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إهـــــداء
الىمنخفضتلهماجناحالذلمنالرحمه
الىوالدتًووالديتمدٌراًلعظٌمعطائهما
واعترافاًبجلٌلفضله
الىكلمنبحثفًدربالمعرفةالعلمٌه
الًزمالئًفًجهازالشرطة
اهدٌهمجمٌعاًثمرةفكريونتاججهدي
علهٌمثللبنهمتواضعهفًبناءصرحهذاالوطــــــــنالعــزٌز

الباحـثـه
ج

شكر وتقديــر
الحمدهللحمدا ًٌوافًنعمهونحمدهحمدالشاكرٌنعلًجزٌلنعمهوعلًتوفٌمهلً
الكمالهداالبحثثمالشكراجزلهلجامعةإفرٌمٌاالعالمٌةمنارةالعلمممثلةفًكلٌة
الشرٌعةوالمانونوالشكرموصولإلًشعاعالفكرالبرفسورالعالمةموسًدمحم
علًلمبولهاالشرافعلًهداالبحثعلًماابداهلًمنخلككرٌمومالدمهلً
منتوجٌهاتودعممتواصلطٌلةفترةإشرافهعلًهداالبحثحتًتمبفضلهللا
فلنمنًكلالشكروالتمدٌر.
كما اشكر بنن السودان لمده لً بالمعلومات والوائح الخاصه بعمل البنون
الشكر موصول لمكتبة المضائٌه ونٌابة مكافحةغسل االموال والشكر كل الشكر
لجهازالشرطة العرٌك ممثال فً وحدة مكافحة غسل االموال ومكتبة االكادمٌة
الشرطهالعلٌاكمااشكرالممتحنمنالداخلالدكتورانوروالدكتورمصطفىحسبو
لتصوٌبهملًفًهداالبحث.
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المستخلص
لمدتماالعتمادفًإنجازهذاالبحثعلىالمنهجالوصفًلاللمامبموضوعالدراسةوتمدٌم
التفصٌالتعناهمجوانبهوهذابإستخداماالدواتوالمراجعالمكتبٌةالمتوفرةمنكتب
وكذلناالطالععلىبعضالمماالتالمانونٌةالمنشورةفًالشبكةالعالمٌةوممارنتهابالفمه
لتوضٌعالضوابطالمانونٌةللبنونوالصرافاتالتجارٌةلمنعجرٌمةغسلاالموالعنطرٌك
إلغاءنظرةحولتطورهوخصائصهوأنواعهوماهًمتطلباتمكافحةجرٌمةغسلاالموال
وتطبٌكوسائلتنفٌذالضوابطالمانونٌةوالفمهٌةعلىالبنونوالصرافاتفًالسودانومحاولة
إٌجادحلوللكلالمعولاتوالتحدٌاتوالتعرفعلىالشرٌعاتالمطلوبةوتطبٌمهافًأرض
الوالع.
ثمتطرقالبحثالىالموضوعالرئٌسًوهوالضوابطالمانونٌةللبنونوالصرافاتالتجارٌة
لمنعجرٌمةغسلاالمواللانونٌاًوفمهٌاًوهًدراسةممارنةوكٌفٌةبداٌتهاوالمشاكل
والتحدٌاتالتًواجهتها.
حٌثجاءالفصلاالولٌحتويعلىممدمة,وخطةالبحث,والدراساتالسابمةوتحدث
الفصلالثانًعنتعرٌفغسلاالموالوأسالٌبإرتكابالجرٌمةوتهرٌبالنمودواالسالٌب
التكنولوجٌةالحدٌثةالمتبعةفًهذهالجرٌمةإضافةالىأثارهااالجتماعٌةوااللتصادٌة
والساسٌةواالجتماعٌة .
تطرقالبحثفًالفصلالثالثللضوابطالمانونٌةلمكافحةغسلاالموالعبرالبنون
والصرافاتالتجارٌةومولفالشرٌعةاالسالمٌةمنهاوجاءفًالفصلالرابعأثارالضوابط
المانونٌةلمكافحةغسلاالموالعبرالبنونوالصرافاتالتجارٌةومعولاتها .
حٌثخرجالبحثبعدتنتائجمناهمهاوجودإرتباطبٌنظهورمشكلةغسلاالموالفً
العالموبٌنظاهرةالعولمةالتًٌستغلهاالبعضلضربالمٌمااللتصادٌةفًالمجتمع .
ٌساهمضعفالرلابةعلىالمصارفوالمؤسساتالمالٌةفًإنتشارظاهرةغسلاالموال
وإستتفحالهاعلىمستوىالعالم .
غٌاباالستغرارالسٌاسًٌودىلالستئصالحٌثتتمٌزتلنالمناطكبوجودمراكزلغسل
االموال .

ه

إنغسلاالموالٌعدمنالجرائمالتًتتكاثرفًظلااللتصادالراسمالًالحدٌثلذلنفهً
تنتجأثرهافًهدممعاٌٌرهذاااللتصاد .
توصلالبحثالىعددمنالتوصٌاتحٌثكانأهمها :
مراعاتالتطبٌكالفاعللكافةالمبادئوالضوابطالرلابٌةالمنبثمةعنلجنةبازلوالمنظمات
الدولٌةبشأنمكافحةعملٌاتغسلاالموال .
ضرورةوضعالضوابطاالدارٌةالكافٌةلعملٌاتغسلاالموالوسدالثغراتالتًٌمكن
إستغاللهافًهذهالخصوص .
العملعلىدعمالجهودالدولٌةفًمجالمحاربةالظاهرةخاصةفًمجالالتعاونبٌن
الخبراءالدولٌٌنفًعمدمزٌدمنالمؤتمراتوالندواتالتخاذالوصٌاتالمناسبةبشأنها .
فرضعموبةصارمةعلىالجهاتالتًتتماعسفًمجالمكافحةعملٌاتغسلاالموال
وعدماالكتفاءبوضعهاعلىالالئحةالسوداء .
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Abstract
This study was based on the descriptive approach to the subject of the
study and the presentation of details about its most important aspects.
This is done by using the tools and references available from books, as
well as by reading some legal articles published in the World Wide Web
and comparing them with jurisprudence to expand the legal controls of
banks and commercial exchanges. Eliminate a look at its development,
its characteristics and types, and what are the requirements of combating
the crime of money laundering and applying the means of implementing
legal and jurisprudence controls on banks and exchange offices in Sudan
and trying to find solutions to all obstacles and challenges and identify
the Legislation required and apply them in the ground.
The study then dealt with the main subject of legal controls for banks
and commercial exchanges to prevent the crime of money laundering
legally and juristically, a comparative study and how it began, problems
and challenges faced.
The first chapter contains an introduction, research plan, and previous
studies. The second chapter discusses the definition of money
laundering, methods of committing crime, smuggling of money and
modern technological methods used in this crime in addition to its
social, economic, social and social effects.
The study discussed the third chapter of the legal controls to combat
money laundering through banks and commercial exchanges and the
position of Islamic law, and came in Chapter IV raised the legal controls
to combat money laundering through banks and trade exchanges and
obstacles.
Where the results of the most important results of the existence of a link
between the emergence of the problem of money laundering in the world
and the phenomenon of globalization, which is exploited by some to hit
economic values in society.
The weakness of supervision of banks and financial institutions
contributes to the spread of money laundering and its spread throughout
the world.
Absence of political displacement is aimed at eradication, where these
areas are characterized by the existence of money laundering centers.
ز


Money laundering is one of the crimes that multiply under the modern
capitalist economy, so it produces its effect in the demolition of the
standards of this economy.
The research reached a number of recommendations, the most important
of which were:
Taking into account the effective application of all the principles and
controls of the Basel Committee and international organizations on
combating money-laundering.
The need to establish adequate administrative controls for money
laundering operations and fill gaps that can be exploited in this regard.
To support international efforts in combating the phenomenon,
particularly in the area of cooperation between international experts in
holding more conferences and symposia to make appropriate
recommendations thereon.
Imposing a severe punishment on those who fail in the field of
combating money laundering operations and not only put them on the
black list.










ح

فهرس الطوضوعات
الطوضوع

رقم الصفحة

البدسلة

أ

اآلستهالل

ب

اإلهداء

ج

الذكر والعرفان

د

السدتخلص

ه

Abstract

ز

فهرس السوضوعات

ط
الفصل األول :أساسيات البحث
1

الطبحث األول
مقدمة البحث

1

أسباب اختيار السوضوع

2
2

أهداف البحث

3

أهسية البحث
الطبحث الثاني:
مذكلة البحث

4

أسئلة البحث
فروض البحث

4
5

مشهج البحث

5
الطبحث الثالث

حدود البحث

7

وسائل وأدوات البحث

7
ط

مرطلحات البحث

7
الطبحث الرابع

الدراسات الدابقة

9

هيكل البحث

13
الفصل الثاني :غسل األموال

السبحث األول :تعريف غدل األموال

18

السبحث الثاني :أهداف غدل األموال

44

السبحث الثالث :أساليب ارتكاب جريسة غدل األموال

68

السطلب األول :تهريب الشقود الدائلة عبر الحدود

68

السطلب الثاني :اإليداع السج أز للشقود

73

السطلب الثالث :األساليب التكشولوجية الحديثة في غدل األموال

74

السطلب الرابع :األنذطة التجارية

76

السطلب الخامس :البشوك

76

السطلب الدادس :الررافات التجارية

77

السبحث الرابع :آثار جريسة غدل األموال

79

السطلب األول :اآلثار االجتساعية

84

السطلب الثاني :اآلثار االقترادية

86

السطلب الثالث :اآلثار الدياسية واألمشية لعسلية غدل األموال

94

الفصل الثالث :الضوابط القانونية لطكافحة غسل األموال عبر البظوك والصرافات التجارية
وموقف الفقه اإلسالمي مظها
السبحث األول :الزوابط القانونية لسكافحة غدل األموال عبر البشوك

103

السطلب األول :الزوابط القانونية الدولية لسكافحة غدل األموال عبر

103

البشوك
ي

السطلب الثاني :الزوابط القانونية الوطشية لسكافحة غدل األموال عبر

114

البشوك وموقف الفقه االسالمي مشها
السبحث الثاني :الزوابط القانونية لسكافحة غدل األموال عبر الررافات

117

التجارية
السطلب األول :الزوابط القانونية الدولية لسكافحة غدل األموال عبر

111

السطلب الثاني :الزوابط القانونية الوطشية لسكافحة غدل األموال عبر

127

الررافات التجارية
الررافات التجارية
السطلب الثالث :موقف الفقه اإلسالمي من الزوابط القانونية لسكافحة

135

غدل األموال عبر البشوك والررافات التجارية
الفصل الرابع :آثار الضوابط القانونية لطكافحة غسل األموال عبر البظوك التجارية
والصرافات التجارية ومعوقاتها
السبحث األول :آثار الزوابط القانونية لسكافحة غدل األموال عبر البشوك 141
السطلب األول :آثار الزوابط القانونية الدولية لسكافحة غدل األموال عبر 141
البشوك
السطلب الثاني :آثار الزوابط القانونية الوطشية لسكافحة غدل األموال

144

عبر البشوك
السبحث الثاني :آثار الزوابط القانونية لسكافحة غدل األموال عبر

149

الررافات التجارية
السطلب األول :آثار الزوابط القانونية الدولية لسكافحة غدل األموال عبر 149
الررافات التجارية
السطلب الثاني :آثار الزوابط القانونية الوطشية لسكافحة غدل األموال

153

عبر الررافات التجارية
السبحث الثالث :معوقات الزوابط القانونية لسكافحة غدل األموال عبر
ن

158

البشوك والررافات التجارية
السطلب األول :معوقات الزوابط القانونية لسكافحة غدل األموال عبر

158

البشوك
السطلب الثاني :معوقات الزوابط القانونية لسكافحة غدل األموال عبر

161

الررافات التجارية
الخاتسة

163

ملخص البحث

161
164

مشاقذة الشتائج

165

التوصيات

171

فهرس االيات

111

فهرس االحاديث

111

فهرس االعالم

111

السرادر والسراجع

116

الديرة الذاتية

111

السالحق

181

الشتائج



ل

الفرل األول
أساسيات البحث

ويذتسل هحا الفرل على السباحث التالية

السبحث األوؿ  :مقجمة البحث  ،أسباب أختيار السػضػع  ،أىسية البحث،
أىجاؼ البحث

السبحث الثاني  :مذكمة البحث  ،أسئمة البحث  ،فخوض البحث  ،مشيج

البحث
السبحث الثالث  :حجود البحث  ،وسائل وادوات البحث  ،مرصمحات

البحث

السبحث

الخابع:

الجراسات

الدابقة،

ىيكل

البحث.

املبخح األوٍ
َكدَـــة :
إف الحسج هلل نحسجه وندتعيشو وندتغفخه وندتيجيو ،ونعػذ باهلل مغ شخور أنفدشا ومغ سيئات
أعسالشا ،مغ ييجه هللا فبل مزل لو ،ومغ يزمل فبل ىادؼ لو ،وأشيج أف ال إلو إال هللا وأف
دمحماً عبجه ورسػلو أما بعج:
أحل هللا لعباده الصيبات يشتفعػف بيا ،وحخـ عمييع الخبائث ،ومشيا األمػاؿ
فقج ّ

الستحرمة مغ الحخاـ ،رحسة بيع وحخصاً عمى مرمحتيع ،وإف مغ أعطع ما يزخ بالفخد
والجساعة الساؿ الحخاـ فخصخه عطيع وضخره جديع.

اإلنداف مفصػر عمى حب الساؿ ،فيػ عرب الحياة ،لحلظ نجج أف اإلنداف يتسشى
ُ ن
جسا ) (ٔ).
السديج مشو ،قاؿ تعالى(:
السال حب ًا ّ
وتحبه َ
ال شظ أف شمب الساؿ  -في الغالب – ىػ الذغل الذاغل لئلنداف ،وىػ في الحياة
في جياد مع نفدو لتخويزيا عغ االنحخاؼ وراء تيار األمػاؿ ،والتجقيق في مشبع الساؿ
مرخفو ،ويجب عمى اإلنداف أف يعمع أنو لع يخمق عبثاً ،بل ُخمق لعبادة هللا سبحانو تعالى،

جل وعبل ليدت قاصخة في أداء العبادات فقط ،بل شاممة لجسيع مطاىخ الحياة،
وعبادتو ّ
ومغ ذلظ تحريل الساؿ وإنفاقو وتشسيتو ،ألف هللا أرسل الخسل وأندؿ الكتب ليقػـ الشاس

بالقدط ،وختع الذخائع بذخيعة كاممة لع تتخؾ شيئ ًا إال بيشتو وفرمتو ،وجاءت بحمػؿ سجيجة
وقػاعج جامعة يحتكع إلييا في كافة السعامبلت وشئػف الحياة.
عشجما أباح اإلسبلـ السمكية الفخدية وأجاز كدب الساؿ وفق الصخؽ السذخوعة فكل
ذلظ يجور في فمظ الذخيعة اإلسبلمية ،التي يػجج فييا ما يشقح السدمع مغ اليبلؾ ويجشبو
الذقاء.
(ٔ) ٍٓٞس حُلـَ :آ٣ش ٕٓ .

ٔ

اسباب اختيار املوضوع:
اف الدبب االساسي الحؼ دفعشي لكتابة ىحا السػضػع ىػ عسمي بجياز
الذخشة وبعج بحثي العسيق في ىحا األمخ اتزح لي بأف ضعف الزػابط ىػ الحؼ
ادؼ الي انتذار ىحه الطاىخة االجخامية .
وتججني ميتسة بذجة بيحا السػضػع الحؼ جعمشي اسيخ غػره في كافة نػاحيو
بحيث أنشي قج بحثت في ىحا الذأف كل قػاعج ونرػص قػانيغ البشػؾ التجارية وبشظ
الدػداف والرخافات التجارية وأكثخ مغ ذلظ الدػابق القزائية ومحاضخ الذخشة
الستخررة في ىحا الشػع مغ التحقيق فقج كاف سبب اختيار ليحا السػضػع نتيجة
لتقري عسيق ومجروس جعمشي أثق في أف مثل ىحا البحث سػؼ يدج ثغخة قانػنية
كبيخة سيكػف ليا أثخىا العسيق في أثخاء الشقاش حػؿ تفعيل آلية تصبيق القانػف
والزػابط ولػائح البشػؾ والمػائح التي تزبط تفاعبلت الرخافات برػرة عامة
وقػانيغ البشػؾ والرخافات بذكل خاص.

أُٖية ايبخح :
تبخز أىسية الكتابة في ىحا السػضػع مغ خبلؿ بعجيغ :
األوٍ ايبعد ايعًُي:
حيث يتع مغ خبلؿ ىحا السػضػع ابخاز االساليب التي يسكغ اف نتبع مغ
بعس االشخاص عشج تعامميع مع البشػؾ والرخافات التجارية التساـ عسميات غدل
األمػاؿ ومغ ثع وضع الزػابط القانػنية التي يجب أف تتبع لزساف عجـ استغبلؿ
البشػؾ والرخافات التجارية لسشع غدل األمػاؿ وبالتالي يكػف ىحا البحث قج أسيع
برػرة كبيخة في الشاحية العمسية .

ٕ

ايجاْي :ايبعد ايعًُي:
فيحا السػضػع لع يدبق وأف تع تشاولو بالبحث الستعسق في دراسة مشفرمة
األمخ الحؼ يجعل مغ تشاولو اسياما مغ الباحثة في مجاؿ الحقل العمسي واضافة
لمسكتبة القانػنية.
أٖداف ايبخح:
تيجؼ الباحثة مغ تشاوليا ليحا السػضػع لآلتي:
 إبخاز خصػرة جخيسة غدل األمػاؿ عمي السجتسعات العامة .
 تػضيح األساليب الستبعة إلرتكاب جخيسة غدل األمػاؿ .
 بياف دور البشػؾ والرخافات التجارية في إرتكاب جخيسة غدل األمػاؿ عبخ
العسبلء .
 إبخاز الزػابط القانػنية الستبعة في البشػؾ والرخافات التجارية لسشع غدل
األمػاؿ.
 بياف أثخ الزػابط القانػنية لسشع غدل األمػاؿ عبخ البشػؾ والرخافات
التجارية .
 بياف الزػابط القانػنية والفقيية السثمي لسشع غدل األمػاؿ عبخ البشػؾ
والسرارؼ التجارية .
 إبخاز مجؼ مػافقة الزػابط القانػنية لسشع غدل األمػاؿ في البشػؾ مقارنة
بالرخافات التجارية لقػاعج التذخيع اإلسبلمي.

ٖ

املبخح ايجاْي
َشهًة ايبخح:
مغ السعمػـ والثابت أف كل دوؿ العالع تدتذعخ خصػرة جخائع غدل األمػاؿ
وما يتختب عمييا مغ اضخار بميغة عمي اقترادياتيا وسياساتيا السالية لحا فقج
حخصت الجوؿ عمي سغ تذخيعات وقػانيغ محمية لسحاربة ىحه الجخيسة  ،وقج تعجدت
أساليب جخيسة غدل األمػاؿ  ،التي قج تتع عبخ البشػؾ أو الرخافات التجارية .
وال شظ أف ىحه الجخيسة مغ الجخائع األكثخ انتذا اًر في الكثيخ مغ الجوؿ الحؼ
أثار في ذىغ الباحثة تداؤالت ميسة :
طسة ألعساؿ السرارؼ التجارية وكحلظ
ٔ .ما ىي الزػابط والمػائح السش ِّ
وتبيزيا.
العبلقات والتي مغ شانيا مشع ارتكاب جخائع غدل األمػاؿ ِّ

ٕ .ما ىػ األثخ الفعمي الشاجع عغ تصبيق وتفعيل ىحه الزػابط والمػائح لسشع
الجخيسة .
ٖ .ما ىي أوجو القرػر في تمظ المػائح والزػابط .
في ىحه التداؤالت ما يسثل مذكمة البحث ال سيسا وأف تصبيق تمظ الزػابط
لع تسشع مغ الحج مغ تمظ الطاىخة االجخامية مسا يسكغ معو القػؿ بأف ىشاؾ معػقات
تحػؿ مغ فعاليتيا مثل عجـ تصبيق قػاعج القانػف .
اسئلة البحث :
ستجيب الباحثة عمي كل األسئمة التي تص أخ عمي ذىشيا عشج تشاوليا لسػضػع
بحثيا والتي مغ أبخزىا األتي:
 ما السقرػد بغدل األمػاؿ؟
ٗ

 ما دور البشػؾ والرخافات التجارية في إرتكاب جخيسة غدل األمػاؿ؟
 ما ىي اآلثار الستختبة مغ جخيسة غدل األمػاؿ؟
 كيف يسكغ إرتكاب جخيسة غدل األمػاؿ عبخ البشػؾ والرخافات التجارية؟
 ما ىي أوجو ضعف الزػابط القانػنية لسكافحة جخيسة غدل األمػاؿ عبخ
البشػؾ والرخافات التجارية ؟
 ما ىي الػسائل والصخؽ التي تتبع في البشػؾ والرخافات التجارية لسكافحة
غدل األمػاؿ؟
 ما أثخ الزػابط القانػنية في مكافحة جخيسة غدل األمػاؿ في البشػؾ
والرخافات التجارية ؟
فروض ايبخح:
وضعت الباحثة جسمة مغ الفخوض وسػؼ تتػصل الي صحتيا أو عجـ صحتيا مغ
خبلؿ تشاوليا ليحا السػضػع .
ومغ أبخز تمظ الفخوض األتي:
ٔ -لمبشػؾ دور رئيدي في إتساـ عسمية غدل األمػاؿ.
ٕ -لمرخافات التجارية دور كبيخ في عسمية غدل األمػاؿ .
ٖ -الزػابط القانػنية لمبشػؾ والرخافات التجارية ليدت كافية لسكافحة جخيسة غدل
األمػاؿ.
ٗ -ىشاؾ قػاعج وردت في التذخيع اإلسبلمي تؤدؼ لسكافحة جخيسة غدل األمػاؿ لع
تذتسل عمييا ىحه الزػابط.
٘ -بعس االجخاءات العسمية الستبعة في البشػؾ والرخافات التجارية تداعج عمي
ارتكاب جخيسة غدل األمػاؿ .

٘

مشهج البحث :
سػؼ تتبع الباحثة في تشاوليا لسػضػع ىحا البحث السشيج االستقخائي والتحميمي
والسشيج الػصفي والسقارف عمي اعتبارىا أندب السشاىج في بحػث القانػف.
وسوف تًتزّ يف ذيو باالتي:
 ضبط اآليات القخانية بالذكل حدب الخسع في السرحف الذخيف.
 تخخيج األحافجيث الشبػية مغ مطانيا السذيػرة .
 تخجسة االعبلـ الحيغ يخد ذكخىع في صفحات ىحا البحث عشج ذكخىع لمسخة
األولي.
 عسل الفيارس الستعارؼ عمييا في بحػث القانػف.
الي جانب التػثيق لمسعمػمات وذلظ بسا يتػافق مع مشاىج البحث العمسي
القانػني.

ٙ

السبحث الثالث :
حدود ايبخح:
ٔ-

سػؼ تتشاوؿ الباحثة مػضػع بحثيا في إشار الفقو االسبلمي
والتذخيعات الػضعية مغ قػانيغ ولػائح خاصة بعسل البشػؾ والرخافات
التجارية بالدػداف (نسػذجاً) وكحلظ قانػف مكافحة غدل األمػاؿ لدشة
ٖٕٓٓـ ىحا باإلضافة التفاقية األمع الستحجة لسكافحة الفداد أعساؿ لجشة
العسل السالي الجولي لسشع ومكافحة غدل األمػاؿ وسػؼ تمتدـ في دلظ:

ٕ -ضبط االيات القخانية بالذكل حدب الخسع في السرحف الذخيف.
ٖ -تخخيج االحاديث الشبػية مغ مطانيا السذيػرة
ٗ -تخجسة االعبلـ الجيغ يخد دكخىع في صفحات ىجا البحث عشج دكخىع لمسخه
االولي.
وسائٌ وأدوات ايبخح:
ستعتسج الباحثة بعج هللا عد وجل عمي كتب الفقو االسبلمي وكحلظ قانػف
مكافحة غدل األمػاؿ لدشة ٖٕٓٓ ـ الرادر في الدػداف  ،ىحا الي جانب الكتب
القانػنية ذات الرمة بسػضػع البحث  ،وكحلظ االتفاقات الجولية الستعمقة بسكافحة
غدل األمػاؿ كسا ستعتسج الباحثة عمي البحػث والخسائل العمسية ومػاقع اإلنتخنت
وأؼ مرادر أخخؼ يسكشيا االستفادة مشيا في ىحه الجراسة .
َصطًخات ايبخح:
تكػف لمسرصمحات التالية السعاني السػضحة أماميا متي ذكخت في صفحات
ىحا البحث ما لع يجؿ الدياؽ عمي معشي اخخ:

7

٘ -الزػابط :يقرج بيا الزػابط القانػنية لمبشػؾ والرخافات التجارية لسشع
غدل األمػاؿ.
 -ٙالفقو  :يقرج بو الفقو االسبلمي.
 -ٚقانػف مكافحة غدل األمػاؿ :يقرج بو قانػف مكافحة غدل األمػاؿ لدشة
ٖٕٔٓـ الرادر في الدػداف .
 -ٛالجخيسة  :يقرج بيا جخيسة غدل األمػاؿ .

املبخح ايرابع
8

ايدراسات ايشابكة:

دراسة عبج السهالى(،)9111بعشهان" :الستغيخات السحلية والجولية وتشامي

عسليات غدل األمهال"
ىجفت ىحه الجراسة إلى تػضيح مجػ تشامي عسميات غدل األمػاؿ نتيجة
التغيخات السحمية والجولية ،حيث بيشت أثخ تحخيخ التجارة وانفتاح األسػاؽ العالسية في
تدايج نذاط غدل األمػاؿ ،كحلظ اثخ التغيخات في التذخيعات والقػاعج الخقابية
والتصػرات التكشػلػجية في القصاع السرخفي مسا ساعج عمى تصػر عسميات غدل
األمػاؿ باإلضافو إلى التعخؼ عمى مجػ فاعمية االجخاءات الخاصة بسكافحة غدل
األمػاؿ.
اتبعت الجراسة السشيج الػصفي والتحميل في تشاوليا لسػضػع الجراسة.
وتػصمت ىحه الجراسة إلى الشتائج االتية :أوالً تدايج نذاط غدل األمػاؿ مغ خبلؿ
استغبلؿ الحجود السفتػحة ومشاشق التجارة الحخة والسخاكد السرخفية والحػاالت

االلكتخونية،ثانياً :تػاجج األمػاؿ األجشبية في أسػاؽ الساؿ يؤدؼ لشذاشيا بذكل غيخ

واقعي مغ خبلؿ السزاربات الغيخ واقعية ،ثالثاً:زيادة السشافدة بيغ السرارؼ
العالسية أدػ إلى مسارستيا لعسميات غدل األمػاؿ .

دراسة الرالح(،)3002بعشهان" عديل األمهال في الشغم الهضعية رؤية إسالمية"
ىجفت ىحه الجراسة إلى معالجة مرصمح غدل األمػاؿ مغ الشاحية اإلسبلمية
باعتباره مغ السرصمحات الججيجه لسعخفة مجػ صحة ىحا السرصمح ومجػ تػافقة
مع الذخيعو اإلسبلمية ،كسا تشاوؿ تحميل جػانب ىحا السفيػـ مغ حيث أسباب

التدسية وأسباب تفذي ىحه الطاىخه ودور دوؿ مجمذ التعاوف الخميجي في الترجؼ
ليحه الطاىخة.

وحمرت ىحه الجراسة إلى بعس الشتائج مشيا:تعج عسميات غدل األمػاؿ مخالفة
لمجيغ في حبللو وحخامو حيث ال يجػز تحميل الحخاـ وتحخيع الحبلؿ ميسا كانت

الطخوؼ ،عجـ تػافق السعشى المغػؼ والذخعي مع السعشى القانػني لسفيػـ غدل

األمػاؿ حيث أف السفيػـ ىػ الساؿ الحخاـ ،لكغ يسكغ قبػؿ السعشى القانػني عمى
سبيل السجاز.
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دراسة السبارك( )3002بعشهان "دور البشهك التجارية في الخقابة على عسليات
غدل األمهال"

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى شبيعة وأساليب الخقابة الستبعة في

السرارؼ التجارية بػجػد القػانيغ والتعميسات والمػائح السشطسة لعسميات الخقابة عمى
غدل األمػاؿ وكحلظ السعػقات التى تػاجو السرارؼ التجارية في تصبيق نطاميا
الخقابي عمى عسميات غدل األمػاؿ والحمػؿ لتمظ السعػقات.
وخمرت الجراسة إلى الشتائج االتية:تمتدـ السرارؼ التجارية في دبي برػره قػية
بإتباع مجسػعة مغ األساليب واإلجخات الخقابية بيجؼ مكافحة غدل األمػاؿ

مشيا:اببلغ البشظ السخكدؼ عغ معامبلت غدل األمػاؿ وتدجيل بيانات األشخاص
الخاغبيغ بفتح حداب ليع ،اتفاؽ السبحػثيغ بأف احتساؿ تػاشؤ بعس مػضفي البشظ
أو عجـ معخفة البعس اآلخخ بأساليب غدل األمػاؿ أو وجػد حدابات خاصة
بالرخافيغ لجػ البشظ مغ معػقات تصبيق السرارؼ لشطاميا الخقابي عمى عسميات
غدل األمػاؿ.
دراسة الظخوانة والبلظهش( ،)3002بعشهان "أساس التدام البشهك بسكافحة عسليات

غدل األمهال ونظاق هحا االلتدام في الشغام القانهني األردني"

ىجفت الجراسة إلى بياف األسباب السػجبة لزخورة إلداـ السرارؼ األردنية
بسكافحة عسميات غدل األمػاؿ وكحلظ نصاؽ ىحا االلداـ في مكافحة عسميات غدل
األمػاؿ ،وخمرت ىحه الجراسة إلى الشتائج التالية:السرارؼ ليا دور كبيخ في تدييل

سبل غدل األمػاؿ عمى السدتػػ الجوليمحلظ تخكدت الجيػد الجولية عمى مخاشبة

السرارؼ مغ اجل قصع الدبل عمى العرابات اإلجخامية ،عمى الخغع مغ اف األردف
قج صادقت عمى اتفاقية فيشا لعاـ ٜٔٛٛإال أف السذخوع االردني لع يشفح االلتداـ الحؼ
فخضتة االتفاقية عمى الجوؿ األعزاء بخرػص تجخيع جسيع صػر عسميات غدل
األمػاؿ.

دراسة عدي ( ،)3002بعشهان "دراسة عاهخة تبيض األمهال عبخ البشهك من جهة

نغخ الفكخ اإلسالمي باإلشارة إلى عاهخة الخشهة في البشهك"

ٓٔ

ىجفت الجراسة إلى التصخؽ إلى ضاىخت الخشػة في السرارفكسجخل مغ مجاخل غدل
األمػاؿ وبياف رأؼ الفكخ اإلسبلمي فييا.
وخمرت الجراسة إلى ضعف الدياسيات السالية والشقجية وكحلظ نقز الػعي الجيشي
والثقافي يدبب حالة مغ الغسػض حػؿ السبالغ السدتشدفة مغ ثػرة االمة ويديج مغ
صعػبة التعخؼ عمى األمػاؿ التى تع غدميا ،التفاوت في تػزيع الجخل في
السجتسعات العخبية يسكغ أف يعصى مػش اًخ عمى حجع األمػاؿ السدتشدفة تبخىغ عمى

التسكغ الكبيخ لسجخميغ مغ وسائل ومؤسدات الجولة بسا فييا السرارؼ وذلظ مغ

خبلؿ استخجاـ الخشػة.
دراسة ربابعة،عبجهللا دمحم( )3092بعشهان"الدبل التذخيعية والقزائية لسهاجهة
الجخائم السدتحجثة ــ جخيسة غدل األمهال نسهزجاً"

تأتي ىحه الجراسة لتدمط الزػء عمى الدبل واألليات والتذخيعية والقزائية في

مػاجية جخيسة غدل االمػاؿ  ،باعتبارىا جخيسو مغ جخائع السدتحجثو ،وفق رؤيو
متكاممو ووعي لمسخحمو ،راعت تصػرات العرخ ومتغيخاتيا في سبيل تحقيق األمغ

واستقخار حياة الشاس ال يكػف اال بجعميع عمى تذخيعات تحفع ليع ذلظ ،واال كاف
امخىع فػضى وأمشيع اشخباً،فالقانػف والسجتسع ال يتشاقزاف

وقج اصبحت مذكمة غدل األمػاؿ ضاىخه تؤرؽ العجيج مغ دوؿ العالع لسا ليا مغ
ضػاىخ إقترادية وإجتساعية وسياسيو خصيخه وكحلظ خصػات مرادرىا التى تغحييا
وىي الجخيسو بسختمف اشكاليا ،فجخيسةغدل االمػاؿ في مقجمة االنساط الججيجه
لمجخيسة عمى الشصاؽ السحمي والجولي .
اليجؼ االساسي لمجراسة بياف االليات التذخيعية والقزائيو البلزمو لسػاجية جخيسة
غدل االمػاؿ.

وتػصمت الشتائج االتية:اصبحت مذكمة غدل االمػاؿ ضاىخة تؤرؽ العجيج مغ دوؿ
العالع لسا ليا مغ ضػاىخ إقترادية و إجتساعية وسياسية خصيخه ،اف االىتساـ العالسي
قج تدايج لسػاجية عسميات غدل االمػاؿ وىي السحصة االولى لتحػيل الى اؼ أماكغ

أخخػ لتربح شخعية.

ٔٔ

الخفاتي،إيهاب حسج ( )3002بعهان " عسليات مكافحة غدل األمهال وأثخ االلتدام
على فعالية نذاط السرارف العاملة في فلدظين"

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى عسميات (إجخاءات) مكافحة غدل االمػاؿ وأثخ

االلتداـ بيا عمى فعالية الشذاط السرخفي الفمدصيشي وركدت الجراسة عمى أىع
الستغيخات السؤثخه فية ،السداءلة القانػنية.
تع استخجاـ السشيج الػصفي والتحميمي لكػنو مغ اندب السشاىج لجراسة الطػاىخ
اإلندانية وتػصمفي واالجتساعية .
ضػء الجراسة الى الشتائج االتية:إجخاءات مكافحة غدل االمػاؿ اعسل عمى الحج مغ
الدخية السرخفية ،إجخاءات مكافحة غدل األمػاؿ يتختب عمييا زيادة التكاليف تؤثخ
سمباً عمى قجرة السرارؼ،في تػفيخ الخجمات السرخفية السشاسبة إجخاءات مكافحة

غدل األمػاؿ ،مسا يؤثخ سمباً عمى اإلقتراد الػششي والشذاط السرخفي ايزاً.
العالقة بين الجراسات الدابقة والجراسة الحالية :

ركدت معطع الجرسات الدابقة عمى تػضيح ضاىخة غدل االمػاؿ ،وبياف أثارىا
االقترادية واالجتساعية عمى دوؿ العالع وكحلظ بياف آثارىا اإلقترادية واإلجتساعية
عمى دوؿ العالع وكحلظ بياف الجيػد الجولية في مكافحة ىحه العسميات والسعػقات الى

تحػؿ دوف تصبيقيا ،وتطيخ بعس الجرسات دور السرارؼ في مكافحة عسميات
غدل األمػاؿ واألسباب التى اوجبت عمى السرارؼ االلتداـ باجخاءات مكافحة غدل
األمػاؿ‘

وأىتست بعس الجرسات العخبية بطاىخة غدل األمػاؿ مغ الشاحية

االسبلمية.
اما مايسيد ىحه الجراسة عغ الجراسات الدابقة انو التػجج دراسة ترج لسػضػع ىحه
البحث الستعسق وبحات السفخدات التى ذكخت في ىيكل ىحا البحث عمى الخغع مغ
األىسية العمسية بجانب انو ال تػجج دراسة تشاولت الزػابط القانػنية لمبشػؾ
والرخفات التجارية لسشع غدل األمػالػباالضافة الى مقارنتيا بالفقة االسبلمي وىحا
مايسيد البحث.

ٕٔ

هٍكم انبحث :
انفصم األول :اساسٍات انبحث
٣ٝلظٌٛ ١ٞح حُل َٜػِ ٢حُٔزخكغ حالط٤ش
حُٔزلغ حأل : ٍٝحُٔويٓش ،أٓزخد اهظ٤خٍ حُٟٔٞٞع ،أ٤ٔٛش حُزلغ،
أٛيحف حُزلغ
حُٔزلغ حُؼخٌِٗ٘ٓ :٢ش حُزلغ ،أٓجِش حُزلغ ،كَ ٝٝحُزلغٜ٘ٓ ،ؾ
حُزلغ
حُٔزلغ حُؼخُغ :كيٝى حُزلغٜٓ ،خىٍ َٓٝحؿغ حُزلغ،
ٜٓطِلخص حُزلغ .
حُٔزلغ حَُحرغ :حُيٍحٓخص حُٔخروش ٌَ٤ٛ ،حُزلغ.
انفصم انثاًَ :غسم األيىال
حُظؼَ٣ق ٝحالٛيحف ٝحالٓخُ٤ذ ٝح٥ػخٍ
حُٔزلغ حأل :ٍٝطؼَ٣ق ؿَٔ حالٓٞحٍ .
حُٔطِذ حأل : ٍٝحُظؼَ٣ق حُِـٝ ١ٞحالٛطالكُ ٢ـَٔ حألٓٞحٍ
حُٔطِذ حُؼخٗ : :٢حُظؼَ٣ق حالٛطالكُ ٢ـَٔ حألٓٞحٍ.
حُٔزلغ حُؼخٗ :٢أٛيحف ؿَٔ حألٓٞحٍ
حُٔطِذ حأل :ٍٝحهلخء ٜٓخىٍ حألٓٞحٍ ؿ َ٤حَُٔ٘ٝػش .
ٖٔ

حُٔطِذ حُؼخٗ :٢طلو٤ن حٛيحف حٓظؼٔخٍ٣ش .
حُٔطِذ حُؼخُغ :حػخىس حٓظويحّ حألٓٞحٍ حُٔـُٔٞش ك ٢حالؿَحّ .
حُٔزلغ حُؼخُغ  :حٓخُ٤ذ حٍطٌخد ؿَٔ٣ش ؿَٔ حألٓٞحٍ .
حُٔطِذ حأل : ٍٝط٣َٜذ حُ٘وٞى حُٔخثِش ػزَ حُليٝى
حُٔطِذ حُؼخٗ :٢حال٣يحع حُٔـِأ ُِ٘وٞى حُٔخثِش .
حُٔطِذ حُؼخُغ :حالٓخُ٤ذ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش حُلي٣ؼش ك ٢ؿَٔ حالٓٞحٍ
حُٔطِذ حَُحرغ  :حالٗ٘طش حُظـخٍ٣ش .
حُٔطِذ حُوخْٓ:حُز٘ٞى
حُٔطِذ حُٔخىّ :حَُٜحكخص حُظـخٍ٣ش .
حُٔزلغ حَُحرغ :حػخٍ ؿَٔ٣ش ؿَٔ حألٓٞحٍ.
حُٔطِذ حأل :ٍٝح٥ػخٍ حالؿظٔخػ٤ش .
حُٔطِذ حُؼخٗ :٢ح٥ػخٍ حالهظٜخى٣ش .
حُٔطِذ حُؼخُغ :ح٥ػخٍ حُٔ٤خٓ٤ش .

ا

ٗٔ

نفصم انثانث :انضىابظ انقاَىٍَة نًكافحة غسم األيىال عبز انبُىك
وانصزافات انتجارٌة ويىقف انشزٌعة االساليٍة يُها .

تًهٍد وتقسٍى :ـ
ٖٓ حُٔؼِ ّٞحٕ ؿَٔ٣ش ؿَٔ حالٓ ٖٓ ٍٞحُـَحثْ حُوطَ٤س حُظ٢
ط َ٠رخُٔـظٔغ َٗػخ ً ٝهخٗٗٞخ ٌُُي هلي ٟٝغ حَُٔ٘ع ٟٞحر ٢هخٗ٤ٗٞش
ٌُٔخكلظٜخ ٓٞحء ًخٕ ًُي ػزَ حُز٘ٞى ٝحَُٜحكخص حُظـخٍ٣ش ٌُُ ،ي
ٓٞف طٌ ٌٙٛ ٕٞحُٞ٠حر ٢كٓ ٢زلغ ٓو. ٜٚ
حُٔزلغ حال : ٍٝحُٞ٠حر ٢حُوخٗ٤ٗٞش ٌُٔخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ػزَ
حُز٘ٞى.
حُٔطِذ حأل :ٍٝحُٞ٠حر ٢حُوخٗ٤ٗٞش حُي٤ُٝش ٌُٔخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ
ػزَ حُز٘ٞى .
حُٔطِذ حُؼخٗ :٢حُٞ٠حر ٢حُوخٗ٤ٗٞش حُي٤ُٝش ٝحُ٤٘١ٞش ٌُٔخكلش ؿَٔ
حألٓٞحٍ ػزَ حَُٜحكخص حالُ٤ش .
حُلَع حُؼخٗ :٢حُٞ٠حر ٢حُوخٗ٤ٗٞش ٌُٔخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ػزَ
حَُٜحكخص حُظـخٍ٣ش .
حُٔطِذ حأل :ٍٝحُٞ٠حر ٢حُوخٗ٤ٗٞش حُي٤ُٝش ٌُٔخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ
ػزَ حَُٜحكخص حُظـخٍ٣ش .
حُٔطِذ حُؼخٗ :٢حُٞ٠حر ٢حُوخٗ٤ٗٞش حُ٤٘١ٞش ٌُٔخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ
ػزَ حَُٜحكخص حُظـخٍ٣ش .
٘ٔ

حُٔزلغ حُؼخُغٞٓ :هق حُلو ٚحالٓالٓ ٖٓ ٢حُٞ٠حر ٢حُوخٗ٤ٗٞش
ٌُٔخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ػزَ حُز٘ٞى ٝحَُٜحكخص حُظـخٍ٣ش .
حُٔطِذ حألٞٓ :ٍٝهق حُلو ٚحالٓالٓ ٖٓ ٢حُٞ٠حر ٢حُوخٗ٤ٗٞش
ٌُٔخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ػزَ حُز٘ٞى .
حُٔطِذ حُؼخٗٞٓ :٢هق حُلو ٚحالٓالٓ ٖٓ ٢حُٞ٠حر ٢حُوخٗ٤ٗٞش
ٌُٔخكلش =ؿٔالألٓٞحٍ ػزَ حَُٜحكخص حُظـخٍ٣ش .
حُل َٜحَُحرغ
آػخٍ حُٞ٠حر ٢حُوخٗ٤ٗٞش ٌُٔخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ػزَ حُز٘ٞى
ٝحَُٜحكخص حُظـخٍ٣ش ٓٝؼٞهخطٜخ
حُٔزلغ حأل : ٍٝآػخٍ حُٞ٠حر ٢حُوخٗ٤ٗٞش ٌُٔخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ػزَ
حُز٘ٞى
حُٔطِذ حأل : ٍٝآػخٍ حُٞ٠حر ٢حُوخٗ٤ٗٞش حُي٤ُٝش ٌُٔخكلش ؿَٔ
حألٓٞحٍ ػزَ حُز٘ٞى
حُٔطِذ حُؼخٗ :٢آػخٍ حُٞ٠حر ٢حُوخٗ٤ٗٞش حُ٤٘١ٞش ٌُٔخكلش ؿَٔ
حألٓٞحٍ ػزَ حُز٘ٞى

ٔٙ

السبحث الثاني :أثار الزهابط القانهنية لسكافحة غدل األمهال عبخ الرخافات
التجارية .
السصمب االوؿ :أثار الزػابط القانػنية الجولية لسكافحة غدل األمػاؿ عبخ الرخافات
التجارية .
السصمب الثاني :أثار الزػابط القانػنية الػششية

لسكافحة غدل األمػاؿ عبخ

الرخافات التجارية .
السبحث الثالث :معهقات الزهابط القانهنية لسكافحة غدل األمهال عبخ البشهك
والرخافات التجارية :
السصمب األوؿ  :معػقات الزػابط القانػنية لسكافحة غدل األمػاؿ عبخ البشػؾ
السصمب الثاني :معػقات الزػابط القانػنية لسكافحة غدل األمػاؿ عبخ الرخافات
التجارية .
الخاتسة وتذسل:
 الشتائج.
 مشاقذة الشتائج
 التػصيات.
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ايفصٌ ايجاْي
غشٌ األَواٍ
ايتعريف واالٖداف واالساييب واآلثار
املبخح األوٍ
ايتعريف ايًػوي واالصطالحي يػشٌ األَواٍ
املطًب األوٍ  :ايتعريف ايًػوي واالصطالحي :
ايتعريف ايًػوي :
تفيج قػاميذ المغة العخبية أف غدل الذئ يعشي تشطيفو بالساء والغدل بالكدخ
ما يغدل الخأس ومشو الغدميغ مغ لحػـ أىل الشار ودماؤىع والغدػؿ الساء الحؼ
س ِب ِخ ْجمِ َظ َى َحا م ْغتَد ٌل َب ِ
اب)(ٕ) .والسغتدل
(ارُك ْ
ارٌد َو َش َخ ٌ
يغتدل بو ومشو قػلو تعالي ْ
ُ َ
أيزاً الحؼ يغتدل فيو والجسع مغاسل.

والساؿ :معخوؼ ورجل ماؿ أؼ كثيخ الساؿ وشسػؿ الخجاؿ صار ذا ماؿ
ومػؿ غيخه وىػ كل ما يسمكو اإلنداف ،أو الجساعة مغ متاع وعخوض وتجارة وعقار
ونقػد وحيػاف وجسعو أمػاؿ(ٖ).
وإصصبلحاً :ورد بمفع غدل األمػاؿ تعخيفاف في االصبلح ىسا :تعخيف
خاص:
يصمق عمي اخفاء أو تسػيو السرجر غيخ السذخوع لبلمػاؿ السشقػلة ،أو
السػارد الشاتجة عغ جخائع السخجرات أو السؤثخات العقمية ويقرج بحلظ ايجاد تبخيخ أو
(ٕ ) ٍٓٞس  ، ٙحال٣ش ٕٗ
(ٖ ) هخٓ ّٞحُِـش حُٜلخف ٕٗٙ
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غصاء كاذب لسرجر األمػاؿ أو السجاخيل الشاتجة برػرة مباشخة أو غيخ مباشخة عغ
ارتكاب أحجؼ جخائع السخجرات في مذاريع استثسارية مذخوعة مع إخفاء مرادر
األمػاؿ القحرة الشاتجة عغ ىحه التجارة.
أعيب عمي ىحا التعخيف انو يحرخ غدل األمػاؿ في جخائع السخجرات وىحا
ما أخحت بو بعس القػانيغ كالتػصية الرادرة عغ اتحاد السجسػعة األربية.
تعخيف عاـ واسع يصمق عمي كل عسل ييجؼ الي اخفاء شبيعة او مرجر
األمػاؿ الشاتجة عغ الشذاشات الجخمية ومغ التذخيعات التي اعتسجت عمي ىحا
التعخيف القانػف األمخيكي لعاـ ٜٔٛٙـ ومجسػعة العسل السالي في التعاوف لسكافحة
تبييس األمػاؿ التابعة لسشطسة التعاوف والتشسية االقترادية باألمع الستحجة  ،وىحه
السجسػعة األوربية ومجمذ التعاوف الخميجي ويصمق عمييا مجسػعة  GAFIومغ ىحا
يسكششا القػؿ أف عسمية غدل األمػاؿ ما ىي اال عسمية  processingلمسحربلت
الشاتجة عغ االنذصة االجخامة  criminal activityلتسػيو واخفاء مرجرىا
األصمي.
وبابعاد نطخ الدمصات السخترة عغ ىحا السرجر وعغ االشخاص
السذاركيغ في اقتخافيا ومعشي ىحا اف عسميات غدل االمػاؿ تتزسغ محاولة تغيخ
شكل األمػاؿ وابعادىا عغ مكاف تػلجىا بتحخيكيا بيغ عجد مغ السػاقع سػاء داخل
الجولة أو خارجيا ومحاولة تغيخ اسساء حائدييا .
العبلقة بيغ السعشي المغػؼ واالصبلحي استػعبت قػاميذ المغة العخبية مفيػـ
غدل األمػاؿ مغ حيث التدسية والسزسػف والسحتػؼ وكحلظ القخآف الكخيع والدشة
الشبػية  ،كسا أف مرادر الفقو اإلسبلمية اشارت واستػعبت ىحا السفيػـ مغ خبلؿ
االشارة اليو في كتاب الغرب وبحلظ فأف غرب مدمع خسخ فخمميا او جمج ميتيغ
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فجبغو فمراحب الخسخ أف ياخح الخل وبأخحه بغيخ شئ والتخميل تصييخ بسشدلو غدل
الثػب الشجذ فيبيس عمي ممكو واال اذا اثبت .
ثاْيًا َ:عٓى املاٍ يف ايًػة:
ما ممكتو مغ كل شيء ،والجسع أمػاؿ  ( 2).وفي المداف  :قاؿ ابغ األثيخ  :الساؿ في
األصل ما يسمظ مغ الحىب وا لفزة ،ثع أشمق عمى كل ما يقتشى ويسمظ مغ األعياف،
وأكثخ ما يصمق الساؿ عشج العخب عمى اإلبل ألنيا كانت أكثخ أمػاليع ( 3) .
تعريف غشٌ األَواٍ يف ايفك٘ االسالَي:
انقدع الفقو الجشائي حػؿ تجخيع غدل األمػاؿ إلى اتجاىيغ-:
احجىسا يخػ وجػب إفخاد تجخيع خاص بتمظ الجخيسة .
والثاني يخػ انو ال حاجة إلى تجخيع خاصا اكتفائا بسا ورد بشرػص القػانيغ العامة.
واالتجاه الغالب كاف يحبح صجور ىحا القانػف بدبب اآلثار الزارة عمى السجتسع مغ
جخيسة غدل األمػاؿ  ،كحلظ فاف التذخيعات الػششية – غيخ كافية – لسػاجية أفعاؿ
غدل األمػاؿ  ،حيث باتت ىحه األفعاؿ تذكل خص اخ عمى الػضع االقترادؼ بالجولة
 ،وكحلظ مثمت خصػرة عمى الشطاـ السالي في ضل قرػر التذخيعات القائسة  ،سيسا
واف مرخ صجقت عمى اتفاقية فييشا عاـ  ٜٔٛٛلسكافحة االتجار غيخ السذخوع
بالسخجرات  ،واالتفاقية العخبية في تػنذ عاـ ٗٗ ٜٔحػؿ ذات السػضػع  ،وبقى أف
ترجر تذخيع مكافحة غدل األمػاؿ حتى يتدق مع أحكاـ ىاتيغ االتفاقيتيغ ويعج
تشفيحا ليا بػصفو التداـ دولي .
 أما االتجاه اآلخخ فقج رأػ عجـ الحاجة إلى إصجار قانػف مدتقل لسكافحة جخيسةغدل األمػاؿ ألف التذخيعات القائسة كافية ،ويسكغ كحلظ أف تشقح لسػاجية ىحه
ٕٓ

الجخيسة في ضل إمكانية فخض الحخاسة عمى الساؿ غيخ السذخوع  ،فزبل عغ
السذكبلت االقترادية التى تزخ باالقتراد السرخؼ في حالة صجور ىحا القانػف"
(ٗ)

.

وكمسة "غدل" وردت في القخآف الكخيع ثبلث مخات ىى قػلو تعالى في
الػضػء  يا أييا الحيغ آمشػا إذا قستع إلى الربلة فاغدمػا وجػىكع وأيجيكع إلى
السخافق …

(٘)

وقػلو في الصيارة مغ الجشابة  يا أييا الحيغ آمشػا ال تقخبػا الربلة

وأنتع سكارػ حتى تعمسػا ما تقػلػف وال جشبا إال عابخػ سبيل حتى تغتدمػا 
وقػلو تعالى أليػب عميو الدبلـ  اركس بخجمظ ىحا مغتدل بارد وشخاب

()ٚ

()ٙ

فيي

تعشى الصيارة بالساء مغ الحجث األصغخ واألكبخ كسا تعشى إزالة الشجاسة وتصييخ
السػضػع الحػ أصابتو بالساء ،ولحلظ يعبخ عغ الغدل بالتصييخ كقػلو تعالى  وإف
كشتع جشبا فاشيخوا

()ٛ

أؼ اغتدمػا ،وقػلو  وثيابظ فصيخ  )ٙ( أؼ اغدمو ونطفو

مغ الشجاسة ،وقػلو  فاعتدلػا الشداء في السحيس وال تقخبػىغ حتى يصيخف فإذا
تصيخف فآتػىغ مغ حيث أمخكع هللا إف هللا يحب التػابيغ ويحب الستصيخيغ  )ٚ(إلى
غيخ ذلظ مغ اآليات وىى كثيخة فكمسة "غدل" مرجر يجؿ عمى الشطافة والصيارة .
تقػؿ السعاجع  :غدل الذيء يغدل غدبل  :أزاؿ عشو الػسخ ونطفو بالساء،
ويقاؿ  :غدل هللا حػبتو  :شيخه مغ إثسو  ..وغدل األعزاء  :بالغ في غدميا
والسيت :شيخه ونقاه ،واغتدل بالساء  :غدل بجنو بو ،والغدل  :تساـ غدل الجدج
كمو ،والسغتدل  :مكاف االغتداؿ والساء الحػ يغتدل بو"..
واألمػاؿ جسع ماؿ ،وقج وردت ىحه السادة في القخآف الكخيع ستا وثسانيغ مخة
مفخدة وجسعا ومزافة فسغ ذلظ قػلو تعالى  وآتى الساؿ عمى حبو ذوػ القخبى
)ٗ( ى /حَٗف طٞك٤ن ْٗٔ حُي – ٖ٣ىٍحٓش ٗوي٣ش ُوخٌٗٓ ٕٞخكلش ؿٔ َ٤حألٓٞحٍ حُـي٣ي – ىحٍ حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش – حُوخَٛس – ٖٕٓٓ ٙٙ
ٓٝخ رؼيٛخ
(٘ ) ٍٓٞس حُٔخثيس حأل٣ش ()ٙ
(ٍٞٓ ) ٙس حُ٘ٔخء حال٣ش ٖٗ
(ٍٞٓ ) 7س  ٙحال٣ش ٕٗ
(ٍٞٓ ) 8س حُٔخثيس حال٣ش ()ٙ

ٕٔ

واليتامى والسداكيغ 

()ٜ

وقػلػو  ولشبمػنكع بذيء مغ الخػؼ والجػع ونقز مغ

األمػاؿ  )ٔٓ( وقػلو  وال تأكمػا أمػاليع إلى أمػالكع إنو كاف حػبا كبي اخ 

(ٔ)

وقػلو

 شغمتشا أمػالشا وأىمػنا فاستغفخ لشا  )ٔٔ( وقػلو  والحيغ في أمػاليع حق لمدائل
والسحخوـ  )ٕٔ( إلى غيخ ذلظ مغ اآليات وىى في جسيع السػاضع تعشى ما يستمكو
اإلنداف ويتسػلو ويتبادلو مع غيخه عيشا أو نقجا او مشفعة.
قالت السعاجع  :ماؿ يسػؿ مػال ومؤوال  :كثخ مالو فيػ ماؿ ،وىى مالو وفبلنا
اعصاه الساؿ ،مػلو  :اتخحه قشية ،والساؿ  :كل ما يسمكو الفخد او تسمكو الجساعة مغ
متاع او عخوض تجارة او عقار او نقػد او حيػاف والجسع أمػاؿ ،وقج أشمق في
الجاىمية عمى اإلبل ،ويقاؿ  :رجل ماؿ  :ذو ماؿ (ٗٔ) ،وليدت السعانى الذخعية
لمغدل والساؿ بعيجة عغ ىحه السعانى المغػية بل تكاد تتفق معيا فالغدل في الذخع
ىػ تعسيع البجف والذعخ بالساء مع الشية كسا جاء في قػؿ ابغ قجامة في الكافى
والسغشى وقػؿ القخشبى عمى السغدػؿ ولحلظ فخقت العخب بيغ قػليع  :غدمت الثػب
وبيغ قػليع أفزت عميو الساء وغسدتو في الساء ،اذا تقخر ىحا فاعمع أف العمساء
اختمفػا في الجشب يرب عمى جدجه الساء او يشغسذ فيو وال يتجلظ فالسذيػر مغ
محىب مالظ أنو ال يجدئو حتى يتجلظ وقاؿ الجسيػر مغ العمساء وجساعة الفقياء :
يجدغ الجشب صب الساء واالنغساس فيو اذا اسبغ وعع واف لع يتجلظ ( )ٔٙواالختبلؼ
في الجشب ال يعشيشا في ىحا السقاـ إنسا أردنا بياف حقيقة الغدل عشج جسيػر العمساء
وىى الرحيحة الستفقة مع المغة والشرػص الذخعية.
وكحلظ الساؿ قاؿ القخشبى  :ذىب بعس العخب وىع دوس الى اف الساؿ
الثياب والستاع والعخوض ،وال تدسى العيغ ماال ،وقج جاء ىحا السعشى في الدشة
الثابتة ،مغ رواية مالظ عغ ثػر بغ زيج الجيمى عغ أبى الغيث سالع مػلى ابغ مصيع
(ٍٞٓ ) 9س حالٗلخٍ حال٣ش (ٔٗ)
(ٓٔ ) ٍٓٞس حُزوَس حال٣ش (٘٘ٔ)
(ٔٔ ) ٍٓٞس حُلظق حال٣ش (ٔٔ)
(ٕٔ ) ٍٓٞس حٌُحٍ٣خص حال٣ش ()ٔ9

ٕٕ

عغ أبى ىخيخة قاؿ  :خخجشا مع رسػؿ هللا  عاـ خيبخ فمع نغشع ذىبا وال ورقا اال
األمػاؿ الثياب والستاع  ،..وذىب غيخىع الى اف الساؿ الرامت مغ الحىب والفزة
وقيل  :اإلبل خاصة ،ومشو قػليع  :الساؿ اإلبل ،وقيل جسيع الساشية ،وذكخ ابغ
االنبارػ عغ احسج بغ يحيى ثعمب الشحػػ قاؿ  :ما قرخ عغ بمػغ ما تجب فيو
الدكاة مغ الحىب والػرؽ فميذ بساؿ وأنذج :
وهللا ما بلغت لى قط ماشية

حج الدكاة وال إبل وال مال

قاؿ أبػ عسخ  :والسعخوؼ مغ كبلـ العخب اف كل ما تسػؿ وتسمظ ىػ ماؿ
لقػلو  " يقػؿ ابغ آدـ مالى مالى ،وإنسا لو مغ مالو ما أكل فأفشى او لبذ فأبمى
أو ترجؽ فأمزى" وقاؿ أبػ قتادة  :فأعصانى الجرع فابتعت بو مخخفا – بزع
نخبلت – في بشى سمسة ،فإنو ألوؿ ماؿ تأثمتو في اإلسبلـ ،فسغ حمف برجقة مالو
كمو فحلظ عمى كل نػع مغ مالو سػاء كاف مسا تجب فيو الدكاة أو لع يكغ اال اف
يشػػ شيئا بعيشو فيكػف عمى ما نػاه ،وقج قيل  :إف ذلظ عمى أمػاؿ الدكاة ،والعمع
محيط والمداف شاىج بأف ما تسمظ يدسى ماال وهللا أعمع (ٖٔ) وىحا الحػ قالو القخشبى
في الشياية ىػ الرحيح فالساؿ ىػ كل ما يتسمكو اإلنداف مغ ذىب أو فزو او
زروع او حيػاف او مشافع او عخوض تجارة الى غيخ ذلظ مغ األنػاع.
نأتي بعج ىحيغ التعخيفيغ لكل مغ  :الغدل ،واألمػاؿ لمتعخيف بالمفع السخكب
مشيسا فيكػف غدل األمػاؿ ىػ تصييخىا مغ كل قحارة ونجاسة ،وتمظ ىى الصيارة
الحدية ،وتكػف بإزالة الشجاسات كالخوث والجـ ونحػىا مغ السستمكات كالثياب
والسكاف ونحػىا ،كسا يتع تصييخىا حديا باستبعاد ما ىػ محخـ مشيا كفػائج البشػؾ
والخشػة والغرب والدخقة ونحػ ذلظ مغ السيتة والخشديخ ويتع تصييخىا معشػيا وحديا
باخخاج نريب الفقخاء والسداكيغ مشيا بأداء الدكاة السفخوضة وما سػاىا مغ حقػؽ،
(ٖٔ ) أحكام القرآن ،أبوبكر دمحم بن عبدهللا ،املعروف اببن العريب ،حتقيق :علي دمحم البجاوي ،دار اجليل ،بريوت8041 ،هـ8811-م

ٖٕ

فاف كاف السخاد بغدل األمػاؿ تمظ الصيارات الحدية والسعشػية فيي إرادة صحيحة
ألنيا مصمػبة شخعا أما إف كاف السخاد بيا تحػيل األمػاؿ القحرة مغ الكدب غيخ
السذخوع بأؼ وسيمة محخمة تبجو في ضاىخىا مذخوعة كالسرانع والعقارات
واالراضى الدراعية اليياـ الشاس والسدئػليغ أنيا مرادر شخعية وكدب مذخوع
واخفاء حقيقتيا القحرة ومرادرىا الخبيثة مغ مخجرات وغيخىا فحلظ كحب وبيتاف
وزور ونفاؽ يبقى عمى حقيقتو كدبا خبيثا ويزيف الى ذلظ تمظ اإلجخاءات الكاذبة
والتسػييات الباشمة مغ عسميات التحػيل والبيع والذخاء فتزيف الى القحارة قحارة والى
األمػاؿ الشجدة عسميات وإجخاءات ال تقل عشيا نجاسة ،فأيغ يكػف الغدل والتصييخ
حيشئح ؟! إنو أبعج ما يكػف عغ ذلظ وىحا السعشى الثانى ولؤلسف الذجيج ىػ السعشى
السخاد في ىحه األياـ في نطخ االقترادييغ فسرصمح "غدل األمػاؿ" يصمق االف عمى
ما يدسى باالقتراد الخفى واالقتراديات الدػداء او اقتراديات الطل التي تشصػػ
في جدء كبيخ مشيا عمى كدب األمػاؿ مغ مرادر غيخ مذخوعة ،ولخػؼ أصحابيا
مغ السداءلة القانػنية وخذيتيع مغ الشاس فانيع يمجأوف بعج كدبيا في غفمة مغ
القانػف او تػاشؤ مغ القائسيغ عميو او في بمج اخخ الى تحػيل ىحه الثخوة غيخ
السذخوعة الى ثخوة تبجو في ضاىخىا مذخوعة كذخاء أراض زراعية او بشاء عقارات
او إنذاء مرانع او ايجاعات في البشػؾ او مذاركة اآلخخيغ ،وفى ذلظ قاؿ الجكتػر
دمحم عبج الحميع عسخ " ارتبط بطاىخة االقتراد غيخ السذخوع عسمية غدل األمػاؿ
والتي يعشى بيا اجساال العسل عمى محاولة إخفاء والتعتيع عمى السرادر غيخ
السذخوعة لؤلمػاؿ بأساليب عجيجة ومتشػعة لتزميل الجيات األمشية والخقابية ‘
وإدخاؿ ىحه األمػاؿ في دورة عسميات مذخوعة ويطل يدتفيج بيا "

()ٔٛ

ومغ ىحا

يتبيغ اف مرصمح غدل األمػاؿ " مرصمح مجازػ" تع فيو تذبيو األمػاؿ القحرة
بالجشب او الذئ الشجذ ثع ححؼ السذبو بو وأتى بذيء مغ لػازمو وىػ الغدل
بالس اء بقرج الصيارة والتصييخ ،وىحا السجاز في غيخ محمو ألنو اذا صح في حاؿ
ٕٗ

رد الحقػؽ الى أصحابيا وأداء الدكاة وإزالة الشجاسات فانو ال يرح في عسميات
الشرب والكحب والخجاع التي ضاىخىا الغدل والتصييخ وحقيقتيا السديج مغ القحارة
والشجاسة بالكحب والخجاع وإجخاء العسميات السذخوعة ضاىخا.
بيحا يكػف قج تبيغ لشا حقيقة مرصمح " غدل األمػاؿ " والسخاد مشو في
االقتراد وىحا يقتزى أف نقػـ ببياف األمػاؿ السذخوعة بإيجاز واألمػاؿ غيخ
السذخوعة وكيفية تصييخ كل مشيسا بالرػرة الذخعية لشحكع بعج ذلظ عمى عسمية
غدل األمػاؿ الحجيثة الحكع الذخعى الرحيح  .وىحا ما يتبيغ في السباحث
التالية(ٗٔ).
اتخح أسمػب مػاجية شخؽ الكدب غيخ السذخوع (أو غدل السػاؿ) في الفقو
عجة مطاىخ أساسية كفيمة لمقزاء عمييا ،وىي:
اإلسبلمي ّ
السطيخ األوؿ :السطيخ التخبػؼ واألخبلقي ،فاإلسبلـ رّبى في نفػس معتشقيو

صمع عميو ال
أدب االلتداـ بتعاليسو والخقابة التي يذعخ السدمع مغ خبلليا أف هللا ُم ّ
تخفى عميو خافية وال يغفل عشو شخفة عيغ مسا يدتمدـ الخذية مشو تعالى والخػؼ
مغ عقابو ،فيعرسو ذلظ عغ مخالفة شخعو والتداـ أوامخه ،ولكغ ليذ كل السكمفيغ
عمى حاؿ واحجة مغ فعل الصاعة وتخؾ لسعرية بل الشاس في ذلظ أصشاؼ ،فسشيع
مغ يدتجيب إلى فعل الصاعة ويكف عغ ارتكاب السعاصي وىحا أكسل أحػاؿ الجيغ
وأفزل صفات الستجيشيغ ،ومشيع مغ يستشع عغ فعل الصاعات ويقجـ عمى ارتكاب
السعاصي والسخالفات ،و مشيع مغ يستشع عغ فعل الصاعات ويكف عغ ارتكاب
السعاصي.
فإلى مثل ىؤالء شخع اإلسبلـ الخقابة الثانية وىي الخقابة الخارجية وىي
السطيخ الثاني مغ مطاىخ السػاجية ،وتذسل جسيع السخالفات سػاء ما كاف مشيا
متعمقاً بالكدب أو غيخه ولكغ مػاجية الكدب غيخ السذخوع اتخح في اإلسبلـ مطي ًاخ
ٗٔ

(

) ٗلْ حَُٔؿغ حُٔخرن

ٕ٘

أكخ وضػحاً وىػ األمخ بالسعخوؼ والشيي عغ السشكخ ،وقج شاع استعساؿ الدبة في
ىحا الجانب ،والحدبة ىي األمخ بالسعخوؼ إذا شيخ تخكو والشيي عغ السشكخ إذا
ضيخ فعمو ،قاؿ اإلماـ الساوردؼ "ثع َّ
أكج هللا زواجخه بإنكار السشكخيغ بيا فأوجب األمخ
بالسعخوؼ والشيي عغ السشكخ ليكػف األمخ بالسعخوؼ تأكيجاً ألوامخه والشيي عغ
السشكخ تأييجاً لدواجخه ،ألف الشفػس األشخة قج أليتيا عغ إتباع األوامخ وأذىمتيا
الذيػات عغ تحكار الدواجخ فكاف إنكار السجالذ أزجخ ليا وتػبيخ السخالصيغ أبمغ
فييا.i
الفعاؿ في الجولة نيصت بػيا
واتخحت الحدبة مطيخ الػالية والجياز اإلدارؼ َّ
مخاقبة األسػاؽ واألخح عمى أيجؼ الستبلعبيغ فيو بعقػبات صارمة ،وقج تكفمت الكتب
التي وضعت في الحدبة قجيساً وحجيثاً ببياف ىحه العقػبات ،ويمخز ابغ تيسية
وضائف السحتدب بقػلو :ويأمخ السحتدب بالجسعة والجساعات ويرجؽ الحجيث وأداء
األمانات ويشيى عغ السشكخات مغ الكحب والخيانة وما يجخل في ذلظ مغ تصفيف
السكياؿ والسيداف والغر في الرشاعات والبيعات ونحػ ذلظ.
ثع يأخح في تعجاد بعس األمػر مثل قػلو :والغر يجخل في البيػع بكتساف
العيػب وتجليذ الدمع ،ويجخل في الرشاعات مثل الحيغ يرشعػف السصعػمات أو
يرشعػف السمبػسات أو يرشعػف غيخ ذلظ مغ الرشاعات فيجب نػيييع عغ الغر
والخيانة والكتساف ،ومغ ىؤالء الكيساوية الحيغ يغذػف الشقػد والجػاىخ والصخ وغيخ
ذلظ(٘ٔ).
كل فإف كتب الحدبة مثل معالع القخبة البغ األخػة ،ونػياية الختبة
وعل ً
بيشت اختراصات السحتدب ،ولشا
في شمب الحدبة لمذيدرؼ وابغ بداـ وغيخىع ّ
رسالة في والية الحدبة استػعبشا فييا جسيع مدائميا.

ومتغ العقػبات التي لػلي الحدبة إيقاعيا العقػبات السالية ،وقج وردت آثار
(٘ٔ ) ٗلْ حَُٔؿغ حُٔخرن

ٕٙ

بحلظ في بعس الجخائع التعديخية ،فسشيا:
ما رواه ابغ حكيع عغ أبيو عغ ججه أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ":في كل أربعيغ مغ
اإلبل الدائسة لبػف مغ أعصاىا مؤتجخ أقمو أجخىا ومغ مشعيا فانا آخحىا وشصخىا
مالو عدمة مغ عدمات ربشا ليذ آلؿ دمحم فييا شيء".ii
وروؼ أف عسخ رضي هللا عشو أراؽ لبشاً مغذػشاً.
ُ

وأف عمياً رضي هللا عشو أحخؽ شعاماً محتك اًخ بالشار.،وبػيحا أخح أبػ يػسف

واإلماـ مالظ واإلماـ أحسج.
وقاؿ الغدالي :إف لمػالي أف يفعل ذلظ إذا رأػ السرمحة فيو ،وقاؿ :إذا رأػ
الػالي باجتياده مثل تمظ الحاجة جاز لو مثل ذلظ ،فإف كاف ىحا مشػشاً بشػع اجتياد
دقيق لع يكغ ذلظ آلحاد الخعية.
وقج أخح بو اإلماـ الذافعي في القجيع وأوجب عمى مغ وشئ زوجتو الحائس
ديشار وفي إدباره نرف ديشار.ٔٙ
إقباؿ الجـ ًا
وذىب فخيق آخخ إلى القػؿ بعجـ الجػاز و ّادعى ندخ العقػبة السالية.
وقج َّ
رد ابغ القيع قػؿ ىؤالء ،وقاؿ :مغ قاؿ إف العقػبات السالية مشدػخة
وأشمق ذلظ فقج غمط عمى محاىب األئسة نقبلً واستجالالً ،فأكثخ ىحه السدائل شائع في
محىب أحسج وغيخه وكثيخ مشيا سائغ عشج مالظ ،إلى أف قاؿ :والسجعػف لمشدخ ليذ
معيع كتاب وال سشة وال إجساع يرحح دعػاىع.
وذكخ أبػ عبج هللا التمسداني في كتابو" تحفة الشاضخ وغشية الحاكخ في حفع
الذعائخ وتغييخ السشاكخ" صػ اًر مغ العقػبات السالية بعج أف سخد أقػاؿ العمساء ،قاؿ:
شمع عمى غذو فيسا
قمت فتحرل مغ جسيع ما تقجـ مغ الخبلؼ في حكع مغ ا ّ
عخضو لمبيع في أسػاؽ السدمسيغ إف في إخخاج الغاش مغ الدػؽ غيخ السعتاد فيو
 - ٔٙأحكام القرآن ،أبوبكر دمحم بن عبدهللا ،املعروف اببن العريب ،حتقيق :علي دمحم البجاوي ،دار اجليل ،بريوت8041 ،هـ8811-م
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قػالف ،وإذا أخخج فيل ُيزاؼ إلى ذلظ عقػبة في البجف قػالف ،وىل يترجؽ بسا

غر بو وإف كثخ أو يباع ما ال يترجؽ بعيشو ويترجؽ بثسشو أو يبقى ذلظ كمو لو أو

يترجؽ بالقميل دوف الكثيخأو يتحخػ ما يكػف أخح عػض الغر فيو مسغ جيمت عيشو
فيترجؽ بحلظ القجر أربعة أقػاؿ.
ال حخاماً وعجـ التعامل معو ،وليحا
السطيخ الثالث :مقاشعة مغ يكػف كدبو ما ً

يتفق الفقياء عمى أف مدتغخؽ الحمة الحؼ كل مالو حخاـ فيحا تُسشع معاممتو ومجايشتو

بل ُيسشع مغ الترخؼ السالي.

يقػؿ الجسػقي في حاشيتو عمى الذخح الكبيخ :إف مغ أكثخ مالو حبلؿ وأقمو
حخاـ السعتسج جػاز معاممتو واألكل مغ مالو كسا قاؿ ابغ القاسع خبلفاً ألصبغ القائل
بحخمة ذلظ ،وأما مغ أكثخ مالو حخاـ والقميل مشو حبلؿ فسحىب ابغ القاسع كخاىة
معاممتو ومجايشتو واألكل مغ مالو خبلفاً فاألصبغ السحخـ لحلظ.iii
أقخ بأف أكثخ ما في يجه حخاـ ،قمشا :إف
وقاؿ العد بغ عبج الدبلـ معاممة مغ ّ

يقخ إنداف أف في يجه
غمب عميو بحيث يقجر الخبلص مشو لع تجد معاممتو مثل أف ّ

ألف ديشار كميا حخاـ إال ديشا اًر واحجاً فيحا ال يجػز معاممتو لشجرة الػقػع في الحبلؿ،
وإف غمب الحبلؿ بأف اختمط درىع حخاـ بألف درىع حبلؿ جازت السعاممة لشجرة الػقػع
في الحخاـ ،وبيغ ىاتيغ الختبتيغ مغ قمة الحخاـ وكثختو مخاتب محخمة ومكخوىة
ومباحة ،وضابصيا أف الكخاىة تذتيخ بكثخة الحخاـ وتخف بكثخة الحبلؿ.
السطيخ الخابع :التػبة ،وىي مطيخ مغ مطاىخ التخمز مغ التبعات سيسا

عغ الساؿ الحخاـ ،قاؿ القخشبي في قػلو تعاؿ "إنسا التػبة عمى هللا لمحيغ يعسمػف
الدػء بجيالة الدػء في ىحه اآلية واألنعاـ أنو مغ عسل مشكع سػءا بجيالة يعع
الكفخ والسعاصي ،فكل مغ عرى ربو فيػ جاىل حتى يشػدع عغ معريتو.
قاؿ قتادة :أجسع أصحاب الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عمى أف كل معرية فيي بجيالة عسجاً
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كانت أو جيبلً .وقالو ابغ عباس وقتادة والزحاؾ ومجاىج والدجػ.
وقاؿ عكخمة :أمػر الجنيا كميا جيالة يخيج بػيا الخارجة عغ شاعة هللا.
وقاؿ الدجاج :يعشي قػلو "بجيالة" اختيارىع المحة الفانية عمى المحة الباقية.iv
وقاؿ :إف التػبة مغ مطالع العباد ال ترح إال بخده إلى صاحبو والخخوج عشو
عيشاً أو غيخه إف كاف قاد اًر عميو ،وإف لع يكغ قاد اًر فالعدـ أف يؤديو إذا قجر في أعجل
وقت وأسخعو ،وإف كاف أضخ بػاحج مغ السدمسيغ وذلظ الػاحج ال يذعخ بو أو ال
يجرؼ مغ أيغ أتى فإنو يديل ذلظ الزخر عشو ثع يدألو أف يعفػ عشو ويدتغفخ لو فإذا
عفا عشو فقج سقط الحنب عشو.
وذكخ عغ أىل العمع أف سبيل التػبة مسا بيجه مغ األمػاؿ الحخاـ إف كانت مغ
ربا فميخدىا عمى مغ أربى عميو ،فإف أيذ مغ وجػده فميترجؽ بحلظ ،وإف أخحه بطمع
فميفعل كحلظ في أمخ مغ ضمسو ،فإف التبذ عميو األمخ ولع يجرؾ كع مغ الحبلؿ مسا
رده حتى ال يذظ أف ما يبقى قج خمز
بيجه فإنو يتحخػ قجر ما بيجه مسا يجب عميو ّ

فيخده مغ ذلظ الحؼ أزاؿ عغ يجه إلى مغ عخؼ مغ ضمسو أو أربى عميو ،فإف أيذ

ترجؽ بو عشو ،فإف أحاشت السطالع بحمتو وعمع أنو واجب عميو مغ ذلظ
مغ وجػده ّ
ما ال يصيق أداءه لكثختو فتػبتو أف يديل ما بيجه أجسع إلى السداكيغ ،وإما إلى ما فيو
صبلح السدمسيغ حتى ال يبقى في يجه إال أقل ما يجدئو في الربلة مغ المباس وىػ
ما يدتخ العػرة وىػ مغ سختو إلى ركبتو وقػت يػمو ألنو الحؼ يجب لو أف يأخحه
مغ ماؿ غيخه إذا اضصخ إليو.v
ويقػؿ اإلماـ الغدالي في كيفية خخوج التائب عغ السطالع السالية أف مغ تاب
وفي يجه مختمط فعميو وضيفة في تسييد الحخاـ أو إخخاجو ووضيفة أخخػ في مرخؼ
السخخج فميشطخ فييسا.
واف كل مغ تاب وفي يجه ما ىػ حخاـ معمػـ العيغ مغ غرب أو وديعة أو
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غيخه فأمخ سيل فعميو تسييد الحخاـ ،وإف كاف ممتبداً مختمصاً فبل يخمػ إما أف يكػف
في ماؿ ىػ مغ ذوات السثاؿ كالحبػب والشقػد واألدىاف ،وإما أف يكػف في أعياف
متسايدة كالجور والثياب ،فإف كاف مغ الستساثبلت أو كاف شائعاً في كمو كسغ اكتدب
الساؿ بتجارة يعمع أنو قج كحب في بعزيا في السخابحة وصجؽ في بعزيا أو مغ
غرب دىشاً وخمصو بجىغ نفدو أو فعل ذلظ في الحبػب أو الجراىع أو الجنانيخ ،فبل
يخمػ ذلظ إما أف يكػف معمػـ القجر أو مجيػالً ،فإف كاف معمػـ القجر مثل أف يعمع
أف قجر الشرف مغ جسمة مالو حخاـ فعميو تسييد الشرف ،وإف أشكل فمو شخيقاف
أحجىسا األخح باليقيغ واآلخخ األخح بغالب الطغ ،وكبلىسا قج قاؿ بو العمساء.ٔٚ
غدل األمهال الذخعى :
عخفشا في السبحث األوؿ معشى الغدل وتبيغ لشا أنو في األصل والحقيقة يعشى
التصييخ فاذا أضيف الى األمػاؿ كاف معشاه تصييخىا مغ الشجاسة الحقيقية كالسيتة
والخشديخ والجـ والخسخ أو الشجاسة السعشػية كحقػؽ الفقخاء ونحػىا في أمػاؿ
األغشياء ،وىحا السعشى األصيل أو الحقيقى ىػ ما نبيغ كيفيتو في ىحا السبحث في
كل ما سبق بيانو مغ األمػاؿ الحبلؿ والحخاـ في السبحثيغ الدابقيغ وىحا ىػ الغدل
الذخعى السصمػب ،أما غدل األمػاؿ بالسعشى الخبيث والسرصمح الحجيث الحػ ضيخ
أخي اخ بقرج تدييف الحقائق وإخفائيا وإضفاء الذخعية عمى األمػاؿ السحخمة بعجة
إجخاءات ىخوبا مغ القانػف وخذية لمشاس فيحا سشتشاولو في السبحث القادـ إف شاء
هللا فمشبيغ االف الغدل الذخعى عمى الشحػ اآلتي :
غدل األمهال الحالل:
ويتع ذلظ باخخاج الحقػؽ الذخعية الػاجبة فييا في مػاعيجىا الذخعية
ومقاديخىا الذخعية كسا فخضيا هللا تعالى وبيشيا رسػلو  ،وىحا الحقػؽ
تتسثل فيسا يمى :
َٓ - ٔ7ؿغ ٓزن ًًَٙ

ٖٓ

أ -زكاة الساؿ حدب أنػاع الساؿ ونراب كل نػع والسقجار الػاجب كل عاـ او عشج
الحراد او الحرػؿ عمى الخكاز كسا ىػ مقخر في الدشة الشبػية  ،واخخاج ذلظ
السقجار الػاجب الى السرارؼ الذخعية السعخوفة.
ب-

زكاة الفصخ السفخوضة كل عاـ بسشاسبة االنتياء مغ صياـ رمزاف وبجء
ىبلؿ شػاؿ وعيج الفصخ شيخة لمرائسيغ وشعسة لمسداكيغ.

ج-

السقاديخ والػضائف التي يفخضيا ولى االمخ فػؽ الدكاة التي لع تتدع لحاجة
الفقخاء فيفخض عمى األغشياء ما يدع الفقخاء.

د -الكفارات الػاجبة ككفارة اليسيغ والطيار والجساع في نيار رمزاف ،والفجية .
ىػ -الجيات وأروش الجشايات كجية السقتػؿ خصأ أو السقتػؿ عسجا مع العفػ عغ
القراص أو ديات األعزاء أو أروش الجخوح.
و -الشحور التي يفخضيا السدمع عمى نفدو هلل تعالى فإنيا واجبة الػفاء.
ز -صجقة التصػع وأمثاليا مغ األوقاؼ واليبات والػصايا في وجػه الخيخ ،وحقػؽ
الجار ،وحقػؽ الزيف.
ح -الشفقات الػاجبة شخعا لمدوجة واألبشاء والػالجيغ والخجـ والبيائع والخقيق وأجػر
العساؿ ونحػ ذلظ مغ نفقة العجة والستعة والحزانة والخضاعة ،والسيخ .
ط -الزخائب العامة التي يفخضيا ولى االمخ لسرمحة السجتسع  :فيحه األبػاب كميا
غدل ال بج مشو لؤلمػاؿ الحبلؿ حتى تبقى عمى شيارتيا ونقائيا وحتى يبارؾ هللا
تعالى فييا ويشسييا ،وإىساؿ ىحه الحقػؽ او بعزيا او التقريخ في آدائيا يذكل
ذنب ا عطيسا عشج هللا ،ويجب عمى ولى االمخ مقاومتو ومقاتمتو ،ويشجذ الساؿ
ويتمفو ويشدع البخكة مشو ،واآليات واألحاديث في وجػب تمظ األبػاب والحث
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عمييا وبياف فزميا ،والتححيخ مغ التقريخ فييا والػعيج عمى إىساليا كثيخة
ومجاؿ تفريميا في أبػاب الفقو وكتبو وكتب التفديخ والحجيث
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.

ثانيا  :غدل األمهال الحخام :
ويكػف ذلظ بالتخمز مشيا بالكمية ،او بالجدء السحخـ مشيا ،وذلظ عغ شخيق
اعادة األمػاؿ إلى أصحابيا ،او تعػيزيع عسا دخل في أمػاليع مغ الغر والخجاع
والشقز ،واصبلح البيػع الفاسجة وترحيح السعامبلت الديئة ،وأساس ذلظ كمو التػبة
الشرػح ،وىى كسا نعمع ال تتحقق وال تكػف نرػحا حتى يقمع العاصى عغ معريتو،
ويشجـ عمى ارتكابيا ،ويعدـ ويعاىج هللا عمى أال يعػد إلييا ،ويخد الحقػؽ الى
أصحابيا ،وتصبيق ذلظ عمى األمػاؿ الحخاـ التي سبق بيانيا يكػف بغدميا وتصييخىا
إف كاف خالصيا حخاـ كالخبا مثبل فقج قاؿ تعالى  وإف تبتع فمكع رءوس أمػالكع ال
تطمسػف وال تطمسػف  أما ما زاد عغ رأس الساؿ بالسعاممة الخبػية فيػ حخاـ يجب
التخمز مشو وغدل رأس الساؿ مشو وذلظ الترجؽ بو عمى إحجػ الجيات الخيخية
والسؤسدات االجتساعية ،ومغ أكل أمػاؿ الشاس بالباشل غربا أو رشػة أو غذا أو
غخ ار عميو اعادة ذلظ الصحابو ،ومغ تاجخ في السحخمات مغ مخجرات ورقيق وأغحية
فاسجة ونحػ ذلظ ال بج اف يتجخد مغ كل ما دخمو مشيا ىحا فيسا بيشو وبيغ هللا اذا أراد
غدل مالو والتػبة الشرػح وال سبيل غيخ ذلظ ،وإف عمع ولى االمخ بدمػكو وعجـ
تػبتو قاـ بسرادرة أمػالو وتعديخه التعديخ السشاسب عمى أكل الحخاـ وكدب الحخاـ .
وفى ذلظ يقػؿ الجكتػر دمحم بمتاجى  :لػلى االمخ اف يتمف بعس السمكيات الخاصة
حساية لمشاس مسا يسكغ اف تدببو ليع مغ ضخر ،ومغ أمثمة ذلظ ما ذكخه ابغ القيع
مغ تحخيق الكتب السزممة وإتبلفيا

(ٗ)ٚ

ويقاس عمى ذلظ السصبػعات الزارة مغ

صػر وكتابة وغيخىسا مسا يسكغ اف يتجاوؿ بيغ الشاس فيؤدػ

( ) ٔ8أحكام املال احلرام وضوابط االنتفاع والتصرف به يف الفقه اإلسالمي د /عباس أمحد الباز – دار النفائس – عمان ،األردن األوىل8081 ،هـ.
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الى اإلضخار بيع ،ومثل ذلظ السػاد الزارة كاألشعسة الفاسجة او السدسسة ونحػىا،
وبجاىة فاف ىحا ال يسشع مغ ايقاع عقاب تعديخػ آخخ بسالظ ىحا او مقتشيو فقج عاقب
عسخ  -رضى هللا عشو – بإراقة المبغ الحػ شابتو صاحبتو بالساء (٘ ،)ٚوذلظ اف مغ
أصػؿ الشطاـ االقترادػ اإلسبلمي التداـ الجولة االسبلمية باإلشخاؼ عمى تصبيق
السقػخرات االسبلميػة في الساؿ وحسل الشاس عمى اف تكػف معامبلتيع في نصاؽ ما
ىػ مذخوع

()ٚٙ

" وقاؿ القخش ػ ػػبى في تفديخ قػلو تعالى وإف تبتع فمكع رءوس

أمػالكع ال تطمسػف وال تطمسػف  فخدىع تعالى مع التػبة إلى رءوس أمػاليع وقاؿ ليع
ال تطمسػف في أخح الخبا وال تطمسػف في أف يتسدظ بذيء مغ رءوس أمػالكع فتحىب
أمػالكع .. ،وفى اآلية تأكيج البصاؿ ما لع يقبس مشو – الخبا – وأخح رأس الساؿ
الحػ ال ربا فيو ،فاستجؿ بعس العمساء بحلظ عمى أف كل ما ش أخ عمى البيع قبل
القبس مسا يػجب تحخيع العقج أبصل العقج … وذىب بعس الغبلة مغ أرباب الػرع
إلى أف الساؿ الحبلؿ اذا خالصو حخاـ حتى لع يتسيد ،ثع خخج مشو مقجار الحخاـ
السختمط بو لع يحل ولع يصب ألنو يسكغ اف يكػف الحػ أخخج ىػ الحبلؿ والحػ بقى
ىػ الحخاـ ،قاؿ ابغ العخبى  :وىحا غمػ في الجيغ فإف كل ما لع يتسيد فالسقرػد مشو
ماليتو ال عيشو ،ولػ تمف لقاـ السثل مقامو ،واالختبلط إتبلؼ لتسييده ،كسا أف
اإلىبلؾ اتبلؼ لعيشو ،والسثل قائع مقاـ الحاىب وىحا بيغ حدابيغ معشى ،وهللا أعمع،
قمت  :قاؿ عمساؤنا إف سبيل التػبة مسا بيجه مغ األمػاؿ الحخاـ إف كانت مغ ربا
فميخدىا عمى مغ أربى عميو ،ويصمبو إف لع يكغ حاضخا ،فإف أيذ مغ وجػده
فميترجؽ بحلظ عشو ،وإف أخحه بطمع فميفعل كحلظ في أمخ مغ ضمسو ،فإف التبذ
عميو االمخ ولع يجر كع الحخاـ مغ الحبلؿ مسا بيجه فإنو يتحخػ قجر ما بيجه مسا
يجب عميو رده ،حتى ال يذظ أف ما يبقى قج خمز لو فيخده مغ ذلظ الحػ أزاؿ عغ
يجه إلى مغ عخؼ مسغ ضمسو أو أربى عميو فإف أيذ مغ وجػده ترجؽ بو عشو ،فإف
أحاشت السطالع بحمتو وعمع أنو وجب عميو ذلظ ما ال يصيق أداءه أبجا لكثختو فتػبتو
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أف يديل ما ب يجه أجسع إما الى السداكيغ ،وإما الى ما فيو صبلح السدمسيغ حتى ال
يبقى في يجه اال اقل ما يجدئو في الربلة مغ المباس وىػ ما يدتخ العػرة وىػ مغ
سختو الى ركبتو ،وقػت يػمو ،ألنو الحػ يجب لو أف يأخحه مغ ماؿ غيخه اذا اضصخ
إليو ،وإف كخه ذلظ مغ يأخحه مشو ،وفارؽ ىا ىشا السفمذ في قػؿ أكثخ العمساء ألف
السفمذ لع يرخ إليو أمػاؿ الشاس باعتجاء ،بل ىع الحيغ صيخوىا إليو فيتخؾ لو ما
يػاريو ،وما ىػ ىيئة لباسو

()ٜٔ

.

وىكحا يبيغ لشا القخشبى كيفية التػبة مغ الخبا وأمثالو مغ كل ماؿ حخاـ ،وذلظ
بإعادة الساؿ الحخاـ إلى أصحابو فإف لع يتيدخ فميترجؽ بو ،فإف كاف مزص اخ لع
يدتبق مغ ذلظ اال ما ىػ ضخورػ لحفع الشفذ وستخ العػرة  .وبسثل ذلظ قاؿ في
تػبة السحارب في تفديخ قػلو تعالى  إال الحيغ تابػا مغ قبل أف تقجروا عمييع
فاعمسػا أف هللا غفػر رحيع  )ٚٛ( حيث قاؿ  :استثشى جل وعد التائبيغ قبل اف يقجر
عمييع ،وأخبخ بدقػط حقو عشيع بقػلو  فاعمسػا أف هللا غفػر رحيع  أما القراص
وحقػؽ اآلدمييغ – األمػاؿ – فبل تدقط ،ومغ تاب بعج القجرة فطاىخ اآلية اف التػبة
ال تشفع ،وتقاـ الحجود عميو كسا تقجـ ،ولمذافعى قػؿ أنو يدقط كل حج بالتػبة
والرحيح مغ محىبو أف ما تعمق بو حق اآلدمى قراصا كاف أو غيخه فإنو ال يدقط
بالتػبة قبل القجرة عميو

()ٚٙ

ويفخؽ الجكتػر دمحم عبج الحميع عسخ بيغ الغدل بسعشى

تصييخ الساؿ الحخاـ والتػبة مشو بخد السطالع الى أصحابيا ،وبيغ الغدل كسرصمح
حجيث يقػـ عمى الخجاع واخفاء الجخيسة وإضيار السذخوعية فيقػؿ  :إف مرصمح
غدل األمػاؿ الحػ ضيخ عمى الداحة االقترادية االف يعشى القياـ بترخفات مالية
مذخوعة لساؿ اكتدب بصخؽ غيخ مذخوعة عغ شخيق استخجامو ولسخات عجيجة وفى
جيات مختمفة وبأساليب عجة وفى وقت قريخ في االستثسار في أعساؿ مذخوعة
مثل اإليجاع في بشػؾ خارجية ،وإدخالو بصخيقة مذخوعة الى الببلد ،أو محاولة
( ) ٔ9أحكام املال احلرام وضوابط االنتفاع والتصرف به يف الفقه اإلسالمي د /عباس أمحد الباز – دار النفائس – عمان ،األردن األوىل8081 ،هـ.
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إخخاجو مغ الببلد بصخيقة مذخوعة عغ شخيق التحػيبلت الخارجية او تجويخه في
شخاء عقارات ثع رىشيا واالقتخاض بزسانيا ،أو تجاوؿ الساؿ في البػرصات السحمية
والعالسية أو إنذاء شخكات وىسية وإُثبات معامبلت مدورة باسسيا بيحا الساؿ ،وذلظ
كمو مغ أجل محاولة إخفاء السرجر غيخ السذخوع لؤلمػاؿ وتزميل االجيدة الخقابية
واألمشية لئلفبلت مغ العقػبات السقخرة عغ الجخائع االقترادية التي ارتكبيا ،أما
مرصمح التػبة مغ الساؿ الحخاـ فإنيا تعشى بجاية التػقف عغ الكدب الحخاـ ،ثع
حرخ وتحجيج ما سبق اف كدبو ،والترخؼ فيو بخد السطالع إلى أصحابيا ،فاستخجاـ
مرصمح غدل األمػاؿ استخجاـ مزمل يزيف جخيسة اخخػ الى جخائع كدب الساؿ
بيشسا التػبة مرصمح شخعى ييجػ الى الصيارة الحقيقية مغ الكدب الخبيث ،وعسمية
غدل األمػاؿ تديج الجخائع االقترادية وتتػسع فييا بيشسا التػبة مغ الساؿ الحخاـ
تؤدػ إلى تقميل ذلظ وتحج مشو ،وغاسل األمػاؿ السحخمة يخذى الشاس أما التائب
فيخذى هللا ،وغدل األمػاؿ سمػؾ سيئ مجخـ قانػنا بيشسا التػبة سمػؾ حسيج مصمػب
شخعا ثع قاـ الجكتػر عسخ بتقجيع ججاوؿ لمساؿ الحخاـ ومرادره وأنػاعو ال تخخج عسا
سبق بيانو ،وججاوؿ لكيفية التخمز مغ الساؿ الحخاـ تتفق مع ما سبق ذكخه عغ
القخشبى وغيخه.
غدل األمهال غيخ الذخعى
عخفشا مسا سبق أف الغدل الحقيقى يعشى الشطافة والتصييخ ،وأف ذلظ يشصبق
عمى األمػاؿ الحبلؿ بإخخاج الحقػؽ الػاجبة مشيا في مػاقيتيا الذخعية ومقاديخىا
الذخعية ،كسا يشصبق عمى األمػاؿ الحخاـ بالتخمز مشيا إف كانت كميا حخاما أو
بالبعس السحخـ مشيا إف اختمط الحبلؿ بالحخاـ ،وبإعادتيا ألصحابيا إف كاف
أصحابيا معخوفيغ فإف لع يكػنػا معخوفيغ فبالترجؽ مشيا في جيات الخيخ ،ومع
ذلظ يكػف االستغفار والتػبة والشجـ عمى تحريل الساؿ الحخاـ ومعاىجة هللا تعالى
عمى عجـ العػدة الى ذلظ أبجا كسا أف عمى ولى األمخ إذا عخؼ بيحا الساؿ الحخاـ
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أف يرادره وأف يعدر مغ يكتدبو بسا يشاسب أما إف تاب وأناب وأعاد الحقػؽ إلى
أصحابيا وتخمز مغ الحخاـ قبل أف يكتذفو اإلماـ فيعفػ عشو وال يعدره لقػلو تعالى
 إال الحيغ تابػا مغ قبل أف تقجروا عمييع فاعمسػا أف هللا غفػر رحيع

(ٕٓ)

.

أما غدل األمػاؿ بالسرصمح الحجيث الذائع اآلف الحػ يعشى تدييف الحقائق
وتحػيل األمػاؿ السحخمة إلى أمػاؿ مذخوعة في الطاىخ وإخفاء حقيقة كدبيا
والتيخب مغ القػانيغ والخذية مغ الشاس فيحا غدل غيخ مذخوع ألنو ليذ نطافة وال
تصيي اخ بل إنو كحب وخجاع ونفاؽ وتزميل وأكل ألمػاؿ الشاس بالباشل وكدب خبيث
حخاـ وتيخب مغ القانػف ،فيػ جخيسة بكل ما تحسمو ىحه الكمسة مغ معشى ،وىػ
يزيف إلى وزر الكدب الخبيث الحخاـ وزر الكحب والغر والشفاؽ وكل الجخائع
الستختبة عمى عسمية الغدل أو كسا يدسػنيا تبييس األمػاؿ ،ومغ ىشا تزافخت
الجيػد السحمية واإلقميسية والجولية لسكافحة ىحه الجخيسة وإضيار خصػرتيا ومزارىا
عمى الجسيع ،وفى ىحا السبحث نحاوؿ بياف ذلظ حتى نقف عمى ىػؿ ىحه الجخيسة
وأساليب مكافحتيا.
أ -خظهرتها وحجسها :
تعتبخ عسمية غدل األمػاؿ السحخمة وتبييزيا بالرػرة غيخ السذخوعة التي
بيشاىا عجة جخائع مخكبة ال جخيسة واحجة فيي أوال أمػاؿ محخمة ال يرح تسمكيا او
اكتدابيا وىى ثانيا تتحػؿ بإجخاءات معيشة في الطاىخ الى أمػاؿ مذخوعة ضاى اخ
والحقيقة أنيا غيخ مذخوعة ،وىى ثالثا محاولة لمتيخب مغ القانػف والسدئػلية عغ
كدب ىحه األمػاؿ وحيازتيا ،وىى رابعا كحب وغر وخجاع لمشاس ،وتشعكذ ىحه
الجخائع السخكبة آثا ار ضارة عمى السجتسع واالقتراد ،مسا حجا بالسدئػليغ والخبخاء
الى بياف ىحه الخصػرة وحجسيا وسغ القػانيغ والعقػبات السشاسبة لسكافحتيا فسغ ذلظ
دعػة األستاذ إبخاىيع نافع رئيذ تحخيخ جخيجة األىخاـ السرخية حيث يقػؿ " :الخشػة
ٕٓ

(

) ٍٓٞس حُٔخثيس حال٣ش (ٖٗ)
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والفداد وتيخيب األمػاؿ والتيخب الزخيبى والتبلعب في الساؿ العاـ ،وغدل األمػاؿ
والتجدذ االقترادػ ،كل تمظ السفخدات ىى التي تذكل اليػـ تيجيجا حقيقيا لؤلمغ
القػمى في مرخ ،فتحجيات األمغ القػمى لع تعج مقرػرة في عالع اليػـ عمى
الرخاعات العدكخية أو عمى مػاجية الجخائع الدياسية واالرىابية ،بل اتدعت لتذسل
قزايا األمغ االقترادػ ،خاصة بعج أف اصبح االقتراد ميجاف السشافدة األوؿ بيغ
بمجاف العالع (ٗ.)ٛ
ويقػؿ الجكتػر سعيج البلونجػ تحت عشػاف  :اإلرىاب وغدل األمػاؿ  :رؤية
أوربية " اكتذفت أوربا يا لميػؿ أف عػاصسيا الكبخػ مثل لشجف وباريذ وجشيف
وبخوكدل ومجريج تتع فييا عسميات غدل األمػاؿ عيانا جيارا ،وكأنيا عسميات بيع
وشخاء عادية ال يكاد يكتخث بيا أحج اال السعشيػف بحخكة التجارة ربحا وخدارة ،كسا
اكتذفت أيزا أنيا تحػلت الى قاعجة خمفية لبلرىاب بعج اف استزافت شػاؿ
الدشػات العذخ الساضية كل السعارضيغ والستصخفيغ ،ولع تدتيقع لحلظ اال بعج
أحجاث ٔٔ سبتسبخ في نيػيػرؾ وواششصغ …" (٘.)ٛ
وتحت عشػاف " رؤية تحميمية لطاىخة غدل األمػاؿ " يقػؿ الجكتػر محسػد
شخيف أستاذ القانػف الجشائى الجولى بجامعة دػ بػؿ بذيكاغػ  :شيجت االونة
األخيخة اىتساما عالسيا بطاىخة غدل األمػاؿ نط اخ لسا تسثمو مغ خصػرة بالغة عمى
صعيج السجتسع الجولى ،خاصة فيسا يتعمق بالشاحيتيغ االقترادية واالجتساعية ،وىػ
االمخ الحػ حجا بالعجيج مغ الجوؿ الى سغ التذخيعات الػششية وابخاـ االتفاقيات
الجولية فيس ا بيشيا لسجابية تمظ الطاىخة ،وتذيخ التقجيخات العالسية الى اف الجخل العاـ
لتجارة السخجرات دوليا يبمغ حػالى خسدسائة مميار دوالر سشػيا ،ويزاؼ إلييا مبالغ
اخخػ ال يسكغ تقجيخىا مغ ناتج جخائع اخخػ بسا في ذلظ األمػاؿ غيخ الذخعية
الشاتجة مغ صػر الفداد والكدب غيخ السذخوع ،ومغ ثع فإف ىشاؾ مميارات الجوالرات
يتع غدميا سشػيا في دوؿ مختمفة بيجؼ إضفاء صفة الذخعية عمييا العادة استخجاـ
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جدء مشيا في تجارة السخجرات وأعساؿ إجخامية اخخػ ،أما عغ الصخيقة التي تتع بيا
فيدتخجـ غدل األمػاؿ بعس البشػؾ والذخكات السرخفية واالستثسارية في الجوؿ
التي يدسح السشاخ االقترادػ والدياسى فييا بيحا الشػع مغ السعامبلت السالية ،وقج
تتع أغمب ىحه السعامبلت في ضل سخية الحدابات البشكية والحدابات السخقسة
والذخكات ذات األسيع السحسػلة .
إف إضفاء صفة الذخعية عمى األمػاؿ الشاجسة عغ جخائع وأعساؿ غيخ شخعية
ال يعشى بالصبع اف القائسيغ عمى تمظ العسمية سػؼ يدتخجمػنيا في أعساؿ شخعية
عقب غدميا ،بل إف الجدء األكبخ مشيا قج يعاد استخجامو في أعساؿ غيخ شخعية
باإلضافة الى استخجاميا في أعساؿ فداد مثل رشػة الدياسييغ والسػضفيغ العسػمييغ
في الجوؿ التي يخغب أصحاب تمظ األمػاؿ في زيادة أنذصتيع وكدبيع غيخ السذخوع
بيا ثع يقػؿ :أما بالشدبة لمػضع في مرخ فيشاؾ نػعاف مغ األمػاؿ تدتيجؼ الدػؽ
السرخية بقرج غدميا ،أوليسا رءوس أمػاؿ مرخية مرجرىا داخمى ناتجة عغ
أعساؿ فداد وعسميات إجخامية يتع غدميا في الجاخل ،والثانى ىػ رءوس أمػاؿ تأتى
مغ الخا رج متخحة مغ الذكل التقميجػ لتسػيل اجشبى لسذخوعات خاصة ستا ار ليا "
(ٕٔ)

.

ثاْياً :تعريف غشٌ األَواٍ يف ايكاْوٕ ايوضعي :
لقج عخؼ القانػف الدػاني لسكافحة األمػاؿ لدشة ٖٕٓٓـ الحالي ( وىػ أوؿ
قانػف لسكافحة غدل األمػاؿ في الدػداف عخؼ جخيسة غدل األمػاؿ بالشدبة لؤلمػاؿ
الستحرمة او الشاتجة مغ أؼ مغ الجخائع السشرػص عمييا في البشج (ٕ)

كل

شخز يقػـ باتياف أؼ مغ الجخائع االتي(ٕٕ):

(ٕٔ ) أدب الدنيا والدين ،املاوردي ،حتقيق :دمحم فتحي أبوبكر ،الدار املصرية اللبنانية للطباعة ،القاهرة الطبعة الثانية8888 ،م
ٕٕ ػٜخّ حُي ٖ٣كٖٔ ُؤخٕ  ،ؿٔ َ٤حألٓٞحٍ  ،حُٔلٝ ّٜٞحطِظطز٤ن ٝحُظؼِ٤ن ػِ ٢هخٌٗٓ ٕٞخكلش ؿَٔ حالٓٞحٍ حُٔٞىحُٗ٘ٔ ٢ش ّٖٕٓٓ ،
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ٔ -اجخاء أؼ عسمية مالية بقرج اخفاء مرجرىا أو مكانيا او شخقة الترخؼ
فييا او حخكتيا او الحقػؽ الستعمقة بيا او تسػيو حقيقة ىحه االمػاؿ
ومتحربلتيا وعػائجىا .
ٕ -تحػيل األمػاؿ أو نقميا او ايجاعيا او سحبيا بيجؼ اخفاء او تسػيو السرجر
غيخ السذخوع .
ٖ -اكتداب او حيازة او استبلـ او استخجاـ تمظ األمػاؿ غيخ السذخوعة .
ٗ -الغخاض ىحا القانػف تكػف االمػاؿ الستحرمة مغ الجخائع السحكػرة ادناه
امػاالً مغدػلة وغيخ مذخوعة .
ٔ /االتجار في السخجرات والسؤثخات العقمية .
ٕ /مسارسة الجعارة والسيدخ والخؽ.
ٖ /الخشػة واالختبلس او االحتياؿ او االضخار بالساؿ العاـ او السرمحة العامة.
ٗ /التدويخ او التدييف او الججل والذعػذة .
كسا عخفت السادة (ٔ) مغ القانػني الػضعي السرخؼ لغدل األمػاؿ :
(ٔ) في تصبيق احكاـ ىحا القانػف لكل مغ الكمسات والعبارات االتية :
السعشي السبيغ قخيشيا ،ما لع يشعي عمي خبلؼ ذلظ االمػاؿ :
تعشي العسمية الػششية والعسبلت االجشبية واالوراؽ السالية واالوراؽ التجارية وكل ذؼ
قيسة مغ عقار او مشقػؿ مادؼ أو معشػؼ وجسيع الحقػؽ الستعمقة بأؼ مشيا،
والركػؾ والسحخرات السثبتة لكل ما تقجـ

(ٖٕ)

(ٖٕ ) دمحم ػزي هللا حرٞرٌَ ٓالٓش ـ حٌُ٤خٕ حُوخُٗ ٢ٗٞـَٔ حألٓٞحٍ ،
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(ب) كل سمػؾ يشصػؼ عمي اكتداب امػاؿ او حيازتيا او الترخؼ فييا او ادراتيا
او حفطيا او استبجاليا او ايجاعيا او ضسانيا أو استثسارىا او نقميا او تحػيميا أو
التبلعب في قيستيا اذا كانت متحرمة مغ جخيسة مغ الجخائع السشرػص عمييا في
السادة (ٕ) مغ ىحا القانػف مع العمع بحلظ متي كاف القرج مغ ىحا الدمػؾ اخفاء
الساؿ او تسػيو شبيعتو او مرجره او مكانو او صاحبو او صاحب الحق او تغييخ
حقيقتو او الحيمػلة دوف اكتذاؼ ذلظ او عخقمة التػصل الي شخز مغ ارتكب
الجخيسة الستحرل عمييا (ٕٗ).
(ج) السؤسدات السالية :
ٔ -البشػؾ العاممة في مرخ وفخوعيا في الخارج وفخوع البشػؾ االجشبية العاممة
في مرخ.
ٕ -شخكات الرخافة والجيات االخخؼ السخخز ليا بالتعامل في الشقج االجشبي.
ٖ -الجيات التي تباشخ نذاط تحػيل األمػاؿ .
ٗ -الجيات العاممة في مجاؿ االوراؽ السالية .
٘ -الجيات العاممة في مجاؿ تمقي األمػاؿ.
 -ٙصشجوؽ تػفيخ البخيج.
 -ٚالجيات التي تسارس نذاط التسػيل العقارؼ وجيات التػريق العقارؼ.
 -ٛالجيات التي تسارس نذاط التأجيخ التسػيمي .
 -ٜالجيات العاممة في نذاط التخييع .
ٓٔ-

الجيات االخخؼ التي يرجر بتحجيجىا قخار مغ رئيذ مجمذ الػزراء.

ٔٔ-

الجيات التي تسارس أؼ نػع مغ انذصة التأميغ وصشاديق التأميغ

الخاصة وأعساؿ الدسدسخة في مجاؿ التأميغ .
(ٕٗ ) حُوخٗ ٕٞحُٔ ، ١َٜؿٔ َ٤حألٓٞحٍ

ٓٗ

وذلظ كمو سػاء كاف مغ يباشخ االأنذصة السشرػص عمييا في ىحه السادة شخراً
اعتبارياً او شخراً شبيعياً.
(د) الستحربلت :
االمػاؿ الشاتجة او العائجة بصخيق مباشخ او غيخ مباشخ مغ ارتكاب أؼ
جخيسة مغ الجخائع السشرػص عمييا في السادة (ٕ) مغ ىحا القانػف.
(ىػ) الػحجة :
وحجة مكافحة غدل األمػاؿ.
(و) الػزيخ السختز:
ىػ رئيذ مجمذ الػزراء او مغ يفػضو مغ الػزراء.
نطخ آلثارىا الدمبية السجمخة عمى الفخد
كسا أف اإلجخاـ كحالة غدل األمػاؿ ًا
والسجتسع.
أركاف الجخيسة ومجػ انصباقيا عمى عسمية غذ يل األمػاؿ  .تتحقق الجخيسة إذا
تػفخ
فييا أركاف ثبلثة ىي:
-1نز شخعي أو قانػني يجخـ الفعل ويعاقب عميو  ،ويدسى الخكغ الذخعي أو
القانػني .وىحا متحقق في عسمية غدل األمػاؿ فسعطع دوؿ العالع شخعت قػانيغ
تجخـ ىحه العسمية وتعاقب عمييا.
سمبا أو
-2وقػع الفعل أو الدمػؾ السادؼ السكػف لمجخيسة ،وقج يكػف ىحا الفعل ً
ٔٗ

إيجابا ،فعبل ًً ال أو تخكا .ويدسى" الخكغ السادؼ  ".وىػ متح قق في عسمية غدل
ً
األمػاؿ
مغ خبلؿ عسمية تحػيل إلخفاء حقيقة الساؿ غيخ السذخوع وإدخالو في دورة إقترادية
مذخوعة إلضفاء الرفة القانػنية عميو.
-3وقػع الفعل مغ مكمف بالغ عاقل قاصج لفعمو حتى يتحسل تبعة ما يقػـ بو مغ
ترخفات .ويدسى" الخكغ األدبي لمجخيسة  ".وىػ أيس ًًا متحقق في عسمية غدل
األمػاؿ .
وقج اختمف أىل القانػف في مجػ فاعمية استحجاث وسغ قػانيغ لسحاربة ضاىخة
(ٕ٘)

غدل األمػاؿ عمى قػليغ :

القػؿ األوؿ :ذىب فخيق مغ القانػنييغ إلى أنو ال ضخورة إلصجار تذخيعات خاصة،
لسعالجة ضاىخة غدل األمػاؿ وأف السػاد القانػنية السػج ودة تكفي لسػاجية ىحه
الطاىخة,
*حجتيع في ذلظ  :أف تذخيع مثل ىحه القػانيغ يتعارض مع مبادغ قانػنية ومالية
فخضتيا شبيعة التصػر السالي السعاصخ ،كسبجأ الدخية السرخفية.
*كالقػانيغ الخاصة بسكافحة السخجرات والسؤثخات العقمية
طا ومذقة
ثسشا باى ً
ثع إف تشفيح مثل ىحه القػاف يغ في حالة صجورىا سيكمف الجولة ً
نطخ
بالغة ،وذلظ لرعػبة الحرػؿ عمى األدلة إلثبات مثل ىحا الشػع مغ الجخائع ًا
لمتقشيات
(ٕ٘ ) طز ٞ٤٤حألٓٞحٍ ٝؿٜٞى حٌُٔخكلش  ،حُزَٝكٔ َ٤حىّ ٜٓي ١حكٔي  ،حًَُ٘ش حُؼخُٔ٤ش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘

ٕٗ

الحجيثة والستصػرة السدتخجمة في ىحا الجخيسة  .وبالتالي فذل ىحه التذخيعات وعجـ
فاعميتيا في مػاجية عسميات الغدل ومعاقبة مختكبييا .
القػؿ الثاني :وذىب فخيق آخخ مغ القانػنييغ إلى ضخورة استرجار قانػف خاص
يجخـ
عسمية غدل األمػاؿ ويعاقب عمييا ،وذلظ ألف القػانيغ السػجػدة ال يسكغ أف
تدتػعب ىحه
الجخيسة بكل تفريبلتيا .وعممػا قػليع بسا يمي:
إف عسمية استحجاث مثل ىحه القػانيغ يجخل في سياؽ التعاوف الجولي لسػاجية.ىحه الجخيسة
إف الجولة التي تخمػ مغ قػانيغ وتذخيعات لسكافحة ىحه الجخيسة ،ويرعبفييا الخقابة الفعالة عمى حخكة السعامبلت السالية تعتبخ مبل ًذا لعرابات ىحه
الجخيسة السشطسة.
إف اإلشار العاـ لقػانيغ مكافحة االتجار غيخ السذخوع بالسخ درات والسؤثخاتالعقمية السعسػؿ بو في الجوؿ السختمفة ال يكفي لسػاجية مثل ىحه الجخيسة،
نطخ لصبيعتيا الجولية ،والدخعة الفائقة التي تتع بيا عبخ استخجاـ الػسائل
ًا
.والتقشيات االلكتخونية الحجيثة (.)ٕٙ

( ) ٕٙطز ٞ٤٤حألٓٞحٍ ٝؿٜٞى حٌُٔخكلش  ،حُزَٝكٔ َ٤حىّ ٜٓي ١حكٔي  ،حًَُ٘ش حُؼخُٔ٤ش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘
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اٖداف غشٌ األَواٍ

املبخح ايجاْي

مغ خبلؿ ما تقجـ ومغ التعخيف الدابق لجخائع غدل األمػاؿ يتزح لشا أف ىشاؾ

اىجافاً متعجدة ييجؼ الييا مختكبػ تمظ الجخائع .وإف الباعث عمى ارتكاب معطع
الجخائع يكػف مالياً بحت ًا بالجرجة األولى ،ولكغ ال يسكغ شسػؿ جخائع اإلرىاب بيحه
القاعجة ألف الباعث فييا عمى سبيل السثاؿ قج يكػف مغ أجل التأثيخ الدياسي في

الشطاـ الحاكع أو مغ أجل كدب ود وتعاشف الخأؼ العاـ لئليساف بذعارات أو قزية

معيشة وفي كمتا الحالتيغ فإف الػسيمة معاقب عمييا شخعاً ونطاماً(.)ٕٚ


إف السجخـ في غالبية الجخائع يدعى إلى الكدب مغ جخاء ارتكاب جخيسة ما
سػاء كاف ذلظ الكدب مادياً أو غيخ مادؼ ،تمظ الفائجة التي يحرل عمييا

ذلظ السجخـ بدبب نذاشو اإلجخامي (كجخل أو كدب غيخ مذخوع) تحتاج

بػسيمة أو أخخػ إلى إخفاء مرجر محربلت الجخيسة غيخ السذخوع ،وذلظ
عغ شخيق إدخاليا في الشطاـ السرخفي أو السالي أو خمصيا مع دخل أؼ

نذاط تجارؼ وىسي مذخوع حتى تكتدب صفة السذخوعية (كجخل أو كدب
مذخوع) مكتدب مغ مرادر مذخوعة ،وىحا ما يعخؼ بغدل األمػاؿ إجساالً.



مقارنة بغدل األمػاؿ والتي يكػف فييا مرجر األمػاؿ غيخ مذخوع مغ

األساس ،فإف تسػيل أنذصة اإلرىاب يسكغ ترػرىا في كمتا الحالتيغ أؼ
ٍ
متآت مغ مرادر مذخوعة مثل :إساءة استخجاـ التبخعات الخيخية أو
اإلغاثية ،وكحلظ مغ مرادر غيخ مذخوعة بدبب نذاط إجخامي سابق ،ومغ
ثع ىشاؾ نتيجة مشصقية تتختب عمى ذلظ أال وىي اتداع نصاؽ مرادر تسػيل
أنذصة اإلرىاب مقارنة بغدل األمػاؿ .وىحا يعشي صعػبة الكذف عغ وسائل

وشخؽ تسػيل اإلرىاب ،وكحلظ صعػبة إتباع آلية معيشة لسكافحتو .


إف تتبع ومغ ثع معخفة كل مغ مرادر األمػاؿ السمػثة وكحلظ مرادر تسػيل
العسميات اإلرىابية أصبح مغ الػسائل السيسة والفعالة لدمصات األمغ الجاخمي

( ) ٕ7ػٜخّ حُي ٖ٣كٖٔ ُؤخٕ  ،ؿٔ َ٤حألٓٞحٍ  ،حُٔلٝ ّٜٞحطِظطز٤ن ٝحُظؼِ٤ن ػِ ٢هخٌٗٓ ٕٞخكلش ؿَٔ حالٓٞحٍ حُٔٞىحُٗ٘ٔ ٢ش
ّٖٕٓٓ ،
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في أؼ دولة ،وكحلظ مرجر اىتساـ السشطسات الجولية السخترة بسحاربة تمظ
الجخائع ذات الربغة الجولية نتيجة لبلعتجاءات التي وقعت في العجيج مغ
الجوؿ في اآلونة األخيخة بذكل عاـ.
قاـ العجيج مغ أعزاء السجتسع الجولي بجيػد جبارة ومشدقة مغ أجل مكافحة غدل

األمػاؿ وتسػيل العسميات اإلرىابية سػاءا عمى السدتػػ السحمي أو اإلقميسي أو

الجولي أو مغ خبلؿ التعاوف واإلستعانة بخبخة السشطسات الجولية السخترة  ،وكحلظ
يجب عمى الجوؿ حتى تدتصيع محاربة جخائع غدل األمػاؿ وتسػيل اإلرىاب اآلتي
:

إالنزساـ والتػقيع عمى السعاىجات واالتفاقيات اإلقميسية والجولية ذات العبلقة
بغدل األمػاؿ وتسػيل عسميات اإلرىاب ومكافحة اإلرىاب والجخيسة السشطسة
وتجارة السخجرات مثل :اتفاقية األمع الستحجة لعاـ ٜٔٛٛـ لسكافحة تجارة
السخجرات والسؤثخات العقمية غيخ السذخوعة .التػقيع عمى اتفاقية قسع وتسػيل
اإلرىاب وفقاً لقخار مجمذ األمغ رقع ٖ .ٖٔٚاتفاقية عاـ ٜٜٔٛـ العخبية
لسكافحة اإلرىاب ،وغيخ ذلظ



التعاوف مع السشطسات والييئات ذات العبلقة بالسػضػع ومغ ذلظ تصبيق
تػصيات فخيق العسل السالي األربعيغ الخاصة بسكافحة غدل األمػاؿ

والتػصيات التدعة الخاصة بسكافحة تسػيل عسميات اإلرىاب.ٕٛ


إصجار القػانيغ والشطع لسكافحة غدل األمػاؿ وتسػيل اإلرىاب.



إنذاء لجاف وحجات متخررة لسكافحة غدل األمػاؿ واإلرىاب وتسػيمو

بغخض التحخؼ وجسع وتحميل السعمػمات ألىجاؼ أمشية مغ ناحية ،وكحلظ
لغخض تػعػؼ وإعبلمي لجرء خصخ تمظ الجخائع عمى السجتسع مغ ناحية أخخػ



تجريب وتصػيخ مدتػػ العامميغ في القصاعات األمشية والقزائية والسرخفية

والسالية كي يتسكشػا مغ اإللساـ بكل ما يدتجج مغ آليات ووسائل وشخؽ الزمة
لفيع ومغ ثع مكافحة غدل األمػاؿ وتسػيل اإلرىاب.
َٓ - ٕ8ؿغ ٓزن ًًَٙ
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االستفادة مغ تجارب الجوؿ التي سبقت في ىحا السجاؿ.
ومغ ثع يسكششا القػؿ أف مفيػـ جخيسة غدل األمػاؿ يتشاوؿ عجة عشاصخ

األوؿ  :عشرخ إضفاء الذخعية عمى أمػاؿ الجخيسة غيخ السذخوعة ،وإيجاد مرجر
يبجو مذخوعاً لؤلمػاؿ الحخاـ الستػلجة عغ مسارسة الشذاط اإلجخامى ،والثانى :

عشرخ اكتداب السجخـ وجاىة إجتساعية إيجابية وترػيخة عمى أنو األفزل فى كل
شئ ،سػاء مغ حيث الحكاء والسيارة ،أو مغ حيث قػة التحسل والربخ والسثابخة،

والثالث  :عشرخ عػدة السجخـ إلى مجتسع الذخعية بسكاسبو التى حققيا مغ إجخامو
 ..وتسخ عسميات غدل األمػاؿ بسخاحل مختمفة كالتالى:
** السخحمة األولى :مخحمة التػضيف – وتتسثل ىحه السخحمة بإدخاؿ األمػاؿ الشقجية
غيخ السذخوعة فى نصاؽ الجورة السالية وىى السخحمة األصعب بيغ السخاحل نط اًخ
لمخابصة السباشخة بيغ مغ يقػـ بغدل األمػاؿ ومؤسدات الغدل ،وقج تتصمب أحياناً
المجػء إلى السجف الرغيخة أو الجوؿ الشامية ،وىحا التػضيف ييجؼ إلى تحػيل الساؿ
غيخ السذخوع الستسثل فى أوراؽ نقجية إلى ودائع مرخفية وتػضيفو فى عجة حدابات
لجػ مرخؼ واحج أو عجة مرارؼ أو شخكات مالية أو شخكات تأميغ مسا يدسح
ببجء الخصػة األولى فى عسمية الغدل.
** السخحمة الثانية :مخحمة التجسيع  -وفى ىحه السخحمة يتع فييا فرل األمػاؿ
السذبػىة عغ مرادرىا ،وذلظ بخمق عجة عسميات معقجة بيجؼ التسػية عمى أصل

ومرادر ىحه األمػاؿ ،وذلظ عغ شخؽ إيجاع الساؿ فى مؤسدات مالية ،معخفاً
بأسساء أشخاص بعيجيغ عغ الذبيات ،وبأسساء شخكات وىسية خاصة فى البمجاف

التى تعتسج نطاماً مرخفياً متداىبلً.
** السخحمة الثالثة :مخحمة الجمج – وفى ىحه السخحمة يتع تصييخ األمػاؿ غيخ
الشطيفة بإدماجيا فى عسميات مذخوعة ،بحيث تبجو األمػاؿ بعيجة الرمة باألنذصة

اإلجخامية ،ويدتغل غاسمػا األمػاؿ البشػؾ كسؤسدة مالية ذات أداء عالى السدتػػ
لكى تجور مغ خبلليا األمػاؿ غيخ الشطيفة ،بحيث ال يتذكظ أحجاً فى شخعية ىحه
ٗٙ

األمػاؿ ،وتدتخجـ بعس أدوات العسل السرخفى إلضفاء الذخعية عمى ىحه األمػاؿ

مثل خصابات الزساف ،كسا يتع تصييخ األمػاؿ بػسائل عجيجة أخخػ مثل شخاء
العقارات وتأسيذ الذخكات ،ومباشخة تجارة االستيخاد والترجيخ.ٕٜ

ويشبغى اإلشارة إلى أنو ال يدتصيع أحج عمى وجو الجقة تحجيج مقجار ما يتع
غدمو مغ أمػاؿ قحرة فى جسيع أنحاء العالع ،وبالتالى فإف ما يعخؼ مشيا ضئيل
لمغاية ،مثميا مثل جباؿ الثمج أعمى ما فيو قستيا الطاىخة ،وفى ترخيح لخئيذ االتحاد
الجولي لمسرخفييغ العخب جػزيف شخبيو قاؿ "إف حجع األمػاؿ السغدػلة تقجر بػشحػ

ٖ تخيميػف دوالر سشػياً ،وذلظ خبلؿ افتتاح أعساؿ مؤتسخ "مكافحة غدل األمػاؿ
وتسػيل االرىاب" فى نياية أبخيل ٕٔٔٓ بمبشاف ،والحؼ نطسو االتحاد الجولي

لمسرخفييغ العخب ،بالتعاوف مع اتحاد السرارؼ العخبية ،وأردؼ قائبلً "إف حجع

األمػاؿ السغدػلة سشػياً تقجر بسا ال يقل عغ ٘ %مغ إجسالي الشاتج العالسي و%ٛ

مغ حجع التجارة الجولية" ،وأضاؼ أف صشاعة تبييس األمػاؿ تأتي في السختبة الثالثة

عالسياً مغ حيث الحجع بعج تجاوؿ العسبلت وصشاعة الديارات ،وأشار إلى أف

مػضػع مكافحة تبييس األمػاؿ إتخح أبعاداً عالسية في الدشػات األخيخة مع تػسع
انتذار ضاىخة تبييس األمػاؿ نتيجة العػلسة وانفتاح األسػاؽ وتجاخل االقتراديات
العالسية وسيػلة التحػيبلت السالية ،وأضاؼ "لقج ضيخ الفداد في عالع اإلقتراد،
وأخح أشكاال متشػعة مغ الخشػة واإلختبلس والتدويخ والستاجخة بالسخجرات وبالخقيق
األبيس ،كسا تػسعت مرادر واستعساالت األمػاؿ غيخ السذخوعة لتذسل كافة أنػاع
الجخائع السعاقب عمييا قانػناً مغ قتل وإرىاب وتيخب ضخيبي واستغبلؿ الػضائف

السحخمة والتدويخ في الشقػد".
والسشاصب والتجدذ واالتّجار بالدمع الفاسجة و ّ

واعتبخ "شخبيو" أف العسل السرخفي في العالع تدػده اليػـ حالة تشبو قرػػ،
ألف السرارؼ تػُعتبخ إحجػ ساحات الحخب عمى تبييس األمػاؿ ،وىحا الػاقع يفخض
اىتساماً خاصاً يدتجعي إيجاد األجيدة واإلجخاءات السداعجة في الحخب الجولية عمى
ىحه اآلفة واألمػاؿ التي تغحييا ،وقاؿ "إف السرارؼ مصالبة بالححر والتعاوف في

- ٕ9حالٓظـخرخص حُي٤ُٝش ُـٜٞى ٌٓخكلش ؿَٔ حالٓٞحٍ  ,ى ٣َٗ /ق ٓلٔٞى َٗ٣ق رٔ. ٢ٗٞ٤
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مدألة المػائح التي تخد إلييا مغ السخجعيات األمشية الجولية ،في شأف حدابات يذتبو
في عبلقتيا بيحا السػضػع" ،وأشار إلي "أف السرمحة العامة تقزي بحفع القصاع
السرخفي العخبي مغ العسميات غيخ السذخوعة ،مغ خبلؿ دراسة أعسق لمسخاشخ
ووضع سياسات رقابية أكثخ تذجداً وتعاوناً وثيقاً بيغ السؤسدات السالية والجولة ،حيث
أف اقتراد الجخيسة ال يسكغ االعتساد عميو كبجيل أو كاقتراد تالي لبلقتراد

الذخعي في التأسيذ ألؼ نسػ داخمي أو إقميسي بالشدبة لمسشصقة العخبية ،سػاء عمي
الرعيج االقترادؼ أو السرخفي" ،وقاؿ حاكع مرخؼ لبشاف "رياض سبلمة" أف
لبشاف أولت مػضػع مكافحة تبييس األمػاؿ أىسية قرػػ ،وشاركت بكل مؤسداتيا
في القصاع العاـ والقصاع الخاص بالعسل الججؼ عمى مكافحة تبييس األمػاؿ،
وأضاؼ أف البمجاف كافة عخضة لعسميات تبييس أمػاؿ وتسػيل إرىاب ،وبالتالي فإف
التحجؼ الكبيخ في ىحا السجاؿ ىػ في إيجاد الػسائل الشاجعة لمسداعجة عمى كذف
ىحه العسميات والحج مغ تصػرىا وانتذارىا باعتبار أف مبيزي األمػاؿ ومسػلي
اإلرىاب في سعي دائع لمبحث عغ البمجاف التي ال تتػفخ لجييا أنطسة حساية فعالة

حيث يديل اختخاقيا دوف إثارة أؼ شكػؾ أو تداؤالت.

وتكتدب مكافحة جخيسة غدل األمػاؿ أىسية بالغو الختبلؼ مجاالت الخصخ
اء مغ الشػاحى
الحؼ تسثمو ىحه الجخيسة سػاء عمى الفخد أو عمى السجتسع ككل ،سػ ً
االقترادية واالجتساعية ،أو األمشية والثقافية ،وتأتى اآلثار االقترادية لجخائع غدل
األمػاؿ كػاحجة مغ أخصخ اآلثار ،وتعبخ عغ مكسغ الخصػرة الحػ يريب جياز
االقتراد القػمى بأمخاض اقترادية خصيخة ومتعارضة ،وبالتالى يرعب عبلجيا
نتيجة التجاعيات الستختبة عمييا ،وتختبط جخيسة غدل األمػاؿ بالجخل القػمى عغ
شخيق حخماف الببلد مغ العػائج اإليجابية التى يسكغ أف يحرل عمييا السجتسع،
والتى تتسثل فى القيسة السزافة إلى الجخل القػمى وما يختبط بحلظ مغ تذغيل
العسالة ،وعبلج مذكمة البصالة ،وتػفيخ جانب مغ السعخوض الدمعى ،وال يخفى أف

عسمية غدل األمػاؿ يسكغ أف تؤدػ إلى زيادة معجالت االستيبلؾ بذكل يفػؽ
الجخل القػمى ،ويداىع ىحا فى حجوث خمل اقترادػ ىيكمى نط اًخ النخفاض
ٗ8

السجخخات مع زيادة االستيبلؾ ،ودوف حجوث نسػ مساثل فى الشاتج السحمى

اإلجسالىٖٓ.

وتذيخ بعس الجراسات التى أجخيت عمى الجخػؿ غيخ السذخوعة فى الجوؿ
ذات االقتراديات الستقجمة وفى مقجمتيا الػاليات الستحجة إلى أف ىحه الجخػؿ تؤثخ
سمباً عمى االقتراد وذلظ بشدبة  ،%ٕٚكسا أشارت ىحه الجراسات إلى أف القصاع
االقترادػ غيخ الخسسى يشسػ عادة بسعجؿ أسخع مغ القصاع االقترادػ الخسسى،

وعمى ذلظ فإف تقجيخات الشاتج القػمى عادة ما تكػف مشخفزة كثي اًخ عغ حقيقتيا نط اًخ
لتأثيخ االقتراد الخفى والجخػؿ السختبصة بعسميات غدل األمػاؿ ،كسا يسكغ أف

تؤدػ عسمية غدل األمػاؿ إلى انييار البػرصات التى تدتقبل األمػاؿ الشاتجة عغ
الجخائع االقترادية ،حيث يسكغ المجػء إلى شخاء األوراؽ السالية ليذ بيجؼ
االستثسار ،ولكغ مغ أجل إتساـ مخحمة معيشة مغ مخاحل غدل األمػاؿ ،ثع يتع بيع
األوراؽ السالية بذكل مفاجئ مسا يؤدػ إلى حجوث انخفاض حاد فى أسعار األوراؽ
السالية بذكل عاـ فى البػرصة ومغ ثع انييارىا برػرة مأساوية ،وال شظ أنو مع نسػ

العػلسة يدداد تخكيد الثخوة وتتدع الفخوؽ بيغ البذخ اتداعاً ال مثيل لو ،ويذيخ

ىانذ بيتخ مارتغ ،وىارلج شػماف إلى أف ىشاؾ ٕٓ %مغ دوؿ العالع تدتحػذ عمى

٘ %ٛمغ الشاتج العالسى اإلجسالى ،وعمى ٗ %ٛمغ التجارة العالسية ،أما الفقخاء

الحيغ أصبحػا ىع األغمبية فى ضل العػلسة والحيغ يسثمػف ٓ %ٛمغ سكاف دوؿ
العالع فإنيع يدتحػذوف عمى الشدبة الباقية ،وتؤثخ عسميات غدل األمػاؿ فى ىحا

الرجد تأثي اًخ سمبياً ،حيث تؤدػ إلى إعادة تػزيع الجخل بيغ الفئات االجتساعية
السختمفة ،وذلظ مغ خبلؿ تحػيل الجخػؿ مغ بعس الفئات االجتساعية السشتجة إلى

فئات أخخػ غيخ مشتجة ،وما يراحب ذلظ مغ تدايج الفجػة بيغ األغشياء والفقخاء فى

السجتسع وزيادة معجالت الفقخ والسيسا مع األخح فى االعتبار تزاؤؿ قجرة الجولة
عمى القياـ بػضائف اجتساعية وتػفيخىا لفخص العسل.

ٖٓ َٗ -ف ػالهش ؿَٔ حالٓٞحٍ رخُٔويٍحص ًـَٔ٣ش ػ , َٜىٗ ١ٍِٓ /ـ٤ذ حُؤ. ّٞ
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كسا تؤثخ جخيسة غدل األمػاؿ عمى ارتفاع معجالت التزخع ،وذلظ باعتبارىا
جدءاً مغ أنذصة االقتراد الخفى ،حيث تؤدػ إلى زيادة الصمب االستيبلكى غيخ
الخشيج ،ومغ ثع الزغط عمى السعخوض مغ الدمع والخجمات والتأثيخ عمى السدتػػ
العاـ لؤلسعار ،كسا أف تأثيخ عسميات غدل األمػاؿ عمى الدياسة السالية لمجولة
وحجع الجيغ العاـ ،والسػازنة العامة لمجولة مغ السسكغ أف يحجث العجيج مغ األثار

التزخسية الشقجية ،مسا يديع فى ارتفاع السدتػػ العاـ لؤلسعار السيسا فى الجوؿ
الشامية ،حيث أف عسميات غدل األمػاؿ عادة ما يختبط بيا التيخب مغ سجاد
الزخائب السباشخة وبالتالى تعانى الجوؿ مغ نقز اإليخادات العامة عغ الشفقات
العامة مسا يزصخىا إلى فخض السديج مغ الزخائب غيخ السباشخة التى فى الغالب

يكػف ليا كبيخ األثخ فى زيادة السدتػػ العاـ لؤلسعار السحمية ،وارتفاع معجالت
التزخع التى تفخض تكمفة يتحسميا أػ حائد ألصػؿ مقػمة بالعسمة السحمية ،وعشجما
يسيل التزخع إلى االرتفاع فإف تػقعات األفخاد حػؿ معجؿ التزخع فى السدتقبل
تؤثخ عمى الكسية التى يخغب األفخاد فى االحتفاظ بيا فى األرصجة الشقجية بالعسمة
السحمية.
وأيزاً تؤثخ عسمية غدل األمػاؿ تأثي اًخ سمبياً عمى قيسة العسمة الػششية نط اًخ

لبلرتباط الػثيق بيغ ىحه العسمة وتيخيب األمػاؿ إلى الخارج ،وما يعشيو ذلظ مغ مغ
زيادة عخض العسمة الػششية مع زيادة الصمب عمى العسبلت األجشبية التى يتع تحػيل
األمػاؿ السيخبة إلييا بقرج اإليجاع فى الخارج فى البشػؾ أو بغخض االستثسار ،أو
غيخ ذلظ ،وال شظ أف الشتيجة الحتسية لحلظ ىػ انخفاض قيسة العسمة الػششية مقابل
العسبلت األجشبية ،ويبلحع أف بعس الجوؿ تمجأ إلى تخفيس سعخ الفائجة مغ أجل
خخوج األمػاؿ إلى الخارج بذكل مذخوع ومغ ثع انخفاض قيسة العسمة وزيادة
الرادرات ،وفى حالة تيخيب األمػاؿ إلى الخارج فإف الصمب عمى الشقػد يتجو نحػ
االنخفاض ،مسا يؤدػ إلى انخفاض سعخ الفائجة عمى الػدائع ومغ ثع حجوث ىخوب
مذخوع لؤلمػاؿ يزاؼ إلى األمػاؿ الياربة وغيخ السذخوعة ،وىػ ما يعشى زيادة

ٓ٘

األعباء القػمية وارتفاع معجؿ انخفاض قيسة العسمة الػششية مقابل العسبلت األجشبية،

حيث يكػف األثخ مزاعفأًٖ.

وعمى جانب أخخ تؤدػ عسميات غدل األمػاؿ إلى حجوث االضصخابات

االجتساعية والدياسية ،مثل إحجاث خمل فى التػازف االجتساعى لمجوؿ ،حيث أف
تدخب األمػاؿ غيخ السذخوعة إلى السجتسع يقمب ميداف اليخـ االجتساعى فى الببلد،
وذلظ برعػد السجخميغ إلى قسة اليخـ فى الػقت الحػ يتخاجع فيو مخكد السكافحيغ
السججيغ إلى أسفل القاعجة ،مسا يؤدػ إلى زيادة التفاوتات االجتساعية بيغ البذخ
وتدايج حجة مذكمة الفقخ وتجنى مدتػيات السعيذة لمغالبية العطسى مغ أفخاد السجتسع،
إذ كمسا ازداد حجع عسميات غدل األمػاؿ كمسا أدػ ذلظ إلى تعسيق الرخاع الصبقى،
وتداىع عسمية غدل األمػاؿ بشريب األسج فى الخمل الكبيخ الحػ يريب أخبلقيات
العسل السشتج وقيع السجتسع ،حيث تزعف وضيفة القيع الخادعة ،ويربح السعيار
االجتساعى لقيع الفخد ىػ الساؿ برخؼ الشطخ عغ مرادره ،األمخ الحػ يؤدػ إلى

تذجيع الدمػؾ السشحخؼ وتػارػ وانجثار القيع الشبيمة ،وال شظ أف استسخار األنذصة
غيخ السذخوعة التى ال تقتزى مجيػداً وبقاء عائجاتيا الزخسة فى مأمغ مغ
السرادرة واستغبلليا فى أنذصة أخخػ مذخوعة يؤدػ إلى العدوؼ عغ القياـ

باألنذصة السذخوعة والسشتجة وبخاصة مغ جانب الذباب ،األمخ الحػ يؤدػ فى
محرمتو الشيائية إلى انتذار قيع األنانية والبلمباالة ،وعمى قائسة السذكبلت
االجتساعية ذات الرمة الػثيقة بعالع الجخيسة واألمػاؿ القحرة ،تبخز مذكمة الجعارة
وتجارة الجشذ ،وىى تعج ضاىخة تعانى مشيا العجيج مغ السجتسعات التى تتفذى فييا
ا لجخيسة ويشعجـ فييا الػازع الجيشى واألخبلقى ،إضافة إلى العجيج مغ الطخوؼ الدمبية
األخخػ السداعجة عمى ذلظ مثل الفقخ وتجىػر األحػاؿ االقترادية ،إضافة إلى

التفكظ األسخػ وافتقاد السجتسع إلى التكافل االجتساعى ،ومغ ناحية أخخػ تؤثخ جخائع
غدل األمػاؿ مغ الشاحية األمشية عمى الجوؿ عغ شخيق ارتباشيا بالتيخيب وتجارة
السخجرات ،مسا يؤدػ إلى إثخاء السجخميغ عغ شخيق غيخ مذخوع ،وتجعل مغ ىؤالء
ٖٔ َٓ-ؿغ ٓزن ًًَٙ

ٔ٘

أصحاب رؤس أمػاؿ شائمة يدخخونيا فى العسميات اإلجخامية ،وفى االستسخار فى
الدمػؾ السشحخؼ ،مسا يؤدػ إلى زعدعة األمغ االجتساعى داخل السجتسع.
وفى الشيايو نػد أف نقػؿ أف الفقخ ليذ ىػ العامل الػحيج لمدمػؾ اإلجخامى،

فاألغشياء قج يكػنػف أكثخ إجخاماً مغ الفقخاء ،وأف العػلسة االقترادية تذكل عامبلً

ىاماً مغ عػامل ضيػر وتشامى الجخائع االقترادية برفة عامة ،وجخائع غدل األمػاؿ

برفة خاصة.

املطًب األوٍ :اخفاء َصادر االَواٍ غري املشروعة
يحخص مختكب ىحه الجخائع الستحرل مغ خبلليا تمظ األمػاؿ الستدخة الي اخفاء
مرادرىا

وذلظ بادخاليا لجائخة التعامل االقترادؼ اما عبخ البشػؾ او عبخ

الرخافات او التحػيبلت ومغ ثع شخاء اصػؿ عقارية او القياـ بعسل شخكات

ومحبلت تجارية تدت اًخ عمي ذلظ الشذاط االجخامي غيخ السذخوع ،وربسا يكػف تحػيل
ىحه األمػاؿ مغ اصػؿ نقجية الي اصػؿ حدابية بشكية ىي اسيل بيحه الصخؽ(ٕٖ).
وتتِ بعدة طرم:
َرحًة األيداع:

ىى مخحمة تػضيف أو إحبلؿ ،بحيث يتع التخمز مغ كسية كبيخة مغ الشقػد الغيخ
شخعية بأساليب مختمفة إما بإيجاعيا في أحج البشػؾ أو السؤسدات السالية أو عغ
شخيق تحػيل ىحه الشقػد إلى عسبلت أجشبية ،أو عغ شخيق شخاء سيارات فارىة
ويخػت وعقارات مختفعة الثسغ يديل بيعيا والترخؼ فييا بعج ذلظ .وتعج مخحمة
اإليجاع ىحه أصعب مخحمة بالشدبة إلى القائسيغ بعسمية غدل األمػاؿ؛ حيث أنيا
مازالت عخضة ألكتذافيا  ،خاصة أنيا تتزسغ في العادة كسيات كبيخة ججاً مغ

األمػاؿ الدائمة ،حيث أف التعخؼ عمى مغ قاـ بعسمية اإليجاع ليحه األمػاؿ ليذ
بؤلمخ العديخ ومغ ثع عبلقتو بسرجر ىحه األمػاؿ .

(ٕٖ ) ى .أكٔي رخرٌَ هِ َ٤ػ ، ٢ٔ٤حُوٞحػي حُوخٗ٤ٗٞش حُٔ٘ظٔش ُِؼالهخص حُظـخٍ٣ش

ٕ٘

َرحًة ايتُوية :
ىى مخحمة التجسيع أو التعتيع حيث تبجأ بعج دخػؿ األمػاؿ في قشػات الشطاـ
السرخفي الذخعى  ،ويقػـ غاسل األمػاؿ بأتخاذ الخصػة التالية والتي تتسثل في
الفرل أو التفخيق بيغ ألمػاؿ السخاد غدميا عغ مرجرىا الغيخ شخعى عغ شخيق
مجسػعة معقجة مغ العسميات السرخفية والتي تتخح نسط العسميات السرخفية
السذخوعة ،واليجؼ مغ ىحه السخاحل جعل تتبع مرجر تمظ األمػاؿ الغيخ مذخوعة
أم اًخ صعباً .وتتمخز أىع تمظ الػسائل في تكخار عسمية تحػيل تمظ األمػاؿ مغ بشظ
إلى آخخ ،والتحػيل اإللكتخوني لؤلمػاؿ  ،ويديج مغ حالة التعقيج في تتبع تمظ األمػاؿ

تحػيميا إلى بشػؾ تتبشى قػاعج صارمة مغ سخية اإليجاعات في ببلد أخخػ  ،وىي ما

يصمق عمييا بالسبلذات السرخفية اآلمشة  ،وتتدع ىحه السبلذات بتداىل قػانيشيا،
وجػدة وسائل الشقل مغ شائخات وسفغ وسيػلة تأسيذ الذخكات(ٖٖ).
َرحًة اإلدَاج :

تعتبخ ىحه السخحمة ىى الختامية في غدل األمػاؿ ويتختب عمييا إضفاء شابع
الذخعية عمى األمػاؿ  ،لحلظ يصمق عمييا "مخحمة التجفيف" ومغ خبلؿ ىحة السخحمة
يتع دمج األمػاؿ السغدػلة في الجورة األقترادية والشطاـ السرخفى  ،لكى تبجو وكأنيا
عػائج أو مكتدبات شبيعية لرفقات تجارية  ،مثل الذخكات الػىسية والقخوض
السرصشعة ،وتػاشؤ البشػؾ األجشبية  ،وكحلظ الفػاتيخ الػىسية في مجاؿ االستيخاد

والترجيخ .وعشج الػصػؿ ليحه السخحمة يكػف مغ الرعب ججاً التسيد بيغ تمظ
األمػاؿ الغيخ مذخوعة واألمػاؿ السذخوعة إال مغ خبلؿ أعساؿ البحث الدخػ وزرع
السخبخييغ بيغ عرابات غدل األمػاؿ.

تتُيز طرم وأساييب غشٌ األَواٍ باملوانبة وايتطور

تعجدت اساليب غدل األمهال وندتعخض مشها(ٖٗ):

 تعجد الػدائع الرغيخة بحيث تقل كل وديعة مشيا عغ الحج األدنى الحؼ يذتخطاإلببلغ عشو لديادة التسػيو .
(ٖٖ ) ى .أكٔي رخرٌَ هِ َ٤ػ ، ٢ٔ٤حُوٞحػي حُوخٗ٤ٗٞش حُٔ٘ظٔش ُِؼالهخص حُظـخٍ٣ش
(ٖٗ ) ى .أكٔي رخرٌَ هِ َ٤ػ ، ٢ٔ٤حُوٞحػي حُوخٗ٤ٗٞش حُٔ٘ظٔش ُِؼالهخص حُظـخٍ٣ش

ٖ٘

ٕ -التبلعب في فػاتيخ الترجيخ والتدويخ في خصابات اعتساد الػاردات وترخيحات
الجسارؾ مسا يسكغ مغ إخفاء التحػيبلت عبخ الحجود مثل عػائج تجارة السخجرات
ٖ -السقايزة  :أف السستمكات السدخوقة كاآلثار والديارات والجػاىخ والسعادف
الشفيدة تتع مبادلتيا عبخ الحجود السحمية واإلقميسية مقابل سمع ومػاد غيخ قانػنية
حتى واف كانت مغ نتاج القخصشة وقسع السمكية الفكخية .
ٗ -عسميات االئتسا ف السػازية  :يسكغ استخجاميا لتفادؼ التعامل مع االقتراد
الخسسي  ،باستثشاء االستخجاـ الشيائي لمعػائج الرافية لمشذاط غيخ القانػني لذخاء
سمع وخجمات يتع تدػيقيا برػرة قانػنية .

٘ -التحػيبلت البخقية بيغ البشػؾ قج ال تكػف خاضعة لئلببلغ عغ غدل األمػاؿ
وبالتالي فاف رشػة السدؤليغ في البشػؾ يسكغ أف تديل إخفاء التحػيبلت الكبيخة
غيخ القانػنية بيغ الحدابات .
 -ٙيسكغ استخجاـ السذتقات التي تزاعف فخص جخائع السصمعيغ عمى البيانات
الجاخمية لمبػرصات مثل اصصشاع ندخة في األوراؽ السالية لذخكة خاضعة لمجمج أو
االستيبلء لتجشب اكتذاؼ أؼ تغييخ غيخ عاد في أسعار األوراؽ السالية غيخ
السدجمة .
 -ٚالتحػيبلت مغ السغتخبيغ:إف تحػيل أمػاؿ السياجخيغ إلى ببلدىع أو غيخىا تجعل
مغ الرعب اكتذاؼ الحخكات غيخ العادية في الحدابات الشاجسة عغ عسميات غدل
األمػاؿ  ،ومثاال عغ ذلظ التحػيبلت مغ السغتخبيغ وصمت إلى ٓٙمميار دوالر.
-ٛالتيخيب:كاف التيخيب أبخز األساليب التي يتع بيا غدل األمػاؿ حيث تتع ىحه

العسمية عغ شخيق إخفاء الشقػد الػرقية في جيػب الحقائب وغيخىا مغ الصخؽ التي
بيا نقل األمػاؿ خارج البمج (بخيا ،بحخيا ،جػيا).
-ٜالتغمغل في الشطاـ االقترادؼ لمجوؿ :في أوائل عاـ ٕٕٓٓ صخحت إدارة
مكافحة الجخيسة في بخيصانيا بأف حكػمات عجيجة مغ دوؿ العالع الثالث تتمقى أمػاال
مغ العرابات الجولية لتيخيب السخجرات وتقػـ بعسميات غدل األمػاؿ القحرة في

ٗ٘

ببلدىا وذلظ بإصجار سشجات حكػمية  ،وإشعارات ضساف ائتساني مسا يزفي عمى

ىحه األمػاؿ الرفة الذخعية(ٖ٘).

ٓٔ-التجارة البحخية :حيث تقػـ الدفغ البحخية التي تخفع عمع دولتيا أو عبلمات
تدجيل خاصة بإخفاء أمػاؿ قحرة تعسج إلى إدخاليا إلى إحجػ الجوؿ  ،عمى أنيا

أمػاؿ مشقػلة مغ دولة أخخػ تجارة مذخوعة  ،وقج تزسشت السادة  ٔٚمغ اتفاقية
فييشا لعاـ  ٜٔٛٛإجخاءات خاصة لسشعيا .

ٔٔ-االستثسار في القصاع الدياحي :حيث يقػـ السبيزػف بإنذاء مصاعع ومشتجات
سياحية ويعسمػف عمى إدارتيا بصخيقة تطيخ أف األمػاؿ السبيزة ىي بسثابة أربح

محققة مغ تمظ السؤسدات الدياحية.

ٕٔ -المجػء إلى وكاالت الدفخ :حيث يقػـ السبيزػف بذخاء تحاكخ سفخ  ،ومغ ثع
بيعيا أو ردىا إلى بمج آخخ بعج حدع جدء بديط مغ سعخىا فيذكل الدعخ السدتخجع
مبخر لػجػد الساؿ

()ٖٙ

.

ٖٔ-صشاديق االستثسار:يقػـ غاسمػا األمػاؿ بتأسيذ صشاديق استثسار بأنفديع ليحا
الغخض.
ٗٔ -بػرصات األوراؽ السالية :مغ خبلؿ بيع وشخاء األوراؽ السالية خاصة في
الببلد التي تصبق الخػصرة عمى نصاؽ واسع .

٘ٔ-أنجية القسار  :إذ يحرل الغاسمػف عل قدائع المعب مقابل األمػاؿ الشقجية  ،يتع
بعجىا إبجاؿ القديسات بذكات مدحػبة عمى البشػؾ فتطيخ وكأنيا أمػاؿ ناتجة مغ
ألعاب السيدخ والقسار .
-ٔٙتقشيات االعتساد السدتشجؼ:تتسثل في شحغ وىسي لمبزائع تشتج عشيا أمػاؿ
مقابل البزائع السذحػنة ثع يتع الترخيح عغ األمػاؿ برفتيا ناتجة عغ عسمية
الذحغ.

(ٖ٘ ) ى .أكٔي رخرٌَ هِ َ٤ػ ، ٢ٔ٤حُوٞحػي حُوخٗ٤ٗٞش حُٔ٘ظٔش ُِؼالهخص حُظـخٍ٣ش
( ) ٖٙى .أكٔي رخرٌَ هِ َ٤ػ ، ٢ٔ٤حُوٞحػي حُوخٗ٤ٗٞش حُٔ٘ظٔش ُِؼالهخص حُظـخٍ٣ش

٘٘

-ٔٚالمجػء إلى مكاتب الدسدخة والػساشة :حيث يعسج إلى تحػيل األمػاؿ إلى
سشجات وأسيع قابمة لمتجاوؿ ثع تشتقل إلى عجة أشخاص فيرعب الخجػع إلى مرجرىا
األساسي.
 -ٔٛالتػاشؤ السرخفي :في ىحه التقشية يقػـ بعس السػضفيغ بتدييل عسمية إيجاع
األمػاؿ القحرة في البشػؾ دوف مػاجية صعػبات اإليجاع والتحقيق .

 -ٜٔاستخجاـ أحجث الػسائل التكشػلػجية لتحػيل الشقج :إف التكشػلػجيا الحجيثة واعجة في
إحجاث ثػرة في السسارسات والشطع السرخفية

الحالية  ،ومع نجاح استخجاـ ىحه

التكشػلػجيا تدداد بذجة فخص نجاح غدل األمػاؿ في القياـ بعسمياتيع السذبػىة  ،ومغ
أبخز الػسائل الحجيثة في نقل وتحػيل الشقػد بشػؾ االنتخنت ونطاـ البصاقات الحكية.
ٕٓ-بشػؾ االنتخنيت:عبارة عغ وسيط في القياـ ببعس العسميات السالية وعسميات
البيػع .حيث يقػـ الستعامل بيحا الشطاـ بإدخاؿ الذفخة الدخية مغ أرقاـ وشباعتيا

عمى الكسبيػتخ  ،ومغ ثع يدتصيع تحػيل األمػاؿ بالصخيقة التي يأمخ بيا الجياز(.)ٖٚ

غدل األمػاؿ يشقدع إلي جدءيغ :غدل األمػاؿ ىي إعادة تجويخ األمػاؿ الشاتجة عغ
األعساؿ غيخ السذخوعة في مجاالت وقشػات استثسار شخعية إلخفاء السرجر
الحقيقي ليحه األمػاؿ ولتبجو كسا لػ كانت قج تػلجت مغ مرجر مذخوع ومغ أمثمة
ىحه األعساؿ غيخ السذخوعة (األمػاؿ الشاتجة عغ تجارة السخجرات  -الخقيق  -الجعارة -
األسمحة ).ولتقخيب الفكخة سشعصي مثاليغ مغ التي يتع استخجاميا .لشفخض أنشي
مدئػؿ فاسج وتقاضيت رشػة مثبل ٖ مبلييغ جشيو كيف يسكششي أف أضعيا في البشظ

بجوف أف يخاجع البشظ حدابي ويقخ أف ىشاؾ تحػيبل غيخ شخعي ال تبخره مرادر

دخمي الحل بديط ىػ إذا كشت مثبل سأتقاضي الخشػة مغ أحج السرانع فدأشمب
مشيع تعييشي مدتذا ار ليع في التدػيق ويتع عسل عسميات بيع وىسية لمسرشع بسبمغ
مثبل ٘ مبلييغ جشيو كشتيجة مباشخة لبخاعتي في تقجيع استذاراتي في ىحا السرشع،
وبالتالي سأستحق عسػلة كبيخة مغ ىحا السرشع والتي مثبل ستكػف ٔ ٕ,مميػف جشيو

«باقي الثبلثة مبلييغ ىػ ما تع دفعو مغ ضخائب وعسػالت غدل السبمغ ألصحاب
( ) ٖ7ى .أكٔي رخرٌَ هِ َ٤ػ ، ٢ٔ٤حُوٞحػي حُوخٗ٤ٗٞش حُٔ٘ظٔش ُِؼالهخص حُظـخٍ٣ش

٘ٙ

السرشع» ،ويسكششي في ىحه الحالة أف أضع السبمغ الستبقي مغ الخشػة في حدابي
في البشظ برػرة قانػنية تساما ويرعب عمي أؼ بشظ أف يكتذف برػرة يجوية أف
كل عسميات البيع التي تست كانت وىسية أو كاف ىجفيا األساسي ىػ الخشػة .السثاؿ

الثاني وىػ شائع ججا بيغ األشباء الحيغ يعسمػف في تجارة األعزاء البذخية في
مرخ ،وىػ ببداشة يفتتح متج اخ لبيع األنتيكات والتحف في إحجؼ السشاشق الخاقية

ويذتخؼ بعس التحف واألنتيكات مغ األفخاد «شبعا بجوف فػاتيخ» ويتع تدجيميا بسبمغ
أقل مغ قيستيا ثع بعج ذلظ يتع بيعيا «غالبا بيع وىسي أيزا» ،بسبمغ أكبخ بكثيخ ججا

مغ قيسة الذخاء ويجفع عشو الزخائب القانػنية ليكسل الرػرة الذكمية ويدجل فخؽ
الدعخ بالسبلييغ التي ىي أساسا نتيجة عسمية لدراعة أعزاء بذخية.

أما غدل األمػاؿ العكدي فيػ أف يكػف ىشاؾ أمػاؿ مغ مرجر مذخوع ويتع إنفاقيا
في مرجر غيخ مذخوع مثل تسػيل العسميات اإلرىابية أو شخاء أسمحة محخمة دوليا
أو حتي مغ دوؿ كاممة عمييا حطخ مثل إيخاف اآلف أو الدػداف مشح عاميغ والعخاؽ
مغ قبميسا ،وىشاؾ أيزا نػعاف آخخاف يتع إضافتيسا ليحه القػائع أوليسا ىع مغ ثبتت
ضجىع قزايا فداد مالي والشػع األخيخ ىع جسيع السذتغميغ بالدياسة ،ويصمق عمييع
PEPوجسيع السجيخيغ التشفيحييغ بالبشػؾ ويصمق عمييع  FEBحتي إف كانػا صالحيغ
ويتع وضعيع في القائسة بغخض السخاقبة وليذ السشع أؼ أف أؼ عسمية تحػيل أمػاؿ
عبخ الببلد ألؼ شخز يذتغل بالدياسة يجب أف يتع مخاقبتيا يجويا ومخاجعة

مرجرىا لكي ال يكػف ىشاؾ شبية فداد أو رشػة ،وبالصبع ىحا ال يتع في أؼ مغ
ببلد

السشصقة

العخبية

لخفع

الحخج

عغ

الفاسجيغ(.)ٖٛ

ومن أبخز اآلثار الستختبة على هحه الغاهخة اقترادياً واجتساعياً وسياسياً ما يلي:


استقصاعات مغ الجخل القػمي ونديف لبلقتراد الػششي لرالح االقتراديات
الخارجية.



زيادة الديػلة السحمية بذكل ال يتشاسب مع الديادة في إنتاج الدمع والخجمات.

( ) ٖ8ى .أكٔي رخرٌَ هِ َ٤ػ ، ٢ٔ٤حُوٞحػي حُوخٗ٤ٗٞش حُٔ٘ظٔش ُِؼالهخص حُظـخٍ٣ش
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التيخب مغ سجاد الزخائب السباشخة ومغ ثع معاناة خدانة الجولة مغ نقز
اإليخادات العامة عغ مجسل الشفقات العامة.



شخاء ذمع رجاؿ الذخشة والقزاء والدياسييغ مسا يؤدؼ إلى ضعف كياف
الجولة واستذخاء خصخ جساعات اإلجخاـ السشطع .ىػ باخترار البحث عغ
اجابة كاذبة لمدؤاؿ السعخوؼ (مغ أيغ لظ ىحا؟)



تجىػر قيسة العسمة الػششية وتذػيو صػرة األسػاؽ السالية.



ارتفاع معجؿ التزخع بدبب الزغط عمي السعخوض الدمعي مغ خبلؿ القػة
الذخائية لفئات يختفع لجييا السيل الحجؼ لبلستيبلؾ وذات نسط استيبلكي
يترف بعجـ الخشج أو العذػائية.



انخفاض معجؿ االدخار نط اخ لذيػع الخشاوؼ والتيخب الزخيبي وانخفاض

كفاءة األجيدة اإلدارية وفدادىا.


تذػيو السشافدة وإفداد مشاخ االستثسار.

اصصبلحاف ججيجاف في عالع االقتراد ،وليسا مجلػالف متقارباف ،يختمفاف في
مشصػقيسا ،ويمتقياف في مفيػميسا.
وقبل أف نأتي عمى تػضيح كل واحج مشيسا ،يقتزيشا البحث أف نأتي إلى التصػرات
التي ضيخت في عالع االقتراد ،بعج ىحه الزخامة مغ الخساميل التي تزيق بيا

الخدائغ وتقفد عغ مدتػػ الحدابات.

ال متعجدة وأساليب متشػعة مغ التدييف
لقج ضيخ الفداد في عالع االقتراد ،وأخح أشكا ً
واالختبلس والدخقة والستاجخة بالسخجرات والخقيق األبيس والستاجخة بالبغاء والخشاوػ،

فكثخت األرصجة السذبػىة في دنيا الساؿ والسحخمة حدب قػانيشيع؛ مشيا ما يدسى
األمػاؿ القحرة ،واألمػاؿ السحخمة وىكحا .بحيث يرعب إدخاليا إلى البشػؾ ووضعيا
في حدابات سخية وبأسساء نطيفة.
غدل األمػاؿ ‘إف شيػع السخجرات ،وانتذارىا ،والتيافت عمى تشاوليا جعل مشيا سػق ًا

رائجة ،تجر أرباحاً خيالية ،وىي وإف كانت تعتسج عمى مغامخات تقػـ بيا مافيات
٘8

متخررة إالّ أنيا أخي اًخ تدتقخ في أسػاؽ معيشة لتباع بالقصاعي (السفخؽ) ليديل

تشاوليا يػمياً مغ قبل السجمشيغ عمييا.

فأصبح ليا أسػاؽ خاصة مػصػفة لمدبائغ فقط .فيجخؼ بيعيا يػمياً قصعاً متفخقة،

وىحا يدتمدـ أف تتشاوليا األيجؼ البائعة والسذتخية قصعاً صغيخة مدتخخجة مغ أغمفتيا،
ٍ
وعشجئح يكػف ليا روائح معيشة تمرق بأيجؼ بائعييا كسا تمترق ىحه الخوائح تمقائياً
باألمػاؿ السجفػعة ثسشاً ليا ،وما إف يأتي آخخ الشيار إال وىشاؾ كسيات كبيخة مغ
الػرؽ الشقجؼ ،وكميا ليا روائح معخوفة ،فبل يدتصيع أصحابيا إرساليا إلى البشػؾ

وىي عمى ىحا الحاؿ ،فيقػمػف بعسمية غدل ليا وتشطيفيا مغ ىحه الخوائح حتى ال
يشكذف سخىا.
أما عسمية الغدل ىحه فتكػف بػسائل معخوفة لجييع ال تؤثخ عمى ىحه األوراؽ الشقجية.

فإما أف يكػف الغدل بعسمية تبخيخ ،أو ببعس السػاد السديمة لخوائحيا وال تؤثخ عمييا.
ٍ
وعشجئح وفي أواخخ الجواـ يجفعػنيا إلى حداباتيع في البشػؾ دوف أية شبية تصاليع.
فيػ في حقيقتو غدل بسعشى الكمسة ،ولكغ بػسائل معيشة مخررة ليحا الغخض،
ىحا ىػ واقع غدل األمػاؿ مغ حيث داللة مشصػؽ الكمسة(.)ٖٜ

ىحا في بجايات استعساؿ ىحا االصصبلح (غدل األمػاؿ) أؼ إزالة الخوائح القحرة عغ
ىحه األمػاؿ حتى ال يتعخؼ عمى مرجرىا ويذتبو في أنيا ناتجة عغ مرادر
السخجرات ونحػىا .ثع تصػر (غدل األمػاؿ) ليربح مجلػلو يعشي استعساؿ وسائل
مالية وحيل خادعة إلضفاء الذخعية والقانػنية عمى ىحه األمػاؿ السكتدبة مغ
مرادر قحرة غيخ مذخوعة .وىكحا أصبح (غدل األمػاؿ) بسعشى (تبييس األمػاؿ)
وصار االصصبلحاف بسعشى واحج.

( ) ٖ9ى .أكٔي رخرٌَ هِ َ٤ػ ، ٢ٔ٤حُوٞحػي حُوخٗ٤ٗٞش حُٔ٘ظٔش ُِؼالهخص حُظـخٍ٣ش
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املطًب ايجاْي :حتكيل اٖداف استجُارية
الغخض الخئيذ مغ غدل تمظ األمػاؿ الستدخة ىػ استثسار تمظ االمػاؿ
وتحػيميا ألمػاؿ مذخوعة تتيح ليع فخصة الجخػؿ لعالع الساؿ واالقتراد مغ أوسع
ابػابو.
والسقرػد بتحقيق اىجاؼ استثسارؼ مغ غدل األمػاؿ في السؤسدات السالية
ىػ إدخاؿ أو تحػيل أو التعامل مع أؼ أمػاؿ ناتجة عغ عسميات مذبػىة السرجر
أو غيخ مذخوعة في مؤسدة مرخفية أو مالية بيجؼ إخفاء أو شسذ السرجر
الحقيقي لتمظ األمػاؿ إلكدابيا صفة الذخعية (ٓٗ).
وتعخؼ عسميات غدل األمػاؿ ،ىػ أف غدل األمػاؿ عبارة عغ العسمية التي
بسػجبيا تكػف أرباح الجخيسة مخفية عغ السحققيغ ،وااللتفاؼ عمى األنطسة السالية
واالقترادية لجعل تتبعيا أكثخ صعػبة ثع تشفق وكأنيا أمػاؿ مذخوعة.
كسا عخفيا مؤتسخ لشجف إنيا مجسػعة مغ العسميات السالية الستجاخمة إلخفاء
السرادر غيخ السذخوعة لؤلمػاؿ  ،أؼ إخفاء مرادر األمػاؿ القحرة وإضيارىا في
صػرة أمػاؿ محرمة مغ مرادر مذخوعة  ،وتجخؼ عسمية ضخ ىحه األمػاؿ القحرة
(بعج غدميا أو تبييزيا) مع عػائجىا إلى االقتراد العالسي وكأنيا أمػاؿ شبيعية .
ولقج عخؼ االتحاد األوربي في سشة ٓ ٜٜٔمرصمح غدل األمػاؿ بأنو " :
تحػيل أو نقل السمكية ( )The Conversion or transfer of propertyمع
العمع بسرادرىا اإلجخامية الخصيخة ألغخاض التدتخ وإخفاء األصل غيخ القانػني ليا
 ،أو لسداعجة أؼ شخز يختكب مثل ىحه األعساؿ" .

) اآلثار االلتصادية لعمليات غسيل األموال ،ودور البنون في مكافحة هذه العمليات ،د .صفوت عبدالسالم عوض هللا(40 ،
دار النهضة العربية ،الماهرة2003 ،م.
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وكسا يخػ البعس أف ىحه العسمية تختبط إلى حج كبيخ بأنذصة غيخ مذخوعة
عادة ما تكػف ىاربة خارج حجود سخياف القػانيغ السشاىزة لمفداد السالي  ،ثع تحاوؿ
العػدة مخة أخخػ برفة شخعية معتخؼ بيا مغ قبل القػانيغ نفديا التي كانت تجخميا
(تعتبخىا جخيسة) وداخل الحجود اإلقميسية التي تدخؼ عمييا ىحه القػانيغ.
كسا تعشي األمػاؿ السذبػىة وجػد جخائع محتسمة أو مخالفات لمقػانيغ يعاقب
عمييا القانػف ،وبحلظ فإف دور السحاسب القانػني التقخيخ عغ األمػاؿ السذبػىة
وليذ التحقيق فييا وتأكيجىا وىي السيسة التي تقع ضسغ اختراص الدمصات
األمشية والقزائية في .
كسا اف األمػاؿ القحرة ىي األمػاؿ التي تشذأ مغ مباشخة أنذصة غيخ مذخوعة
يحخميا القانػف ،وكحلظ تعخؼ األمػاؿ القحرة (بأنيا األمػاؿ غيخ السذخوعة الشاتجة
عغ معامبلت ألنذصة غيخ قانػنية يصمق عمييا االستثسار األسػد) .واألنذصة التي
تسثل مرادر األمػاؿ القحرة تذسل تجارة السخجرات والدبلح والخشػة والجعارة
واستغبلؿ الػضائف العامة لمحرػؿ عمى ثخوات أو مشافع خاصة والعسػالت واالتجار
في أسػاؽ الدػداء فيسا ىػ مسشػع وسخقة أمػاؿ الجولة والتيخب الزخيبي وتيخيب
الدمع والشقج وتجارة األغحية الفاسجة وسخقة االختخاعات واآلثار والسزاربات في
األراضي والعقارات وفي البػرصة وتدييف الشقػد وتدويج الركػؾ السرخفية
وغيخىا(ٔٗ).

((41اآلاثر االقتص ــا دية لعملي ــات ل ــيل األم ـوال ،ودور البن ــوذ يف مكافح ــة ه ــوت العملي ــات ،د .د ــفوت عبدال ــالم ع ــو هللا ،دار الن ــة العربي ــة،
القاهرة3442 ،م.
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املطًب ايجايح :اعادة استخداّ االَواٍ املػشوية يف االجراّ(.)42
مغ االمػر الستخػؼ مشيا ججاً ال سيسا عشج الجوؿ الكبخؼ وعمي رأسيا
الػاليات الستحجة األمخيكية ىػ اعادة استخجاـ عائج األمػاؿ الستدخة في جخائع اخخؼ
في نطخىا كاالرىاب والعسل عمي تخويج السخجرات وغيخىا مغ الجخائع السشطسة والتي
تتعجؼ حجود الجوؿ لتربح جخائع عالسية .
وخصػرتيا عمي الشطاـ السالي السرخفي فسغ ناحية السزاربات واجخاء
التحػيبلت السالية السفاجئة بسبالغ كبيخة في الخارج مغ شأنو أف يؤثخ في وضع
االسػاؽ والسؤسدات السالية ومجؼ ما تتستع بو مغ ثقة بسا يشتج عشو تيجيج جديع
الستقخار الشطاـ السالي والسرخفي السحمي والعالسي عمي حج سػاء .
وقج يتخاءػ لبعس الشاس أف عسمية غدل األمػاؿ شأنيا شأف االقتراد
الخفي ،بيا آثار سمبية وآثار إيجابية ،بعس اإليجابيات التي قج تتحقق مغ استخجاـ
األمػاؿ السغدػلة ال يسكغ أف تتعادؿ مع فجاحة اآلثار الدمبية الشاجسة عشيا ،ومع
ذلظ فإف عسميات غدل األمػاؿ يكػف ليا آثار مختمفة إيجابية كانت أـ سمبية عمى
االقتراد القػمي .
وباإلمكاف عخض ىحه اآلثار كسا يأتي:
آ .اآلثار اإليجابية:
تشصػؼ عسميات غدل األمػاؿ عمى آثار إيجابية ويسكغ حرخ ىحه اآلثار
فيسا يأتي:
ٔ .استخجاـ واستثسار األمػاؿ غيخ السذخوعة في مذخوعات استثسارية تفيج السجتسع
وتقمل مغ البصالة داخل الجولة.
ٕ .انتعاش الدػؽ السحمية لمجوؿ.
(ٕٗ ) اجلرمية املنظمة ،د .شريف سيد كامل ،دار الن ة العربية ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األوىل3448 ،م
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ٖ .تخفيس معجالت التزخع.
وعمى الخغع مغ كػف أف ىحه اآلثار اإليجابية تشحرخ في تأثيخاتيا في األجل
الصػيل ،وذلظ ألنيا ال تأتي إال باستثسار ىحه األمػاؿ في استثسارات شػيمة األجل،
إال أف استخجاـ ىحه األمػاؿ في استثسارات قريخة األجل سيكػف ليا مخاشخ كبيخة
عمى االقتراد القػمي ككل ،وتسثل بالتالي خص اًخ كبي اًخ عمى مشاخ االستثسار ،أؼ أف

ىحه اآلثار اإليجابية ضعيفة ججاً أو مدتحيمة(ٖٗ).
ب .اآلثار الدمبية:

لطاىخة غدل األمػاؿ آثار اقترادية واجتساعية ومرخفية غيخ مخغػب فييا
عمى االقتراد العالسي وكسا يأتي .
ٔ .يؤدؼ تدخب األمػاؿ السغدػلة في االقتراد القػمي لمجوؿ إلى حجوث تذػه في
نسط اإلنفاؽ واالستيبلؾ مسا يؤدؼ إلى اختبلؼ في تػزيع الجخل  ،إذ اف األفخاد
السدتفيجيغ مغ تدخب األمػاؿ السغدػلة ال يجفعػف عشيا ضخائب  ،وعميو ىع ال
يديسػف في اإليخادات إلى تسػؿ اإلنفاؽ العاـ  ،وبحلظ يربح عبء الزخائب
عمى أصحاب الشذاشات الطاىخة فقط والسدجمة في الحدابات القػمية في حيغ
اء.
يدداد أصحاب الشذاشات الخفية ثخ ً

ٕ .عجـ تدجيل نذاشات الطل يؤدؼ إلى اف تكػف السعمػمات والبيانات االقترادية
عغ خط التقجيخات االقترادية خاشئة وغيخ دقيقة  ،مسا يؤدؼ إلى نتائج سمبية
عمى صعيج الدياسات االقترادية  ،والبج مغ اإلشارة إلى اف ىشاؾ (حدشة)
واحجة لبلقتراد الخفي  ،وىي اف االستثسار البذخؼ في ضل الشذاشات الخفية
يسكغ اف يتجو إلى االرتفاع لحدغ استفادة السجتسع مغ ىحه األنذصة.

ٖٗ اجلرمية املنظمة ،د .شريف سيد كا مل ،دار الن ة العربية ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األوىل3448 ،م
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ٖ .زيادة العجد في ميداف السجفػعات وحجوث أزمة سيػلة في الشقج األجشبي  ،مسا
ييجد احتياشات الجولة لجػ البشظ السخكدؼ في العسبلت السجخخة .
ٗ .تؤدؼ عسمية غدل األمػاؿ إلى انييار البػرصات التي تدتقبل األمػاؿ الشاتجة
عغ الجخائع االقترادية حيث يسكغ المجػء إلى شخاء األوراؽ السالية ليذ لغخض
االستثسار ولكغ لغخض إتساـ مخحمة معيشة مغ مخاحل غدل األمػاؿ  ،ثع يتع بيع
األوراؽ السالية بذكل مفاجئ  ،مسا يؤدؼ إلى حجوث انخفاض حاد في أسعار
األوراؽ السالية بذكل عاـ في البػرصة ومغ ثع انييارىا برػرة مأساوية.
إف جسيع األمػاؿ الستحرمة مغ الجخائع السحكػرة أدناه تعتبخ أمػاالً مغدػلة
والجخائع ىي:
ٔ .جخائع السخجرات والسؤثخات العقمية .
ٕ .الجعارة والسيدخ والخؽ.
ٖ .الخشػة واالختبلس أو االحتياؿ أو اإلضخار بالساؿ العاـ أو السرمحة العامة .
ٗ .التدويخ أو التدييف أو الججل أو الذعػذة.
٘ .اإلنجاز غيخ السذخوع في األسمحة والحخيخة
 .ٙجخائع اإلضخار بالبيئة .
 .ٚالتيخب الزخيبي أو الجسخكي.
 .ٛسخقة و تيخيب اآلثار.
 .ٜأؼ جخائع أخخػ ذات صمة تشز عمييا االتفاقيات الجولية أو اإلقميسية .
اآلثار السرخفية
يسكغ أف تدتعخض ىحه اآلثار باآلتي:
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ٔ .إف السؤسدات التي تسارس فييا عسميات غدل األمػاؿ تتأثخ سسعتيا السالية
ومخكدىا االقترادؼ  ،وذلظ ألنيا غالباً ما تقػـ عمى الثقة .
ٕ .إف غدل األمػاؿ قج يعخض السؤسدات السالية إلى خدائخ قج تجج نفديا في
مػقع ال يدسح ليا التحقق مغ أف األعساؿ تتع عمى نحػ يتفق مع السعاييخ
األخبلقية.
ٖ .خصخ تذػيو التشافذ بيغ السرارؼ وكحلظ قج تدسح ىحه األمػاؿ لسرارؼ
متعثخة بالبقاء ضسغ القصاع السرخفي.
إف اليجؼ مغ استعخاض بعس مغ ىحه اآلثار ىػ ألجل تبخيخ اليجؼ
واألىسية مغ دراستيا وأىسية مكافحتيا لغخض تحجيسيا وتقميل آثارىا(ٗٗ).
ولقج كاف مغ الصبيعى فى ضل العػلسة أف تشذط الجخيسة السشطسة عابخة
الحجود ،وتتخح أشكاالً ججيجة تعتسج عمى وسائل تتشاسب مع أثار وتجاعيات العػلسة،
حيث استغمت عرابات السافيا الجولية حالة الفػضى واإلضصخاب فى بعس السشاشق
فى العالع ،وانصمقت تعسل بحخية وتػسع دائخة أعساليا تحت شعار العػلسة والتجارة
الحخة ،فمقج ازدادت ضاىخة غدل األمػاؿ واتدع نصاؽ انتذارىا فى الدشػات األخيخة
بفعل مجخبلت العػلسة التى بدصت نفػذىا السادػ عمى اإلنداف والسكاف وعمى القيع
التى أعادت صياغتيا ،أو صياغة معطسيا ،حيث صارت معيا ىحه القيع قابمة
وجاىدة لمترجيخ ،وأصبحت الجخيسة محخرة ىى األخخػ تساماً كالدمع والخجمات مغ
الحجود والقيػد ،ومتجاوزة فى تعامبلتيا األعخاؼ والسبادغ والقػانيغ التى تشطع الدمػؾ
البذخػ ،وجخيسة غدل األمػاؿ لع تكغ بسشأػ عغ ىحه التحػالت أو بعيجة عغ رياح
اإلنفتاح العالسى فقج استفادت بجورىا مغ أحجث الػسائل التكشػلػجية وشػعتيا لخجمة
أغخاضيا السذبػىة دونسا الشطخ إلى نتائجيا الدمبية عمى البيئة اإلندانية ،ولقج
ٗٗ اجلرمية املنظمة ،د .شريف سيد كامل ،دار الن ة العربية ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األوىل3448 ،م
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أوضحت الكثيخ مغ الجراسات أف التدايج السدتسخ فى الجخائع االقترادية برفة
عامة ،وجخائع غدل األمػاؿ عمى وجو الخرػص جاء نتيجة التحػالت الجولية الكبيخة
التى شيجىا العالع فى القخف العذخيغ ،حيث وجج الخأسساؿ الغخبى فى دوؿ الجشػب
(دوؿ العالع الثالث) ما يسكشو مغ تبييس رؤس األمػالسغ خبلؿ إعادة استثسارىا
بذكل جيج .
وتعتبخ جخائع غدل األمػاؿ مغ أخصخ جخائع عرخ االقتراد الخقسى ،وقج
استحػذت عمى اىتساـ الباحثيغ فى عمع االجتساع والدياسة والقانػف واالقتراد،
وعمى الخغع مغ تجاوليا مؤخ اًخ فى العجيج مغ السحافل السحمية واإلقميسة والجولية
السيتسة بسكافحة الجخائع اإلقترادية التى تيجد األمغ االجتساعى واالقتراد
الدياسى ،وبالخغع مغ الجيػد التى تبحؿ لػضع حج ليا والقزاء عمييا ،فإنيا ما
زالت تتدايج حجتيا وخصػرتيا يػماً بعج يػـ ،وجخائع غدل األمػاؿ مغ الجخائع التى
تعانى مشيا السجتسعات الشامية والستقجمة عمى حج سػاء ،ومغ ثع يتسثل اليجؼ
الخئيدى ليحه السقالة فى الػقػؼ عمى إشكالية جخيسة غدل األمػاؿ والتعخؼ عمى
حجع الطاىخة ،وأىع اآلثار االجتساعية واالقترادية ليحه الجخيسة ،والسيسا فى ضل
تحػالت العػلسة وما أفخزتو مغ تشامى بعس السذكبلت االجتساعية كالفقخ والبصالة،
واتداع الفػارؽ الصبقية فى السجتساعات الشامية

(٘ٗ)

.

وعمى الخغع مغ أف جخيسة غدل األمػاؿ قجيسة قجـ التاريخ ،إال أف مفيػميا
اكتدب شابعاً مخواغاً وخرائز وصفات ممتبدة وغامزة ،ويحتاج األمخ إلى
وضػح السفاىيع ،حيث يصمق عمييا جخيسة تبييس األمػاؿ الدػداء ،أو غدل األمػاؿ
القحرة ،وىى الجخيسة ذات الصبيعة الخاصة ،وإف كانت تبجو بديصة فى مفيػميا
العاـ إال أنيا مخكبة ومعقجة فى جػانبيا الخاصة ،فيى جخيسة تقػـ وتشذأ عمى
٘ٗ اجلرمية املنظمة ،د .شريف سيد كامل ،دار الن ة العربية ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األوىل3448 ،م
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صشاعة واقع زائف ليبجو وكأنو حقيقى فعمى ،فجخيسة غدل األمػاؿ ىى جخيسة
متعجدة السخاحل تقػـ عمى مدج األمػاؿ الشاجسة عغ الشذاط اإلجخامى وخمصيا بأمػاؿ
شخيفة وضخيسا معاً فى الشطاـ السالى العالسى بحيث يرعب الػصػؿ إلى مرادرىا
اإلجخامية األصمية  ،ومغ ثع يسكغ لمسجخـ أف يعيج إنفاقيا واستثسارىا فى أغخاض
مذخوعة وال تتعخض لمسخاشخ.
وتعخؼ جخيسة غدل األمػاؿ بأنيا عسمية مغ شأنيا إخفاء السرجر غيخ
السذخوع الحػ اكتدبت مشو األمػاؿ السخاد غدميا ،وىى ليدت جخيسة عادية يسكغ
ارتكابيا برػرة عذػائية أو غيخ مجروسة ،كالعجيج مغ الجخائع األخخػ ،بل ىى
جخيسة يحتاج القياـ بيا إلى شبكة بل وشبكات مشطسة تستيغ اإلجخاـ وعمى درجة
عالية مغ التشديق والتخصيط واالنتذار فى أرجاء العالع كافة ،أػ أنيا وبيحا السعشى
يسكغ اعتبارىا جخيسة يتع ارتكابيا مغ خبلؿ تشطيع مؤسذ يزع عجداً مغ األفخاد
السحتخفيغ الحيغ يعسمػف فى إشار وفق نطاـ صارـ لتػزيع األدوار وتػلى السخاكد
القيادية ،ووفق ىيكمة بالغة الجقة والتعقيجات والدخية والعشف.
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املبخح ايجايح
اساييب ارتهاب جرمية غشٌ األَواٍ
تتعجد االساليب في غدل األمػاؿ فقج يتع ذلظ عبخ تيخيب الشقػد الدائمة عبخ
الحجود وقج يتع الغدل عبخ البشػؾ والرخافات التجارية ويسشظ أف يتع ايزاً باستخجاـ
الػسائل التكشػلػجية الحجيثة.
املطًب األوٍ :تٗريب ايٓكود ايشائًة عرب احلدود
ويتع ذلظ بتيخيب تمظ األمػاؿ القحرة عبخ الحجود الجولية لمجوؿ لتجخل تمظ
األمػاؿ لمجولة عبخ دوؿ أخخؼ متأخسة ليا وعمي الخغع مغ تقميجية ىحه الصخيقة اال
أنيا ال زالت مدتخجمة بكثخة ال سيسا عبخ دوؿ تديل انتقاؿ مثل ىحه األمػاؿ الييا
وقج جاء في تقخيخ مجسػعة العسل السالي الجولي عغ اعساليا خبلؿ عامي ٜٜ٘ٔـ
–  ٜٜٔٙـ مايمي :قج ثبت أف تيخيب الشقػد االساليب الخئيدية في عسميات غدل
االمػاؿ وىػ ما دفع تمظ السجسػعة الي اصجار تػصية خاصة في ىحا الذأف مغ
ضسغ االربعيغ تػصية التي اصجرتيا تجعػ فييا الجوؿ الي ضخورة اتخاذ تجابيخ
عسمية تجعػ فييا الجوؿ ومخاقبة الشقل السادؼ لمشقػد الدائمة (.)ٗٙ
ويعج ىخوب رؤوس األمػاؿ مغ الطػاىخ التي يعتقج أنيا تشتذخ عمى نصاؽ
واسع في كل مغ الجوؿ الشامية والجوؿ الستقجمة عمى الدػاء ،ولكغ أسباب اليخوب
تختمف عمى نحػ واضح بيغ السجسػعتيغ .فغالبا ما تتع عسميات ىخوب رؤوس
األمػاؿ في الجوؿ الستقجمة عمى نحػ قانػني وذلظ كاستجابة لفخوؽ العػائج والسخاشخة
بيغ الجاخل والخارج ،أو كػسيمة لتشػيع السحافع السالية لمسدتثسخيغ بيغ السخاكد
السالية السختمفة في العالع ،حيث يحاوؿ السدتثسخوف تجني السخاشخ التي يتعخضػف
األبعاد االلتصادية واالجتماعية لجرائم غسيل األموال ووسائل مكافحتها .د .خالد سعد زغلول.
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ليا عغ شخيق تشػيع محافطيع االستثسارية مغ خبلؿ االستثسار ليذ فقط في
األصػؿ السحمية ،وإنسا أيزا في األصػؿ األجشبية .
ولكغ إلى أيغ تحىب ىحه األمػاؿ التي تيخب مغ الجوؿ الشامية؟ اإلجابة ىي أف
األمخ في غالب األحػاؿ يعتسج عمى مرجر ىحه األمػاؿ ،فإذا كانت مرادر ىحه
األمػاؿ مذخوعة فإنيا تخخج مغ خبلؿ القشػات السذخوعة (البشػؾ) ،وغالبا ما تخخج
ىحه األمػاؿ وتعػد مخة أخخػ يعتسج ذلظ عمى فخوؽ معجالت العائج والسخاشخة بيغ
الجاخل والخارج ،وشبيعة األزمات التي تحجث في الجاخل مثل األزمات السالية أو
الثػرات أو االنقبلبات العدكخية أو غيخىا مغ ضخوؼ عجـ االستقخار الدياسي بذكل
عاـ ،ولسثل ىحا اليخوب لخأس الساؿ ضخر محجود ندبيا ،كسا أنو يسكغ استبقاؤه في
الجاخل باستخجاـ الدياسات السشاسبة(. )ٗٚ
أما الشػع الثاني مغ اليخوب فيػ ىخوب رؤوس األمػاؿ ذات السرادر السذبػىة أو
غيخ السذخوعة مثل أمػاؿ الخشاوػ واالختبلسات ،وأمػاؿ السخجرات ،وأمػاؿ
العسػالت ،وأمػاؿ الرفقات الدخية واألعساؿ القحرة ...إلخ .عشجما تيخب رؤوس
األمػاؿ ىحه فإنيا تبحث برفة أساسية عغ مرجر آمغ لتتػارػ عغ األنطار بحيث
تطل بسشأػ عغ تتبع الدمصات السالية السحمية لجولة األصل وبحيث ال تتسكغ
السرادر االستخباراتية الػششية مغ الػصػؿ إلى ىحه األمػاؿ ،وذلظ مغ خبلؿ
إرساليا إلى الجوؿ التي تقجـ غصاء مغ الدخية عمى السػدعات السرخفية مثل
سػيدخا ،حيث تعج الدخية أحج األعخاؼ األساسية لمشطاـ السرخفي الدػيدخؼ ،عمى
سبيل السثاؿ قجرت اإليكػنػميدت أف قادة الجوؿ اإلفخيقية قامػا بتحػيل ٕٓ مميار
دوالر لمبشػؾ الدػيدخية عاـ  ٜٜٜٔفقط .يسكغ أيزا أف تحىب األمػاؿ إلى مخاكد
) األبعاد االقتصادية واالجتماعية جلرائم ل يل األموال ووسائل مكافحت ا .د .خالد سعد زللول(47 .
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األوفذػر ،حيث لجشة األمغ والدخية السرخفية وصعػبة وصػؿ سمصات أؼ دولة
إلى ىحه األمػاؿ ،ببداشة ألف الشطع القانػنية أو الخقابية عمى أعساؿ السؤسدات
السالية بيحه السخاكد تعج ضعيفة أو متخاخية ،ومغ ثع تػفخ ىحه السخاكد الفخصة
ألصحاب األمػاؿ السذبػىة إليجاع ىحه األمػاؿ في مثل ىحه السخاكد ،ربسا بقجر مغ
السخاشخة ،ولكشو بالتأكيج أقل خص اخ مغ استسخار االحتفاظ بيحه األمػاؿ في دولة
األصل .
تختمف السدببات السدؤولة عغ ىخوب رؤوس األمػاؿ مغ الجوؿ الشامية ،غيخ أف
الجراسات الكثيخة التي تست في ىحا السجاؿ عمى الجوؿ الشامية غالبا ما تشطخ إلى
ىخوب رأس الساؿ مغ الجوؿ الشامية عمى أنو معاممة غيخ قانػنية ،حيث تذيخ
الجراسات إلى أف ذلظ ربسا يكػف بجافع الخػؼ مغ مرادرة األمػاؿ مغ جانب
الدمصات في الجولة ،أو بجافع التيخب مغ الزخيبة أو ربسا بدبب الكبح السالي الحؼ
يربغ الشطاـ السالي السحمي عمى نصاؽ واسع والحؼ مغ السسكغ أف يتختب عميو
تخفيس قيسة األصل مقارنة بقيستو إذا ما تع استثساره في الخارج ،عمى سبيل السثاؿ
إذا كاف معجؿ الفائجة السحمي مخاقب عمى نحػ كبيخ وال يعكذ قػػ العخض والصمب
في سػؽ الشقػد ،أو إذا كانت العسمة السحمية مقػمة بقيسة تختمف بذكل واضح عغ
قيستيا الحقيقية ،فإنو في ضل ىحه التذػىات لمدػؽ يمجأ السدتثسخوف إلى نقل أمػاليع
لبلستثسار في الخارج .
كحلظ تداعج عسميات غدل األمػاؿ  Money launderingعمى تدييل عسميات
الفداد في السؤسدات العامة في دوؿ العالع ،برفة خاصة في الجوؿ الشامية ،وال شظ
أف استخجاـ مخاكد األوفذػر في غدل حريمة أمػاؿ عسميات الفداد اإلدارؼ تعج مغ
القزايا ذات األىسية الحيػية بالشدبة لجوؿ العالع الشامي في عالع اليػـ ،حيث تقف
مثل ىحه السخاكد حائبل دوف تحقيق الذفافية السالية عمى السدتػييغ السحمي والعالسي،
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ذلظ أف تمظ السخاكد تداعج عمى تػفيخ األماف السشاسب الحؼ يدسح لمقادة والسػضفيغ
الفاسجيغ في الجوؿ الشامية الحيغ يحرمػف عمى رشاوػ أو الحيغ يشيبػف الساؿ العاـ
بأف يتسكشػا مغ إخفاء مرادر تمظ األمػاؿ التي يقػمػف بتحػيميا .
ولكغ كيف تتع عسميات تيخيب األمػاؿ إلى الخارج ،الجراسات الستاحة تذيخ إلى تعجد
وسائل ىخوب رؤوس األمػاؿ ،مشيا عمى سبيل السثاؿ عشجما يقػـ التجار مثبل بتدويخ
فػاتيخ التجارة الخارجية مغ خبلؿ تقجيع فػاتيخ لمدمع السرجرة إلى الخارج بأقل مغ
القيسة الحقيقية لمرفقة السرجرة بحيث يتع تحػيل القيسة السدجمة في الفاتػرة إلى
الجاخل بيشسا يتع االحتفاظ بباقي قيسة الرفقة في الخارج ،أو قج يتع ذلظ مغ خبلؿ
السغاالة في فػاتيخ الػاردات وذلظ مغ خبلؿ إثبات قيسة أكبخ لمػاردات في فػاتيخىا
عغ قيستيا الحقيقية ،بحيث يتع تحػيل قيسة أكبخ إلى الخارج يجفع مشيا قيسة الدمع
()ٗٛ

السدتػردة وإيجاع ما يتبقى لحداب السدتػرد أو لحداب شخز آخخ مغ شخفو.

كحلظ مغ السسكغ أف يتع تيخيب رؤوس األمػاؿ مغ خبلؿ قشػات أخخػ مثل نقل
األمػاؿ الدائمة عبخ الحجود ،أو مغ خبلؿ عسميات تيخيب الدمع واألنتيكات
واألحجار الثسيشة والحىب والفزة وغيخىا مغ السعادف الثسيشة ،أو أف يتع ذلظ مغ
خبلؿ استخجاـ تقشيات خاصة لمتحػيل مغ خبلؿ الذبكة العشكبػتية التي تشقل حاليا
ما يديج عمى أربعة تخيميػنات دوالر كل ٕٗ ساعة عبخ مختمف أنحاء العالع .
كحلظ يمعب فداد السدؤوليغ والداسة في صفقات الدبلح بالحات دو ار ميساً في
تكػيغ ىحه األمػاؿ القحرة ،ذلظ أف عسػالت صفقات األسمحة مغ األعخاؼ السعسػؿ
بيا عمى نصاؽ واسع في ىحه التجارة ،خرػصا في الجوؿ الشامية .كحلظ فإف أحج
السرادر التي يتكخر ذكخىا في عسميات ىخوب رؤوس األمػاؿ ىي عسميات
األبعاد االلتصادية واالجتماعية لجرائم غسيل األموال ووسائل مكافحتها .د .خالد سعد زغلول.
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الخرخرة التي تجار عمى نحػ فاسج ،فمقج مثمت عسميات الخرخرة ونيب السػارد
الصبيعية لمجوؿ مرادر ميسة لؤلرباح التي تتحقق مغ العسميات السرخفية الخاصة
 ،private bankingفي دوؿ مثل روسيا والب اخزيل وجشػب إفخيقيا ونيجيخيا ،حيث
تسكشت الرفػة مغ تحقيق تخاكع ىائل في ثخواتيا مغ خبلؿ عسميات تخريز
األصػؿ العامة لمجوؿ مثل شخكات االتراالت والصاقة والسصارات والسػانئ والسشاجع
والسشافع العامة ...إلخ .
وتشبغي اإلشارة إلى أنو في مػازيغ السجفػعات لكل دوؿ العالع يػجج بشج يدسى
''الديػ والخصأ '' errors and omissionsلتدجيل السعامبلت التي تست بالشقج
األجشبي ويرعب تتبع مرادرىا أو ربسا بدبب عجـ تػافخ الػقت الكافي لمتأكج مغ
وجيتيا والغخض الحؼ استخجمت مغ أجمو ،وفي كثيخ مغ األحياف قج يكػف ىحا البشج
جػىخيا ،وفي حالة الجوؿ الشامية غالبا ما يعكذ ىحا البشج السعامبلت السذبػىة في
الشقج األجشبي ،وكثي اخ ما يشطخ إلى بشج الديػ والخصأ عمى أنو عسميات تسمظ األصػؿ
األجشبية غيخ السبمغ عشيا .
بالصبع يتختب عمى ىخوب رأس الساؿ التأثيخ الدمبي في االقتراد الػششي ،حيث
يفقج االقتراد أحج مػارده الشادرة ،غالبا لسرادر سخية فيسا بعج ،وتفقج الجولة كافة
العػائج التي يسكغ أف تتختب عمى استثسار ىحه األمػاؿ في الجاخل ،وفي كثيخ مغ
األحياف فإف تكمفة الفخصة البجيمة لسثل ىحه األمػاؿ قج تكػف مختفعة لمغاية ،عمى
سبيل السثاؿ عشجما تزصخ الجولة لبلقتخاض مغ الخارج لشقز مػارد الشقج األجشبي
لجييا ،مثمسا ىي الحاؿ في الجوؿ الشامية ،وىػ ما يزصخ الجولة إلى تحسل ديغ
خارجي كبيخ بيشسا مػاردىا مغ الشقج األجشبي تتدخب إلى الخارج .فقج أثبتت الجراسات
التصبيقية أف عسميات ىخوب رؤوس األمػاؿ في الجوؿ الشامية صاحبيا ارتفاع في
مدتػيات مجيػنية الجوؿ التي تعاني اليخوب ،ما يعشي أف عسمية االقتخاض مغ
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الخارج ال تزيف إلى مػارد الجولة مغ الشقج األجشبي عمى الشحػ السفتخض مغ
الشاحية الشطخية ،وإنسا تبجو العسمية وكأنيا اقتخاض الشقج األجشبي لتسػيل عسميات
ىخوب رؤوس األمػاؿ .بالصبع تكػف عسميات ىخوب رؤوس األمػاؿ أكثخ ضخ ار
لمجولة عشجما ال تقابميا تحخكات في االتجاه السعاكذ لخؤوس األمػاؿ لكي تعػض
التجفق الخارجي لؤلمػاؿ ،وىػ ما قج يخمق مذكمة حادة لبعس الجوؿ التي تعاني نجرة
في مػارد الشقج األجشبي عمى نحػ خاص .
ايفرع ايجايح :االيداع ازجمزأ يًٓكود:
وفي ىحه الرػرة يقػـ ىؤالء األفخاد بػضع جدء مغ تمظ األمػاؿ في بشػؾ
مختمفة بحيث يزعػف في كل بشظ كسية مغ تمظ الشقػد القحرة بحيث تكػف تمظ
الكسيات السػدعة فػؽ مدتػؼ الذبيات لقمتيا ولعجـ تجاوزىا لمحج الحؼ يثيخ الذكػؾ
حمػىا ثع يتع بعج ذلظ تحػيل تمظ السبالغ لمخارج لسػاصمة عسميات الغدل(.)ٜٗ
وفي حالة عسميات غدل االمػاؿ عغ شخيق االيجاع السج أد في عجة حدابات
الشخاص دوف عمع اصحابيا بتفاصيل تمظ السعامبلت بيجؼ التسػيو والتغصية
إلخفاء السرجر غيخ الذخعي لتمظ األمػاؿ وإضيارىا كسا لػ كانت مغ مرادر
شخعية  ،وفي ىحه الحالة يدعى غاسمػ األمػاؿ إلى محاولة تسخيخ ىحه األمػاؿ عبخ
حدابات اآلخخيغ بفتح حدابات بأسساء وىسية أو بأسساء شخريات تعسل لحداب
مدتفيجيغ آخخيغ .وقج يتع استغبلؿ اقاربيع او محارميع او االصجقاء في مثل تمظ
الحاالت ويتع استخجاـ ىحه الحدابات لتدييل عسميات اإليجاع أو التحػيل ألمػاؿ
الجخيسة .وفي العادة تتع عسمية الغدل مغ خبلؿ مجسػعة معقجة مغ السعامبلت
تذسل عجة حدابات بأسساء عجة أشخاص أو أعساؿ أو شخكات واجية و قج يمجأ
) اآلثار االلتصادية واالجتماعية لغسيل األموال ،د .السيد أحمد عبدالخالك ،مكتبة كلية االلتصااد والعلاوم السياساية – (49
جامعة الماهرة1991 ،م.
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غاسمػ األمػاؿ إلى أنذصة تجارية شخعية كػاجية لغدل األمػاؿ ،أو استخجاـ
السؤسدات الػىسية ( السػجػدة عمى الػرؽ فقط ) والتي عادة تشذأ بيجؼ استخجاميا
في عسميات غدل االمػاؿ  .وبالتالي البج مغ التثقيف بسخاشخ غدل االمػاؿ ووضع
الزػابط والستصمبات الخقابية لفتح الحدابات ومعخفة السدتفيج الحقيقي مغ الحداب
وشبيعة نذاشو كجدء مغ سياسة مكافحة غدل االمػاؿ بالسؤسدات السالية .
ايفرع ايجايح :االساييب ايتهٓويوجية احلديجة يف غشٌ األَواٍ :
تمجأ كثيخ مغ السرارؼ الى تقجيع خجماتيا السالية والسرخفية مغ خبلؿ وسائل
الكتخونية حجيثة بدبب التصػا رت التكشػلػجية ،وىحا ساعج غاسمي االمػاؿ في
اإلستفادة مغ ىحه التقشيات وتصػيخ اساليب غدل االمػاؿ وىجخ االساليب التقميجية قجر
االمكاف لتفادؼ الخقابة السرخفية وإلستحالة تتبع مرادر االمػاؿ غيخ لسذخوعةومغ
بيغ ىحه االساليب ما يمي

(ٓ٘)

-1بشػؾ االنتخنت
يدتصيع أؼ فخد استخجاـ اإلنتخنت إلنذاء بشظ أو متجخ إفت ا رضي أو لز ا رفة
العسمة أو شخكات وىسية في البمجاف التي تغس الشطخ عغ عسميات غدل األمػاؿ ،ويتع
التعامل في ىحه السشذآت االفت ا رضية بالشقػد اإللكتخونية ،وىي نقػد سيمة الشقل مغ
مكاف إلى آخخ باستخجاـ شبكة االنتخنت ،وبعيجاً عغ رقابة وسيصخة الجيات الحكػمية
التشفيحية واختراص تذخيعاتيا القانػنية الخاصة بالعسميات السرخفية ،مسا يجعل بشػؾ
االنتخنت وسيمة مثالية وسيمة لعسمية غدل االمػاؿ وخرػصا أف بشػؾ االنتخنت ماىية
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إال شخريات إفت ا رضية ال تخزع لخقابة التذخيعات والقػانييغ الستعمقة بالبشػؾ
التجارية اإلعتيادية التي تسشح البشػؾ السخكدية أية مخالفات قانػنية.
-2الخجمات السرخفية االلكتخونية:
بعج التصػر اليائل الحؼ شيجه عالع االتراالت اإللكتخونية ،اصبحت كثي اًخ ما تدتخجـ
الخجمات السرخفية االلكتخونية الحجيثة في تشفيح عسميات غدل األمػاؿ وخاصة في
مخحمتي التػضيف والجمج كالتحػيل االلكتخوني لؤلمػاؿ ودفع الفػاتيخ،حيث أصبحت
الصخيقة األكثخ شيػعا واألسيل في تشفيح عسميات غدل األمػاؿ مسا جعميا ضاىخة
عالسية تتعجػ حجود الجولة الػاحجة ،وتدتجعى تطافخ الجيػد الجولية لسحاربتيا.
-3الشقػد االلكتخونية
تعج الشقػد االلكتخونية مغ أىع االساليب الحجيثة السدتخجمة في غدل األمػاؿ ،وذلظ
الستحالة تعقبيا وسخقتيا وسخعة حخكتيا ،وعجـ خزػعيا لبلختراص الدماني
والسكاني التذخيعي السرخفي لمجوؿ ،لغياب فزاء مادؼ محجد وفعمي بالسعشى
التقميجػ ،حيث يسكغ تحػيل األمػاؿ بحخية دوف معيقات أو دوف المجػء الى خجمات
البشػؾ و الػسصاء السالييغ ،مسا يجعميا خارج سمصات الخقابة السرخفية.
كسا أف الشقػد االلكتخونية التخزع لسعاييخ الشقػد القانػنية التقميجية التي تفخض عمى
الجوؿ السرجرة ليا ،وجػب تػفخغصاء قانػني واحتياشي اجبارؼ يتشاسب مع مقجار
لشقػد السرجرة ،مسا يجعل ىحه الشقػد قابمة لئلصجار والتحػيل دوف أية رقابة أو معاييخ
قانػنية محجدة ويخخجيا عغ اختراص البشػؾ السخكدية.
-4بصاقات االئتساف
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يسكغ استخجاـ البصاقات اإلئتسانية في عسميات غدل األمػاؿ؛ إذ أف ىحه البصاقات
تداعج في نقل األمػاؿ السذحػنة عمى البصاقة إلى أؼ مكاف في العالع ،إضافة إلى أف
البصاقة تػفخ امكانية إضافة اية مبالغ إضافية عمييا.
ومغ السعخوؼ أف التاجخ الحؼ يتعامل او يقبل التعامل بالبصاقة االلكتخونية يقػـ لجػ
التدجيج بػاسصة البصاقة باإلتراؿ مع البشظ السرجر لمبصاقة إلجخاء التدػية لمقيسة
السػجػدة عمييا،فإنيا والحالة ىحه تربح وسيمة الكتخونية سيمة و ّفعالة لعسميات غدل
االمػاؿ.
كسا أف البصاقات االئتسانية تسكغ اصحابيا مغ استخجميا كأحج وسائل الجفع في عجة
دوؿ دوف الحاجة لتحسل مخاشخ حيازة الشقػد ،وتتسثل ىحه الصخيقة بإيجاع أمػاؿ شائمة
في حداب البصاقة،بحيث يطل الحداب دائشا ويتسكغ السبيس مغ سحب األمػاؿ
الشقجية أيشسا وجج في العالع.
االمػاؿ ،دوف أف تتخؾ آثا ا ًر تسكغ مغ التعخؼ عمى مختكبييا.
وتتسيد تقشية مػنجكذ في غدل األمػاؿ باالبتعاد عغ القصاع السرخفي الحكػمي أو
الخجمات السرخفية التقميجية وسيػلة تجاوزىا لمحجود الجغخافية ،مسا يجعل عسمية
تتبعيا اـ ا ًر مدتحيبلً ،ويذكل مذكمة قانػنية لمتذخيعات التقميجية ،االمخ الحؼ يحتع
عمى الجوؿ ضخورة أعادة الشطخ في تذخيعاتيا لسػاكبة التصػرات التكشػلػجية وعقج
االتفاقيات الجولية لسػاجية ىحه الطاىخة.
املطًب ايرابع  :االْشطة ايتجارية
بإضافة الرفة الذخعية عمى العسميات التي تشصػػ عمى كدب أمػاؿ أو حيازتيا أو
الترخؼ فييا أو إدارتيا أو حفطيا أو إستبجاليا أو إيجاعيا أو إستثسارىا أو تحػيميا
أو نقميا أو التبلعب في قيستيا إذا كانت متحرمة مغ جخائع مثل زراعة وترشيع
7ٙ

الشباتات السخجرةأوالجػاىخ والسػاد السخجرة وجمبيا وترجيخىا واإلتجار فييا،واختصاؼ
وسائل الشقل  ،واحتجاز األشخاص وجخائع اإلرىاب وتسػيميا  ،والشرب وخيانة
األمانة والتجليذ  ،والغر  ،والفجػر والجعارة  ،واالتجار وتيخيب األثار ،والجشايات
والجشح السزخة بأمغ الجولة مغ جية الخارج والجاخل  ،والخشػة  ،واختبلس الساؿ
العاـ والعجواف عميو  ،والغجر ،وجخائع السدكػكات والديػؼ السدورة والتدويخ .
املطًب اخلاَص :ايبٓوى
تمعب البشػؾ الجوؿ الخئيدي في اتساـ عسميات غدل األمػاؿ حيث تػدع ىحه
األمػاؿ في البشػؾ ليدتغل ىحا االيجاع بعج ذلظ ابذع االستغبلؿ فعمي سبيل السثاؿ
فقج يقػـ السػدعػف لتمظ األمػاؿ القحرة بصمب قخوض مغ بشػؾ أخخػ في دوؿ اخخؼ
ويكػف ضامشيا في ذلظ تمظ األمػاؿ القحرة السػدعة لجؼ البشػؾ فاستغبلؿ البشظ عغ
شخيق اعادة االقتخاض ىػ احجث االساليب التي يكػف البشظ السػدع فيو األمػاؿ
القحرة مجخد و اجية (ٔ٘).
أف ىشاؾ وسيمة اخخؼ تتع عبخ استخجاـ الكخت السسغشط وىػ عبارة عغ بصاقة
ائتساف مسغشصة يرجرىا البشظ العسبلء وفي ىحه الحالة يقػـ العسيل باستخجاميا عغ
شخيق رقسو الدخؼ لرخؼ السبالغ التي يخيجىا وىػ ما يعخؼ االف بالرخاؼ األلي.
وخصػرة ىحا األمخ أف استخجاـ البصاقة السسغشصة لمرخؼ عبخ الرخاؼ
اآللي يؤدؼ الي صخؼ مبالغ ضخسة تداعجة كثي اًخ في عسميات غدل األمػاؿ
واضف الي ذلظ فإف ىشالظ خص اًخ أخخ ييجد البشػؾ ويسيج لعسميات الغدل تمظ اال
وىػ الفداد االدارؼ لكبار السػضفيغ االمخ الحؼ يؤدؼ الي انعجاـ الدخية والسرجاقية
وبالتالي التعامل مع تمظ األمػاؿ السذبػىة كسا أف قياـ تمظ البشػؾ بتسػيل الرفقات
) اآلثار االلتصادية لعمليات غسيل األموال ،ودور البنون في مكافحة هذه العمليات ،د .صفوت عبدالسالم عوض هللا(51 ،
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دوف غصاء حقيقي يؤدؼ الي انييارىا وايزاً الدحب السفاجئ ليحه األمػاؿ السذبػىة
ايزاً يؤدؼ الي نفذ الشتيجة .
املطًب ايشادض :ايصرافات ايتجارية
خيخ مثاؿ لمسؤسدات غيخ السرخفية الرخافات وتعمب الرخافات دو اًر كبي اًخ
في عسمية غدل األمػاؿ وذلظ بتقاضييا

عغ تدجيل اسساء محػلي العسبلت

االجشبية وقج تكػف تمظ االسساء وىسية فيحه الرخافات والتي تكػف عادة بعيجة عغ
الخقابة الفعالة تمعب دو اًر كبي اًخ في عسميات غدل األمػاؿ وذلظ باستبجاليا لمعسبلت
االجشبية بيعاً وشخاء ويجج مختكبػا ىحه الجخائع مشاخاً مشاسباً ومبلئساً الرتكاب جخائسيع
واخفاء معالسيا وذلظ لبعج ىحه الرخافات عغ الخقابة مغ جية وصعػبة مخاقبيا
برػرة فعالة مغ جية اخخؼ وكسثاؿ لحلظ فقج قخرت محكسة االستئشاؼ العميا
الجشائية بخئاسة الذيخ سميساف بغ خميفة آؿ خميفة في أوؿ قزية غدل امػاؿ
تذيجىا البحخيغ الغاء حكع البخاءة الرادر مغ السحكسة الكبخػ في مػاجو االسيػيغ
الستيسيغ وأمخت بحبديسا لسجة عاـ وتغخيع كل مشيسا مائة الف ديشار وذلظ
الكتدابيسا امػاالً شائمة مغ نذاشيسا في التحخيس عمي ارتكاب الجعارة وقياميسا
بعسميات ايجاع وسحب وتحػيل ىحه األمػاؿ لحدابيسا في الخارج عبخ البشػؾ
والصخافات  ،كسا أدانت ايزاً السحكسة الجشائية الكبخؼ في البحخيغ متيسيغ بمغارييغ
بجخيسة غدل األمػاؿ وحكست عمييسا بالدجيغ سبعة سشػات والغخامة الف ديشار لكل
مشيسا وكاف السجانيغ قج قاما بتثبيت جياز الكتخوني عمي جياز الرخؼ اآللي الحج
البشػؾ والتقاط تػقيعات بعس االفخاد وندخيا بعج ذلظ وافخاغيا في بصاقات اخخؼ
(ٕ٘)

واالستيبلء عمي مبالغ نقجية ضخسة بيحه الػسيمة

.

( ) 52اآلثار االلتصادية لعمليات غسيل األموال ،ودور البنون في مكافحة هذه العمليات ،د .صفوت عبدالسالم عوض هللا،
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املبخح ايرابع
آثار جرمية غشٌ األَواٍ
تسثل عسميات غدل األمػاؿ تيجيجا لدسعة ومغ ثع الثقة في أؼ مخكد مالي
ومؤسداتو عمى السدتػػ الجولي .أف تفميذ بعس السؤسدات السالية بػاسصة غاسمي
األمػاؿ في الساضي ( مشيا بشظ االعتساد والتجارة الجولي ) تػضح مجػ ذلظ
الخصخ .فعمى السدتػػ الكمي تسثل عسميات غدل األمػاؿ مرجر خصخ عمى الثقة
في الشطاـ السالية ومؤسداتيا ،فسغ السسكغ حجوث أزمة ثقة إذا ما ثبت أف الشطاـ
السالي يتعامل في إيخادات األنذصة اإلجخامية .عمى سبيل السثاؿ يبحؿ بشظ السخكدؼ
البخيصاني جيػدا ضخسة لتأكيج أف سػؽ لشجف الشقجؼ مخك اد ماليا نطيفا .وليذ مغ
الرعب ترػر الشتائج التي تتختب عمى إلراؽ تيسة غدل األمػاؿ بسخكد مالي ما.
املؤسشات املايية.
ليذ فقط الشطاـ السالي الحؼ يتعامل في غدل األمػاؿ في خصخ ،وإنسا أيزا
السؤسدات السالية الفخدية التي تذتخؾ بقرج أو بجوف قرج في عسمية الغدل.
فالبشػؾ التي يثبت أنيا تقػـ بعسميات الغدل تػاجو خصخ إغبلؽ نذاشيا فزبل عغ
األعباء القانػنية التي ستتحسميا ،عمى سبيل السثاؿ يشز القانػف األمخيكي عمى
الحق في إدارة البشظ وسجغ اإلدارة فزبل عغ تغخيع البشظ ،وىشاؾ قانػف مساثل في
دوؿ أوروبا السػحجة .فعشجما يعمغ عغ ضمػع بشظ ما في عسميات الغدل فاف فقجف
ثقة العسبلء بالبشظ يجعميع يتحػلػف نحػ بشظ آخخ(ٖ٘).

( ) 53اإلجاارام المعاصاار – دمحم فتحااي عيااد – أكاديميااة نااايع العربيااة للعلااوم األمنيااة – الرياااض – األول ا – 1419ه ا -
1999م.
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مغ جانب آخخ فانو مغ السسكغ أف تتع عسمية الغدل بجوف عمع إدارة البشظ وذلظ مغ
خبلؿ أحج مػضفي البشظ الحؼ يعسل لحداب غاسمي األمػاؿ .لقج وجج انو في حالة
بشظ االعتساد والتجارة الجولي كاف البشظ في حاجة إلى تحقيق أرباح عالية لتعػيس
الخدائخ الزخسة التي مشي بيا مغ خبلؿ اإلقخاض والتجارة .وقج مثمت عسميات
غدل األمػاؿ وسيمة سيمة لتحقيق ذلظ ٗ٘.
غيخ أف ىشاؾ إشكا لية أساسية تتسثل في أف بعس الجوؿ تحقق أساسا ميدة ندبية
في تػفيخ الخجمات البشكية الخاصة والتي تتع أساسا عمى أساس مغ الثقة القائسة
عمى الدخية .أف قػانيغ سخية البشػؾ تدخؼ في حػالي ٓ٘ دولة عمى مدتػػ العالع.
ومغ ثع فاف محاولة إلغاء تمظ القػانيغ سػؼ تػاجو معارضة كبيخة داخل تمظ الجوؿ.
أسوام األورام املايية.
تسثل عسميات غدل األمػاؿ مرجر خصخ ألسػاؽ األوراؽ السالية خرػصا
أسػاؽ السذتقات .إذ أف درجة تعقيج بعس أدوات السذتقات وسيػلتيا والحجع الكبيخ
لمسعامبلت اليػمية ليا يجعميا عشرخ جحب لغاسمي األمػاؿ عمى السدتػػ الجولي،
خرػصا السيخة مشيع .وتسثل ىحه األنذصة مرجر خصخ كبيخ لتمظ األسػاؽ .إذ مغ
السسكغ استخجاـ الدساسخة لسياراتيع في المعب بالدػؽ ،خرػصا أسػاؽ
السدتقبميات .وبالتالي إذا لع تتحقق درجة الذفافية السصمػبة في الدػؽ وكانت
األسعار متغيخ خارجي بالشدبة ألفعاؿ الستعامميغ في الدػؽ فاف الدػؽ في ىحه
الحالة سػؼ يفقج جانبا كبي اخ مغ كفاءة عسمية التػزيع بو.
األثر عًى أمناط اإلْفام.

ٗ٘ Kehoe, M. (1996 -
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عشجما تتكػف ثخوات الجخيسة يحجث تحػؿ في أنساط اإلنفاؽ .إذ عادة ما يتع
تخريز الجخػؿ بػاسصة الزحايا عمى اوجو التخريز التقميجية ،استيبلؾ،
ضخائ ب وادخار .عمى العكذ مغ أمػاؿ الجخيسة التي يتع تخريريا لئلنفاؽ عمى
اوجو معيشة ،مثل اإلنفاؽ عمى العقارات الفاخخة واألعساؿ الفشية والسجػىخات .وبالتالي
فاف االقتراد نفدو يتغيخ عشجما تتع عسمية غدل األمػاؿ .فالشقػد التي كانت ستشفق
عمى اوجو معشية لئلنفاؽ سػؼ تشفق عمى ندق مختمف تساما مغ الدمع والخجمات.
فأسعار األصػؿ االستثسارية تسيل نحػ التزخع ،الف أمػاؿ الجخيسة البج واف يبحثػف
عغ استثسار آمغ لشقػدىع(٘٘).
وعمى ذلظ فاف الجخيسة ليا ثبلثة أنػاع مغ اآلثار التػزيعية اآلتية.
 خدائخ تمحق بزحايا الجخيسة أرباح تتحقق لمسجخميغ -خدائخ تمحق باالقتراد

إف التجفق الجائخؼ لمشقػد والدمع والخجمات في االقتراد يدجل ضسغ نساذج
السجخبلت السخخجات.
وتػضح نساذج السجخبلت السخخجات السقجار السصمػب مغ إنتاج صشاعة ما
إلنتاج وحجة واحجة مغ الشاتج في صشاعة أخخػ .فإذا ما ازداد الصمب عمى الرشاعة
س والتي تدتخجـ ناتج الرشاعة ص كسجخبلت في عسميات إنتاجيا فاف الشسػذج
سػؼ يػضح مقجار الديادة في إنتاج إنتاج الرشاعة ص البلزـ إلنتاج وحجة واحجة
( ) 55اإلجاارام المعاصاار – دمحم فتحااي عيااد – أكاديميااة نااايع العربي اة للعلااوم األمنيااة – الرياااض – األول ا – 1419ه ا -
1999م.
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مغ إنتاج الرشاعة س .ولكغ إذا كانت الرشاعة تحتاج أيزا إلى زيادة مخخجاتيا
لديادة إنتاج الرشاعة س فاف كافة الرشاعات التي تشتج مجخبلت الرشاعة ص
سػؼ تحتاج إلى زيادة مشتجاتيا ،وىكحا فانو استجابة لمديادة السبجئية في الصمب عمى
مشتجات الرشاعة س سػؼ يكػف ىشاؾ اثخ امتجادؼ خبلؿ االقتراد يتسثل في زيادة
الصمب عمى مشتجات الرشاعات األخخػ
والف ىشاؾ الكثيخ مغ العساؿ في ىحه الرشاعات يتأثخوف بيحا األثخ االمتجادؼ
حيث يدتفيجوف في صػرة زيادة في دخػليع نتيجة لديادة عسميات اإلنتاج ،كسا
سيقػمػف باإلنفاؽ مغ ىحه الديادة في دخػليع عمى الدمع والخجمات ،وىكحا تتػلج
مػجات متتابعة مغ الديادة في الصمب .وتحدب آثار ىحه السػجات الستتابعة مغ
خ بلؿ السزاعف .ويقيذ السزاعف الديادة في االقتراد الشاجسة عغ الديادة في
الصمب عمى صشاعة ما .ولكل صشاعة السزاعف أو مجسػعة السزاعفات الخاصة
بيا .فإذا ما زاد الصمب في صشاعة ما بسقجار مميػف يسكغ مغ خبلؿ السزاعف
حداب األثخ عمى الشاتج الكمي في االقتراد ،والستسثل في زيادة األجػر والسختبات
وزيادة ندبة تذغيل العساؿ.
وعشجما تتع الجخيسة يتع تحػيل األمػاؿ مغ اإلنفاؽ االستيبلكي إلى االستثسار
مثبل في األصػؿ الحقيقية .وىػ ما يؤدؼ إلى اآلثار االمتجادية اآلتية .فالرشاعات
التي تقػـ بتقجيع الدمع والخجمات لمسدتيمكيغ سػؼ تعاني مغ انخفاض الصمب عمى
خجماتيا وىػ ما يؤثخ عمى مػردؼ تمظ الرشاعات ومػردؼ مػردييع ،وىكحا .عمى
انو ليذ مغ الزخورؼ أف يكػف األثخ سمبي عمى االقتراد .فسغ السسكغ أف تؤدؼ
استثسارات الجخيسة إلى آثار إيجابية عمى الشاتج والتػضف ،تفػؽ خدائخ صشاعات
الدمع االستيبلكية.
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فإذا ما تع تحػيل مميػف مغ ضحايا فقخاء ندبيا وتع غدميا في العقارات .افخض
أيزا أف الزحايا اضصخوا إلى تخفيس إنفاقيع عمى واألححية مثبل .أف ذلظ يؤدؼ
إلى تخفيس اإلنفاؽ عمى خدائخ مزاعفة لرشاعة السبلبذ واألححية حيث تعاني
مغ اآلتي :انخفاض الشاتج فييا انخفاض دخػؿ العساؿ بيا وخدارة عجد مغ

الػضائف ( ارتفاع معجؿ البصالة ) .بيشسا يكػف األثخ عمى صشاعة العقارات في

االتجاه السعاكذ .وعمى ذلظ فانو مغ الستػقع أف يؤدؼ تدايج نذاط الجخيسة السشطسة
إلى تحقيق خدارة صافية لمسجتسع في كل مغ الشاتج والجخل والػضائف بغس
الشطخ عغ كيفية إنفاؽ نقػد الجخيسة

مغ ناحية أخخؼ البج وأف نأخح في االعتبار

بعس اآلثار األخخػ ،والشاتجة عغ استخجاـ الشقػد القحرة في شخاء بعس مذخوعات
األعساؿ أو األصػؿ الحقيقية .إذ مغ السسكغ مغ خبلؿ تسمظ مثل ىحه األصػؿ

إضفاء قجر مغ الذخعية القانػنية عمى ثخواتيع .ولكي يتسكغ السجخمػف مغ شخاء تمظ

األصػؿ فانيع عادة ما يكػنػف مدتعجيغ لجفع أؼ ثسغ في مقابميا ،حتى واف كاف
ذلظ الثسغ غيخ حقيقي .ومغ ثع يتختب عمى تمظ العسمية إبعاد السذتخيغ اآلخخيغ

ذوؼ األىجاؼ األميشة مغ امتبلؾ ىحه األصػؿ السدتعجيغ فقط لجفع الثسغ الحقيقي

ليا .ومثل ىحه العسمية تؤدؼ إلى ارتفاع أسعار األصػؿ الحقيقية مثل األراضي
والعقارات .وحيشسا تتسمظ مشطسات الجخيسة مذخوعات أعساؿ فإنيا تزخ فييا أمػاؿ
الجخيسة بيجؼ الغدل ومغ ثع تعخض ىحه األعساؿ لقجر كبيخ مغ الجعع الحؼ يسكشيا

مغ إزاحة كافة السشافديغ ليا في الدػؽ .أؼ تصبيق قاعجة االحتكار السصبقة بػاسصة
الجخيسة السشطسة في االقتراد التحتي عمى االقتراد الخسسي .وغالبا ما يحتاج
نجاح تمظ السذخوعات إلى نػع مغ السدانجة الخسسية مغ خبلؿ السػضفيغ الخسسييغ
والحؼ يتع عادة عغ شخيق الخشػة واستغبلؿ الفداد اإلدارؼ .ومغ ثع مغ السسكغ أف

يتختب عمى تسمظ الجخيسة السشطسة لسذخوعات أعساؿ آثار خصيخة عمى السدتػػ
القػمي.٘ٙ

َٓ - ٘ٙؿغ ٓزن ًًَٙ
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املطًب األوٍ :االثار االجتُاعية
إف اضخار جخئاـ غدل األمػاؿ مغ الشاحية االجتساعية فيي كثيخة تؤدؼ الي خمل في
البشياف االجتساعي نط اًخ لدػء تػزيع الجخل القػمي وتعسيق الفػارؽ بيغ الصبقات
بجوف سبب مذخوع بحيث يفزي في الشياية الي اتداع الفجػة بيغ االغشياء والفقخاء
ومغ أىع االنعكاسات االجتساعية التي تشتج عغ ضاىخة غدل االمػاؿ ،ىي حجوث
أختبلؿ في التخكيبة االجتساعية وبخوز شبقة مغ االغشياء عغ شخيق غدل االمػاؿ ومغ
ثع أتداع الفجػة بيشيا وبيغ الصبقات االخخػ عغ شخيق تخاكع االمػاؿ غيخ السذخوعة،
وزيادة حجة التفاوت في تػزيع الجخل ،فزبلً عغ زيادة معجالت الجخيسة محمياً ودولياً،
نطا ًر الستخجاـ االمػاؿ غيخ السذخوعة في
تذجيع ىحه الجخائع وما لحلظ مغ أثخ كبيخ عمى السجتسع مغ تفذي الفداد وارتفاع عسميا
الدخقة والجخائع داخل االقترادات السعشية وتفذي السسارسات غيخ السذخوعة قانػنياً
كشػادؼ القسار والسبلىي مسا يداعج في تفذي الجخيسة السشطسة في البمج(.
كسا إف تدخب األمػاؿ غيخ السذخوعة إلى السجتسع يقمب مي ا زف البشاء االجتساعي في
الببلد برعػد السجخميغ القائسيغ عمى عسمية غدل األمػاؿ إلى ىخـ السجتسع ،في
الػقت الحؼ يتخاجع فيو مخكد السكافحيغ إلى أسفل القاعجة ،إف لع تتزافخ جيػد
السجتسع عامة في السكافحة(.)٘ٚ
كسا يسكغ الفرل بيغ عسميات غدل األمػاؿ وارتفاع معجالت البصالة سػاء في الجوؿ
الستقجمة أو الجوؿ الشامية ،حيث أف ىخوب األمػاؿ مغ داخل بعس الجوؿ إلى
الخارج عبخ القشػات السرخفية وغيخىا يؤدؼ إلى نقل جدء كبيخ مغ الجخل القػمي
إلى تمظ الجوؿ ،ومغ ثع تعجد ىحه الجوؿ التي ىخب مشيا رأس الساؿ عغ اإلنفاؽ
) عمليات غسيل األموال وآليات مكافحتهاا – دمحم علاي العرياا  ،دار الجامعاة الجديادة للن ار – اإلساكندرية – مصار (57
2005م.

ٗ8

عمى االستثسارات البلزمة لتػفيخ فخص العسل لمسػاششيغ ،ومغ ثع يأتي خصخ
البصالة ،باالضافة الى إتداع فجػة الجخػؿ فى السجتسع وما يتختب عمى ذلظ مغ
عجـ إستقخار إجتساعى أو أمشى.
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املطًب ايجاْي :االثار االقتصادية
تؤثخ عسمية غدل االمػاؿ عمى اداء مجسل مكػنات االقتراد الكمي خاصة اذا ما
واكبيا وجػد اقتراد خفي يتزسغ انذصة اقترادية غيخ مذخوعة ويسكغ تمخيز
ذلظ فيسا يمي:
* عجـ سعي القائسيغ عمى عسميات غدل االمػاؿ لمحرػؿ عمى عائج مختفع
المػاليع التي يخيجوف غدميا ولكشيع يدعػف فقط الى مجخد استثسارات تسكشيع مغ
اضفاء صفة الذخعية عمى امػاليع ليتسكشػا مغ السجاىخة عمشا بسرجرىا.
* قياـ اصحاب غدل االمػاؿ بتبييس امػاليع في البمجاف الشامية التي مازالت وسائل
الخقابة فييا ضعيفة والقػانيغ والتذخيعات الستعمقة باالمػاؿ يسكغ اختخاقيا بديػلة
لحلظ يقػمػف بتحػيل ىحه االمػاؿ الى تمظ البمجاف التي بيا معجالت فائجة قميمة
واسعار صخؼ غيخ مدتقخة مسا يؤدؼ الى وجػد مؤشخات اقترادية مزممة خاصة
ما يتعمق بسعجالت الفائجة واسعار الرخؼ والسالية العامة كسا اف انتقاؿ ىحه االمػاؿ
في ضل العػلسة مغ اقتراد آلخخ يسكغ اف يؤدؼ الى عجـ االستقخار االقترادؼ
عمى السدتػػ الجولي.٘ٛ
* ييجد غدل االمػاؿ الذفافية الجولية والقصخية في اسػاؽ الساؿ كسا ييجد الدسعة
الحدشة في اسػاؽ الساؿ ويعمع مػضفييا الفداد مسا يخمق مشاخا مشاسبا لػجػد اسػاؽ
سيئة الدسعة وضعيفة السرجاقية.
ويسكغ لغدل االمػاؿ اف يؤدؼ الى اعادة تػزيع الجخل اذ يؤدؼ الى بخوز مدتثسخيغ
ججد ليع قجرات كبيخة في مجالي االدخار واالستثسار والجخأة عمى ولػج مجاالت
االستثسار السحفػفة بالسخاشخ مسا يشعكذ سمبا عمى كبار رجاؿ االعساؿ
 - ٘8ػٜخّ حُي ٖ٣كٖٔ ُؤخٕ حُٔلٝ ّٜٞحُظطز٤ن ٝحُؼِ٤ن ػِ ٠هخٌٗٓ ٕٞخكلش ؿَٔ حالٓٞحٍ .ٔٔٓ ٙ ,
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والسدتثسخيغ مغ جية وعمى الشسػ االقترادؼ مغ جية اخخػ فعمى سبيل السثاؿ في
الػاليات الستحجة االميخكية يتستع قصاع االعساؿ الرغيخة بعائج كبيخ نتيجة التيخب
مغ الزخائب واالستثسار في مجاالت تحتػؼ عمى مخاشخ عالية ىحا باالضافة الى
احتساؿ تفذي االحتياؿ واالختبلس في االسػاؽ والسذخوعات السخبحة وسخيعة الشسػ.
كسا تؤثخ عسميات غدل االمػاؿ عمى دخل فئات السجتسع اذ تتحػؿ دخػؿ الفئات
السشتجة التي تحقق دخبل مذخوعا الى فئات غيخ مشتجة وتحرل عمى دخػؿ غيخ
مذخوعة مسا يديج الفجػة بيغ االغشياء والفقخاء وتزاعف الخمل االجتساعي في البمج
السعشي.
كسا يؤدؼ غدل االمػاؿ الى تعصيل تشفيح الدياسات السالية العامة عغ شخيق التيخب
مغ دفع الزخائب مسا يشعكذ سمبا عمى ميداف السالية العامة وبالتالي عمى مػارد
الحكػمة الستاحة لسقابمة التداماتيا وعمى ادائيا االقترادؼ واالجتساعي.
ويسكغ لمسعامبلت غيخ القانػنية الشاتجة عغ غدل االمػاؿ اف تزخ بالسعامبلت
القانػنية عغ شخيق العجوػ فسثبل تربح بعس السعامبلت التي تذسل مذاركيغ
اجانب رغع انيا قانػنية تساما اقل جاذبية بدبب ارتباشيا بغدل االمػاؿ وبرفة عامة
فاف الثقة تقل في االسػاؽ وكحلظ تقل كفاءة دور االرباح بدبب انتذار جخائع خبخاء
البػرصة والغر واالختبلس باالضافة الى اف االستيتار بالقانػف يشتقل بالعجوػ اذ اف
خخؽ احج القػانيغ يجعل مغ الديل خخؽ القػانيغ االخخػ.
وعمى العسػـ يسكغ القػؿ اف الحخكة السالية الشاتجة عغ غدل االمػاؿ تؤدؼ مغ
الشاحية االقترادية الى اآلثار التالية:
* تغيخ الصمب عمى الشقػد بحيث ال يدتجيب لمسؤشخات االقترادية الكمية.
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* تغيخات غيخ محدػبة في اسعار الرخؼ واسعار الفائجة.
* عجـ االستقخار وارتفاع درجة السخاشخ بالشدبة لشػعية االصػؿ التي تجيخىا
السؤسدات السالية بسا يؤثخ عمى الستغيخات الشقجية.
* التأثيخ عمى حخكة السبادالت السذخوعة والدج باصحابيا الى التػرط في العسميات
االجخامية.
* آثار تػزيعية سيئة خاصة عمى اسعار االصػؿ.
اآلثار غيخ االقترادية لغدل األمػاؿ
قج يؤدؼ غدل االمػاؿ الى حجوث اضصخابات اجتساعية وسياسية فقج اثبتت
الجراسات وجػد عبلقة بيغ غدل االمػاؿ وحخكات االرىاب والتصخؼ والعشف الجاخمي
فزبل عغ نذاط السافيا العالسية ودورىا في حجوث االنقبلبات الدياسية في بعس
الجوؿ الشامية مسا قج يدعدع امغ واستقخار السجتسعات الشامية في دوؿ العالع الثالث
كسا تدتخجـ عسميات غدل االمػاؿ في تػفيخ الجعع السالي وتسػيل شخاء الدبلح
البلزـ لحجوث االنقبلبات العدكخية والدياسية عمى مدتػػ العالع وذلظ بالتعاوف مع
اجيدة متخررة في تشطيع وادارة الرخاعات الدياسية واالستخاتيجية عالسيا.ٜ٘
اضف الى ذلظ فاف وجػد عبلقة وثيقة بيغ الجاسػسية الدياسية واالقترادية وبيغ
غدل االمػاؿ اذ تحتاج اجيدة السخابخات والجاسػسية الى التسػيل البلزـ لعسمياتيا
حػؿ العالع ومغ ثع تتجو الى استخجاـ البشػؾ التجارية وفخوعيا ومخاسمييا في العجيج
مغ الجوؿ لتػجيو االمػاؿ مغ دولة تجسيع االمػاؿ الى دولة مداولة لمعسميات
التجددية في مختمف انحاء العالع وقج تمجأ بعس اجيدة السخابخات والتجدذ الى
َٓ - ٘9ؿغ ٓزن ًًَ. ٙ
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استخجاـ االمػاؿ الياربة في تأسيذ شخكات وىسية لسداولة االعساؿ غيخ السذخوعة
وتشفيح بعس العسميات التخخيبية او التجميخية السػجية الى انطسة او حكػمات معيشة
في مختمف الجوؿ وتدتخجـ بعس االحداب والفخؽ الدياسية حريمة امػاؿ تجارة
السخجرات وتدييف الشقج السحمي واالجشبي في تسػيل عسمياتيا العدكخية ضج نطاـ
الحكع في اشار الرخاع عمى الدمصة الدياسية كسا ىػ الحاؿ في عجد مغ الجوؿ
التي اشتيخت بدراعة وتجارة السخجرات.
أف مجسل مكػنات االقتراد تتأثخ بيحه العسمية خاصة اذا ماواكبيا وجػد اقتراد خفي
تشزػؼ تحتة انذصة غيخ مذخوعة ،ويسكغ تمخيز ذلظ فيسا يأتي:
-1تؤثخ عسميات غدل االمػاؿ عمى مشاخ االستثسار الجولي والسحمي عشج عجـ ـ ا رعاة
اعتبارات الخبحية فتكػف السشافدة غيخ متكافئة بيغ السدتثسخ السحمي واالجشبي وىحا
مايؤثخ عمى حخكة رؤوس االمػاؿ واسعار الرخؼ ومعجالت الفائجة ،مسايتختب عمى
ذلظ اثار سمبية عمى مرجاقية الدياسات االقترادية واستق ا رر اسػاؽ الساؿ دولياً
ٕ -تؤثخ ضاىخة غدل االمػاؿ في صحة الق ا ر ا رت االقترادية كػنيا تعتسج بذكل
أساس عمى أحرائيات أقترادية مزممة عغ الجخل القػمي مطممو نطا ًر العتسادىا

عمى أحرائيات تطيخ ىحه العػائج متحققة عغ العسميات االنتاجيو وىي عكذ ذلظ .

-3زيادة حجة الفجػة بيغ الجخل القػمي الخسسي والجخل اقػمي الحقيقي ،مسا يدبب
خمبلً في وضع الخصط الشاجحة لعسمية التشسية االقترادية واالجتساعية .
ٗ -إف نجاح تدخب األمػاؿ السغدػلة إلى االقتراد القػمي يؤدؼ إلى حجوث تذػه في
نسط اإلنفاؽ واالستيبلؾ ،مسا يؤدؼ إلى نقز السجخ ا رت البلزمة لبلستثسار وبالتالي
حخماف الشذاشات االقترادية السيسة مغ االستثسار الشافع لمسجتسع.
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٘ -إف نجاح خخوج األمػاؿ السغدػلة مغ االقتراد القػمي لمجوؿ يؤدؼ إلى زيادة
العجد في ميازف السجفػعات وحجوث أزمة سيػلة في الشقج األجشبي مسا ييجد احتياشيات
الجولة لجػ البشظ السخكدؼ مغٓ.ٙ
ميهٔ تًخيص مجًة َٔ االثار ايشًبية عًى االقتصاد ايكوَي َٓٗا -:
ٔ -تديع في رفع معجالت التزخع وبالتالي ارتفاع حاد في االسعار مسا تديج
الفقخ فق اًخ واالغشياء مغ ابشاء ىحه الطاىخة غشاً.
ٕ -تعسل عمى اض ػػعاؼ الجخل القػػمي الحؼ يعج مؤش اًخعمى مدػػتػػ رفاىية
السجتسع مغ خبلؿ اسػتشداؼ االقتراد الػششي وعجـ تػجػيو تمظ االمػاؿ الى
االستثسارات السحميو التي مغ شانيا زيادة الصاقة االنتاجية .
ٖ -ضعف القصاعات االنتاجية بدبب ضعف االدخار واالستثسار وبالتالي سيصخة
مشتجات الجوؿ االجشبية عمى االسػاؽ السحمية .
ٗ -ىخوب االمػاؿ الى الخارج وىحا مغ شانو زيادة االختبلؿ بيغ االدخار
واالستيبلؾ .
٘ -يديع في عجـ استقخار االسػاؽ الشقجية والسالية مسا يزعف قيسة العسمة
السحمية  ،وبالتالي شخاء العسمة االجشبية او ادخارىا في مرػػارؼ خارج
الجولة.
 -ٙالتيخب الزخيبي يعشي انخفاض السػارد السالية لمجولة وىحا يػؤدؼ الى زيادة
االختبلؿ بيغ االيخادات والشفقات .
 -ٚارتفاع التكاليف التي تتحسميا الحكػمات بدبب تفذي الجخيسة وانعجاـ االمغ
في السجتسع الشاتجة مغ غدل االمػاؿ مسا يعشي وجػد اعباء مالية تتحسميا
الحكػمة لمحفاظ عمى االمغ باعتباره احج الخكائد االساسية لمخخاء والتشسية.

ٓ - ٙى /ػزي حُِط٤ق كٖٔ ؿَحثْ ؿَٔ حالٓٞحٍ ر ٖ٤حُظلٔ َ٤حُؼِٔٝ ٢حُظ٘ظ ْ٤حالهظٜخىٝ ١حُوخٗ , ٢ٗٞحُوخَٛس . ٘ٙ ٙ , ّٔ997 ,
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 -ٛيؤدؼ تدخب األمػاؿ السغدػلة في االقتراد القػمي لمجوؿ إلى حجوث تذػه
في نسط اإلنفاؽ واالستيبلؾ مسا يؤدؼ إلى اختبلؼ في تػزيع الجخل  ،إذ اف
األفخاد السدتفيجيغ مغ تدخب األمػاؿ السغدػلة ال يجفعػف عشيا ضخائب ،
وعميو ىع ال يديسػف في اإليخادات إلى تسػؿ اإلنفاؽ العاـ  ،وبحلظ يربح
عبء الزخائب عمى أصحاب الشذاشات الطاىخة فقط والسدجمة في
اء.
الحدابات القػمية في حيغ يدداد أصحاب الشذاشات الخفية ثخ ً

 -ٜعجـ تدجيل نذاشات الطل يؤدؼ إلى اف تكػف السعمػمات والبيانات
االقترادية عغ خط التقجيخات االقترادية خاشئة وغيخ دقيقة  ،مسا يؤدؼ
إلى نتائج سمبية عمى صعيج الدياسات االقترادية  ،والبج مغ اإلشارة إلى اف
ىشاؾ (حدشة) واحجة لبلقتراد الخفي  ،وىي اف االستثسار البذخؼ في ضل
الشذاشات الخفية يسكغ اف يتجو إلى االرتفاع لحدغ استفادة السجتسع مغ ىحه
األنذصة.
ٓٔ-

زيادة العجد في ميداف السجفػعات وحجوث أزمة سيػلة في الشقج

األجشبي  ،مسا ييجد احتياشات الجولة لجػ البشظ السخكدؼ في العسبلت
السجخخة .
ٔٔ-

تؤدؼ عسمية غدل األمػاؿ إلى انييار البػرصات التي تدتقبل األمػاؿ

الشاتجة عغ الجخائع االقترادية حيث يسكغ المجػء إلى شخاء األوراؽ السالية
ليذ لغخض االستثسار ولكغ لغخض إتساـ مخحمة معيشة مغ مخاحل غدل
األمػاؿ  ،ثع يتع بيع األوراؽ السالية بذكل مفاجئ  ،مسا يؤدؼ إلى حجوث
انخفاض حاد في أسعار األوراؽ السالية بذكل عاـ في البػرصة ومغ ثع
انييارىا برػرة مأساوية.
أثخها على الجخل القهمي :
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يسثل ىخوب األمػاؿ لكي يتع غدميا في الخارج ندفاً واستقصاعاً مغ الجخػل
القػمي لرالح االقترادات األخخػ ،وذلظ ألف الساؿ السحػؿ نتيجة عسل غيخ
مذخوع ،يؤثخ سمباً عمى أصحاب الجخػؿ السذخوعة في السجتسع ،والسيسا أف
خخوج األمػاؿ غيخ السذخوعة بصخيق مذخوع إلى خارج الببلد يؤدؼ إلى حخماف
الببلد مغ العػائج اإليجابية التي يسكغ أف يحرػل عمييا السجتسع ،والتي تتسثل
في القيسة السزافة إلى الجخل القػمي ،وما يختبط بحلظ مغ عبلج مذاكل
البصالة ،وتػفيخ جانب مغ السعخوض الدمعي ،وما يختبط بحلظ مغ استقخار
األسعار السحمية.
تأثيخها على اإلنتاج واالستثسار :
يؤدػ اختبلط دخػؿ أصحاب الساؿ غيخ السذخوع بأصحاب الجخػؿ السذخوعة
إلى ىجخ السجاالت التقميجية قميمة الخبح ،واالتجاه نحػ مجاالت تجر أرباحاً أكثخ
مثل السخجرات ،وتجارة األعزاء ،ومع تدايج عسميات غدل األمػاؿ يؤدػ ذلظ
إلى تدايج االىتساـ بسخافق األمغ ،وتدايج القزايا األمشية ،كل ذلظ عمى حداب
الخصط التشسػية السدتقبمية ،ومع تدايج عسميات غدل األمػاؿ فإف ثسة فئات مغ
السجتسع تجشي دخػالً غيخ مذخوعة بغيخ وجو حق يتأثخ بيا اإلنتاج السحمي،
وذلظ ألنيا مشتدعة مغ مشذآت غيخ مشتجة ،وبالتالي تديج الفجػة فيسا بيغ
الصبقات السشتجة والصبقة غيخ السشتجةوتدداد فجػة الجخػؿ ارتفاعأ.ٙ
أثخها على االدخـار السحلي :
تؤثخ عسميات غدل األمػاؿ عمى االدخار السحمي ،وذلظ ألف عسميات غدل
األمػاؿ تؤدؼ إلى ىخوب رؤوس األمػاؿ إلى دوؿ أجشبية ،مسا يتختب عمى ذلظ
عجد السجخخات السحمية عغ الػفاء باحتياجات االستثسار ،مسا يػسع نصاؽ الفجػة
التسػيمية.
ٔ - ٙػِٔ٤ش ؿَٔ حالٓٞحٍ ىٍحٓش ٓئؿِس ٝكوخ ُِٔ٘ظ ٍٞحالٓالٓٝ ٢رؼ ٞحُظَ٘٣ؼخص حُي٤ُٝش ٝحُ٤٘١ٞش ُٞ ,حء  ,ى /أكٔي حُزيٍ ١ػِ. ٠
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أثخها على معجالت التزخم واالستهالك :
تؤدؼ عسميات غدل األمػاؿ إلى ارتفاع معجؿ التزخع ،عغ شخيق زيادة الديػلة
السحمية ،وبذكل ال يتشاسب مع الديادة في إنتاج الدمع والخجمات ،األمخ الحؼ مغ
شأنو أف يؤدؼ إلى السداىسة في حجوث ضغػط تزخسية في اقتراد الجولة،
مسا يتختب عميو تجى ػػػر القػة الذخائية لمشقػد ،فغدل األمػاؿ يداىع في تعديد
زيادة الصمب الكمي مرحػباً بتجىػر القػة الذخائية لمشقػد ،وىحه العسميات ال تخمػ
مغ تجفق نقجؼ إلى تيار استيبلكي محجثاً ضغصاً عمى السعخوض الدمعي مغ
جانب الفئات التي يختفع لجييا السيل الحجؼ لبلستيبلؾ.
ثخها على قيسة العسلة الهطشية :
تؤدؼ عسميات غدل األمػاؿ إلى تجىػر قيسة العسمة الػششية ،حيث أف ثسة
ارتباشاً وثيقاً بيغ عسميات غدل األمػاؿ وتيخيب األمػاؿ إلى الخارج ،وما يدتتبع
ذلظ إلى زيادة الصمب عمى العسبلت األجشبية ،التي يتع تحػيل األمػاؿ السيخبة
إلييا بقرج اإليجاع أو االستثسار ،ويفزي ذلظ إلى نتيجة حتسية ىي انخفاض
قيسة العسمة الػششية مقابل العسبلت األجشبية السصمػبة.

انًطهب انثانث  :اَثار انسٍاسٍة واأليٍُة نعًهٍة غسم األيىال:
تؤدؼ عسميػات غدل األمػاؿ إلى حجوث اضصخابات سياسية ،وتؤدؼ ىحه
االضصخابات الدياسية إلى زعدعة األمغ واستقخار السجتسع ،حيث أف عسميات غدل
األمػاؿ تعج مغ أىع السسارسات التي تقػـ بيا عرابات اإلجخاـ السشطسة  -مثل
السافيػا  -فالعبلقة بيغ عسميات غدل األمػاؿ وىحه العرابات وثيقة ،فيحه العرابات
وىي في سبيميا إلى تحقيق أىجافيا كثي اًخ ما تتدبب حجوث االنقبلبات واالضصخابات
الدياسية.
تدايج معجالت الجخيسة:
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تؤدؼ عسميات غدل األمػاؿ إلى انتذار الطاىخة اإلجخامية واتداع نصاقيا ،فقج
كذفت الجراسات أف الكداد االقترادؼ الحؼ يكػف ماثبلً في ارتفاع معجالت البصالة،
وتجىػر القػة الذخائية لمعسبلت السحمية يختبط ارتباط لو داللة إحرائياً بارتفاع
ٕٙ

معجالت الجخيسة ،وكحلظ التزخع .
زيادة اإلنفاق األمشي :

تؤدؼ عسميات غدل األمػاؿ  -بدبب مكافحتيا  -إلى زيادة اإلنفاؽ األمشي ،وذلظ
ألف ىحه الجخيسة ليا آثار وانعكاسات اقترادية ،واجتساعية ،وسياسية ،مجمخة ،وقج
تؤدؼ إلى انتياء نطاـ الجولة نفدو ،لحلظ كاف ال مشاص مغ ضخورة مكافحة ىحه
الجخيسة حتى يدتقخ السجتسع وأمشو بسفيػمو الذامل الجشائي واالقترادؼ.
وأخي اًخ فيشاؾ بعس التػصيات ،التى يسكغ اف تداىع فى القزاء عمى ىحه الجخيسة،
ومغ ىحه التػصيات ما يمي:
ضخورة تجعيع وسائل التعاوف الجولي وكحلظ اإلقميسي مغ أجل مكافحة الجخائعبرفة

االقترادية

عامة،

وغدل

برفة

األمػاؿ

خاصة.

تذجيج الخقابة والستابعة السدتسخة عمى األنذصة غيخ السذخوعة مثل تجارةوالخشػة

السخجرات،

الخ.

واالختبلس.

ضخورة تصػيخ التذخيعات القانػنية لسػاجية الجخائع ومدتججاتيا ،وال سيسا أفالغاسميغ

في

جخائع

غدل

األمػاؿ

يتفششػف

في

أساليب

الغدل.

رفع مدتػػ العامميغ في ميجاف التحقيقات الجشائية ،مغ خبلؿ إعصاء دوراتمتخررة في جخائع غدل األمػاؿ.
قج تػجو بعس مغ ىحه األمػاؿ الى تسػيل التشطيسات اإلرىابية لمقياـ بعسمياتيع
وجخائسيع التخخيبية وزعدعة األمغ واإلستقخار والثقة فى أجيدة الجولة وإستخجاـ اإلعبلـ
لقمب الحقائق وتذػيو صػرة الشطاـ وقج يرل األمخ إلى تدخب أصحاب رؤوس
ٕٙ

-حالكٌخّ حُٟٔٞٞػ٤ش ٝحالؿَحث٤ش ُـَٔ٣ش ؿَٔ حالٓٞحٍ  ,ى /ؿالٍ دمحم أكٔي ارَح. ْ٤ٛ
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األمػاؿ القجزة لمتسثيل فى السجالذ الذعبية والشيابية  ،وىػ الػضع الحػ يتستع فيو
بالحرانة واإلشتخاؾ فى وضع تذخيعات الجولة  ،وذلظ لسا ليع مغ باع فى اإلنفاؽ
عمى الجعاية اإلنتخابية وشخاء الحمع والتأثيخ عمى أصػات الشاخبيغ وقج تستج إلى
جسيع األنذصة فى الجولة مغ ثقافة ورياضة مسا يؤدػ فى الشياية إلى الفػضى
والفداد وتيجيج أساس السجتسع بآثخه.
إف لعسميات غدل األمػاؿ آثار إقترادية وإجتساعية سمبية تؤثخ عمى اإلقتراد
الػششي والجولي،فإذا مادخمت ىحه العسميات في إقتراد بمج ما فإنيا ستؤثخ عمى كثيخ
مغ السجاالت السػجػدة في ىحا السجتسع إلحتػاء ىحه العسميات عمى األمػاؿ غيخ
السذخوعة،ومغ السعمػـ أف الساؿ غيخ السذخوع يبقى وضعو غيخ مدتقخ ألنو مصارد
في كل مكاف فيشتقل مغ بمج الى اخخ .فيحه العسميات وإف كاف ليا آثار إقترادية
وإجتساعية سميبة عمى السجتسعات فيشاؾ نطخة وضعية تقػؿ(( إف األمػاؿ السغدػلة
ليا آثار إيجابية عمى إقتراديات الجوؿ التي تتع بيا مثل ىحه العسميات)).سشتشاوؿ
فيسا يمي اآلثار اإلقترادية واإلجتساعية ليحه العسميات مغ عجة وجػه ىي:
الػجو األوؿ :أثخ غدل األمػاؿ عمى الجخل القػمي :نقرج بالجخل القػمي
((مجسػع دخػؿ أفخاد السجتسع خبلؿ فتخة معيشة مغ الدمغ(في الغالب سشة) ونقرج
باألفخاد جسيع األشخاص شبيعييغ ومعشػييغ بسا فييع السػاششيغ السقيسيغ في الخارج
 ،ماعجا األفخاد األجانب السقيسيغ داخل البمج)) .باإلمكاف مبلحطة آثار عسميات
غدل األمػاؿ عمى الجخل القػمي مغ خبلؿ:
ٔ -زيادة دخػؿ بعس الفئات عمى حداب فئات مشتجة في السجتسع بدبب حرػؿ
ىحه الفئات عمى األمػاؿ السغدػلة األمخ الحؼ سيؤدؼ الى زيادة الفجػة بيغ شبقات
السجتسع وبالتالي سيؤدؼ الى مذاكل إجتساعية واسعة.
ٕ -يشتج عغ األنذصة غيخ السذخوعة سؤ تػزيع العبء الزخيبي،وإختبلؼ تػزيع
الجخل القػمي ،فشبلحع أف فئة مغ الشاس تتيخب مغ دفع الزخائب في حيغ اف فئة
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اخخػ يمقى عمى عاتقيا العبء الزخيبي مسا يجعل الجولة عشج حجوث عجد في
ميداف السجفػعات تقػـ بخفع األسعار أو تفخض أنػاع أخخػ مغ الزخائب لتعػيس
ىحا العجد ،األمخ الحؼ يشعكذ سمبا عمى السجتسع.
ٖ -تد خب األمػاؿ السغدػلة الى خارج البمج يؤدؼ الى عجـ قجرة البمج عمى قياس
السؤشخات اإلقترادية وعجـ دقة السعمػمات وبالتالي اليسكغ قياس ( الشاتج السحمي ،
ندب البصالة ،ميداف السجفػعات،وغيخىا) والدبب في ذلظ تدخبات األمػاؿ غيخ
السذخوعة خارج البمج.
ٗ -إف غدل األمػاؿ وما يتبعو مغ التيخب الزخيبي وقمة السػارد السالية يؤدؼ
بالجوؿ الى البحث عغ مرادر تسػيل مغ أجل اإليفاء بإلتداماتيا في تقجيع الخجمات
لسػاششييا (كالتعميع والرحة) وبالتالي تزصخ الى المجػء لئلقتخاض مغ البشػؾ
والييئات الجولية بفػائج كبيخة  ،األمخ الحؼ يتخؾ أث اًخ عمى إقتراديات الجولة فيجعميا
مذغػلة في سجاد الفػائج الستخاكسة عمييا بفعل القخوض.
٘-إف عػدة األمػاؿ السغدػلة داخل البمج برػرة ججيجة تؤدؼ الى زيادة القػة الذخائية
لفئات معيشة مغ الشاس تترف بعجـ الخشج في اإلنفاؽ واإلستيبلؾ ،األمخ الحؼ
سيؤدؼ اؿ التزخع وإرتفاع السدتػػ العاـ لؤلسعار يراحبو إنخفاض القػة الذخائية
لمشقػد ،يشدحب أثخه عمى شبقة العامميغ وذوؼ الجخل السحجود وشبكة الخعاية
اإلجتساعية برػرة كبيخة كػف دخػليع تقل عغ غيخىع في السجتسع فيكػنػا ضحايا
لمتزخع وإرتفاع األسعار الحؼ ساىست عسمية غدل األمػاؿ في حجوثو ،في السقابل
نخػ أف شبقة أصحاب األمػاؿ غيخ السذخوعة لع تتأثخ بالتزخع وإرتفاع األسعار
لػجػد مايكفييع مغ األمػاؿ ويدج حاجاتيع.
يتبيغ لشا مسا ذكخ أنفا إف عسميات غدل األمػاؿ تؤثخ عمى الجخل القػمي وتقدع
السجتسع الى فئتيغ :فئة األثخياء وىع أصحاب األمػاؿ غيخ السذخوعة ،والفئة األخخػ

9ٙ

وىع ذوو الجخل السحجود الحيغ يمقى عمى عاتقيع الزخائب ويتأثخوف بخفع األسعار
وغيخىا مغ اآلثار التي يسكغ أف تتخكيا عسميات غدل األمػاؿٖ.ٙ
الػجو الثاني :أثخ غدل األمػاؿ عمى معجؿ اإلدخار :إف تدخب األمػاؿ
السغدػلة الى خارج البمج يؤدؼ الى إنخفاض معجؿ اإلدخار داخل البمج األصيل،
كػف رؤوس األمػاؿ السغدػلة عادة ما يتع غدميا خارج البمج ومغ ثع يتع إيجاعيا في
البشػؾ الخارجية فيؤدؼ ذلظ الى عجـ إتجاىيا الى قشػات اإلستثسار داخل البمج فتكػف
الشتيجة إنخفاض ندبة اإلدخار في البشػؾ والسؤسدات السالية الجاخمية ،كسا أف إتجاه
األمػاؿ السغدػلة نحػ اإلستيبلؾ التخفي يؤدؼ الى قمة اإلدخار كػف ىحه األمػاؿ
جاءت دوف تعب أو جيج.
الػجو الثاث :اثخ غدل األمػاؿ عمى اإلستثسار :إف عسميات غدل األمػاؿ وما
يشتج عشيا مغ امػاؿ ليا تأثيخ كبيخ عمى اإلقتراد الػششي يتسثل بسا يمي:
ٔ -تؤثخ عمى مبالغ اإلستثسار والبيئة اإلستثسارية مغ حيث عدوؼ السدتثسخ عغ
إستثسار امػالو في بمج تحػـ حػلو إشاعات عغ وجػد عسميات غدل األمػاؿ.
ٕ -ضعف التػجو نحػ اإلستثسار بدبب قمة السػارد والشاجع عغ تدخب األمػاؿ الى
خارج البمج .فالسدتثسخ قبل أف يبجأ بػضع أمػالو في اإلستثسار يبحث قبل كل شيء
عغ بيئة مدتقخة لزساف عجـ خدارة أمػالو ،وعسميات غدل األمػاؿ تعسل عمى إعاقة
اإلستثسار بدبب أفعاليا اإلجخامية ،وبالتالي يفقج القانػف ىيبتو األمخ الحؼ تزصخ
الحكػمات معو الى التذجد في قػانيشيا مسا يجعل الجػ العاـ غيخ مدتقخ.
ٖ -وجػد عجد في ميداف السجفػعات الشاجع عغ عجد السجخخات السحمية عغ الػفاء
بإحتياجات اإلستثسار بدبب ىخوب األمػاؿ السغدػلة الى الخارج.
ٗ -إتجاه األمػاؿ السغدػلة نحػ اإلستيبلؾ وذلظ عغ شخيق شخاء السجػىخات
والتحف الثسيشة بجال مغ اإلستثسار وذلظ لمتغصية عمى عسميات غدل األمػاؿ.
َٖٓ - ٙؿغ ٓزن ًًَ. ٙ
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٘ -ضعف ىيبة الجولة أماـ أماـ الييئات الجولية وصشجوؽ الشقج الجولي بدبب تدخب
األمػاؿ الى الخارج بقرج الغدل وكبخ حجسيا األمخ الحؼ يؤدؼ الى إمتشاع الجوؿ
السانحة لمقخوض والسداعجات الى اإلمتشاع عغ فتح باب القخوض لسثل ىحه الجوؿ.
ومع كل ما تقجـ ىشاؾ مغ يقػؿ بأف(( غدل األمػاؿ يسكغ اف يؤدؼ الى زيادة
عسميات اإلستثسار وجحب اإلستثسارات ،فشخػ أف اصحاب األمػاؿ غيخ السذخوعة
يقػمػف بجانب إيجابي يتسثل ببشاء السرانع والسذاريع التي تخمق فخص عسل
وتخفس حجع البصالة ،وتشتج بعس الدمع والخجمات التي يحتاجيا السجتسع )) .لكغ
وجية الشطخ ىحه ال ترسج شػيبل أماـ الحقائق التالية:
إف األمػاؿ السغدػلة نتجت عغ أنذصة إجخامية وإرىابية وتيخبا مغ إلتدامات
قانػنية ،فالجافع مغ ورائيا ىػ إبعاد الذبية عشيا ،وبالتالي ستبقى غيخ مدتقخة وال
تداىع في البشاء اإلقترادؼ لمبمج وال تعصي الثسخة السخجػة.
أف األمػاؿ السغدػلة حتى وإف عادت لمبمج األصمي سيكػف إستثسارىا مقتر اخ
عمى شخاء السشازؿ الفارىة والشػاحي الذخرية والحؼ ال يسثل إستثسا ار حقيقيا في تمظ
البمجاف.
وأخصخ ما في ذلظ كمو ىػ عػدة األمػاؿ السغدػلة الى البمج وإستثسارىا في
قصاع السرارؼ والسؤسدات السالية ،ومغ ثع سيكػف ىحا القصاع رىيشة في أيجؼ
العرابات اإلجخامية ،األمخ الحؼ يشتج عشو حالة مغ اليمع والحعخ بيغ صغار
السدتثسخيغ والسجخخيغ كػف ىحه العرابات تجيخ ىحه السرارؼ والسؤسدات السالية
لحدابيا.
وخيخ مثاؿ عمى ذلظ ما حجث في السكديظ عاـ ٗ ٜٜٔعشجما إتفق أصحاب رؤوس
األمػاؿ عمى اليجخة الجساعية ،األمخ الحؼ أدػ الى إنييار العسمة واإلقتراد
السكديكي وإنييار سػؽ األوراؽ السالية فييا لػال تجخل الػاليات الستحجة التي ضخت
عذخات السميارات مغ الجوالرات لتخخج القصاع السرخفي مغ السأزؽ.
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الػجو الخابع :أثخ غدل األمػاؿ عمى الجياز السرخفي والسؤسدات السالية :
تتخؾ عسميات غدل األمػاؿ آثا ار سمبية عمى الجياز السرخفي والسؤسدات السالية
مغ جية وعمى اإلقتراد الػششي مغ جية اخخػ والدبب في ذلظ ألف عسميات غدل
األمػاؿ غالبا ما تتع داخل البشػؾ والسؤسدات السالية ،ويسكغ إجساؿ ىحه اآلثار
باألتي:
نذخ الفداد في أجداء الشطاـ السالي الحؼ يؤدؼ الى إضعاؼ البشػؾ
والسؤسدات السالية وبالتالي ستتأثخ سسعة البشػؾ التي تتعامل بسثل ىحه العسميات
ويشدحب عمى أدائيا في الدػؽ السالي.
تعخض السرارؼ التي تجخؼ فييا عسميات غدل األمػاؿ لئلنييار بعج إكتذافيا أو
اإلشتباه فييا وىػ ما يؤدؼ الى تيجيج سبلمة وإستقخار الشطاـ السالي والسرخفي.
إنعجاـ ثقة الجسيػر بالجياز السرخفي لعمسيع أف الجياز يسكغ أف يحتػؼ عمى
أمػاؿ غيخ مذخوعة ،فسغ باب الحيصة تخاىع يعدفػف عغ إيجاع أمػاليع في السرارؼ
والسؤسدات السالية خػفا مغ إختبلط أمػاليع السذخوعة باألمػاؿ غيخ السذخوعة
إختبلط الحبلؿ بالحخاـ.
نتيجة التعامل غيخ السشصقي في شخاء وبيع األصػؿ السالية لغخض غدل
األمػاؿ سيؤدؼ الى إرباؾ عسل البػرصات واألسػاؽ السالية.
الػجو الخامذ :أثخ غدل األمػاؿ عمى التزخع :تؤثخ عسميات غدل األمػاؿ
عمى التزخع مغ خبلؿ ما يمي:
إف عسميات غدل األمػاؿ وما يختبط بيا مغ التيخب مغ سجاد الزخائب
السباشخة ومعاناة الجوؿ مغ نقز اإليخادات العامة مغ الشفقات العامة أدػ الى فخض
مديج مغ الزخائب غيخ السباشخة التي كاف ليا أثخ في زيادة السدتػػ العاـ لؤلسعار
السحمية وإرتفاع معجالت التزخع التي تفخض تكمفة يتحسميا أؼ حائد ألصػؿ مقػمة
بالعسمة السحمية ،وعشجما يسيل التزخع الى اإلرتفاع فإف تػقعات األفخاد حػؿ معجؿ
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التزخع تؤثخ عمى الكسية التي يخغب األفخاد في اإلحتفاظ بيا مغ األرصجة الشقجية
بالعسمة السحمية ،األمخ الحؼ يزصخ معو الى تقػيع العسمة السحمية بعسبلت أجشبية أو
اصػؿ مقػمة بالعسبلت األجشبية.
·إف زيادة اإلستيبلؾ السخافقة لعسميات غدل األمػاؿ (اإلستيبلؾ غيخ الخشيج )
تعسل عمى زيادة الصمب عمى السعخوض الدمعي ،األمخ الحؼ يشجع عشو زيادة
السدتػػ العاـ لمدعار وبالتالي حجوث التزخع.
·سيعسل التزخع عمى تجىػر السدتػػ السعيذي لؤلفخاد ويمحق أشج الزخر
باإلستثسار لرعػبة إحتداب الشفقات السدتقبمية.
الػجو الدادس :اثخ غدل األمػاؿ عمى العسمة الػششية :تؤدؼ عسمية غدل األمػاؿ
الى تخفيس قيسة العسمة السحمية وتجىػرىا ،لكػف تيخيب األمػاؿ الى الخارج يعشي
زيادة عخض العسمة السحمية يراحبو زيادة في الصمب عمى العسبلت األجشبية ،لغخض
إيجاعيا في البشػؾ الخارجية أو إستثسارىا في الخارج ،األمخ الحؼ يشجع عشو إنخفاض
قيسة العسمة السحمية فتزصخ الجولة الى معالجة ذلظ بتخفيس قيسة عسمتيا أماـ
العسبلت األجشبية بقرج جمب رؤوس األمػاؿ عغ شخيق اإلستثسارات وزيادة
الرادرات حتى تخفع مغ قيسة عسمتيا السحمية.
الػجو الدابع :أثخ غدل األمػاؿ عمى اإلستيبلؾ :بسا أف األمػاؿ الشاتجة عغ
عسميات غدل األمػاؿ ىي أمػاؿ غيخ مذخوعة ،فقج تع الحرػؿ عمييا دوف عشاء أو
تعب أو جيج وعميو ستكػف الشتيجة أف يقػـ أصحابيا بإنفاقيا بذكل غيخ رشيج ،فيتع
إنفاقيا تارة عمى األوجو السذخوعة واإلىتساـ بالشػاحي الذخرية ،وتارة يتع إنفاقيا
عمى األوجو غيخ السذخوعة كاإلنفاؽ عمى الخسػر والقسار وكحلظ شخاء حاجات
ليدت ضخورية ،باإلضافة الى أنيع يقػمػف بتسػيل الحسبلت الجعائية لبعس
السخشحيغ لئلنتخابات (مجالذ السحافطات ومجمذ الشػاب) لذخاء أصػاتيع لمجفاع
عشيع.
ٓٓٔ

الػجو الثامغ :إثخ غدل األمػاؿ عمى البصالة :إف تدخب األمػاؿ التي تع

الحرػؿ عمييا بصخؽ غيخ مذخوعة الى خارج البمج يعج إستشدافا لمشاتج السحمي لحلظ
البمج ،األمخ الحؼ يؤدؼ الى ضعف الجخل القػمي وىػ ما يشتج عشو قمة السذاريع
السقامة في البمج وبالتالي عجـ تػفخ فخص العسل ،األمخ الحؼ يجفع بالعاشميغ عغ
العسل الى التػرط في الجخائع السختمفة واإلنخخاط في عرابات السافيا التي تجشجىع
لئلضخار بالسجتسع ،وال نشدى أف ىشاؾ جانب مغ األمػاؿ التي يتع غدميا في الخارج
إنسا ىي دخػؿ ناتجة عغ فداد سياسي يؤدؼ الى تدخب جدء كبيخ مغ السشح
والسداعجات والسعػنات األجشبية والقخوض الخارجية الى جيػب بعس الستشفحيغ بجال
مغ أف تػجو نحػ اإلستثسار السشتج الحؼ يداعج في زيادة التػضيف والتقميل مغ
معجالت البصالة.
الػجو التاسع :أثخ غدل األمػاؿ عمى القيع والخوابط اإلجتساعية :يطيخ أثخ
غدل األمػاؿ عمى الشػاحي اإلجتساعية لمفخد مغ خبلؿ:
·قمة السػارد وإستشداؼ الجخػؿ :وىػ ما يؤدؼ الى حخماف الصبقات الفقيخة مغ

الخجمات الزخورية(الرحة والتعميع واإلسكاف) لكػف ىحه الخجمات تحتاج الى تسػيل

مغ الجولة ،وعمى الجانب األخخ نبلحع أف الصبقات األخخػ تدتصيع شخاء ىحه
الخجمات بسا لجييا مغ دخػؿ عالية ومغ ىشا تطيخ الفجػة بيغ األغشياء والفقخاء،

األمخ الحؼ يشتج عشو كثخة الجخائع في السجتسع ويزعف البج وتشعجـ القيع واألخبلؽ
والخوابط اإلجتساعية بيغ األفخاد.

يشتج أيزا عغ الفجػة بيغ شبقة األغشياء والفقخاء تحجؼ لمقانػف وتسخد عميو بدبب

اإلحداس بعجـ التػازف اإلجتساعي واإلقترادؼ ،فيشتذخ الفداد وتزعف الثقة بيغ
الشاس ويزعف رأس الساؿ اإلجتساعي ،وىحه كميا ليا عػاقب وخيسة عمى البمج.

إختبلؿ الييكل اإلجتساعي وتدايج حجة الفقخ بدبب التفاوت في تػزيع السػارد وتجني
مدتػيات السعيذة لمغالبية العطسى مغ السجتسع ،فشبلحع أف ندبة كبيخة تقجر

بالسبلييغ مغ سكاف العالع يعانػف برػرة مدتسخة مغ الجػع ونقز السياه والخجمات
الرحية في ذات الػقت الحؼ تتع فيو عسميات غدل األمػاؿ بالسميارات مغ الجوالرات.

ٔٓٔ

إستخجاـ األمػاؿ غيخ السذخوعة في تسػيل العسميات اإلرىابية وإرتكاب الجخائع
الخصيخة ونذخ الفداد وىي أمػر تسذ بأمغ البمج وإستق اخره.

تؤدؼ عسميات غدل األمػاؿ الشاتجة عغ الفداد اإلدارؼ الى نتائج سمبية في إنجاز
السذاريع ،وذلظ مغ خبلؿ عجـ تشفيح ىحه السذاريع برػرة صحيحة وىػ ما يشعكذ
سمبا عمى الخجمات السقجمة لمسػاششيغ.
مسا تقجـ يتبيغ لشا أف الساؿ السغدػؿ لو آثار سمبية خصيخة عمى السجتسع في جانبيو
األخبلقي واإلقترادؼ ويسكغ إجساؿ ىحه اآلثار الدمبية باألتي:

1ػ إنقصاع السعخوؼ و اإلحداف بيغ الشاس والقزاء عمى روح التدامح والتعاوف ألف

الساؿ الحخاـ يسشع الشاس مغ اإلشتغاؿ بالسكاسب فتشقصع السػاساة والسعخوؼ والتعاوف

عمى البخ والتقػػ.

2ػ إنتذار األنانية وحب الحات لصغياف الحخاـ عمى تفكيخه وخمقو وسمػكو ،األمخ الحؼ

يتشافى مع مبادغ اإلسبلـ التي تجعػ الى تحخؼ الحبلؿ والحخص عمى إكتداب الساؿ

بصخؽ مذخوعة ،فيػ وسيمة لتحقيق السرالح وتحريل السشافع السذخوعة.

3ػ شغياف قيع السادة وضمستيا عمى الخوح :ألف اكل الحخاـ يؤدؼ براحبو إلى إنكار
يػـ الحداب وىػ األمخ الحؼ أكجتو سػرة السصففيغ في اآلية ٗٔ  ،إذ يقػؿ سبحانو
وتعالى((كبل بل راف عمى قمػبيع ما كانػا يكدبػف☼ كبل إنيع عغ ربيع يػمئح
لسحجػبػف ☼ ثع إنيع لرالػا الجحيع)).

4ػ إنتذار السعامبلت غيخ السذخوعة عمى حداب السعامبلت السذخوعة ،ألف
السعامبلت غيخ السذخوعة ىي شخيق الكدب الدخيع وجشي الساؿ الكثيخ.
5ػ زواؿ البخكة مغ األمػاؿ واألعساؿ واألشياء :فعسميات غدل األمػاؿ تداىع في
تػليج التزخع ،وىػ ما يعشي إنخفاض القػة الذخائية لمشقػد ،األمخ الحؼ يعشي إرتفاع

البخكة مغ األمػاؿ والتي ىي مفاتيح وأسباب ومغ أسبابيا اإليساف والتقػػ.

6ػ فداد الحياة كميا بإعتبار إختبلط األمػاؿ غيخ السذخوعة باألمػاؿ السذخوعة ،فإذا
ما وجج فداد في األسخة فاسأؿ عغ كدبيا ومأكميا ومذخبيا،فدتججىا تتعاشى الحخاـ
وتدتأنذ بو.

ٕٓٔ

انفصم انثانث
انضىابظ انقاَىٍَة اندونٍة نًكافحة غسم األيىال عبز انبُىك وانصزافات
انتجارٌة ويىقف انفقه االساليً يُها
انًبحث االول
انضىابظ انقاَىٍَة وانىطٍُة نًكافحة غسم االيىال عبز انبُىك
السظلب األول :
الزهابط القانهنية الجولية لسكافحة غدل األمهال عبخ البشهك

إف ضاىخة غدل األمػاؿ ضاىخة عالسية وليدت محمية ،وأف العرابات التي تسارس

ىحا الشذاط تعسل في سخية تامة ،وأف الكذف عغ الخؤوس السجبخة غاية في
الرعػبة ،وإذا كانت بعس السشطسات مجيػلة فإف اآلثار الدمبية ألنذصتيا واضحة

لمعيافٗ.ٙ

إف اإلحراءات الستعمقة بعسميات الغدل والسبالغ التي يتع الغدل فييا تتجاوز

الستػقع وأف التقاريخ الجولية لتؤكج أف ندبة ليدت قميمة مغ االقتراد العالسي تجخػ
فييا عسمية الغدل " وتذيخ تقجيخات البشظ الجولي عغ حجع الفداد أنو بمغ نحػ ٓٛ

بميػف يػرو في العالع عاـ ٔٗٔٙىػ ٜٜٔٙـ ،وىحا الحجع لمفدػاد العالسي يػازؼ

ٖ %ٖٔ.ثسغ قيسة األمػاؿ الشاشئة عغ الجخيسة والفداد ،والتي يجخػ تبيزيا سشػياً
والتي بمغت ٓٓ ٙبميػف يػرو عاـ ٔٗٔٙىػ ٜٜٔٙـ ،وقج أشارت مجسػعة التحخؾ
السالي التابعة لسشطسة التعاوف االقترادؼ والتشسية أف ىشاؾ عجداً مغ الجوؿ تذارؾ

بفاعمية في غدل األمػاؿ الشاشئة عغ الفداد والجخيسة وعمى رأسيا دولة الييػد في
فمدصيغ وروسيا والفمبيغ وفي إحراءات أخخػ بالشدبة لعسميات غدل األمػاؿ عمى

مدتػػ العالع فإف تقجيخات األمع الستحجة تذيخ إلى أنيا تتخاوح بيغ ٖٓ٘ ػ ٓٓ٘

بميػف يػرو سشػياً مغ حجع الجخػؿ غيخ السذخوعة عالسياً الحؼ يتخاوح بيغ ٓٓ٘ ػ
٘ٔ ٚبميػف يػرو سشػياً ،وتسثل تجارة السخجرات الشذاط األساسي ألصحاب الجخػؿ

التي يجخػ عمييا عسميات غدل األمػاؿ ،حيث تقجر قيسة السجخخات الستجاولة عالسياً
بشحػٓٓ٘ بميػف يػرو مشيا ٖٓ٘ بميػف يػرو تخزع لعسمية غدل األمػاؿ ،وذكخت
ٗٔ٤ِٓ - ٙخٕ  ,أكٔي رٖ حَُر , ٖ٤ؿَٔ٣ش ؿَٔ حالٓٞحٍ ك ٟٞ ٢حَُ٘٣ؼش ٝحُوخٗ , ٕٞأًخى٤ٔ٣ش ٗخٓق ُِؼِ ّٞحالٓ٘٤ش ّٕٓٓٗ ١ ,

ٖٓٔ

دراسة الجكتػر عادؿ الكخدوسي السقجمة في جامعة األزىخ لسؤتسخ "السخجرات مذكمة
اقترادية" أف قيسة ما ضبط مغ السخجرات في مرخ عاـ ٖٕٗٔىػ ػ ٕٕٓٓـ
يتجاوز

(ٗ )ٕٔ.مميار جشيو ،وىػ ما يداوؼ (ٓٔ )%مغ مجسل ىحه التجارة القحرة في مرخ
وحجىا.
كسا تذيخ التقاريخ الجولية إلى أف السبيعات األوروبية مغ الييخويغ لمجوؿ

الرشاعية الدبع تبمغ  ٔٙبميػف يػرو سشػياً يتع غدل ٕٔ بميػف يػرو مشيا عبخ

البشػؾ والسؤسدات السالية العالسية األخخػ.

(ٖٖ)

يقػؿ د .محدغ الخزيخؼ " :ال يدتصيع أحج أف يعخؼ عمى وجو الجقة مقجار ما
يتع غدم و مغ أمػاؿ قحرة في جسيع أنحاء العالع ،وبالتالي فإف حجع ما يعخؼ مشيا
ضئيل لمغاية ،مثميا مثل جبل الثمج أعمى ما فيو قستو وىي وميسا كاف حجسيسا
الطاىخ ،فيي قسة صغيخة الحجع ،فإنيا ال تقاس بالحجع الزخع الخفي لجدع جبل
الثمج ،وىػ ما يساثل جخيسة غدل األمػاؿ الحجع األصغخ ىػ السكتذف أما األكبخ
فيػ خفي دفيغ.
ويقجر حجع جخيسة غدل األمػاؿ التي تسخ عبخ بشػؾ العالع وأجيدتو السرخفية

بشحػ ٖ تخيميػف يػرو سشػياً أؼ ما يقجر بشحػ ٘ %مغ إجسالي الشاتج العالسي ،وأف
عسميات غدل األمػاؿ في روسيا تقجر بشحػ ٓٓٔ مميار يػرو  ...في حيغ تقجر

عسميات غدل األمػاؿ التي تتع في الػاليات الستحجة األمخيكية بشحػ ٓٓٔ مميار يػرو
(ٖٗ)

سشػياً."...

إف جخيسة بيحا الحجع قج أقمقت مزجع الشطاـ العالسي الججيج وىػ ما دفع بعس

الجوؿ إلى االتحاد لسػاجية ىحه الجخيسة ،كسا تع إنذاء مؤسدات تتبشى ىحا األمخ
وىػ ما نبيشو فيسا يأتي حدب التختيب الدمشي لؤلحجاث.
في عاـ ٔٗٓٛىػ ٜٔٛٛـ عػلجت ىحه الطاىخة بسقتزى اتفاقية فييشا

٘ٙ

بذأف

مكافحة االتجار غيخ السذخوع في السخجرات ،حيث عشيت ىحه االتفاقية بأمػر مشيا:
أ  -تحجيج صػرة غدل األمػاؿ.
َ٘ٓ - ٙؿغ ٓخرن

ٗٓٔ

ب – دعػػة الجوؿ األعز ػ ػػاء في األمع الستحجة إلى وضع نر ػ ػ ػػػص
قانػنية لسكافحة ضاىخة غدل األمػاؿ ومرادرة األمػاؿ الشاتجة عشيا.
جػ  -دعػة السجتسع الجولي لسػاجية ىحه الطاىخة.

ثع تػالى االىتساـ العالسي لسكافحة ىحه الطاىخة سػاء عمى مدتػػ الجوؿ أو عمى

مدتػػ السشطسات والييئات الجولية وكاف مغ أبخز ذلظ:

(ٖ٘)

 إعػبلف لجشة بازؿ الػحؼ تع تػقيعو مػغ جانب مسثمي البشػؾ السخكديػة إلحػجػعذػخة دولػة فػي ٖٜٔٗٓ/٘/ىػ ،ديدسبخ سشة ٜٔٛٛـ ،والحؼ دعا إلى مشع
استخجاـ الجياز السرخفي ألغخاض عسميات غدل األمػاؿ.
ومسا تججر اإلشارة إليو أف كل الجوؿ العخبية قج شاركت ووقعت عمى
االتفاقيات الجولية لسكافحة غدل األمػاؿ ،وفي مقجمتيا اتفاقية فييشا لسكافحة
االتجار غيخ السذخوع في السخجرات والسؤثخات العقمية السعقػدة في جسادػ
األولى ٜٔٗٓىػ ديدسبخ ٜٔٛٛـ.
ػ في عاـ ٓٔٗٔىػ ٜٜٔٛـ ،صجرت تػصيات عغ لجشة العسػل السالي لغدل
األمػاؿ ( )F.A.T.Fالسشبثقة عغ قسة الجوؿ الرشاعية الدبع الكبخػ ،والتي
وسعت وألوؿ مخة مغ نصاؽ جخيسة غدل األمػاؿ ،حيث لع تقف بيا عشج حجود
عسميات تخويج وبيع السخجرات ،وإنسا شسمت الجخائع ذات الرمة بالعقاقيخ
وشػائف الجخائع الخصيخة أياً كاف نػعيا مثل جخائع الجعارة واالتجار باألشفاؿ
وباألعزاء البذخية.

ومسا يحكخ أف مجمذ التعاوف لجوؿ الخميج العخبية واالتحاد األوروبي عزػاف
بارزاف في ىحه المجشة في الػقت الخاىغ)ٖٙ(.
 ػ في عاـ ٓٔٗٔىػ ٜٜٓٔـ ،أبخـ مجمذ دوؿ االتحاد األوروبي اتفاقية بذأفتجخيع عسميات غدل األمػاؿ ومرادرة األمػاؿ الشاتجة عغ ىحه العسميات ومشع
استخجاـ الشصاؽ السرخفي ألغخاض الغدل.
وفي العاـ نفدو عقج االجتساع الثامغ لؤلمع الستحجة مغ أجل مشع الجخيسة
ومعاممة السجخميغ السشعقج في ىافانا في ٕٓ جسادػ األولى ٔٔٗٔىػ ٚ
ديدسبخ ٜٜٓٔـ.
٘ٓٔ

 في يػنيػ ٔٔٗٔىػ ٜٜٔٔـ ،أصجر البشظ السخكدؼ العساني تعسيساً إلى كافةالسؤسدات السالية السخخرة في سمصشة عساف يححر فيو مغ خصػرة الستاجخة

في السخجرات وما يتبع ذلظ مغ عسميات غدل األمػاؿ في جسيع أنحاء العالع،
ويصمب فيو مغ السؤسدات السعشية تصبيق أحك ػػاـ تػصيػ ػ ػػات لجشة ()F.A.T.F
كل في نصاؽ اختراصو.
 في جسادػ األولى ٗٔٗٔىػ أكتػبخ ٖٜٜٔـ ،عقجت نجوة الخياض حػؿالجخائع االقترادية بإشخاؼ مؤسدة الشقج العخبي الدعػدؼ برفتيا مسثبلً

لجوؿ مجمذ التعاوف لجوؿ الخميج العخبيػة وعزػاً فػي مجسػعػة العسل السػالي

الجولػي ( )F.A.T.Fوالتي خررت محػرىا األوؿ لجخيسة غدل األمػاؿ ،مغ
حيث شبيعة السػضػع وأخصاره وسياسات وبخامج مكافحتو مع تشاوؿ ىحه
الدياسات مغ جػانبيا التشطيسية والقانػنية والسعمػماتية.
ويبمػر د .عبجهللا عمي السبل ( ،)ٖٚفي ورقتو التي قجميا إلى ىحه الشجوة

باسع األمانة العامة لسجمذ التعاوف لجوؿ الخميج العخبية ،والجيػد التي قامت
بيا الجوؿ الدت في مجاؿ محاربة االتجار غيخ السذخوع في السخجرات
والسؤثخات العقمية وعسميات غدل األمػاؿ في :
ٔ) مشع تيخيب السخجرات وتخويجيا ورفع العقػبة عمى ذلظ إلى حج اإلعجاـ.
ٕ) السبادرة إلى السرادقة عمى اتفاقية األمع الستحجة السعقػدة في فييشا عاـ
ٔٗٓٛىػ ٜٔٛٛـ ،بذأف مكافحة االتجار غيخ السذخوع في السخجرات
والسؤثخات العقمية.
ٖ) تفعيبلً لتػصيات المجشة السالية لسكافحة غدل األمػاؿ ( )F.A.T.F.والتي
شاركت فييا األمانة العامة لجوؿ مجمذ التعاوف لجوؿ الخميج العخبية بػصفيا
أحج السخاكد السالية مغ خارج مشطسة التعاوف االقترادؼ والتشسية التابعة لمجوؿ

الدبع الرشاعية الكبخػ.
ػ في عاـ ٗٔٗٔىػ ٜٜٗٔـ ،عقجت مؤتسخات عجة مشيا:


في تػنذ صجرت االتفاقيات العخبية لسكافحة االتجار غيخ السذخوع في
السخجرات والسؤثخات العقمية.
ٔٓٙ

صجر القانػف السالصي في العاـ نفدو ،وقج عشي عشاية خاصة بتحجيج الرػر



اإلجخامية لعسميات غدل األمػاؿ وعقػباتيا.
مؤتسخ مكافحة الجخيسة السشطسة السشعقج في نابػلي.



 في عاـ ٘ٔٗٔىػ ٜٜ٘ٔـ ،صجر القانػف الشسػذجي لؤلمع الستحجة بذأفمكافحة غدل األمػاؿ ،محجداً القػاعج التي يسكغ أف تيتجؼ بيا الجوؿ األعزاء
في نصاؽ تذخيعاتيا الػششية لسكافحة غدل األمػاؿ وقج عشى ىحا القانػف بتحجيج
مجلػؿ األمػاؿ (القحرة) ونصاؽ الجخائع السترمة بعسميات الغدل والعقػبات األصمية
والتكسيمية لكل جخيسة.
وفي القاىخة مغ العاـ نفدو ،عقج السؤتسخ الجولي التاسع لسشع الجخيسة والحؼ

أوصى بالتعاوف الجولي لسكافحة غدل األمػاؿ وتدييل الكذف عغ الحدابات

الدخية.ٙٙ

 في عاـ ٔٗٔٙىػ ٜٜٔٙـ ،صجر القانػف األمخيكي بذأف مكافحة عسمية غدلاألمػاؿ والحؼ عشي بتحجيج شبيعة الشذاط اإلجخامي في كل عسمية وصػره.

وفي العاـ نفدو صجر القانػف الفخندي رقع ٕ ٖٜبذأف غدل األمػاؿ ،وىػ يقدع

الجخائع الستعمقة بعسميات الغدل إلى نػعيغ:
ٔػ بديصة.
ٕػ مذجدة.

()ٖٛ

ويحجد العقػبة السشاسبة لكل نػع.

ػ في عاـ ٕٕٗٔىػ ٕٕٓٓـ ،صجر القانػف السرخؼ الخاص بعسميات غدل األمػاؿ
والحؼ حجد الرػر اإلجخامية لعسميات غدل األمػاؿ وعقػباتيا مع مخاعاة سخية

الحدابات البشكية الرادر بيا قانػف رقع ٕ٘ٓ لدشة ٜٜٓٔـ ،وقانػف الكدب غيخ

السذخوع رقع ٕ ٙلدشة ٜ٘ٔٚـ ،وقج صجر القانػف بعج ججؿ فقيي واسع حػؿ مجػ
الحاجة إلى أفخاد عسميات غدل األمػاؿ بتجخيع مدتقل ،وقج نػقر السذخوع في

مجمذ الذػرػ ومجمذ الذعب وصجر بو قخار جسيػرؼ بخقع (.)٘ٙٛ
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ٔٓ7

يسكغ القػؿ أف عاـ  ٜٔٛٛيسثل سشة االرتكاز بالشدبة لمجيػد الجولية في

حقل غدل األمػاؿ عمى أف يكػف مفيػماً أف االىتساـ الجولي واإلقميسي والػششي في
ىحا السػضػع قج بجأ قبل ىحا التاريخ بدشػات ولكشو بقي ضسغ أشار البحث العمسي

ورسع الخصط وبشاء االستخاتيجيات مغ دوف أف يرل إلى أشار دولي لتػحيج جيػد
السكافحة .

ففي عاـ  ٜٔٛٛوتحجيجاً في  ٜٔٛٛ/ٕٔ /ٜٔصجرت اتفاقية األمع الستحجة

لسكافحة أنذصة تخويج السخجرات (اتفاقية فيشا  )ٜٔٛٛوتعج أىع اتفاقيات األمع
الستحجة باعتبارىا قج فتحت االنطار عمى مخاشخ انذصة غدل السػاؿ الستحرمة مغ
السخجرات وآثخىا السجمخ عمى الشطع االقترادية واالجتساعية لم ػجوؿ  ،وىحه االتفاقية
ال تعج مغ حيث محتػاىا اتفاقية خاصة بغدل األمػاؿ إذ ىي في األساس اتفاقية في
حقل مكافحة السخجرات  ،بيج أنيا تشاولت أنذصة غدل األمػاؿ الستحرمة مغ تجارة
السخجرات  ،باعتبار أف السخجرات تسثل أكثخ السرادر أىسية لبلمػاؿ القحرة محل
عسميات غدل األمػاؿ (أنذصة السقامخة وتحجيجاً عبخ األنتخنيت واألنذصة اإلباحية
وأنذصة الفداد اإلدارؼ والسالي وتحجيجاً مغ قبل القيادات الستشفحة السجنية والعدكخية
في مختمف الجوؿ وفي مقجمتيا دوؿ العالع الشامي.

إلى جانب جيج األمع الستحجة  ،وبعج عاـ واحج تقخيباً تأسذ أشار دولي لسكافحة

جخائع غدل األمػاؿ

(FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON

)  MAONEY LAUNDERING – FATFنذأ عغ اجتساع الجوؿ الرشاعية
الدبعة الكبخػ  ،وقج عكفت ىحه السشطسة عمى تحجيج انذصة غدل األمػاؿ وفتحت
عزػيتيا لمجوؿ الخاغبة  ،وشئ فذئ وعبخ خبخائيا ولجاف الخقابة أخحت تكذف عغ
أوضاع غدل األمػاؿ في دوؿ العالع كل ذلظ عبخ آلية التقاريخ الدشػية التي
ترجرىا.
ففي تقخيخىا لعاـ ٕٓٓٓ مثبل حجدت ىحه السشطسة ٘ٔ دولة غيخ متعاونة في
ميجاف مكافحة أنذصة غدل األمػاؿ مغ بيشيا دولة عخبية واحجة ىي لبشاف التي

ٔٓ8

بجورىا تقجمت لمسشطسة بايزاحات واعتخاضات عمى وضعيا ضسغ ىحه القائسة

الدػداء .ٙٚ

أمامغ حيث الجيج القانػني فيطيخ بذكل بارز في اشار االتحاد األوربػ ػي  ،حيث
صجر عاـ ٓ ٜٜٔاألتفاقية األوربية الستعمقة بأجخاءات التفتير والزبط الجخمي

لغدل األمػاؿ وحجدت االشار الجولي لمتعاوف في حقل مكافحة األنذصة الجخمية

لغدل األمػاؿ ومثمت االشار القانػني االرشادؼ لمبخلسانات األوربية في معخض
اتخاذه التجابيخ وسغ التذخيعات لمتعاوف مغ أجل مكافحة جخائع غدل األمػاؿ .

كسا صجر عغ المجشة األوربية  /االتحاد األوربي دليل الحساية مغ استخجاـ
الشطاـ السالي في انذصة غدل األمػاؿ لعاـ ٔ ٜٜٔوقج ىجؼ إلى وضع اشار

قانػني لجيات مكافحة غدل األمػاؿ في دوؿ االعزاء وقج جخػ تصبيق محتػاه في

العجيج مغ التذخيعات األوربية مشيا قانػف العجالة الجشائية البخيصاني لعاـ ٖ. ٜٜٔ

وفي السخحمة الحالية ثسة جيػد واسعة في األشار السالي والتكشيكي لسكافحة
غدل األمػاؿ وتحجيجاً الستخجاـ الػسائل اإللكتخونية تبحؿ مغ قبل الييئات السالية
الجولية غيخ الخبحية أو التجارية .

ومغ حيث الجيج السالي وعمى صعيج الييئات الستخررة فأف المجشة الجولية
لمشطاـ البشكي والسسارسات اإلشخافية اصجرت مبادغ أرشادية لمحساية مغ جخائع غدل

األمػاؿ في كانػف أوؿ عاـ  ٜٔٛٛعخفت بإسع (BASLE STATEMENT OF
) . PRINCIPLES
مثل ىيئة سػيفت التي عكفت عمى إجخاء دراسات وإصجار سياسات وتػجييات
ارشادية في ميجاف الجفع الشقجؼ اإللكتخوني واألمػاؿ اإللكتخونية وسائل وآليات غدل
األمػاؿ باستخجاـ شبكات السعمػمات وفي مقجمتيا األنتخنيت واستخجاـ التقشيات
الحجيثة لتبادؿ البيانات السالية  ،ويتقاشع مع ىحا الجيج الجيػد السبحولة في حقل
البشػؾ اإللكتخونية وبشػؾ األنتخنيت الستخحة مغ قبل الييئات الستخررة والخبخاء في

البشظ الجولي وبشظ التدػيات ومختمف مشطسات الشطاـ االقترادؼ والتجارؼ الجولي
وكحلظ مشطسات وىيئات وشبكات الشذاط السرخفي سػاء غيخ الخبحية أو التجارية .
َٓ - ٙ7ؿغ ٓخرن

ٔٓ9

الجههد العخبية لسكافحة غدل االمهال :

اوالً  :القانػف السرخؼ  :صجر في مرخ قانػف مكافحة غدل االمػاؿ وقج اجيد مغ
قبل مجمذ الذعب بعج مػاجية ساخشة بيغ بعس اعزاء السجمذ ومسثمي الحكػمة

 ،وقج اصجرت الييئة العامة لدػؽ الساؿ في مرخ تعميسات لذخكات الدسدخة في

االوراؽ السالية السدمسة ليا بانيا ليدت ناجسة عغ احجػ الجخائع التي يعتبخ الساؿ

الشاتج في السادة الثانية مغ ىحا القانػ ػػف  .ويحجد القانػف الجخائع التي يعتبخ الساؿ
الشاتج عشيا قػػح اًر  ،ومغ ضسشيا جخائع زراعة وترشيع واالتجار في السػاد السخجرة

وسخقة الساؿ والخشػة واالتجار في االسمحة والجعارة واالمػاؿ الستحرمة مغ العسميات

االرىابية  ،ويخػ بعس الشػاب انيع يخذػف عمى االمػاؿ التي تخز حخكات

السقاومة الذعبية مثل مشطسة التحخيخ الفمدصيشية وحساس والجياد االسبلمي وذلظ في

حاؿ ترشيفيا عمى انيا مشطسات ارىابية في حيغ انيا تجافع عغ حقػؽ مذخوعة .

ثانياً  :القانػف القصخؼ وكحلظ فقج صجرت قػانيغ لسكافحة غدل االمػاؿ في كل مغ
البحخيغ واالمارات العخبية الستحجة  ،وىشاؾ مذاريع قػانيغ قيج الجراسة في كل مغ

االردف والدعػدية والكػيت وبعس الجوؿ العخبية االخخػ .ٙٛ

ثالثاً  :القانػف المبشاني  :تعتبخ لبشاف الجولة العخبية الػحيجة الػاردة في قائسة الجوؿ
غيخ الستعاونة في مجاؿ مكافحة غدل االمػاؿ خرػصاً  ،واف نطامو السرخفي

يتستع بالدخية السرخفية تجاه كافة الدمصات القزائية والسالية والشقجية  ،وىػ ما

يذكل مجاالً يسكغ الجخػؿ مغ خبللو الى عالع غدل االمػاؿ  ،وتتسيد لبشاف
باالستعساؿ الكثيف لمشقج االجشبي والتحػيل غيخ السذخوع والسبالغ الزخسة يحػليا

السغتخبػف المبشانيػف والتي تديج عغ ستة مميارات دوالر سشػياً  ،وقج وقعت لبشاف

اتفاقية بيغ جسعية السرارؼ والسرارؼ السالية لسكافحة تبييس االمػاؿ والتي تبيغ
الحاالت التي يثػر فييا الذظ ومشيا اعصاء وكالة غيخ ميشي غيخ مختبط بالسػكل
باية عبلقة مبخرة  ،واذا كانت العسميات وقيستيا غيخ متشاسبة مع الػضع السالي

لمذخز وغيخىا مغ العػامل  .وقج صجر قانػف السخجرات والسؤثخات العقمية والحيغ
تزسغ تبييس االمػاؿ والحؼ عخؼ (تبييس االمػاؿ اؼ اخفاء او غياب السرجر
 - ٙ8ىٍٓ , ٖ٤ػزي هللا  ,حُظَ٘٣غ حُـ٘خث ٢ك ٢ط٤١ٞي حالٖٓ ٓـِش حُٔ٤خٓش حُـ٘خث٤ش رخُٔـَد ٝحهغ ٝكخم .

ٓٔٔ

غيخ السذخوع لبلمػاؿ السشقػلة او غيخ السشقػلة او السػارد الشاتجة عغ جخائع

السخجرات والسؤثخات العقميػ ػػة  )....وقج تزسغ القانػف الستحربلت الستأتية مغ
الجخيسة .

رابعاً  :القانػف االردني  :تعج االردف مغ الجوؿ الشطيفة بذكل عاـ مغ نذاط غدل

االمػاؿ ومخد ذلظ اف االردف اليعج مغ الجوؿ السشتجة او السدتيمكة لمسجخخات وال

يرشع االسمحة ولكغ نط اًخ لسػقع االردف الستػسط فقج بخزت مذكمة اتخاذ االردف
كشقصة لسخور تجارة االسمحة والسخجرات وىػ ما يجعميا تدعى جاىجة لسكافحة غدل

االمػاؿ واف لع تتصخؽ التذخيعات الى االشارة مباشخة الى مرصمح غدل االمػاؿ اال
انيا عالجت التأثيخات الشاتجة عغ االتجار غيخ السذخوع بالسخجرات واالسمحة والشقػد

السدورة وغيخىا  .فقج صجر قانػف السخجرات والسؤثخات العقمية رقع ٔٔ لدشة ٜٔٛٛ

ونرت بشػده عمى تجخيع وتحخيع مجسػعة مغ االفاؿ ذات الرمة بعسميات االتجار
غيخ السذخوع بالسخجرات كاالستيخاد والترجيخ والحيازة والشقل واالنتاج والرشع
والتعاشي والدراعة واالتجار وتدييل الحرػؿ عمييا واخفائيػػا  .اذ صجرت تعميسات

البشظ السخكدؼ االردني رقع ٓٔ لدشة ٕٔٓٓ سشجاً الحكاـ السادة ٖ ٜٜ ، ٜمغ قانػف

البشػؾ االردني رقع  ٕٛلدشة ٕٓٓٓ اشمق عمى تدسيتيا تعميسات مكافحة عسميات

غدل االمػاؿ وتخاشب ىحه التعميسات البشػؾ والسؤسدات السرخفية كافة في االردف
وفخوعيا في الخارج

خامداً :القانػف العخاقي  :إف إدراج العخاؽ بدبب الطخوؼ الدياسية واالقتػػرادية
واألمشية التي يسخ بيا حالياً ضسغ الجوؿ الجاذبة لغدل األمػاؿ ،كاف مغ أجج
األسباب التي دعت الحكػمة إلى إصجار القانػف الخاص بسكافحة غدل األمػاؿ
لدشة ٕٗٓٓ وفتح مكتب لئلببلغ عغ عسميات غدل األمػاؿ ،كسا تع استحجاث
مجيخية ججيجة باسع السجيخية العامة لغدل األمػاؿ تعشى باألمػر واإلجخاءات
والتعميسات الخاصة بعسميات غدل األمػاؿ  ،وتُ ّعج إجخاء وقائي وليذ عبلجي .
وتتسثل الزهابط في األتي :

ٔٔٔ

آ  .مخاجعة كافة حدابات العسبلء الحالييغ في السرخؼ وتقخيخ ما إذا كاف ىشاؾ أية
حدابات تسثل حاالت أمػاؿ مذبػىة أو أف ىشاؾ عسميات مذبػىة محتسمة في
نذاشات العسبلء.
كحلظ يجب مخاقبة أؼ زيادة كبيخة في الشذاط ويجب أف تمقى قج اًر كبي اًخ مغ التجقيق

عمى الحدابات  ،كحلظ حدابات بعس دوؿ ومشاشق تعتبخ كأنيا تذكل مخاشخ

كبيخة وال تتبع أساليب مخاقبة فعالة لعسمية تبييس األمػاؿ.
ب .العسبلء الججد  :البج أف يعدز السرخؼ أو السؤسدة السالية الزػابط الخقابية
باتباع آلية محجدة تذسل ما يأتي:
ٔ .التعخؼ باألفخاد والذخكات والحرػؿ عمى كافة السعمػمات الزخورية عشيا قبل
فتح حدابات ليا ،ويذسل ذلظ اتخاذ إجخاءات محجدة لتػثيق معخفة السرخؼ
بيؤالء العسبلء الججد وبشذاشاتيع التجارية ومرجر أمػاليع.
ٕ .تقجيع حجع التعامبلت الذيخؼ لكل عسيل مغ خبلؿ الخبخة معو وإيجاد ضػابط
في نطاـ الكػمبيػتخ بحيث يطيخ العسميات السالية التي تديج عغ حج معيغ
ولكل عسيل عمى حجة لمتحقق مشيا والتأكج مغ أنيا ال تجخل ضسغ نصاؽ
العسميات السذبػىة.
ٖ .العسبلء الحيغ يشػوف القياـ بعسميات مرخفية لسخة واحجة وليذ ليع حدابات
يتػجب أف يتع الحرػؿ عمى كامل السعمػمات عشيع وتحجيج معقػؿ لتقخيخ ما

إذا كانت العسميات تسثل حاالت مذبػىة.ٜٙ

ٗ .يتػجب عمى السرخؼ أو السؤسدة السالية عجـ فتح أية حدابات بأسساء
مدتعارة.
٘ .عشج إدارة الحدابات السرخفية مغ خبلؿ تػكيل  Power of Attorneyفإف
عمى السرخؼ أف يحرل عمى التػكيل األصمي مرجؽ مغ الجيات الخسسية
حدب األصػؿ.

َٓ - ٙ9ؿغ ٓخرن
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 .ٙعشج استبلـ أمػاؿ تسثل محافع استثسارية لعجد كبيخ مغ السدتثسخيغ غيخ
معخفة األمػاؿ بأفخاد (مخمػشة) فإف مغ الزخورؼ أف يقػـ السرخؼ

بالحرػؿ عمى أسساء األفخاد السدتثسخيغ وتعخيفيع والحرػؿ عمى أدلة مقشعة
مغ الذخكة أو مجيخ السحفطة االستثسارية لتػضيح مرجر األمػاؿ.
االستشتاجات :
-

يقع العبء األكبخ لطاىخة غدل األمػاؿ عمى السرارؼ والسؤسدات

السالية ،إذ أف السرارؼ تُ ّعج القشاة الخئيدة التي يرب فييا غاسمػ األمػاؿ أمػاليع
السيسا في ضل قػانيغ الدخية السرخفية .
-

بالخغع مغ أف اآلثار اإليجابية لتحخيخ أسعار الرخؼ في تذجيع االستثسار

الجولي  ،إال أف لحلظ التحخيخ آثخه الدمبي مغ خبلؿ تيديخ انتقاؿ األمػاؿ
السغدػلة عبخ الجوؿ السختمفة .
-

أف ضاىخة غدل األمػاؿ زادت في ضل عػلسة االقتراد وانفتاح أسػاؽ الساؿ

العالسية  ،وانتذخت بذكل لع يدبق لو مثيل بدبب حخية حخكة رؤوس األمػاؿ عبخ
الجوؿ السختمفة .

ٖٔٔ

المطلب الثاني
انضىابظ انقاَىٍَة انىطٍُة نًكافحة غسم األيىال عبز انبُىك ويىقف انفقه
االساليً يُها .
يتوجب عل كل دولة س لواني وت ريعات خاصة بها تجرم هذا العمل وتؤكد
االلتزام بالمطلوبات الدولية في المجال ،والبد م جهة تنفيذية ومسؤولة ع العمل
وعكسه للعالم الخارجي ومجموعة العسل السالي كػنت مجسػعات إقميسية لكل

مشصقة ،والدػداف ضسغ مجسػعة الذخؽ األوسط وشساؿ إفخيقيا وىي السدؤولة عغ

مخاجعة ومتابعة وتقييع الدػداف في السجاؿ ،وتعتبخ وحجة التحخيات السالية ىي الجية

التشفيحية في الدػداف ٓ.ٚ

مكهنات الهحجة ومهامها :
أُنذئت الػحجة بسػجب القانػف وىي مدتقمة تساماً ،ليا شخريتيا االعتبارية ومقخىا

الخخشػـ وتحت إشخاؼ المجشة اإلدارية ،فيسا يتعمق بالدياسات والزػابط الخاصة

بسكافحة غدل األمػاؿ وتسػيل اإلرىاب وتقييع السخاشخ .تتكػف مغ السجيخ العا ـ
وعجد مشاسب مغ العامميغ ،ولمسحافع الحق في التعييغ واإلقالة بسذاورة المجشة
اإلدارية .
من أين تأتي ميدانية الهحجة:
بسػجب القانػف محافع بشظ الدػداف ممدـ بإجازة السػازنة الدشػية بعج مخاجعتيا
ومػافقة المجشة اإلدارية.
من هم الخبخاء العاملهن بالهحجة:
تزع خبخاء مغ سػؽ الخخشػـ لؤلوراؽ السالية وىيئة الخقابة عمى التأميغ واألمغ
والسخابخات والسباحث الجشائية وو ازرة العجؿ والجسارؾ وبشظ الدػداف السخكدؼ ،ويتع
اختيارىع وفقاً لخبخاتيع في السجاؿ .

ما مياـ الػحجة :
تمِّقي وشمب وتحميل اإلخصارات والسعمػمات بذأف أمػاؿ يذتبو أو تتػافخ ليا أسباب
معقػلة لبلشتباه بأنيا متحربلت غدل أمػاؿ أو تسػيل إرىاب ،وىي متحربلت

ٜٓٓ - 7طل , ٠هخُي ٜٓطل , ٠ؿَٔ٣ش ؿَٔ حالٓٞحٍ "ىٍحٓش ٓوخٍٗش"
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ناتجة مغ الجخائع العذخيغ التي أشخنا إلييا سابقاً .

فالػحجة يسكشيا التقجـ بصمب معمػمات مغ أية مؤسدة مالية أو غيخ مالية لمقياـ

بػضيفتيا أثشاء تحميل حاالت االشتباه وتتع إحالة نتائج التحميل لمشيابة فػ اًر عشج تػفخ
أسباب كافية لبلشتباه بغدل أمػاؿ أو تسػيل إرىاب التخاذ اإلجخاءات السشاسبة

بذأنيا .
التبليغ عن حاالت االشتباه:

إذا كانت ىشالظ أية مؤسدة أو بشظ أو مكتب عقارؼ أو شخكة صخافة أو مشطسة

شػعية أو خيخية شعخت بأف ىشالظ نذاشاً غيخ شبيعي أو مألػؼ ،كل السصمػب

مشيا إعصاء حالة االشتباه لػحجة التحخيات السالية ،ونحغ بجورنا نجسع السدتشجات
وتحميل الحالة ،وفي حالة االرتقاء إلى شبية جخيسة غدل أمػاؿ تتع اإلحالة إلى
الشيابة لتحجيج إذا كانت مدتػفية لكل الذخوط أو حفع الحالة ،وشمب السديج مغ

التحخؼ والسعمػمات أو إسقاشيا لعجـ وجػد أدلة كافية

.

استبعج تساماً حجوث مثل ىحا األمخ لعجد مغ األسباب أوالً لجيشا ميثاؽ أخبلقي مػقع
مغ كل العامميغ ،وىشالظ مادة في القانػف بالسعاقبة الجشائية وحاالت اإلببلغ تتع
بخمد معيغ وسخية مصمقة تتجاوؿ في نصاؽ ضيق داخل الػحجة ،وتع اختيار العامميغ
بعشاية وانتخبػا مغ مؤسدات محتخمة ودرجاتيع الػضيفية عالية ومخرراتيع مشاسبة

وميسا تعاضست السغخيات فيع بعيجوف عغ الذبيات .

يسكغ إساءة استخجاـ أؼ قصاع مغ قبل السجخميغ ،والبشػؾ ىي السييسشة عمى القصاع
السالي ويسكغ إساءة استخجاميا في غدل األمػاؿ وتسػيل اإلرىاب والرخافات
والسشطسات الخيخية غيخ اليادفة لمخبح وتجارة العقارات والراغة والسحاميغ وتجارة
الديارات ،وبالتالي ىحه الجيات إذا شعخت أف ىشالظ شخراً نذاشو غيخ اعتيادؼ

يفتخض أف تكػف ىشالظ حالة اشتباه والقياـ بتبميغ الػحجة.

ىشالظ أنسػذج معيغ لئلببلغ وتراحبو سخية مصمقة وحساية كاممة لمذخز السبمغ
ويشتيي دور الذخز السبمغ في اإلببلغ فقط وندعى لخفع الػعي العاـ لمسػاششيغ
والعامميغ في السؤسدات السالية والقصاعات الشذصة لسديج مغ اإلببلغ .
حاالت االشتباه حتى تاريخ اليػـ:
٘ٔٔ

في العاـ ٕٕٔٓـ بمغت « »ٔٚحالة ،والعاـ ٖٕٔٓـ «ٕٔ» حالة .

بعس الحاالت ٍ
جار التحخؼ فييا لعجـ اكتساؿ السعمػمات السصمػبة ،والبعس اآلخخ

يشتطخ إجخاء مديج مغ التحخؼ وتػفيخ البيانات واألدلة ،وحاؿ تػافخت السعمػمات
الكافية ستحاؿ إلى الشيابة فػ اًر ٔ.ٚ

الزعف في حاالت اإلببلغ يعتبخ أحج العيػب ،ومغ أكبخ السذكبلت التي تػاجيشا،

لحا ندعى جاىجيغ لخفع الػعي لمكذف عغ مديج مغ حاالت االشتباه ،وانخفاض
حاالت االشتباه دليل عمى ضعف الخقابة .
نعع الدػداف ليذ بسشأػ عغ الجخيسة العابخة ومخاشخ الحجود السفتػحة ألكثخ مغ

« »ٚآالؼ كيمػ متخ تعتبخ مذكمة كبيخة لمببلد ،وكل الجوؿ السجاورة بجوف استثشاء
تػاجو اضصخابات سياسية وأمشية وعدكخية ومذكبلت قبمية أثخت عمى الدػداف
ومذكمتشا في العبػر وحخكة التيخيب التي تذسل البذخ والدبلح والدمع والسخجرات،

وفي ىحا السجاؿ وقع اتفاؽ لمتأميغ البحخؼ بيغ الدػداف والدعػدية وتأميغ الحجود

مع إفخيقيا الػسصى وتذاد وليبيا ،وىشاؾ تشديق مع مرخ لسشع تيخيب البذخ وتػقيع

اتفاقيات مع الجشػب .وبتاريخ  ٜٔيشايخ العاـ ٕٗٔٓ ـ صجر قانػف مكافحة االتجار

بالبذخ والتيخيب وكميا إجخاءات لمحج مغ الجخائع ونحخص أال يكػف الدػداف دولة

لغدل األمػاؿ أو معب اًخ ليا وحخيرػف ومتابعػف

ىشالظ تػصيات خاصة بالتعاوف الجولي في مجاؿ تبادؿ السجخميغ ومختكبي جخائع

غدل األمػاؿ ال ميخب ليع ألنشا نتعاوف ونتبادؿ السعمػمات وندتصيع إعادتيع حاؿ
صجور حكع قزائي ضجىع ،ويتع تدميسيع كتدميع السجخميغ ،وحاؿ شمبت مشا دوؿ

أخخػ معمػمات عغ مجخميغ أو ميخبيغ نسجىع بيا عبخ الجيات الشطيخة في إشار

تبادؿ السعمػمات والخبخات وفي التحخؼ بالشيابات والقزاء يتع تبادؿ مع دوؿ أخخػ .
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السبحث الثاني
السظلب األ ول :الزهابط القانهنية الجولية لسكافحة غدل األمهال عبخ الرخافات
التجارية .
حٛزلض ٌِٓ٘ش ؿَٔ حالٓٞحٍ ظخَٛس طٍٞم حُؼي٣ي ٖٓ ى ٍٝحُؼخُْ ُٔخ ُٜخ ٖٓ ظٞحَٛ
حهظٜخى٣ش ٝحؿظٔخػ٤ش هطَ٤س ػِٟٝ ٠غ ٌٓٝخٗش  ٌٙٛحُي.ٍٝ
ٝطظٔخرن ى ٍٝحُؼخُْ كٟٝ ٢غ حُؼي٣ي ٖٓ حُوٞحٗٝ ٖ٤حالؿَحءحص حُلخُٓش ُٔ٘غ حٗظ٘خٍ
 ٌٙٛحُظخَٛس ٝحُظ ٢طل٘ض ك ٢حٗٝ٥ش حالهَ٤س رٌَ٘ حى ٟحُ ٠حُلخم حٍَُ٠
رخهظٜخى٣خص طِي حُي.ٍٝ
ٝكٌٛ ٢ح حُٟٔٞٞع ٓٞف ٗٔظؼَ ٝىٍحٓش هخٓض رخػيحىٛخ حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُٔ٠خٕ
حالٓظؼٔخٍ طظليع ػٖ هطٍٞس  ٌٙٛحُظخَٛس ٝحُطَ٣وش حٌُلِ٤ش رخٗظ٘خٍ  ٌٙٛحُظخَٛس.
٣ؼَف ؿ َٔ حالٓٞحٍ رخٗ ٚػِٔ٤ش ِ٣ـؤ حُٜ٤خ ٖٓ ٣ؼَٔ رظـخٍس حُٔويٍحص ٝحُـَٔ٣ش
حُٔ٘ظٔش ح ٝؿ َ٤حُٔ٘ظٔش الهلخء حُٜٔيٍ حُلو٤وُِ ٢يهَ ؿ َ٤حَُٔ٘ٝع ٝحُو٤خّ
رخػٔخٍ حهَُِ ٟظٔ٣ ٢ً ٚ٣ٞظْ حٟلخء حَُ٘ػ٤ش ػِ ٠حُيهَ حٌُ ١طلون.
 َ٤٘٣ٝحُٜٔطِق حُ ٠حٕ حالٓٞحٍ حُٔظؤط٤ش ٖٓ  ٌٙٛحُٜٔخىٍ ؿ َ٤حَُٔ٘ٝػش ُٖ طظٔظغ
رخُٔوز٤ُٞش حًح رو٤ض ك ٢ك٤خُس ؿخٓؼٜ٤خ حً حٕ ًُي ٣ئى ١حُ ٠حًظ٘خف ٗ٘خٜ١خ ٝرخُظخُ٢
كخٕ ؿَٔ حالٓٞحٍ ٔ٣ؼَ ٓلخُٝش الهلخء حال َٛؿ َ٤حَُ٘ػ ٌُٜٙ ٢حالٓٞحٍ ٝطظٌٕٞ
ػ٘خ َٛػِٔ٤ش ؿَٔ حالٓٞحٍ ٖٓ :
* حُـخَٓ  ٞٛٝحُ٘و ٚح ٝحُٔ٘ظٔش ح ٝحُٔئٓٔش حُظ ٢طل ُٞح ٝطٔظِي حٓٞحال ؿَ٤
َٓ٘ٝػش ٝطٔؼ ٠حُ ٠ؿِٜٔخ.
* حُـٔ ٞٛٝ ٍٞحُٔئٓٔش ح ٝحَُٜٔف حٌُ٣ ١و ّٞرخالؿَحءحص حُٔوخُلش ُِوخِٗ٣ٝ ٕٞلن
ر ْٜكجخص حُٔٔخَٓس ٝحُؼٔالء ٝحُٓٞطخء ٝحُٔٔخػي.ٖ٣
* حُٔـٔ ٞٛٝ ٍٞػزخٍس ػٖ حالٓٞحٍ ح ٝحُٔظلٜالص ح ٝؿَٛ٤خ.
ٝطَ٘ٔ َٓحكَ ػِٔ٤خص ؿَٔ حالٓٞحٍ:
* حُظَه٤ي ح ٝحُظـط٤ش ٝطؼ٘ ٢ط٣َٜذ حالٓٞحٍ ٝهِطٜخ رخٓٞحٍ حهٌَٓ ٟظٔزش ٖٓ َ١م
َٓ٘ٝػش حَٗ ٝحء ح ٍٞٛطظٔظغ رخُلٔخ٣ش حُوخٗ٤ٗٞش.
* ك َٜكِ٤ٜش حالٓٞحٍ ؿ َ٤حَُٔ٘ٝػش ػٖ ٜٓيٍٛخ ٖٓ هالٍ ٓـٔٞػش ٓؼويس ٖٓ
حُؼِٔ٤خص حُٔخُ٤شٕ.7
* حُظٌخَٓ حٝحالىٓخؽ ك٤غ ٣ؼخى ٟن حالٓٞحٍ حُظ ٢طْ ؿِٜٔخ ك ٢حالهظٜخى َٓس حهَٟ
ًخٓٞحٍ ػخى٣ش ِٓٔ٤ش طظٔظغ رخُٔظ َٜحُوخٗ.٢ٗٞ
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 َٔ٘٣ؿَٔ حالٓٞحٍ ػيىح ٖٓ حُٔٔخص حُظ ٢طٌٖٔ حالؿِٜس حُٔوظٜش ٖٓ طِٔ٤٤
حالٗ٘طش ؿ َ٤حَُٔ٘ٝػش حُظ ٢طظْ ِٓحُٝظٜخ كٌٛ ٢ح حُٔـخٍ ٝحٜٔٛخ:
ػِٔ٤خص كظق حُلٔخرخص :ك٤غ ٣ؼِٖ حُؼٔ َ٤ػ٘ي حُظويّ رطِذ كظق كٔخد ك ٢حُز٘ي حٕ
ُٓ ٚؼخٓالص طـخٍ٣ش طٌ ٕٞك ٢حُٞحهغ رؼ٤يس ػٖ حُلو٤وش ٝحٗٔخ هيٜٓخ حُؼًٔ َ٤طَ٣وش
ُالُظلخف ػِ١ ٠ز٤ؼش حُؼَٔ حُلو٤وٝ ٢حُؼِٔ٤خص حُ٘وي٣ش :ك٤غ ٞ٣ىع حُؼٔٓ َ٤زخُؾ ًزَ٤س
رٌَ٘ ىحثْ ٓٝظٌٍَ ك ٢كٔخد ٓؼ ٖ٤ح ٝحً حٗظوِض حٓٞحٍ رطَ٣وش ؿ َ٤ػخى٣ش ٖٓ هزَ
ٓٞىع ؿٓ َ٤ؼَٝف كٍٞٛ ٢س ًٔ٤خص ًزَ٤س ٖٓ كجخص حُ٘وي حُٜـَ٤س.
رخالٟخكش حُ ٠حُؼِٔ٤خص حُٔخُ٤ش ؿ َ٤حُ٘وي٣ش ك٤غ ٣و ّٞحالكَحى ح ٝحًَُ٘خص رٌَ٘
ٓٔظَٔ رظلٓ َ٣ٞزخُؾ ٓخُ٤ش ًزَ٤س ٖٓ كٔخرخص ٓلِ٤ش حُ ٠كٔخرخص حؿ٘ز٤ش ح ٝحُؼٌْ
هخٛش ػ٘يٓخ طٌ ٖٓ ٕٞر٘ٞى ؿٓ َ٤ؼَٝكش ح٤ٔٛٝ ٝش ح ٝكَٝع رؼ٤يس ُٔئٓٔخص
َٜٓك٤ش ٝػِٔ٤خص هخٍؽ حُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش ٓؼَ َٗحء حُٔـَٛٞحص ٝحُٔ٤خٍحص
ٝحُؼوخٍحص حٝحُو٤خّ رَ٘حء ٓئٓٔش ٓخُ٤ش ح ٝطـخٍ٣ش ح ٝحٓظؼٔخُٜخ ًو٘خس ُُِٔٞ٤ش حُ٘وي٣ش.
ٝطظ َٜحُيٍحٓخص حُٔظٞحكَس حٕ حرَُ حُٔظؼخِٓ ٖ٤ك ٢ؿَٔ حالٓٞحٍ ٌٓ ْٛخطذ حَُٜحكش
َٓٝحًِ طل َ٣ٞحُ٘وٞى ٝحٌُخُٛٞ٘٣خص ٝحٓخًٖ حُؤخٍ ًَٗٝخص حالٝك٘ٝ ٍٞرخالٟخكش
حًُُ ٠ي ِ٣ؼذ ٓويٓ ٞحُويٓخص حُٔظوٜٜش ٓؼَ حُٔلخٓزٝ ٖ٤حُٔٔظ٘خٍ ٖ٣حُٔخُٖ٤٤
ىٍٝح ًزَ٤ح ك ٢ؿَٔ حالٓٞحٍ ػزَ حرظٌخٍ حٓخُ٤ذ ٓظـيىس ُِظٔٝ ٚ٣ٞحَُٔحٝؿشٝ .ػِ٠
ٓٔظ ٟٞآهَ ٓخػي حُظط ٍٞحُظو٘ ٢ك٣ُ ٢خىس ػِٔ٤خص ؿَٔ حالٓٞحٍ هخٛش رؼي حػظٔخى
ر ؼٓ ٞئٓٔخص ًَٗٝخص حُؼخُْ حُظؼخَٓ حُ٘وي ١ػزَ حالٗظَٗض كوي رَُ ٓخ ٠ٔٔ٣
حُـَٔ حَُهٔ ٢حٌُ ٞٛ ١ػزخٍس ػٖ طل٣ٞالص ٗوي٣ش ػزَ ٗزٌش حالٗظَٗض ِٓ ٖٓٝح٣خ
 ٌٙٛحُطَ٣وش طٔ َ٤ٜػِٔ٤خص حُيكغ ُِٔظؼخِٓ ٖ٤ك ٢حالػٔخٍ ٝحُظـخٍس حالٌُظَ٤ٗٝش ٌُٖٝ
ك ٢حُٔوخرَ ُحىص حكظٔخالص حُوَ٘ٛش ٛٝؼٞرش حَُهخرش ػِ ٠حُٔظؼخِٓ ٖ٤ك ٢ظَ
حالُظِحّ رَٔ٣ش حُٔؼِٓٞخص حَُٜٔك٤ش.
٣ظَحٝف كـْ حالٓٞحٍ حُظ٣ ٢ظْ ؿِٜٔخ ٓ٘٣ٞخ ػزَ حَُٔحًِ حُٔخُ٤ش حُؼخُٔ٤ش ر7٘ٓ ٖ٤
ِٓ٤خٍ ىٝالٍ حُ٤ِٓ ٔٓٓٓ ٠خٍ ىٝالٍ  ٖٓٝؿٜش حهَ ٟطويٍ حُٜٔخىٍ حُؼخُٔ٤ش
حُٔظوٜٜش ٜ٘ٓٝخ ٘ٛيٝم حُ٘وي حُي ٢ُٝحٕ حُلـْ حُلخُُ ٢ؼِٔ٤خص ؿَٔ حالٓٞحٍ
٣ظَحٝف ٓخ ر٤ِٓ ٕٙٓ ٖ٤خٍ ىٝالٍ حُ ٔ.ٙ ٠طَ ٕٞ٤ِ٣ىٝالٍ رٔخ ٗٔزظ %ٕ ٚحُ%٘ ٠
ٖٓ حُ٘خطؾ حُٔلِ ٢حالؿٔخُ ٢حُؼخُٔ.٢
ٝط٘ َ٤حُٔؼِٓٞخص حُٔظٞحكَس حٕ ػِٔ٤خص ؿَٔ حالٓٞحٍ ك٤ٍٓٝ ٢خ طظَحٝف ٓخ رٖ٤
ٕ٘ ٖٓ % ٘ٓٝ %حُ٘خطؾ حُٔلِ ٢حالؿٔخُ٤َُٓٝ ٢خ ٝكٞحُُ %ٔٓ ٢ـٔ٣ٍٜٞش حُظ٘٤ي
 %7ٝحُُ % ٖٔ ٠زَ٣طخٗ٤خ ًٔخ طؼظزَ ًَ ٖٓ َٓٔ٣ٞح ٝحُٞال٣خص حُٔظليس حالٓ٤ًَ٤ش
ٝحٌُٔٔ٤ي ٓالًح ًزَ٤ح ُـَٔ حالٓٞحٍ  ٖٓٝؿٜش حهَ ٟط٘ َ٤حُٔؼِٓٞخص حٜٗٗ ٌ٘ٓ ٚخ٣ش
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ػخّ ٖ ٔ99ك ٖ٤حٗ٘جض ٝكيس حُٔوخرَحص حُٔخُ٤ش حُزِـ٤ٌ٤ش ٝكظ٘ٓ ٠ظٜق ػخّ
 ٔ998حُ ٠حٕ كٞحُ ٔٗٔٙ ٢ه٤٠ش ؿَٔ حٓٞحٍ هي حكِ٤ض ُِو٠خء رؤ٤ش ٤ِٓ ٖ.9خٍ
ىٝالٍ حٓخ ك ٢حُيٗٔخٍى كوي هيٍص حالٓٞحٍ حُظ ٢طْ ؿِٜٔخ رلٞحُ ٕٞ٤ِٓ ٘.ٙ8 ٢ىٝالٍ
ًٌُٝي ٗٓ ٕٞ٤ِٓ ٕ.ىٝالٍ حػ٤ي ىكؼٜخ َٓس حهَ ٟحُ ٠حٛلخد حالٓٞحٍ حُٔـُٔٞش
ٝكًُٔٔٞ ٢زٍٞؽ طْ ؿَٔ كٞحُ ٕٞ٤ِٓ ٙ.ٗ7 ٢ىٝالٍ ٝهي طْ ٟز ٌٙٛ ٢حُو٠خ٣خ
ؿٔ٤ؼٜخ رخُٔالكوش حُوخٗ٤ٗٞش.
طئػَ ػِٔ٤ش ؿَٔ حالٓٞحٍ ػِ ٠حىحء ٓـَٔ ٌٓٗٞخص حالهظٜخى حٌُِ ٢هخٛش حًح ٓخ
ٝحًزٜخ ٝؿٞى حهظٜخى هل٣ ٢ظ ٖٔ٠حٗ٘طش حهظٜخى٣ش ؿَٝ٘ٓ َ٤ػش  ٌٖٔ٣ٝطِوٚ٤
ًُي كٔ٤خ :٢ِ٣
* ػيّ ٓؼ ٢حُوخثٔ ٖ٤ػِ ٠ػِٔ٤خص ؿَٔ حالٓٞحٍ ُِل ٍٜٞػِ ٠ػخثي َٓطلغ الٓٞحُْٜ
حُظ٣َ٣ ٢ي ٕٝؿِٜٔخ ٔ٣ ٌُْٜ٘ٝؼ ٕٞكو ٢حُٓ ٠ـَى حٓظؼٔخٍحص طٌٔ٘ ٖٓ ْٜحٟلخء
ٛلش حَُ٘ػ٤ش ػِ ٠حٓٞحُ٤ُ ْٜظٌٔ٘ٞح ٖٓ حُٔـخَٛس ػِ٘خ رٜٔيٍٛخ.
* ه٤خّ حٛلخد ؿَٔ حالٓٞحٍ رظز ٞ٤٤حٓٞحُ ْٜك ٢حُزِيحٕ حُ٘خٓ٤ش حُظٓ ٢خُحُض ٓٝخثَ
حَُهخرش كٜ٤خ ٟؼ٤لش ٝحُوٞحٗٝ ٖ٤حُظَ٘٣ؼخص حُٔظؼِوش رخالٓٞحٍ  ٌٖٔ٣حهظَحهٜخ رُٜٔٞش
ٌُُي ٣و ٕٞٓٞرظل ٌٙٛ َ٣ٞحالٓٞحٍ حُ ٠طِي حُزِيحٕ حُظ ٢رٜخ ٓؼيالص كخثيس هِِ٤ش ٝحٓؼخٍ
َٛف ؿٔٓ َ٤ظوَس ٓٔخ ٣ئى ١حُٝ ٠ؿٞى ٓئَٗحص حهظٜخى٣ش ِِٓ٠ش هخٛش ٓخ ٣ظؼِن
رٔؼيالص حُلخثيس ٝحٓؼخٍ حَُٜف ٝحُٔخُ٤ش حُؼخٓش ًٔخ حٕ حٗظوخٍ  ٌٙٛحالٓٞحٍ ك ٢ظَ
حُؼُٔٞش ٖٓ حهظٜخى ٥هَ  ٌٖٔ٣حٕ ٣ئى ١حُ ٠ػيّ حالٓظوَحٍ حالهظٜخى ١ػِ٠
حُٔٔظ ٟٞحُي.7ٖ٢ُٝ
* ٜ٣يى ؿَٔ حالٓٞحٍ حُ٘لخك٤ش حُي٤ُٝش ٝحُوطَ٣ش ك ٢حٓٞحم حُٔخٍ ًٔخ ٜ٣يى حُٔٔؼش
حُلٔ٘ش ك ٢حٓٞحم حُٔخٍ ٣ٝؼِْ ٓٞظلٜ٤خ حُلٔخى ٓٔخ ٣وِن ٓ٘خهخ ٓ٘خٓزخ ُٞؿٞى حٓٞحم
ٓ٤جش حُٔٔؼش ٟٝؼ٤لش حُٜٔيحه٤ش.
ُ ٌٖٔ٣ٝـَٔ حالٓٞحٍ حٕ ٣ئى ١حُ ٠حػخىس ط٣ُٞغ حُيهَ حً ٣ئى ١حُ ٠رَٔٓ ُٝظؼَٖٔ٣
ؿيى ُ ْٜهيٍحص ًزَ٤س كٓ ٢ـخُ ٢حالىهخٍ ٝحالٓظؼٔخٍ ٝحُـَأس ػُِٞٝ ٠ؽ ٓـخالص
حالٓظؼٔخٍ حُٔللٞكش رخُٔوخٔٓ َ١خ ٘٣ؼٌْ ِٓزخ ػًِ ٠زخٍ ٍؿخٍ حالػٔخٍ
ٝحُٔٔظؼَٔ ٖٓ ٖ٣ؿٜش ٝػِ ٠حُ٘ٔ ٞحالهظٜخى ٖٓ ١ؿٜش حهَ ٟكؼِٓ ٠ز َ٤حُٔؼخٍ ك٢
حُٞال٣خص حُٔظليس حالٓ٤ًَ٤ش ٣ظٔظغ هطخع حالػٔخٍ حُٜـَ٤س رؼخثي ًزٗ َ٤ظ٤ـش حُظَٜد
ٖٓ حَُ٠حثذ ٝحالٓظؼٔخٍ كٓ ٢ـخالص طلظ ١ٞػِٓ ٠وخ َ١ػخُ٤ش ٌٛح رخالٟخكش حُ٠
حكظٔخٍ طل٘ ٢حالكظ٤خٍ ٝحالهظالّ ك ٢حالٓٞحم ٝحَُٔ٘ٝػخص حَُٔرلش ٣َٓٝؼش
حًُ٘ٔٔ .ٞخ طئػَ ػِٔ٤خص ؿَٔ حالٓٞحٍ ػِ ٠ىهَ كجخص حُٔـظٔغ حً طظل ٍٞىهٍٞ
َٖٓ - 7ؿغ ٓخرن
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حُلجخص حُٔ٘ظـش حُظ ٢طلون ىهال َٓ٘ٝػخ حُ ٠كجخص ؿ٘ٓ َ٤ظـش ٝطل َٜػِ ٠ىهٍٞ
ؿَٝ٘ٓ َ٤ػش ٓٔخ ٣ِ٣ي حُلـٞس ر ٖ٤حالؿ٘٤خء ٝحُلوَحء ٝط٠خػق حُوَِ حالؿظٔخػ ٢ك٢
حُزِي حُٔؼ٘.٢
ًٔخ ٣ئى ١ؿَٔ حالٓٞحٍ حُ ٠طؼط َ٤ط٘ل ٌ٤حُٔ٤خٓخص حُٔخُ٤ش حُؼخٓش ػٖ ٣َ١ن حُظَٜد
ٖٓ ىكغ حَُ٠حثذ ٓٔخ ٘٣ؼٌْ ِٓزخ ػِِ٤ٓ ٠حٕ حُٔخُ٤ش حُؼخٓش ٝرخُظخُ ٢ػِٞٓ ٠حٍى
حُلٌٓٞش حُٔظخكش ُٔوخرِش حُظِحٓخطٜخ ٝػِ ٠حىحثٜخ حالهظٜخىٝ ١حالؿظٔخػ.٢
ُِٔ ٌٖٔ٣ٝؼخٓالص ؿ َ٤حُوخٗ٤ٗٞش حُ٘خطـش ػٖ ؿَٔ حالٓٞحٍ حٕ ط َ٠رخُٔؼخٓالص
حُوخٗ٤ٗٞش ػٖ ٣َ١ن حُؼي ٟٝكٔؼال طٜزق رؼ ٞحُٔؼخٓالص حُظ ٢طَ٘ٔ ٓ٘خًٍٖ٤
حؿخٗذ ٍؿْ حٜٗخ هخٗ٤ٗٞش طٔخٓخ حهَ ؿخًر٤ش رٔزذ حٍطزخٜ١خ رـَٔ حالٓٞحٍ ٝرٜلش ػخٓش
كخٕ حُؼوش طوَ ك ٢حالٓٞحم ًٌُٝي طوَ ًلخءس ى ٍٝحالٍرخف رٔزذ حٗظ٘خٍ ؿَحثْ هزَحء
حُزٍٛٞش ٝحُـٖ ٝحالهظالّ رخالٟخكش حُ ٠حٕ حالٓظٜظخٍ رخُوخٗ٘٣ ٕٞظوَ رخُؼي ٟٝحً
حٕ هَم حكي حُوٞحٗ٣ ٖ٤ـؼَ ٖٓ حُٔ َٜهَم حُوٞحٗ ٖ٤حالهَ.ٟ
ٝػِ ٠حُؼٔ ٌٖٔ٣ ّٞحُو ٍٞحٕ حُلًَش حُٔخُ٤ش حُ٘خطـش ػٖ ؿَٔ حالٓٞحٍ طئىٖٓ ١
حُ٘خك٤ش حالهظٜخى٣ش حُ ٠ح٥ػخٍ حُظخُ٤ش:
* طـ َ٤حُطِذ ػِ ٠حُ٘وٞى رل٤غ ال ٔ٣ظـ٤ذ ُِٔئَٗحص حالهظٜخى٣ش حٌُِ٤ش.
* طـَ٤حص ؿٓ َ٤لٔٞرش ك ٢حٓؼخٍ حَُٜف ٝحٓؼخٍ حُلخثيس.
* ػيّ حالٓظوَحٍ ٝحٍطلخع ىٍؿش حُٔوخ َ١رخُ٘ٔزش ُ٘ٞػ٤ش حال ٍٞٛحُظ ٢طيَٛ٣خ
حُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش رٔخ ٣ئػَ ػِ ٠حُٔظـَ٤حص حُ٘وي٣ش.
* حُظؤػ َ٤ػِ ٠كًَش حُٔزخىالص حَُٔ٘ٝػش ٝحُِؽ رخٛلخرٜخ حُ ٠حُظ ١ٍٞك ٢حُؼِٔ٤خص
حالؿَحٓ٤ش.
* آػخٍ ط٣ُٞؼ٤ش ٓ٤جش هخٛش ػِ ٠حٓؼخٍ حال.ٍٞٛ
اَثار غٍز االقتصادٌة نغسم األيىال :
هي ٣ئى ١ؿَٔ حالٓٞحٍ حُ ٠كيٝع حٟطَحرخص حؿظٔخػ٤ش ٤ٓٝخٓ٤ش كوي حػزظض
حُيٍحٓخص ٝؿٞى ػالهش ر ٖ٤ؿَٔ حالٓٞحٍ ٝكًَخص حالٍٛخد ٝحُظطَف ٝحُؼ٘ق
حُيحهِ ٢ك ٠ال ػٖ ٗ٘خ ١حُٔخك٤خ حُؼخُٔ٤ش ٝىٍٛٝخ ك ٢كيٝع حالٗوالرخص حُٔ٤خٓ٤ش ك٢
رؼ ٞحُي ٍٝحُ٘خٓ٤ش ٓٔخ هي ِ٣ػِع حٖٓ ٝحٓظوَحٍ حُٔـظٔؼخص حُ٘خٓ٤ش ك ٢ى ٍٝحُؼخُْ
حُؼخُغ ًٔخ طٔظويّ ػِٔ٤خص ؿَٔ حالٓٞحٍ ك ٢طٞك َ٤حُيػْ حُٔخُٝ ٢طَٔٗ َ٣ٞحء
حُٔالف حُالُّ ُليٝع حالٗوالرخص حُؼٌَٔ٣ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُؼخُْ ًُٝي
رخُظؼخٓ ٕٝغ حؿِٜس ٓظوٜٜش ك ٢ط٘ظٝ ْ٤حىحٍس حَُٜحػخص حُٔ٤خٓ٤ش ٝحالٓظَحط٤ـ٤ش
ػخُٔ٤خٗ.7
 -أبو البصل  ,عل  ,غسل االموال في الفمه اإلسالمي  ,مولع االلوكة 2010 ,م .
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حٟق حًُُ ٠ي كخٕ ٝؿٞى ػالهش ٝػ٤وش ر ٖ٤حُـخٓ٤ٓٞش حُٔ٤خٓ٤ش ٝحالهظٜخى٣ش ٝرٖ٤
ؿَٔ حالٓٞحٍ حً طلظخؽ حؿِٜس حُٔوخرَحص ٝحُـخٓ٤ٓٞش حُ ٠حُظٔ َ٣ٞحُالُّ ُؼِٔ٤خطٜخ
ك ٍٞحُؼخُْ  ٖٓٝػْ طظـ ٚحُ ٠حٓظويحّ حُز٘ٞى حُظـخٍ٣ش ٝكَٝػٜخ َٓٝحِٜٓ٤خ ك ٢حُؼي٣ي
ٖٓ حُيُ ٍٝظٞؿ ٚ٤حالٓٞحٍ ٖٓ ىُٝش طـٔ٤غ حالٓٞحٍ حُ ٠ىُٝش ِٓحُٝش ُِؼِٔ٤خص
حُظـٔٔ٤ش كٓ ٢وظِق حٗلخء حُؼخُْ ٝهي طِـؤ رؼ ٞحؿِٜس حُٔوخرَحص ٝحُظـْٔ حُ٠
حٓظويحّ حالٓٞحٍ حُٜخٍرش ك ٢طؤًَٓٗ ْ٤خص ٤ٔٛٝش ُِٔحُٝش حالػٔخٍ ؿ َ٤حَُٔ٘ٝػش
ٝط٘ل ٌ٤رؼ ٞحُؼِٔ٤خص حُظوَ٣ز٤ش ح ٝحُظيٓ٣َ٤ش حُٔٞؿٜش حُ ٠حٗظٔش ح ٝكٌٓٞخص ٓؼ٘٤ش
كٓ ٢وظِق حُيٝ ٍٝطٔظويّ رؼ ٞحالكِحد ٝحُلَم حُٔ٤خٓ٤ش كِ٤ٜش حٓٞحٍ طـخٍس
حُٔويٍحص ٝطِ٤٣ق حُ٘وي حُٔلِٝ ٢حالؿ٘ز ٢ك ٢طٔ َ٣ٞػِٔ٤خطٜخ حُؼٌَٔ٣ش ٟي ٗظخّ
حُلٌْ ك ٢ح١خٍ حَُٜحع ػِ ٠حُِٔطش حُٔ٤خٓ٤ش ًٔخ  ٞٛحُلخٍ ك ٢ػيى ٖٓ حُي ٍٝحُظ٢
حٗظَٜص رٍِحػش ٝطـخٍس حُٔويٍحص.
ضىابظ يكافحة غسم االيىال :
* حَُهخرش ػِ ٠حَُٜف ٘٣ظَ حك٤خٗخ حُ ٠حالؿَحءحص حُٔ٠خىس ُـَٔ حالٓٞحٍ ػِ ٠حٜٗخ
ٓظؼخٍٟش ٓغ ٍكغ حُوٞ٤ى ٠٣خف حًُُ ٠ي حَُهخرش ػِ ٠حَُٜف حىص حُ ٠حٗ٘خء حٓٞحم
ٓٞحُ٣ش ُٜخ ٛالص ٝػ٤وش رخالهظٜخى حُول ٌُٖ ٢حَُهخرش ػِ ٠حَُٜف ال طظؼخٍ ٝك٢
حُٞحهغ ٓغ ٓظخرؼش ؿَٔ حالٓٞحٍ حً حٕ حُٔؼِٓٞخص حُٔظؼِوش حال ٠ُٝطَطز ٢رخُٞظ٤لش
حالهظٜخى٣ش ُِٔؼخٓالص رٔ٘٤خ طظؼِن حُؼخٗ٤ش رخػزخص ٣ٞٛش حُٔظؼخِٓٝ ٖ٤حٗٔخٓ ١ؼخٓالطْٜ
(ػِ ٠حٓخّ حػَف ػِٔ٤ي) ٌُُي كخٕ ػِ ٠حُـٔ٤غ حٕ ٣ؼَٔ ػِ ٠ططٗ َ٣ٞظْ حَُهخرش
حَُٜٔك٤ش ػِٗ ٠ل٣ ٞـؼَ ٖٓ حٌُٖٔٔ ٍٛي كًَش حالٓٞحٍ ؿ َ٤حَُٔ٘ٝػش ٝطَ٤ٔ٤
حًظ٘خكٜخ ٓزٌَح ى ٕٝحالهالٍ رٔزيأ َٓ٣ش حُلٔخرخص حُظ ٢طوٍَٛخ رؼ ٞحُيٖٓٝ ٍٝ
هالٍ حٓظليحع حؿِٜس حُ ٝـخٕ َٜٓك٤ش طٗ ٖٔ٠لخك٤ش ٜٓخىٍ ٍإ ّٝحالٓٞحٍ ٝك٢
حُٞهض ًحط ٚطلَ ٙػِ٣َٓ ٠ش حُٔؼخٓالص ٝحُظٞك٤ن رٜ٘٤خ ٝرٓ ٖ٤وظ٤٠خص ٟٔخٕ
ٗلخك٤ظٜخ ٝحًح ١زوض  ٌٙٛحُؼِٔ٤خص كوي طئى ١كٔ٤خ رؼي حُ ٠حؿٜخ ٝػِٔ٤خص ؿَٔ
حالٓٞحٍ  ٖٓٝح ْٛحالؿَحءحص حُظ٘٣ ٢زـ ٢حطوخًٛخ كٌٛ ٢ح حُٔـخٍ ط٤ٓٞغ ٗطخم ٌَ٤ٛ
حَُهخ رش ٝحالرالؽ ػٖ كخالص ؿَٔ حالٓٞحٍ ُِ٤ٜجخص حُظ ٢ال طظٔظغ ر٘لْ حُويٍ ٖٓ
حُٜلش حَُٓٔ٤ش ٓؼَ ٌٓخطذ حَُٜحكش رخالٟخكش حُ ٠ح٤ٔٛش ٟٔخٕ طٞكٝ َ٤طيٍ٣ذ
حُٔظؼخِٓ ٖ٤ك ٢حَُٜف حالؿ٘ز ٢ػِ ٠حالَٗحف ػٌِٓ ٠خكلش ؿَٔ حالٓٞحٍ.
* طوي ْ٣حُظوخٍ َ٣حالكٜخث٤ش ك ٢ح١خٍ ٓلخُٝش ر٘ي حُظٔ٣ٞخص حُيُ ٢ُٝظوي َ٣طيكوخص
حالٓٞحٍ حُٔـُٔٞش رٌَ٘ ٓزخَٗ رخُظؼخٓ ٕٝغ حُٜٔخٍف حُي٤ُٝش هِ ٚحُز٘ي حُ ٠حٗٚ
رخَُؿْ ٖٓ حٕ حُٞىحثغ حُظ ٢طـطٜ٤خ حالكٜخءحص حَُٜٔك٤ش حُي٤ُٝش ِ٤ٓٝحٕ حُٔيكٞػخص
هي طَ٘ٔ ٓزِـخ ٟؤخ ٖٓ حٓٞحٍ حُٔويٍحص حال حٕ ٌٛح حُؼ٘ٔ٣ َٜؼَ ؿخُزخ ٗٔزش
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ٛـَ٤س ٖٓ حالؿٔخُٝ ٢رخُظخُ ٢ال  ٌٖٔ٣حػظٔخىٛخ ُٞكيٛخ ُظوي َ٣كـْ حالٓٞحٍ ؿَ٤
حَُٔ٘ٝػش ٓٔخ ٔ٣ظٞؿذ ؿٔغ ًخكش حالكٜخءحص ٝحُٔؼِٓٞخص حالهَ ٍُِٞٛٞ ٟحُ٠
طويٓ َ٣وز.ٍٞ
* حُظَ٘٣غ :هخّ ػيى ًز ٖٓ َ٤حُزِيحٕ ك ٢حُٔ٘ٞحص حالهَ٤س رخػخىس ٤ٛخؿش حُوٞحٖٗ٤
حُظ ٢طلٌْ حػٔخٍ حُز٘ٞى حًَُِٔ٣ش ٝحُٜٔخٍف حُظـخٍ٣ش ٝحَُٜف حالؿ٘ز ٢رٔٔخػيس
ك٘٤ش ٖٓ ؿخٗذ ٘ٛيٝم حُ٘وي حُيٝ .٢ُٝهي  ٖٓ ٌٕٞ٣حالكٟٝ َ٠غ هٞحُٗٞٝ ٖ٤حثق
َٜٓك٤ش ٓ٘لِٜش طـطٓ ٢ظطِزخص ٍكغ حُظوخٍُ َ٣الؿَح ٝؿ َ٤حُظل٤١ٞش ريال ٖٓ
حىٍحؽ  ٌٙٛحُٔظطِزخص ك ْ٤ٔٛ ٢حُوٞحٗٝ ٖ٤حُِٞحثق حَُٜٔك٤شٝ .طظ َٜحُ٘ ٜٙٞحُظ٢
طـط٣َٓ ٢ش حػٔخٍ حُز٘ٞى ٓٝؼخُـش حالػٔخٍ حَُٜٔك٤ش( حالٝك٘ )ٍٞرٜلش هخٛش
رـَٔ حالٓٞحٍ.
طل َ٤ٜحَُ٠حثذ :طؼظزَ ٓؼخُـش ػـِ حُٔخُ٤ش حُؼخٓش ٖٓ ح ْٛح٣ُٞٝخص ٓ٤خٓخص
حُٔئٓٔخص حُي٤ُٝش حُظ ٢طٜظْ رٔؼخُـش حالٟٝخع حالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ك ٢حُؼخُْ
ًٌُٝي حُي ٍٝحُظ ٢طؼخٗٗ ٖٓ ٢ق حُٔٞحٍىٌُُ .ي كخٕ ٓلخٍرش حُظَٜد ٖٓ ىكغ
حَُ٠حثذ ٣ـذ حٕ طٌ ٖٓ ٕٞر ٖ٤ح٣ُٞٝخص حُٔ٤خٓخص حُٔخُ٤ش ُِي ٍٝحُ٘خٓ٤ش هخٛش طِي
حُظٓ ٢خ ُحُض طَٔ رَٔحكَ حالٛالكخص حُ٤ٌِ٤ٜش الهظٜخىحطٜخٝ .هي ٓخػي ٘ٛيٝم حُ٘وي
حُي ،٢ُٝهالٍ حالػٞحّ حالهَ٤س ػيىح ٖٓ حُزِيحٕ حُ٘خٓ٤ش ٝحُزِيحٕ حُظ ٢طَٔ رَٔكِش
حٗظوخٍ ػِ ٠كَ ٝحَٗحف كؼخٍ ػِ ٠حٓٞحم حُٔخًٍٔ .خ حٕ حُـٜخص حُٔوظٜش ك٢
ٓـخٍ حَُ٠حثذ طو ّٞرٔلخٝالص ٓظؼيىس ٖٓ هالٍ حؿَحءحص ٝطَط٤زخص ك٘٤ش ُـٔغ
حُٔؼِٓٞخص ٝحُز٤خٗخص حُٔظؼِوش رٜٔخىٍ حَُ٠حثذ ًُٝي رٜيف طلي٣ي حالٓٞحٍ حُظ٢
٣ظَٜد حٛلخرٜخ ٖٓ ىكغ حَُ٠حثذ.
طؼَٔ ؿٔ ٤غ ى ٍٝحُؼخُْ ػِ ٠ؿٌد ٍإ ّٝحالٓٞحٍ حالؿ٘ز٤ش ٝحُٔلِ٤ش حُٜ٤خ ٝط٘ـ٤غ
طيكن حالٓظؼٔخٍ حُ ٠حٍحٜ٤ٟخٝ ،ك ٢حُٞهض ًحط ٚطؼطٜ٤خ حُِٔح٣خ ٝحُٔ٠خٗخص ٓؼَ هٞحٖٗ٤
َٓ٣ش حُلٔخرخص ً ٢طٔظوَ ك ٢حُزِي حُٔ٤٠قٌُٜ٘ٝ ،خ ك ٢حُٔوخرَ طوخف ػِٔٓ ٠ؼظٜخ
حُٔخُ٤ش ٖٓ طٜٔش ؿَٔ حالٓٞحٍ ٝرخُظخُ ٢ك ٢ٜط٘يى حَُهخرش ػِ ٠حُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش
ٝطِِٜٓخ رخطزخع هٞحػي ٓؼ٘٤ش ُٞهخ٣ش حُ٘ظخّ حُٔخُٝ ٢ػيّ طؼَُ ٟٚؼِٔ٤خص ؿَٔ
حالٓٞحٍٝ .طٞحؿٓ ٚؼظْ ى ٍٝحُؼخُْ حٌُِ٘ٓ ّٞ٤ش حُظٞك٤ن رٓ ٖ٤وظ٤٠خص حُٜخُق حُؼخُْ
ٝحُِ٘حٛش ٓٝوظ٤٠خص حَُؿزش ك ٢ؿٌد حالٓٞحٍ حُٔلِ٤ش ٝحالؿ٘ز٤ش ُالٓظؼٔخٍ ىحهَ
حٍحٜ٤ٟخ٘.7
 َ٤ٔ٣ٝؿَٔ حالٓٞحٍ كًٍ ٢خد حُلٔخى حُيٌُ ٢ُٝح كخٕ حُـٜٞى حَُحٓ٤ش حًُ ٠زق ؿٔخف
ؿَٔ حالٓٞحٍ  ٌٖٔ٣حٕ طٔخػي ػِ ٠حُلي ٖٓ حُلٔخىٝ .حالٍطزخٝ ١حٟق حً حٕ حٌُٖ٣
٣ظِو ٕٞحَُٗخ ٟٝالري ُ ٖٓ ْٜحٕ ٣ـيٝح ه٘ٞحص ٓخُ٤ش ى٤ُٝش آٓ٘ش طٌٔ٘ ٖٓ ْٜحٕ ٞ٣ىػٞح
َ٘ٓ - 7ؿغ ٓخرن .
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ك ٢حُٜٔخٍف ٌٓخٓز ْٜؿ َ٤حَُ٘ػ٤شٝ .حُٝجي حٌُ٣ ٖ٣ويٓ ٕٞحَُٗخ ٌْٜ٘ٔ٣ ٟٝحٕ
ٔ٣خػيٝح ٓظِو ٠حَُٗخ ٟٝػِ ٠حٕ ٣وٞٔ٤ح ه٘ٞحص ٓخُ٤ش آٓ٘ش ٣ٝـِٔٞح حٓٞحُٝ .ْٜحُ ٠كي
ًز َ٤طْ حٓظـالٍ حٌُؼٜٓ ٖٓ َ٤خٍف حُؼخُْ حٌُزَ ٟحُظ ٢طوغ ٓوخٍٛخ حَُث٤ٔ٤ش ؿٔ٤ؼخ
ك ٢حُزِيحٕ حُٜ٘خػ٤ش حَُث٤ٔ٤ش كُ ٢ؼزش ؿَٔ حالٓٞحٍ حُؼخُٔ٤شٝ .كٌٛ ٢ح حال١خٍ حطلن
حكي ػَ٘ َٜٓكخ ػخُٔ٤خ ًزَ٤ح ك( َٜٗ ٢حًظٞرَ) ػخّ ٕٓٓٓ ػِ٤ٓ ٠ؼخم ؿي٣ي
ُِٔ٤طَس ػِ ٠ػِٔ٤خص ؿَٔ حالٓٞحٍ ٖٓ ؿٜش ٝحه٘خع رخه ٢حُٜٔخٍف ٝحُٔئٓٔخص
حُٔخُ٤ش رخُٔ٘خًٍش كٌٛ ٢ح حُٔـخٍ ٖٓ ؿٜش حهَ ٌٙٛ ٖٓٝ .ٟحُٜٔخٍف ر٘ي رخًٍِِ٤
٤ٓٝظ ٢ؿَٝد ٝط٘ٓ ْ٤خٜٗخطٖ.
ٝهي كَٓ ٙؼظْ ى ٍٝحُؼخُْ ػِ ٠حٛيحٍ طَ٘٣ؼخص ُٔلخٍرش ؿَٔ حالٓٞحٍ ٝرخٌُحص
حُي ٍٝحُٔظويٓش هخٛش رؼي حٕ طز٘ض ٓزخىٟء ُـ٘ش رخٍُ حَُٔ٘كش ػِٓ ٠ظخرؼش ؿَٔ
حالٓٞحٍ ػخّ ًٔ . ٔ988خ طز٘ض حالْٓ حُٔظليس ٓ٤ؼخم ٓلخٍرش حُظلًَخص ؿ َ٤حَُ٘ػ٤ش
ك ٢طـخٍس حُٔويٍحص ٝحُؼوخه َ٤حُٔويٍس (ٓ٤ؼخم ك٘٤٤خ) ُؼخّ ٌٛ .ٔ988ح رخالٟخكش حُ٠
حٗ٘خء ُـ٘ش ٓخُ٤ش ٌُٔخكلش ؿَٔ حالٓٞحٍ هالٍ هٔش حُي ٍٝحُٜ٘خػ٤ش ك ٢رخٍ ْ٣ػخّ
ٝ .ٔ989هي ٟٝؼض  ٌٙٛحُِـ٘ش حُظ٤ٛٞخص حالٍرؼ ٖ٤ػخّ ٓ ٔ99حُظ ٢ػيُض ػخّ
ُ ٔ99ٙظ٘ٔ٤ن ٝط٘ل ٌ٤هٞحٗ ٖ٤ؿَٔ حالٓٞحٍ ك ٢حَُٔحًِ حُٔخُ٤ش حُؼخُٔ٤ش ،ك٠ال ػٖ
حُؼَٔ ًٌُي رٔخ ؿخء ك٤ٓ ٢ؼخم ك٘٤٤خٝ .هي حٗ ْ٠حُ ٌٙٛ ٠حُِـ٘ش  ٕ9ىُٝش ٤ٛٝجظخٕ
ى٤ُٝظخٕ ٔٛخ حالطلخى حالٍٝٝرٓٝ ٢ـِْ حُظؼخ ٕٝحُوِ٤ـ.٢
ٝط٠غ  ٌٙٛحُظ٤ٛٞخص حْٓ حُؼَٔ كٓ ٢ـخٍ ٓلخٍرش ؿَٔ حالٓٞحٍ رٌَ٘ َٕٓ ىٕٝ
حٕ ٜ٣يى حُظ٘ٔ٤ش حالهظٜخى٣ش ح ٝكَ٣ش حُوَحٍٝ .طظ ًَ ٠ُٞىُٝش ٓظخرؼش ٍٝهخرش ططز٤ن
 ٌٙٛحُظ٤ٛٞخص ٝطو ّٞرخػيحى طوً ١ٞ٘ٓ ْ٣ٞحطٝ ٢آهَ ٓ٘ظَى ٓغ حُي ٍٝحالهَ.ٟ
ٝطٜظْ  ٌٙٛحُظ٤ٛٞخص رخرَحُ ح٤ٔٛش ٍَٟٝس ػيّ حٓخءس حٓظويحّ هٞحٗ ٖ٤حَُٔ٣ش
حَُٜٔك٤ش ُِلي ٖٓ ٗلخً  ٌٙٛحُظ٤ٛٞخصٝ .حٕ حُظؼخ ٕٝحُي ْٜٓ ٢ُٝك ٢حػٔخٍ ططز٤ن
حُظ٤ٛٞخص ٝحالُظ ِحّ رٜخ رؼي حٕ طٌ ٕٞهي حهَص ًَ ىُٝش ػِ ٠كيس  ٌٙٛحُظَ٘٣ؼخص
ٝحطوٌص حالؿَحءحص حُالُٓش ُٔلخٍرش ؿَٔ حالٓٞحٍٝ .هي كيىص  ٌٙٛحُظ٤ٛٞخص
حال١خٍ حُؼخّ ُٔلخٍرش ؿَٔ حالٓٞحٍ ًٌُٝي ى ٍٝحال١خٍ حُوخٗ ٢ٗٞحُوطَٝ ١ىٍٝ
حُ٘ظخّ حُٔخُ٤ًٝ ٢ل٤ش حَُٛي ٝحُٔظخرؼش ٝحالٗ٠زخ ١ك ٢حُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش ٝحالؿَحءحص
حُظِ٣ ٢ـؤ حُٜ٤خ ك ٢كخُش ػيّ ٝؿٞى ح١خٍ هخُٗٔ ٢ٗٞلخٍرش ؿَٔ حالٓٞحٍ ًٌُٝي ٟٝغ
حالؿَحءحص حُظ ٢طلي ٖٓ ؿَٔ حالٓٞحٍ ٝطؼُِ حٝحٝ َٛأٝؿ ٚحُظؼخ ٕٝحُيٝ .٢ُٝهي
حهَص حُِـ٘ش حُٔخُ٤ش ُٔلخٍرش ؿَٔ حالٓٞحٍ (ٕ٘) ٓؼ٤خٍح ُظ٤ٜ٘ق حُي ٍٝؿَ٤
حُٔظؼخٗٝش كٓ ٢لخٍرش ؿَٔ حالٓٞحٍ ٝطو ّٞرَ٘٘ ًُي ٖٓ هالٍ هخثٔش طٜيٍٛخ ٓ٘٣ٞخ.
ٝطٔظٜيف  ٌٙٛحُظَ٘٣ؼخص ٓالكوش حالٓٞحٍ حُٔظلِٜش ٖٓ طـخٍ حُٔويٍحص ٝطـخٍس
حَُه٤ن حالرٝ ٞ٤حُـَٔ٣ش حُٔ٘ظٔش ٝؿٔ٤غ حالػٔخٍ حالؿَحٓ٤ش رٜلش ػخٓشَٔ٘٣ٝ ،
حُوخٗ ٕٞحُوطخع حُؼخّ ٝحُوخٝ ٙحُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش ٝحُوطخػخص حالهَ ٟحَُٔطزطش رٜخ.
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َ٣ٝطٌِ حُوخٗ ٕٞػِ ٠طزخىٍ حُٔؼِٓٞخص ػٖ ؿَٔ حالٓٞحٍ رٝ ٖ٤كيحص حُٔوخرَحص
حُٔخُ٤ش ٝحُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش ٝحًَُ٘خص ُٝٝحٍحص حُؼيٍ ك ٢حُي ٍٝحالػ٠خء ًٌٝح
حُظؼخٓ ٕٝغ ٘ٛيٝم حُ٘وي حُي ٢ُٝحٌُ ١حٗ٘ؤ هٔٔخ هخٛخ ُٔلخٍرش ؿَٔ حالٓٞحٍٝ .هي
ٌِٗض ٝكيحص حُٔوخرَحص حُٔخُ٤ش ٓ٘ظٔش طيػ( ٠حؿٔٗٞض ؿَٝد) ػخّ ٘ٔ99
ُِظ٘ٔ٤ن كٔ٤خ رٜ٘٤خ.
ٝطَ٘٘ حُي ٍٝحُٜ٘خػ٤ش حُٔزغ حَُث٤ٔ٤ش ٓ٘٣ٞخ هخثٔش ط ْ٠حَُٔحًِ حالًؼَ هطٍٞس ك٢
ؿَٔ حالٓٞحٍ ك ٢حُؼخُْ ػزَ كَ٣ن حُؼَٔ حُٔخُُٔ ٢لخٍرش ؿَٔ حالٓٞحٍٝ .كٌٛ ٢ح
حُٔـخٍ ٟٔض حُوخثٔش حُظَ٘ٗ ٢ص ك ٕٓٓٓ )ٞ٤ٗٞ٣( ٢ػيىح ٖٓ حُيٜ٘ٓ ٍٝخ حُلِزٖ٤
٤ٍٓٝٝخ ٝحَٓحثٝ َ٤ى٤٘٤ٓٝي ٝحٓخٍس ُ٤وظ٘ظٝ ٖ٤رخٗخٓخ ٝؿٍِ حٌُخٔ٣خٕ ٝحٌُٞى ٘ٓٝض
ك٘ٔ٘ض ٝؿَحٗخىٓٝ ٖ٣خٍٗخٍ ٘ٓٝض ً٤ض ٤ٗٝلَ ٗٝخًٍٔ .ٞ٤ٗٝ ٝخ طَ٘٘ ٓ٘ظٔش حُظؼخٕٝ
حالهظٜخىٝ ١حُظ٘ٔ٤ش هخثٔش طَ٘ٔ ٖ٘ ىُٝش ٝؿَِ٣س طو ّٞرـَٔ حالٓٞحٍ ٝطٔؼَ (ؿ٘خٕ
٣َٟز٤ش) ُِظَٜد ٖٓ ىكغ حَُ٠حثذ.
ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ حٕ ؿٔ٤غ حُي ٍٝحُؼَر٤ش هي ٓ٘ض هٞحٗٓ ٖ٤وظِلش ُـٌد حالٓظؼٔخٍحص
حُوخٍؿ٤ش ٝطؤٓ ٖ٤كَ٣ش حُظـخٍس كوي ٟٝغ ٓؼظٜٔخ ك ٢حالػظزخٍ ح٤ٔٛش ٗلخك٤ش
حُٔؼِٓٞخص حُٔظؼِوش رٜٔيٍ حالٓٞحٍ حالؿ٘ز٤شًٔ .خ حٗٓ ْ٠ؼظْ حُي ٍٝحُؼَر٤ش حُ٠
حطلخه٤ش حالْٓ حُٔظليس (ك٘٤٤خ ػخّ ُٔ )ٔ988لخٍرش حُظلًَخص ؿ َ٤حَُ٘ػ٤ش ك ٢طـخٍس
حُٔويٍحص ٝحُؼوخه َ٤حُٔويٍسٝ .طظز٘ ٠كٌٓٞخص حُي ٍٝحُؼَر٤ش ٖٓ طَ٘٣ؼخص ُٔلخٍرش
ىه ٍٞحالٓٞحٍ حُٔ٘زٛٞش رطَم ؿَٗ َ٤ػ٤ش حُ ٠رالىٛخ.7ٙ
ٝكٌٛ ٢ح حُٜيى حػظٔي ٓـِْ ٍُٝحء حُيحهِ٤ش حُؼَد ك ٢ط ْٗٞػخّ ٗٛ ٔ99يٍٝ
ح الطلخه٤ش حُؼَر٤ش ٌُٔخكلش حالطـخٍ ؿ َ٤حَُٔ٘ٝعٝ .هي طز٘ض حالطلخه٤ش طـَ ْ٣حٗظخؽ حٝ
ٍُحػش ح ٝحىحٍس ح ٝطٔ َ٣ٞحٓ ١ويٍحص حٓ ٝئػَحص ػوِ٤ش ح ٝك٤خُطٜخ ح ٝطزخىُٜخ رؤ٣ش
ٍٞٛس ك ٢ؿ َ٤حالٓٞحٍ حَُٔهُٜ ٚخ.
ًٔخ طؼَٔ ؿٔ٤غ ىٓ ٍٝـِْ حُظؼخ ٕٝحُوِ٤ـ ٢رٌَ٘ ؿخى ُٟٞغ حٗظٔش ٝهٞحٖٗ٤
ٛخٍٓش طٔ٘غ كيٝع ػِٔ٤خص ؿَٔ حالٓٞحٍ ك ٢حُٔ٘طوش .كوي حٗ٘ؤص حالٓخٍحص حىحٍس
ٌُٔخكلش حُـَحثْ حالهظٜخى٣ش طخرؼش ُُٞحٍس حُيحهِ٤شٝ .كٔ٤خ ٣ظؼِن رخُزٍٛٞش حهَص
حُيُٝش ػالػش ٓ٘خٛؾ ػِٔ٤ش ُِلي ٖٓ ؿَحثْ ؿَٔ حالٓٞحٍ ك ٢حُٜٔخٍف (حػَف
ػِٔ٤ي ٝحُٔلخكظش ػِٓ ٠ـالص حُظؼخَٓ ٝحُؼٔالء ٝحُظيٍ٣ذ حُـ٤ي ُِٔلووٖٓٝ .)ٖ٤
ؿٜش حهَ ٟحٛيٍ حَُٜٔف حًَُِٔ ١ك ٢حالٓخٍحص ٓئهَح ٗظخّ حؿَحءحص ُٔٞحؿٜش
ؿَٔ حالٓٞحًٍٔ .خ حٛيٍ ر٘ي حٌُ٣ٞض حًَُِٔ ١ػخّ  ٔ998طؼٔٔ٤خ ٣و ٢٠رؼيّ
حُٔٔخف ُِٞكيحص حُوخٟؼش َُهخرظ ٚرلظق ح ٝكلع كٔخرخص رخٓٔخء ٓـُٜٞش ح ٝح٤ٔٛش
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ُؼٔالثٜخًٔ .خ ط  ٖٔ٠حُظؼٍَٟٔٝ ْ٤س طط َ٣ٞحُٔ٤خٓخص ٝحُزَحٓؾ حُظيٍ٣ز٤ش حُوخٛش
رٌٔخكلش ؿَٔ حالٓٞحٍ.
ًٔخ حٛيٍ حٓ َ٤ىُٝش حُزلَٓ ٖ٣طِغ ػخّ ٕٔٓٓ حَٓح حٓ٣َ٤خ ُلظَ ٌٓٝخكلش ؿَٔ
حالٓٞحٍ ٚٗٝ .حُوخٗ ٕٞػِ ٠حٕ ًَ ٗو٣ ٚيحٕ ح٘٣ ٝظَى ك ٢ؿَٔ حالٓٞحٍ ٣لٌْ
ػِ ٚ٤رخُٔـٖ ُٔيس هي ط َٜحُٓ ٠زغ ٓ٘ٞحص ٝريكغ ؿَحٓش ٓخُ٤ش هي ط َٜحُ ٠كٞحُ٢
ِٓ ٕٞ٤ى٘٣خًٍٔ ،خ ٣ؼخهذ رخُٔـٖ ُٔيس ال طوَ ػٖ هْٔ ٓ٘ٞحص ٝرـَحٓش ال طوَ ػٖ
ٓٓٔ حُق ى٘٣خٍ َٓطٌذ حُـَٔ٣ش ٖٓ هالٍ ػٜخرش ٓ٘ظٔش ح ٝحٓظـالٍ ِٓطخط ٚحٝ
روٜي حظٜخٍ حُٔخٍ حُٔظل٘ٗ ٖٓ َٜخ ١حؿَحٓ ٢حٜٗٓ ٖٓ ٚيٍ َٓ٘ٝعٚٗٝ .
حُوخًٌُٗ ٕٞي رؤ ٕ ٣ؼ َ٣ُٝ ٖ٤حُٔخٍ ٝحالهظٜخى حُُ ٢٘١ٞـ٘ش ٟٝغ ٓ٤خٓخص كظَ
ٌٓٝخكلش ؿَٔ حالٓٞحٍ رخُظ٘ٔ٤ن ٓغ حُـٜخص حُٔوظٜشًٔ .خ طز٘ض ىُٝش هطَ ٌٓ٘ ػخّ
 ٔ999طيحرٌُٔ َ٤خكلش ؿَٔ حالٓٞحٍٝ .حٗظٜض ِٓط٘ش ػٔخٕ ٖٓ ٤ٛخؿش َٓ٘ٝع
هخٌُٗٔ ٕٞخكلش ؿَحثْ ؿَٔ حالٓٞحٍ ٣و ٢٠رٔؼخهزش حُٔيحٗ ٖ٤الَٓ ٍٝس رخُلزْ ُٔيس
هْٔ ٓ٘ٞحص.
ٝك ٢حُٔ٤خم ًحط ٚحهَص حُلٌٓٞش حُِز٘خٗ٤ش ػخّ  ٔ998طَ٘٣ؼخ ٣و ٢٠رظـَ ْ٣حُوخثٖٔ٤
ػِ ٠ػِٔ٤خص ؿَٔ حالٓٞحٍ حُ٘خطـش ػٖ ط٣َٜذ حُٔويٍحصًٔ .خ حكخُض حُلٌٓٞش
َٓ٘ٝػخ ٣ظؼِن رٌٔخكلش حُلٔخى ٝحٓٞحٍ حُٔويٍحص ٝحُظـخٍس ؿ َ٤حَُٔ٘ٝػش ك٢
حالِٓلش حُٓ ٠ـِْ حُ٘ٞحد٣ٝ .ل ٢حَُٔ٘ٝع رخُٔؼخ َ٤٣حُؤٔش ٝحُؼَ٘ ٖ٣حُظ ٢كيىٛخ
كَ٣ن حُؼَٔ حُٔخُُٔ ٢لخٍرش ؿَٔ حالٓٞحٍ ٖٓ ؿٜش٣ٝ ،زو ٠ػِ ٠حَُٔ٣ش حَُٜٔك٤ش
حُظ ٢طظٔظغ رٜخ حُٞىحثغ حَُٔ٘ٝػش ٖٓ ؿٜش حهٌَٛ .ٟح رخالٟخكش حُٓ ٠خ طو ّٞرُ ٚز٘خٕ
ٖٓ طلَى ى٣ ٢ٌُ ٢ُٝظْ حرؼخىٛخ ٖٓ هخثٔش حُي ٍٝحُظ ٢طٌَ٘ ٓالًح ُِظَٜد ٖٓ ىكغ
حَُ٠حثذٝ .ك َٜٓ ٢أهَص ػيس طَ٘٣ؼخص ُٔلخٍرش ط٣َٜذ حُٔويٍحص ًٔخ حٗ٘جض
ٝكيس ُٔلخٍرش ؿَٔ حالٓٞحٍ طخرؼش الىحٍس ٓلخٍرش طـخٍس حُٔويٍحص طِوض طيٍ٣زخ ك٢
ٝكيس حُٔوخرَحص حُٔخُ٤ش حُٔ٣ٞي٣شًٔ .خ حٗ٘جض ٝكيس ٜٓـَس ػخّ  ،ٔ999طِوض
طيٍ٣زخ ك ٢حُٞال٣خص حُٔظليس حالٓ٤ًَ٤شٝ .ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ ًُي كخٕ حهَحٍ هخٗ ٕٞهخٙ
رٔلخٍرش ؿَٔ حالٓٞحٍ ك َٜٓ ٢ال ِ٣حٍ ه٤ي حُزلغ ٝحُ٘وخٕ.
* حٗٔ٠ض ٓؼظْ حُي ٍٝحُؼَر٤ش حُ ٠حطلخه٤ش حالْٓ حُٔظليس (ك٘٤٤خ ػخّ ًٔ )ٔ988خ حٕ
ىٓ ٍٝـِْ حُظؼخ ٕٝحُوِ٤ـ ٢حػ٠خء ك ٢حُِـ٘ش حُٔخُ٤ش ٌُٔخكلش ؿَٔ حالٓٞحٍٝ .طٜظْ
حُي ٍٝحُي ٍٝحُؼَر٤ش ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ حٜٗخ ال طؼظزَ كظ ٠ح ٖٓ ٕ٥حَُٔحًِ حُوطَ٤س
ُـَٔ حالٓٞحٍ ،رٔلخٍرش ؿَٔ حالٓٞحٍ كزؼٜ٠خ هي حٗظ٤ٛ ٖٓ ٠ٜخؿش طَ٘٣ؼخص
ُٔلخٍرش  ٌٙٛحُظخَٛس ٝحُزؼ ٞح٥هَ ٣و ّٞريٍحٓش ٘ٓٝخه٘ش ٓ٘خٍ٣غ هٞحٗ ٖ٤طظؼِن
رٌحص حُٟٔٞٞعٝ .رٌُي طٌ ٕٞحُي ٍٝحُؼَر٤ش هي حٗظزٜض حُ ٠هطٍٞس  ٌٙٛحُظخَٛس،
ٕ٘ٔ

ٌُٖ ػِٜ٤خ حٕ طو ّٞرٔ٠خػلش حُـٜٞى الهٌ حُل٤طش ٝحُلٌٍ ٖٓ ٓٔخٟٝء ِٓٝز٤خص ٌٙٛ
حُظخَٛس ٖٓ هالٍ حهٌ حُظيحرٝ َ٤حالؿَحءحص حُالُٓش ٝحٌُلِ٤ش رٌٔخكلظٜخ.
* ح٤ٔٛش ٟٝغ طَ٘٣غ ػَر ٢هُٔ ٢ٓٞلخٍرش ؿَٔ حالٓٞحٍ ٠٣غ حُوط ١ٞحُؼَ٠٣ش
ُِـٞحٗذ حُظ ٌٖٔ٣ ٢حُو٤خّ رٜخ ٖٓ هالٍ حُظؼخٝ ٕٝحُظ٘ٔ٤ن ر ٖ٤حُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش
ٝحَُٜٔك٤ش ٝحُظَ٘٣ؼ٤ش ٝحالؿِٜس حالٓ٘٤ش ك ٢حُي ٍٝحُؼَر٤ش.
* طط َ٣ٞهٞحٗ٣َٓ ٖ٤ش حُلٔخرخص حَُٜٔك٤ش ُظ٘ٔـْ ٓغ ٌٓخكلش ؿَٔ حالٓٞحٍ
ٝطيٍ٣ذ حُؼخِٓ ٖ٤ك ٢حُٜٔخٍف ٝحُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش ٝحٓٞحم حُٔخٍ ٝؿ َْٛ٤ػِ٠
حالٓخُ٤ذ حُلي٣ؼش ٌُ٘ق ٓلخٝالص ؿَٔ حالٓٞحٍ ٝحالرالؽ ػٜ٘خ.
* حالٓظلخىس ٖٓ هزَس ػيى ٖٓ حُٜٔخٍف حُؼخُٔ٤ش حُظ ٢طظـٗ ٚلٌٓ ٞخكلش ؿَٔ
حالٓٞحٍ ٝحُؼَٔ ػِ ٠ح٣ـخى آُ٤ش ط٘ٔ٤ن ٝطؼخ ٕٝى ٖٓ ٢ُٝهالٍ طزخىٍ حُٔؼِٓٞخص
ٝحُوزَحص حُوخٗ٤ٗٞش ٝحُٔخُ٤ش ٝحُ٘وي٣ش حُظٗ ٖٓ ٢ؤٜٗخ حٕ طِؼذ ىٍٝح ٛخٓخ كٌٓ ٢خكلش
ؿَٔ حالٓٞحٍ.
* ح٤ٔٛش حٗظَحى حُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش ٝحَُٜٔك٤ش ك ٢حطوخً حُوَحٍحص ٝحُٔظخرؼش
حَُٔطزطش رٔـخٍ ٌٓخكلش ؿَٔ حالٓٞحٍ ٝكوخ ُِٔؼخٝ َ٤٣حُٞ٠حر ٢حُي٤ُٝش ٍَٟٝٝس
حُ٘ ٚرؤٕ ؿَٔ حالٓٞحٍ ؿَٔ٣ش ؿ٘خث٤ش ٣ؼخهذ ػِٜ٤خ حُوخٗ.ٕٞ
* ح٤ٔٛش حُظؤًي ٖٓ ٣ٞٛش حُ٘و ٚحالػظ٤خى ١ػ٘يٓخ ٣ظويّ ُلظق كٔخد ح ٝح٣يحع حٓٞحٍ
َُِٔس حال ٖٓ ٠ُٝهالٍ ٝػخثو ٚحُوخٗ٤ٗٞشٟٝٝ ،غ حٓظز٤خٕ ُٔؼَكش ٜٓيٍ حٓٞحُٓ ٚغ
حالكظلخظ رخُوٞ٤ى ٝحُٔـالص حُٔظؼِوش رخُٔؼِٓٞخص حالٓخٓ٤ش ُالكَحى ٝهخٛش ػِٔ٤خطْٜ
حَُٜٔك٤ش ٝحُٔخُ٤ش حُـي٣يس.
* حُ٘ ٚك ٢هخٌٗٓ ٕٞخكلش ؿَٔ حالٓٞحٍ ػِ ٠حُِحّ حُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش ٝحَُٜٔك٤ش
رخُو٤خّ رٌخكش حُظَط٤زخص ٝحالؿَحءحص حُظٗ ٖٓ ٢ؤٜٗخ ٓ٘غ حُؼٔالء ح ٝؿ ٖٓ َْٛ٤حُو٤خّ
رؼِٔ٤خص طَطز ٢رـَٔ حالٓٞحًٍٔ .خ ٣ـذ طؼٟ ٖ٤٤خر ٢ط٘ٔ٤ن كٓ ًَ ٢ئٓٔش ٓخُ٤ش حٝ
َٜٓك٤ش ٣و ّٞرخُ َٛٞر ٖ٤حُٔئٓٔخص ٝرِٓ ٖ٤طخص حُظلو٤ن حالٓ٘٤ش ،رخالٟخكش حُ٠
ح٤ٔٛش حُظيه٤ن ك ٢حُظوخٍ َ٣حُٔ٘٣ٞش ُِٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش ٝحطوخً ًخكش حالكظ٤خ١خص حالٓ٘٤ش
حَُٔطزطش رٌٜح حُٔـخٍ.
* ح٤ٔٛش ػوي ٓئطَٔحص ٗٝيٝحص طٜيف حُ َ٘ٗ ٠حُٞػُ ٢يً ٟخكش حُٔؼ٘ٝ ٖ٤٤ح١الػْٜ
ػِ ٠هطٍٞس ٝػٞحهذ ػِٔ٤خص ؿَٔ حالٓٞحٍ ٝآػخٍ ًُي ػِ ٠حُٔٞح ٖ١رٜلش هخٛش
ٝػِ ٠حالهظٜخى حُٔلِ ٢رٜلش ػخٓشٝ ،طيحٍّ  ٌٙٛحُظخَٛس رٌَ٘ ٓؼٔن ال٣ـخى كٍِٞ
ٓ٘خٓزش ُٔلخٍرظ.77ٚ
َٓ - 77ؿغ ٓخرن
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انًبحث انثاًَ :انضىابظ انقاَىٍَة انىطٍُة نًكافحة غسم األيىال عبز انصزافات
انتجارٌة .
طؼي ؿَحثْ ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝطٔ َ٣ٞحإلٍٛخد ٖٓ حُـَحثْ حُظ ٢طظَطذ ػِٜ٤خ آػخٍ ٓ٤خٓ٤ش
ٝحهظٜخى٣ش ٝحؿظٔخػ٤ش ٓيَٓسٝ ،ط٘خٍ ٖٓ ٤ٛزش حُيٝ ٍٝحُٔخٍ حُؼخّ ٝطِلن حٍَُ٠
رٔئٓٔخطٜخ حُيٓظ٣ٍٞش ،رـخٗذ ٟؼق حالهظٜخى حُٝ ،٢٘١ٞحُ ٍَ٠حٌُز٣ َ٤وغ ػِ٠
حُوطخع حُوخٝ .ٙأل٤ٔٛش حُٔٔؤُش ٝطؤػَٛ٤خ حُٔزخَٗ ػِ ٠حُٔٞىحٕ ٝحالهظٜخى حُ،٢٘١ٞ
ٗظْ ر٘ي حُٔٞىحٕ حًَُِٔ ١أْٓ ٍٗٝش ط٘٣َ٣ٞش ػٖ طو ْ٤٤حُٔوخ َ١حَُٔطزطش رـَٔ
حألٓٞحٍ ٝطٔ َ٣ٞحإلٍٛخدٝ ،هخٍ ٓٔخػي ٓلخكع ر٘ي حُٔٞىحٕ حًَُِٔ ١دمحم ػِ٢
حُ٘٤ن ك ٢حُـِٔش حالكظظخك٤ش أْٓ ،إ ؿَحثْ ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝطٔ َ٣ٞحإلٍٛخد ؿَحثْ
ػخرَس ُِي ٍٝال طليٛخ كيٝىَ٤٘ٓ ،ح ً حُٟٝ ٠غ حُٔٞؿٜخص ٝحُٞ٠حرٝ ٢طٌ٤ٛ ٖ٣ٞجخص
ٝأؿٔخّ ٌُٔخكلظٜخ ك ٢حُ٘ظْ حُٔخُ٤ش ٝحَُٜٔك٤شٓ ،ئًيح ً ٍَٟٝس ط٘ل ٌ٤حُٔطِٞرخص ك٢
ٝأهَ رز٢ء حُؼَٔ رخُٔئٓٔخص كٓ ٢ـخٍ ٌٓخكلش ؿَٔ
حهظ٤خٍ حُؼٔالء ٝحُِرخثٖ،
َّ
حألٓٞحٍ ٝطٔ َ٣ٞحإلٍٛخدٝ ،هخٍ« :طؼَٟ٘خ ُظو ْ٤٤ألًؼَ ٖٓ َٓس ٖٓ ؿٜخص هخٍؿ٤ش
َُٓ٘ ٝخ»ٓ ،ئًيح ً ط٤ٜ٘ق حُٔٞىحٕ  ٖٟٔحُيً ٍٝحص حُٔوخَ١
 ٞٛٝطو ْ٤٤ؿَ٤
ٍ
حٌُزَ٤سٝ ،أٟخف هخثالً« ٗ:ؼ ٍٞػِٟ ٠زخ ١حالُظِحّ رخُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش ٝحُٜٔخٍف
ُظَه٤ش حألىحء»ٓ ،ز٘٤خ ً ٝؿٞى ٗوً ٚز َ٤كٓٝ ٢خثَ طلي٣ي حُٔوخ َ١ك ٢حُٔئٓٔخص
ُِزؼي ػٖ ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝحإلٍٛخد ٝارؼخى «حٌُٔ٘الص ٝحُزال ٖٓ »١ٝحُوطخع حُٔخُ٢
ٓٝي حُؼـَحص ُٔ٘غ حالٓظٜيحف حُٔ٤خٓٝ ٢حالهظٜخىٝ ،١هَِ ٖٓ ٍر ٢حُلٜخٍ
حالهظٜخى ١ػِ ٠حُزالى رٔخ ٣ليع ٖٓ ؿَحثْ ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝحإلٍٛخدٝ ،هخٍ إ
حٛيحٍ حُوٞحٗٝ ٖ٤حٍُٔ٘٘ٞحص ؿً َ٤خفٍ ٓخ ُْ ٘ٛ ٌٖ٣خُي حُظِحّ ٔٓٝئ٤ُٝش ٖٓ حُـٜخص
حَُهخر٤شٓ ،ؼَرخ ً ػٖ حالِٗػخؽ ٖٓ حُٟٞغ حُلخُ ٢إلٌٓخٗ٤ش حُظؼَُٔ ٝوخً َ١زَ. ٟ
ٝكً ٢حص حُٔ٤خم ً٘ق حالهظٜخ ٢ٛحُٔؼظٔي كٌٓ ٢خكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝطَٔ٣ٞ
حإلٍٛخد ٖٓ ٝكيس حُظلَ٣خص حُٔخُ٤ش رٔٞم حُوَُ ّٞ١الٍٝحم حُٔخُ٤ش حُٜخىم
ػؼٔخٕ ،ػٖ كـْ حألٓٞحٍ حُٔـُٔٞش حُظ ٢طويٍ رـ ٘ ٖٓ %ٕ.حُ٘خطؾ حُٔلِ ٢حالؿٔخُ،٢
ٝهخٍ« ١:خُٔخ ًخٗض ٘ٛخُي ؿَحثْ ٍٓٔ٤ش ٝػِٔ٤خص ؿَٔ أٓٞحٍ كيىطٜخ ٓـٔٞػش
حُؼَٔ حُٔخُ ٢حُي٤ُٝش ال ري إٔ طؼزَ رخُٔٞىحٕ أ٠٣خ ً» ،الكظخ ً اُ ٠إٔ ؿخِٓ ٢حألٓٞحٍ
٣زلؼ ٕٞىٓٝخ ً ػٖ حُؼـَحص ك ٢حألٗظٔش حُٔخُ٤ش الٍطٌخد ؿَحثٔٝ ْٜا٣يحع حُٔزخُؾ ك٢
حُ٘ظخّ حَُٜٔكٗٝ ٢وِٜخ اُ ٠ؿٜخص أًؼَ ط٘ظٔ٤خ ً إلٟلخء حَُ٘ػ٤ش ػِٜ٤خ٤٠ٓ ،لخ ً أْٜٗ
ِ٣ـؤ ٕٝاُ ٠ط٣َٜذ حألٓٞحٍ ٖٓ رِي ٥هَ ٖٓ ى٘٣ ٍٝظَ٘ كٜ٤خ حُلٔخى ٝحُٔويٍحص حٝ
حٗ٘خء ًَٗخص ٝحُظل٣ٞالص حالٌُظَ٤ٗٝش الكَحُ ٌٓخٓذ ٓخُ٤ش ٝىٓؾ ًخَٓ ُالٓٞحٍ ك٢
حُ٘ظخّ حُٔخُ٤ٔٛٝ ،٢ش ُظ٘ل ٌ٤ػِٔ٤خطٝ ْٜأك٤خٗخ ً حُظزَػخص ٝحهخٓش حَُٔ٘ٝػخص حُو٣َ٤ش،
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رٜيف حرؼخى أٗظخٍحألؿِٜس حألٓ٘٤شٓ ،ز٘٤خ ً إٔ ٓـٔٞػش حُؼَٔ حُي٤ُٝش ُٔلخٍرش ؿَٔ
حألٓٞحٍ ٝطٔ َ٣ٞحإلٍٛخد هيٍص ك ٢آهَ طوخٍَٛ٣خ كـْ ؿَٔ حألٓٞحٍ رلٞحُ٠
طَُٜٗٝ ٕٞ٤ق حُظَُ ٕٞ٤ىٝالٍَ٤٘ٓ ،ح َ ُٞؿٞى َٛحع ٓلٔ ّٞر ٖ٤حُـَٔ٣ش ٓٝٝخثَ
حُٞهخ٣شًِٔٝ ،خ حرظيػض حألؿِٜس حَُهخر٤ش ٓٝخثَ ُِلي ٖٓ حُـَحثْ ُـؤ ؿخِٓ ٞحألٓٞحٍ
ألٓخُ٤ذ ٓظ٘ٞػش ٞٛٝالً ُِـٜخُ حَُٜٔكٟٞٓ ،٢لخ ً طؼيى ٜٓخىٍ حألٓٞحٍ حُوٌٍس ٖٓ
حُٔطٝ ٞحَُٔهش ٝحُظ٣َٜذ ٝحُظالػذ ك ٢حالٓٞحم حُٔخُ٤ش ٝطِ٤٣ق حُؼِٔش ٝحُوَ٘ٛش،
َٓ٘٤ح ً اُ ٠إٔ ٘ٛخى ىٍحٓش أًيص إٔ حألٓٞحٍ ٣ظْ ؿِٜٔخ ك ٢حُز٘ٞى ر٘ٔزش ٘% 8
رـخٗذ حَُٜحكخصٓ ،ئًيح ً ٟؼق هخٗ ٕٞػخّ ّٕٓٔٓٓ ،طخُزخ ً رلَ ٝػوٞرخص ٍحىػش،
ً٘ٝق ػٖ ٟؼق كخالص حإلرالؽ ػٖ ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝطٔ َ٣ٞحالٍٛخد ُؼخّ ٖٕٔٓ ّ
حُزخُـش « »8كخالص كو ٢ك ٢حُز٘ٞىٓ ،ز٘٤خ ً ٟؼق حُٔؼِٓٞخص ٝكخالص حالٗظزخ ٙحُظ٢
كَٓظ ْٜرلٔذ طؼزٗ ٖٓ َٙ٤ظخثؾ ِٓٔٓٞش ُظلو٤ن حُٔطِٞرخص ،ىحػ٤خ ً ُظو ْ٤٤حُٔوخَ١
حُٔخُ٤ش.
 ٖٓٝؿخٗزٜخ أًيص ٓي َ٣اىحٍس حُظلظ ٖ٤رز٘ي حُٔٞىحٕ حًَُِٔ ١أٓٔخء ػزي حَُكٖٔ،
إٔ حُٜيف ٖٓ حٍُٗٞش طؤٓٗ ْ٤ظخّ ٓخُ ٢هخثْ ػِ ٠اىحٍس حُٔوخٝ َ١طلي٣يٛخٝ ،أهَص
روطَ ٞ٣حؿ ٚحُز٘ٞى ك ٢كخُش ٟؼق حالُظِحّ ٖٓ ٓٔئ ٢ُٝحُـٜخُ حَُٜٔك ٢حُظ٢
٣ظَطذ ػِٜ٤خ ٝهٞع ؿِحءحص ٓخُ٤ش ٖٓ حُِٔطش حَُهخر٤ش ػِ ٠حُٔئٓٔخصٝ ،كِٔظْٜ
حُٔٔئ٤ُٝشً٘ٝ ،لض ػٖ هلَ كٔخرخص َُٔحِٓ ٢حُز٘ٞى حُٔٞىحٗ٤ش ك ٢رؼ ٞحُيٍٝ
حُؼَر٤ش ٝحإلكَ٣و٤شٔٓ ،خ ٣ظَطذ ػِ ٚ٤ط٘ي٣ي حَُٔحهزش ٝا٣ـخى آُ٤ش ُو٤خّ كـْ حُٔوخَ١
ٌٓٝخكلظٜخ ٝاػخىس حُ٘ظَ ك ٢ػالهش حَُٔحِٓش ك ٢حُز٘ٞى ٝحَُٜحكخصٝ ،هخُض إ
حُوطخع حُٔخُ ٖٓ ٢أًؼَ حُوطخػخص طٍَ٠ح ً ٖٓ ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝطٔ َ٣ٞحإلٍٛخدٔٓ ،خ
٣يػُٟٞ ٞغ ٓ٤خٓخص طؤٓ٤٘٤ش ٍٝكغ حُٞػ ٢رٔوخ َ١ؿَٔ حألٓٞحٍٝ ،أًيص إٔ ٓئَٗ
حُؼِٔ٤خص ؿ َ٤حُؼخى٣ش ك ٢ر٘ي حُٔٞىحٕ حًَُِٔ٣ ١ويٍ رـ «ٖٓ» أُق ؿ٘ٛٞٗٝ ،ٚ٤ض
رؤ٤ٔٛش حالُظِحّ رخُٞ٠حر ٢ك ٢حُظؼخٓالص حُٔخُ٤ش ٝحُظزِ٤ؾ حُلُِ ١ٍٞلي ٖٓ ػِٔ٤ش ؿَٔ
حألٓٞحٍ ُظظٌٖٔ حُـٜخص حُٔٔئُٝش ٖٓ أىحء ٝحؿزخطٜخ.
انًطهب األول :يىقف انفقه االساليً يٍ انضىابظ انقاَىٍَة نًكافحة غسم األيىال
عبز انبُىك .
ٛيٍ هَحٍ ٤ٛجش ًزخٍ حُؼِٔخء ٍهْ ٔ 9رظخٍ٣ن ٕٕٕٛٔٗٓ/٘/ـ ،رظـَ ْ٣حُظٔظَ
ٝحػظزخٍ إٔ حُٔزِؾ حٌُ٣ ١ل َٜػِ ٚ٤حُٔٞح ٖ١أ ٝحألؿ٘زُِ ٢ظٔظَ ٣ؼظزَ ٓخالً كَحٓخً،
ألٗ ٚرال ػٓ ٝٞزخف ،هخٍ طؼخُٝ :٠ال طؤًِٞح أٓٞحٌُْ ر ٌْ٘٤رخُزخ َ١ـ حُزوَس  ٔ88ـ
حُ٘ٔخء  ٕ9ح٣٥ش.
ٝطٟٞق حُيٍحٓخص حُظ ٢أؿَ٣ض ػِ ٠ظخَٛس حُظٔظَ ك ٢حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش
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حُٔؼٞى٣ش إٔ ػيى حُو٠خ٣خ حُظ٣ ٢ظْ حُظلو٤ن كٜ٤خ كٌٛ ٢ح حُو ٜٙٞطظَحٝف ر ٗٓ ٖ٤ـ
ٓ ٙه٤٠ش ٤ٓٞ٣خ ً طَ٘ٔ ٓ ٔ9ي٘٣ش طوُ ّٞـخٕ ٌٓخكلش حُظٔظَ رخُظلَٝ ١حُظلو٤ن كٜ٤خ،
ٝك ٢كخُش ػزٞص ٝحهؼش حُظٔظَ ٘ٔ٣غ حألؿ٘زٓ ٖٓ ٢ـخىٍس حُزالى كظ٣ ٠و ّٞرَى ؿٔ٤غ
حألٓٞحٍ حُٔٔظلوش اُ ٠حُلٌٓٞش ػْ ٣ظْ طَك ِٚ٤اُ ٠هخٍؽ حُزالى.78
ٝهي أٗخٍ ٜٓطل ٠ػزيحُٔالّ اُٞٓ ٠هق حُٝ ٖٔ٤هطَ ٝحإلٓخٍحص ٝحٌُ٣ٞض ٖٓ
ػِٔ٤ش ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝحُظيحرٝ َ٤حُوٞحٗ ٖ٤حُظ ٢أٛيٍطٜخ  ٌٙٛحُيُٞٔ ٍٝحؿٜش ٛـٌٙ
حُـَٔ٣ش.
ػخٓ٘خًٞٓ :هق حُلو ٚحالٓالٓ ٖٓ ٢ؿَٔ حألٓٞحٍ:
اًح ًخٕ ٜٓطِق "ؿَٔ حألٓٞحٍ" ُْ َ٣ى ك ٢حُلو ٚحالٓالٓ ، ٢كبٕ حإلٓالّ هي
حٓظويّ ٜٓطِلخص أٓٝغ ىالُش ٖٓ ٜٓطِق ؿَٔ حألٓٞحٍٜٓ ٞٛٝ ،طِق "حُٔخٍ
حُلَحّ" أ" ٝحٌُٔذ حُلَحّ" أ" ٝحٌُٔذ ؿ َ٤حَُٔ٘ٝع".
ٝاًح ًخٕ حُؼخُْ هي أٓظ٤وع ػِ ٠ػِٔ٤ش ؿَٔ حألٓٞحٍ ً٘خطؾ ُِٓٔ ٢ًٞلظَك٢
ٌٛح حُِٔٞى ٓغ ٓلخُٝظ ْٜأًخد حُٔخٍ حُلَحّ ٛلش حَُ٘ػ٤ش أ ٝحُوخٗ٤ٗٞش ك ٢حُوَٕ
حُؼَ٘ ،ٖ٣كبٕ حإلٓالّ هي أرخٕ ػٖ ٓٞهل ٖٓ ٚحُٔخٍ ػخٓش ٝحُٔخٍ حُلَحّ روخٛش،
كؤكَ حُلالٍ ٝىػخ اُٝ ٚ٤رٓ ٖ٤زِٝ ،ٚكَّ حُلَحّ ٝؿَٓٝ ٚأطوٌ ٌُُي ٓزالً ػيس
ُِٞهخ٣ش ٓ٘ ٚػِٔٓ ٠ظ ٟٞحألكَحى ٝػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُيُٝش ٌٖٔ٣ٝ ،ر٤خٕ ًُي ٓٞؿِح ً ك٢
ح٥ط:٢
أٝالًٗ :ظَس حإلٓالّ اُ ٠حُٔخٍ:
طوَ حَُ٘٣ؼش حُلطَس حُظ ٢كطَ هللا حإلٗٔخٕ ػِٜ٤خ ٖٓ كذ ُِٔخٍ اُ ٠كي حُلظ٘ش،
ٝهي َٛف حإلٓـالّ رٌُي ،هخٍ طؼخُُِ٘ ٖ٣ُ:٠خّ كذ حُٜ٘ٞحص ٖٓ حُ٘ٔخء ٝحُزٖ٘٤
ٝحُو٘خ َ٤١حُٔو٘طَس ٖٓ حٌُٛذ ٝحُل٠ش ٝحُو َ٤حُٔٔٓٞش ٝحألٗؼخّ ٝحُلَع ًُي ٓظخع
حُل٤خس حُيٗ٤خ ٝهللا ػ٘ي ٙكٖٔ حُٔآد آ٣ش ٗٔ آٍ ػَٔحٕ.
ٝهخٍ طؼخُ:٠حُٔخٍ ٝحُز٘٘٣ُ ٕٞش حُل٤خس حُيٗ٤خ آ٣ش  ٗٙحٌُٜقٝ ،هي  َٜ٣حألَٓ اُ٠
كي حالكظ٘خٕ رخُٔخٍ ٝحُُٞي ،هخٍ طؼخُ:٠اٗٔخ أٓٞحٌُْ ٝأٝالىًْ كظ٘ش ٝهللا ػ٘ي ٙأؿَ
ػظ ْ٤آ٣ش ٘ٔ حُظـخرٖ.
ٌُُٝي أهَ حإلٓالّ طل َ٤ٜحُٔخٍ ٖٓ كالٍ ًًَٝ ،حُؼِٔخء َ١م حُلالٍ :٢ٛٝ
ٔ) حُؼَٔ حَُٔ٘ٝع  ٞٛٝحألٓخّ ك ٢حٌُٔذ ٝرٔ٣ ٚظو ْ٤أَٓ حُلَى ٝحُٔـظٔغ
ٕ) حإلٍع رَ٘ ١إٔ ال ٣ظؼـَ حُٞحٍع طل ِٚ٤ٜربُٛخم ٍٝف ٍٓٞػ.ٚ
ٖ) حُٜزخص ٝحُٜيهخص ٝحًُِخس ٓٝخ ِ٣لن رٜخٝ ،هي كغ حإلٓالّ ػِ ٠حُِٛي كٜ٤خ
هيٍ حالٓظطخػش ،ألٜٗخ طئى ١اُ ٠حٓظَٔحء حُي٤ٗٝش ٝطوظَ ٍٝف حُؼِس ٝطلي
ٖٓ ػٞحَٓ ٗ ٜٝٞحألٓش ٍٝه ٢حُٔـظٔغ.
ٔٓ ٖٓٝخص حإلٓالّ أٗ٠٣ ُْ ٚغ كيح ً ُِوِش أ ٝحٌُؼَس ك ٢حُظِٔي ٖٓ ٣َ١ن حُلالٍ،
 ٌُٚ٘ٝحٗظَ ١ـ ًٔخ  َٟ٣حُلوٜخء ـ ػالػش َُِٗ ١ٝظِٔي :٢ٛٝ
 - 78ى  .ػزي حُِط٤ق كٖٔ ؿَحثْ ؿَٔ حالٓٞحٍ ر ٖ٤حُظلٔ َ٤حُؼِٔٝ ٢حُظ٘ظ ْ٤حُوخٗ , ٢ٗٞحُوخَٛس ّٔ997 ,
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ٔ .ؿٔغ حُٔخٍ ٖٓ كالٍٝ ،أٓخ حُـٔغ ٖٓ كَحّ ٝإ أًٔذ حٌُِٔ٤ش حُظخَٛس اال أٗٚ
 ٍُٝػِٓ ٠خٌُ.ٚ
ٕ .اٗلخم حُٔخٍ ك ٢حُلالٍ ،كخٌُِٔ٤ش ال طٌٔذ حُظَٜف حُٔطِن ُإلٗٔخٕ ،إٔ هٞ٤ىح ً
ٗظ ٠هي ٟٝؼض ػِ ٠حُظَٜفً ،خُظو٤٤ي رؼيّ حَُٔف ًِٞٝح ٝأَٗرٞح ٝال
طَٔكٞحآ٣ش ٖٔ حألػَحفٝ ،كَٛٝ ٝخ٣ـــــش ٝكـَ ػِ ٠حُٔلٜخء ٝال طئطٞح
حُٔلٜخء أٓٞحٌُْ حُظ ٢ؿؼَ هللا ٌُْ ه٤خٓخ آ٣ش ٘ حُ٘ٔخءٝ ،طلَ ْ٣حُظـخ ُٝك٢
حُظَٜف كخٍ حُٞال٣ش ٝحُٛٞخ٣شٝ ،حرظِٞح حُ٤ظخٓ ٠كظ ٠اًح رِـٞح حٌُ٘خف كبٕ
آٗٔظْ ٍٓ٘ٗ ْٜيح ً كخىكؼٞح اُ ْٜ٤أٓٞحُٝ ْٜال طؤًِٛٞخ آَحكخ ً ٝريحٍح ً إٔ ٌ٣زَٝح
ً ٖٓٝخٕ ؿ٘٤خ ً كِٔ٤ظؼلق ً ٖٓٝخٕ كوَ٤ح ً كِ٤ؤًَ رخُٔؼَٝف}آ٣ش  ٙحُ٘ٔخء.
ٖ .أىحء كن هللا كٔ٤خ ر ٖ٤حٌُٔذ ٝحإلٗلخم ،هخٍ طؼخُٝ :٠حٌُ ٖ٣ك ٢أٓٞحُ ْٜكن
ٓؼُِِٔ . ّٞخثَ ٝحُٔلَ ّٝآ٣شٕٗ ٕ٘ ،حُٔؼخٍؽ.
ٝرٌٜح أطخف حإلٓالّ حُلَٛش ٌَُ َٗ٣ق ػل٤ق إٔ ٣ظٌٔذ ٖٓ حُلالٍ ًٔخ ٣لِٞ
ُٝ ٚإ ِٓي حٌُؼٝ َ٤حٌُؼ ٖٓ َ٤حألٓٞحٍ ٓخ ىحٓض َٗ ١ٝحٌُٔذ ٖٓ حُلالٍ هي
طٞكَص.
حإلٓالّ ٝحُٔخٍ حُلَحّ:
ٗ ٠ٜحإلٓالّ حُ٘خّ ػخٓش ٝحُِٔٔٔ ٖ٤روخٛش ػٖ ؿٔغ حُٔخٍ ٖٓ كَحّ ِٓٝي
ك ٢حُلي ٖٓ ًُي ٍؿزش ك ٢حُٔ٘غ ٓ٘ٓ ٚز.ٖ٤ِ٤
ـ حُٔز َ٤حأل ٜٙٞٗ :ٍٝػخٓش طلَّ حُٔخٍ حُلَحّ.
ـ ح ُٔز َ٤حُؼخٗ :٢هخ ٙك٤غ حُ٘ ٚػِٜٓ ٠خىٍ رؼٜ٘٤خ ٌُِٔذ حُلَحّ ٓغ طلَٜٔ٣خ
ٝحُٔز َ٤حأل ،ٍٝأٟٝق ٓخ  ٌٕٞ٣ك ٢هطخد حُوَإٓ حٌَُ ْ٣رخُظلَ ْ٣حُؼخّ ألًَ
أٓٞحٍ حُ٘خّ رخُزخٝ ٖٓٝ ،َ١ؿ ٙٞاػـخُ حُوَإٓ ً٘ل ٚحُ٘وخد ػٖ حُٔٔظـيحص حُظُْ ٢
طٌٖ ٓٞؿٞىس ك ٢ػ َٜحُ٘زٞس أً ٝخٗض ٓٞؿٞىس ٌُٜ٘ٝخ ٗخىٍس ًٝؼَص ك ٢ػَٜٗخ،
هخٍ طؼخُٝ :٠ال طؤًِٞح أٓٞحٌُْ ر ٌْ٘٤رخُزخٝ َ١طيُٞح رٜخ اُ ٠حُلٌخّ ُظؤًِٞح كَ٣وخ ً ٖٓ
أٓٞحٍ حُ٘خّ رخإلػْ ٝأٗظْ طؼِٔ ٕٞآ٣ش  ٔ88حُزوَس ،كوي ٜٗض ح٣٥ش ػِ ٠طلَ ْ٣أًَ
ٓخٍ حُـ َ٤رخُزخَٛٝ ،َ١كض رؤٕ رؼ ٞحُ٘خّ ٣يكؼُِٔٔ ٕٞئٍٞٗ ٖ٤ُٝس ُظَ٤ٔ٤
ٓز َ٤أًَ أٓٞحٍ حُـ َ٤رخُزخٝ ،َ١هي ػزَ ػ٘ ْٜرخُلٌخّ ال ػِ ٠أٗٝ ْٜالس حألَٓ
ٝكي ْٛرَ ٘٣يٍؽ ك ٢حُٛٞق ًَ ٓٔج ٍٞكٞٓ ٢هؼٓ ( ٚيٓ َ٣ئٓٔشٓ ،ي َ٣ر٘ي ،
ٓيًَٗ َ٣شٓ ،يَٜٓ َ٣ف) ٝؿ ٖٓ َْٛ٤أؿَ ط َ٤ٔ٤حُٔزَ ُٜئالء ٓ ،غ حُ٘ ٚػِ٠
إٔ ٖٓ ٣لؼًُِ ٕٞي ٣ؼِٔ ٕٞكَٓظٝ  ٚأٗظْ طؼِٔ.79ٕٞ
ًٔخ ٍٝى ه ٍٞهللا طؼخُ٣:٠خ أٜ٣خ حٌُ ٖ٣آٓ٘ٞح ال طؤًِٞح أٓٞحٌُْ ر ٌْ٘٤رخُزخ َ١اال
إٔ طٌ ٕٞطـخٍس ػٖ طَحٝ ٌْ٘ٓ ٝال طوظِٞح أٗلٌْٔ إ هللا ًخٕ رٌْ ٍكٔ٤خ٣ ٖٓٝ ،لؼَ
ًُي ػيٝحٗخ ً ٝظِٔخ ً كٔٞف ٗ٤ِٜش ٗخٍح ً ًٝخٕ ًُي ػِ ٠هللا َ٤ٔ٣ح  آ٣ش ٖٓ ،ٕ9
حُ٘ٔخء٣ٝ ،ل ٖٓ ْٜحُ٘ ٚإٔ حإلٓالّ هي أؿِن رخرخ ً ٝكظق أرٞحرخ ً ٗظ ،٠كخُزخد حٌُ ١أؿِوٚ

َٓ - 79ؿغ ٓخرن
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 ٞٛأًَ أٓٞحٍ حُـ َ٤رخُزخٝ َ١حألرٞحد حُظ ٢كظلٜخ طظؼيى رظؼيى حألٗ٤خء حُٔظخؿَ كٜ٤خ
ٝحُظ ٢ال كُٜ َٜخ.
ٝكٌٍ حإلٓالّ ٖٓ حٓظـالٍ حُئً ٖ٣زُ َ٤ـٔغ حُٔخٍ  ًِٙ٘ٝأ ٝاىػخء طٌِٔٚ
ً ُٞٝخٕ ًُي ٖٓ ٍؿخٍ حُؼِْ حَُ٘ػ ٢أٗلٔٝ ،ْٜكٌٍ ٖٓ أٗخّ كؼِٞح ًُي كٔ٤خ ٓزن،
هخٍ طؼخُ٣ :٠خ أٜ٣خ حٌُ ٖ٣آٓ٘ٞح إ ًؼَ٤ح ٖٓ حألكزخٍ ٝحَُٛزخٕ ُ٤ؤًِ ٕٞأٓٞحٍ حُ٘خّ
رخُزخٝ َ١حٌُ ٌِٕٝ٘٣ ٖ٣حٌُٛذ ٝحُل٠ش ٝال ٘٣لوٜٗٞخ كٓ ٢ز َ٤هللا كزَ٘ ْٛرؼٌحد أُ.ْ٤
٣ ّٞ٣لٔ ٠ػِٜ٤خ كٗ ٢خٍ ؿ ْٜ٘كظٌ ٟٞؿزخٝ ْٜٛؿ٘ٞرٝ ْٜظٌٛ ٍْٜٛٞح ٓخ ًِ٘طْ
ألٗلٌْٔ كٌٝهٞح ٓخ ً٘ظْ طٌِ٘ ٕٝآ٣شٖٗ حُظٞرش.
ًٔخ ُؼٖ هللا حُٜٞ٤ى رٔزذ طَٜكخط ْٜحُٔخُ٤ش ؿ َ٤حَُٔ٘ٝػش ٝ أهٌ ْٛحَُرخ
ٝهي ٗٝ ٜٞأًِ ْٜأٓٞحٍ حُ٘خّ رخُزخٝ َ١حػظيٗخ ٌُِخكَ ْٜ٘ٓ ٖ٣ػٌحرخ ً أُٔ٤خ
آ٣ش ٔ ٔٙحُ٘ٔخء.
ٝحَُٓ ٍٞـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ٣زُ٘ ٖ٤خ إٔ حُٔخٍ حُلَحّ ٣زطَ ػَٔ ٛخكزً ُٞٝ ،ٚخٕ حُؼَٔ
ٗٞع هَرش ٖٓ ك٤غ حُظخٝ ،َٛك ٢حُلي٣غ (إ هللا ٤١ذ ال ٣وزَ اال ٤١زخٝ ،إٔ هللا أَٓ
ػزخى ٙحُٔئٓ٘ ٖ٤رٔخ أَٓ ر ٚػزخى ٙحَُِٔٓ ،ٖ٤كوخٍ٣ :خأٜ٣خ حََُٓ ًِٞح ٖٓ حُط٤زخص
حُٔئٓ٘ٝ ,٘ٔ ٕٞهخٍ٣:خ أٜ٣خ حٌُ ٖ٣آٓ٘ٞح ًِٞح ٖٓ ٤١زخص ٓخ ٍُه٘خًْ حُزوَس ٕ ,ٔ7ػْ
ًًَ حَُؿَ أٗؼغ أؿزَ ٣ط َ٤حُٔلَ ٣و٣ ٍٞخ ٍدٓٝ .طؼٔ ٚكَحّ َ٘ٓٝر ٚكَحّ
ٝؿٌ ١رخُلَحّ كؤٗٔ٣ ٠ظـخد ُ )ٚحُلي٣غ ٛ.ل٤ق ِْٓٔ ٍٕ 7ٖٓ/هْ٘ٔٓٔ.
ٝكٓ ٖ٤ؤٍ ٓؼي رٖ أرٝ ٢هخ ٠ٍٟ ٙهللا ػ٘ ٍٍٞٓ ٚهللا ـ  ٠ِٛهللا ػِٚ٤
 ِْٓٝـ إٔ ٣يػ ٞهللا ُ ٚرخٓظـخرش حُيػٞس ،هخٍ ػِ ٚ٤حُٔالّ ُ٣ :ٚخ ٓؼي أ١ذ ٓطؼٔي
طٌٖ ٓٔظـخد حُيػٞس .حُٔؼـْ حأل. ٖٔٔ/ٙ ٢ٓٝ
ًٔخ  ٠ٛٝحَُٓ ٍٞـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ رظَى ًَ ٓخ كٗ ٚ٤زٜش حطوخء ُِٞهٞع ك ٢حُ٘زٜشٝ ،ك٢
حُلي٣غ (إ حُلالٍ رٝ ٖ٤إ حُلَحّ رٝ ٖ٤رٜٔ٘٤خ أٓ٘ٓ ٍٞظزٜخص ال ٣ؼِٜٔخ ًؼٖٓ َ٤
حُ٘خّ .كٖٔ حطو ٠حُ٘زٜخص كوي حٓظزَأ ُيٝ ٚ٘٣ػَٝ ٖٓٝ ٟٚهغ ك ٢حُ٘زٜخص ٝهغ ك٢
حُلَحًّ ،خَُحػَ٣ ٢ػ ٠ك ٍٞحُلٔٗٞ٣ ٠ي إٔ ٣وغ ك )ٚ٤حُزوخٍٕ8/ٔ ١
ٍ ٕٔٔ9/ِْٖٔٓٝهْٝ ٔ٘99حُِلع ُ. ٚ
ٝك ٢حُلي٣غ (ىع ٓخ ٣َ٣زي آُ ٠خ ال ٣َ٣زي) حُٔٔظيٍى ٔٛ ٔٔٙ/ل٤ق
حرٖ كزخٕ ٕ.ٗ98/
إ ٓٞهق حإلٓالّ ٣َٛق كٍ ٢ىّ ًَ كؼَ ظخ َٙٛه٘٣ َ٤ظؾ ػٖ حُٔخٍ حُلَحّ،
ً ُٞٝخٕ ػزخىس ٓخُ٤ش أ ٝريٗ٤ش أٔٛ ٝخ ٓؼخً ،كوخٍ ٍٓ ٍٞهللا (ال طوزَ ٛالس رـٍٜٞ١ َ٤
ٝال ٛيهش ٖٓ ؿِٛ )ٍٞل٤ق ِْٓٔ ٔٝ ،ٕٓٗ/ك ٢حُٔ٘ش ًٌُي ر٘ؤٕ حُلؾ (اًح هَؽ
حَُؿَ كخؿخ ً ر٘لوش ٤١زش ٟٝٝغ ٍؿِ ٚك ٢حُـَُ ك٘خىُ ٟز٤ي حُُِ ْٜز٤ي ٗخىح٘ٓ ٙخى ٖٓ
حُٔٔخء ُز٤ي ٓٝؼي٣يُ ،حىى كالٍ ٍٝحكِظي كالٍ ٝكـي ٓزَ ٍٝؿٓ َ٤ؤُٝ .ٍٝاًح
هَؽ رخُ٘لوش حُوز٤ؼش كٟٞغ ٍؿِ ٚك ٢حُـَُ ك٘خىُ ٟز٤ي حُُِ ْٜز٤يٗ ،خىح٘ٓ ٙخى ٖٓ
حُٔٔخء ال ُز٤ي ٝال ٓؼي٣ي ُحىى كَحّ ٗٝلوظي كَحّ ٝكـي ؿٓ َ٤زَ )ٍٝحُطزَحٗ٢
ك ٢حألٓٝـٍ ٕ٘ٔ/٘ ٢هْ ٓ.ٕٕ٘88
ٓ - 8حُطزَحٗ ٢ك ٢حألٓٝـٍ ٕ٘ٔ/٘ ٢هْ ٓ.ٕٕ٘88
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ًٔخ ٍٝى ه ٍٞحَُٓ ٍٞـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ٖٓ طٜيم رؼيٍ طَٔس ٖٓ ًٔذ ٤١ذ ٝال ٣وزَ
هللا اال حُط٤ذ ٝإ هللا ٣ظوزِٜخ ر ٚ٘٤ٔ٤ػْ َ٣رٜ٤خ ُٜخكزٜخ ًٔخ َ٣ر ٠أكيًْ كِ)… ٙٞ
ِْٓٔ
أهَؿٚ
ٝر٘لٙٞ
ٖٗٗٔ،
ٍهْ
ٕ٘ٔٔ/
حُزوخٍ١
(ٕ )7ٕٓ/ف ٗٔٓٔ
ٌ٣ٝل ٠إٔ حإلٓالّ هي طٞػي ًَ ٖٓ ؿٔغ ٓخال ٖٓ كَحّ ٣ ٖٓ ًَٝل ٠٤ػِ٠
حُٔخٍ حُلَحّ رؤٕ ٓآُ ٚاُ ٠ؿٝ ْٜ٘رجْ حُٜٔخىٝ ،ك ٢حُلي٣غ حَُ٘٣ق( أُ ١لْ ٗزض ٖٓ
ٓلض كخُ٘خٍ أ ٠ُٝر )ٚحُٔٔظيٍى ٍٗ ٔٗٔ/هْ ٖٛ ،7ٔٙل٤ق رٖ ك٤خٕٕٖٔ78/
ٖٓ٘ حُظٌٌَٓٛ ٕ٘ٔ/ٕ ١ح ػٖ حُٔز َ٤حأل ٞٛٝ ٍٝحُظلَ ْ٣ر٤ٜـش حُؼٌُِٔٔ ّٞذ
حُلَحّ.
حُٔز َ٤حُؼخٗ( ٢حُوخ : )ٙك٤غ حُ٘ ٚػِٜٓ ٠خىٍ رؼٜ٘٤خ ٌُِٔذ حُلَحّ ٓغ
طلَٜٔ٣خ ٣ ٖٓٝوق ػِٜٓ ٠خىٍ حٌُٔذ حُلَحّ (ؿَٔ حألٓٞحٍ) ٣يٍى إٔ ًؼَ٤ح ً ٖٓ
ٜٓخىٍٔٓ ٙخ ٗ ٚحإلٓالّ ػِ ٠طلََٛ ٚٔ٣حكش ْ٤ُٝ ،رخإلٌٓخٕ كًُ َٜي٢ٌُ٘ٝ ،
أٗ َ٤اُ ٠رؼ ٌٙٛ ٞحُٜٔخىٍ ٓغ حُظًَ ِ٤ػِ٤ٛ ٠ؾ حُؼٔ ّٞحُٔخروش ك ٢حُظلَ،ْ٣
ٝحُوخػيس حُؼخٓش ك ٢حُلو ٚحالٓالٓ ٢إٔ حأل َٛك ٢حألٗ٤خء حإلرخكش ٝإٔ ًٔذ حُٔخٍ
ٖٓ حُطَم حَُ٘ػ٤ش ٓزخف ٜٓٔخ ط٘ٞػض ٓٝخثَ ٌٛح حٌُٔذ ٖٓ أػٔخٍ حٍُِحػش (ػيح
حُ٘زخطخص حُٔلَّ ٍُحػظٜخ أ ٝحٓظويحٜٓخ ًخألكٝ ٕٞ٤حُوخص) ًٌُٝي حُظـخٍس  ٢ٛٝك٢
ؿِٔظٜخ حُ٘٘خ ١حالهظٜخى ١حُوخثْ ػِ ٠طزخىٍ حُِٔغ ٝحُٔ٘ظـخص رخُز٤غ ٝحَُ٘حء ٝحًَُ٘ش
ٝؿَٛ٤خ ٖٓ حُظَٜكخص ٝحُؼوٞى ٝحُٜ٘خػش  ٢ٛٝاػيحى ٘ٛٝغ ٓخ ٣لظخؽ اُ ٚ٤حإلٗٔخٕ
ك ٢ؿٔ٤غ ٗئ ٕٝك٤خطٝ ،ٚهي  َٔ٘٣حُ٘٘خ ١حُٜ٘خػ ٢حٍُِحػش ٝحُظـخٍس ٓؼخ ً ٘ٛٝخى
ٜٓخىٍ أهٌَُٔ ٟذ حُٔخٍ ؿٓ َ٤خ ًًَٗخ ٓ ٢ٛٝزخكش ك ٢حَُ٘ع ًخُٔٞحٍ٣غ
ٝحُٛٞخ٣خ ٝحُٜزخص ٝحُٜيهخص.
 ٌٙٛ ًَٝحألٓٞحٍ كالٍ ًٔزٜخ ٗٝوِٜخ ٝحالٓظلخىس ٜٓ٘خ ٝؿٍ٘ ٢رق ٖٓ ٍٝحثٜخ
كخُلو ٚحالٓالٓ ٢ال ط٤٠ن كَ١ ٢م ًٔذ حُٔخٍ ٝحالٗظلخع رٌُُٝ ٚي كال ػٌٍ ألكي
ػ٘ ٢ر ٚحُ٘خٍع كلَٓٝ ٚػخطذ ػِ ٠حُؼي٣ي ٖٓ
ك ٢حرظـخء حُٔخٍ حُلَحّ ٌٛٝح ٓخ ُ
ٓ ٞٛٝ ٍٙٞٛخ ٗ٘ َ٤اُ ٚ٤ك ٢طلَ ْ٣حُ٘خٍع ُزؼ ٞأٗٞحع حُٔخٍ ُٝزؼ ٞحألٗ٘طش حُظ٢
طئى ١اُ ٠حٌُٔذ حُلَحًُّ ٖٓٝ ،ي:
أ ـ حٌَُٔٔحص ٝحُٔويٍحص ،رٌَ ٍٛٞٛخ ٝأٗٞحػٜخ ٝأُٞحٜٗخ ٝهِِٜ٤خ ًٝؼَٛ٤خٝ ،ك٢
حُلي٣غ حَُ٘٣قُ :ؼٖ ٍٓ ٍٞهللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ك ٢حُؤَ ػَ٘س
( ػخَٛٛخ ٓٝؼظَٜٛخ ٗٝخٍرٜخ ٝكخِٜٓخ ٝحُٔلُٔٞش آُٝ ٚ٤خهٜ٤خ ٝرخثؼٜخ ٝأًَ
ػٜٔ٘خ ٝحُٔ٘ظَُٜ ٟخ ٝحُٔ٘ظَحس ُ )ٚحُظٌٍَٓ ٘89/ٖ ١هْ ٘ٝ ٕٔ9هخٍ كي٣غ
ؿَ٣ذ ،حرٖ ٓخؿٍ ٕٕٔٔ/ٕٚهْ ٔ. ٖٖ8
ٝر ٖ٤ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إٔ ًَ ٌَٓٔ هَٔ  ٌَٔٓ ًَٝكَحٍّ ٔ٘87/ٖ ِْٔٓ .هْ
ٕٕٓٓ.
َٛٝف رؤٕ ٓخ أٌَٓ ًؼ َٙ٤كوِ ِٚ٤كَحّ .حُٔٔظيٍى ػِ ٠حُٜل٤لٖ٤
ٍٖ ٗٙٙ/هْ  ،٘7ٗ8أر ٞىٝحى ٍٖ ٖٕ7/هْ ٔٛ ، ٖٙ8ل٤ق حرٖ ك٤خٕ ٕٕٕٔٓ/
ٖٓ٘ حرٖ ٓخؿ ٕٔٔٗ/ٕ ٚف ٕٝ ٖٔ9حُظٌَٓ. ٕ9ٕ/ٗ ١
ٕٖٔ

ًٔخ كَّ حإلٓالّ ر٤غ ًَ ٓخ طؤَ  ٌٖ٣ ُْ ُٞٝرخُٜ٘ؼش ٝكَّ ر٤ؼٜخ
أ ٝحالطـخٍ كٜ٤خ ُ ُٞٝـ َ٤حُِٔٔٔٝ ،ٖ٤ك ٢حُلي٣غ حَُ٘٣ق (إٔ حٌُ ١كَّ َٗرٜخ كَّ
ػٜٔ٘خ) ٛل٤ق ِْٓٔ ٖ.8ٔ ٕٔٓٙ/
رَ إ حُٜلخر ٢حُـِ َ٤أرخ ِ١لش ٍ ٠ٟهللا ػ٘ ٚهخٍ٣ :خ ٍٓ ٍٞهللا اٗ٢
َٔ حُيٗخٕ ٖ٘ٓ .حُظٌَٓ١
حٗظَ٣ض هَٔح ً أل٣ظخّ ك ٢كـَ ١كوخٍ :أَٛم حُؤَ ّ ًٝ
ٖ ٘88/ف ٖ ٖ٘ٓ ، ٕٔ9حُيحٍ هط٘ ٕٙ٘/ٗ ٢حُٔؼـْ حٌُز. 99/٘ َ٤
ٝهي ًخٕ حَُٓ ٍٞـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ٣ئىد ر٘لٔ٣ ٖٓ ًَ ٚظخؿَ ك ٢حُؤًَُٝ ،ي ربٟخػش
ٍإ ّٝأٓٞحُ ْٜػِ ،ْٜ٤ػٖ حرٖ ػَٔ ٍ ٠ٟهللا ػٜ٘ٔخ هخٍ( :أَٓٗ ٢حُ٘ز ٢ـ  ٠ِٛهللا
ػِ ِْٓٝ ٚ٤ـ إٔ آط ٚ٤رٔي٣ش ـ  ٢ٛٝحُ٘لَس ـ كؤط٤ظ ٚرٜخ كؤٍَٓ رٜخ كؤَٛم رٜخ ػْ
 ٠رٜخ كلؼِض كوَؽ رؤٛلخر ٚاُ ٠أٓٞحم حُٔي٘٣ش ٝكٜ٤خ ُهخم
أػطخٜٗ٤خ ٝهخٍ حؿي ػِ ّ
حُؤَ هي ؿِزض ٖٓ حُ٘خّ ،كؤهٌ حُٔي٣ش ٓ٘ ٢ك٘ن ٓخ ًخٕ ٖٓ طِي حُِهخم رلَ٠ط ٚػْ
أػطخٜٗ٤خ ٝأَٓ أٛلخر ٚحًٌُ ٖ٣خٗٞح ٓؼ ٚإٔ ٞ٠ٔ٣ح ٓؼ٣ٝ ٢ؼخٝ ،٢ٗٞٗٝأَٓٗ ٢إٔ آط٢
حألٓٞحم ًِٜخ كال أؿي كٜ٤خ ُم هَٔ اال ٗووظ ٚكلؼِض كِْ أطَى ك ٢أٓٞحهٜخ ُهخ اال
ٗووظ٘ٔٓ )ٚي أكٔي ٍٕ ٖٕٔ/هْ ٘. ٙٔٙ
د ـ ٓ َٜحُزـ ٢ـ ٝحُظؼز َ٤رٔ َٜك ٚ٤طـخٝ ُٝحُزـ ٢ٛ ٢حُِحٗ٤شٝ ,حَُٔحى ٓخ ٣يكغ ٖٓ
ٓخٍ ٓوخرَ حُِٗخ ٓ ٞٛٝخ  َٟٔ٣ػِ ٠رٞ٤ص حُيػخٍس ٝحُظـخٍس ك ٢حألػَحٝ
حٝ ،ٕ٥ك ٢حُلي٣غ( ٗ ٍٍٞٓ ٠ٜهللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ػٖ ٓ َٜحُزـٝ ٢كِٞحٕ حٌُخ)ٖٛ
كٛ ٢ل٤ق ِْٓٔ ٖٔٔ99/
ٛل٤ق حُزوخٍ ٕٓٗ٘/٘ ١ف ٖٔٓ٘
ف .ٔ٘ٙ8
ؽ ـ حَُٔهشٝ ،هي كَٜٓخ حإلٓالّ ٝهيٍ ػِٜ٤خ ػوٞرش ٍىػخ ً ُٝؿَح ً ٌ٣ٝل ٢إٔ حُٔخٍم
 ٌٖٔ٣إٔ ٣لوي أَ١حكٝ ٚط َٜحُؼوٞرش اُ ٠كي حإلػيحّ طؼَِ٣حً ،اًح حٓظَٔ ك٢
حَُٔهش ،هخٍ طؼخُٝ  :٠حُٔخٍم ٝحُٔخٍهش كخهطؼٞح أ٣ئٜ٣خ ؿِح ًء رٔخ ًٔزخ
ٌٗخال ٖٓ هللا آ٣ش  ٖ8حُٔخثيس .
ى ـ هطغ حُطَ٣نٓ ٞٛٝ ،خ ٣ؼَف رخُلَحرش ك ٢حإلٓالّ ٌٖٔ٣ٝ ،اىٍحؽ ػٜخرخص حُٔخك٤خ
طلض ٌٛح حُٔؼ٘ ٠ألٕ حُٔلخٍرٓ ٖ٤لٔي ٕٝك ٢حألٍٝ ،ٝػٜخرخص حُٔخك٤خ
ًٌُي هخٍ طؼخٍ  :اٗٔخ ؿِحء حٌُ٣ ٖ٣لخٍر ٕٞهللا ٔ٣ٝ ٍُٚٞٓٝؼ ٕٞك ٢حألٍٝ
كٔخىح إٔ ٣وظِٞح أِٜ٣ ٝزٞح أ ٝطوطغ أ٣يٝ ْٜ٣أٍؿِ ٖٓ ْٜهالف
أ٘٣ ٝلٞح ٖٓ حألًٍُ ٝي ُ ْٜهِ ١ك ٢حُيٗ٤خ  ُْٜٝك ٢ح٥هَس ػٌحد ػظْ٤
آ٣ش ٖٖ حُٔخثيس.
ٛـ ـ حُـِ ٞٛٝ ،ٍٞحَُٔهش ٖٓ حُٔخٍ حُؼخّ هزَ طؤ ٚٔ٤ك ٢حُـ٘خثِْ٣ٝ ،لن ر ٚحٕ٥
حَُٔهش ٖٓ حُٔخٍ حُؼخّ حػظٔخىح ً ػِ ٠حُٜٔ٘ذ أ ٝحُٔٞهغ أ ٝحُٔؼخٍفٝ ،ػوٞرش
ًُي ٝحٟلش ك ٢حُيٗ٤خ رَى حُٔخٍ ٝحُظؼِٝ ،َ٣ك ٢ح٥هَس إ ُْ ٣ظذ كِ ٚحُوِ١
 ّٞ٣حُلٔخد ٓٝ خ ًخٕ ُ٘ز ٢إٔ ٣ـَ ٣ ٖٓٝـَِ ٣ؤص رٔخ ؿ َّ  ّٞ٣حُو٤خٓش ػْ
طٞكٗ ًَ ٠لْ ٓخ ًٔزض  ْٛٝال ٣ظِٔ ٕٞآ٣ش ٔ ٔٙآٍ ػَٔحٕ.
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حَُرخٜٓ ٖٓ ٞٛٝ ،خىٍ حٌُٔذ حُلَحّ ٜٙٞٗٝ ،حُظلَ ْ٣كٝ ٚ٤حٟلش ك٢
حُوَإٓ ٝحُٔ٘ش ٝحُوَٝؽ ٖٓ ًٗزٝ ٚحٟق ًٌُي ،هخٍ طؼخُٝ :٠أكَ هللا حُز٤غ
ٝكَّ حَُرخ كٖٔ ؿخءٞٓ ٙػظش ٖٓ ٍر ٚكخٗظ ٠ٜكِٓ ٚخ ِٓق ٝأَٓ ٙاُ ٠هللا ٖٓٝ
ػخى كؤُٝجي أٛلخد حُ٘خٍ  ْٛكٜ٤خ هخُي ٕٝآ٣ش ٘ ٕ7حُزوَسٕ.8
ُٝؼٖ ٍٓ ٍٞهللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ آًَ حَُرخ ًٝ ًِٚٞٓٝخطزٗٝ ٚخٛئٕٔ8/ٖ ِْٔٓ .ٚ٣
ٍهْ .ٔ٘98 ،ٔ٘97
حالهظالّٝ ،حَُٓ ٍٞـ  ٠ِٛهللا ػِ ِْٓ ٚ٤ـ هي ٗل ٠حإلٔ٣خٕ ػٖ كخػِٝ ،ٚك٢
حُلي٣غ ( ال  ٢ِٗ٣حُِحٗ ٢كٓ ٞٛٝ ٢ِٗ٣ ٖ٤ئٖٓ ٝال َٔ٣م حُٔخٍم كٖ٤
َٔ٣م ٓ ٞٛٝئٖٓ ٝال َ٘٣د حُؤَ كَ٘٣ ٖ٤رٓ ٞٛٝ ٚئٖٓ ٝال ٘٣ظٜذ ٜٗزش
ًحص َٗف َ٣كغ حُ٘خّ كٜ٤خ أرٜخٍ ْٛك٘٣ ٖ٤ظٜزٜخ ٓ ٞٛٝئٖٓ) ِْٓٔ ٔ7ٙ/
ٍهْ ٝ .٘7حُٜ٘زش  ٢ٛحالهظالّ ٌُؼ َ٤حُٔخٍ حٌُ ١إ ٓٔغ حُ٘خّ ر ٚحٗزَٜٝح .
حالكظٌخٍٓ ٞٛٝ ،خ ٣ؼَف رخُٔٞم حُٔٞىحء ح ٞٛٝ ،ٕ٥أَٓ طؼخٍف ػِ ٚ٤حُظـخٍ
ػزَ حُظخٍ٣ن ٝال ِ٣حٍ كظ٘ٓٞ٣ ٠خ ٌٛح ٜٓيٍح ً ٌُِٔذ ،ك٤غ حالػظٔخى ػِ٠
َٗحء حُِٔغ ٝطوِٜ٘٣خ كظ ٠ط٘يٍ أ ٝط٘وطغ ٖٓ حُٔٞم كظزخع رؤٓؼخٍ ٓ٠خػلش،
ِ٣ٝلن رٌُي طـخٍس حُيٝحء ٝحُٔالف ٝػٜخرخص ط٣َٜذ حُٔٔ٘ٞػخصٝ ،هي ٗ٠ٜ
حَُٓ ٍٞـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ػٖ ًُي ك ٢أكخى٣غ ٗظٜ٘ٓ ٠خ ،ه ُٚٞػِ ٚ٤حُٔالّ (حُٔلظٌَ
ِٓؼ )ٕٞحُٔٔظيٍى ٍٕ ٔٗ/هْ . ٕٔٙ
( ال ٣لظٌَ اال هخ١ت) ِْٓٔ ٍٖ ٕٕٔ8/هْ ٘ٓ. ٔٙ
( ٖٓ ىهَ ك٢ٗ ٢ء ٖٓ أٓؼخٍ حُِٔٔٔ٤ُ ٖ٤ـِز ٚػِ ْٜ٤كبٕ كوخ ً ػِ ٠هللا إٔ
٣وؼي ٙرؼظْ ٖٓ حُ٘خٍ  ّٞ٣حُو٤خٓش) ٓٔ٘ي أكٔي ف ٖٕٔٗٓ
حَُٗٞس ٖٓ ٢ٛٝ ،أٜٓ ْٛخىٍ ؿَٔ حألٓٞحٍ حٌُحثؼش ٝحُ٘خثؼشٝ ،هي ٗ٠ٜ
حَُٓ ٍٞـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ػٖ ًُيٝ ،ك ٢حُلي٣غ (ُؼٖ ٍٓ ٍٞهللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ حَُحٗ٢
ٝحَُٔط٘ٛ )٢ل٤ق حرٖ ك٤خٕ ٔٔ ٖ٘ٓ ٗٙ7/أر ٢ىٝحى ٖ ٖ٘ٓ ٖٓٓ/حرٖ ٓخؿٚ
ٕ. 77٘/
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انًبحث انثانث  :يىقف انفقه االساليً يٍ انضىابظ انقاَىٍَة نًكافحة غسم
األيىال عبز انصزافات انتجارٌة .
حطوٌ أِٓٞد ٓٞحؿٜش َ١م حٌُٔذ ؿ َ٤حَُٔ٘ٝع (أ ٝؿَٔ حُٔٞحٍ) ك ٢حُلوٚ
حإلٓالٓ ٢ػيّس ٓظخ َٛأٓخٓ٤ش ًلِ٤ش ُِو٠خء ػِٜ٤خ:٢ٛٝ ،
حُٔظ َٜحأل: ٍٝحُٔظ َٜحُظَرٝ ١ٞحألهاله ،٢كخإلٓالّ ٍرّ ٠كٗ ٢لٓ ّٞؼظ٘و ٚ٤أىد
حالُظِحّ رظؼخُٝ ٚٔ٤حَُهخرش حُظ٘٣ ٢ؼَ حُِْٔٔ ٖٓ هالُٜخ إٔ هللا ُٓ ّ
طِغ ػِ ٚ٤ال طول٠
ػِ ٚ٤هخك٤ش ٝال ٣ـلَ ػَ٘١ ٚكش ػٔٓ ٖ٤خ ٔ٣ظِِّ حُو٘٤ش ٓ٘ ٚطؼخُٝ ٠حُوٞف ٖٓ
ػوخر ،ٚك٤ؼًُ ٜٚٔي ػٖ ٓوخُلش َٗػٝ ٚحُظِحّ أٝحَٓ ًَ ْ٤ُ ٌُٖٝ ،ٙحٌُِٔل ٖ٤ػِ٠
كخٍ ٝحكيس ٖٓ كؼَ حُطخػش ٝطَى ُٔؼ٤ٜش رَ حُ٘خّ كًُ ٢ي أ٘ٛخف ،كٖٔ٘ٓ ْٜ
ٔ٣ظـ٤ذ اُ ٠كؼَ حُطخػش ٌ٣ٝق ػٖ حٍطٌخد حُٔؼخٌٛٝ ٢ٛح أًَٔ أكٞحٍ حُيٖ٣
ٝأكٛ َ٠لخص حُٔظئ٣ ٖٓ ْٜ٘ٓٝ ،ٖ٤٘٣ظ٘غ ػٖ كؼَ حُطخػخص ٣ٝويّ ػِ ٠حٍطٌخد
حُٔؼخٝ ٢ٛحُٔوخُلخصٔ٣ ٖٓ ْٜ٘ٓ ٝ ،ظ٘غ ػٖ كؼَ حُطخػخص ٌ٣ٝق ػٖ حٍطٌخد
حُٔؼخ.٢ٛ
كبُٓ ٠ؼَ ٛئالء َٗع حإلٓالّ حَُهخرش حُؼخٗ٤ش  ٢ٛٝحَُهخرش حُوخٍؿ٤ش  ٢ٛٝحُٔظَٜ
حُؼخٗٓ ٖٓ ٢ظخ َٛحُٔٞحؿٜشٝ ،طَ٘ٔ ؿٔ٤غ حُٔوخُلخص ٓٞحء ٓخ ًخٕ ٜٓ٘خ ٓظؼِوخ ً
رخٌُٔذ أ ٝؿٞٓ ٌُٖٝ َٙ٤حؿٜش حٌُٔذ ؿ َ٤حَُٔ٘ٝع حطوٌ ك ٢حإلٓالّ ٓظَٜح ً أًَ
ٟٞٝكخ ً  ٞٛٝحألَٓ رخُٔؼَٝف ٝحُ٘ ٢ٜػٖ حٌَُٔ٘ٝ ،هي ٗخع حٓظؼٔخٍ حُٔزش كٌٛ ٢ح
حُـخٗذٝ ،حُلٔزش  ٢ٛحألَٓ رخُٔؼَٝف اًح  َٜ١طًَٝ ٚحُ٘ ٢ٜػٖ حٌَُٔ٘ اًح ظَٜ
كؼِ ،ٚهخٍ حإلٓخّ حُٔخٍٝى" ١ػْ أًيَّ هللا ُٝحؿَ ٙربٌٗخٍ حٌَُٔ٘ ٖ٣رٜخ كؤٝؿذ حألَٓ
رخُٔؼَٝف ٝحُ٘ ٢ٜػٖ حٌَُٔ٘ ُ ٌٕٞ٤حألَٓ رخُٔؼَٝف طؤً٤يح ً ألٝحَٓٝ ٙحُ٘ ٢ٜػٖ
حٌَُٔ٘ طؤ٤٣يح ً ُِٝحؿَ ،ٙألٕ حُ٘ل ّٞحألَٗس هي أُٜظٜخ ػٖ اطزخع حألٝحَٓ ٝأًِٛظٜخ
حُٜ٘ٞحص ػٖ طًٌخٍ حُِٝحؿَ كٌخٕ اٌٗخٍ حُٔـخُْ أُؿَ ُٜخ ٝطٞر٤ن حُٔوخُط ٖ٤أرِؾ
كٜ٤خ.
ٝحطوٌص حُلٔزش ٓظ َٜحُٞال٣ش ٝحُـٜخُ حإلىحٍ ١حُلؼَّخٍ ك ٢حُيُٝش ٗ٤طض رـٜخ َٓحهزش
حألٓٞحم ٝحألهٌ ػِ ٠أ٣ي ١حُٔظالػز ٖ٤ك ٚ٤رؼوٞرخص ٛخٍٓشٝ ،هي طٌلِض حٌُظذ حُظ٢
ٟٝؼض ك ٢حُلٔزش هئ٣خ ً ٝكي٣ؼخ ً رز٤خٕ  ٌٙٛحُؼوٞرخصِ٣ٝ ،و ٚحرٖ ط٤ٔ٤ش ٝظخثق
حُٔلظٔذ رو٣ٝ :ُٚٞؤَٓ حُٔلظٔذ رخُـٔؼش ٝحُـٔخػخص ٜ٣ٝيم حُلي٣غ ٝأىحء
حألٓخٗخص  ٠ٜ٘٣ٝػٖ حٌَُٔ٘حص ٖٓ حٌٌُد ٝحُو٤خٗش ٓٝخ ٣يهَ كًُ ٢ي ٖٓ ططل٤ق
ٖ٘ٔ

حٌُٔ٤خٍ ٝحُِٔ٤حٕ ٝحُـٖ ك ٢حُٜ٘خػخص ٝحُز٤ؼخص ٗٝلًُ ٞيٖ.8
ػْ ٣ؤهٌ ك ٢طؼيحى رؼ ٞحألٓٓ ٍٞؼَ هٝ :ُٚٞحُـٖ ٣يهَ ك ٢حُزٞ٤ع رٌظٔخٕ حُؼٞ٤د
ٝطيُ ْ٤حُِٔغ٣ٝ ،يهَ ك ٢حُٜ٘خػخص ٓؼَ حٌُٜ٘٣ ٖ٣ؼ ٕٞحُٔطؼٓٞخص أٜ٘٣ ٝؼٕٞ
حُِٔزٓٞخص أٜ٘٣ ٝؼ ٕٞؿًُ َ٤ي ٖٓ حُٜ٘خػخص ك٤ـذ ٗـ ْٜ٤ٜػٖ حُـٖ ٝحُو٤خٗش
ٝحٌُظٔخٕٛ ٖٓٝ ،ئالء حٌُٔ٤خ٣ٝش حٌُ٣ ٖ٣ـ٘ ٕٞحُ٘وٞى ٝحُـٞحٝ َٛحُطَ ٝؿًُ َ٤ي.
ٝػَ ً ًَ كبٕ ًظذ حُلٔزش ٓؼَ ٓؼخُْ حُوَرش الرٖ حألهٞسٗٝ ،ـٜخ٣ش حَُطزش
كِ١ ٢ذ حُلٔزش ُِ٘ٝ ١ٍِ٤حرٖ رٔخّ ٝؿ َْٛ٤رّ٘٤ض حهظٜخٛخص حُٔلظٔذُ٘ٝ ،خ
ٍٓخُش كٝ ٢ال٣ش حُلٔزش حٓظٞػز٘خ كٜ٤خ ؿٔ٤غ ٓٔخثِٜخ.
ٓٝظٖ حُؼوٞرخص حُظ ٢ُُٞ ٢حُلٔزش ا٣وخػٜخ حُؼوٞرخص حُٔخُ٤شٝ ،هي ٍٝىص آػخٍ رٌُي ك٢
رؼ ٞحُـَحثْ حُظؼِ٣َ٣ش ،كٜٔ٘خ :
ٓخ ٍٝح ٙحرٖ كٌ ْ٤ػٖ أر ٚ٤ػٖ ؿي ٙإٔ حُ٘ز ٢ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ":ك ًَ ٢أٍرؼ ٖٓ ٖ٤حإلرَ
حُٔخثٔش ُز ٖٓ ٕٞأػطخٛخ ٓئطـَ أهِ ٚأؿَٛخ ٘ٓ ٖٓٝؼٜخ كخٗخ آهٌٛخ ٗٝطَٛخ ٓخُٚ
ػِٓش ٖٓ ػِٓخص ٍر٘خ ُ ٍ٥ ْ٤دمحم كٜ٤خ ٗ٢ء".
 ١ٍٝٝإٔ ػَٔ ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ٚأٍحم ُز٘خ ً ٓـ٘ٗٞخ ً.
ُ
ٝإٔ ػِ٤خ ً ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ٚأكَم ١ؼخٓخ ً ٓلظٌَح ً رخُ٘خٍٝ.،رـٌٜح أهٌ أرٓٞ٣ ٞق ٝحإلٓخّ
ٓخُي ٝحإلٓخّ أكٔي.
ٝهخٍ حُـِحُ :٢إ ُِٞحُ ٢إٔ ٣لؼَ ًُي اًح ٍأ ٟحُِٜٔلش كٝ ،ٚ٤هخٍ :اًح ٍأ ٟحُٞحُ٢
رخؿظٜخىٓ ٙؼَ طِي حُلخؿش ؿخُ ُٓ ٚؼَ ًُي ،كبٕ ًخٕ ٌٛح ٓ٘١ٞخ ً ر٘ٞع حؿظٜخى ىه٤ن ُْ
ًُ ٌٖ٣ي ٥كخى حَُػ٤ش.
ٝهي أهٌ ر ٚحإلٓخّ حُ٘خكؼ ٢ك ٢حُويٝ ْ٣أٝؿذ ػِ١ٝ ٖٓ ٠ت ُٝؿظ ٚحُلخث ٞاهزخٍ
ى٘٣خٍح ٝك ٢اىرخٍٜٗ ٙق ى٘٣خٍ.
حُيّ
ً
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ًٛٝذ كَ٣ن آهَ اُ ٠حُو ٍٞرؼيّ حُـٞحُ ٝحىّػٔٗ ٠ن حُؼوٞرش حُٔخُ٤ش.
ٝهي ٍىَّ حرٖ حُو ْ٤هٛ ٍٞئالءٝ ،هخٍ ٖٓ :هخٍ إ حُؼوٞرخص حُٔخُ٤ش ٓ٘ٔٞهش ٝأِ١ن ًُي
كوي ؿِ ٢ػٌِٓ ٠حٛذ حألثٔش ٗوالً ٝحٓظيالالً ،كؤًؼَ  ٌٙٛحُٔٔخثَ ٗخثغ كٌٛٓ ٢ذ أكٔي
ٝؿًٝ َٙ٤ؼٜ٘ٓ َ٤خ ٓخثؾ ػ٘ي ٓخُي ،اُ ٠إٔ هخٍٝ :حُٔيػُِٔ٘ ٕٞن ُٓ ْ٤ؼً ْٜظخد
ٝال ٓ٘ش ٝال اؿٔخع ٜ٣لق ىػٞحْٛ
 ًًَٝأر ٞػزي هللا حُظِٔٔخٗ ٢كً ٢ظخر "ٚطللش حُ٘خظَ ٝؿ٘٤ش حٌُحًَ ك ٢كلع حُ٘ؼخثَ
ٝطـ َ٤٤حُٔ٘خًَ" ٍٞٛح ً ٖٓ حُؼوٞرخص حُٔخُ٤ش رؼي إٔ َٓى أهٞحٍ حُؼِٔخء ،هخٍ :هِض
كظل ٖٓ َٜؿٔ٤غ ٓخ طويّ ٖٓ حُوالف ك ٢كٌْ ٖٓ ّ
حِ١غ ػِ ٠ؿ٘ ٚكٔ٤خ ػَُِ ٟٚز٤غ
ك ٢أٓٞحم حُِٔٔٔ ٖ٤إ ك ٢اهَحؽ حُـخٕ ٖٓ حُٔٞم ؿ َ٤حُٔؼظخى ك ٚ٤هٞالٕٝ ،اًح
أهَؽ ك٠ُ٣ َٜخف اًُُ ٠ي ػوٞرش ك ٢حُزيٕ هٞالٕ٣ َٛٝ ،ظٜيم رٔخ ؿٖ رٝ ٚإ
ًؼَ أ٣ ٝزخع ٓخ ال ٣ظٜيم رؼ٣ٝ ٚ٘٤ظٜيم رؼٔ٘ ٚأ٣ ٝزوًُ ٠ي ًِ ُٚ ٚأ٣ ٝظٜيم رخُوَِ٤
ى ٕٝحٌُؼ َ٤أ٣ ٝظلَٓ ٟخ  ٌٕٞ٣أهٌ ػ ٝٞحُـٖ ك ٖٔٓ ٚ٤ؿِٜض ػ ٚ٘٤ك٤ظٜيم رٌُي
حُويٍ أٍرؼش أهٞحٍ.
حُٔظ َٜحُؼخُغ ٓ:وخ١ؼش ٖٓ ًٔ ٌٕٞ٣زٓ ٚخالً كَحٓخ ً ٝػيّ حُظؼخَٓ ٓؼٌُٜٝ ،ٚح ٣ظلن
حُلوٜخء ػِ ٠إٔ ٓٔظـَم حٌُٓش حٌُٓ ًَ ١خُ ٚكَحّ كٌٜح طُٔ٘غ ٓؼخِٓظٓٝ ٚيح٘٣ظ ٚرَ
ُ٘ٔ٣غ ٖٓ حُظَٜف حُٔخُ. ٢
٣و ٍٞحُيٓٞه ٢ك ٢كخٗ٤ظ ٚػِ ٠حَُ٘ف حٌُز :َ٤إ ٖٓ أًؼَ ٓخُ ٚكالٍ ٝأهِ ٚكَحّ
حُٔؼظٔي ؿٞحُ ٓؼخِٓظٝ ٚحألًَ ٖٓ ٓخًُٔ ٚخ هخٍ حرٖ حُوخْٓ هالكخ ً ألٛزؾ حُوخثَ رلَٓش
ًُيٝ ،أٓخ ٖٓ أًؼَ ٓخُ ٚكَحّ ٝحُوِ ٚ٘ٓ َ٤كالٍ كٌٔٛذ حرٖ حُوخْٓ ًَحٛش ٓؼخِٓظٚ
ٓٝيح٘٣ظٝ ٚحألًَ ٖٓ ٓخُ ٚهالكخ ً كخألٛزؾ حُٔلَّ ٌُُيٗ.8
أهَ رؤٕ أًؼَ ٓخ ك٣ ٢ي ٙكَحّ ،هِ٘خ :إ ؿِذ ػِٚ٤
ٝهخٍ حُؼِ رٖ ػزي حُٔالّ ٓؼخِٓش ٖٓ ّ
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٣وَ اٗٔخٕ إٔ ك٣ ٢ي ٙأُق ى٘٣خٍ ًِٜخ
رل٤غ ٣ويٍ حُوال ُْ ٚ٘ٓ ٙطـِ ٓؼخِٓظٓ ٚؼَ إٔ ّ
كَحّ اال ى٘٣خٍح ً ٝحكيح ً كٌٜح ال ٣ـٓ ُٞؼخِٓظُ٘ ٚيٍس حُٞهٞع ك ٢حُلالٍٝ ،إ ؿِذ
حُلالٍ رؤٕ حهظِ ٢ىٍ ْٛكَحّ رؤُق ىٍ ْٛكالٍ ؿخُص حُٔؼخِٓش ُ٘يٍس حُٞهٞع ك٢
حُلَحّٝ ،رٛ ٖ٤خط ٖ٤حَُطزظ ٖٓ ٖ٤هِش حُلَحّ ًٝؼَطَٓ ٚحطذ ٓلَٓش ٌَٛٝٓٝش
ٓٝزخكشٟٝ ،خرطٜخ إٔ حٌَُحٛش ط٘ظ َٜرٌؼَس حُلَحّ ٝطوق رٌؼَس حُلالٍ.
حُٔظ َٜحَُحرغ :حُظٞرشٓ ٢ٛٝ ،ظٓ ٖٓ َٜظخ َٛحُظوِ ٖٓ ٚحُظزؼخص ٓٔ٤خ ػٖ حُٔخٍ
حُلَحّ ،هخٍ حُوَ١ز ٢ك ٢ه ُٚٞطؼخٍ "اٗٔخ حُظٞرش ػِ ٠هللا ٌُِ٣ ٖ٣ؼِٔ ٕٞحُٔٞء
رـٜخُش" ،حُٔٞء ك ٌٙٛ ٢ح٣٥ش ٝحألٗؼخّ) أٗ ٖٓ ٚػَٔ ٌْٓ٘ ٓٞءح رـٜخُش( ٣ؼْ حٌُلَ
ٝحُٔؼخ ،٢ٛكٌَ ٖٓ ػٍ ٠ٜر ٚك ٜٞؿخ َٛكظ٘٣ ٠ـِع ػٖ ٓؼ٤ٜظ.ٚ
هخٍ هظخىس :أؿٔغ أٛلخد حُ٘ز ٢ملسو هيلع هللا ىلص ػِ ٠إٔ ًَ ٓؼ٤ٜش ك ٢ٜرـٜخُش ػٔيح ً ًخٗض أٝ
ؿٜالًٝ .هخُ ٚحرٖ ػزخّ ٝهظخىس ٝحُ٠لخى ٓٝـخٛي ٝحُٔي.ٟ
ٝهخٍ ػٌَٓش :أٓ ٍٞحُيٗ٤خ ًِٜخ ؿٜخُش ٣َ٣ي رـٜخ حُوخٍؿش ػٖ ١خػش هللا.
ٝهخٍ حُِؿخؽ٣ :ؼ٘ ٢ه" ُٚٞرـٜخُش" حهظ٤خٍ ْٛحٌُِس حُلخٗ٤ش ػِ ٠حٌُِس حُزخه٤ش.
ٝهخٍ :إ حُظٞرش ٖٓ ٓظخُْ حُؼزخى ال طٜق اال رَى ٙاُٛ ٠خكزٝ ٚحُوَٝؽ ػ٘ ٚػ٘٤خ ً أٝ
ؿ َٙ٤إ ًخٕ هخىٍح ً ػِٝ ،ٚ٤إ ُْ  ٌٖ٣هخىٍح ً كخُؼِّ إٔ ٣ئى ٚ٣اًح هيٍ ك ٢أػـَ ٝهض
ٝأَٓػٝ ،ٚإ ًخٕ أ َٟرٞحكي ٖٓ حًُُِٔٔٔٝ ٖ٤ي حُٞحكي ال ٘٣ؼَ ر ٚأ ٝال ٣يٍ١
ٖٓ أ ٖ٣أط ٠كبًُٗ َ٣ِ٣ ٚي حُ ٍَ٠ػ٘ ٚػْ ٔ٣ؤُ ٚإٔ ٣ؼل ٞػ٘ٔ٣ٝ ٚظـلَ ُ ٚكبًح ػلخ
ػ٘ ٚكوي ٓو ٢حٌُٗذ ػ٘ٚ
 ًًَٝػٖ أ َٛحُؼِْ إٔ ٓز َ٤حُظٞرش ٓٔخ ر٤ي ٖٓ ٙحألٓٞحٍ حُلَحّ إ ًخٗض ٖٓ ٍرخ
كَِ٤ىٛخ ػِ ٖٓ ٠أٍر ٠ػِ ،ٚ٤كبٕ أٝ ٖٓ ْ٣ؿٞى ٙكِ٤ظٜيم رٌُيٝ ،إ أهٌ ٙرظِْ
كِ٤لؼَ ًٌُي ك ٢أَٓ ٖٓ ظِٔ ،ٚكبٕ حُظزْ ػِ ٚ٤حألَٓ ٣ ُْٝيٍى ًْ ٖٓ حُلالٍ ٓٔخ
ر٤ي ٙكبٗ٣ ٚظلَ ٟهيٍ ٓخ ر٤ئٓ ٙخ ٣ـذ ػٍِ ٚ٤ىّ ٙكظ ٠ال ٘٣ي إٔ ٓخ ٣زو ٠هي هِٚ
كَ٤ىًُ ٖٓ ٙي حٌُ ١أُحٍ ػٖ ٣ي ٙاُ ٖٓ ٠ػَف ٖٓ ظِٔ ٚأ ٝأٍر ٠ػِ ،ٚ٤كبٕ أٖٓ ْ٣
ٖٔ8

ٝؿٞى ٙطٜيّم ر ٚػ٘ ،ٚكبٕ أكخ١ض حُٔظخُْ رٌٓظٝ ٚػِْ أٗٝ ٚحؿذ ػًُِ ٖٓ ٚ٤ي ٓخ ال
٣ط٤ن أىحءٌُ ٙؼَط ٚكظٞرظ ٚإٔ ٓ َ٣ِ٣خ ر٤ي ٙأؿٔغ اُ ٠حُٔٔخًٝ ،ٖ٤آخ آُ ٠خ كٚ٤
ٛالف حُِٔٔٔ ٖ٤كظ ٠ال ٣زو ٠ك٣ ٢ي ٙاال أهَ ٓخ ٣ـِث ٚك ٢حُٜالس ٖٓ حُِزخّ ٓ ٞٛٝخ
ٔ٣ظَ حُؼٍٞس َٓ ٖٓ ٞٛٝط ٚاًٍُ ٠زظٝ ٚهٞص  ٚٓٞ٣ألٗ ٚحٌُ٣ ١ـذ ُ ٚإٔ ٣ؤهٌٖٓ ٙ
ٓخٍ ؿ َٙ٤اًح حٟطَ اُ.8٘ٚ٤
٣ٝو ٍٞحإلٓخّ حُـِحُ ٢ك٤ً ٢ل٤ش هَٝؽ حُظخثذ ػٖ حُٔظخُْ حُٔخُ٤ش إٔ ٖٓ طخد ٝك٣ ٢يٙ
ٓوظِ ٢كؼِٝ ٚ٤ظ٤لش ك ٢طٔ ِ٤٤حُلَحّ أ ٝاهَحؿٝٝ ٚظ٤لش أهَ ٟكَٜٓ ٢ف حُٔوَؽ
كِ٘٤ظَ كٜٔ٤خ.
ٝحٕ ًَ ٖٓ طخد ٝك٣ ٢يٓ ٙخ  ٞٛكَحّ ٓؼِ ّٞحُؼ ٖٓ ٖ٤ؿٜذ أٝ ٝى٣ؼش أ ٝؿَٙ٤
كؤَٓ ٓ َٜكؼِ ٚ٤طٔ ِ٤٤حُلَحّٝ ،إ ًخٕ ِٓظزٔخ ً ٓوظِطخ ً كال ٣وِ ٞآخ إٔ  ٌٕٞ٣كٓ ٢خٍ
ًٝ ٖٓ ٞٛحص حُٔؼخٍ ًخُلزٞد ٝحُ٘وٞى ٝحألىٛخٕٝ ،آخ إٔ  ٌٕٞ٣ك ٢أػ٤خٕ ٓظٔخِ٣س
ًخُيٝ ٍٝحُؼ٤خد ،كبٕ ًخٕ ٖٓ حُٔظٔخػالص أً ٝخٕ ٗخثؼخ ً ك ًٖٔ ًِٚ ٢حًظٔذ حُٔخٍ
رظـخٍس ٣ؼِْ أٗ ٚهي ًٌد ك ٢رؼٜ٠خ ك ٢حَُٔحرلش ٛٝيم ك ٢رؼٜ٠خ أ ٖٓ ٝؿٜذ
ى٘ٛخ ً ٝهِط ٚريٗ ٖٛلٔ ٚأ ٝكؼَ ًُي ك ٢حُلزٞد أ ٝحُيٍح ْٛأ ٝحُيٗخٗ ،َ٤كال ٣وًُِ ٞي
آخ إٔ ٓ ٌٕٞ٣ؼِ ّٞحُويٍ أٓ ٝـٜٞالً ،كبٕ ًخٕ ٓؼِ ّٞحُويٍ ٓؼَ إٔ ٣ؼِْ إٔ هيٍ
حُٜ٘ق ٖٓ ؿِٔش ٓخُ ٚكَحّ كؼِ ٚ٤طٔ ِ٤٤حُٜ٘قٝ ،إ أٌَٗ كِ٣َ١ ٚوخٕ أكئٛخ
حألهٌ رخُ٤وٝ ٖ٤ح٥هَ حألهٌ رـخُذ حُظًٖٝ ،الٔٛخ هي هخٍ ر ٚحُؼِٔخء.
أٓخ ػٖ حَُٜٔف كوخٍ :اًح أهَؽ حُلَحّ كِ ٚػالػش أكٞحٍ :آخ إٔ ٓ ُٚ ٌٕٞ٣خُي
ٓؼ ،ٖ٤ك٤ـذ حُٜيم اُ ٚ٤أ ٝاُٝ ٠حٍػٝ ،ٚإ ًخٕ ؿخثزخ ً كِ٘٤ظظَ ك ٍٙٞ٠أ ٝحإلٜ٣خٍ
اُٝ ،ٚ٤إ ًخٗض ُ٣ُ ٚخىس ٘ٓٝلؼش كِظـٔغ كٞحثي ٙاُٝ ٠هض كٝ.ٍٙٞ٠ؿٔخ إٔ ٌٕٞ٣
حُٔخُي ؿٓ َ٤ؼٝ ٖ٤هغ حُ٤ؤّ ٖٓ حُٞهٞف ػِ ٠ػٝ ٚ٘٤ال ٣يٍ ١أٗٓ ٚخص ػٖ ٝحٍع أّ
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ال ،كٌٜح ال  ٌٖٔ٣حَُى كُِٔ ٚ٤خُي ٞ٣ٝهق كظ٣ ٠ظ٠ق حألَٓ كٍٝ ٚ٤رٔخ ال  ٌٖٔ٣حَُى
ٌُؼَس حُٔالىً ،ـِ ٍٞحُـ٘ٔ٤ش كبٗـٜخ رؼي طلَم حُـِحس ال ٣ويٍ ػِ ٠ؿٔؼٝ ،ْٜآخ ٖٓ
ٓخٍ حُلت ٝحألٓٞحٍ حَُٔٛيس ُٜٔخُق حًُِٔٔٔ ٖ٤خكش كَٜ٤ف ًُي اُ ٠حُو٘خَ١
ٝحُٔٔخؿي ٝحَُرخ١خص ٜٓٝخٗغ ٣َ١ن ٌٓش ٝأٓؼخٍ  ٌٙٛحألٓ ٍٞحُظ٘٣ ٢ظَى ك٢
حالٗظلخع رـٜخ ًَ ٖٓ  َٔ٣رـٜخ ٖٓ حُِٔٔٔ ٌٕٞ٤ُ ٖ٤ػخٓخ ً ُِِٔٔٔ.ٖ٤
ٝكٌْ حُؤْ حأل ٍٝال ٗزٜش ك ،ٚ٤أٓخ حُظٜيم ٝر٘خء حُو٘خ َ٤١ك٘٤زـ ٢إٔ ٣ظٞال ٙحُوخ٢ٟ
ك ِْٔ٤اُ ٚ٤حُٔخٍ إ ٝؿي هخ٤ٟخ ً ٓظي٘٣خ ً[.
 ٌٙٛأٍرؼش َ١م ُٔٞحؿٜش حٌُٔذ ؿ َ٤حَُٔ٘ٝع أ ٝؿَٔ حُٔخٍ ًٔخ  ٞٛحُظؼزَ٤
حُٜٔطِق ػِ ٚ٤أ ٝحالهظٜخى حُول ٢ك ٢حُلو ٚحالٓالٓ. ٢
ٓٝؼِ ّٞإٔ حُطَ٣ن حألٝ ٍٝحُؼخُغ ٔٛخ ٝحُع ىَ٣ ٢٘٣ؿغ اُ ٠حُ٘وً ٚحطٝ ،ٚأٓخ
حُطَ٣ن حَُحرغ كٍ ٜٞهخرش أٓخٓ ٚحُٔـظٔغ ًِٝ ،ٚأٓخ حُطَ٣ن حُؼخٗ ٢ك ٜٞحٌَُ٣ ١ؿغ
اُ ٢ُٝ ٠حألَٓ ٝحُِٔطخص حُٔؼ٘٤ش رٟٞغ طَ٘٣ؼخص ٓالثٔش ُٔٞحؿٜش  ٌٙٛحُظخَٛس
ٗ ٚحُلوٜخء ػِ ٠إٔ ُإلٓخّ إٔ ٣ؤَٓ ٓلظٔزخ ً ٣ؤَٓ رخُٔؼَٝف
ٝحُظـِذ ػِٜ٤خٌُٜٝ ،ح ّ
 ٠ٜ٘٣ٝػٖ حٌَُٔ٘ ألٕ ًِٔظ ٚأٗلٌ كظ ٠أٗ ٚاًح أَٓ رٔ٘ش ٛخٍ ٝحؿزخ ً ًٔخ اًح أَٓ
رٜالس حُؼ٤يٝ ،إ هِ٘خ أٗـٜخ ٓ٘ش كظٌٝ ٕٞحؿزش اًح أَٓربهخٓظٜخٌٌٛٝح ك ًَ ٢أَٓ ؿخثِ
اًح أَٓ ر ٢ُٝ ٚحألَٓ ٛخٍ ٝحؿزخ ً.

ٓٗٔ

انفصم انزابع
آثار انضىابظ انقاَىٍَة نًكافحة غسم األيىال عبز انبُىك وانصزافات انتجارٌة
ويعىقاتها :
انًبحث األول  :آثار انضىابظ انقاَىٍَة نًكافحة غسم األيىال عبز انبُىك
انًطهب األول  :آثار انضىابظ انقاَىٍَة اندونٍة نًكافحة غسم األيىال عبز انبُىك
 ٢ُٞ٣ؿخِٓ ٞحألٓٞحٍ حُِٔٞػش أ٤ٔٛش ه ٟٜٞإل٣ـخى ؿطخء ٓ٘خٓذ ُلًَش ٍإّٝ
أٓٞحُٞٛٝ ْٜالً اَُٗ ٠ػ٘ظٜخ ٖٓ ى ٕٝحالُظلخص اُ ٠حُـي ٟٝحالهظٜخى٣ش ٖٓ ًٔ٤خص
حألٓٞحٍ حُ٠ؤش ٝال اُ ٠ح٥ػخٍ حُظ ٢طظَطذ ػٜ٤خ ِٓ ،زخ ً أ ٝا٣ـخرخ ً ٔٓ ،خ ٘٣ؼٌْ
حٍطزخًخ ً ٓزخَٗح ً ػِ٘ٓ ٠خم حالٓظؼٔخٍ .
ٝػِ ٌٖٔ٣ ٚ٤إٔ طٌ ٕٞطؤػَ٤حص  ٌٙٛحُؼِٔ٤خص ا٣ـخر٤ش ػ٘يٓخ طٔظؼَٔ طِي
حألٓٞحٍ حُِٔٞػش كَٝ٘ٓ ٢ػخص اٗظخؿ٤ش ٓظٓٞطش ِ٣ٞ١ٝش حألؿَ ٖٓ ٗؤٜٗخ حإلٜٓخّ ك٢
حُظ٘ٔ٤ش حالهظٜخى٣ش  ٖٓٝػْ طوِ ٚ٤كـْ حُزطخُش ٝطٞك َ٤كَ ٙػَٔ ؿي٣يس ٝهلٞ
ٓؼيٍ حُظ٠وْ .
ٌُٖ  ٌٙٛحألٓٞحٍ طظـش ؿخُزخ ً اُ ٠حُزلغ ػٖ حألٍرخف حَُٔ٣ؼش ٝحُظٞظ٤لخص
حُوَ٤ٜس حألؿَ ػِ ٠حَُؿْ ٓٔخ ٣لًُِٔ ٚي ٖٓ ٓوخً َ١زَ٤س ػِ ٠حُ٘ظخّ حَُٜٔك٢
روخٛش ٝحُٟٞغ حالهظٜخى ١رؼخٓش  ،ألٜٗخ طوٞى اُ ٠أٛظِحُ ػوش حُٔٔظؼَٔٝ ٖ٣ط٘ٚ٣ٞ
حُظ٘خكْ ر ٖ٤حُٜٔخٍف ٝاُ ٠حإلروخء ػِٜٓ ٠خٍف ٓظؼؼَس طلض ٍكٔش أٓٞحٍ
حُؼٜخرخص حإلؿَحٓ٤ش حُظ ٢أػظخىص طلٔٗ َ٤ٜزش ػُٔٞش ؿَحء ه٤خٜٓخ رخُـَٔ هي طَٜ
اُ ٖٓ ) %ٕٓ (٠أ َٛحألٓٞحٍ حُٔـُٔٞش .
ٝر٘خ ًء ػِ ٚ٤كؤٕ ػِِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ حُ٘خؿٔش ػٖ حالطـخٍ ؿ َ٤حَُٔ٘ٝع
طظَطذ ػِٜ٤خ طؤػَ٤حص ك ٢حُٔـخالص ًخكش الٓٔ٤خ حُٔـخٍ حُ٘ويٝ ١حَُٜٔكـــــ. ٢
 ٌٖٔ٣إٔ ٗٔظؼَ ٝطِي حُظؤػَ٤حص ك ٢حُٔـخالص حالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش
ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٝحالٓ٘٤ش رٌَ٘ ػخّ ٝحُٔـخٍ حُ٘ويٝ ١حَُٜٔك ٢رٌَ٘ هخًٝ ٙخألط: ٢

حٝالً  :حُظؤػَ٤حص ك ٢حُٔـخالص حالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٝحالٓ٘٤ش(. )71
ٔٗٔ

-

٣ئى ١هَٝؽ حألٓٞحٍ حَُٔ٘ٝػش رطَ٣ن ؿَٝ٘ٓ َ٤ع اُ ٠هخٍؽ حُزالى اُ٠
كَٓخٕ حُزالى ٖٓ حُؼٞحثي حإل٣ـخر٤ش حُظ ٌٖٔ٣ ٢إٔ ٣ل َٜػِٜ٤خ حُٔـظٔغ حُظ٢
طظٔؼَ ك ٢حُؤ٤ش حُٔ٠خكش اُ ٠حُيهَ حُوٓٝ ٢ٓٞخ َ٣طز ٢رٌُي ٖٓ ط٘ـ َ٤حُؼٔخُش
ٝػالؽ حُزطخُش ٝطٞحكَ ؿخٗذ حُؼَ ٝٝحُِٔؼٓٝ ٢خ َ٣طز ٢رٌُي ٖٓ حٓظوَحٍ
ُألٓؼخٍ حُٔلِ٤ش .8ٙ

-

 ٌٖٔ٣إٔ ٣ئى ١اُ٣ُ ٠خىس ٓؼيالص حالٓظٜالى رٌَ٘ ٣لٞم حُيهَ حُو٢ٓٞ
ٔ٣ٝخ ْٛك ٢كيٝع هَِ حهظٜخىٗ ٢ٌِ٤ٛ ١ظَح ً الٗولخ ٝحُٔيهَحص ٓغ ُ٣خىس
حالٓظٜالى ٖٓ ى ٕٝكيٝع ٗٔٔٓ ٞخػَ ك ٢حُ٘خطؾ حُٔلِ ٢حإلؿٔخُ. ٢

-

طئىٔٓ ١خٍٓش حألٗ٘طش ؿ َ٤حُوخٗ٤ٗٞش اُ ٠اػخىس ط٣ُٞغ حُيهَ ر ٖ٤حُلجخص
حالؿظٔخػ٤ش حُٔوظِلش ًُٝ ،ي ٖٓ هالٍ طل َ٣ٞحُيه ٖٓ ٍٞرؼ ٞحُلجخص
حالؿظٔخػ٤ش حُٔ٘ظـش اُ ٠كجخص أهَ ٟؿ٘ٓ َ٤ظـش ٓٝخ ٜ٣خكذ ًُي ٖٓ طِح٣ي
حُلـٞس ر ٖ٤حألؿ٘٤خء ٝحُلوَحء ك ٢حُٔـظٔغ .

-

طئى ٌٙٛ ١حُؼِٔ٤خص اُ ٠كيٝع حالٟطَحرخص حالؿظٔخػ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش ك٤غ
حٗظ٘خٍ حُؼٜخرخص ٘ٗٝخٜ١خ ك ٢اكيحع حالٗوالرخص حُٔ٤خٓ٤ش ُٝػِػش حألٖٓ
ٝحالٓظوَحٍ ٣ُٝخىس ٓؼيالص حُـَٔ٣ش حُٔ٘ظٔش ٓلِ٤خ ً ٝى٤ُٝخ ً ًٌُٝي طِح٣ي
ٓؼيالص حُلٔخى .

-

إ طَٔد حألٓٞحٍ حُٔ٘ز ٙٞاُ ٠حُٔـظٔغ ٣ئى ١اُ ٠هِذ ِٓ٤حٕ حَُّٜ
حالؿظٔخػ ٢ك ٢حُزالى ًُٝي رٜؼٞى حُٔـَٓ ٖ٤حُوخثٔ ٖ٤ػِ ٠ػِٔ٤خص ؿَٔ
حألٓٞحٍ اُ ٠أػِ َّٛ ٠حُٔـظٔغ ك ٢حُٞهض حٌُ٣ ١ظَحؿغ ك ًَِٓ ٚ٤حٌُٔخكلٖ٤
حُٔـي ٖ٣اُ ٠أٓلَ حُوخػيس .

 - 8ٙحالٓظـخرخص حالهِ٤ٔ٤ش ٝحُي٤ُٝش ُـٜٞى ٌٓخكلش ؿَٔ حالٓٞحٍ  ,ى٣َٗ ,ق ٓلٔٞى .

ٕٗٔ

-

طئى ١ػِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ اُ ٠حٗظ٘خٍ حُو ْ٤حُِٔز٤ش حُظ ٢طٔخ ْٛك ٢طيَٓ٤
حُ٘ٔ٤ؾ حُوٝ ٢ٔ٤حألهاله ٢ك ٢حُٔـظٔؼخص ٝحُظلٌي حألَٓٝ ١حكظوخٍ حُٔـظٔغ
اُ ٠حُظٌخكَ حالؿظٔخػ. ٢

-

٣ئى ١طِح٣ي ػِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ اُ ٠حٛظٔخّ حُيُٝش رخُو٠خ٣خ حألٓ٘٤ش ٖٓٝ ،
ػْ ُ٣خىس حإلٗلخم ػٌِٓ ٠خكلش حُـَٔ٣ش ُِلي ٖٓ حٍطلخع ٓؼيالطٜخ ٌٛٝ ،ح
حإلٗلخم ٣ظْ ػِ ٠كٔخد حُوط ٢حُظ٘ٔ٣ٞش حالؿظٔخػ٤ش ٝحالهظٜخى٣ش ٣ٝ ،ئى ١اُ٠
طلخهْ حُزطخُش ٝحُلوَ ٝحُظوِق .

-

طئى ٌٙٛ ١حُؼِٔ٤خص اُُ ٠ػِػش حألٖٓ حالؿظٔخػ ٢ىحهَ حُٔـظٔغ ٝ ،حٗظ٘خٍ
حالرظِحُ ٝػِٔ٤خص حُٔط ٞحُِٔٔق ٝهظَ حُ٘خّ  ٝأهي أٓٞحُٓ ٞٛٝ ، ْٜخ ٣ـؼَ
حُٔـظٔغ ٓخكش اؿَحّ ٣ٝلظوي أكَحى ٙػ٘ َٜحألٓخٕ ٝحُطٔؤٗ٘٤ش حُظ ٢ٛ ٢ؿخ٣ش
ًَ اٗٔخٕ ك ًَ ٢حأل١ٝخٕ .

-

طٌٖٔ ػِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ ؿٔخػخص حإلؿَحّ حُٔ٘ظْ اُ ٠اكٔخى حُٔٞظلٖ٤
ٝروخٛش ٍؿخٍ أٗلخً حُوٞحٍٗ ٖٓ ٖ٤ؿخٍ حُ٠زٝ ٢ؿ َْٛ٤ػٖ ٣َ١ن حَُٗٞس
ًُٝي ُ٤ؤٓ٘ٞح ػيّ ٓالكوظ ْٜؿ٘خث٤خ ً ٣ٝؼ ٕٞ٘٤ك ٢كخُش ٜٓخىٗش ٓؼ. ْٜ

ثاٍَا ً  :انتأثٍزات فً انًجال انُقدي وانًصزفً .
ٔ-

ك٘ٓ ٍٜٞخكٔش ؿٓ َ٤ظٌخكجش رٛ ٖ٤خكذ حألٓٞحٍ حُِٔٞػش ٝحُٔٔظؼَٔ حُـخى
ٛخكذ حألٓٞحٍ حُ٘ظ٤لش ٞٓ ،حء ًخٕ ٌٛح حألهٓ َ٤لِ٤خ ً ح ٝأؿ٘ز٤خ ً ك٠الً ػٖ
آٌخٗ٤ش طؤػ َ٤حألٓٞحٍ حُٔـُٔٞش كٓ ٢ؼَ َٛف حُؼِٔش ٓٝؼَ حُلخثيس .
ٗوَ ٍإ ّٝحألٓٞحٍ ٖٓ رِيحٕ ططزن ٓ٤خٓخص حهظٜخى٣ش ؿّ٤يس ٓٝيٍٓٝش ًٝحص
ٓؼيالص ػخثي َٓطلؼش اُ ٠رِيحٕ ططزن ٓ٤خٓخص هَ٤ٜس حُ٘ظَ ًٝحص ٓؼيالص
ػخثي ٓ٘ول٠ش .

ٖ-

٣وٝٞ
حٟطَحد حألٓٞحم حُٔخُ٤ش حُي٤ُٝش ٝحُظٔزذ أك٤خٗخ ً رخٗ٤ٜخٍ رؼٜ٠خ ٓٔخ ّ
أٓخّ حُز٘خء حالهظٜخى ١ك ٢حُؼي٣ي ٖٓ رِيحٕ حُؼخُْ .

ٗ-

ؿَحء طل َ٣ٞحُِٔٞع ٜٓ٘خ اًُٛ ٠ذ ٓٝـَٛٞحص
هل ٞهٔ٤ش حُؼِٔش حُ٤٘١ٞش ّ
 َٜٔ٣ر٤ؼٜخ ك ٢حُوخٍؽ ٓوخرَ ػٔالص أؿ٘ز٤ش ه٣ٞش .

٘-

حهظالٍ ك ٢ر٘٤ش حُٔـظٔغ حُٞحكي ٣ظٔؼَ هٜٛٞخ ً ك ٢حطٔخع حُٜٞس ر ٖ٤حُلوَحء
ٝحألؿ٘٤خء ٘٣ٝؼٌْ طلخٝطخ ً كخىح ً ك ٢ط٣ُٞغ حُيه ٍٞر ٖ٤حألكَحى ٝحُـٔخػخص ػِ٠
كي ٓٞحء .

ٕ-

ٖٗٔ

-ٙ

ؿؼَ ٜٓٔش حُيُٝش أًؼَ ٛؼٞرش كٟٝ ٢غ حُوطٝ ٢حُزَحٓؾ حِ٣٥ش اُىيكغ ػـِش
حُظ٘ٔ٤ش حُٔٔظيحٓش اُ ٠حألٓخّ .

-7

حُى٣خى كـْ حُُٔٞ٤ش حُ٘وي٣ش ٓلِ٤خ ً ر٘ٔزش طلٞم ًؼَ٤ح ً حَُ٣خىس ك ٢اٗظخؽ حُِٔغ
ٝحُويٓخص  ،حألَٓ حٌُٗ ٖٓ ١ؤٗ ٚاكيحع ٟـ ١ٞط٠ؤ٤ش ػِ ٠حالهظٜخى
حُ٣ ٢٘١ٞظَطذ ػِٜ٤خ اٟؼخف حُوٞس حَُ٘حث٤ش ُِ٘وٞى .

-8

طئػَ ػِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ ك ٢حٍطلخع ٓؼيالص حُظ٠وْ رخػظزخٍٛخ ؿِءح ً ٖٓ
أٗ٘طش حالهظٜخى حُول ، ٢اً طئى ١اُ٣ُ ٠خىس حُطِذ حالٓظٜالً ٢ؿ َ٤حُؼوالٗ٢
 ٖٓٝػْ حُ٠ـ ٢ػِ ٠حُٔؼَ ٖٓ ٝٝحُِٔغ ٝحُويٓخص ٝحُظؤػ َ٤ك ٢حُٔٔظٟٞ
حُؼخّ ُألٓؼخٍ  َٟ٣ٝ .حُزؼ ٞإٔ ٖٓ أٜٓ ْٛخكزخص ؿَحثْ ؿَٔ حألٓٞحٍ
ٝهٞع حالهظٜخى كَٔ٣ش ُِظ٠وْ حًَُٞى ، ١اً ٜ٣خد حُٔـظٔغ رظٞحَٛ
حهظٜخى٣ش ٓظؼخٍٟش .

-9

طئػَ ػِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ ك ٢حُٔ٤خٓش حُٔخُ٤ش ُِيُٝش ٝكـْ حُي ٖ٣حُؼخّ
ٝحُٔٞحُٗش حُؼخٓش ُِيُٝش حٌُ ٖٓ ١حٌُٖٔٔ إٔ ٣ليع حُؼي٣ي ٖٓ ح٥ػخٍ حُظ٠ؤ٤ش
حُ٘وي٣ش ٓٔخ  ْٜٔ٣ك ٢حٍطلخع حُٔٔظ ٟٞحُؼخّ ُألٓؼخٍ الٓٔ٤خ ك ٢حُي ٍٝحُ٘خٓ٤ش
.87
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ٗٗٔ

انًطهب انثاًَ :آثار انضىابظ انقاَىٍَة انىطٍُة نًكافحة غسم األيىال عبز انبُىك:
طؤٓٓ ٖ٤الٓش حُؼَٔ حَُٜٔكٝ ٢كٔخ٣ش حُٜٔخٍف ٝحُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش ٖٓ ٓوخَ١
حٓظـالُٜخ ك ٢ػِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝطٔ َ٣ٞحإلٍٛخدٝ .أٗخٍ حُ ٠طلؼٓٝ َ٤خثَ
حٌُٔخكلش ك٤غ َٗع حُز٘ي حًَُِٔ ١ك ٢اػيحى هخٌُٗٔ ٕٞخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ حٌُ ١طْ
ٍكؼُ ٚألؿِٜس حُؼيُ٤ش ريٞ٣حٕ حُ٘خثذ حُؼخّ ٌٓ٘ كٞحُٓ ٠ظش أٗ ٖٓٝ َٜػْ ُٔـِْ
حٍُُٞحء ُٔ٘خه٘ظ ٖٓٝ ٚػْ اؿخُطٝ ٚحُؼَٔ ر ٚهالٍ حَُٔكِش حُٔوزِشٝ .ك٤ً ٍٞق ٌٖٔ٣
ُِٜٔخٍف إٔ طظلخىٓ ٟوخ َ١ؿَٔ حألٓٞحٍ  َٟ٣هزَٜٓ َ٤ك ٢إٔ حُز٘ٞى ٝحألؿِٜس
حَُٜٔك٤ش ٓطِٞد ٜٓ٘خ ٟٝغ ٗظخّ ىحهِ ٢كؼخٍ ِ٤ٓٝٝش ٝحٟلش ٌُٔخكلش ػِٔ٤خص
ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝطٔ َ٣ٞحإلٍٛخدٝ ،إٔ طٌ٘ٛ ٕٞخى آُ٤ش ٓ٘خٓزش ُِظلون ٖٓ حالُظِحّ
رخٍُٔ٘٘ٞحص ٝحُٔ٤خٓخص ٝحإلؿَحءحص حُٟٔٞٞػش ٌُٔخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝحُظ٘ٔ٤ن
ر ٖ٤حَُٔحؿغ حُيحهِٝ ٢حُٔٔئ ٍٝػٖ حالهطخٍ ٝطلي٣ي ٛالك٤خص حُٔٔئ ٍٝػٖ
حالهطخٍ ُ٤ظٌٖٔ ٖٓ ٓزخَٗس اهظٜخٛخط ٚرخٓظوالُ٤ش ٝرٔخ ٌ٣لَ حُللخظ ػِ٣َٓ ٠ش
حُٔؼِٓٞخص حُظ ٢طَى اُٝ ٚ٤حإلؿَحءحص حُظ٣ ٢و ّٞرٜخ١ٝ .خُذ حُوز َ٤رؤ٤ٔٛش إٔ ٠٣غ
حَُٜٔف أ ٝحُٔئٓٔش حُٔخُ٤ش هططخ ً ٝرَحٓؾ طيٍ٣ذ ٓٔظَٔس ُِؼخِٓ ٖ٤كٓ ٢ـخٍ
ٌٓخكلش ػِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝطٔ َ٣ٞحإلٍٛخد ٝحطوخً حُؼ٘خ٣ش حٌُخك٤ش ٖٓ هالٍ
حُوطٝ ٢حُزَحٓؾ حُظ ٢طٌلَ حُظؼخَٓ ٓغ حُؼٔالء حُٔ٘ظز ٚكٓٝ .ْٜ٤خ  ٢ٛحإلؿَحءحص
حُٔطِٞرش ٖٓ حَُٜٔف؟ ٤٠٣ق حُوز َ٤حَُٜٔك ٢إٔ حَُٜٔف أ ٝحُٔئٓٔش حُٔخُ٤ش
ػِٜ٤خ إٔ ططِذ ٖٓ ًَ ػٔ َ٤طٞه٤غ اهَحٍ هط ٢ك٣ٞٛ ٚ٤ش حُٔٔظل٤ي حُلو٤وٖٓ ٢
حُؼالهش حُٔٔظَٔس أ ٝحُؼخرَس ػِ ٠إٔ ٣لٜق ػٖ ٓؼِٓٞخص حُؼ٘خ٣ش حُٞحؿزش حُٔظؼِوش
رخُٔٔظل٤ي ُِظؼَف ػِ٣ٞٛ ٠ظٝ ،ٚإٔ ٣ظوٌ ٖٓ حإلؿَحءحص ُِظلون ٖٓ  ٌٙٛحُ٣ٜٞش
رخالػظٔخى ػِ ٠ر٤خٗخص أٓ ٝؼِٓٞخص ٣ظْ حُل ٍٜٞػِٜ٤خ ٖٓ ٝػخثن ٝر٤خٗخص ٍٓٔ٤ش.88
ٓٞم حُوَُ ّٞ١ألٍٝحم حُٔخُ٤ش ٝحُزٍٛٞخص ٞٓٝم حألٓ ٖٓ ْٜحُٓٞخثَ حُظٌٖٔ٣ ٢
ٖٓ هالُٜخ ػِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ ك ٖٓ َٜطل١ٞخص حطوٌص ُظلخىٓ ١ؼَ ٌٙٛ
حُٔؼخٓالص هخٛش ٝإٔ ٘ٛخى حٓظؼٔخٍحص ًَُ٘خص ٓٝئٓٔخص ٓخُ٤ش طظيح ٍٝأٜٜٓٔخ
 - 88حُٔلٝ ّٜٞحُظطز٤ن ٝحُظؼِ٤ن ػِ ٠هخٌٗٓ ٕٞخكلش ؿَٔ حالٓٞحٍ  ,ى /ػٜخّ حُي ٖ٣كٖٔ ػؼٔخٕ .

٘ٗٔ

رخُٔٞمُٞ .حثق ٝاؿَحءحص ٣وٓ ٍٞي َ٣اىحٍس حإلٛيحٍ ٝحًَُ٘خص رٔٞم حُوَّٞ١
ُألٍٝحم حُٔخُ٤ش ػزي حَُكٖٔ ػزيحُٔـ٤ي إ ٘ٛخى ُٞحثق ٝاؿَحءحص هخٛش ٝإٔ
حُـَٜ٘ٓ ٝخ ٌٓخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ػزَ أٓٞحم حُٔخٍ رخُؼي٣ي ٖٓ حُي ٍٝحُوخٍؿ٤ش،
 ٌُْٜ٘ٝكٞٓ ٢م حُوَُ ّٞ١ألٍٝحم حُٔخُ٤ش ُٔ٤ض ُي ْٜ٣الثلش هخٛش ٝاٗٔخ هخٕٗٞ
حُٔٞم ٝحُِٞحثق حٌُِٔٔش ر ٖٓ ٚحإلؿَحءحص ٝحُٞ٠حر ٢حٌُلِ٤ش حُظ ٢ط ٖٔ٠ػيّ ٍَٓٝ
ػِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ ٤ًٝق ٣ظْ ًُي٤٠٣ٝ .ق إٔ ٘ٛخى اؿَحءحص ٓؼٔ ٍٞرٜخ ك٢
ٓٞم حُوَٞٓ ّٞ١حء ك ٢كخُش حُز٤غ أ ٝحَُ٘حء ُألٍٝحم حُٔخُ٤ش ٝحألُِٓ ْٜظؤًي ٖٓ
٣ٞٛش حُزخثغ ٝحُٔ٘ظًَُٝ ١ي ػٖ ٣َ١ن طٔـ َ٤حالْٓ حَُرخػٝ ٢ر٤خٗخص ٗو٤ٜش
٣ٞٛٝظٝ ٚؿ٘ٔ٤ظٝ ٚػ٘ٞحٗٝ ٚؿٞحُ ٓلَٝ ٙؿَٛ٤خ ٖٓ حُز٤خٗخص حُظ ٢ط ٖٔ٠حُلٍٜٞ
ػِٓ ٠ؼِٓٞخص ًخك٤ش ػ٘ ،ٚأٓخ اًح ًخٕ ٗو٤ٜش حػظزخٍ٣ش ك٤ظْ حُظؤًي ٖٓ حٓٔٝ ٚػ٘ٞحٗٚ
ٓٝلَ ػِٔٝ ٚػوي ٝالثلش حُظؤًَُٓ٘ ْ٤ظ ٚأٓ ٝوَ ػِٔ ٚرـخٗذ طل ٖٓ ٞ٣ٞحإلىحٍس
ُِ٘و ٚحٌُ٣ ١لن ُ ٚحُز٤غ رٜيف حطوخً حإلؿَحءحص حٌُلِ٤ش ٝحُظؤًي ٖٓ ٛلش حُز٤خٗخص
٣ٝ ،ئًي أٗ ٌ٘ٓ ٚاٗ٘خء حُٔٞم كظ ٠ح ُْ ٕ٥طٔـَ أ٣ش كخُش حٗظزخُ ٙـَٔ حألٓٞحٍ..
٤٠٣ٝق أٗ ٖٓ ٚهالٍ هخٗٞٓ ٕٞم حُوَُ ّٞ١ألٍٝحم حُٔخُ٤ش حٌَُ٘٣ ١ف ػِ٠
ططز٤و ٚحُز٘ي حًَُِٔ ١حٌُٜ٣ ١يف ٌُٔخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ أ٣خ ً ًخٕ ٜٓيٍٛخ أٞٓ ٝهلٜخ
ًٔخ إٔ ػوي ر٤غ حألٓ٣ ْٜظْ ػزَ َٓحكَ ػي٣يس ٣ظْ كٜ٤خ حُظؤًي ٖٓ طٔـ َ٤حُز٤خٗخص ٝإٔ
أ ١ر٤خٕ ؿٌٓ َ٤ظَٔ ال  ٖٓ َٔ٣هخػش حُظيحٝ ٍٝالري ٖٓ حُظؤًي ٖٓ ٣ٞٛش حُزخثغ
ٝحُٔ٘ظَ ،١كخُِٞحثق حُظ٣ ٢ظؼخَٓ رٜخ ٓٞم حُوَ ّٞ١طولَ أ٣ش ػـَس٘ٛٝ ،خى اؿَحءحص
ٟٞٝحرٓ ٢لٌٔش ٣ظْ حُظؼخَٓ رٜخ ُٔ٘غ أ ١طـخُٝحص أ ٝػِٔ٤خص حٗظزخٌُٔ ٙخكلش ؿَٔ
حألٓٞحٍ .ىحثَس ُـَٔ حألٓٞحٍ ٓي َ٣ىحثَس ؿَٔ حألٓٞحٍ حُؼٔ٤ي ػزي حُوخىٍ أكٔي
رخُٔزخكغ حُـ٘خث٤ش  َ٤٘٣اُ ٠اٗ٘خء حُيحثَس رٔٞؿذ هَحٍ ُٝحٍُ ١ظٞحًذ حُظطٍٞ
حُ٘ٞػٌُٔ ٢خكلش حُـَٔ٣شٓ ،ز٘٤خ ً إٔ حَُٔٓ ّٞحُٔئهض ٌُٔخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ حُٜخىٍ
ػَف ؿَحثْ ؿَٔ حألٓٞحٍ رؤٜٗخ :أ ١ػَٔ ؿَٝ٘ٓ َ٤ع هُٜي ٓ٘ٚ
حُؼخّ ّٖٕٓٓ َّ
اهلخء حُٜٔيٍ حُلو٤وُ ٢ألٓٞحٍ حُٔظلِٜش ٓؼَ ؿَحثْ حإلطـخٍ ؿ َ٤حَُٔ٘ٝع ٖٓ
ٓويٍحص ٓٝئػَحص ػوِ٤ش ٔٓٝخٍٓش حُيػخٍس ٝحُٔٝ َٔ٤حَُم ًٌُي  َٔ٘٣ؿَحثْ
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حَُٗٞس أ ٝه٤خٗش حألٓخٗش أ ٝحَُٔهش ٝحإلكظ٤خٍ أ ٝحإلَٟحٍ رخُٔخٍ حُؼخّ أ ٝحُِٜٔلش
حُؼخٓش .كٔخ٣ش حالهظ ٜخى ٤٠٣ٝق إٔ حُٜيف ٖٓ  ٌٙٛحُيحثَس كٔخ٣ش حالهظٜخى حُو٢ٓٞ
ٌٓٝخكلش ىه ٍٞأٓٞحٍ ٓ٘زٛٞش ُالهظٜخى ٝكًَش حُٔخٍ رخُزالىٝ ،هخٍ إ ٌٛح حألَٓ
٣ظطِذ ٍَٟٝس حُظ٘ٔ٤ن ر ٖ٤حألؿِٜس حُؼيُ٤ش ٝحألٓ٘٤ش حُٔلِ٤ش ٝحإلهِ٤ٔ٤ش ٝحُي٤ُٝش
ٝحُظؼخ ٕٝكٓ ٢ـخٍ طزخىٍ حُٔؼِٓٞخص ٝحُظلو٤وخص حُٔ٘ظًَش ٝاٗلخً حُوَحٍحص حُو٠خث٤ش
ٌُٔخكلش ؿَحثْ ؿَٔ حألٓٞحٍ ٓٝالكوش ٝطوي ْ٣حٌُ٣ ٖ٣ؼزض حٍطٌخر ٌُٜٙ ْٜحُـَحثْ
ُِؼيحُش .رالؿخص ؿَٔ حألٓٞحٍ ً٘ٝق إٔ ٘ٛخى ٓظش رالؿخص ِٛٝض ُِٔلٌٔش ٌٓ٘
اٗ٘خء  ٌٙٛحُيحثَس٘ٛٝ ،خى رالؿخص ؿَٔ حألٓٞحٍ طويّ ُِٔلخًْ أ٣ ٝظْ حُظلَ ١كٜ٤خ
كٔذ حإلهظٜخ ٙحٌُ٣ ١ويّ ك ٚ٤حُزالؽٓ ،ز٘٤خ ً أٗ ٚك ٍٞ١ ٢حُظلو٤ن ح ٕ٥أٍرؼش
رالؿخص َ٤٘٣ٝ ،حُ ٠إٔ حُؼَٔ ك ٌٙٛ ٢حُيحثَس ٣لظخؽ ُٞهض ُِ َ٣ٞ١ظلَٝ ١ؿٔغ
حُٔؼِٓٞخصٝ ،إٔ أؿِذ حُظلَ٣خص ٝؿَحثْ ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝكن حُيالثَ ٝحُز٤خٗخص
حُٔظٞحكَس ُي٘٣خ ٣ظْ رٔ٘خًٍش أؿخٗذ آخ رخإلٍطٌخد حُلؼُِٔ ٢ؼَ  ٌٙٛحُـَحثْ أ ٝحُٞهٞع
ً٠لخ٣خ ُٔؼَ  ٌٙٛحُـَحثْ ٓٝؼخٍ ًُي ؿَحثْ طِ٤٣ق حُؼِٔش حُظ ٌٕٞ٣ ٢أؿِذ َٓطٌزٜ٤خ
أؿخٗذ ًٌُٝي ؿَحثْ حُظِٝ َ٣ٝحُيؿَ ٝحُ٘ؼًٞس  ٌٕٞ٣حُ٠لخ٣خ أؿخٗذ .أًخٍ
حُظلو٤وخص ٝأًي إٔ حُيحثَس ًٍِص ك ٢هطظٜخ ُِؼخّ  ّٕٓٓ8أًخٍ حُظلو٤وخص ٝحُِٔلخص
حُظ ٢أٓخٓ٘خ ٝحُظ٘ٔ٤ن ٝحُظؼخ ٕٝر ٖ٤حألؿِٜس حُؼيُ٤ش ٝحُٔئٓٔخص حالهظٜخى٣ش حُٔلِ٤ش
ٝحإلهِ٤ٔ٤ش ٝحُي٤ُٝش ٝطلؼ َ٤ػَٔ حُِـ٘ش حإلىحٍ٣ش حُؼِ٤خ ُـَٔ حألٓٞحٍ٤ٗ .خرش ٓظوٜٜش
ٝهخٍ إ ٘ٛخى ط٤ٛٞش إلٗ٘خء ٗ٤خرش ٓظوٜٜش ُـَٔ حألٓٞحٍ ٝطؼ٤ٗ َ٤ًٝ ٖ٤٤خرش ُٚ
٣ٝئًي إٔ حُٔٞىحٕ هطغ ٗ١ٞخ ً ًزَ٤حً٘ٛٝ ،خى طلخػَ ٝحٟق هخٛش رؼي حٗٔ٠خٓٚ
ُالطلخه٤خص حُي٤ُٝش ٌُٔخكلش حُـَٔ٣ش حُٔ٘ظٔش ُؼِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ ًٔ ،خ ًخٗض
طلَ ُِؼي٣ي ٖٓ حُئٓ ٍٝخ ًخٕ ُٚ
ُِٔٞىحٕ ٓ٘خًٍخص كخػِش ك ٢ػيس طلو٤وخص ُٝـخٕ ٍ
أػَ ٝحٟق ٌُٔخكلش  ٌٙٛحُـَٔ٣ش .طل١ٞخص ه٣ٞش  َٟ٣ٝهز َ٤حهظٜخى ١إٔ ؿَحثْ
ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝطٔ َ٣ٞحإلٍٛخد طلظخؽ ُظل١ٞخص ه٣ٞش ك ٢ظَ حالهظٜخى حُٔلظٞف
ٝىه ٍٞحٓظؼٔخٍحص هخٍؿ٤ش ػي٣يس ٝػِ ٠حَُٜٔف أ ٝحُٔئٓٔش حُٔخُ٤ش حطوخً حُظيحرَ٤
حُالُٓش ُِظؤًي ٖٓ ٜٓيٍ ػَٝس حُؼٔالء ٝحُٔٔظل٤ي ٖ٣حُلو٤وٝ ٖ٤٤إٔ طٌ٘ٛ ٕٞخى ٓظخرؼش
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ىه٤وش ٔٓٝظَٔس ُ ٌٜٙحُٔؼخٓالص٤٠٣ٝ ..ق أٗ ٚالري إٔ  ٢ُٞ٣حَُٜٔف أ ٝحُٔئٓٔش
حُٔخُ٤ش ػ٘خ٣ش هخٛش ُِؼِٔ٤خص حُظ ٢طظْ ٓغ أٗوخ٣ ٙظٞحؿي ٕٝك ٢ى ٍٝال طظٞحكَ ُيٜ٣خ
ٗظْ ٓ٘خٓزش ٌُٔخكلش ػِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝطٔ َ٣ٞحإلٍٛخدٝ ،اًح طزَُِٜٔ ٖ٤ف أٝ
حُٔئٓٔش حُٔخُ٤ش إٔ حُؼِٔ٤خص ال طٔظ٘ي ػِٓ ٠زٍَحص حهظٜخى٣ش ٝحٟلش ك٤ـذ ػِ٠
حَُٜٔف حطوخً حإلؿَحءحص حُالُٓش ُِٞهٞف ػِ ٠هِل٤ش حُظَٝف حُٔل٤طش رٌٜٙ
حُؼِٔ٤خصٝ ،الري ٖٓ حُظؤًي ٖٓ طٞحكَ ٗظْ ًخك٤ش ٌُٔخكلش ػِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ
ٝطٔ َ٣ٞحإلٍٛخد ُي ٟحَُٜٔف حَُٔحَٓ ٝحُظؤًي ٖٓ إٔ حَُٜٔف حَُٔحَٓ هخٟغ
إلَٗحف ٍهخرً ٢قء ٝكؼخٍ ٖٓ هزَ حُِٔطش حَُهخر٤ش٣ٝ ،ئًي إٔ ٘ٛخى ٖٓ حُٞ٠حر٢
الري ٜٓ٘خ ٝحُؼَٔ رٜخ هخٛش ك ٢حُظؼخٓالص حَُٜٔك٤ش  ،ألٕ أؿِذ ػِٔ٤خص ؿَٔ
حألٓٞحٍ طٔض ػزَ حألؿِٜس حَُٜٔك٤ش حُظ ٌٖٔ٣ ٢حٓظـالُٜخ ألٕ ؿَحثْ ؿَٔ حألٓٞحٍ
ِٓٞى ٣و ّٞػِ ٠حًظٔخد أٓٞحٍ أ ٝك٤خُطٜخ أ ٝحُظَٜف كٜ٤خ أٗ ٝوِٜخ أ ٝاىحٍطٜخ
ٝكلظٜخ أ ٝا٣يحػٜخ أ ٝحٓظؼٔخٍٛخ أ ٝحُظالػذ ك ٢هٔ٤ظٜخ أ ٝك ٢كًَظٜخ أ ٝطلِٜ٣ٞخ أٝ
٣ئى ١حُ ٠اهلخء أ ٝطٜٔٓ ٚ٣ٞيٍٛخ ٓظً ٠خٗض  ٌٙٛحألٓٞحٍ ٓظلِٜش ػٖ ٣َ١ن
ؿَٔ٣ش ٞٓٝحء ٝهؼض حُـَٔ٣ش ىحهَ أ ٝهخٍؽ حُٔٞىحٕ رَ٘ ١إٔ ٓ ٌٕٞ٣ؼخهزخ ً ػِٜ٤خ
ك ٖٓ ًَ ٢حُوخٗ ٕٞحُٔٞىحٗٝ ٢حألؿ٘ز .٢اٛيحٍ هخٗ ٕٞؿَٔ حألٓٞحٍ ٜٓيٍ َٜٓك٢
١خُذ رٍَٝ٠س حإلَٓحع ربٛيحٍ هخٌٗٓ ٕٞخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝحطوخً حُظَط٤زخص
حُالُٓش ُظلؼٓٝ َ٤خثَ حٌُٔخكلش ُظظٌٖٔ حُـٜخص حُٔوظِلش ٖٓ حُظ٘ٔ٤ن كٔ٤خ رٜ٘٤خ ك٢
ظَ ط٘خٓ ٢كًَش حألٓٞحٍ حُٞحكيسَ٤٘ٓ ،ح ً حُ ٠إٔ ٌٛح حألَٓ ٣ظطِذ ًٌُي حُظ٘ٔ٤ن رٖ٤
حُـٜخص حُٔوظِلش ُِلي ٖٓ  ٌٙٛحُظخَٛس حُٔيَٓس ُالهظٜخى

َٓ - 89ؿغ ٓخرن .
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انًبحث انثاًَ
أثار انضىابظ انقاَىٍَة نًكافحة غسم األيىال عبز انصزافات انتجارٌة .
انًطهب االول :أثار انضىابظ انقاَىٍَة اندونٍة نًكافحة غسم األيىال عبز
انصزافات انتجارٌة .
ُؼَ حًؼَ َ١م حٌُٔخكلش حُي٤ُٝش ُـَحثْ ؿَٔ حألٓٞحٍ كؼخُ٤ش طظٔؼَ ك ٢ر٘خء هٞحػي
ُِظؼخ ٕٝحُي ٢ُٝرٌٜح حُ٘ؤٕ ٖٓٝ ،حٍَُٝ٠س حٓظؼَح ٝحُـٜٞى حُي٤ُٝش حألًؼَ رَُٝح.
أٝال :هخٗ ٕٞحُٔزخىة حُٜخىٍ ػٖ ُـ٘ش ٘ٓ Basleش  ٔ988طوظ ٌٙٛ ٚحُِـ٘ش ك٢
حإلَٗحف ػِ ٠ر٘ٞى حُؼخُْ ٝهي ٛيٍ ػٜ٘خ هخٗ٣ ٕٞلظ ١ٞػِٓ ٠ـٔٞػش ٓزخى١ء طلٌٍ
آظويحّ حُز٘ٞى ك ٢حُ٘٘خ ١حُٔظؼِن رخُـَحثْ حُٔوظِلش  ٖٓٝحُٔزخىة:
حُظؤًي ٖٓ ٗو٤ٜش حُِرخثٖ.
طـ٘ذ حُظل٣ٞالص حُٔ٘زٛٞش.
ٍَٟٝس طؼخ ٕٝحُز٘ٞى ٓغ حُـٜخص حُلٌ٤ٓٞش.
ثاٍَا :اطلخه٤ش حألْٓ حُٔظليس ٌُٔخكلش حإلطـخٍ ؿ َ٤حَُٔ٘ٝع رخُٔويٍحص ٝحُٔئػَحص
حُؼوِ٤ش ،حُٔ٘ؼويس ك ٢ك٘٤خ ٓ٘ش  ٢ٛٝ ٔ988حطلخه٤ش ط )ٖٔٓ( ْ٠ىُٝش رخإلٟخكش حُ٠
ى ٍٝحإلطلخى حألٍٝٝرٝ ٢طٜيف حُ ٠طو٣ٞش ٝطؼِ ِ٣حُٓٞخثَ حُوخٗ٤ٗٞش حُلؼخُش ُِظؼخٕٝ
حُي ٢ُٝك ٢حُٔٔخثَ حُـ٘خث٤ش ُـَ٘ٓ ٝغ حألٗ٘طش حإلؿَحٓ٤ش حُي٤ُٝش ٖٓ حإلطـخٍ ؿَ٤
حَُٔ٘ٝعٝ .هي ٜٗض حُٔخىس (ٖ) ػٍَِٟٝ ٠س اطوخً ًَ َ١ف ك ٢ا١خٍ هخٗٚٗٞ
حُٓ ٢٘١ٞخ  ٖٓ ِِّ٣حُظيحرُ َ٤ظـَ ًَ ْ٣ػَٔ ٖٓ ٗؤٗ ٚاهلخء أ ٝطٔ ٚ٣ٞكو٤وش حألٓٞحٍ
أٜٓ ٝيٍٛخ أٌٓ ٝخٜٗخ أَ١ ٝم حُظَٜف رٜخ أ٤ٌِٓ ٝظٜخ حُٔظلِٜش ٖٓ ؿَحثْ
حُٔويٍحصٝ ،هي كَٓض حإلطلخه٤ش ػالع ُٔ ٍٞٛظخ َٛحُِٔٞى حٌُُٔ ٕٞـَٔ حألٓٞحٍ
ٝآظويحّ ػخثيحص ؿَحثْ حُٔويٍحص.

ٔ .طل َ٣ٞحألٓٞحٍ أٗ ٝوِٜخ ٓغ حُؼِْ أٜٗخ ٓٔظٔيس ٖٓ ؿَٔ٣ش اٗظخؽ حُٔويٍحص أٝ
٘ٛؼٜخ أ ٝآظوَحؿٜخ أ ٝطلَٛ٤٠خ أ ٝػَٜٟخ ُِز٤غ أ ٝط٣ُٞؼٜخ أ ٝر٤ؼٜخ أٝ
طِٜٔٔ٤خ رؤٝ ١ؿً ٚخٕ أ ٝحَُٔٔٔس كٜ٤خ أ ٝآٍخُٜخ رطَ٣ن حُؼز ،ٍٞأٗ ٝوِٜخ أٝ
آظَ٤حىٛخ أ ٝطٜيَٛ٣خ أ ٝحإلٗظَحى كٓ ٢ؼَ  ٌٙٛحُـَحثْ رٜيف حهلخء ح ٝطٔٚ٣ٞ
حُٜٔيٍ ؿ َ٤حَُٔ٘ٝع ألٓٞحٍ أ ٝروٜي ٓٔخػيس أٗ ١وٓ ٚظ ١ٍٞك ٢اٍطٌخد
ٓؼَ  ٌٙٛحُـَحثْ ػِ ٠حإلكالص ٖٓ حُؼوخد.
ٔٗ9

ٕ .اهلخء أ ٝطٔ ٚ٣ٞكو٤وش حألٓٞحٍ أٜٓ ٝيٍٛخ أٌٓ ٝخٜٗخ ح٣َ١ ٝوش حُظَٜف كٜ٤خ أٝ
كًَظٜخ ح ٝحُلوٞم حُٔظؼِوش رٜخ أٌِٓ ٝظٜ٤خ ٓغ حُؼِْ رؤٜٗخ ٓٔظٔيس ٖٓ حكيٟ
حُـَحثْ حُٔ٘ ٜٙٞػِٜ٤خ ٓخروخ حٔٓ ٝظٔيس ٖٓ كؼَ ٖٓ أكؼخٍ حإلٗظَحى كٓ ٢ؼَ
 ٌٙٛحُـَحثْٓ.9
ٖ .اًظٔخد أ ٝك٤خُس أ ٝآظويحّ حألٓٞحٍ ٓغ حُؼِْ ٝهض طِٜٔٔ٤خ رؤٜٗخ ٓٔظٔيس ٖٓ
اكي ٟحُـَحثْ حُٔ٘ ٜٙٞػِٜ٤خ ٓخروخ أٔٓ ٝظٔيس ٖٓ كؼَ ٖٓ أكؼخٍ حإلٗظَحى ك٢
ٓؼَ  ٌٙٛحُـَحثْ.
()8
٣ٝالكع رؼ ٞحُلو ٚحُظٓٞغ ك ٢حُظـَ ْ٣ر ٌٜٙحإلطلخه٤ش ًُٝي رظـَ ْ٣طلَٞ٣
حُـ َ٤أ ٝك ْٜ٠ػالٗ٤ش رؤ٣ش ِ٤ٓٝش ػَٔ اٍطٌخد أ ٖٓ ١حُـَحثْ حُٜٔ٘ٙٞ
ػِٜ٤خ ٓخروخ  ٢ٛٝحُظلًَ ٞ٣ـَٔ٣ش ٓٔظوِشًٌُٝ .ي طـَ ْ٣حإلٗظَحى ك٢
اٍطٌخد أ ٖٓ ١حُـَ حثْ حُٔ٘خٍ حُٜ٤خ ٓخروخ أ ٝحُظٞح١ئ ػًُِ ٠ي ح ٝحَُ٘ٝع كٜ٤خ
ح ٝحُٔٔخػيس ح ٝطٔ َ٤ٜأ ٝاريحء حٍُٔ٘ٞس رٜيى حٍطٌخرٜخ\.
ٝهي أهٌص حإلطلخه٤ش رؼوٞرخص حُٔـٖ ٝؿَٛ٤خ ٖٓ حُؼوٞرخص حُٔخُزش ُِلَ٣ش،
ٝحُـَحٓش حُٔخُ٤ش ٝحُٜٔخىٍس ٝاه٠ؼض ك ٢رؼ ٞحُلخالص َٓطٌز ٌٙٛ ٢حُـَحثْ
ُِظيحر َ٤حُؼالؿ٤ش ػِ ٠طؼيى ٝط٘ٞع ٍٛٞٛخ(.)9

ثانثاُ :ـ٘ش ٓـٔٞػش ٌٓخكلش ػِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ ك ٢رخٍٝ ٔ99ٓ ْ٣هٍَ ٍإٓخء
حُي ٍٝحُٜ٘خػ٤ش حُؼٔخٗ٤ش حألًؼَ طويٓخ (حًَٓ٤خً٘ ،يح ،حُ٤خرخٕ ،كَٗٔخ ،رَ٣طخٗ٤خ ،حُٔخٗ٤خ،
ا٣طخُ٤خ٤ٍٓٝ ،خ) اٗ٘خء ٓـٔٞػش ٌُٔخكلش ػِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ ( )GAFIك ٢رخٍْ٣
ٓ٘ش ٝ ٔ989طؤُلض حُٔـٔٞػش ٖٓ (ٕٓٔ) ػُٞٓ ٞ٠ػ ٖ٤ر٤ٓ ٖ٤خٓٝ ،ٖ٤٤هزَحء،
ٍٝؿخٍ أػٔخٍٝ ،ه٠خسٞٓٝ ،ظلً ٖ٤زخٍ ك ٢حُـٔخٍى ،أرَُ ٌِٓ٘ش ُي ٟؿَٔ حألٓٞحٍ
طٌٖٔ ك٤ً ٢ل٤ش طٔ٤ًٔ َ٣ٞش ٟؤش ٖٓ حُٔخٍ حُ٘وي ١اُ ٠ا٣يحػخص ح ٝطلِٜ٣ٞخ حُ٠
حىٝحص ٓخُ٤ش ػخٓش أ ٝاٍُ ٠إ ّٝأٓٞحٍ أهَ ٟطي ٍٝرخإلهظٜخى ،أ ١إٔ حُٜؼٞرش
حأل ٢ٛ ٠ُٝكَٓ ٢كِش حُظٞظ٤ق ٘ٛٝخ طٌٖٔ أٗ ٍٝوطش ٟؼق ك ٢ػِٔ٤ش حُـَٔ ك٤غ
 ٌٖٔ٣اًظ٘خف ٌٛح حُ٘٘خ ١أٜٓ ٝخؿٔظ ٚأ ٝطظزغ آػخٍٝ ،ٙهي أٛٝض رظوََٛ٣خ رٔخ ٣ؤط:٢

 -خالد كردودي  ,جريمة غسل االموال عل ضو الت ريع المغربي والممار  ,الطبعة االول 2005م .
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أٍَٟٝ -س اطوخً ًَ ىُٝش حإلؿَحءحص حُالُٓش رٔخ كٜ٤خ حُظَ٘٣ؼ٤ش إلػطخء حُٜلش
حُـَٓ٤ش ُلؼَ حُـَٔ.
د -اطوخً حُظَط٤زخص حُالُٓش ُٜٔخىٍس حالٓٞحٍ حُٔـُٔٞش َٓٝىٝىٛخ ٝحُٓٞخثَ حُظ٢
آظويٓض ك ٢ؿِٜٔخ.
ؽ -حُظِحّ حُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش رؼي كظق كٔخرخص ٓـُٜٞش حُ٣ٜٞش أ ٝرؤٓٔخء ٤ٔٛٝش
ٝحُظلون ٖٓ ٣ٞٛش حُِرخثٖ ٝحإلكظلخظ رخُوٞ٤ى ٝحُٔـالص رٌَ٘ ٣ـؼِٜخ هخىٍس
ػِ ٠طِز٤ش أ ِ١ ١ذ ٓؼِٓٞخص َ٣ىٛخ ٖٓ حُِٔطخص حُٔوظٜش ٝحإلٗظزخ ٙحُ٠
حُؼِٔ٤خص حُٔؼويس حُٜٔٔش ٝؿ َ٤حُؼخى٣ش ٝؿ َ٤حُٔزٍَس اهظٜخى٣خ ػِ ٠إٔ ٔٔ٣ق
ُِٔئٓٔش رخإلرالؽ ػٜ٘خ أ ٝحُِحٜٓخ رٌُي.
ى -حٕ ط٠غ حُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش رَحٓؾ ٌُٔخكلش حُـَٔ طظ ٖٔ٠طؤٝ َ٤ٛطيٍ٣ذ
حُٔٞظل.ٖ٤
ٛـ -ىٍحٓش حُؼِٔ٤خص حُ٘وي٣ش ٝحُظزِ٤ؾ ػٜ٘خ ػ٘يٓخ طظـخٓ ُٝزِـخ ٓؼ٘٤خ.

 -ٝإٔ طو ّٞحُ٤ٜجخص حُي٤ُٝش رـٔغ حُٔؼِٓٞخص حُٔظؼِوش رظط َ٣ٞػِٔ٤خص ؿَٔ
حألٓٞحٍ ٝحُظو٘٤خص حُٔٔظؼِٔش كٜ٤خ ٝط٣ُٞؼٜخ ػِ ٠حُِٔطخص حُٔوظٜش.
ُ -طزخىٍ حُٔؼِٓٞخص ر ٖ٤حُي ٍٝطِوخث٤خ أ ٝػ٘ي حُطِذ.

فٍَٟٝ -س اٍطٌخُ حُظؼخ ٕٝحُي ٢ُٝػِ ٠حطلخهخص ٝطَط٤زخص هخٗ٤ٗٞش ػ٘خث٤ش أٝ
ؿٔخػ٤ش طظ٤ق طِٔ ْ٤حُٔـَٓ.ٖ٤
رابعا :حُٔئطَٔ حُُٞحٍ ١حُؼخٌُُٔٔ ٢خكلش حُـَٔ٣ش حُي٤ُٝش ُٔ٘ش ٗ ٔ99حٌُ ١ػوي ك٢
ٗخر( ٢ُٞا٣طخُ٤خ) ٝأ ٠ٛٝرٔخ ٣ؤط:٢

ٔ٘ٔ

أ -اطوخً طيحرٟٝٝ َ٤غ حٓظَحط٤ـ٤خص ُٔ٘غ ٌٓٝخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝآظويحّ
ػخثيحص حُـَٔ٣ش ٌٓٝخكلظٜخ.
دٍَٟٝ -س حُظؼخ ٕٝحُيُ٘ٔ ٢ُٝغ ؿَٔ حألٓٞحٍ ٌٓٝخكلش َٓٝحهزش ػخثيحص
حُـَٔ٣ش.
ؽ -كَ ٝحُؼوٞرخص ٝحالكٌخّ حُٔالثٔش ٍَٟٝٝس طـَ ْ٣ؿَٔ ػخثيحص حإلٗ٘طش
حإلؿَحٓ٤ش.
ى -حُظؼخ ٕٝر ٖ٤حُِٔطخص حٌُِٔلش رظ٘ظ ْ٤حُوطخػ ٖ٤حُٔخُٝ ٢حإلهظٜخىٝ ١حُِٔطخص
حٌُِٔلش رظ٘ل ٌ٤حُوٞحٗ.ٖ٤

ٛـ -اػظٔخى طيحرَٗ َ٤ػ٤ش ُٜٔخىٍس حُؼخثيحص ؿ َ٤حَُٔ٘ٝػش.

 -ٝحُ٘ظَ ك ٢اطوخً طيحر َ٤طلي ٖٓ حَُٔ٣ش حُٔخُ٤ش ُلٍَ ٝهخرش كؼخُش ػِ ٠ؿَٔ
حألٓٞحٍٔ.9
ٍَُٟٝ -س ططز٤ن هخػيس (اػَف ُرٗٞي) ٝحٌُ٘ق ػٖ حُٜلوخص حُٔخُ٤ش
حُٔ٘زٛٞش.
ف -اؿَحء حُيٍحٓخص ٝحُزلٞع ٖٓ حؿَ ٓؼَكش حُٔئٓٔخص حُظـخٍ٣ش حُظٌٖٔ٣ ٢
حٕ طٔظويّ ك ٢ؿَٔ حألٓٞحٍ.
ٍَٟٝ -١س طٞك٤ي حُـٜٞى ر ٖ٤حُٔ٘ظٔخص ٝحألؿِٜس حُؼخُٔ٤ش ٝحإلهِ٤ٔ٤ش ٖٓ أؿَ
رٌٍ ؿٜي ؿٔخػٌُٔ ٢خكلش ػِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ.
ٍَٟٝ -١س ه٤خّ حألْٓ حُٔظليس رٔٔخػيس حُيٓ ٍٝخُ٤خ ٝك٘٤خ ُِو٠خء ػِ ٠ػِٔ٤خص
حُـَٔ ٝآظويحّ ػخثيحص حُـَٔ٣ش ٌٓٝخكلظٜخ.
َٔٓ - 9ؿغ ٓخرن
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خايسآ :ئطَٔ حُٔويٍحص ٝؿَٔ حألٓٞحٍ حُٔ٘ؼوي رٔي٘٣ش ٓ٤خٓ ٢رؤٌَٓ٣خ ٓ٘ش .ٔ997
ًٍِ ػِ ٠ػالػش َ١م : ٢ٛ

أ٤ٓ -خٓش اػَف ُرٗٞي  Know your customerرخُظيه٤ن ٝحُظلون ٖٓ أٓٞحٍ
حُِرخثٖ إ ًخٗض ال طظ٘خٓذ ٓغ ٝظ٤لش حُِر ٕٞح ٝطـخٍط.ٚ
د٤ٓ -خٓش أٓ ٝزيأ حإلهطخٍ ػٖ حُؼِٔ٤خص حُٔ٘زٛٞش Suspicious Activities
٣ٝـذ حإلرالؽ ػٖ أ٣ش ػِٔ٤ش ٓ٘زٛٞش ُِِٔطش حُو٠خث٤ش حُٔوظٜش ُِظلو٤ن كٜ٤خ.
ؽ -حُظؼخ ٕٝحُٞػ٤ن ر ٖ٤حُي ٖٓ ٍٝهالٍ ٓؼخٛيحص ؿٔخػ٤ش ح ٝػ٘خث٤ش ٝاٛيحٍ
طَ٘٣ؼخص طٔخػي ٝطللِ ػِ ٠حٌُ٘ق ػٖ  ٌٙٛحُـَحثْ ًبهظٜخ ٙحُٔلخًْ
حألؿ٘ز٤ش اًح ًخٕ ػٔش طؼخ ٕٝه٠خثٝ ٢حُظول٤ق ٖٓ ٓزيأ َٓ٣ش حُٔؼِٓٞخص حُزٌ٘٤ش
اًح طؼِوض رؼِٔ٤ش ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝحإلكٜخف ػٜ٘خ ُِِٔطش حُو٠خث٤ش حُٔوظٜشٝ .هي
ػويص ػيس ٓئطَٔحص حهِ٤ٔ٤ش ،ػَر٤ش ٝهخٍ٣ش ٌُٜح حُـَ.ٝ
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نًكافحة غسم األيىال عبز

انًطهب انثاًَ :أثار انضىابظ انقاَىٍَة انىطٍُة
انصزافات انتجارٌة .
 ٌٖٔ٣حُظطَم حُ ٠حُطَم حُٞهخث٤ش ك ٢حٌُٔخكلش ٝكٓ ٢ويٓظٜخ اٛيحٍ هٞحُٗ ٖ٤ظـَْ٣
ػِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝػَ ٝحُظ٤ٛٞخص حُل٘٤ش حُٔظوٜٜش رٌٜح حُ٘ؤٕٝ ،أهَ٤ح
ٗليى ى ٍٝحُز٘ٞى كٌٓ ٢خكلش  ٌٙٛحُـَحثْ ٘ٓٝظ٘خًُ ٍٝي ك ٢ػالع كوَحص ٓٔظوِشٕ.9
أوال :انطزق انىقائٍة فً انًكافحة:
ٔ .اطزخع ٓ٤خٓخص طَ٘٣ؼ٤ش ؿي٣يس رخُظـَٝ ْ٣حُؼوخد ٓالثٔش ُِطز٤ؼش "حُِثزو٤ش"
"ٝحألهطز٤١ٞش" ُـَحثْ ؿَٔ حألٓٞحٍ.
ٕ .طط َ٣ٞحُ٘ظْ حَُهخر٤ش ُِز٘ٞى حُ٤٘١ٞش ػِٗ ٠ل٣ ٞـؼَ رخإلٌٓخٕ ٍٛي كًَش
حألٓٞحٍ حُوٌٍس ٝاًظ٘خكٜخ ٓٞحء ربٓظليحع هْٔ أ ٝؿٜخُ حُ ٝـ٘ش ك ًَ ٢ر٘ي
طظلون ٖٓ َٗػ٤ش  ٌٙٛحألٓٞحٍ حُٔٞىػش أ ٝػيّ َٗػ٤ظٜخُٝ .ؼَ حُظؼخ ٕٝرٖ٤
حُز٘ي حًَُِٔٝ ١حُز٘ٞى حُ٤٘١ٞش حألهَ ٖٓ ٟهالٍ طزخىٍ حُٔؼِٓٞخص ٝكن ٌٛح
حُز٘ي ك ٢حإل١الع ػِ ٠حُلٔخرخص حَُٜٔك٤ش  ٖٓ ٢ٛحألٓ ٍٞحُ٣ٍَٝ٠ش.
ٖ ٌٖٔ٣ .حإلروخء ػِٓ ٠زيأ َٓ٣ش حُٔؼخٓالص حَُٜٔك٤ش حُ٘ظ٤لش ٍٝكغ حَُٔ٣ش ػٖ
طيح ٍٝحألٓٞحٍ حُوٌٍس كٔزيأ حَُٔ٣ش  ٌٕٞ٣ك ٢ا١خٍ حَُ٘ػ٤ش حٓخ حُ٘٘خ ١حإلؿَحٓ٢
كال ٓلَ إلٟلخء حَُٔ٣ش ػِٝ ٚ٤اال طؼَ ٝحُز٘ي ُوٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش حُـ٘خث٤ش.
ٗ٣ٝ .ظؼَٓ ٖ٤حهزش حُز٘ٞى حُ٣ٍٜٞش أ ٝحُ٤ٔٛٞش حُظ ٢طٔظويّ ًـطخء ُظَ٣ٝؾ ػِٔ٤خص
ؿَٔ حألٓٞحٍ حألَٓ حٌُ٣ ١ظطِذ حُظ٘يى ك٘ٓ ٢ق طَحهُِ ٚ٤ز٘ٞى حُـي٣يس اٟخكش
حُ ٠آظَٔحٍ َٓحهزش حُز٘ٞى حُوخثٔش.
ٍَٟ٘ٝ .س ٓؼخُـش حَُٔ٘ع إلٌٗخُ٤خص حُظٌ٤٤ق حُوخًٗ ٢ٗٞـَحثْ ؿَٔ حألٓٞحٍ
ًُٝي رٟٞغ طٌ٤٤ق ؿ٘خث ٢هخ ٌُٜٙ ٙحُـَحثْ اٟخكش حُ ٠طـَ٘ٗ ْ٣خ ١ؿَٔ
حألٓٞحٍ كً ٢حط.)ٔٓ(ٚ
ٝط٘لٌ٤ح ُِظ٤ٛٞخص حُي٤ُٝش ر٘ؤٕ ٝؿٞد اٛيحٍ هٞحُٗ ٖ٤ظـَ ْ٣ػِٔ٤خص ؿَٔ
حألٓٞحٍ ،كوي ٛيٍص ػيس هٞحٗ ٖ٤ك ٢حُزِيحٕ حألؿ٘ز٤ش ٝأهَ ٟك ٢حُزِيحٕ حُؼَر٤ش،
ٗوظخٍ ٖٓ رٜ٘٤خ حُوخٗ ٕٞحُلَٗٔٝ ٢حُوٞحٗ ٖ٤حُؼَر٤ش حُظ ٢أهٌص طظَ ٟكٌٛ ٢ح
حُٔـخٍ:
أ -كَٗٔخ :ػَكض حُٔخىس (ٕٖٗ) ٖٓ هخٗ ٕٞحُؼوٞرخص حُلَٗٔ ٢حُـي٣ي ٍهْ
ٕ 9ٙ/ٖ9حُٜخىٍ ك ٔ99ٙ/٘/ٖٔ ٢ؿَٔ٣ش ؿَٔ حألٓٞحٍ رؤٜٗخ" :طَٔ٤ٜ
حُظزَ َ٣حٌُخًد رؤ٣ش ٣َ١وش ًخٗض ُٜٔيٍ أٓٞحٍ أ ٝىه ٍٞكخػَ ؿ٘خ٣ش أٝ
ؿ٘لش طلٜ٘ٓ َٜخ ػِ ٠كخثيس ٓزخَٗس أ ٝؿٓ َ٤زخَٗس"٣ٝ ،ؼظزَ أ٠٣خ ٖٓ هزَ٤
ؿَٔ حألٓٞحٍ طوي ْ٣حُٔٔخػيس ك ٢ػِٔ٤خص ح٣يحع ح ٝاهلخء ح ٝطل َ٣ٞحُؼخثي
حُٔزخَٗ ح ٝؿ َ٤حُٔزخَٗ ُـ٘خ٣ش ح ٝؿ٘لشٝ .ػوٞرظٜخ كٍٞٛ ٢طٜخ حُزٔ٤طش
92
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حُٔـٖ ُٔيس هْٔ ٓ٘ٞحص ٝحُـَحٓش (حُٔخىس ٕٖٗٝ .)ٔ/هي ٗيىص حُؼوٞرش اًح
حهظَكض رؤكي ظَك :ٖ٤حُٜٔٝخ ٝهٞػٜخ رطَ٣وش حإلػظ٤خى أ ٝربٓظويحّ حُٓٞخثَ
حُظَٛٔ٤٣ ٢خ ِٓحُٝش ٗ٘خٝ ،٢ٜ٘ٓ ١ػخٜٗٔ٤خٝ :هٞػٜخ كٍٞٛ ٢س ؿَٔ٣ش ٓ٘ظٔش
ٝطٌ ٕٞحُؼوٞرش ػ٘ي طٞحكَ حكي  ٖ٣ٌٛحُظَك ٖ٤حُٔـٖ ُٔيس ػَ٘ ٓ٘ٞحص
٠ٓٝخػلش حُـَحٓش (حُٔخىس ٕٖٗٝ )ٔ/ػوٞرش حَُ٘ٝع  ٢ٛػوٞرش حُـَٔ٣ش
حُظخٓش ٗلٜٔخ (حُٔخىس ٕٖٗٝ )ٙ/ػٔش ػوٞرخص طٌٔ٤ِ٤ش ػَِٓ ٠طٌذ حُـَٔ٣ش
ًلظَ ٓزخَٗس حُٞظ٤لش حُؼخٓش أِٓ ٝحُٝش حُ٘٘خ ١حُٔ ٢ٜ٘أ ٝحإلؿظٔخػ ٢حٌُ١
ٝهؼض حُـَٔ٣ش أػ٘خء ٙأ ٝرٔ٘خٓزظٝ ،ٚكظَ اٛيحٍ حٌُ٘٤خص ٝٝهق ٍهٜش
حُو٤خىس ُٔيس ٓؼ٘٤ش ،حُـخإٛخ ٜٓٝخىٍس ٓ٤خٍحص كخػَ حُـَٔ٣شٝ ،أِٓلظٚ
ٝحألٗ٤خء حُٔٔظويٓش ك ٢اٍطٌخد حُـَٔ٣ش أ ٝطِي حُظً ٢خٗض ٓؼيس إلٍطٌخرٜخ
أ ٝطِي حُٔظلِٜش ػٜ٘خٝ ،كظَ ٓزخَٗس حُلوٞم حُٔ٤خٓ٤ش ٝحُٔيٗ٤ش ٝكوٞم
حألَٓس ٝكظَ ٓـخىٍس اهِ ْ٤حُيُٝش أ ٝكظَ ىه ٍٞحهِ ْ٤حُيُٝش كٞٓ ٢حؿٜش
حألؿ٘زَٓ ٢طٌذ حُـَٔ٣ش (حُٔخىس ٕٖٗٝ ،)ٔٔ()8-7/اًح ًخٗض  ٌٙٛحُٔٞحى
ط٘طزن ػِ ٠ؿَٔ٣ش ؿَٔ حألٓٞحٍ رٌَ٘ ػخّ كبٕ حَُٔ٘ع حُلَٗٔ ٢أكَى
ٗ ٜٙٞهخٛش ُـَحثْ حُٔويٍحص ،اً ٗ ٚهخٗ ٕٞحُؼوٞرخص ٗلٔ ٚػِ ٠ػوخد
طٔ َ٤ٜحُظزَ َ٣حٌُخًد ُٜٔيٍ حألٓٞحٍ أ ٝحُيه ٍٞحُٔظلِٜش ػٖ ؿَٔ٣ش
طٞؿ ٚ٤أ ٝط٘ظٓ ْ٤ـٔٞػش ٛيكٜخ اٗظخؽ حُٔٞحى حُٔويٍس أ٘ٛ ٝؼٜخ أ ٝؿِزٜخ أٝ
طٜيَٛ٣خ أٗ ٝوِٜخ أ ٝك٤خُطٜخ أ ٝػَٜٟخ أ ٝحُِ٘ ٍٝػٜ٘خ أ ٝحًظٔخرٜخ أٝ
حٓظؼٔخُٜخ ًٌُٝي حألٓ ٞحٍ ح ٝحُيه ٍٞحُٔظلِٜش ػٖ ؿَٔ٣ش اٗظخؽ ح٘ٛ ٝخػش
حُٔٞحى حُٔويٍس أ ٝؿِزٜخ ح ٝطٜيَٛ٣خ رطَ٣ن ؿَٝ٘ٓ َ٤ع ٣ٝؼظزَ أ٠٣خ ٖٓ
هز َ٤ؿَٔ حألٓٞحٍ طوي ْ٣حُٔٔخػيس ك ٢ػِٔ٤ش ا٣يحػ ٚأ ٝاهلخء ح ٝطلَ٣ٞ
حُؼخثيحص حُٔظلِٜش ػٖ اكي ٌٙٛ ٟحُـَحثْ (حُٔخىس ٕٕٕ.)ٖ8/
د -هطَ :أهَص حُلٌٓٞش حُوطَ٣ش ٓ٘ش ّٕٕٓٓ هخٌٗٓ ٕٞخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ حٌُ١
آظـَم اػيحىٗ ٙل ٞػخُّ ،ظٌ ٕٞهطَ رٌُي ػخُغ ىُٝش هِ٤ـ٤ش طؼَٔ رٔؼَ ٌٛح
حُوخٗ ٕٞرؼي ىُٝش حإلٓخٍحص حُؼَر٤ش حُٔظليس ٝحُزلَ ٖ٣أٓخ ِٓط٘ش ػٔخٕ ك٢ٜ
حُيُٝش حَُحرؼش ٝػِوض حألٓٝخ ١حإلهظٜخى٣ش حَُٓٔ٤ش ك ٢هطَ أ٤ٔٛش ًزَ٤س ػِ٠
ه خٌٗٓ ٕٞخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍٜ٘٤ُ ًٚٗٞ ،ي حُؼوٞرخص ػِ٘٣ ٖٓ ًَ ٠ظَى ك٢
ػِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ ،اٟخكش اُ ٠حٗٓ ٚخ ْٛك ٢طؼِٜٓ ِ٣يحهش هطَ ػِ٠
حُٔٔظ ٟٞحُي ٢ُٝكٓ ٢ـخٍ ٌٓخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ٣ٝ ،ؼُِ ٖٓ ػالهخص حُظؼخٕٝ
حُوخثٔش كٔ٤خ رٜ٘٤خ ٝر ٖ٤حُـٜخص ٝحُٔئٓٔخص حُي٤ُٝش حُؼخِٓش كٌٛ ٢ح حُٔـخٍ،
 ْٜ٣ٝحُوطخع حُوخ ٙحُوطَ ١ططز٤ن هخٌٗٓ ٕٞخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ألٕ
حٗؼٌخٓخطٓ ٚظَ٘ٔ ًخكش أٝؿ ٚحُ٘٘خ ١حإلهظٜخى ١ك ٢حُزالىٝ .رٌَ٘ هخٙ
حُـٜخُ حَُٜٔك ٢حٌُ٣ ١ؼظزَ حُوطخع حُٔؼ٘ٓ ٢زخَٗس رخُوخٗ ًٚٗٞ ،ٕٞحُـٜش
حُظٓ ٢ظو ّٞأ٠٣خ رخإلُظِحّ رٌخكش ٓٞحى حُوخٗ ٖٓ ،ٕٞحؿَ ٟٔخٕ ػيّ كٍٜٞ
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أ ١ػِٔ٤ش حهظَحم كٔ٤خ ٣ظؼِن رٔلخٝالص ؿَٔ حألٓٞحٍ حُظ ٢هي ٣ظؼَُٜ ٝخ
حُٔٞم حُوطَ.9ٖ١
ٓٝؼَٝف إٔ حُز٘ٞى ك ٢هطَ طلٍَ ٝهخرش ٓ٘يىس ٝطو ّٞرٔظخرؼش كؼ٤ؼش أل١
ٓلخُٝش طٔظٜيف ؿَٔ حألٓٞحٍ كظ ٠هزَ حُؼَٔ روخٌٗٓ ٕٞخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ،
ٝاطلخه٤ش حألْٓ حُٔظليس ٌُٔخكلش حإلطـخٍ ؿ َ٤حَُٔ٘ٝع ك ٢حُٔويٍحص.
إ هخٌٗٓ ٕٞخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ٘ٔ٣ق ٛالك٤خص ٝحٓؼش ُِـٜخص حُٔؼ٘٤ش
رٔالكوش ػِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ ك ٢هطَ ،ط٠خف اُ ٠حُـٜٞى حٌُزَ٤س حُٔظٔؼِش
رخَُهخرش حُٔ٘يىس ٝحُٔظخرؼش حُلؼ٤ؼش حُظ٣ ٢و ّٞرٜخ حَُٜٔف حًَُُِٔٔ ١الكوش
أ ١أكَحى ٘٣ظز ٚرو٤خٓ ْٜرؼِٔ٤خص ؿَٔ حالٓٞحٍ.
ٝأٟخكض حُٜٔخىٍ أٗ ٖٓ ٚحؿَ ًُي ٌٖ٣ ُْ ،حُٔٞم حُٔلِ ٢حُوطَ ١رلخؿش
ٓخٓش ُوخٌٗٓ ٕٞخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ٌُٖٝ ،حُظَٝف ٝحُٔظـَ٤حص حُؼخُٔ٤ش
ٝحُظِحّ هطَ ربطلخه٤خص ى٤ُٝش ،هخٛش ًٜٗٞخ ػ ٞ٠ك٘ٓ ٢ظٔش حُظـخٍس حُؼخُٔ٤ش
٣لَ ٝػِٜ٤خ ٖٓ ٓؼَ ٌٛح حُوخٗ.)ٕٔ(ٕٞ
ٝهي أٛيٍ ٓلخكع َٜٓف هطَ حًَُِٔ ١طؼٔٔ٤خ ػِ ٠ؿٔ٤غ حُز٘ٞى
ٝحُٜٔخٍف ٓٝئٓٔخص حَُٜحكش ًَٗٝخص حإلٓظؼٔخٍ ٝحُظٔ َ٣ٞك ٢حُزالى رٜيف
طؼِ ِ٣اؿَحءحص ٌٓخكلش حُؼِٔ٤خص ؿ َ٤حَُٔ٘ٝػش ٝحُٔ٘زٛٞش ٌٓٝخكلش ؿَٔ
حألٓٞحٍ.
ٗٝيى حَُٜٔف حًَُِٔ ١ك ٢طؼٔ ٚٔ٤ػِ ٠حُظلون ريٍؿش أًزَ ٖٓ طؼخَٓ
َٜٓك٣ِ٣ ٢ي ػِ ٔٓٓ ٠أُق لاير هطَٝ ١حألٗ٘طش حَُٜٔك٤ش حُٔوظِلش ٓٞحء
ًخٕ ًُي ك ٌَٗ ٢طلٞالص ٖٓ ػِٔش اُ ٠أهَ ٟأ ٝكظق اػظٔخىحص أ ٝكٔخرخص
أٝ ٝىحثغ أ ٝأٞٗ ١ع ٖٓ حإلٓظؼٔخٍ أ٘ٛ ٝخى٣ن حألٓخٗخص.
ٝأٗخٍ حَُٜٔف اٍَُٟٝ ٠س حُظلون ٖٓ ر٤خٗخص حُؼٔٝ َ٤اطوخً حإلؿَحءحص
حُ َهخر٤ش ٝحُظيحر َ٤حٌُخك٤ش حُظ ٢طٌٖٔ ٖٓ ٟزٝ ٢اكزخٓ ١لخٝالص ؿَٔ حألٓٞحٍ
ٝحُظؤًي ٖٓ ػيّ آظـالٍ  ٌٙٛحُٔئٓٔخص ٖٓ هزَ حُٔ٘ظٔخص حُظ ٢طؼَٔ
ًٔئٓٔخص َٗػ٤ش.
ٝهخُض حُٜلق إٔ حَُٜٔف حًَُِِٔ١ ١ذ ٖٓ حُز٘ٞى أ٠٣خ اٟخكش ر٘ي اُ٠
ًٗٔٞؽ كظق كٔخرخص حُؼٔالء  ٚ٘٣ػِ ٠أٗ٣" ٚلن ُِٔئٓٔخص حَُٜٔك٤ش
ٝحُٔخُ٤ش طـ٘٤ذ حألٓٞحٍ حُٔلُٔٞش اُ ٠كٔخرخص حُؼٔ َ٤كخٍ ه٤خّ ٗزٜش طٜ٘ٔ٠خ
ػِٔ٤ش ٖٓ ػِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ".
َٖٓ - 9ؿغ ٓخرن
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ًٔخ ِ١ذ حإلكظلخظ رٔـالص هخٛش ر٣ٜٞخص حُؼٔالء ًٝٝالث ْٜط٘ظَٔ ػِ٠
ٝ ٍٞٛػخثن حُ٣ٜٞخص حَُٓٔ٤شِٓٝ ،لخص حُلٔخرخص حَُٔحٓالص حُوخٛش رـٔ٤غ
حُؼٔالء ٝكظ ٠حٌُ ٖ٣أهلِض كٔخرخط.ْٜ
ًٔخ ىػخ َٜٓف هطَ حًَُِٔ ١حُٔئٓٔخص حَُٜٔك٤ش ٝحُٔخُ٤ش أ٠٣خ اُ٠
طـٔ٤ي أ ٝكـِ حألٓٞحٍ أ ٝحأل ٍٞٛحألهَ ٟر٘خء ػِ ٠أكٌخّ ه٠خث٤ش أٝ
طؼِٔ٤خص ٛخىٍس ػٖ حَُٜٔف رٌٜح حُ٘ؤٕ(ٖٔ).
ؽ -ىُٝش حإلٓخٍحص حُؼَر٤ش حُٔظليس :أهَ حُٔـِْ حُ ٢٘١ٞحإلطلخى ١ك٘ٓ ٢ش
ٕٕٓٓ هخٗ ٕٞؿَٔ حألٓٞحٍ حٌُ ١ط َٜػوٞرش ؿَٔ٣ظ ٚحُ ٠حُٔـٖ ٓزغ
ٓ٘ٞحصٝ ،كٔخ٣ش حُوخٗ ٕٞكٔخ٣ش حإلهظٜخى حُ٣ٝ ٢٘١ٞطزن حُوخٗ ٕٞػًَِ ٠
ٓ٘٘ؤس طـخٍ٣ش ك ٢حُيُٝش ٜ٘ٓٝخ حُٔ٘خ١ن حُلَس ٓٝئٓٔخص حُظؤٓٝ ٖ٤حُـٔخٍى
ٓ ًَٝخ ٣ظؼِن رؼِٔ٤خص ٝأٗ٘طش طيح ٍٝحألٓٞحٍ ٝطِوٜ٤خ.
ػٔخٕ رٔٞؿذ َّٓٓٞ
ىِٓ -ط٘ش ػٔخٕٛ :يٍ هخٗ( ٕٞؿَٔ حألٓٞحٍ) كِٓ ٢ط٘ش ُ
ِٓطخٗ ٢كٝ ٕٕٓٓ/ٗ/ٕ ٢هي ؿخء ُ٠٤غ حإل١خٍ حَُٔؿؼُٔ ٢ؼخُـش ظخَٛس
ؿَٔ حألٓٞحٍ ٣ٝظ ٖٔ٠ػيس ٓٞحى طؼَف ظخَٛس ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝط٠غ
حُؼوٞرخص حٌُلِ٤ش َُىع حُٔوخُلخص ٝطْ طٌُ٘ َ٤ـ٘ش ٖٓ ػيس ؿٜخص رخُيُٝش
رَثخٓش ُٝ َ٤ًٝحٍس حإلهظٜخى حُُِ٘ ٢٘١ٞئ ٕٝحإلهظٜخىُٔ ١ظخرؼش ط٘ل ٌ٤هخٕٗٞ
ؿَٔ حألٓٞحٍ ًٔخ إٔ ٝكي حُِـ٘ش حُي٤ُٝش ٌُٔخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ػ٘ي ُ٣خٍطٚ
ُِِٔط٘ش ٓئهَح ٝح١الػ ٚػِٞٔٓ ٠ىس حُوخٗ ٕٞأًي ربٕ حإلؿَحءحص حُٔطزوش
رخُوخٗ ٕٞطؼي ٖٓ أك َ٠حإلؿَحءحص حُٔطزوش ػِٔٓ ٠ظ ٟٞى ٍٝحُؼخُْ.
إٔ اٛيحٍ حُِٔط٘ش ُوخٗ ٕٞؿَٔ حألٓٞحٍ ؿخء ُٔٔخٗيس حُـٜٞى حُي٤ُٝش
ٝحإلٗٔ٠خّ اُ ٠حألَٓس حُي٤ُٝش ُٔلخٍرش  ٌٙٛحُظخَٛس ربػظزخٍٛخ ظخَٛس ى٤ُٝش،
ٝحُوخٗ٣ ٕٞلظ ١ٞػِٞٓ ٠حى ػي٣يس ٖٓ رٜ٘٤خ ً٤ل٤ش حُظٜي ٌُٜٙ ١حُظخَٛس
ٝحُؼوٞرخص حُٔطزوش َُٔطٌز ٌٙٛ ٢حُـَٔ٣ش ٝى ٍٝحُـٜخص حُٔؼ٘٤ش ُِظٜيٌُٜٙ ١
حُظخَٛس.
ٝهخٗ ٕٞؿَٔ حألٓٞحٍ ٓ٠٤غ حُوطخع حَُٜٔك ٢حُؼُٔخٗ ٢ك٘ٓ ٢ؤ ٟػٖ ٓؼَ ٌٙٛ
حُٔٔخٍٓخص ٗظَح ُٞؿٞى حُؼوٞرخص حَُحىػش رخُوخَُٗٔ ٕٞطٌز ٌٙٛ ٢حُـَٔ٣ش
ٝى ٍٝحُـٜخص حُٔؼ٘٤ش ُِظٜي ٌُٜٙ ١حُظخَٛس.
ٝهخٗ ٕٞؿَٔ حألٓٞحٍ ٓ٠٤غ حُوطخع حَُٜٔك ٢حُؼُٔخٗ ٢ك٘ٓ ٢ؤ ٟػٖ ٓؼَ ٌٙٛ
حُٔٔخٍٓخص ٗظَح ُٞؿٞى حُؼوٞرخص حَُحىػش رخُوخَُٗٔ ٕٞطٌز ٢ؿَٔ٣ش ؿَٔ
حألٓٞحٍ ًٔخ إٔ حُوخٗ٘ٓ ٌٕٞ٤ٓ ٕٞيح ُِز٘ٞى حُؼخِٓش رخُِٔط٘ش ُٔلخٍرش ٌٙٛ
حُؼِٔ٤خص.
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ٝأًي حَُث ْ٤حُظ٘لُِ ١ٌ٤ز٘ي حًَُِٔ ١حُؼُٔخٗ ٢أٗ ُْ ٚطٌظ٘ق كظ ٠حٕ٥
ػٔخٕ حُِٔطخٗ٤ش ٝحُز٘ي
رخُِٔط٘ش كخالص ؿَٔ حألٓٞحٍ َٓ٘٤ح اُ ٠إٔ َٗ١ش ُ
حًَُِٔ ١حُؼُٔخٗٝ ٢حُز٘ٞى حُظـخٍ٣ش ًَٗٝخص حَُٜحكش ٝحُظٔ َ٣ٞػِٝ ٠ػ ٢طخّ
ُِظٜي ١ألٓ ١لخُٝش.
ٝكيُ حَُث ْ٤حُظ٘ل ١ٌ٤حُز٘ي حًَُِٔ ١حُـٔ ٍٜٞرؼي حُٞهٞع ك ٢رَحػٖ
حُؼِٔ٤خص حإلكظ٤خُ٤ش حُٔ٘زٛٞش َٓ٘٤ح اُ ٠إٔ  ٌٙٛحُؼِٔ٤خص ٤ٔٛٝ ٢ٛش ٝال ٣وٜي
رٜخ حال حُظلخٝ َ٣حرظِحُ أٓٞحٍ حُ٘خّ.
ٛـ -حألٍىٕٝ :ك ٢حُ٘ظخّ حُوخٗ ٢ٗٞحألٍىٗ ٢طٞؿي أٍرؼش هٞحُٗٞٔ ٖ٤حؿٜش ؿَحثْ ؿَٔ
حألٓٞحٍ :٢ٛ
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

هخٗ ٕٞحُؼوٞرخص.
هخٗ ٕٞحُٔويٍحص ٝحُٔئػَحص حُؼوِ٤ش.
هخٗ ٕٞحُـٔخٍى.
هخٗ٤ٛ ٕٞخٗش أٓٞحٍ حُيُٝش.

ٗٝظَح ٌُٜح حُظ٘ظض ر ٌٜٙحُ٘ ٜٙٞك٘لٖ ٗوظَف طٞك٤يٛخ ٜٟٔٝخ ك ٢هخٗ ٕٞحُؼوٞرخص
 ٞٛٝحٌُٔخٕ حُٔالثْ ُٜخ.
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انًبحث انثانث :يعىقات انضىابظ انقاَىٍَة نًكافحة غسم األيىال عبز انبُىك
وانصزافات انتجارٌة :
انًطهب األول  :يعىقات انضىابظ انقاَىٍَة نًكافحة غسم األيىال عبز انبُىك :
هخٍ كَ٣ن طو ْ٤٤حألٗظٔش حُٔخُ٤ش حٌُٔ ٖٓ ٕٞهزَحء ٓخُ ٖٓ ٖ٤٤ػيس ًٝخالص أٓ٤ًَ٤ش إ
حُ ٖٔ٤ال ِ٣حٍ ك ٢حَُٔحكَ حأل ٖٓ ٠ُٝططٗ َ٣ٞظخّ ٌٓخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝطَٔ٣ٞ
حإلٍٛخدٝ ،إٔ حُوخٗ ٕٞحُ ٢٘ٔ٤حُلخُ ٢ال ٣ظٔخٗٓ ٠غ ٓؼخ َ٤٣ى٤ُٝش ًؼَ٤س .
ٝأظ َٜكَ٣ن حُظو ْ٤٤ك ٢طؤَِٓ َ٣ظ ٚحُٔلخٍس حألٓ٤ًَ٤ش اٍُ ٠ث ْ٤حُِـ٘ش حُ٤٘١ٞش
ٌُٔخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ٍثِٜٓ ْ٤لش حَُ٠حثذ ،أكٔي ؿخُذ ،ػيىح ٖٓ حُٔالكظخص
ٗٝوخ ١حُ٠ؼق ك ٢حُ٘ظخّ حُلخٌُُٔ ٢خكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝطٔ َ٣ٞحإلٍٛخدٜ٘ٓ ،خ إٔ
هطخع هيٓخص طزخىٍ حألٓٞحٍ ال ِ٣حٍ كَح ُيٍؿش ًزَ٤س ٖٓ حألٗظٔش حُوخٗ٤ٗٞش ،رٔخ ك٢
ًُي هيٓخص َٛف حُؼِٔش ٝطل َ٣ٞحألٓٞحٍ ،اٟخكش اُ ٠حُويٍس حُٔليٝىس ػٍِٛ ٠ي
ٟٝز ٢حُٔوخ َ١ك ٢هطخع حُٔ٘ظٔخص ؿ َ٤حُلٌ٤ٓٞش ُظٔ َ٣ٞحإلٍٛخد ٝحالكظ٤خٍ
حُٔخُٝ ،٢حٍطلخع كـْ حألىُش ػِ ٠حالطـخٍ رخُٔويٍحص ٗ.9
ٝحػظزَ حُظوَ ، ،َ٣حُ٘ظخّ حُوخٗ ٢ٗٞحُلخُ ،٢حٌُ٣ ١ظ٤ق طٞؿ ٚ٤ػيس حطٜخٓخص اُ٠
حُٔظ ٖ٤ٜٔحُٝ ،ٖ٤٤٘ٔ٤ال ٣ـ ِ٤اىحٗظ ْٜاال رـَٔ٣ش ٝحكيس ،اكي ٟحُٔ٘خًَ حُٜٔ٘ـ٤ش ك٢
حُ ٖٔ٤رخُ٘ٔزش ٌُٔخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝطٔ َ٣ٞحإلٍٛخد .
ٝأٗخٍ حُظو ْ٤٤اُ ٠إٔ حُلٌٓٞش ال طؼَف ً٤ق طزيأ حُظلو٤ن ك ٢ؿَٔ حألٓٞحٍ؛ رٔزذ
حالكظوخٍ اُ ٠حُوزَس ٝاُ ٠حُز٘٤ش حألٓخٓ٤ش حُٔالثٔشٝ ،حٗظ٘خٍ حُلٔخى ك ٢حُ٘ظخّ حُوخٗ٢ٗٞ
ٗٝظخّ اٗلخً حُوخٗ. ٕٞ
ٝرلٔذ حُظو ْ٤٤كبٕ حُلٌٓٞش طؼظٔي رٌَ٘ ًز َ٤ػِ ٠حالطٜخٓخص حُظ ٢طظِوخٛخ ػٟٞخ ػٖ
ٗ٘خ١خص حٓظزخه٤ش إلٗلخً حُوخٗ .ٕٞكٔ٤خ ال طِٔي ٝكيس ٓؼِٓٞخص ٌٓخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ
ك ٢كي ًحطٜخ حُويٍس ػِ ٠اؿَحء طلو٤ن .
ًٔخ إٔ حُٞكيس ط ٞحؿ ٚػيس طلي٣خص ك ٢ؿٜٞىٛخ ٌُٔخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝطَٔ٣ٞ
حإلٍٛخد ،أرَُٛخ حالكظوخٍ حُؼخّ اُ ٠حُٞػ ٢رٌٔخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝطٔ َ٣ٞحإلٍٛخد،
اُ ٠ؿخٗذ ٗو ٚحُظيٍ٣ذ حَُٓٔ ٢ك ٢ؿٜٞى حُظو ٢ٜحُوخ ٙرٌٔخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ
ٝطٔ َ٣ٞحإلٍٛخد .
 ٖٓٝر ٖ٤حُظلي٣خص حألهَ ٟحُظ ٢طؼٞم ؿٜٞى ٝكيس ٓؼِٓٞخص ٌٓخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ
رلٔذ حُظو ْ٤٤حُلٔخى ٝحهظالّ حألٓٞحٍ حُؼخٓشٝ ،حألػٔخٍ حإلٍٛخر٤ش حُظ ٢طو ّٞرٜخ
ؿٔخػخص اٍٛخر٤ش ٓخَٛس ُِـخ٣ش .اٟخكش اُ ٠طلي آهَ ٞ٣حؿ ٚكؼخُ٤ش ٗظخّ ٌٓخكلش ؿَٔ
94
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حألٓٞحٍ ٞٛٝ ،حُ٘ٔزش حُؼخُ٤ش ٖٓ حُ٘وي حٌُ٣ ١ـَ ١طيح ُٚٝك ٢حُوطخع حَُٜٔك ٢ؿَ٤
حَُٓٔ٣ٝ( ٢ويٍ ر٘ل 8ٓ-ٙٓ ٞرخُٔخثش ٖٓ ٓـٔٞع حألٓٞحٍ ).
ٝأًي حُظوَ َ٣كخؿش ٝكيس ٓؼِٓٞخص ٌٓخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ اُ ٠طيٍ٣ذ ؿ١َٛٞ
ٔٓٝخػيس ك٘٤ش كً٘ ٢ق حُ٘٘خ١خص حُٔ٘زٛٞش ك ٢حُٔؼخٓالص حُٔخُ٤شٝ ،كٓ ٢ـخٍ طلَِ٤
طوخٍ َ٣حُٔؼخٓالص حُٔ٘زٛٞش ػ٘يٓخ ٣ظْ طِوٜ٤خٝ ،حُٔٔخػيس ك ٢اٗ٘خء هخػيس ر٤خٗخص ٌَُ
طوخٍ َ٣حُٔؼخٓالص حُٔ٘زٛٞش ٝحُز٤خٗخص ًحص حُِٜش كٝ ٢كيس ٓؼِٓٞخص ٌٓخكلش ؿَٔ
حألٓٞحٍ ٖٓ ،أؿَ حُو٤خّ رظلِ َ٤حُٜالص رٜ٘٤خ ك ٢حُٔٔظوزَ .
ٝأٟٝق حُظو ْ٤٤إٔ أ ْٛطلي ٣ئػَ ػِ ٠هيٍس حُز٘ي حًَُِٔ ١حُ ٢٘ٔ٤ػِٟٔ ٠خٕ
حالٓظؼخٍ اُ ٠هٞحٌٗٓ ٖ٤خكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ٗ ٞٛو ٚحُظيٍ٣ذ حُل٘ ٢حُٔ٘خٓذ .اٟخكش
اُ ٠حكظوخٍ حُز٘ي اُ ٠حُِٔطش حُظ ٢طٔض طـَرظٜخ ك ٢حُظ٘ل٣ ُْٝ ،ٌ٤ظْ ٟٝغ أ ١طوْ٤٤
ُٔٔ ٢ظ ٟٞػيّ حالٓظؼخٍ اُ ٠هٞحٌٗٓ ٖ٤خكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ .
ًٔ ّ
اٟخكش اُ ٠إٔ ٓلالص طل َ٣ٞحُؼِٔش أ ٝحَُٜحكش طظَ ؿ َ٤هخٟؼش ُألٗظٔش اُ ٠كي
ًزٔٓٝ ،َ٤ظ ٟٞحإلَٗحف ٝحَُهخرش ٣ظَ ٟج٤ال ُِـخ٣شٝ .ال طو٠غ ٓلالص حَُٜحكش
ُؼِٔ٤ش حُظيه٤ن ٗلٜٔخ ٓؼَ حُز٘ٞىًٔ .خ ال طٞؿي َُِٗ ١ٝظزِ٤ؾ ػٖ ػِٔ٤خص طزخىٍ حُؼِٔش
َٛٝحكظٜخ ٝحٌُٜٞى حُٔخُ٤ش ٝػِٔ٤خص طل َ٣ٞحألٓٞحٍ حُظ٣ ٢و ّٞرٜخ ػٔالء
حُٔئٓٔخص حُٔخُ٤شٝ ،ال ٞ٣ؿي طؼَ٣ق ُِ٘٘خ١خص حُٔ٘زٛٞش ٝحُليٝى حُظ ٢طظطِذ ريء
حُظزِ٤ؾ ػٜ٘خ .
ٝأٗخٍ حُظو ْ٤٤اُ ٠إٔ ػيى طوخٍ َ٣حُٔؼخٓالص حُٔ٘زٛٞش حُظ٣ ٢ـَ ١طوئٜ٣خ ال ٣ظ٘خٓذ
ٓغ حُٔوخ َ١حُظ ٢طٔض ٓالكظظٜخ كٌٓ ٢خكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ .الكظخ اُ ٠أٗ ٌ٘ٓ ٚريح٣ش
حُؼَٔ روٞحٌٗٓ ٖ٤خكلش ؿَٔ حألٓٞحٍٍ ،كؼض حُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش ٓظش طوخٍ َ٣كو ٢ػٖ
حُٔؼخٓالص حُٔ٘زٛٞش :حػ٘خٕ كٝ ،ٕٓٓ٘ ٢ػالػش كٝٝ ،ٕٓٓٙ ٢حكي  ٌٙٛحُٔ٘ش كظ٠
َٛحك ٢حُؼِٔش .
طخٍ٣و .ٚكٔ٤خ ُْ َ٣ى أ ٌٙٛ ٖٓ ١حُظوخٍّ ٖٓ َ٣
ٝرلٔذ حُظوَ َ٣كبٕ اؿَحءحص حُل٤طش حُٔظٞهخس طوظ َٜطـخ ٙحُؼٔ َ٤ػِ ٠حُظؼَف
ػِ ٠حُ٣ٜٞش كوٝ .٢ال طٞؿي أ٣ش ٓظطِزخص ُظٔـٝ َ٤طلٜٓ ْٜيٍ حألٓٞحٍ حُٔظٞحكَس
ُِؼٔٝ ،َ٤حُٔؼخٓالص حُٔظٞهؼش ،حألَٓ حٌُٗ ٖٓ ١ؤٗ ٚإٔ  ٌّٖ ٔ٣حُٔئٓٔش حُٔخُ٤ش ٖٓ
حًظ٘خف أٗٔخٝ ١طٞؿٜخص ك ٢حُ٘٘خ١خص حُٔ٘زٛٞش٘.9
ٝأ ٠ٛٝكَ٣ن طو ْ٤٤حألٗظٔش حُٔخُ٤شٝ ،رٌَ٘ هخ ،ٙرظًَ ِ٤حُظيٍ٣ذ حأل ٢ُٝػِ٠
حُٔٔخػيس ك٤ٛ ٢خؿش حُوٞحٗٔ٠ُ ٖ٤خٕ ٝكخء َٓ٘ٝع حُوخٗ ٕٞحُـي٣ي رخُٔؼخ َ٤٣حُي٤ُٝش
٣ٝؼخُؾ ٗوخ ١حُ٠ؼق ٝػِ ٠ػِٔ٤خص حُظلظ ٖ٤حُٔخُ ٢ك٤ً ٍٞل٤ش حُو٤خّ رؼِٔ٤خص حُظلظٖ٤
ٌُٔخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ،ك٠ال ػٖ حُظيٍ٣ذ ػِ ٠حًظ٘خف حُٔؼخٓالص حُٔ٘زٛٞش
ٝحُظزِ٤ؾ ػٜ٘خ ًٔخ أ ٠ٛٝكَ٣ن حُظو ْ٤٤رٍَٝ٠س ط٘ل ٌ٤أٗظٔش ٟٞٝحرٌٓ ٢خكلش ؿَٔ
٘ - 9ػ , ٝٞدمحم ٓل ٢حُي , ٖ٣ؿَٔ حالٓٞحٍ طخٍ٣وٝ ٚأٓزخد طـََ١ٝ ْ٣م ٌٓخكلظٓ , ٚـِش حُزلٞع حُوخٗ٤ٗٞش ٝحالهظٜخى٣ش ًِ٤ش حُلوٞم
 ,ؿخٓؼش حٍُٜٔ٘ٞس  ,حُؼيى حُوخْٓ  ,أرَّٔ99ٗ َ٣
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حألٓٞحٍ رَٔػش ٓٔخػِشُ ،ظـ٘ذ هطَ ظ ٍٜٞهطخع ؿ َ٤هخٟغ ُألٗظٔش ،رخُظِحٖٓ ٓغ
ٗٔٝ ٞىحثغ حُٜٔخٍف حُٔلِ٤ش ٝطٞؿٜخطٜخ ٗل ٞحُٔٞم ؿ َ٤حَُٜٔكٗٝ. ٢يى ػِ٠
ٍَٟٝس أهٌ ػيى ٖٓ حُؼٞحَٓ حألهَ ٟرؼ ٖ٤حالػظزخٍ ػ٘ي حُ٘ظَ ك ٢حُظيٍ٣ذ ػِ٠
ٌٓخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝطٔ َ٣ٞحإلٍٛخد ٖٓ ،رٜ٘٤خ ػيّ ٝؿٞى هخٗ٣ ٕٞظٞحكن ٓغ
حُٔؼخ َ٤٣حُي٤ُٝشٝ ،حُلخؿش اُ ٠اٛالف هخٗٗ ٢ٗٞخَٓٝٝ ،ؿٞى ٓليٝى ُٔئٓٔخص
ٌٓخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝطٔ َ٣ٞحإلٍٛخد .
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انًطهب انثاًَ :يعىقات انضىابظ انقاَىٍَة نًكافحة غسم األيىال عبز انصزافات
انتجارٌة .
ـ ػيّ ٝؿٞى أٗظٔش ٓؼِٓٞخط٤ش ٓظطٍٞس ُي ٟحُؼي٣ي ٖٓ حُي ٍٝطٔٔق رَٔحهزش حُظلًَخص
حُٔخُ٤ش ٓٝؼَكش َٓ٘ٝػ٤ش ٜٓيٍٛخ ٝأٝؿ ٚحٓظؼٔخٍٛخ .
3ـ ػيّ حُظِحّ حُز٘ٞى رخَُٔحهزش ٝحُظلون ٖٓ حُؼِٔ٤خص حَُٜٔك٤ش حُٔوظِلشٌٛٝ ،ح ٓخ
أًيط ٚرؼ ٞحُيٍحٓخص حُٜٔظٔش رٟٔٞٞع ٌٓخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ .
4ـ ػيّ ٝؿٞى رَحٓؾ طيٍ٣ز٤ش ٓظطٍٞس ُِؼخِٓ ٖ٤ك ٢حُوطخع حُٔخُٝ ٢حَُٜٔك ٢طوّٞ
ػِ ٠طٞػ٤ظ ْٜرٔؼَكش طو٘٤ش ٌٓخكلش ؿَٔ حألٓٞحٍ ،ك٤غ ٓخ ُحُض رؼ ٞحُز٘ٞى
ٝحُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش ك ٢رؼ ٞى ٍٝحُؼخُْ طؼخٗٗ ٢وٜخ ً ًزَ٤ح ً ك ٢حُوزَحص ُيٟ
ٓٞظلٜ٤خ .9ٙ
5ـ حهظالف حُوٞحٗ ٖ٤ر ٖ٤حُي ،ٍٝكٔخ ُ٣ؼي ؿَٔ٣ش ك ٢هخٗ ٕٞىُٝش ٓخ ال  ٌَ٘٣ؿَٔ٣ش
ك ٢هخٗ ٕٞىُٝش أهَ. ٟ
6ـ حهظَحم أؿِٜس حُلخٓٞد ُِٜٔخٍف ٝحُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش ،كٖٔ حُٔؼِ ّٞإٔ ؿَحثْ
ؿَٔ حألٓٞحٍ اٌُظَ٤ٗٝخ ً طظْ ٖٓ هالٍ اؿَحء ػِٔ٤خص ٓؼويس ٖٓ حُظل٣ٞالص حُ٘وي٣ش
حإلٌُظَ٤ٗٝش ٖٓ كٔخد اُ ٠آهًَُٝ ،ي إلٟلخء حَُ٘ػ٤ش ػِ ٌٙٛ ٠حألٓٞحٍ .
ٝػِٟٞ ٠ء ٓخ طويّ طٞؿي حُؼي٣ي ٖٓ حالهظَحكخص  ٌٖٔ٣ارَحُ أٜٔٛخ ػِ ٠حُ٘ل ٞحُظخُ:٢
ـ
 1ـ اُـخء طَهٗٝ ٚ٤طذ ًَ ر٘ي أٓ ٝئٓٔش ٓخُ٤ش ػزض طٜ١ٍٞخ ك ٢حُو٤خّ رؼِٔ٤خص
ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝطوي ْ٣حُٔٔئ ٖ٤ُٝػٖ اىحٍس حُز٘ي اُ ٠حُٔلٌٔش حُـ٘خث٤ش حُٔوظٜش
رظٜٔش حإلَٟحٍ رخهظٜخى ٜٓٝخُق حُؼِ٤خ ُِيُٝش .
2ـ اػخىس طؤ َ٤ٛحُؼخِٓٝ ٖ٤حُٔٞظل ٖ٤ك ٢حُز٘ٞى ٝػوي حُيٍٝحص حُظيٍ٣ز٤ش
ٝحُٔظوٜٜش ُٝ ْٜا١الػ ْٜػِ ٠حألٓخُ٤ذ حُلي٣ؼش ٝأىٝحص حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔوظِلش حُظ٢
طٌٔ٘ ٖٓ ْٜحٌُ٘ق ٓزٌَح ً ػٖ أٓ ١لخُٝش ُـَٔ حألٓٞحٍ ٝحإلرالؽ ػٜ٘خ .
3ـ اٗ٘خء ًٝخُش ًَِٓ٣ش ٓظطٍٞس َُِهخرش ػِ ٠حُظل٣ٞالص حُٔخُ٤ش حُي٤ُٝش حُٔوظِلش
ٝطلي٣يح ً حُظل٣ٞالص ًحص حُِٜش رخألٗ٘طش ؿ َ٤حَُٔ٘ٝػش أ ٝحُظ ٢طؼ َ٤حُ٘زٜخص .
 4ـ ً٘ق ػِٔ٤خص َٓطٌز ٢ؿَٔ٣ش ؿَٔ حألٓٞحٍ ٝطؼَ٣ق حُ٘خّ رخألرؼخى حُٔظَطزش
ػِٜ٤خ ٖٓ هالٍ َٗ٘ٛخ ٝرؼٜخ ك ٢ؿٔ٤غ ٓٝخثَ حإلػالّ حَُٔث٤ش ٝحُٔٔٔٞػش
ٝحُٔوَٝءس .
ٝطلخى٣خ ً ُِٔوخ َ١حالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝحُٔ٤خٓ٤ش حُٔظَطزش ػِ ٠ؿَٔ٣ش ؿَٔ
حألٓٞحٍ ٝآػخٍٛخ حُِٔز٤ش ،كبٕ ٌٛح ٔ٣ظيػ ٢حُظؼخٝ ٕٝحُظ٘ٔ٤ن ر ٖ٤ؿٔ٤غ ى ٍٝحُؼخُْ
رـٌَٓ ٝخكلش ػِٔ٤خص ؿَٔ حألٓٞحٍ ٟٝٝغ آُ٤خص ٓؼُِِ ٠و٠خء ػِٜ٤خ ك ٢حُٞهض
حُٔ٘خٓذ.
 - 9ٙؿ٘خ , ْ٣دمحم ٗز , َ٤ؿَٔ حالٓٞحٍ  ,حُوخَٛس . ّٕٓٓٙ ,
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الخاتمة :
وت مل عل :
ِٓ و ٚحُزلغ
 حُ٘ظخثؾ
 حُظ٤ٛٞخص
ملخص البحث :
يتناول هذا البحث الدراسة الممارنة بي الفمه االسالمي والمواني الوضعية والمانو
السوداني واالتفالات الدولية الخاصة بمكافحة غسل االموال .
فمد تم تمسيم هذه الدراسة ال أربعة فصول  ,الفصل االول ع أساسيات البحث
وبمية الفصول تتناول الجوانب الموضوعية المتعلمة بالدراسة م حيث التعريع
بجريمة غسل االموال وأهدافها وأثارها وأساليبها ال

جانب الضوابط المانونية

الدولية والوطنية لمكافحة غسل االموال عبر البنون والصرافات التجارية .
وأما الفصل االخير تناول االثار والمعولات التي تعيك تلن الضوابط كما تم إبراز
بعض النماذج لبعض البنون والمصارع في السودا وفي خاتمة هذه الدراسة أبرز
النتائج والتوصيات .
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أوال ً  :النتائج :
م خالل التحليالت السابمة يتبي مدى حجم م كلة غسل االموال واالثار السلبية
المترتتبة عليها في كافة مجاالت الحياة فهي ظاهرة مدمرة وكارثية لحك ضررا ً
فادحا ً بااللتصاد بالبئية االجتماعية وتحطم ثمة المجتمع في المؤسسات الرئيسية
االساسية تستدع

ضرورة التصدي لها بكل الوسائل والسبل وموجهاتها بحزم ,

وعليه يمك تلخيص اهم نتائج الدراسة فيما يلي :
ٔٞ٣ .ؿي اٍطزخٝ ١ػ٤ن ر ٖ٤ظٌِ٘ٓ ٍٜٞش ؿَٔ حالٓٞحٍ ك ٢حُؼخُْ ٝر ٖ٤ظخَٛس
حُؼُٔٞش حُظٔ٣ ٢ظـِٜخ حُزؼَ٠ُ ٞد حُو ْ٤حالهظٜخى٣ش ك ٢حُٔـظٔغ .
ٕ .طٔخ ْٛهٞحٗ ٖ٤حَُٔ٣ش حَُٜٔك٤ش ك ٢طؼِ ِ٣ظخَٛس ؿَٔ حالٓٞحٍ ؿَ٤
حَُٔ٘ٝػش ٖٓ هالٍ حالٓظـالٍ حُٔت َُِٔ٣ش حَُٜٔك٤ش كٔٓ ٢خٍٓش طِي
حالٗ٘طش .
ٖٔ٣ .خٟ ْٛؼق حَُهخرش ػِ ٠حُٜٔخٍف ٝحُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش ك ٢اٗظ٘خٍ ظخَٛس
ؿَٔ حالٓٞحٍ ٝآظللخُٜخ ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُؼخُْ .
ٗ .طٔخػي حُؼـَحص ٝحُوٞحٗ ٖ٤حُٟٞؼ٤ش ك ٢ط٘خٓ ٢ػِٔ٤خص ؿٔ َ٤حالٓٞحٍ ك٤غ
٣ظْ حالٓظلخىس ٖٓ طِي حُؼـَحص ُظَٔ َ٣حُٜلوخص ٝحُؼِٔ٤خص حُٔ٘زٛٞش .
٘٣ .ظْ حٓظـالٍ حُظويّ حُظٌُ٘ٞٞؿ ٢ك ٢طؼيى ٓـخالص ٝحٓخُ٤ذ ٝحٗظ٘خٍ ظخَٛس
ؿَٔ حالٓٞحٍ ًُٝي ٖٓ هالٍ حٓظـالٍ ٓٝخثِ ٚحُٔظطً ٍٙٞخٓظويحّ ٗزٌٚ
حالٗظَٗض ٝرطخهخطض حَُٜحف حالُٝ ٢طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حالطٜخٍ ؿ َ٤حالهٔخٍ
حالٛط٘خػ٤ش ٝؿَٛ٤خ ك ٢ػِٔ٤خص ؿَٔ حالٓٞحٍ .
 .ٙؿ٤خد حالٓظـَحٍ حُٔ٤خٓٞ٣ ٢ى ١الٓظجٜخٍ حُظخَٛس ك٤غ طظٔ ِ٤طِي
حُٔ٘خ١ن رٞؿٞى َٓحًِ ُـَٔ حالٓٞحٍ .
 .7حُزؼي ػٖ حُوٝ ْ٤حُٞحُع حُئ٣ ٢٘٣خػي ك ٢اٗظ٘خٍ حُـَحثْ ٝحُظٞح َٛحُِٔز٤ش
حَُٔطزطش رظخَٛس ؿَٔ حالٓٞحٍ .
ٗٔٙ

 .8طٔؼَ ػِٔ٤ش ؿَٔ حالٓٞحٍ ٜٓيٍ هطَ ػِ ٠حُؼوش ك ٢حُ٘ظخّ حُٔخُ٢
ٓٝئٓٔخط ٚحُٔظوظِلش رخالٟخكش حُ ٠حُٔوخ َ١حُظ ٢طِلن رخالٓٞحم حُٔخُ٤ش ٓٔخ
٣ظظطِذ ٝؿٞى ىٍؿش ػخُ٤ش ٖٓ حُ٘لخك٤ش ٝطلو٤ن كَ٤ٟش ًلؤس حُٔٞم حُٔخُ٢
ريٍؿش ػخُ٤ش .
 .9إ ؿَٔ حالٓٞحٍ طؼي ٖٓ حُـَحثْ حُظ ٢طظٌخػَ ك ٢ظَ حالهظٜخى حَُحٓٔخُ٢
طلي٣يح ً ٌُُي ك ٢ٜط٘ظؾ أػَٛخ كٛ ٢يّ ٓؼخٌٛ َ٤٣ح حالهظظٜخى .
مناقشة النتائج :
فيما يتعلك باالموال إ الم رع السوداني لد أخز في تعريع الممصود باالموال
باالتجاه الضيك أو الحصري أنه في ذلن ا أللب الت ريعات العربية ولم ياخذ
بالمدلول الواسع الذي أخذت به الدول الغربية والواليات المتحدة االمريكية والتي
عبرت في ريعاته ا ع مدلول واسع لالموال حيث عبرت عنها بمعاني العائد أو
ال ئ أو المال وتركتت للفمه والمضاء مهمة التفسير والهدع م هذا التوسع هو
إسيعاب النص التجريمي الي حاالت أو صور أخرى يمك أ تتمنع في المستغبل
(كالمعلوماتية التكنولوجية والبرمجيات) يالحظ في تعريع جريمة غسل االموال
يكتع بالمصد الجنائي العام في غسل االموال والذي يكتفي
بأ الم رع السوداني لم
ِ
فيه بإرادة الفعل والنتيجة بل تطلب توافر المصد الخاص الذي نص عليه الم رع في
المادة ( ) 3البند االول بفمراته عبر عنه بإخفاء مصدر المال غير الم روع أو مكانه
أو طريمة التتصرع فيه او إخفاء وتمويه مصدر المال الغير م روع وهذا ما
إنتهجته أغلب الت ريعات العربية ولد إستحس
الحرص المطلوب ويرى البعض االخر م

البعض هذا التوجه حفاظا ً عل

النماد بأنه كا

يجب عل

الم رع

السوداني أ يكتفي بالمصد الجنائي العام ال إسبات المصد الجنائي الخاص وبالتالي
إثبات الرك المعنوي أمر صعب ويؤدي عدم توافره في كثير م االحيا والحاالت
ال

إفالت عدد كبير م

الجناة ونح

نرى أ

الم رع السوداني والكثير م

الت ريعات العربية لد حالفها التوفيك في توجهها بضرورة توافر المصد الخاص فإذا
٘ٔٙ

لم يتوافر فال مجال لتمرير المسئولية الجنائية عل المتهم عل الرغم م م اتيانه
السلون المادي المكو للرك المادي للجريمة وذلن حت ال يؤخذ الناس دو تروى
أ ير في المادة ( )24م المانو السوداني هذه المادة التعدو أ تكو تكرارا ً لما
ورد في المادة الثالثة بفمراتها المتعددة والندري لماذا أت بها الم رع فالمادة الثالثة
لد حددت جرائم غسل االموال بعد أ حددت الوصع المانوني للجريمة ونصت
عل صور اال تران المساعدة المعاونة التستر التحريض واالتفاق .
في المادة ( ) 5تم إن اء اللجنة االدارية لمكافحة غسل االموال وتكو لها خصية
إعتبارية وت كل عل النحو التالي :
ٔ .حُٔيػ ٢حُؼخّ ُـٔ٣ٍٜٞش حُٔٞىحٕ ٍثٔ٤خ ً .
ٕٗ .خثذ ٓلخكع ر٘ي حُٔٞىحٕ ٍثٔ٤خ ً ٓ٘خٝرخ ً .
ُٖٝ َ٤ًٝ .حٍس حُٔخُ٤ش ٝحالهظٜخى حُ ٢٘١ٞػٞ٠ح ً .
ُٗٝ َ٤ًٝ .حٍس حُظـخٍس حُوخٍؿ٤ش ػٞ٠ح ً .
٘ٓ .ي َ٣حالىحٍس حُؼخٓش ُِـ٘خ٣خص (حُٔزخكغ) ػٞ٠ح ً .
ُٝ َ٤ًٝ .ٙحٍس حُوخٍؿ٤ش ػٞ٠ح ً .
ٓ .7ي َ٣اىحٍس ٓ٘ظٔخص حَُ٘١ش حُي٤ُٝش ٝحالهِ٤ٔ٤ش (حالٗظَر )ٍٞػٞ٠ح ً .
ٓ .8ي َ٣حالىحٍس حُؼخٓش َُ٘١ش حُـٔخٍى ػٞ٠ح ً .
 .9أٓ ٖ٤ػخّ ىٞ٣حٕ حَُ٠حثذ ػٞ٠ح ً .
ٓٔٓ .ي َ٣ػخّ ط٘ٔ٤ش حُـٜخُ حَُٜٔك ٢ػٞ٠ح ً ٓٝوٍَح ً .
ٔٔٓ .يَ٣اىحٍس حالٖٓ حُظـخٍٝ ١حالٓظؼٔخٍ( ١ريحثَس حالٖٓ حُظـخٍ )١ػٞ٠ح ً .
ٕٔٓ .ي َ٣ػخّ حًَُِٔ حُؤُِ ٢ٓٞؼِٓٞخص ػٞ٠ح ً .
ٓ ٌٕٞ٣ وَ حُِـ٘ش رٞال٣ش حُوَ. ّٞ١
 طو٠غ حُِـ٘ش الَٗحف حُ. َ٣ُٞ
لمد حدد الم رع السوداني أيضا ً أعضاء اللجنة االدارية لمكافحة غسل االموال
مبا رة ولم يترن امر تعيي أعضائها لجهة اخرى كما فعل المانو المصري الذي
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أسند لرئيس الجمهورية أمر ت كيل اللجنة ولد حذت أغلب المواني العربية حذو
المانو السوداني .
إختصاصات اللجنة وسلطاتها :
تكو اللجنة هي السلطة االدارية العليا في مكافحة غسل االموال وتختص بوضع
الخطط السياسية العامة والبرامج لمكافحة جرائم غسل االموال ومع عدم االخالل
بعموم ما تمدم يكو للجنة اإلختصاصات والسلطات االتية :
ٔ .حُظوطٌُٔ ٢٤خكلش ؿَحثْ ؿَٔ حالٓٞحٍ ٝاٛيحٍ حُوٞحػي حالٍٗخى٣ش ُِظلَ١
حالىحٍٝ ١حُلل ٚرخُظ٘ٔ٤ن ٓغ حُـٜخص حُٔوظٜش .
ٕ .طِو ٢حالهطخٍحص ٖٓ ىحهَ حُٔٞىحٕ ٝهخٍؿ ٚػٖ حُؼِٔ٤خص حُ٘٣ ٢ظز ٚك ٢أٜٗخ
ػِٔ٤خص ؿَٔ أٓٞحٍ .
ٖ .حُظلَ ١حإلىحٍٝ ١كلٓ ٚخَ٣ى اُٜ٤خ ٖٓ اهطخٍحص ٓٝؼِٓٞخص ٘٣ظز ٚك ٢أٜٗخ
ػِٔ٤ش ؿَٔ أٓٞحٍ .
ٗ .كـِ أ ٝطـٔ٤ي حُلٔخرخص ٝحالٓٞحٍ حُٔ٘ظز ٚكٜ٤خ .
٘ٓ .ظخرؼش ٝىٍحٓش حُظطٍٞحص حُؼخُٔ٤ش ٝحإلهِ٤ٔ٤ش كٓ ٢ـخٍ ؿَٔ حالٓٞحٍ .
 .ٙطٔ َ٤ٜطزخىٍ حُٔؼِٓٞخص ٓغ حُِٔطخص حُوخٍؿ٤ش حُٔٔخػِش ٝحُظ٘ٔ٤ن ر ٖ٤حُـٜخص
حُٔٔخػِش ك ٢حُِـ٘ش .
ٟٝ .7غ حُٔٞحُٗش حُؼخٓش حُٔ٘٣ٞش ُِـ٘ش ٍٝكؼٜخ ُِ َ٣ُٞإلؿخُطٜخ .
 .8ػِ ٠حُز٘ي حًَُِٔ ١كٓ ٢ـخٍ ٌٓخكلش ؿَٔ حالٓٞحٍ ٍٛي َٓٝحهزش كـْ
كًَش حالٓٞحٍ حُٔلُٞش ُوخٍؽ حُيُٝش ٝحُٞحٍىس ٖٓ هخٍؿٜخ ٖٓ هالٍ
حُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش ُٔؼَكش أ ١هَٝؽ ؿٓ َ٤خُٞف ُلًَش  ٌٙٛحالٓٞحٍ ال
٣ظ٘خٓذ ٓغ حُٔؼيالص حُطز٤ؼ٤ش أ ٝحُؼخى٣ش حٓ ٝغ حُٞحهغ حالهظٜخىُِ ١يُٝش .
 .9اٗ٘خء ٝكيس حُظلَ٣خص طو ّٞرخُظلو٤ن ٝحُظلظٝ ٖ٤ارالؽ حُـٜخص حُٔوظٜش
رخٌُ٘ٞى ك ٍٞأٓ ١لخُٝش ٓ٘زٛٞش .
ٓٔ .طؼٔٝ ْ٤ططٓٝ َ٣ٞخثَ ٓٝؼخ َ٤٣اًظ٘خف ٓٝظخرؼش أٓخُ٤ذ ؿَٔ حالٓٞحٍ .
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فيما يتعلك بالتعريع في المانو السوداني لعام 2003م أرى بأ هنالن لصور
في تعريع جريمة غسل االموال التعريع ليس امل إنحصر في تجارة األسلحة
والمخدرات والفساد اإلداري والخطع والمرصنة واإلرهاب والسرلة وتهريب
االثار في حي أ المواني العربية توسعت في تعريع غسل االموال و مل
االتي :
اإلتجار بالب ر وي مل تجارة األعضاء  ,الدعارة  ,الرق االبيض  ,تجارة
االطفال اإلرهاب  ,السخرة .
ولد إهتمت الدول والمنظمات العالمية في لضية غسل االموال إهتماما ً بالغا ً
وجاء في الندوة التي نظمها مركز الخليج للدراسات اإلستراتيجية في موسمه
الثمافي والفكري في  30أكتوبر 2000م إحتل لضية غسل االموال أهمية كبيرة
عل الساحة االلتصادية العالمية خالل الفترة االخيرة إدراكا ً م المجتمع الدولي
ألثارها السلبية عل االستمرار االلتصادي وخاصة عل مناخ االستثمار المحلي
والدولي  ,ولذلن تزايد االهتمام بها وبسبل موجهاتها م لبل العديد م الدول
والمنظمات الدولية والمراكز العالمية الكبرى  .حيث تهدد هذه الظاهرة االلصاد
العالمي وخاصة العالم النامي وم بينها االلتصاديات العربية  .ولد تناول عدد
م المدعيو

لضية غسل االموال م

حيث إنعكاساتها األمنية وااللتصادية

وطرق التصدى لها وأرجع بعضهم إستفحال م كلة غسل االموال في السنوات
األخيرة ال عدد م العوامل هي :
ٔ .رَ ُٝظخَٛس حُؼُٔٞش ٝحُ ٢طٔؼَ ٓ٘خهخ ً هٜزخ ً ُؼِٔ٤خص ؿَٔ حالٓٞحٍ .
ٕ .ؿ٤خد حُ٘لخك٤ش كٓ ٢ؼظْ حُظؼخٓالص حُظـخٍ٣ش حُي٤ُٝش .
ٖ .اطٔخع ٗطخم حُي ٍٝحُظ٣ ٢ظْ كٜ٤خ ؿَٔ حالٓٞحٍ أ ٝحَُٔٗلش ُظٌٞٓ ٕٞهخ ً
ٍحثـخ ً ٌُُي ك ٢حُٔٔظوزَ .
ٗ٣ُ .خىس كـْ حالهظٜخى حُلو٤وٝ ٢حُٔٞحُ ١ك ٌٙٛ ٢حُزِيحٕ ػٖ ٜٗق حُ٘خطؾ
حُو. ٢ٓٞ
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٘ .حُٔ٤خٓخص حُظ ٢طظوٌٛخ رؼ ٞحُي ٍٝكٓ ٢ز َ٤ط٘ـ٤غ حالٓظؼٔخٍ أٝ
حُل ٍٜٞػِ ٠حَُ٠حثذ .
 .ٙآظويحّ حُٓٞخثَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ك ٢ػِٔ٤خص ؿَٔ حالٓٞحٍ .
أما الظاهرة الناجمة ع العمليات غسل االموال فأرجعوها ال :
أ -طـِـَ حُـَٔ٣ش حُٔ٘ظٔش رٌَ٘ ٝحٓغ ٣َٓٝغ ك ٢حالػٔخٍ حُظـخٍ٣ش .
دٛ -ؼٞرش ً٘ق ٝطظزغ حالٓٞحٍ حُٔـُٔٞش ٗظ٤ـش حُظط ٍٞحُظٌُ٘ٞٞؿٝ ٢اٗظ٘خٍ
حُٔؼِٓٞخط٤ش .
إما ع االثار االلتصادية واالجتماعية الضارة فمالوا أهمها :
ٔ .حإلَٟحٍ رٔؼَ َٛف حُؼِٔش حُ٤٘١ٞش ٝاٟؼخف هٞطٜخ حَُ٘حث٤ش .
ٕ .حُٔ٤طَس ػِ ٠حُٔٞم حُٔلِ ٢ك٣ ٢ي كجش هِِ٤ش ٖٓ أٛلخد حَُٔ٘ٝػخص
حُ٤ٔٛٞش .
ٖ .حُظؤػَِٓ٤زخ ً ػِِ٤ٓ ٠حٕ حُٔيكٞػخص ٝحُِٔ٤حٕ حُظـخٍ ١ك ٢حُيُٝش .
ٗ .حُظؤػِٓ َ٤زخ ً ػِ ٠حُيهَ حُو. ٢ٓٞ
٘ .اٗ٘خٍ حُزطخُش .
 .ٙحُظلخٝص حالؿظٔخػ ٢ر ٖ٤حُطزوخص  ٖٓٝػْ حَُٜحع حُطزو ٢ك ٢حُٔـظٔغ .
وخلص الباحثو عل ضرورة إتخاذ الدول العربية اإلجراءات الكفيلة بالولوع في
وجه هذا التدخل م جانب المنظمات الغربية م خالل العمل عل

سد الثغرات

الموجوده في الت ريعات المائمة عل والمنظمة لحركة االستثمار  ,باإلضافة ال
أخذ تمارير المنظمات الدولية مأخذ الجد وإتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالرد علىها
ومحاولة الوجود الفعلي في هذه المنظمات لعرض وجهات النظر العربية وإظهار
خصوصية االلتصاديات العربية وطبيعة الحوافز االستثمارية الممنوحة وحدودها .
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ويمول الباحث الدكتور حمدي عبد العظيم فيما إنته

إليه في دراسته بالتوصية

إلتخاذ مجموعة م اإلجراءات الضرورية للمكافحة في الدول العربية بصفة عامة
ودول الخليج بصورة خاصة وهي :
ٔ .إٔ ٣لٌٓ ٝـِْ حُظؼخ ٕٝحُوِ٤ـ ٢كٌ٘ٓ ٝظٔش حُظؼخ ٕٝحالهظٜخىٝ ١حُظ٘ٔ٤ش
ك ٢ىٍحٓش رؼ ٞحُٔؼخ َ٤٣حُظ ٌٖٔ٣ ٢ططز٤وٜخ ُِظؼَف ػِ ٠أٗ٘طش ؿَٔ
حالٓٞحٍ ٖٓ هالٍ حُٔئٓٔخص حُٔخُ٤ش أ ٝحَُٜٔك٤ش حُوِ٤ـ٤ش .
ٕ .ططز٤ن حُظ٤ٛٞخص حُظٟٝ ٢ؼظٜخ حُٔ٘ظٔش كٔ٤خ ٣وظ ٚرخُظؼخَٓ ٓغ حُيٍٝ
حُظ ٢طؼظزَ  ٖٟٔأٓخًٖ حُظؼَ٣ذ حُ٣َ٠ز. ٢
ٖ .ططز٤ن حُظ٤ٛٞخص حُٞحٍىس ك ٢اطلخه٤خص حالْٓ حُٔظليس ٌُٔخكلش حُٔويٍحص
هخٛش كٔ٤خ ٣ظؼِن رٌٔخكلش ؿَٔ حالٓٞحٍ طٔ٤ٜيح ً إلٛيحٍ هٞحٗ٤٘١ٝ ٖ٤ش
طلَّ  ٌٙٛحُؼِٔ٤ش .
ٗ .طؼخ ٕٝحالٗظَر ٍٞك ٢حُيُٝش حُؼَر٤ش ٓغ حالٗظَر ٍٞحُي ٢ُٝكٓ ٢ـخٍ طِْٔ٤
حُٔـَٜٓٓٝ ٖ٤خىٍس حالٓٞحٍ ؿ َ٤حَُٔ٘ٝػش .
هذا ما تيسر لنا جمعه في هذا الموضوع الجديد الميم م

ثمرة جهود علمائنا

االلدمي والمعاصري جزاهم هللا ع اإلسالم والمسلمي خيرالجزاء  ,وأخر دعوانا
ا الحمد هلل رب العالمي .
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ثانيا ً  :التوصيات :
للتصدي لظاهرة غسل االموال البد م

إتخاذ العديد م

اإلجراءات والوسائل

المصرفية أهمها :
ٔ .كَ ٝحُِٔ٣ي ٖٓ حالؿَحءحص حَُٜٔك٤ش َُِهخرش حُيحهِ٤ش ٝطَ٘ٔ ٟٝغ كيٝى
ٝحٟلش ُِٔٔئُ٤خص ٝحُٜٔخّ حَُٔطزطش رخُٔٔظ٣ٞخص حُٞظ٤ل٤ش ك ٢حُز٘ي ٝططز٤ن
ٗٞع ٖٓ حَُهخرش حُٔظٌخِٓش حُ ٢الطٔٔق رَٔ ٍٝأ ١ػِٔ٤ش َٜٓك٤ش ٓ٘زٛٞش .
َٕٓ .حػخس حُظطز٤ن حُلخػَ ٌُخكش حُٔزخىة ٝحُٞ٠حر ٢حَُهخر٤ش حُٔ٘زؼوش ػٖ ُـ٘ش
رخٍُ ٝحُٔ٘ظٔخص حُي٤ُٝش ر٘ؤٕ ٌٓخكلش ػِٔ٤خص ؿَٔ حالٓٞحٍ .
ٍَٖٟٝ .س ٟٝغ حُٞ٠حر ٢حإلىحٍ٣ش حٌُخك٤ش ٌُِ٘ق ػٖ ػِٔ٤خص ؿَٔ حالٓٞحٍ
ٓٝي حُؼـَحص حُظ ٌٖٔ٣ ٢آظوالُٜخ كٌٛ ٢ح حُو. ٜٙٞ
ٍَٟٗٝ .س حُظِحّ ًخكش ٓٞظل ٢حُز٘ٞى ػِٓ ٠وظِق ٓٔظ٣ٞخطٞٓٝ ْٜحهؼْٜ
حُٞظ٤ل٤ش كَٓ ٢حًِ حُٔٔج٤ُٞش رخُٔزخىة حالٓخٓ٤ش حَُٔطزطش رؤٓخُ٤ذ ٌٓخكلش
ؿَٔ حالٓٞحٍ ٖٓ ك٤غ ٓ٘غ ٝهٞع  ٌٙٛحُؼِٔ٤خص ارظيح ًء ٖٓ ً٘لٜخ اًح ٓخ ٝهؼض
.
٘ .حُؼَٔ ػِ ٠اؿَحء طيٍ٣ذ ػِٔ ٢كخػَ ٌُخكش حال َ١حُٞظ٤ل٤ش حَُٜٔك٤ش
ٝاكخ١ظ ْٜرخُٔٔظـيحص كٓ ٢ـخٍ ؿَٔ حالٓٞحٍ ٝحُؼِٔ٤خص حُٔ٘زٛٞش رٜخ ٣طٍٞ
هيٍحط ْٜك ٢حُظؼَف ػِ ٠طِي حالػٔخٍ ٝأٗٔخٜ١خ حُٔوظِلش ٤ًٝل٤ش حُظٜيُٜ ٟخ .
ٍَٟٝ .ٙس ططٗ َ٣ٞظخّ ٓؼِٓٞخص ٓظٌخَٓ كً ٍٞخكش حُٔؼخٓالص حَُٜٔك٤ش حُظ٢
طـخ ُٝكيح ً ٓؼ٘٤خ ً ٝحُظزِ٤ؾ ػٖ حُؼِٔ٤خص حُٔ٘زٛٞش ُِِٔطش حُ٘وي٣ش ُيػْ ىٍٙٝ
حَُهخر ٢كٌٛ ٢ح حال١خٍ ٓغ طـِذ حُِٜٔلش حُؼخٓش كٌٓ ٢خكلش  ٌٙٛحُـَٔ٣ش
ػِ ٠حُِٜٔلش حُٔظؼِوش رخُٔلخكظش ػِ ٠حَُٔ٣ش حَُٜٔك٤ش ُِٔ٘ظز ٚك ٚ٤كلخظخ ً
ػِ٤ً ٠خٕ حُٔـظٔغ ٖٓ حألهطخٍ حُٔظَطزش ػِ ٠طِي حُـَٔ٣ش .
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ٍَٟٝ .7س ٓظخرؼش ػِٔ٤خص حُلٞحالص ٝحُٔؼخٓالص حُٔخُ٤ش هخٛش حُظ ٢طيهَ كٜ٤خ
ػِٔ٤خص حُظل ٖٓ َ٣ٞهالٍ حُ٘وٞى حالٌُظَ٤ٗٝش رخإلٟخكش حُٝ ٠حه٤ش ػِٔ٤خص
حالهَحٝ ٝحُل ٍٜٞػِ ٠حُٔؼِٓٞخص حٌُخِٓش ػٖ حُؼٔالء .
 .8حُؼَٔ ػِ ٠ىػ ْ حُـٜٞى حُي٤ُٝش كٓ ٢ـخٍ ٓلخٍرش حُظخَٛس هخٛش كٓ ٢ـخٍ
حُظؼخ ٕٝر ٖ٤حُوزَحء حُيٝ ٖ٤٤ُٝػوي حُِٔ٣ي ٖٓ حُٔئطَٔحص ٝحُ٘يحٝص الطوخً
حُظ٤ٛٞخص حُٔ٘خٓزش ر٘ؤٜٗخ .
 .9كَ ٝػوٞرش ٛخٍٓش ػِ ٠حُـٜخص حُظ ٢طظوخػْ كٓ ٢ـخٍ ٌٓخكلش ػِٔ٤خص
ؿَٔ حالٓٞحٍ ٝػيّ حالًظلخء رٟٞؼٜخ ػِ ٠حُالثلش حُٔٞىحء .
ٓٔ.

ٍَٟٝس ٖٓ هخٗ٣ ٕٞـَّ ػِٔ٤خص ؿَٔ حالٓٞحٍ ك ٢كِٔطَٓٝ ٖ٤ء

حُلَحؽ حُوخٗ ٢ٗٞحُلخُ ٢رٔخ ٣يػْ حُـٜٞى حُٔزٌُٝش كٌٛ ٢ح حُٔـخٍ هخٛش ك٢
ظَ حُظط ٍٞحُظو٘ ٢حُٔ٘خع ك ٢حُؼَٔ حَُٜٔكٝ ٢حُٔخُ ٢حٌُ٣ ١ظْٔ رخُظ٘ٞع ك٢
أٓخُ٤ذ ؿَٔ حالٓٞحٍ .

ٕٔ7

فهرست الاايت
الأية

رمق الأية

السورة

الصفحة

42

ص

20

خٍى ٌ ََََ ٗٝحدٌ
حٍ ًُ ْ
ْ
ِ ٞر َِؿْ ِِيَ ۖ َٰ ٌََٛح ُٓ ْـظَ َ
ٔ ٌَ رَ ِ
َي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِذَا قُمتم إِ ََل َّ ِ ِ
6
وى ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِ ََل ال َْم َرافِ ِق
الص ََلة فَاغْسلُوا ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ُْْ
َّ ِ
الص ََل َة َوأَنتُ ْم ُس َك َار ٰى َح َّ َّٰت تَ ْعلَ ُموا َما تَ ُقولُو َن َوََل ُجنُ بًا إََِّل 43
آمنُوا ََل تَ ْق َربُوا َّ
ين َ
ََي أَيُّ َها الذ َ
َعابِ ِري َسبِ ٍ
َّت تَ غْتَ ِسلُوا ۚ
يل َح َّ ٰ

المائدة

23

النساء

23

المائدة

23

المدثر

23

البمرة

23

41

االنفال

24

155

البمرة

24

219

البمرة

35

34

المائدة

31

35

المائدة

145

َّ ِ
اَّللَ َوَر ُسولَوُ َويَ ْس َع ْو َن ِِف ْاْل َْر ِ
ين ُُيَا ِربُو َن َّ
صلَّبُوا أ َْو 33
سً
ادا أَن يُ َقتَّ لُوا أ َْو يُ َ
إََِّّنَا َج َزاءُ الذ َ
ض فَ َ

المائدة

145

َّ
ِ
َّروا ۚ
َوإن ُكنتُ ْم ُجنُ بًا فَاطه ُ

6

ك فَطَ ِّه ْر
َوثِيَابَ َ
حيض ُ
ك ْ َعه ْ
ه َى ْأَ ًذي َ
لْ ُ
ْف ْ
ْق ْ
اعت َِزلُىا ْال ِىّ َ
ْال َ
َسأَلُىوَ َ
سا َء ْفِيْ 222
َوي ْْ
م ِ
ِ
ِ
ح َّتًْي ْ
ْن َ
ْن َ
ه َّ
ه َّ
ْف ْأ ُتى ُ
يض ْو َََل ْتَ ْق َر ُبى ُ
ْف ِإ َذاْتَطَ َّهر َ
َط ُهر َ
ه ْ ِم ْ
هْ َ
ْال َ
هْ
ح
م ِ
ِ
ح ُّ
ح ُّ
ب ْ
َّْللاْإِ َّ
ح ْي ُ
ْال ُ
ثْأَ َمر َُك ُ
م َّ ُ
َ
متَطَ ِّه ِريهَْ
بْال َّت َّىابِيهَ ْ َو ُي ِ
َّْللاْ ُي ِ
ن َّ َ

4

اَّللِ َو َيا
ٍٍ َواب ٍِْ ان َّ
َو ِنذِي ا ْنقُ ْز َب ٰى َوا ْن ٍَتَا َي ٰى َوا ْن ًَ َ
س ِبٍ ِم ِإٌ كُُت ُ ْى آ َيُت ُى ِب َّ
سا ِك ِ
أَ َ
عهَ ٰى ُك ِ ّم ش ًَْءٍ قَدٌِز
َّللاُ َ
عهَ ٰى َ
َز ْنَُا َ
اٌ ۗ َو َّ
اٌ ٌَ ْى َو ا ْنتَقَى ا ْنج ًَْعَ ِ
ع ْب ِدََا ٌَ ْى َو ا ْنفُ ْزقَ ِ
ولَن ب لُونَّ ُكم بِ َ ٍ ِ
اْلَو ِ
وع َونَ ْق ٍ
ص ِّم َن ْاْل َْم َو ِال
ف َوا ْْلُ ِ
ش ْيء ّم َن ْ ْ
َ َْ َ

ِ
وس أ َْم َوالِ ُك ْم ََل تَظْلِ ُمو َن َوََل تُظْلَ ُمو َن
إن تُ ْب تُ ْم فَلَ ُك ْم ُرءُ ُ
اَّلل غَ ُف ِ
َّ ِ
ين ََتبُوا ِمن قَ بْ ِل أَن تَ ْق ِد ُروا َعلَيْ ِه ْم ۚ فَا ْعلَ ُموا أ َّ
يم
َن ََّ ٌ
ور َّرح ٌ
إََِّل الذ َ
السا ِرقَةُ فَاقْطَعوا أَي ِدي هما جزاء ِِبَا َكسبا نَ َك ًاَل ِمن َِّ
ِ
اَّلل ۚ َو َّ
يم
السا ِر ُق َو َّ
َو َّ
ََ
اَّللُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
َّ
ُ ْ َُ َ ََ ً

ِ
تُ َقطَّع أَي ِدي ِهم وأَرجلُهم ِمن ِخ ََل ٍ
ف أ َْو يُن َف ْوا ِم َن ْاْل َْر ِ
ي ِِف الدُّنْ يَا ۚ
ض ۚ َٰذلِ َ
َ ْ ْ َ ُْ ُ ّ ْ
ك َلُ ْم خ ْز ٌ
ِ
ِ ِ
يم
َوَلُ ْم ِِف ْاْلخ َرة َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
وما َكا َن لِنَِ ٍب أَن ي غُ َّل ۚ ومن ي غْلُل َي ِ
ْت ِِبَا غَ َّل يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة ۚ ُُثَّ تُ َو َّ َّٰف ُك ُّل نَ ْف ٍ
س َّما 161
ّ َ
ََ
ََ َ ْ َ

ت َو ُى ْم ََل يُظْلَ ُمو َن
سبَ ْ
َك َ

ف وأَمره إِ ََل َِّ
ِ ِ
َو َح َّرَم ِّ
اَّلل ۚ َوَم ْن َع َاد 215
اءهُ َم ْوعظَةٌ ّمن َّربِِّو فَانتَ َه ٰى فَلَوُ َما َسلَ َ َ ْ ُ ُ
الرََب ۚ فَ َمن َج َ

اب النَّا ِر ۚ ُى ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن
فَأُوٰلَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ

ٖٔ7

أل عمرا
البمرة

145
146

فهرس الاحاديث
1

لال ملسو هيلع هللا ىلص (إ هللا طيب اليمبل إال طيباً)

ص 135 :

2

لال ملسو هيلع هللا ىلص(إ الحالل بي والحرام بي وبينهما امور مت ابهات اليعلمها كثير م

ص 139 :

الناس فم إبتغ ال بهات فمد أستبرأ لدينه وعرضه وم ولع في ال بهات ولع
في الحرام كالراعي يرع حول الحم يو ن أ يمع فيه) أخرجه البخاري
3
4

ص 140 :

في الحديث ال ريع أي لحم نبت م سحت فالنار أول به
ع أبا طلحة  ,لال يارسول هللا اني إ تريت خمرا ً أليتام في حجري فمال أهرق ص 141 :
الخمر وكسر الدنا .

5

ولع رسول هللا (ص) أكل الربا وموكله وكاتبه و اهديه

ص 143 :

6

ولول الرسول (ص) المحتكر ملعو

ص 143 :

1

لال الرسول (ص) اليزني الزاني حي يزني وهو مؤم واليسرق السارق حي

ص 143 :

يسرق وهو مؤم والي رب الخمر حي ي ربه وهو مؤم والينتهب نهبة ذات
رع يرفع الناس فيها ابصارهم حي ينتهبها وهو مؤم .
ص 143 :

5

لع الرسول (ص) الرا ي والمرتت ي

9

في حديث م دخل في يئ م أسعار المسلمي ليغلبه عليهم فأ حما ً عل هللا ص 143 :
أ يمعده في عظم م النار يوم الميامة

10

لال رسول هللا (ص) :التمبل صالة بغير طهور والصدلة م غلول

ٗٔ7

ص 139 :

فهرست الاعالم
1

المستدرن  116/1صحيح أب حبا 495/

2

صحيح مسلم  103/3رلم 1015

3

صحيح مسلم  204/1السنة

4

الطبراني

5

في األوسط  251/5رلم 5225

6

المستدرن  141/4رلم  63/11صحيح أب حيا  315/12سن الترمزي 512/2

1

الترمزي  559/3رلم  1295ولال حديث غريب أب ماجه  1122/2رلم .3351

5

مسلم ص 1551/3:رلم 2002م

9

الصحيحي  466/3رلم  5145أبو داؤود  321/3رلم 3651

10

صحيح اب حيا 202/12

11

سن اب ماجة  1124/2ح  3192والترمزي 292/4

12

صحيح مسلم 1206/3

13

الصحابي الجليل أبا طلحة

14

سن الترمزي  555/3ح  93/12سن الدارلطني  265/4المعجم الكبير 99/5

15

صحيح البخاري  2045/5ح5031

16

صحيح مسلم  1199/3ح 1565

11

مسلم  1315/3رلم 1595/1591

15

مسند أحمد ح20413

19

صحيح اب حيا 461/11

20

سن اب داؤود  300/3وسن اب ماجة 115/2

٘ٔ7

أوال ً  :المصادر والمراجع :
 حُوَحٕ حٌَُْ٣
 حُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش
الئحة المراجع :
ٔٔ٤ِٓ .خٕ  ,أكٔي رٖ حَُر , ٖ٤ؿَٔ٣ش ؿَٔ ؿَٔ حالٓٞحٍ ك ٟٞ ٢حَُ٘٣ؼش
ٝحُوخٗ , ٕٞأًخى٤ٔ٣ش ٗخٓق ُِؼِ ّٞحالٓ٘٤ش . ّٕٓٓٗ ١ ,
ٕ .ػ , ٝٞدمحم ٓل ٢حُي , ٖ٣ؿَٔ حالٓٞحٍ طخٍ٣وٝ ٚأٓزخد طـََ١ٝ ْ٣م
ٌٓخكلظٓ , ٚـِش حُزلٞع حُوخٗ٤ٗٞش ٝحالهظٜخى٣ش ًِ٤ش حُلوٞم  ,ؿخٓؼش
حٍُٜٔ٘ٞس  ,حُؼيى حُوخْٓ  ,أرَ. ّٔ99ٗ َ٣
ٖٓ .زخًٍ , ٢ىُِ٤ش  ,ؿَٔ حالٓٞحٍ أَٝ١كش ُٜ٘ٗ َ٤خىس حُيًظٍٞح ٙك ٢حُوخٕٗٞ
حُـ٘خث , ّٕٓٓ8/ٕٓٓ7 , ٢ؿخٓؼش رخٗظش ,حُـِحثَ.
ٗ .هخُي ًَىٝى , ١ؿَٔ٣ش ؿَٔ حالٓٞحٍ ػِ ٟٞ ٠حُظَ٘٣غ حُٔـَرٝ ٢حُٔوخٍٕ ,
حُطزؼش حال. ّٕٓٓ8 ٠ُٝ
٘ .ػزي حُلٔ٤ي  ,ػزخّ أرٗٞخٓش  ,ػُٔٞش حُـَٔ٣ش حالهظٜخى٣ش  ,ؿخٓؼش ٗخ٣ق
ُِؼِ ّٞحالٓ٘٤ش حالٓ٘٤ش حَُ٣خ. ّٕٓٓ7 , ٝ
 .ٙىٍٓ , ٖ٤ػزي هللا  ,حُظَ٘٣غ حُـ٘خث ٢ك ٢ط٤١ٞي حالٖٓ ٓـِش حُٔ٤خٓش حُـ٘خث٤ش
رخُٔـَد ٝحهغ ٝكخم .
 .7حُٔال , ١ٝدمحم أى٣ذ  ,حُٔويٍحص ك ٢حُٔـَد ك ٢حُؼِْ ١زؼش أٛ ٠ُٝللش
ٕٕٓ.
ٓ .8خٓ , ٢حَُ٘ح دمحم  ,حُٔ٤خٓش حُـ٘خث٤ش ك ٢ؿَٔ حالٓٞحٍ  ,ىحٍ حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش ,
حُوخَٛس . ّٕٓٓٔ,
 .9ؿ٘خ , ْ٣دمحم ٗز , َ٤ؿَٔ حالٓٞحٍ  ,حُوخَٛس . ّٕٓٓٙ ,
ٓٔ.

ٜٓطل , ٠هخُي ٜٓطل , ٠ؿَٔ٣ش ؿَٔ حالٓٞحٍ "ىٍحٓش ٓوخٍٗش"

ٔ7ٙ

ٔٔ.

أر ٞحُز , َٜػِ , ٠ؿَٔ حالٓٞحٍ ك ٢حُلو ٚحإلٓالٓٞٓ , ٢هغ حالًُٞش ,

ّٕٓٔٓ .
ٕٔ.

ػَكش  ,حُٔ٤ي ػزي حُٛٞخد  ,حُ٘خِٓش ك ٢ؿَٔ٣ش ؿَٔ حالٓٞحٍ ك٢

ٟٞء هخٗ , ٕٞحالٌٓ٘يٍ٣ش . ّٕٖٓٓ ,
ثانيا ً  :الرسائل الجامعية :
تاج الدي  ,ميادة صالح الدي (2005م) عمليات غسل االموال وسبل مواجهتها م
خالل الت ريعات والجهاز المصرفي رسالة ماجستير (غير من ورة) كلية اإلدارة
وااللتصاد جامعة الموصل .

ٔ77

ثالثا ً  :المؤتمرات والندوات :
 -1خالد غازي التمي (2002م) دور المصارع في مكافحة غسل االموال
والمعالجة المحاسبية  ,مؤتمر كلية المانو

بالتعاو

مع كلية االلتصاد والعلوم

اإلدارية المنعمد تحت عنوا تت ريعات عمليات البنون بي النظرية والتطبيك ,
جامعة اليرمون  ,االرد .
 -2عبد المادر ال يخلي 2002( ,م) الرلابة المصرفية عل عمليات غسل االموال ,
مؤتمر كلية المانو بالتعاو مع كلية االلتصاد والعلوم اإلدارية المنعمد تحت عنوا
ت ريعات عمليات البنون بي النظرية والتطبيك  ,جامعة اليرمون  ,االرد .
رابعا ً  :الدوريات :
ٔ .ؿخْٓ دمحم حٌُٛز )ّٕٓٓٔ( ٢ظخَٛس ؿَٔ حالٓٞحٍ ر ٖ٤حُلٔخى حالىحٍ١
ٝحُـَٔ٣ش حُٔ٘ظٔش ٓ ,ـِش حُؼِ ّٞحالهظٜخى٣ش ٝحإلىحٍ٣ش  ,ػيى هخ ٙرٞهخثغ
حُٔئطَٔ حُوطَ ١حألُِ ٍٝؼِ ّٞحإلىحٍ٣ش ٖٓ  7-ٙطَ٘ ٖ٣حأل٤ًِ , ٍٝش حإلىحٍس
ٝحالهظٜخى  ,ؿخٓؼش رـيحى .
ٕ .كٔ٤ي حُـٔ )ّٕٓٓٔ( ٢ِ٤ػِٔ٤خص ؿَٔ حالٓٞحٍ حُوٌٍس طظـظخف حالهظٜخى
حُؼخُٔٓ , ٢ـِش حُلٌٔش  ,حُؼيى , ٔ9حُٔ٘ش ٗ  ,ر٤ض حُلٌٔش  ,رـيحى .
ٖ .هُٞش ٍٗ٤ؾ كٖٔ (ّٕٗٓٓ) ؿَٔ حالٓٞحٍ  ,حُٔلٝ ّٜٞحالٓخُ٤ذ ٝحالػخٍ
حالهظٜخى٣ش ٓ ,ـِش ًِ٤ش رـيحى ُِؼِ ّٞحالهظٜخى٣ش حُـخٓؼش  ,حُؼيى (٤ًِ )9ش ,
رـيحى ُِؼِ ّٞحالهٜخى٣ش حُـخٓؼش .
ٗ .ه َ٤حُيٛ ٖ٣زَ ١أكٔي حُٜخُق (ّٖٕٓٓ) ؿَٔ حالٓٞحٍ طؼَ٣لٜخ َٓ ,حكِٜخ
ٓ ,ـِش ٗٔ٤ش حَُحكي , ٖ٣حُٔـِي (ٕ٘) حُؼيى (ٔ٤ًِ )7ش حإلىحٍس ٝحالهظٜخى ,
ؿخٓؼش حُٔ , َٛٞحُٔ. َٛٞ
٘ .كٖٔ دمحم حُؼ( ٢١ٞ٤ري ٕٝطخٍ٣ن َٗ٘) ؿَٔ حالٓٞحٍ كٝ َٜٓ ٢حُؼخُْ ,
ٓـِش حُظٔٝ َ٣ٞحُظ٘ٔ٤ش  ,ىحٍ أهزخٍ حُ , ّٞ٤حُوخَٛس .
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السيرة الذاتية
االمس اييرة شيير شررر
تاررخ الميالد الخرطوم 7711/4/3 /م
الحالة األجتماعية زوجة وام لثالث شنات
الدرانة يسلمة
المهنة يحايي
العنوان الخرطوم الصالحة زلط  ,ينزل رق ()574
تلفون 5773743115
المؤهالت
 شكالرروس اليررعة والق انون االيام المهدي
 دشلوم جايعة الرشاط كلية الق انون
 شهادة تنظي يهنة الق انون "المعادلة" وزارة العدل
الدورات التدرربية
 دورة في التيررع الجنائي االمساليي أكادرمية اليرطة العليا
 دورة في التحك التجاري – شيت الخبرة االفررقية
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 دورة في التحكي وفض النزاعات – المركز الدولي للتحكي
 دورة في التخطيط اإلمستراتيجي االكادرمية العليا اآلينية
 دورة في الحقوق اآلنسان اآلليات والمعارير الدولية لحقوق اآلنسان – نق اشة
المحايين
المياركات
 يؤتمر إمستفتاء جنوب السودان الخرطوم ورقة عمل  ,عقودات اآلعمال شالنسبة
لآلجانب شعد إمسق اط الجنسية "جايعة السودان المفتوحة" شاآلشتراك يع شرنايج
جايعة إكسفورد
 المياركة في يؤتمر الصلح شدارفور شين قبيلتي البرتي والررادرة 3574 ,م شالف اشر
يع لجتين الحقيقة والمصالحة جلسات
 يؤتمر زواج الق اصرات ق اعة الصداقة في 3575م لتعدرل مسن الزواج في ق انون
االحوال اليخصية لسنة 7777 ,م
يياركة في ورشة لتعدرل يادة ربقى شالحبس لحين السداد – اللجنة – التيررعية
للبرلمانيات شالمجلس الوطني
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