرت مـن       
أساليب غسيل األموال والتى أصـبحت      
متطورة والمعامالت الماليـة أصـبحت      

وطالبـت بعـدة إجـراءات     , أكثر تعقيداً 
يتخذها رجـال البنـوك وهـى رصـد         

 وتقـوم   – معرفة العميـل     –الحسابات  
 برصد العمليـات    –ومياً  إدارة االلتزام ي  

المالية والصفقات  كما تقـوم بتـدريب        
 .موظفيها

أكد تـريس أرنـت مـدير ومستـشار          •
Pershing L.L.C على أهمية الشفافية 

والبد من  , لألفراد القانونيين داخل البنك   
والتوجـه  , جمع االستمارات والوثـائق   

لإلنترنت لمعرفة أى كيان يريد التعامـل       
 .مع البنك

ل ماتسين المـدير الـدولى      وتحدث ميشا  •
لاللتزام بالبنك العربى فأكد على أهميـة       

وتتبع مـسار   ... عمل ملف لكل عميل     
سلوك العميل ومقارنته بسلوك العمـالء      

وإذا رفض  , من نفس المنطقة الجغرافية   
العميل تقديم بعض المعلومات المطلوبـة      
فهذا مؤشر لتوخى الحـذر ومـع ذلـك         

لدول التـى   فالواليات المتحدة من أعلى ا    
 .بها غسيل األموال

أكد كريس كازوكـاى مـساعد مـدير         •
االلتزام لمكافحة غـسل األمـوال فـى        
مجموعة سيتى البنكية أن مجموعته لديها      
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 قـارات   3أجهزة رقابية منتـشرة فـى       
تفحص الكثير من األوراق والوثائق لكن      
رغم ذلك لدينا أعمال فى أماكن وأقـاليم        

 عاماً  20ن  مختلفة بل ولدينا استمارات م    
من الحـاالت   % 90يجب تغييرها وفى    

نُعيد االستمارات إلـى قـسم االلتـزام        
وأكـد محمـد    , الستكمالها قبل العميـل   

منصور مدير مكافحة غسل األموال فى      
البنــك التجــارى القطــرى أن متابعــة 
الحسابات هى جوهر عمليـة مكافحـة       
غسيل األموال كما أن هناك تحدى جديد       

لوجيا فـى عمليـات     وهو استخدام التكنو  
 .غسل األموال

  
  :نتائـج البـحث

  
من خالل ما سبق استعراضـه يمكـن        
ة التوصل إلى النتائج التالية بخـصوص ظـاهر       

  -:غسيل األموال
  

 أن ظاهرة غسيل األمـوال هـى ظـاهرة          -1
ظهرت فى الواليات المتحدة األمريكية فـى       
العشرينات والثالثينات من القرن الماضـى      

لمافيا األمريكية التـى    عن طريق جماعات ا   
قامت بإخفاء األموال الناتجة عن جرائمهـا       
من خالل إدماجها مع أموال متحصله عـن        
أنشطة تجارية مشروعة أو تهريـب تلـك        
األموال إلى الخارج للتمويه على مـصدرها    

 ثم إعادتها مرة أخرى إلى الـبالد        اإلجرامي
  .واستثمارها فى أنشطة مشروعة 

  
لمى قـد تزايـد لمواجهـة        أن االهتمام العا   -2

 11عمليات غسيل األموال بعـد هجمـات        
 علـى الواليـات المتحـدة       2001سبتمبر  

  األمريكية حيث تم الـربط بـين الهجمـات         
وبين حركة التحويالت المالية التى مولـت       

تدريب المجموعـة اإلرهابيـة أو تنقلهـا        
وأقامتها ، وعقب هذه الهجمـات تزايـدت        

ـ     صادر الماليـة   الجهود الدولية لتجفيف الم
  .لإلرهابيين 

  
 أن المصارف هى غالباً مـا تكـون أهـم           -3

القنوات لغسيل األموال وهى المحطة األولى      
للتحويل إلى أماكن أخرى لتصبح شـرعيه       
ومن ثم متابعة بقية اإلجراءات الالزمة من       

  .خالل االستثمار فى قنوات شرعية 
  
 3 أن حجم غسيل األمـوال يبلـغ سـنوياً           -4

من إجمـالى   % 5دوالر بما يمثل    تريليون  
من حجـم التجـارة      % 8الناتج العالمى و    

الدولية حيث تأتى صناعة غسيل األموال فى       
المرتبة الثالثة عالميا من حجم التجارة بعـد        

  .تداول العمالت وتصنيع السيارات 
  
 أن نظام الخصخصة المطبق فـى بعـض         -5

الدول يمكن أن يمثل ثغرة تنفذ من خاللهـا         
 غسيل األموال كما يمكـن لهـذه        عصابات

العصابات غسيل األموال من خالل شـراء       
أسهم وسندات فى البورصة أو دخول سوق       

  .لمجوهرات وغير ذلكالعقارات والفنادق وا
  
  أن هناك حاجة ملحـة لتوحيـد الجهـود           -6

والمبادرات المتالحقة التـى تقـوم  بهـا          
المؤسسات المالية الدولية لحرمان شبكات     

موال وتمويـل اإلرهـاب مـن       غسل األ 
استخدام النظام المصرفى العـالمى فـى       

  .تحقيق أغراضها 
  
أن هناك صلة مباشرة بين تزايد العمليات          -7

اإلرهابية دوليا وبـين عمليـات غـسيل        
األموال التـى تتـيح التمويـل الـالزم         

  .للجماعات اإلرهابية 
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 أن قضية غسيل األموال وتمويل اإلرهـاب        -8
يسية فى تطـوير النظـام      هى القضية الرئ  

المصرفى الحديث وبصفة خاصـة فـى       
  .العالم العربى 

  
 أن هناك ضرورة ملحة بأن تقـوم البنـوك          -9

باالهتمام بنظام إعرف عميلك عند فـتح       
حسابات جديدة بحيث يجب تحديد من هو       
العميل ، والتحقق من شخصيته ، وبياناته       
الشخــصية ، والتحقــق مــن شخــصية 

عتماد ، كما أن هنـاك       من اال  نالمستفيدي
ضرورة لتدريب مـديرى االلتـزام فـى        
البنوك العربية مع االستفادة من الخبرات      

  .األمريكية واألوربية فى هذا الشأن 
  

ــا  -10 ــدة تواجهه ــاطر عدي ــاك مخ  أن هن
المصارف من جـراء عمليـات غـسل        
األموال وتمويل اإلرهاب ، وهى مخاطر      

  يل رقابية وقانونية ومخاطر السمعة والتشغ    
واالئتمان والسيولة لذلك البد من التطبيق      
الجيد لنظام إعـرف عميلـك متـضمنا        
سياسات قبول العميـل والتعـرف عليـه        
والرقابة والمتابعة المستمرة وأن يحـصل      
البنك على الحد األدنى من المعلومات عن       
العميل كما يجب أن تقوم البنوك المركزية       
بالتمييز بين العمالء منخفضى ومرتفعـى      

  .المخاطر 
  

 أن هناك بعـض الثغـرات فـى النظـام           -11
المصرفى الدولى من خـالل مؤسـسات       
  مالية تقوم بالتحويل السريع مثل ويسترن      

  
  
  
  

يونيون التى تتم العمليات المالية لها خالل       
ربع ساعة ولديها أعمال فى أكثـر مـن         

 شـبكة تخـدم     500 دولة من خالل     200
ديها  ألف موقع على مستوى العالم ول      250
  . مليون عملية مالية سنوياً 150

  
 ضرورة فرض رقابـة صـارمة علـى         -12

المنظمات الخيرية التى تتلقى تحـويالت      
مالية حتـى ال يـساء  اسـتخدام هـذه           

  .منظمات لتدخل ضمن منظومة اإلرهابال
  

 البد من اسـتخدام التكنولوجيـا العاليـة         -13
ــات غــسيل  ــة عملي ــة لمقاوم  والمتقدم

  .األموال
  

نه رغم الجهود المبذولة في الدول العربية        أ -14
لمكافحة غـسيل األمـوال إال أن هنـاك         
ضرورة ملحة لوضـع اتفاقيـة عربيـة        
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،      
كما ينبغي وضع قوانين عربيـة موحـدة        
للمؤسسات المالية لتحقيق التطبيق األمثل     
ألحكام البنية التشريعية فى مجال مكافحة      

ألموال وتمويل اإلرهاب فى ضوء     غسل ا 
  .التطورات الدولية 

  
 أن هناك تجارب ناضجة فى بعض الدول        -15

العربية مثل مصر ولبنـان واإلمـارات       
وتونس لمكافحة غسل األمـوال ويمكـن       
االستفادة من هذه التجارب واالستفادة من      

  .إيجابيتها وتفادى سلبياتها  
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  توصيات البحث
  ـــ
  

  

 ت كل ما سبق أتقـدم بالتوصـيا       بعد استعراض 
  - :التالية

  

تشكيل لجنة مشتركة مـن المنظمـات        -:أوالً  
والهيئات العربيـة المعنيـة لوضـع       
إستراتيجية عربية لمكافحـة غـسيل      
األموال وتمويل اإلرهـاب تتـضمن      
برامج متنوعة وقائية وعالجية يوكـل      
تنفيذها إلى األجهزة األمنية والمصرفية     

لحكومية واألهلية  وغيرها من الجهات ا   
  )).5((المعنية

  
ضرورة أن تقوم البنوك العربية بتبنى       -:ثانيا  

أحدث آليـات وتقنيـات وإجـراءات       
التحقق من أية عمليات مـشبوهة لهـا        
اتصال بغـسيل األمـوال أو تمويـل        
اإلرهاب مع تبنى المعايير والقواعـد      
المالية والمصرفية الدولية فـى هـذا       

لمحليـة  المجال حفاظا علـى الثقـة ا      
   .العربي المصرفيوالدولية بالقطاع 

  
التوسع فى تـوفير متطلبـات اإلدارة        -:ثالثا  

واإلفصاح والشفافية وفق أسس سليمة     
على مستوى دول المنطقـة العربيـة       
تداركا لبعض المحاوالت الدولية فـى      
إثارة الشبهة حول بعض المؤسـسات      
المالية واإلنسانية العربية بعد أحـداث      

   .2001 سبتمبر 11
  

 ضرورة التدقيق بصفة خاصـة فـى        - :رابعا
العمالء والبنوك الذين ينتمون إلى دول      
ال تتوافر لديها نظم تشريعية مناسـبة       

  .لمكافحة غسيل األموال 

 توخى الحذر أثناء تعامل البنوك مـع        - :خامسا
العمالء الذين يمارسون أنشطة متعلقة     
بالسلع الثمينة مثل المجوهرات والذهب     

يارات والتحـف وكـذلك الـذين       والس
يتعاملون فـى العقـارات والتـأجير       

  .التمويلى 
  

 ضرورة أن تهتم البنوك باإليـداعات       - :سادساً
النقدية الكبيرة التى يودعها أصـحاب      
ــخاص  ــسهم أو األش ــسابات بأنف الح
المفوضين فى التعامل على الحـساب      
بما ال يتمشى مع طبيعـة نـشاطهم ،         

عات النقديـة   وكذلك التنبه إلى اإليـدا    
المتكررة التى ال يتناسـب مجموعهـا       
خالل فترات معينة مع النشاط الـذى       
يقوم به العمالء ، وكذلك ينبغى التنبـه        
إلى اإليداعات النقدية المتكررة من قبل      
جهات مختلفة فى حسابات أحد العمالء      
لغرض غير واضح ودون أن يكـون       
هناك ثمة عالقة بـين هـذه الجهـات         

ك ينبغـى أن تنتبـه      والعميل ، وكـذل   
المصارف لإليداعات الكبيرة التى يتم     
تحويلها من خـالل فتـرات زمنيـة        
قصيرة إلى جهـة أخـرى ال تـرتبط         
بشكل وثيق بنشاط العمالء الذين قاموا      

  .بتحويلها 
  

 ضرورة توخى الحذر الـشديد تجـاه        -:ً  سابعا
نظام الحوالة ألن عمليات التحويل تتم      

مليـات  دون االحتفاظ بمـستندات للع    
وللعمالء وأحيانا يتم االحتفاظ بها لفترة      

 إلى صـعوبة تتبـع      ىقصيرة مما يؤد  
  العمليات المنفذة من خالل هذا النظـام       
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من قبل السلطات المختصة ، كمـا أن        
نظام التحويل قد يستخدم فـى غـسل        
األموال عن طريق نقل األموال القذرة      
بصورة سريعة من مكان الجريمة إلى      

ه ثم إعـادة تحويـل       آمن أخرىأماكن  
األموال بطرق شرعية مما يمكن مـن       
إخفاء مصدر النقود وصعوبة اقتفـاء      
آثارها ولذلك أقترح أن تتدخل البنـوك       
المركزية لوضـع بعـض الـضوابط       

والنظم اإلشرافية علـى هـذا النظـام        
  .إلحكام الرقابة على نظام الحوالة 

  
 إدخال مكافحة غسل األموال وتمويـل       - :ثامنا

 وسائر الجرائم الماليـة فـى       اإلرهاب
مناهج الدراسات الجامعيـة كـالحقوق      
وإدارة األعمال والعلوم والمـصرفية     

  .والمالية فى الجامعات العربية
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  مصادر البحث
  ـــ

  
 المواجهـة   -:مأمون سـالمة    / الدكتور  )) 1((

 الندوة العلمية   –الجنائية لغسل األموال    
التى نظمها مركز بحـوث ودراسـات       

ة الجريمة بكلية الحقوق جامعـة      مكافح
 منـشورات  – 1997 ديسمبر  –القاهرة  
  .المركز 

   
كلمة جوزيف طربية رئيس مجلس إدارة      )) 2((

إتحاد المصارف العربية فـى الجلـسة       
 األول حـول    الدولياالفتتاحية للمؤتمر   

 الشرق أوسطى حول    األمريكيالحوار  
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب     

  . م 2006 مارس 22/23القاهرة 
  
 –دراسة للباحث بشير البكـر  بـاريس         )) 3((

 م تحت عنوان غسيل     2005فرنسا سنة   
 شـبكة   –األموال يهدد اقتصاد العـالم      

  .األنترنت
  

محمد بن على كومـان     / كلمة الدكتور   )) 4 ((
األمين العام لمجلـس وزراء الداخليـة       

 األول حول   الدوليالعرب أمام المؤتمر    
 الشرق أوسطى حول    يكياألمرالحوار  

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب     
   .2006 مارس 23، 22القاهرة 

  
محمد بن علـى كومـان      . اقتراح من د  )) 5 ((

األمين العام لمجلـس وزراء الداخليـة       
 الـدولي العرب واالقتراح مقدم للمؤتمر     

 الـشرق   األمريكياألول حول الحوار    
أوسطى حول مكافحة غـسل األمـوال       

 23 ،   22ل اإلرهـاب القـاهرة      وتموي
   .2006مارس 

  
  ):مشاركة للباحث فى مؤتمرات ( 
  

 األول  الدولي  المشاركة فى أعمال المؤتمر       -
 الـشرق أوسـطى     األمريكيحول الحوار   

حول مكافحة غـسل األمـوال وتمويـل        
 مــارس 23 ، 22 القــاهرة –اإلرهــاب 

2006.  
  
  المشاركة فى مؤتمر العولمة والقانون بكلية        -

 إبريـل   12 ،   11الحقوق جامعة أسـيوط     
2006. 

 


