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تجرى االعمال المصرفية بقصد الربح من خالل التعامل مع العمالء  
ومنهم غاسلو األموال الذين يكتسبون األموال غير المشروعة عن أعمال مرتبطة 

اللجوء بأنشطة غير مشروعة فيتحصل المال من مصدر غير مشروع فيحاولون 
الى المصارف إلضفاء المشروعية عليه عن طريق الحصول على خدمات 
المصارف التي تشكل اهم القنوات للتعامل مع المال في الحياة االقتصادية في ظل 
التزامه بمبدأ السرية المصرفية التي يستغلها غاسلو األموال مما يتطلب تنظيم هذه 

 . السرية لمواجهة عمليات غسيل األموال 
 

Abstract 
 

     Banking businesses are performed for the purpose of 
interest through dealing with clients , like money launderers 
who obtain illegitimate moneys by businesses  related 
illegitimate activities . Thus , the money is gained in a means 
of illegitimate sources . They attempt to resort to banks to 
grant legitimacy to their businesses by getting banking 
services which form the most important channels of dealing 
with money in the economical life in view of the obligation of 

                                                      
  .٢٠١٠ /١٢/٥قبل للنشر في  *** ٢٥/٣/٢٠١٠أستلم البحث  في ) *(
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banking secrecy principle which is invested by money 
launderers , so it is required to organize this secrecy to 
confront money laundry processes .  

 

 
 

ه    ى آل د وعل يدنا محم ى س الم عل الة والس المين والص د هللا رب الع الحم
 . وصحبه اجمعين وبعد 

 
 :  مدخل تعريفي بموضوع البحث -أوًال

الل  ان   ن خ ربح م ى ال ول عل د الحص رى بقص رفية تج ال المص االعم
الء المصرف   التعا ع عم ل م لو . م نهم غاس الهم   وم ون اعم ذين يمارس وال ال  االم

ة             ة أو خدمي ال تجاري . بصفتهم الشخصية او بصفة شرآات وهمية لها دور في اعم
ر        طة غي ة بانش ال مرتبط ن اعم ة ع وال الناتج بون االم خاص يكتس ؤالء االش وه
مشروعة فيتحصل المال من مصدر غير مشروع، فيلجئون الى المصارف الضفاء           
م     كل اه ي تش دمات المصارف الت ى خ ق الحصول عل ن طري ه ع روعية علي المش
رية          دأ الس ا بمب ل التزامه ي ظ ادية ف اة االقتص ي الحي ال ف ع الم ل م وات التعام قن

دأ ا   ذا المب ريهم ه وال فيغ لو االم تغلها غاس ي يس رفية الت ه المص ل ب ذي يتعام ل
ذه المشكلة التي              ى دراسة ومعالجة ه ا ال ا دعان ه، مم فافية مع عمالئ المصرف بش

 . آافة تفشت في الدول المتقدمة منها والنامية
 

 :  اسباب اختيار الموضوع -ثانيًا
ا   بب اختيارن اهمة    ان س ذا مس دنا ه ون جه و ان يك ث ه وع البح موض

دأ السرية           متواضعة في إمكانية الحد من ظاهرة غسل             د مب وال من خالل تقيي االم
اة المصارف التي              ر قن اتهم عب ر عملي المصرفية التي يستغلها غاسلو االموال لتمري

 . تؤدي دورًا مهمًا في االقتصاد القومي 
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 :  نطاق البحث -ثالثًا
يتمثل نطاق البحث في قناة المصارف التي يستغلها غاسلو االموال لتحرير  

 . غير مشروعة  مصادرأموالهم الناشئة عن
 

 :  فرضية البحث -رابعًا
 قيمة اخالقية وعرفية اءافترض البحث ان لمبدأ السرية المصرفية ابتد 

 االموال غاسلووعقدية وقانونية تمسكت بها المصارف في تعامالتها واخترقها 
استغاللها، فكانت فرضية البحث ايجاد االسلوب الذي يتمكن المشرع من  ؤواواسا
 .  مواجهة هذا االختراق خالله

 
 :  منهج البحث -خامسًا

رن إن وجدنا هنالك ما يخدم سنتبع في دراستنا منهج البحث التحليلي والمقا    
 . البحث

 
 :  خطة البحث -سادسًا

 : لى ثالثة مباحث وآاالتي عفي ضوء ما تقدم نقسم دراستنا  
 .  التعريف بغسل األموال وعملياته–:المبحث األول

 .  التعريف بالمصرف وعملياته -:بحث الثانيالم
 . تفعيل الرقابة لمواآبة تنظيم السرية المصرفية-:المبحث الثالث

 
 

   
    

 
اد   اء البع ه واإلخف اليب التموي ارف بأس ى المص وال ال لو األم أ غاس يلج

 . اموالهم غير المشروعة الشبهات عنهم لغرض اضفاء المشروعية على مصدر 
تغلها غاسلو                وال التي يس وألجل الوقوف على التعريف بعمليات غسل األم

 : لى المطلبين االتيين عاألموال فال بد لنا ان نقسم هذا المبحث 
 .  التعريف بغسل األموال-:المطلب األول
 .   عمليات غسل االموال -:المطلب الثاني
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والهم                ى ام يسلك غاسلو األموال قنوات المصارف إلضفاء المشروعية عل
ا               ا بم وهم على قدر آبير من المهارة والذآاء والتستر وفق مراحل وآليات يختارونه
ي    ات المصرفية الت ر العملي ا عب ي يمررونه ة الصفقة الت ة ونوعي ع آمي يتناسب م

ب، و            ذا المطل ا المقصود            تالئمها وهذا ما سنوضحه في ه ك سنوضح م ل آل ذل قب
 : بغسل األموال وموقف الشريعة االسالمية منه، وذلك في الفرعين االتيين 

  المقصود بغسل األموال –:الفرع األول
  موقف الشريعة االسالمية من عمليات غسل األموال –:الفرع الثاني

 
   

    
تم    ل األموال هو م   المقصود بغس   ة ت صطلح يستخدم للتعبير عن عمليات مالي

ة                    في اطار قطع الصلة بين المال ومصدره غير المشروع ، بحيث يظهر في النهاي
تثماره في مختلف المجاالت             )١(آأنه مال ناتج من مصدر مشروع      ذا يمكن اس ، وبه

ة              ان خارج إطار االقتصاد الرسمي للدول د أن آ ة بع داخل االقتصاد الرسمي للدول
نه آان في إطار االقتصاد الخفي فيها وهذا السلوك ليس وليد السنوات الماضية             أي ا 

مية ،     ذه التس ا ه رت فيه ي انتش ا    إذالت ة ، وانم نة البحري ن القرص ديث ع  زاد الح
درات          ارة المخ ه بتج رًا الرتباط ديث نظ ر الح ي العص لوك ف ذا الس تهر ه اش

ة  ة المنظم ابات الجريم ى تإذ. وعص ون ال عى المجرم وال  يس ل األم ل ونق حوي
م في                 ا وه تفادة منه المتحصلة من جرائمهم او تغيير طبيعتها ، لكي يستطيعون االس

والهم       روعة ألم ر المش فة غي رتبط بالص ي ت ة الت ن المالحق أمن م ون في، )٢(م قوم

                                                      
لسنة ) ٣٥(جالل وفاء محمدين ، مكافحة غسيل األموال ، طبقاً للقانون الكويتي رقم . د) ١(

، ١ ، رقم٢٠٠٢ية ، العدد األول ، حوث القانونية واالقتصاد، مجلة الحقوق للب) ٢٠٠٢(

   . ٢٧٣ص

 ، دار ١ابراهيم حسن عبد الرحيم المال ، المواجهة الجنائية لجريمة غسيل األموال ، ط) ٢(

   . ٢٦، ص٢٠٠٩القلم للنشر والتوزيع ، دبي ، 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (50), Year (16) 



١٠٦ )١٦(، السنة ) ٥٠(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد  

ن   لة م البسلس ى     األعم دف ال ي ته ة الت ة المالي ة ذات الطبيع رفات القانوني  والتص
ى ا     ذه         التمويه والتعتيم عل ر المشروع له وال لمصدر غي اة         األم  لكي تظهر في الحي

طة     ن أنش الت م ًا أو متحص ا أرباح رى باعتباره رة أخ ادية م االقتص
ان     )٢(ومن وقائع جريمة غسل االموال عن تجارة المخدرات       .)١(مشروعة  التي تفيد ب

ر مطار                     ا عب لدورن في الماني ة وس ان من مدين شخصين من الجنسية االوربية قادم
لدولي يحمالن معهما حقيبتين قاما بوضعها عبر الطائرة  التي يستقالنها وفيها            دبي ا 

 مبالغ آبيرة من
 المتحصلة من التجارة غير المشروعة للمخدرات وبعد التدقيق تبين وجود            األموال 

اء   سجالت  من خالل سفرهما المستمر و     د وصول الطائرة مس و  ١٠بع نة  يولي س
ت اال  ٢٠٠٤ ا وتبين ت مراقبتهم دره     تم غ ق وال بمبل فت االم ة وآش وراق النقدي

ا   يورو وجد قميص به جيو    ) ٩٨٣٠( وال وحزام ن من  ب خاصة مصممة لحفظ االم
ه  القماش فيهما جيوب خاصة ادعى  احدهما          م          أن اني من االل ه يع .  حزام ظهر آون

حن  ر ش ي  ٣٧٠واآلخ ي دب ال الصرافة ف د مح ى اح د ايصالها ال ورو يري ف ي .  ال
غ         محاولة لألفالت من   ا بمبل م    ١٠٠( العقاب وغرم آل منهم ذا     )  الف دره اجد ان ه

م ال وازي الحك بحانه        ي ا اهللا س ول اودعه ى عق ؤثر عل ي ت ة الت ذه الجريم ائج ه نت
ذه االرض   في المستخلف   وتعالى للتفكير والعمل للشباب    ا      فضال .  ه  في عن تأثيره

 .االقتصاد الرسمي
ر " او " تبييض" غسل األموال . )٣(ان من تسميات         وال   " تطهي او تنظيف األم

 . أو تجفيف األموال القذرة، وقد تسمى بالسوداء 

                                                      
 ، دار ٢وال ، طعبد الرحمن السيد قرمان ، مساهمة البنوك في مكافحة غسيل األم. د) ١(

   . ٣، ص٢٠٠٤النهضة العربية ، القاهرة ، 

ابراهيم حسن عبدالرحيم المال، المواجهة الجنائية لجريمة غسل االموال، دار القلم، ) ٢(

 ١ هامش ٤١٤، ص٢٠٠٩مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، االمارات العربية، دبي، 

ات العربية المتحدة، بتاريخ ، الشارقة، دولة االمار)٨٨٥٠(عن جريدة الخليج العدد

  . م١٦/١٠/٢٠٠٢

مشار اليه لدى دانة حمة  . ٣جمال الطيب عبد الملك ، مكافحة غسيل األموال ، ص) ٣(

 ، ٢٠٠٥، اطروحة ماجستير ، غسيل األموال ، كلية القانون ، جامعة السليمانية ، باقر

  .  ٦٣ص
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وال   يل األم انون المصري غس د عرف الق ه )١(وق لوك ينطوي " بان ل س آ
تبدالها                ا او اس ا او حفظه ا أو إدارته على اآتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه

ا            تثمارها او نقله ا           او ايداعها او ضمانها او اس ا او التالعب في قيمته " . أو تحويله
ا في م                 انون التي       ٢/اذا آانت متحصلة في احدى الجرائم المنصوص عليه  من الق

واد المخدرة وتصديرها               تنص على جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والم
حتجاز االشخاص وجرائم االرهاب    اواالتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل و      

 ". اليه االتفاقات الدولية ومصر طرفا فيهاوما اشارت
ر  أ ١٩٩٠ االوربية لغسيل االموال الصادر عام       ف اللجنة يتعريعد  و         شموال  آث

عملية تحويل االموال المتحصلة من انشطة    "وتحديدا لعناصر  غسيل االموال بانه     
وال               ذه االم او " جرمية بهدف اخفاء او انكار المصدر غير الشرعي والمحضور له

اظ        ن االحتف ة ع ؤولية القانوني ب المس ا ليجن ب جرم خص ارتك اعدة اي ش مس
 .  )٢(بمتحصالت هذا الجرم

بعضهوعرف       ه)٣( ال ادر   " بان اء مص ل اخف ن مراح ر ع والتعبي ر األم  غي
 في الدورة االقتصادية ثم التداول بها ودخولها في مجال            إدخالهاالمشروعة ومن ثم    

تثمار ا البن". االس ا وعرفه اني بانه  او اإلجراءاتمجموعة من ( ك المرآزي العم
ة     لألموال او الوسائل الهادفة الى اخفاء المصدر الحقيقي         األنماط  والممتلكات المتأتي

ال   ن اعم هم ذه   جرمي رعية له فة الش نح ص ك بم وال وذل ي  األم داولها ف ادة ت  واع
 ). االقتصاد

ة الناتجة      بل  ان الهدف الرئيسي لعملية غسيل االموال يتمث             تحويل السيولة النقدي
 غير المشروعة الى اشكال لغرض التمويه ولغرض تأمين عودتها الى           األعمالعن  

 .االقتصاد العام للبلد بعيدة عن الشبهات

                                                      
و ، قانون غسيل األموال  ماي٢٢ الصادر في ٢٠٠٢ لسنة ٨٠ من قانون رقم ١/م) ١(

 .  المصري 

المحامي يونس عرب، جرائم االموال، دراسة في ماهية ومخاطر غسيل االموال ) ٢(

وبيان مخطط المصارف لمواجهة هذه الجرائم، نشرت واالتجاهات الدولية  لمكافحتها  

 .٣االردن ص-على جزئين في مجلة البنوك

مجلة كلية بغداد  / واالساليب وااآلثار االقتصاديةخولة رشيد حسن، غسيل االموال، المفه) ٣(

 .  ٢٥٦، ص٢٠٠٤ ،٧للعلوم االقتصادية، الجامعة ع
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 -: متمثلة بـ )١( من عناصراألموالعملية غسيل تتكون و
 :الغاسل
وز او تمت        ي تح ة الت ة او المؤسس خص او المنظم و الش ر وه واال غي ك ام ل

 قانونية  آثارمشروعة وتسعى الى غسلها، وتمثل احد اطراف التعاقد لغرض ترتيب           
  .)٢(مشروعة
 :الغسول 

انون ويلحق                          ة للق االجراءات المخالف وم ب ذي يق وهو المؤسسة او المصرف ال
ا  بهم السماسرة للعمالء والوسط  ار    اء والمساعدين فتطابقت االيرادت تج االث ن لكي تن

  .تزام او نقله او تعديله او انهائهالتي تؤدي الى انشاء االل
 :المغسول 

ه                  د ب زام ويقص ل االلت ي مح ا وه الت وغيره وال او المتحص و االم " وه
ذي                    " المعقود عليه  د وال ى التعاق دافع ال ل الباعث ال ذي يمث اء السبب ال علما بان اخف

 .م هو الغرض البعيد المخفي يتعلق بنوايا الملتز
ة         ا االمريكي ى عصابات المافي وال ال ود اصل مصطلح غسل االم ي )٣(ويع  ف

د تسمى                    ة وق ا شراء محالت الغاسالت االلي الثالثينيات في القرن الماضي ومجاله
ا سرا بهدف                   ر مشروعة ويحتفظ به بالسوداء وهي االموال التي تكتسب بطرق غي

 التهرب من الضرائب 

                                                      
 : مصدر الكتروني–غسيل االموال اثره وضوابط مكافحته ) ١(

 Htm:/A://FilE pagelofb   
ط االيجاب الصادر من احد العاقدين ارتبا" من القانون المدني العراقي، بان العقد ٧٣/ م) ٢(

   ".بقبول االخر على وجه تثبيت اثره في المعقود عليه

خاصة بمكافحة غسيل االموال هي الواليات المتحدة في  ومن اقدم الدول في تنظيم قواعد) ٣(

اتفاقية فينا (ي نظمت قواعدها  ومن االتفاقيات الت١٩٩٠وقرت في  ١٩٧٦ و١٩٧٠

 للدول FATF ومختصرها باالنكليزية ١٩٨٩ الحالية لعام  ومجموعة العمل١٩٨٨

-١٤ص.١٩٩١السبع الصناعية الكبرى وطبقت توصياتها مجلس االتحاد االوربي عام 

 .  عبد الرحمن السيد فرحان، مصدر سابق. ٢٢ص
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ه مفهوم      )١(تبعا لمصدر ان غسل االموال             ال ل ى        ان الم  ضيق يقتصر فقط عل
اتي      د ي المال الناجم عن تجارة المخدرات ، ومفهوم واسع وفيه يكون مصدر المال ق
ب           ة آتهري ؤثرات العقلي درات والم ارة المخ ن تج ال ع رائم فض مولية الج ن ش م

ام و            ال الع م   االسلحة وا الشخاص وتهريب النقود وتجارة الرقيق واختالس الم من ث
 .ادخال هذه االموال ضمن النشاطات االقتصادية لتداولها

بعض        وال )٢(وعرف ال يل االم ه غس ر"بان اء مصادر  التعبي ل اخف ن مراح  ع
ا      داول به م الت ادية ث دورة االقتص ي ال ا ف م ادخاله ن ث روعة وم ر المش وال غي االم

وال وهو    وهذا التعريف يعبر عن مراحل غسل        " ودخولها في مجال االستثمار    االم
 .الذي نؤيده آذلك

 
  

       
ُقل الَّ   " )٣(قال تعالى  ة الرائدة في تجريم غسيل االموال     تعد الشريعة االسالمي          

اتَُّقواْ        ْم      َيْسَتِوي اْلَخِبيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َآْثَرُة اْلَخِبيِث َف اِب َلَعلَُّك ي اَألْلَب ا ُأْوِل َه َي  الّل
وَن  ال" ُتْفِلُح ا وق اِم     " ايض ى اْلُحكَّ ا ِإَل ْدُلوْا ِبَه ِل َوُت َنُكم ِباْلَباِط َواَلُكم َبْي ْأُآُلوْا َأْم َوَال َت

 )٤(" ِلَتْأُآُلوْا َفِريقًا مِّْن َأْمَواِل النَّاِس ِباِإلْثِم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن
لم   وقال       ي ولعل بعضكم ان      "  رسول اهللا صلى اهللا عليه وس م تختصمون ال انك

يكون بحجته الحن من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع، فمن قطعت له من حق                   
 "اخيه شيئا فال يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار

دين                فاإلسالم         يؤآد على حفظ مصالح االنسان ويعد المال احد خمسة وهي ال
ا                 وا و مفسدة ودفعه ال فه لنفس والعقل والنسل وآل ما يفوت هذه االصول ومنها الم

                                                      
ميادة صالح الدين ، عمليات غسيل األموال وسبل مواجهتها من خالل التشريعات ) ١(

 رسالة ماجستير ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل ، والجهاز المصرفي ،

  .  ٢٢ ، ص٢٠٠٥

خولة رشيد حسن ، غسيل األموال المفهوم واالساليب واالثار االقتصادية ، مجلة كلية ) ٢(

  .  ٢٥٦ ، ص٢٠٠٤ ، ٧بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، ع

  . ١٠٠سورة المائدة االية ) ٣(

  . ١٨٨ية سورة البقرة اال) ٤(
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رين     ال االخ ى م داء عل ع االعت ذلك تمن ة وآ ة المغلظ لحة والعقوب و مص ه
 . )١(وممتلكاتهم

د ال            ال واح ين ان الم ك يتب ن ذل ي   وم ل الت ه المراح رت علي ا م ر مهم يتغي
ر          وال بقصد تطهي والهم أيسلكها غاسلو االم ه االسالم       . م ال الحرام حرم ده فالم   وع

ل والتبي      ع للغس ذي يخض ال ال روع والم ر مش ب غي اب آس رام  يب ال الح ض والم
ان التي اذا                   آال ى بعض االعي ال عل ذا الم هما محرم بحكم الشرع فال يجوز قياس ه

تغيرت من حال الى حال وتغييرها جذريا على عكس حال المال الذي يمر بمراحل                
ل ال ي ر ا  الغس دل او تغيي ه تب را علي ه ال ي  ط ن ذات ه ع فة فنقل ة ص تص ذ المحرم خ

 .ضه ماال حالاليحرام بعد غسله وتبيالبحقيقته وجوهره فال يكون المال 
 العامة والفقراء واصحاب    ةلحمصفاذا آان صاحبه مجهوال فيجب التخلص منه ل           

 .)٢( نافعا للمسلمينالحاجة والجمعيات الخيرية والمنظمات االنسانية التي تقدم عمال
 

  
   

ال  وم ان الم ن المعل ة " )٣(م ة مادي ه قيم ل مال و آ ان" ه ل شيء ال)٤(وب   آ
ة        يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان          وق المالي " يكون محال للحق
انون ال   م الق ل بحك ن التعام رج ع ي تخ ياء الت انون ان فاالش ز الق ال يجي ون مح  تك

ال لغ           للحقوق المالية فهي   ا لفظ الم ا تخرج عن نطاق           وان آان يطلق عليه ة اال انه
انون هو                    ة الق ال في لغ ا لكون الم آل حق اي مصلحة ذات        "المال شرعا او قانون

 ".قيمة مالية يقرها القانون للفرد
دره               ون مص ره، آ ت آث ال يثب ًا ف د مقوم له ال يع راد غس ذي ي ال ال ر فالم غي

دور                   ه لكي ي اء وتموي ات إخف ر عملي مشروع فيشرع غاسلو األموال الى تحويله عب
                                                      

  . ٧هـ، ص ١٤٢٣  ٢ جمادى١٤ ، الجمعة ١٧٥٨ ، ع Issueحسام الدين حسين  )١(

عباس احمد الباز، الفقه واصوله، جامعة الكويت مذكور لدى حسام الدين حسين من . د) ٢(

– عدد جريدة ١٧٥٨ الجمعة، ٢ جمادي١٤ موقع الكتروني ٩ ص – ٨ص 

www.Issue.com  هـ١٤٢٣ سنة   

   . ١٩٥١ لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم  ٦٥/م) ٣(

  من القانون المدني العراقي٦١/م) ٤(
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وال  . ذلك المال في دائرة القبول عبر مراحل ووفق آليات    )١(وتمر عملية غسل األم
ع         ن ان تق ل يمك ذه المراح رى، وه ن االخ ف ع ة تختل ل مرحل ل وآ ثالث مراح ب

ة             ع آل مرحل ع           جميعها دفعة واحدة آما ويمكن ان تق تقلة عن األخرى او ان تق  مس
د حازت       ى مراحل           )٢(الواحدة تلو االخرى، وق ناتي عل ول  وس ة القب  المراحل الثالث

 -:غسل االموال وآلياتها
 .  مراحل غسل األموال -:الفرع االول
 .  آليات غسل األموال -:الفرع الثاني

 
 

  
   

 
  : Placementع مرحلة التوظيف واإليدا: اوال

 
اق                ي نط روعة ف ر المش ة غي وال النقدي ال األم ي إدخ ة ف ذه المرحل ل ه تتمث

ة دورة المالي رًا    )٣(ال ر عرضة للكشف ونظ ا األآث ة األصعب لكونه ي المرحل  وه
ودع    ى م رف عل هل التع ن الس روع وم ر المش ال غي ع الم ر م اطي المباش للتع

وال ى الت   . )٤(األم اج ال وة تحت ذه الخط تم وه د ت ارة وق اطة  )٥(روي والمه ا بوس  أم
                                                      

، ١عبد المجيد الحكيم وآخرون، الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي، ج )١(

  . ٣ ، ص١٩٨٠وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد ، 

، عمليات غسيل األموال وسبل مواجهتها من خالل ميادة صالح الدين تاج الدين  )٢(

التشريعات والجهاز المصرفي ، رسالة ماجستير ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة 

     . ٢٤ ، ص٢٠٠٤الموصل ، 

، افحة غسيل األموال ، كلية الحقوقعبد الرحمن السيد قرمان ، مساهمة البنوك في مك.  د)٣(

    . ٥٧ ، ص٢٠٠٤المنوفية ، مصر ، 

، أطروحة دكتوراه ، كلية زينة غانم عبد الجبار الصفار ، األسرار المصرفية . د) ٤(

   . ٩٦ ، ص٢٠٠٥، جامعة الموصل ، القانون

  www.arab law. org :                   المحامي يونس عرب ، الموقع االلكتروني) ٥(
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نهم،         بهات ع اد الش د إبع م بقص ن معه نهم أو مم وب ع ن ين وال او م لي األم غاس
 . وااليداع يتم بعيدًا عن المصدر غير المشروع لذلك المال 

رة       ) ١(إن إيداع        د الكبي ة النق األموال غير المشروعة يهدف الى التخلص من آمي
وال    )٢(ا وتحويلها الى أشكال أخرى ، وقد يلجأ       ونقلها من موضع حيازته     غاسلو األم

ة الم   ى تجزئ تندات  ال ر المس و . ال او تزوي د يلجئ غيرة او   ) ٣(نوق دن الص ى الم ال
اد عن الشبهات               ة واالبتع ائل الرقاب تخلص من عبء      االحياء الهادئة لتفادي وس وال

ة  وب.  الى المصارف بوساطة اشخاص متعددين      نضخامة المال فيلجئو   هدف التغطي
 . التي تعد المرحلة التالية للمرحلة األولى 

 
  : Layering مرحلة التغطية -:ثانيا

ة             ة التغطي ى مرحل ال ال ل الم ى ينتق ة األول د ان نجحت المرحل ن )٤(بع ، وم
ان عن              در االمك اده ق ال وإبع الم مصدر الم اء مع يم وإخف ة التعت ذه المرحل صفات ه

ة          ف. مصدره غير المشروع   ر من دول  لكي   )٥(تتعدد تصرفاتهم بتحريك المال الى أآث
ة        )٦(يصعب تتبع مصدره   ه الحالي دًا         .  وذلك بتغيير طبيعت ر تعقي ة أآث ذه المرحل إن ه

 )٧(هم الى المصارف وؤوعالمية، ومما يساعد غاسلو األموال في انجاز عملياتهم لج 
اقض في التش          )٨(المتساهلة في العالم   أخير في إصدار        وتلك التي تتسم بالتن ريع والت

ي ال  ائية والت ام القض ق    االحك ي تطب رطة او الت زة الش ع اجه اون م رية )٩(تتع  الس
 . المصرفية بصورة آبيرة 

 

                                                      
سيل األموال ، المفهوم واالساليب واآلثار االقتصادية ، مجلة كلية خولة رشيد حسن ، غ) ١(

   . ٢٥٧ ، ص٢٠٠٤ ، ٧بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ، ع

   . ٢المحامي يونس عرب ، مصدر سابق ، ص) ٢(

   . ٢٦١خولة رشيد حسن ، مصدر سابق ، ص) ٣(

   . ٢٥ميادة صالح الدين تاج الدين ، مصدر سابق ، ص) ٤(

   . ٢٦١خولة رشيد ، مصدر سابق ، ص) ٥(

   . ٢٥ميادة صالح الدين تاج الدين ، مصدر سابق ، ص) ٦(

   . ٢٠٠زينة الصفار ، مصدر سابق ، ص. د) ٧(
(8) The Baghdad news paper, www.feont.com  

   . ٢المحامي يونس عرب ، مصدر سابق ، ص) ٩(
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  : Integration مرحلة االندماج -:ثالثا
ة          أموال اخرى مكتسبة              ) ١(ويقصد بهذه المرحل ر المشروعة ب وال غي دمج األم

ة المصدر        مرة أخ  من مصادر مشروعة واستخدامها      أموال مشروعة معلوم      . رى آ
ة  ذه المرحل ون     )٢(وتحصل ه ا فتك ت عليه ي أجري ه الت ات التموي اح عملي د نج  بع

وال                        ة في األم انوني وباتت مختفي ر الق ًا عن المصدر غي د انفصلت تمام األموال ق
 . المشروعة المصدر 

ابقة التي م        )٣(وتشكل هذه المرحلة تتمة          ات الس وا     للحلق ا األم ر   رت خالله ل غي
روعة الٍ . المش دوير متت ب     لالوبت نوات تكتس ع س تغرق بض د يس وال ق ر م  المظه

افها ان                     ر المشروع ولكن يمكن اآتش القانوني بحيث يصعب اآتشاف المصدر غي
أ غاسلو        )٤(آانت هيئة الرقابة فاعلة    د يلج ذه المراحل              وق ر من ه ى أآث وال ال . االم

ي قضية  ا حدث ف ذا م ر)٥(وه ور  ف ات  " انكلين م ى درج ن أعل وال م ت األم فانتقل
ت        م انتقل داع األول ، ث ي االي ية ف ملت القض ث ش توى حي ى مس ى ادن ورة ال الخط

ان  ي ثم رة ف ى مصارف منتش وال ال ي  ياألم ى أشخاص لك ال ال ل الم م نق  دول ، ث
ة ال     رآات عامل ى ش وال ال ت األم م انتقل بهات ، ث ن الش د ع التوزيع وتبتع ي ب تختف

ا نشاطات              تأتيها رة أخرى في شرآات فيه وال م  الشبهات في أوربا ثم أدخلت األم
وال   لوهذا ما يدل على ان غاس      . مختلفة عن سابقتها ثم في حسابات مصرفية         ي االم

لي    اط غاس ة الصفقة ونش ر حسب طبيع د تتغي ل ق ة ب ى مراحل معين ون ال ال يرآن
ع، و           ة وموق ات ال يمكن         األموال وعالقاتهم المتوزعة في أآثر من دول ك وفق آلي ذل

 . حصرها ولكن من األولى إيراد بعضها 
 
 
 

                                                      
   . ٦٤ ، صعبد الرحمن السيد قرمان ، مصدر سابق. د) ١(

   . ٢٦٢خولة رشيد حسن ، مصدر سابق ، ص) ٢(

دانة حمة باقي ، رسالة ماجستير ، غسيل األموال ، جامعة السليمانية ، كلية القانون ، ) ٣(

   . ٦٣ ، ص٢٠٠٥

   . ٧ ، صحسام الدين حسين ، مصدر سابق) ٤(

   . ٢٩ابراهيم حسن عبد الرحيم المال ، مصدر سابق ، ص) ٥(
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ا               دير آميته ان تق  )١(أصبحت األموال التي تغسل في العالم من الصعوبة بمك
أتى ألنها   ة ، فضًال    تت  عن الجريمة التي ستارها الظلمة والسرية واالبتعاد عن المراقب

ة            عن إمكانية تواطؤ   ة التقني اليب      . هم مع من يمتلكون المعرف ات واالس دد اآللي فتتع
 : لى آليات تقليدية وأخرى حديثة وآاالتي عيمكن ان نقسمها إذ واإلجراءات ، 

 .  اآلليات التقليدية -:اوال
 .  اآلليات الحديثة -:ثانيا

 
  : اآلليات التقليدية -:اوال

لع الثم        ارة الس ات تج ك اآللي ال تل ةومث المجوهرات والتحف  )٢(ين رة آ  والمعم
دًا         إذواللوحات النادرة واالنتيكات ،      تم      .  يتم دفع قيمة هذه المشتريات نق ك ي د ذل وبع

وك                   داعها في البن ى شيكات مصرفية يمكن إي بيعها في أماآن اخرى والحصول عل
 . )٣( شبهةةدون ان تثير أي

أمين من        من )٣( األموال في شرآات التأمين    )٤(وقد توظف        خالل سداد اقساط الت
األموال غير المشروعة فتلتزم شرآة التأمين برد األموال الى المؤمن له من خالل               

ع  )٥(أو سوق. شيكات يتم إيداعها في البنوك لحسابهم      المزادات العلنية ومحالت البي
م                       ر المشروعة ث وال غي د من األم ة الشراء بالنق ذه الطريق بالتقسيط ويتم بموجب ه

                                                      
 المافيا في فيينا عاصمة النمسا على أرباح تزيد على ثالثمائة مليار دوالر عن حصلت) ١(

بيع المخدرات ، وقدر حجم المال الذي يخضع للغسيل في الواليات المتحدة االمريكية 

   . ٢ ، ص١٤٢٣ جمادى الثانية ١٤ ، الجمعة ١٧٥٨ ، عIssueبمائة مليار دوالر ، 

  www.geocities.com                                :             مصدر الكتروني) ٢(

)٣ (Issue هـ ١٤٢٣ جمادى الثانية ١٤ الجمعة ١٧٥٨ ع. 

        األموال آثاره وضوابط مكافحته غسيل )٤(
 www.geocities.com.23/02/1427.page10 

  .٦٧دانة حمة باقي ، مصدر سابق ، ص) ٥(
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 استغل  )١(وفي قضية . عها بموجب شيكات ليتسنى إيداعها في البنوك دون شبهات          بي
ك                 غاسلو اآم المصرية وذل ى المح ا عرضت عل  االموال الشهادات المصرفية وفيه

باالستيالء على القروض بضمان شهادات بنكية صادرة من بنوك مرآزية في عدد             
، وبعضها يحمل اسماء بعض      من الدول االجنبية وتحمل اختام صندوق النقد الدولي       

ا     ) فورسيجا (رؤساء الدول مثل     رئيس السابق لبنم راد     العصابة  تضم    إذ. ال ة اف  ثالث
ين من          ٨اجانب يعاونهم عدد من المصريين وتم ضبط         ا بمالي ة أقيامه  شهادات بنكي

ى    طن من الذهب ومن جنسيات مختلفة ومنسوبة          ٢٠٠العمالت فضال عن     ك وبن ال
يهم وبحوزتهم الشهادات             عالمية وتمت المراقب   القبض عل ة من السلطات المصرية ب

م   ات انه ي التحقيق راد العصابة ف ذهب وادعى اف ة وال ل مالي ة تحوي اعضاء مؤسس
ا ا دول،      دنمقره اء ال ع رؤس دة م ة وطي ه عالق ة ل ذه المؤسس احب ه يا وان ص وس

د            د ال ولي، وبعض الشخصيات العالمية وقد تبين انه قد سبق تعاملهم مع صندوق النق
ا          منفذي مما يدل على ان البنك يعد وعاء لغاسلي االموال، وان          ام به ة ق ذه الجريم  ه

اء   ات البيض ن ذوي الياق خاص م ات. اش ة   )٢(وان مقوم ذ لتغطي ي المنف ة ه  العولم
ة                  د احد مقومات العولم دولي يع د ال عمليات غسل االموال خاصة وان صندوق النق

     . الذي يفتح األفق أمام غاسلي األموال
ة                 ة والترفيهي ات   )٣(وقد يلجأ غاسلو األموال آذلك إلى الوسائل الثقافي  آالمهرجان

دايا         والبطوالت والحصول على نسبة من إيراداتها وإيداعها في البنوك فضًال عن ه
اليب من                 ك االس الحفالت وأوراق اليانصيب الرابحة من نصيب أحد عوائلهم من تل

 . وال غير المشروعة وإيداع المال دون عوائق أجل إيجاد مصدر قانوني لألم
ة،             )٤(ومن االساليب القانونية         ى المنازعات والقضائية الوهمي اللجوء ال ك ب  وذل

غ     مثالها دولتان تتبعان اسلوبين مختلفين في حسم قضايا غسيل األموال فيتحول المبل
 . المحكوم الى أحد البنوك من الدولة األخرى 

                                                      
حمدي عبدالعظيم، . عن د. ٤١٦صدر سابق، صابراهيم حسن عبد الرحيم المال، م) ١(

غسيل االموال في مصر والعالم، الطبعة االولى، اكاديمية السادات للعلوم االدارية، 

 .٧/٢/١٩٩٦ وقد اشار الى جريدة االهرام المصرية بتاريخ ١٧٢، ص١٩٩٧القاهرة، 

 الرافدين للحقوق، عالية يونس عبد النعيم الدباغ، ارتباط العولمة بغسيل االموال، مجلة) ٢(

  . ١٧٣، ص٢٠٠٨، كانون االول،٣٨جامعة الموصل، العدد 

   . ٦٧دانة حمة باقي ، مصدر سابق ، ص) ٣(

   . ٦٧دانة حمة باقي ، المصدر السابق ، ص) ٤(
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١١٦ )١٦(، السنة ) ٥٠(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد  

ادق والشرآات والمؤسسات الخاسرة          )١(اسلو األموال الى  وقد يلجأ غ         شراء الفن
 . والمتعثرة وشراء األسهم والسندات أو غير تلك من اآلليات 

 
 :  اآلليات الحديثة -:ثانيا

ةـق                  ا حديث وال طرق لو األم ا المصارف من أجل   )٢(د يسلك غاس تتبعه
ت  والهم آاالنترن يل أم ات غس ر عملي اعة  تمري دار الس ى م العمالء عل  واالتصال ب

يع نط    رعة وتوس ز بالس ي تتمي واق ، وـوالت ي  )٣(اق األس يط االلكترون الوس
تم            )٤(و خيارات التسوق والتوزيع فمن الصعب معرفة الموقع الجغرافي للجهة التي ي

ذلك خدمات                  ة والتشفير ، وآ د تعمل في ظل السرية التقني  )٥(التعامل معها والتي ق
راف ا اتف    الص ا ان اله ي ، آم ك المنزل د والبن ن بع ة ع دمات المالي ي والخ آلل
وي وق   )٦(الخل ت ويف ي أي وق ان وف ي أي مك ائن ف دمات المصرفية للزب زود الخ  ي

ا  ارف عليه ة المتع ائل التقني ل  . الوس ة تحوي وي المالي اتف الخل دمات اله مل خ وتش
اب       تح الحس دي وف دفع النق دمات ال اب وخ ى حس اب ال ن حس ود م ا النق ات وإغالقه

 . وغيرها من الخدمات المصرفية 
      

 
 

                                                      
 www.mada.com :                                                مصدر الكتروني) ١(

آلثار االقتصادية لظاهرة غسيل األموال ، جريدة المدى ،  باسم عبد الهادي حسن ، ا

  . ١ ، ص٢٠٠٥

سلطان عبد اهللا الجواري ، عقود التجارة االلكترونية والقانون الواجب التطبيق ، . د) ٢(

   . ١٢ ، ص٢٠٠٤رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، الموصل ، 

 ، ٣االلكتروني ، مجلة الحقوق ، عحمد الحجايا ، التحكيم . مصلح احمد الطراونة ود. د) ٣(

   . ٢٥ ، ص٢٠٠٥
(4) www.wto.org  
(5) www.arablaw.org 
(6) www.gemplus.com 
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تخدام   زةإن اس ياألجه ورة تغن ر ب )١( المتط ن االتصال المباش الك ع  المصرف م
ة     دم الرقاب د تنع ًا      )٢(البشري وق أمر آلي ذي ي از ال ى الجه ذ خطوات غاسلي   .  عل  فتنف

ة      األسماءتروج  األموال دون صعوبات ومخاطر وقد       تعارة والمزيف والمضللة   المس
ة  .  ود االلكتروني ا ان النق افئ      )٣(آم ا المك وال آونه لو األم ا غاس أ اليه يلة يلج  وس

ة      ود االلكتروني ة والنق تيكية الممغنط ات البالس ة آالبطاق ود التقليدي ي للنق االلكترون
ى شكل            )٤(البرمجية والصكوك االلكترونية ، و     ود عل دفع وإرسال النق تتم عمليات ال

د       الة بري ي   مرفق في رس ة      التي   الكترون از بالسرعة والسهولة والسرية والتكلف تمت
 .  القليلة وهذه المزايا هي التي تغري غاسلي األموال 

 آلية أخرى تستعمل من قبل الجهة المصدرة لشحنها           )٥(آما تعتبر البطاقة الذآية        
 الشراء  بمبلغ معين من المال يدفعه حامل البطاقة نقدًا تؤهله بعد ذلك استخدامها في          

ا            اء به ون الوف ة بشكل             . الفوري لدى التجار الذين يقبل ك العملي تم خصم ثمن تل إذ ي
ا       ة عليه ة المرتب ة االلكتروني ى الرقيق حونة عل ة المش يد البطاق ن رص ي م الكترون

الغ            ابوساطة أجهزة متو   ا للشحن بمب ة بقابليته ة الذآي فرة لدى التجار وتتصف البطاق
  . جديدة الستخدامها من جديد

  
   

والهم         ار لمصادر ام رك آث بهات دون ت اد عن الش وال االبتع لو األم يبغي غاس
غير المشروعة عبر العمليات المصرفية والخدمات التي يباشرها المصرف لتمرير          

                                                      
نادر الفردفاخوش ، العمل المصرفي عبر االنترنت ، الدار العربية للعلوم ، بيروت ، ) ١(

  .   ٣٢ ، ص٢٠٠١ ، ١مكتبة الرائد العلمية، عمان ، ط

العبودي ، التنظيم القانوني للسندات االلكترونية المستخرجة عن طريق عباس . استاذنا د) ٢(

 ، ١١/٢٠٠٠االنترنت في اإلثبات المدني ، مجلة الرافدين للحقوق ، الموصل ، ع

   . ١٣٨ص

(3 ) www.lawnet   19/3/2009 

 ، ٤ ، ع٢فائق الشماع ، التجارة االلكترونية ، دراسات قانونية ، بيت الحكمة ، السنة . د) ٤(

    . ٣٩ ، بغداد ، ص٢٠٠٠، ١ك

 ، ٢٠٠٠عماد علي خليل ، الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء ، دار وائل للنشر ، عمان ، ) ٥(

   . ١١ص
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ل التعر         رفية ، وألج رية المص دأ الس زم بمب ي تلت اة الت ذه القن ر ه والهم عب ف أم ي
سنقسم هذا المبحث   المصرف بمبدأ السرية المصرفية، بالعمليات المصرفية والتزام 

 -:لى المطلبين االتيينع
  التعريف بالمصرف-:المطلب االول
  عمليات المصارف ومبدأ السرية المصرية-:المطلب الثاني

 

  
  

اة االقتص      ي الحي م ف دور مه وم المصارف ب د تق ي تتعامل بالنق بوصفها ادية الت
نقود قانونية او قيدية آالودائع وتسعى عملياته الى تحقيق احتياجات العمالء ونظرا              

وال صناعتهم    وتنوع عملياته فقد وجد فيه غاسلو      الى اهمية المصارف      وألجل  االم
  :آاألتيالتعريف بالمصرف فسوف نتناوله 

  المقصود بالمصرف-:الفرع االول
  عالقة المصرف بعمليات غسل االموال-:لثانيالفرع ا

 
  

   
ة )١(عرف المصرف       ك وآلم م البن كلي باس ة  Bankبوصفه الش ي االيطالي  ف

رف او الحاجز الخشبي  ا ال و آل ( Banko )معناه ة فه ة عربي  والمصرف آلم
ا    دل الم النقود او االوراق ذات الب اجرة ب يء للمت ل انش د  مح اوراق النق لي آ

 .والتحويالت
يعني شخصًا يحمل ترخيصًا     " بانه)٢(قد عرف القانون العراقي المصرف    و 

رفية   ال المص رة األعم انون لمباش ذا الق ى ه ريحًا بمقتض طة " او تص واالنش
ل      رف أداة تموي ادي ، فالمص اط االقتص ي النش ؤثر ف ا دور م رفية له المص

                                                      
 .٧٨ ص – ٧٢ زينة الصفار ، مصدر سابق، من ص )١(

 ٣٩٨٠ ونشر في الوقائع العراقية عدد ٢٠٠٣ لسنة ٤٠ من قانون المصارف رقم ١/م) ٢(

  .  ٢٠٠٤/آذار ٤٤المجلد 
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فالمصارف عماد االقتصاد   " )١(هوم االئتمان بمف"للمشروعات العامة ويمنح االعتماد   
ة وتمارس            .  دولة ةالقومي ألي  تثماره آلجال متفاوت تمارس عملية توظيف المال واس

ة                اة التجاري د اساس التعامل في الحي ذي يع  هنفس   الوقت  وفي االئتمان المصرفي ال
المالية ،  صدار االوراق   الى ا مراقبة آيفية تنفيذ ذلك التوظيف آما هو االمر بالنسبة          

وتطور مفهوم العمل المصرفي من أداء      . )٢(او تمويل المشاريع االقتصادية المختلفة    
ة            ال واالستشارة المالي ام بخدمات الم ى القي خدمات مالية خاصة لحسابات العميل ال

ة  ارة واإلدارة المالي تثمار والتج دمات االس ي   . )٣(وخ ي ف رع العراق أن المش ًا ب علم
 المصارف   -١  الى ان يأخذ شكل شرآة مساهمة من          اشار )٤(قانون الشرآات النافذ  

أمين   -٢ ادة الت أمين وإع ة     -٣ الت ارف التجاري ال المص الي وأعم تثمار الم  االس
ا       راض علم تثماره واالق ال واس داول الم رة ت ى فك وم عل ا تق اك  )٥(آونه ان هن  ب

وك   وال وهي البن ات غسل االم ذ عملي ة لتنفي تخدم آواجه وك تس ن البن وعين م  ن
تعتمد الرقابة الصارمة على انشطة غسل االموال والبنوك الخاصة           ال التي. العامة

 . التي تتعامل مع المبالغ الكبيرة وتخفي المصدر الحقيقي لالموال مقابل عمولة
 

  
     

تثمار من اجل   الستسعى المصارف الى اجتذاب الودائع التي تساعد في زيادة ا        
 . تقوم بتنوع ادواتها المصرفيةالحصول على ارباح ،إذ

ا         لي        )٦(وعموم وال غاس ا ام ه اليه رورية تتج يلة ض ر وس ارف تعتب فالمص
وال سواء ا دريتنآااالم م ت ك أم ل ق  ذل لين عن طري ع الغاس تراك م دري باالش  ت

                                                      
،  القانونية ، دار النهضة العربيةعلي جمال الدين عوض ، عمليات البنوك من الوجهة. د) ١(

   .  ١٩٦٩القاهرة ، 

باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، القسم األول ، المكتبة القانونية ، بغداد ، . د) ٢(

   .  ٣٠٩ ، ص٢٠٠٦

(3  )  www.Isoaq.com/news/news85htm      

  .    المعدل النافذ١٩٩٧ لسنة ٢١ من قانون الشركات العراقي رقم ١٠/م) ٤(

 .  ١٤جالل وفاء محمدين، مصدر سابق، ص.د) ٥(

 .  ٢٧٣جالل وفاء محمدين، مصدر سابق، ص.د) ١(
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ة من       القيام بعمليات مصرفية ومالية دون ان تترك اسبابا تجعل           وجس خيف البنوك تت
وال           ل االم ات غس رتبط بعملي ويالت ت ع او تح ود الودائ ل بنق ؤالء بالتعام ام ه قي

وال     ل االم ات غس رفي وعملي اط المص ين النش ة ب ه   )١(فالعالق اء وتموي ة اخف عالق
الكين الحقيق           ى الم د     ي وتستر على المصدر غير المشروع لالموال وعل ين خاصة عن

ائل االتصال عن      اآس وشبكة االنترنت في مجاالت التجارة        استخدام وس د آالف بع
ة رة  . العالمي ل م تم التحوي ة وي ن دول ر م ابات اآث ي حس املهم ف ون تع ا يك ا م وغالب

م   . اخرى في حساب بنك مرآزي في دولة ثالثة  فالمصارف تعد القناة الرئيسة وااله
ق اجراء عدد من           وال عن طري ات الم التي تمر بها عمليات غسل االم ة   العملي تعلق

 .حتى تنقطع صلتها بمصدرها وهذا ما سنوضحه هاوتدوير و هذه االموال بتحويل
 
 

  
     

ان العمليات المصرفية يباشرها المصرف الى جانب تقديم خدماته لعمالئه 
قدمها ت التي )٢(الخدمةبقصد الحصول على الربح وتتعدد المصارف حسب طبيعة 

لى  هذا المطلب عفي ظل السرية المصرفية والجل توضيح ذلك فسوف نقوم بتقسيم
 :الفرعين االتيين
 عمليات المصارف: الفرع االول

 مبدأ السرية المصرفية: الفرع الثاني 
 
 
 
 
 

  
  

                                                      
 .  ٤١ عبد الرحمن السيد قرمان، مصدر سابق، ص )٢(

 .٣١،ص١٩٨٧داد، باسم محمد صالح، القانون التجاري، مطبعة جامعة بغ.د) ٣(

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (50), Year (16) 



١٢١ المصرفية لمواجهة عمليات غسل األموالتنظيم مبدأ السرية 

 فمنها  آل منها  المصارف حسب طبيعة الخدمة التي يقدمهاتتعدد
لمرآزي الذي يهدف الى الحفاظ على االستقرار النقدي والمسكوآات المصرف ا

 .وتقديم المشورة والمصارف غير التجارية آالزراعية والصناعية والعقارية
 بمقتضى عقد )١(تتعدد عملياتها فمنها وديعة النقودفاما المصارف التجارية 

 بنشاط العميل يخول المصرف تملك النقود المودعة فيه والتصرف فيها بما يتعلق
 وبمقتضى هذا العقد يتعهد المصرف )٢(المهني مع التزامه برد مثلها إجارة الخزائن

مقابل اجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر لالنتفاع بها مدة معينة، 
 بموجبها يقيد المصرف مبلغًا معينًا في الجانب المدين )٣(وعملية النقل المصرفي
 السحب على )٤(بناء على امر آتابي فضًال عن عقد اعتمادفي حساب اآلمر بالنقل 

عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرف المستفيد مبلغًا من  "  وهوالمكشوف
 ًاالذي يعد عقد " )٥(وآذلك االعتماد المستندي" النقود لمدة معينة او غير معينة

المر بفتح  المستفيد بناء على طلب اةلحمصيتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد ل
 )٦(االعتماد بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة او معدة للنقل ، وآذلك الخصم

اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بان يدفع مقدمًا قيمة ورقة تجارية او اي " الذي هو 
مستند آخر قابل للتداول الى المستفيد مقابل نقل ملكيته الى المصرف مع التزام 

المصرف اذا لم يدفعها المدين االصلي ، وآذلك خطاب المستفيد برد القيمة الى 
الضمان الذي هو تعهد يصدر من مصرف بناء على طلب احد المتعاملين معه بدفع 

 . مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص أخر دون قيد او شرط
فالمصرف من خالل عملياته هذه يخلق االئتمان ويوزعه من أجل 

فال . شفافية قد تصل الى حد االطمئنان والثقة مصلحته ومصلحة عمالئه فيتعامل ب
تم على أساسه العمليات المصرفية في منح االئتمان وتضييق تبد من تحديد معيار 

                                                      
   .  ١٩٨٤ لسنة ٣٠ من قانون التجارة العراقي رقم ٢٣٩/م) ١(

  .   من قانون التجارة العراقي ٢٤٨/م) ٢(

  .   من قانون التجارة العراقي ٢٥٨/م) ٣(

  .   من قانون التجارة العراقي ٢٦٩/م) ٤(

  .   من قانون التجارة العراقي ٢٧٣/م) ٥(

  .  رة العراقي  من قانون التجا٢٨٣/م) ٦(
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 بأموال الغير ألن عليه اعتماد التجارة فال بد ان يكون تنظيمه على )١(االستعانة
 . األموال مستوى من الدقة والتحسب من الثغرات التنظيمية التي يستغلها غاسلو 

 لمصرف بوستن عند إخفاقه في التبليغ عن مبالغ وصلت )٢(وفي واقعة
 مليار دوالر في شكل تحويالت نقدية للمصارف االجنبية فدفع المصرف ١٢نحو 

مما يستدعي إحكام السيطرة على العمليات . غرامة مقدارها خمسمائة الف دوالر
كل متوازن بين التمسك بالسرية المصرفية وأحكام تنظم مبدأ السرية المصرفية بش

المطلقة والسرية المقيدة التي تؤدي الى عدم تبليغ المصرف عن عمليات غسل 
مادية فضًال عن خسارته المعنوية التي خسر المصرف خسارة  يمن ثماألموال و

 . تتمثل بالثقة على صعيد عمالء المصرف
 

  
   

ا          ةأن السبم ى . )٣(رية المصرفية هي جزء من السرية المهني ذا يتوجب عل ل
عدم االدالء بأسرار عمالئه آونه مؤتمنًا على اسرار الغير اال ان غاسلي            المصرف  

 -:سنتناوله آاآلتي االموال استغلوا هذه السرية مما تطلب االمر تقييدها وهذا ما
  التزام المصرف بالسرية المصرفية-:اوال
 يد مبدأ السرية المصرفية تقي-:ثانيا

 
  التزام المصرف بالسرية المصرفية-:اوال

دي  ًا التزام  أصبحت  ومن ثم    )٤(األعرافتشكلت هذه السرية عن             م     ًا تعاق  ومن ث
ا التشريعات المصرفية  ى المصرف . نظمته تج عل ل ان يح ن حق العمي فأصبح م

زام        ذا االلت د ه ل فيع ق للعمي ذا الح رف له قاط المص د إس ى ًا قانونيًا واجبعن  عل
ه واجب من شأن                 . المصرف   ائه آون فجاء االهتمام بكتمان السر المهني وعدم افش

زم   ان فيلت ذا الكتم ى به ه فالمصرف أول ين أطراف ة ب ة المتبادل ب الثق د يتطل أي تعاق
                                                      

،  القانونية ، دار النهضة العربيةعلي جمال الدين عوض ، عمليات البنوك من الوجهة. د) ١(

   .  ١١ ، ص١٩٦٩مصر ، 

   .  ٢٨٤ابراهيم حسن عبد الرحيم المال ، مصدر سابق ، ص) ٢(

   .  ٧٢٧علي جمال الدين عوض ، مصدر سابق ، ص. د) ٣(

   .  ١٢ مصدر سابق ، صخالد ابراهيم التالحمة ،) ٤(
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ل                      ه من معلومات عن العمي ا يطلعون علي ى آل م موظفو المصرف بالمحافظة عل
زا       د الت تهم فيع ًا                 بحكم وظيف ل وواجب اع عن إفشاء أسرار العمي لبيًا هو االمتن مهم س

 . قانونيًا آون القوانين نظمت هذا االلتزام 
ك  نظم السرية المصرفية    )١(فالقانون العراقي       ه  وذل ع اي شخص يشغل    "  أن يمن

وم ، او                ر متاحة للعم ى معلومات خاصة غي االطالع عل منصبًا بالسماح ألخرين ب
ه               الكشف عنها او نشر    ام وظيفت ه مه اء تأديت ا اثن د حصل عليه ذلك   . "ها لكونه ق وآ

ا      ")٢( الذي أآد أننص قانون المصارف العراقي    ى السرية فيم يحافظ المصرف عل
ا                    اتهم والصناديق التي يودعون فيه م وامان ابات العمالء وودائعه ع حس يتعلق بجمي

 "مقتنياتهم
د       اني فق ا المشرع اللبن وطنيأم رعنا ال بق مش ه س ك بتنظيم ام وذل رية أحك  الس

اني         ان     )٣(المصرفية في آل من قانون السرية المصرفية اللبن وك واالئتم انون البن  وق
 . )٤(المصرفي 

ا     )٥(أما القانون المصري        فقد أآد على الحفاظ على المعلومات التي حصل عليه
 . الموظفون المكلفون بتنفيذ السرية المصرفية 

ى   ) ٦(األردني وحظر القانون          ي عل ابقين اعطاء أي          إداري اليين والس  ة البنك الح
م     اباتهم او ودائعه الء او حس ن العم ات ع ات او بيان اتمعلوم زائن واألمان  او الخ

 . الخاصة بهم او اي من معامالتهم او آشفها او تمكين الغير من االطالع عليها 
ع ال        رية المصرفية أوق ق بالس زام المطل ن االلت ك  ولك ل بن وك مث ن البن ر م كثي

  الى االنتكاسة واالنهيار فأدى الى توقفه عن ممارسة النشاطات التجارية          )٧(االعتماد
ة اد آاف ك االتح ار بن ه انهي ي وأعقب رية األورب ع الس ل م ذي تعام و ال ي أنتج  ف

وك         ى البن زام عل يم الت ى تنظ ريعات ال ا اضطرت التش د، مم رفية دون تقيي المص

                                                      
   .  ٢٠٠٤ لسنة ٥٦ من قانون البنك المركزي العراقي رقم ٢٢/م) ١(

   .  ٢٠٠٣ لسنة ٤٠ من قانون المصارف العراقي رقم ٤٩/م) ٢(

   .  ٥/٩/١٩٥٦ في ٣٣قانون السرية المصرفية اللبناني رقم ) ٣(

   .   ١٩٥٧ لسنة ١٦٣قانون البنوك واالئتمان المصرفي رقم ) ٤(

  . ١٩٩٠ لسنة ٢٠٥قانون سرية الحسابات المصري رقم ) ٥(

   .  ٢٠٠٠ لسنة ٢٨ من قانون البنوك االردني رقم ٩٣/م) ٦(

 ، الشركات التجارية ، منشورات ٢الياس ناصيف ، الكامل في قانون التجارة ، ج. د) ٧(

   .  ٣٢٢ ، ص١٩٨٢البحر المتوسط ، عويدات ، لبنان ، 
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ى  ة عل ى المصرف   وفرض الرقاب ة عل ل المحافظ ن اج رية المصرفية م دأ الس مب
 . واالقتصاد ، وهو ما سنتناوله في الفرع االتي 

 
 تقييد مبدأ السرية المصرفية  -: ثانيا
ة        غاسلووجدنا إن عمالء المصارف ومنهم             ة المتبادل ى الثق ون ال وال يرآن  األم

ه بالسرية المصرفية          فيمع المصارف خاصة     ذي يجب         ضوء التزام في الوقت ال
ن   تقراره وم ه واس ي تزعزع ثبات ة الت ن فوضى الحري ه المصرف م ان يتحسب ل

 . اختراقه من قبل غاسلي األموال 
ة وعدم استغالله من                       ولهذا السبب فال بد من تنظيم هذا االلتزام بطريقة مالئم

ا                        ك من خالل تنظيمه دأ السرية المصرفية وذل تثناًء من مب وال اس قبل غاسلي األم
 . لمواجهة عمليات غسيل األموال

ه                     ك بعض الفق  )١(فقد قيدت السرية المصرفية بموجب التشريعات وحذر من ذل
تغالل ن اس رفية تخو م رية المص ق بالس زام المطل ات   االلت ر العملي ن تمري ًا م ف

اذ الحيطة والحذر                  المشبوهة   د من اتخ الن . التي تؤدي الى انهيار المصارف فال ب
ات غسيل                 التعامل مع السرية المصرفية المطلقة ال يمكن ان يكون متواآبًا مع عملي

تثناءً         وال        األموال فجاء تقييد مبدأ السرية المصرفية اس ات غسيل األم  ،  )٢( مع عملي
وانين    د رخصت الق ذلك فق ة      )٣(ول ل الثق ن عوام ق م ل والتحق ن العمي ري ع  التح

ه   ات عن ى المعلوم ه والحصول عل ة والتعرف علي ات االولي ى البيان والحصول عل
الغ د  واإلب بوهة وال يع ات المش ن العملي رخص ع ذه  إفصاح الم ن ه  المصرف ع

ا             المعلومات إخالًال بواجب الس    ة مسؤولية م رية المصرفية وال يتحمل المصرف أي
ة عن أي   اإلجراءات دام قائمًا بإبالغ البنك المرآزي عن الجريمة لكي يتخذ        الالزم

 .  الرقابة التي هي من اختصاصهإجراءاتعمل غير مشروع ويتخذ 
د األسس التي                       ان المصرف بحاجة الى معيار لتنظيم السرية المصرفية وتحدي

ز            يقوم ع  ان يوضح المشرع للمصرف تميي ك ب ليها في تقييد السرية المصرفية وذل
                                                      

 بريري ، المسؤولية التقصيرية للمصرف عند فتح االعتمادات ، دار محمود مختار. د) ١(

   .  ٢٩ ، ص١٩٨٦الفكر العربي ، القاهرة ، 

   .  ١٠١زينة الصفار ، مصدر سابق ، ص. د) ٢(

 من قانون البنوك ٩٣/ ، م٢٠٠٣ لسنة ٤٠ من قانون المصارف العراقي، رقم ٥١/م) ٣(

 ٨٨ قانون البنك المركزي المصري، رقم  من١٠١/ و م٢٠٠٠ لسنة ٢٨االردني، رقم 

   .  ٢٠٠٣لسنة 
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ن         رف ع ى المص ي يتخل ة لك بوهة بعناي ة والمش ر العادي رفية غي ات المص العملي
رية        ين الس االلتزام ب وب ب يم المطل ى التنظ رف إل تجيب المص ؤولية ويس المس

ا ان الكشف عن ا  دة آم رية المصرفية المقي ة والس ات دون لعمليالمصرفية المطلق
وفر الكشف عن    ذآر   ل ي انون السرية المصرفية ب ة لق ل ال يشكل مخالف م العمي اس

ؤثر     روعة وال ي ر المش وال غي ياألم ّي     ف ه ط مه وهويت ل ألن اس لحة العمي  مص
  . )١(الكتمان

ة وعدم الكشف عن            األسراروأن ال يفصح المصرف عن           ة المخول  إّال إلى الجه
ة  ة الخاص غ فالعناي ام     التبلي رض االهتم ذلك لغ ارف آ وظفي المص ن م ة م  مطلوب

الغ السلطة                د إب الالزم بتحليل الحسابات وآشف الثغرات وعدم تحذير العمالء عن
 )٢(. عن المعلومات أو حالة الشبهات 

ة والمضللة التي                   ر الطبيعي ات غي فالمصرف أمام التزام بعناية لكي يفرز العملي
ة خاصة وتستوجب ال ة تستوجب عناي ات الالزم ارير والملف ه التق د إعطائ حذر عن

عن العمالء من خالل الموظفين الذين يتعاملون معهم فمن الموظفين من لديه الحس             
المصرفي الالزم لكشف العمليات المصرفية االعتيادية والمشتبه بها ولكن مراقبتهم          

 . أولى باالهتمام 
داعات ب      )٣(فقد لوحظ      ابات االي غ   في واقعة آشف حس ون دوالر خالل   ٢٤مبل  ملي
ل ٣ ة العمي تم مالحق ة ف ات المخول أبلغ الموظف الجه ادي ف ر اعتي  أشهر بشكل غي

 . وضبط نشاط المخدرات في أحد المصارف الكولومبية 
ام             )٤(إذوالعكس صحيح في واقعة             تيراد للقطاع الع  قام موظف من إدارة االس

ل م  رئيس بتحوي ي المصري ال ك األهل ي البن ن ف انين الف دوالر أمريكي م غ ثم بل
ذي          ا صورة صديق الموظف ال ة مزورة عليه حساب البنك والبنوك األخرى ببطاق
ك           قام باستغالل وظيفته في جمع المعلومات عن المبالغ المحولة لحساب صديقه وذل

 . بتزوير التوقيعات فتمكنت السلطات الرقابية واألمنية من اآتشاف الواقعة 

                                                      
   .  ١٠١زينة الصفار ، مصدر سابق ، ص. د) ١(

   .  ١٠١ميادة صالح الدين ، مصدر سابق ، ص) ٢(

  .  ٢٠٠٠يوليو ٤جريدة البيان، االحد، ربيع األول، الموافق ) ٣(

  .  ٢٧/١٢/١٩٩٦جريدة األهرام المصرية بتاريخ ) ٤(
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ى المصر     ع     وعل ن جمي اوي م ك المتس ل الش ى محم ة عل دأ الثق ف ان يضع مب
ام  ي ع ه فف ت   ١٩٩٩ )١(عمالئ تالس طال ة اخ ايمز واقع فت صحيفة الت  اإلدارة آش

ر بياضًا في                 األمريكية وال لتخرج أآث  ورئيسها بيل آلينتون ونائبه لعملية غسيل أم
 . مليار دوالر ) ١٥-١٠( من نحوروسيا ب

ا        ه التزام ك علي ي     فالبن ة الت ل والعملي ن العمي ات ع ى المعلوم ول عل ت الحص
ة او          رية أو المرقم ابات الس ي الحس املون ف ذين يتع وظفين ال ة الم ا ورقاب يجريه
ة السر من التنقيب في                         ى آلم ذين يتوصلون ال ة أو من صغارهم ال مجهولي الهوي

ي  إلى المواقع الحساسة وخاصة تلك المصارف الت        )٢(قمامات المصارف أو الدخول   
در عددها              د ويق نح فوائ رة دون م ـ  )٣(تتعامل فقط مع المبالغ الكبي رع في   ٤٠٠٠ ب  ف

ا ب       ون دوالر أمريكي          ١٣،٦ نحو العالم وحجم األموال المخبأة فيه ة عشر تريلي  ثالث
 . وستة أعشار 

و    ا ت ه فكلم و   اعلي ة وت رية الالزم ة والبش درات الفني ند افرت الق فر الس
ت ة العمل س ان فاعلي ات التشريعي ف ي الكشف عن العملي ة ف ى نتيجة ايجابي ؤدي ال

رح      ا أشار اليه    التيالمشبوهة   م المقت انون األم ى          )٤( ق اظ عل ام أو الحف ك باالهتم  وذل
وظفين اءةالم ة  ذوي الكف ة والنزاه ديهم الحس المصرفي ويتصفون باألمان ذين ل  ال

ؤتمنين          ديد ا  . ومحاسبة المقصرين جنائيًا وتشديد العقوبة آونهم م يهم    وتش ة عل لرقاب
نتناوله في                  ا س ذا م ات المشبوهة وه لمواآبة تنظيم المصارف وحصانتها من العملي

 .   المبحث اآلتي 
  

  
      

د    وطني فق اد ال اء االقتص ي بن ارف ف ة دور المص رًا الهمي عهنظ  أخض
وال     دأ السرية المصرفية من   المشرع العراقي للرقابة واستثنى مب      عمليات غسل األم

ه    وإخضاعه ل معة عمالئ معته وس ى س ًا عل ابات حفاظ دققي الحس ة م ول إذرقاب  خ
                                                      

 The Baghdad news paper vecitiesquamisgeneral.www الكتروني موقع) ١(

   . ٢٠٠٥ كانون األول ٢٢ في ١٢٣٥العدد 

  .  ٣١/٢٠٠٣صحيفة القبس ، ع ) ٢(

  .  ١٤وفاء جالل الدين محمدين ، مصدر سابق ، ص. د) ٣(

  .  ٢٠٠٠ يونيو ٤ ربيع األول الموافق ٢جريدة البيان ، األحد ) ٤(
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ى المصارف، وفي ظل سلطة               تالف البنك المرآزي الرقابة عل  المؤقت صدر     االئ
يل   ة غس انون مكافح والق ي اال )١(األم ر     العراق وال غي ادر االم ذآر مص م ي ه ل ان

روعة  انون المصارف أصدرتوالمش تالف ق لطة االئ ك  " )٢( س ن )٣(وذل د م  بالح
ال  وتمويل األموالالجرائم المالية بما فيها االحتيال وغسيل      ة  األعم  وأشار  اإلرهابي

رخيص وتصريح ممارسة        " الى   )٤(القانون ال الغاء ت د ضلوع       األعم  المصرفية عن
رف  يال لال ... المص اال او غس كل احتي ة تش طة اجرامي ي انش ويال ف وال او تم م
ى المصارف      " لالرهابيين ة صارمة عل وان دل ذلك على شيء فانما يدل على رقاب

 . في العمليات المشبوهة
ى  )٥(واشار الفقه  ل السرقة والتجارة           ال ر من الظواهر مث د عانى الكثي  ان العراق ق

ة  ر القانوني طةغي الواألنش ان     ال رية فك ائن البش ارة الره ة وتج روعة والوهمي مش
 .الولى بالمشرع ان يصرح بالجرائم االخرىا
ه           دف ذات ق اله ا تحق ة إال ان جميعه لوب الرقاب ي اس وانين ف ت الق واختلف

ة                    ة بشكل مستقل عن المصرف وبموجب شخصية معنوي واسندت الرقابة الى هيئ
الي   يم إداري وم تقلة ذات تنظ د     )٦(مس ندوق النق ة بص رة الخاص ن الفك اءت ع  وج

 . الدولي 
وال       فالقانو  تقلة       )٧(ن المصري لمكافحة غسيل األم ذه الوحدة المس  )٨( نظم ه

زي المصري   " ك المرآ أ بالبن ة وتنش ات المالي ا الجه ل فيه ابع خاص تمث " ذات ط
ن ام      ")٩(وم ق احك ة بتطبي االت المتعلق ي المج راء والمتخصصين ف ن الخب دد م ع

                                                      
 .  ٢٠٠٤ لسنة ٩٣قانون مكافحة غسيل االموال العراقي رقم ) ١(

 .  ١٩/٩/٢٠٠٣ من ٤٠ من قانون المصارف العراقي رقم ٢/  م)٢(

  .  ٢٠٠٣ من قانون المصارف العراقية ٨٣/ م) ٣(

  .  ٢٠٠٣ لسنة ٤٠ من قانون المصارف العراقي رقم ٤٧/م) ٤(

سالم محمد عبود، استاذ مساعد جامعة بغداد، ظاهرة غسل االموال في البيئة . د. أ) ٥(

 .    ، مصدر الكتروني٢٠، ص ١٤٢٧/ ٢/ ٢٣العراقية الجديد، اوراق عراقية، في 

  .  ٦٦ميادة صالح الدين ، مصدر سابق ، ص) ٦(

  .  ٢٠٠٢ لسنة ٨٠القانون المصري لمكافحة غسيل األموال رقم ) ٧(

  .   من قانون مكافحة غسيل األموال المصري ٣/م) ٨(

 .   من قانون مكافحة غسيل األموال المصري ٥/م) ٩(
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١٢٨ )١٦(، السنة ) ٥٠(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد  

ائي  بط القض أموري الض فة م م ص وال وله يل األم ة غس انون مكافح ال )١(" ق  ف
لياستغال ل غاس وذ والصالحية من قب ة شمولية ل للنف وال فالرقاب عرضت إذ  االم

ة     )٢(على القضاء  ال ( القضية المعروف زة      ) بالحب ًا لشرآة النصر لالجه بصفته رئيس
ة  ة وااللكتروني بس(الكهربائي ر مشروعة بسبب  ) فيلي وال غي ى أم ذي حصل عل ال

ه التي           استغالله لسلطاته ونفوذ وظيفته لتحقيق مآر      رادات ثروت وع إي ب شخصية فن
مليون دوالر وفتح حسابات مختلفة لزوجته وأوالده ولجأ الى شراء           ) ٩١(قدرت بـ   

ه االمر                     ان يعيشه وعائلت ذي آ ذخ ال العقارات والمجوهرات والتحف فضًال عن الب
روة           ادة في الث ذه الزي ات مصدر ه ع الثب ر مقن الذي جعله عاجزًا عن تقديم أي تبري

ل  ب       وأحي ات بنه ت االتهام نتين فثبت اء الس ه زه تغرقت محاآمت اء واس ى القض ال
رار ضده                ا فصدر الق ا والنمس  بالسجن   االموال وغسلها في مصارف سويسرا وفين

 .  الف دوالر ٦٧٢ مليون و٢٤ قدره ًامبلغلمدة عشر سنوات وتغريمه 
دأ       ى مب تنادًا ال ك   م (فاألولى في مثل هذا االشتباه ان يكون مسبقًا اس ن ل ن أي

ى           )٣(، وآذلك القانون اللبناني   )هذا ة عل  شارك السلطتين المالية والقضائية في الرقاب
انة          ا الحص ي له ة الت ب الهيئ وال بموج يل األم ات غس ة عملي ارف لمواجه المص
تهم بأي دهم او مالحق ى اح يهم او عل اء عل ال ادع م ف  ةالعضائها ضمن نطاق عمله

ا ا م ة ومنه ة أو جزائي اء مسؤولية مدني ة إفش ي حال ق بالسرية المصرفية إال ف  يتعل
 . السرية

وداني   انون الس ن     )٤(والق روعة م ر المش وال غي ة االم وع حرآ تبق وق  اس
وال        " مجال مكافحة غسل األموال      ة األم ة وحجم حرآ  )٥(وإنشاء " "ورصد المراقب

اليب                ة اس يش واآتشاف ومتابع التحقيق والتفت  وحدة تحريات مالية تنسق مع اللجنة ب
ا شخصية               )٦(غسيل األموال والى جانبها      وال وله ة لمكافحة غسيل األم ة إداري  لجن

ة                      دير االدارة العام نهم م ام فضًال عن آخرين وم اعتبارية وتتشكل من المدعي الع

                                                      
 .   من قانون مكافحة غسيل األموال المصري ٦/م) ١(

. د: اشارت اليه  . ١٩٩٧ لسنة ٥٥٩عبد المولى علي متولي ، قرار النيابة العامة . د) ٢(

   .  ٢٩زينة الصفار ، مصدر سابق ، ص

 قانون تبييض األموال اللبناني ) ٣(

     .  ٢٠٠١ نيسان،٢٠ في ٣١٨ من قانون تبيض األموال اللبناني، رقم ١٤/م )٤(

  .  ٢٠٠٣ من قانون غسيل األموال السوداني لسنة ٥/م )٥(

  .   من قانون غسيل األموال السوداني ٨/ م) ٦(

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (50), Year (16) 
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ة   رطة الدولي ات الش دير إدارة منظم ث وم ةللمباح ول (واإلقليمي ر ) االنترب ومق
 .  وهذا القانون اجدر بالتأييد)٢(انة في العاصمة الخرطوم ومنها الحص)١(اللجنة

ات                   ة تتضمن انشاء قاعدة للبيان ة بصورة عام إن اختصاصات لجنة الرقاب
يم    ي تنظ د ف القوانين تتوح ة ف ا الوطني لطة العلي ي الس ل ف والتحري والفحص وتتمث

 . قاعدة البيانات والتحري والفحص والسلطة العليا 
انون ال  ات  فالق دة البيان أ قاع ري انش ي أمص ة " ها أتنش والت ة الرقاب  )٣(هيئ

ا من الجهات المختصة                 وتضع الوسائل الكفيلة بتقديمها للسلطات القضائية وغيره
ادل المعلومات والتنسيق مع الجهات                   ذلك تب وال وآ لتطبيق احكام قانون غسل االم

ا   . المختصة في الدول االجنبية    راد به وتتولى الوحدة اعمال التحري والفحص عما ي
وال         من اخ  طارات ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل ام

اب      ى ارتك ل عل ام دالئ ن قي ري م ن التح فر ع ا يس ة بم ة العام إبالغ النياب وم ب وتق
ة                   غ الجه د تبلي ة عن الجريمة ويخلي المصرف طرفه من مخاطر المسؤولية القانوني

 " . المخولة بمكافحة جرائم غسيل األموال
ة            )٤(لقانون اللبناني وآذلك ا   ى الهيئ  الذي انشأ قاعدة بيانات، حيث أوجب عل

زي   از مرآ زي جه از المرآ ي الجه ون ف ع  ان يك ة لجم دة االداري مى الوح  يس
ا          وال وحفظه يض االم رائم تبي ة بج ات المتعلق د المعلوم ة لرص ات المالي المعلوم

 . وتبادل المعلومات مع نظيرتها من االجهزة االجنبية 
درة   ى التقصيفالق رز  )٥(عل بوهة تب االت المش ن الح ات ع ع المعلوم  وجم

 .  اهمية الدور الحيوي في تزويد السلطات بالمعلومات
وداني  انون الس ات  )٦(والق ا اختصاص ة العلي لطة اإلداري ة الس نح اللجن  م

 : وصالحيات واسعة فضًال عن بيان تنظيمها آاالتي 
 . التخطيط لمكافحة جرائم غسيل األموال  - أ
 . قي االخطارات من داخل السودان وخارجه تل - ب

                                                      
  .    من قانون غسيل األموال السوداني ١٢/م) ١(

  .   من قانون غسيل األموال السوداني ١١/م) ٢(

  .   من قانون غسيل األموال المصري ٤/م) ٣(

  .   من قانون مكافحة غسيل األموال اللبناني ١٠/م) ٤(

   .  ٢٠٠٠ يونيو ٤ ربيع االول الموافق ٢جريدة البيان ) ٥(

  .   من القانون السوداني لغسيل األموال ٩/م) ٦(
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التحري االداري ومحض ما يرد الى اللجنة من اخطارات ومعلومات  - ت
 .  يشتبه بأنها عمليات غسيل األموال 

ة        ا ان هيئ ى     )١(آم وال عل يل األم ة غس انون المصري لمكافح ي الق ة ف  الرقاب
ر        ات التع ى بيان ول عل ة بالحص نظم الكفيل فت ال ارف وص ة   المص ى الهوي ف عل

ط      تح الحسابات أو رب واالوضاع القانونية التي يتعين اتباعها في وضع النظم لعدم ف
 . ودائع أو قبول أموال او ودائع مجهولة أو باسماء صورية او وهمية 

اني انون اللبن ذلك الق ن  )٢(وآ ة م ن الهوي ق م ي التحق ة ف ذه المهم ل ه ند مث ذي اس  ال
 . اختصاص مصرف لبنان 

وال فقطعت         وقد وجدن  ا ان القانون السوداني لديه سلطة عليا في مكافحة غسيل األم
ا ذوو        ان ينفذوا من هذه ال     )٣(الطريق على المتنفذين    جريمة المنظمة التي يضطلع به

 . الياقات البيضاء 
ى المصارف من                    ة عل ة عالجت الرقاب ولقد وجدنا ان التشريعات محل المقارن

ك      قبل الهيئة من حيث اثبات   دأ اعرف عميل امالتهم ومب اط مع  هوية المتعاملين وانم
 . من اجل رصد حرآة االموال غير المشروعة والتبليغ عنها 

ة خاصة                           ات االلكتروني ى العملي آما انه ال بد من تنظيم السرية المصرفية عل
تقبلية       ة والمس ة متطورة             )٤(مع التطورات الحالي ا المصرف ورقاب  التي يضطلع به

وفير     )٥(ر فاعلية مع عمالء المصرف وتنظيم الحماية التقنية       بأآث  لنظم المعلومات وت
 . ضمانات قانونية عن عدم إساءة استخدامها وتنظيم وظائف األمن والسرية 

اتي       ام معلوم ق ألي نظ ة وتطبي نظم المعلوماتي ع ال د من تشريع يتواآب م ال ب ف
ة ال          ع االجراءات والمواصفات المطلوب تي تتخذها المصارف الن حجم         يؤمن جمي

م   ي حك ن الصعوبة رصدها وف ة م أ بصورة عام ي تخب وال الت  ان )٦(سالميأاالم

                                                      
  .   المصري لغسيل األموال  من القانون٨/م) ١(

  .   من القانون اللبناني ٥/م) ٢(

جريمة غسيل األموال من جرائم الطبقة االجتماعية المترفة ويصعب مالحقة اصحابها ) ٣(
Arab law info.   

 (4) www.arablaw.org tech pagel    
وسف ، نقال عن سلطان عبد اهللا محمود الجواري ، مصدر باسيل ي. طوني ميشال ود. د) ٥(

  .  ٣٨سابق ، ص

   .www.Islamtodays. net ٢٠٠٩موقع الكتروني ، مؤسسة االسالم اليوم ، ) ٦(
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١٣١ المصرفية لمواجهة عمليات غسل األموالتنظيم مبدأ السرية 

ان              م قضائي ب ريم       أدانت السعودية واآبت التطور التقني بحك  جرائم االنترنت وتغ
اعتبر                د ف ك بالجل ا وذل م  الالذي اخترق البريد االلكتروني لفتاة سعودية وابتزازه حك

  . أسالميةرونية بعقوبة على جريمة الكت
 

 
ا         ات            " بعد ان انتهينا من بحثن ة عملي دأ السرية المصرفية لمواجه تنظيم مب

  : توصلنا الى النتائج والتوصيات االتية" غسل األموال 
 

 :  النتائج -أوًال
 الى قناة المصارف لتمرير عملياتهم التي تتسم نيلجئوان غاسلي األموال  -١

 لكون قناة المصارف تلتزم بمبدأ السرية المصرفية فضًال بالتستر والتخفي
 . عن تعاملهم مع وسائل االتصال الحديث التي يمكن اختراقها بسهولة 

ان غاسلي األموال تتعدد لديهم اساليب التمويه واإلخفاء وفق مراحل غير  -٢
  . ونوعيتها محددة وإنما تعتمد على آمية الصفقة

ددها على الساحة الكونية بفضل ظاهرة ان توسع نشاطات المصارف وتع -٣
 . العولمة فعل نشاط غاسلي األموال وظللهم بالحماية 

ان االلتزام المطلق بالسرية المصرفية ادى باالنتكاسة وانهيار عدد من  -٤
 . المصارف 

إن المصارف بحاجة الى تنظيم تشريعي لوضع معيار لتنظيم السرية  -٥
باساليب التحليل المالي والمصرفي المصرفية وفرز العمليات غير الطبيعة 

من قبل موظفين أآفاء يعملون بحس مصرفي وتكثيف تدريبهم فضًال عن 
 . مراقبتهم لكي ال يكونوا أداة لتمرير العمليات المشبوهة 

الحاجة الى النهوض بالدور الرقابي على المصارف من قبل لجان يتم  -٦
تطبيق ونخص بالذآر منها تنظيمها وفق أحدث القوانين وجديتها وقابليتها لل

 على مستوى ًاالقانون السوداني الذي أعطى اهمية وحصانة وتنظيم
 . السلطتين التنفيذية والقضائية مقارنة بالقوانين التي وظفها البحث 
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 :  التوصيات - ثانيًا
تنظيم مبدأ السرية المصرفية واحكام التعامل مع وسائل االتصال الحديثة  -١

 .  لعمالئه ورفع آفاءة العاملين ومراقبتهم التي يتيحها المصرف
نية الرقابة الدعوة الى العالمية بدًال عن العولمة لكي يتاح للسلطات الوط -٢

ن القوى المهيمنة على المال العالمي حيث على المصارف وبمعزل م
 . انتشار المصارف على مساحة واسعة 

طورة التي نتمنى على المشرع العراقي ان يحذو حذو التشريعات المت -٣
نظمت العمل المصرفي واحكمت السيطرة على المصارف من قبل 

 . سلطات الدولة آما هو الحال في القانون السوداني 
تفعيل دور الشريعة االسالمية وتكثيف جهود االعالم في إظهار وقائع  -٤

 . عمليات غسل األموال وتثقيف الجمهور بالثقافة المصرفية 

 
 

 :  الكتب -أوًال
براهيم حسن عبد الرحيم المال ، المواجهة الجنائية لجريمة غسل األموال إ -١

 . م ٢٠٠٥، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ، 
 ، الشرآات التجارية ، ٢الياس ناصيف ، الكامل في قانون التجارة ، ج. د -٢

  . ١٩٨٢منشورات البحر المتوسط ، عويدات ، لبنان ، 
  . ١٩٨٧اري ، مطبعة جامعة بغداد ، باسم محمد صالح ، القانون التج. د -٣
باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، المكتبة القانونية ، بغداد ، شرآة . د -٤

  . ٢٠٠٦العاتك ، القاهرة ، 
المحامي خالد ابراهيم التالحمة ، التشريعات المالة والمصرفية ، دار  -٥

  . ٢٠٠٤اإلسراء للنشر ، عمان ، االردن ، 
 فرحان ، مساهمة البنوك في مكافحة غسيل األموال ، عبد الرحمن السيد. د -٦

  .٢٠٠٤آلية الحقوق ، المنوفية ، مصر ، 
علي جمال الدين عوض ، عمليات البنوك من الوجهة القانونية ، دار . د -٧

  .١٩٦٩النهضة العربية ، مصر ، 
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 ، دار النهضة ٢علي متولي ، النظام القانوني للحسابات السرية ، ط -٨
  . ٢٠٠٣هرة، العربية ، القا

عماد علي خليل ، الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء ، دار وائل للنشر ،  -٩
 . ٢٠٠٠عمان، 

محمود مختار بربري، المسؤولية التقصيرية للمصرف عند فتح  -١٠
 .١٩٨٦دار الفكر العربي، القاهرة،، االعتمادات

 
 :  المجالت والبحوث -ثانيًا
ل طريقًا للقانون الكويتي ، رقم جالل وفاء محمدين ، مكافحة غسيل األموا -١

 ، ١ ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ، العدد٢٠٠٢ لسنة ٣٥
٢٠٠٢ .  

 . هـ ١٤٢٣/ جمادى٤ الجمعة ١٧٥٨ العدد issuoحسام الدين حسين  -٢
خولة رشيد حسن ، غسيل األموال ، المفهوم واالساليب االقتصادية ، مجلة  -٣

  . ٢٠٠٤ ، ٧دية الجامعة ، العدد آلية بغداد للعلوم االقتصا
عالية يونس عبد الرحيم الدباغ ، ارتباط العولمة بغسيل األموال واثرها  -٤

 ١ ك٥٣٨على المال ، مجلة الرافدين للحقوق ، جامعة الموصل ، العدد 
٢٠٠٨ .  

عباس العبودي ، التنظيم القانوني للسندات االلكترونية . االستاذ د -٥
رنيت في االثبات المدني ، مجلة الرافدين المستخرجة عن طريق االنت

  . ١١/٢٠٠٠للحقوق ، الموصل ، العدد 
فائق الشماع ، التجارة االلكترونية ، دراسات قانونية ، بيت الحكمة ، . د -٦

 .  ، بغداد ٢٠٠٠ ، ١ ، ك٤ ، العدد ٢السنة 

 :  اطاريح الدآتوراه ورسائل الماجستير -ثالثًا
ير ، غسيل األموال ، جامعة السليمانية ، دانة حمة باقي ، رسالة ماجست -١

  . ٢٠٠٥آلية القانون، 
زينة غانم عبد الجبار الصفار ، االسرار المصرفية ، أطروحة دآتوراه ،  -٢

  . ٢٠٠٥لكلية القانون ، الموصل ، 
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١٣٤ )١٦(، السنة ) ٥٠(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد  

سلطان عبد اهللا الجواري ، عقود التجارة االلكترونية والقانون الواجب  -٣
  . ٢٠٠٤ة القانون ، الموصل ، التطبيق ، اطروحة دآتوراه ، آلي

ميادة صالح الدين تاج الدين ، عمليات غسيل األموال وسبل مواجهتها من  -٤
خالل التشريعات والجهاز المصرفي ، رسالة ماجستير ، آلية االدارة 

  . ٢٠٠٤واالقتصاد ، جامعة الموصل ، 

 :  المواقع االلكترونية -رابعًا
  www.Arab law Info               الدليل االلكتروني للقانون العربي -١
  www.arablaw.org       المحامي يونس عرب ، الموقع االلكتروني -٢
٣-                                        www.geocities.com 23/2/1427  
    www.geocities.com/qwamis general        موقع الكتروني ،  -٤
٥-                                                                   www.wto.org  
  www.arablaw.org                 ٢٠٠٠ ربيع األول ٢جريدة البيان  -٦
 منتدى لكلية الحقوق ٢٧/١٢/١٩٩٦جريدة األهرام المصرية بتاريخ  -٧

 . جامعة المنصورة
  . ١٢/٨/٢٠٠٩ في ٧٩٩جريدة عالم اليوم ، الكويت ، العدد  -٨
٩-                                                    www.alamolywm.com    
                     ،   ٢٠٠٩موقع الكتروني، مؤسسة االسالم اليوم ،  -١٠
١١-                                          com.Islamtoday.www     
ية، جامعة بغداد سالم محمد عبود، اوراق عراق.موقع الكتروني، د -١٢

٢٣/٢/١٤٢٧. 

 :  القوانين -خامسًا
 .  المعدل١٩٥١ لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم  -١
 .  المعدل١٩٨٤ لسنة ٣٠قانون التجارة العراقي رقم  -٢
  . ٢٠٠٣ لسنة ٤٠قانون المصارف العراقي رقم  -٣
  . ١٩٥٧ لسنة ١٦٣قانون البنوك واالئتمان المصرفي اللبناني رقم  -٤
  . ٥/٩/١٩٥٦ في ٣٣رية المصرفية اللبناني رقم قانون الس -٥
  . ٢٠٠٤ لسنة ٥٦قانون البنك المرآزي العراقي رقم  -٦
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١٣٥ المصرفية لمواجهة عمليات غسل األموالتنظيم مبدأ السرية 

  . ١٩٩٠ لسنة ٢٠٥قانون سرية الحسابات المصري رقم  -٧
  . ٢٠٠٠ لسنة ٢٨قانون البنوك االردني رقم  -٨
  . ٢٠٠٤ لسنة ٩٣قانون مكافحة غسيل األموال العراقي رقم  -٩
 ٢٠٠٣ لسنة ٨٨الجهاز المصرفي المصري رقم قانون البنك المرآزي و -١٠

 . 
  .٢٠٠٣قانون غسيل األموال السوداني لسنة  -١١
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