


برنامج وزارة العدل ملكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب الإر�شادي ملكاتب املحاماة

2

 

الردمك



3

برنامج وزارة العدل ملكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب الإر�شادي ملكاتب املحاماة

»كلمة الوزير«

تقدمي: 

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ا�رشف الأنبيــاء والـمـر�سـلني وبـعـد 

تظهر اأهمية مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب باعتبارها جرمية الع�رش 
ومن اأهم اجلرائم القت�سادية التي تتعر�ض لها الدول ويف ظل املتغريات املتالحقة 
الت�سارع  من  املعلومات  الت�سال ونقل  جمال  ي�سهده  وما  التقني  التقدم  من 
والذي  الدولية  والتجارة  املالية  الأ�سواق  يف  املايل  للتحرر  وامل�ساحب  الهائل 
اتفاقيات  تطبيق  يت�سمن  ال�سامل والذي  والتن�سيق  الدويل  التعاون  معه  يتطلب 
منظمة التجارة العاملية التي نالت كثريا من الهتمام والعناية الواجبة ملكافحتها، 
الإرهــاب  ومتويل  الأمــوال  غ�سل  مكافحة  اأولــت  فقد  ال�سدد  هذا  يف  اململكة 
بجل اهتمامها والعناية بتطبيق الإجراءات والتوجيهات يف هذا ال�ساأن، و�سدر 
قرار جمل�ض الوزراء املوقر رقم )15( وتاريخ 1420/1/17هـ باملوافقة على 
تطبيق التو�سيات الدولية الإدارية ملكافحة غ�سل الأموال ال�سادرة من جمموعة 
العمل املايل )FATF( والقرار رقم )278( وتاريخ 1424/11/14هـ باملوافقة 
على تطبيق اخلطوات التنفيذية الالزمة للتو�سيات الأربعني والذي توج بعدها 
�سدور املر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/31( وتاريخ1433/5/11هـ القا�سي 
املالية  باملوافقة على نظام مكافحة غ�سل الأموال بحيث يطبق على املوؤ�س�سات 
والإعمال واملهن غري املالية املحددة ومن بينها اأعمال املحامي واملخاطبة باإحكام 
نظام مكافحة غ�سل الأموال واملعنية بتنفيذه لهذا جاء اإ�سدار هذا الربنامج تلبية 
ملتطلبات النظام ووفق املادة ال�سابعة منه وتنفيذا لالأوامر ال�سامية بهذا اخل�سو�ض 
وا�ست�سعارا من وزارة العدل بدورها يف مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب 
مكافحة  يف  بارز  دور  من  املحاماة  ملهنة  وملا  الوطني  القت�ساد  على  وخماطرها 
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غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، وتطبيقاً للمعايري الدولية وتو�سيات جمموعة 
العمل املايل والتاأكيد على فهم وتقييم خماطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب 
ومن بذل العناية الواجبة جتاه املتعاملني وحفظ امل�ستندات واإتباع الإجراءات يف 
التبليغ الفعال عند ال�ستباه و�رشيته، واإيجاد اآلية للرقابة  الداخلية لأعمال املهنة 
وو�سع برنامج ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والتغذية العك�سية التي 
الت�سحيحية  الإجراءات  يف  واملهن  والأعمال  املوؤ�س�سات  ت�ساعد  اأن  �ساأنها  من 

وتطبيق التدابري واإتباع الإجراءات.

واأهمية التوازن بني متطلبات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب 
واملتطلبات املهنية من حتقيق النمو والتقدم والنجاح املهني بالتو�سع والنت�سار 
وبتكلفة  الأمن  الطريق  عرب  كله  ذلك  يكون  باأن  القانونية  اخلدمات  وتقدمي 

منا�سبة ودون الإ�ساءة يف ا�ستخدامها اأو ا�ستغاللها من قبل غا�سلي الأموال.

قررت  املحاماة  مكاتب  على  الإ�ــرشاف  �سالحيات  من  للوزارة  وملا 
الأموال ومتويل  الربنامج ال�سرت�سادي ملكافحة غ�سل  اإ�سدار  املوافقة على 
واملت�سمن  الإتباع  الواجبة  الإجــراءات  واتخاذ  املحاماة  ملكاتب  الإرهاب 
وللمتطلبات  الإرهــاب  ومتويل  الأمــوال  غ�سل  ملكافحة  اأ�سا�سية  معلومات 

والتدابري الوقائية املرتبط باإعمال املحاماة على وجه اخل�سو�ض.

النواحي  جميع  من  املجتمع  اأمن  حفظ  يف  املحاماة  مهنة  ولأهمية 
وللدور الكبري للمحامي يف ن�رش ثقافة التوعية احلقوقية تقدم الوزارة هذا 

الإ�سهام املتوا�سع وتاأمل موافاتها باأي اقرتاح حول ما ذكر.

                                                                                                                      
وزير العدل      

د. وليد بن حممد ال�صمعاين
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انطالقا من حر�ض الوزارة على تقدمي خدماتها ومهامها املنوطة  بها ومبا 
يتوافق مع املتطلبات التنظيمية والو�سائل الفعالة يف حتقيق النتائج املرجوة 
رقابية  كجهة  واملحامني  املحاماة  مهنة  على  اإ�رشافها  املهام  تلك  بني  ومن 
لإمتام  والتن�سيق  التعاون  ملبداأ  وجت�سيدا  لها  واملمار�سني  املهنة  اأعمال  على 
مع  النظر  وجهات  وتبادل  التوا�سل  خالل  ومن  اخلدمات،  اأف�سل  تقدمي 
املعنيني مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب للو�سول اإلى تطبيق نظام 
مكافحة غ�سل الأموال على الوجه املاأمول والتي تطمح الوزارة للو�سول 
لدى  املعرفة  ــادة  وزي الوعي  م�ستوى  لرفع  اأ�سا�سية  و�سيلة  باعتباره  اإليه 
املمار�سني ملهنة املحاماة واملرتبطني بها من املتدربني وامل�ست�سارين ال�رشعيني 
م�ساعدتهم  على  والعمل  ملهامهم  اأدائهم  حت�سني  اإلى  ويوؤدي  القانونيني  اأو 
للقيام بالدور املنوط بهم مهنياً كانت اأو نظامية والتي تتجلى وتت�رشف بها 
هذه املهنة من �رشف الدفاع عن احلقوق و�سيانتها وحفظها وحتقيق العدالة 

ومكافحة الف�ساد الذي منه جرمية غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

الإرهاب دون غريها يف  الأموال ومتويل  واإفراد مكافحة جرمية غ�سل 
والجتماعية  ال�سيا�سية  املجالت  جميع  على  خلطورتها  عائد  ال�سياق  هذا 
والقت�سادية و مدى التاأثر ال�سلبي املرتبط بهذه اجلرمية على الفرد واملجتمع 
املتطلبات  تفر�سه  ما  الوقت  اإمتامها يف هذا  والأهم يف  عام  ب�سكل  والدولة 
الدولية من متطلبات مرحلية يجعلها حتتل املرتبة الأولى يف التنفيذ والتقيد 
عليها  والعمل  العاجلة  والتدابري  ــراءات  الإج اتخاذ  يف  وال�سعي  والتقدمي 
اأو احلد من  وو�سع الآليات التنفيذية وفق الأنظمة واملعايري الدولية ملكافحة 
على  نتائج  وحتقيق  احلالية  الفرتة  يف  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  جرمية 
الدولية  للرقابة  تنفيذها  املتطلبات وتخ�سع يف  بتلك  الأر�ض لأنها حمكومة 
الفرتة  خالل  ال�سعودية  العربية  اململكة  بتقييم  تقوم  �سوف  والتي  هذا  يف 



برنامج وزارة العدل ملكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب الإر�شادي ملكاتب املحاماة

6

العمل  جمموعة  يف  اأ�سا�ض  ع�سو  تكون  اأن  اململكة  وت�سعى  القادمة  القريبة 
املايل» FATF - فاتف«  وهي ع�سو مراقب يف الفرتة احلالية ويف منت�سف 
عام 2017م �سوف يتم اختيارها كع�سو دائم وا�ستجابة لذلك قامت احلكومة 
تطبيق  الن�سمام من خالل  لإمتام  مبا هو مطلوب  بالبدء  املخت�سة  واجلهات 
التو�سيات يف هذا ال�ساأن فاأ�سدرت التنظيمات اجلديدة والتي تت�سمن اأحكام 
التو�سيات وما ت�سمنتها من معايري فنية واإن�ساء الكيانات التنفيذية املخت�سة 
بتطبيق الأنظمة وتقدمي امل�ساعدة للجهات املعنية مبكافحة جرمية غ�سل الأموال 
الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  ملكافحة  الدائمة  كاللجنة  الإرهاب  ومتويل 
التحريات  وحدة  واإن�ساء  الأمــوال  غ�سل  مبكافحة  املعنية  اجلهات  بع�سوية 
يتعلق  فيما  البالغات  بتلقي  الداخلية  كجهاز مركزي يخت�ض  بوزارة  املالية 
التنفيذية  بالإجراءات  والقيام  الإرهــاب  ومتويل  الأمــوال  غ�سل  بن�ساطات 
التي تتعلق مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واتخاذ التدابري الوقائية 

املالئمة كما ت�سمنته اتفاقيات »الفاتف«.

ومتويل  الأم��وال  غ�سل  جرمية  مكافحة  يف  املحاماة  اأعمال  وارتباط 
الإرهاب لي�ض فقط من اأجل اأنها من �سمن املهام املهنية يف مكافحة الف�ساد 
ب�سكل عام وتقدمي الن�سح والإر�ساد وحماية الآخرين وعمالئها من الإعمال 
لها  واملمار�سني  املحاماة  اأعمال  لأن  بل  امل�رشوعة   غري  اأو  للقانون  املخالفة 
يعتربون من �سمن املعنيني بتطبيق نظام غ�سل الأموال دون غريهم واأوجب 
عليهم واجبات تنظيمية وعليهم اتخاذ اإجراءات وقائية حيال مكافحة غ�سل 

الأموال ومتويل الإرهاب.

 لهذا كله مت اأعداد هذا الربنامج كو�سيلة بيان واإر�ساد وتعاون للو�سول 
العدل  وزارة  »برنامج  با�سم  املهنية  والتعليمات  الأنظمة  تطبيق  حتقيق  اإلى 

ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب الإر�سادي ملكاتب املحاماة«.
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لالإجراءات  وتبيان  فيها  والعاملني  املحاماة  ملكاتب  اإر�سادي  دليل  وهو 
النظامية والإجراءات الواجبة الإتباع لبذل العناية الواجبة يف اتخاذ التدابري 
الوقائية والإجراءات التنفيذية الالزمة ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

وذلك  وتنفيذه  الربنامج  مع  التفاعل  حتقيق  اإلى  الربنامج  هذا  وياأمل 
وال�ستفادة من خرباتكم وجتاربكم يف  معه  املرفق  ال�ستبيان  تعبئة  من خالل 
غ�سل  مكافحة  يف  واملعوقات  العقبات  ومعرفة  اخلطرية  الآفة  هذه  مكافحة 
الأموال مبكاتب املحاماة والتي �سوف تكون تغذية عك�سية لتحليل ال�ستبيان  
وال�ستفادة منه م�ستقبال وتدعيم التن�سيق والتعاون يف مكافحة غ�سل الأموال.

اأق�سام الربنامج
الق�سم الأول:

الأمــوال  غ�سل  ملكافحة  الأ�سا�سية  التنظيمية  الن�سو�ض  ويت�سمن   
والتعليمات والتو�سيات القانونية وهي: 

• نظام غ�سل الأموال ال�سادر باملر�سوم امللكي )م /31( وتاريخ 5/11 /1433هـ.	

• املعايري الدولية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب. 	

• تو�سيات جمموعة العمل املايل) فاتف(.	

• قواعد مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب املتعلق مبمار�سة مهنة املحاماة. 	

• رقـــم )م/38( يف 	 املــلــكــي  بــاملــر�ــســوم  الــ�ــســادر  املــحــامــاة  نــظــام 
1422/7/28هـ ولئحته التنفيذية.
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الق�سم الثاين:

•  ويت�سمن املحاور العلمية والنظامية الإر�سادية ملكافحة غ�سل الأموال 	
ومتويل الإرهاب واملرتبطة مبهنة املحاماة وهو اأ�سا�ض الربنامج في�سمل 
عن  �سامل  وبيان  وتعليمات  وتنبيهات  واإر�سادية  تثقيفية  حمــاور 

م�سوؤولية املحامي جتاه مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

الق�سم الثالث:

• غ�سل 	 وملكافحة  له  عك�سية  وتغذية  للربنامج  املقيم  الق�سم  هذا  يعترب   
وذلك  امل�ساعدة  وتقدمي  التعاون  على  واملبني  املحاماة  مبكاتب  الأموال 
الأ�سئلة  باأ�سلوب  و�سيغ  الربنامج  ملوا�سيع  �سامل  ا�ستبيان  خالل  من 
مكافحة  يف  النظامية  والتو�سيات  الدولية  باملعايري  يتعلق  وما  املبا�رشة 

غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

ملهنة  الإرهاب  الأموال ومتويل  مكافحة غ�سل  لربنامج  الإر�ساد  ق�سم 
املحاماة وما تتطلبه من اإجراءات وتدابري وقائية على مكاتب املحاماة مق�سم 

اإلى حماور هي:

• غ�سل 	 مكافحة  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  جهود  الأول:  املحور 
الأموال ومتويل الإرهاب.

• املحور الثاين: املنظمات الدولية يف مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.	

• املحور الثالث: تعريف جرمية غ�سل الأموال.	

• الأموال 	 املحامي وفق نظام مكافحة غ�سل  الرابع: م�سوؤولية  املحور 
ولئحته التنفيذية.
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املحور الأول: 

جهود اململكة العربية ال�سعودية يف مكافحة غ�سل 

الأموال ومتويل الإرهاب

حر�ست اململكة على مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وتعترب 
املتطلبات  اإلى حتقيق  وال�سعي  مكافحتها وحماربتها  ال�سباقة يف  الدول  من 
الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  �سبيل  يف  الفنية  واملعايري  الدولية 
ومتويل  الأمــوال  غ�سل  ملكافحة  الدولية  وامل�ساركات  التفاقيات  باإبرام 
واملعروفة  املايل  العمل  جمموعة  فريق  يف  ع�سواً  تعترب  فاململكة  الإرهــاب 
وحت�رش  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  ع�سوية  خالل  من   )FATF – )فاتف 
اجتماعاته بانتظام وهي ع�سو مراقب فيه وبعد التقييم ترتقي اإلى ع�سو دائم.

 كما اأن اململكة ع�سو يف فريق العمل املايل لل�رشق الأو�سط و�سمال 
اإفريقيا واملعروفة )مينافاتف – MENAFATF( وحت�رش اجتماعاته كذلك 
بانتظام، كما �سادقت اململكة يف هذا املجال على اتفاقية فيينا لعام 1988م 
ملكافحة الجتار غري امل�رشوع يف املخدرات واملوؤثرات العقلية، وكذلك على 
معاهدة  ، و�سادقت على  لعام 1999م  الإرهاب  ملكافحة  العربية  التفاقية 
اململكة  ،وطبقت  1999م  لعام  الإرهاب  ملكافحة  الإ�سالمي  املوؤمتر  منظمة 
متطلبات قرارات جمل�ض الأمن املتعلقة مبكافحة متويل الن�ساطات الإرهابية 
الواردة يف القرارات ذات الأرقام التالية ) 1373-1368-1333-1267-

.)1456-1455-1390

فما بذلته اململكة يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب 
على امل�ستوى الدويل واملحلي وما قامت به من دور ريادي متثل فيما يلي:
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ملكافحة . 1 املتحدة  الأمــم  اتفاقية  على  املوقعة  الــدول  �سمن  من  اململكة 
عام  اأقرتها  والتي  العقلية  واملوؤثرات  باملخدرات  امل�رشوع  غري  الجتار 

1988م يف فيينا .

لقمع . 2 الدولية  التفاقية  اأقرت  والتي  املوقعة  الدول  �سمن  من  اململكة 
متويل الإرهاب يف نييورك 1999م .

املتحدة . 3 الأمــم  اتفاقية  اأقــرت  والتي  املوقعة  الــدول  �سمن  من  اململكة 
ملكافحة اجلرمية املنظمة يف بالريمو 2000م .

من . 4 ال�سادرة  ال�ساأن  هذا  يف  الدولية  القرارات  جميع  اململكة  طبقت 
جمل�ض الأمن التابع لالأمم املتحدة .

خالل . 5 من  )فاتف(  املايل  العمل  جمموعة  يف  م�سارك  ع�سو  اململكة 
ع�سويتها مبجل�ض التعاون اخلليجي وخ�سعت اململكة يف عام 2003م 
للتقييم امل�سرتك من قبل فريق من جمموعة العمل املايل يف مدى تطبيق 
�سمن  من  اململكة  وكانت  منها  ال�سادرة  الأربعني  للتو�سيات  اململكة 
الدول التي قيمت وفق املنهجية اجلديدة للتقييم والذي مت مناق�سة هذا 
التقييم يف اجلل�سة العامة التي عقدت يف عام 2004م يف مدينة باري�ض 

وحققت اململكة نتيجة اإيجابية.

العمل املايل لل�رشق الأو�سط و�سمال . 6 ت�سارك اململكة كع�سو يف فريق 
اإفريقيا ) مينافاتف (وحت�رش اجتماعاته بانتظام.

�سادقت اململكة على معاهدة منظمة املوؤمتر الإ�سالمي ملكافحة الإرهاب . 7
لعام 1999م.
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املحور الثاين: 

املنظمات الدولية يف مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب 

الأموال  غ�سل  جرائم  مكافحة  يف  وامل�ساعدة  التعاون  لأهمية  نظراً 
وتكاتف الدول واملنظمات واملجموعات يف مكافحة هذه اجلرمية مت تاأ�سي�ض 
واملعايري  ال�سوابط  لو�سع  وقانونية  واقت�سادية  �سيا�سية  وكيانات  جتمعات 
وحتديد الإجراءات الالزمة وتبادل اخلربات واملعلومات واملعرفة والتعاون 
يف مكافحة هذه اجلرمية، ومن تلك املنظمات والهيئات الدولية يف مكافحتها 

هي ما يلي:

1. هيئة الأمم املتحدة

وقد انبثق منها عدة اتفاقيات يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل 
الإرهاب وهي:

التفاقية الدولية ملكافحة الجتار غري امل�رشوع يف املخدرات واملوؤثرات . 1
وم�سادرة  لتجميد  دويل  ذكر  اأول  وتعترب  -1988م(  فيينا   ( العقلية 
اأموال املتح�سلة من جتارة املخدرات واملوؤثرات العقلية، ن�ست على 
جترمي غ�سل الأموال وم�سادرة املتح�سالت والتعاون الدويل يف ذلك. 

 التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب )نييورك -2000م(2. 

 برنامج مكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود ) الريمو- 2000م(3. 

 قرار جمل�ض الأمن رقم)1377(يف �سبتمرب 2000م ب�ساأن مكافحة 4. 
متويل الإرهاب.
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2. جمموعة العمل املايل:

والتي تاأ�س�ست يف عام 1989وهي فريق من جمموعة الدول ال�سناعية 
ال�سبع الكبار وهي ) كندا- فرن�سا –املانيا – اإيطاليا – رو�سيا – واململكة 
املتحدة - والوليات املتحدة الأمريكية ( وت�سمى اخت�سارا )FATF( وعدد 
اإ�سافة ملنظمتني هما الحتاد الأوربي وجمل�ض  اأع�سائها حاليا )35( ع�سواً 
التعاون اخلليجي وهناك اأكرث من ع�رشين ع�سوا مراقبا وخم�سة ع�رش منظمة 
التي  وهي  خمتلفة،  الأموال  غ�سل  ملكافحة  جلان  وخم�ض  عاملية  وموؤ�س�سة 
قامت عام 1990م باإ�سدار التو�سيات الأربعني يف مكافحة غ�سل الأموال 
وعلى  العامل  حول  الأموال  غ�سل  ملكافحة  الرئي�سي  الع�سب  تعترب  والتي 
�سبتمرب  ويف  للمجموعة  الن�سمام   ترغب  التي  الدول  تقييم  يتم  اأ�سا�سها 
لعام 2001م اأ�سافت لتلك التو�سيات ت�سع تو�سيات تتعلق مبكافحة متويل 
املتعاونة وغري  للدول   تقييم  معايري  الإرهــاب، ويف عام 2000م و�سعت 
املتعاونة يف جمال غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ويتمثل يف )25( معياراً 
والذي نتج عنه اإ�سدار اأول قائمة بالدول غري املتعاونة وتتجدد هذا القائمة 
�سنويا واملعايري لقيا�ض مدى تعاون الدول والتزامها بتنفيذ تلك التو�سيات 
ومدى توافق ت�رشيعاتها وتقييمها للمخاطر واملمار�سات الفعلية لتلك املعايري 

وتفر�ض عقوبات اقت�سادية للدول غري املتعاونة. 

وتقوم املجموعة بدورين رئي�سيني هما:

• الأمــوال 	 غ�سل  مبكافحة  املتعلقة  والتو�سيات  املعايري  و�سع 
ومتويل الإرهاب.

• تقييم مدى التزام الدول بتطبيق هذه املعايري والتو�سيات.	
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ومن املعايري التي و�سعتها والتو�سيات ما ت�سمى بالتو�سيات الأربعني 
متعلقة  تو�سيات  ت�سع  اإليها  واأ�سافت  الأمــوال  غ�سل  مبكافحة  اخلا�سة 
العتبارية  ال�سخ�سيات  م�سوؤولية  على  اأكدت  والتي  الإرهــاب،  بتمويل 
من املوؤ�س�سات والأعمال واملهن غري املالية وخ�سوعها للم�سوؤولية اجلزائية 
فاأوجبت عليها اتخاذ الإجراءات املحددة ورفع تقارير بالعمليات امل�سبوهة.

واأغلب الدول تطمح لالن�سمام لهذا الفريق ليتمتع بالتقييمات الدولية 
الت�رشيعات  �سن  خالل  من  وحمايته  اقت�سادها  لدعم  العاملية  واملتطلبات 
الدولية  املعايري  وفق  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  ملكافحة  والتنظيمات 
التنظيمات  تلك  �سن  من  اململكة  به  قامت  ما  وهذا  الأربعني  والتو�سيات 

ملكافحة غ�سل الأموال وفق تلك التو�سيات واملعايري.

تقارير  خالل  ال�ساأن  هذا  يف  اململكة  عن  املعدة  النتائج  واأظهرت 
الزيارات امليدانية التي قام بها وفد رفيع امل�ستوى من قبل جمموعة العمل 
برئا�سة رئي�ض املجموعة خالل الفرتة من 14-17 / �سعبان 1435هـ  املوافق 
1-4 / يونيو 2015م و�سدور قرارها بالإجماع باملوافقة على منح اململكة 

مقعد مراقب يف املجموعة متهيداً ملنحها- اإن �ساء اهلل – الع�سوية الكاملة

بعد التقييم الدوري يف منت�سف عام 2017م . 

3. جمموعة العمل املايل لل�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا )مينافاتف( 

الجتماع  خالل  البحرين  مبملكة  2004م   عام  تاأ�سي�سها  مت  والتي 
الوزاري لأربعة ع�رش دولة عربية وقرروا فيه مكافحة غ�سل الأموال ومتويل 
الإرهاب على غرار جمموعة العمل املايل، وهي ذات طبيعة تعاونية تطوعية 

وتبا�رش مهامها وعملها بالتفاق بني الأع�ساء.
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 )EGMONT( 4. جمموعة اجمونت ت�سمى

وحــدات  من  اأع�ساء  قبل  من  1995م  عــام  تاأ�سي�سها  مت  والتي 
دولة   ع�رش  و�ستة  ملائة  الأموال  غ�سل  مكافحة  ومكاتب  املالية  التحريات 
بني  الــدويل  والتعاون  املعلومات  تبادل  تعزيز  يف  الأ�سا�سي  ــا  ودوره
وحدات املالية حول العامل وقد و�سعت اجمونت مبادئ تبادل املعلومات 

و�رشوطها عام 2001م.

5. جلنة بازال للرقابة امل�سرفية 

البنوك املركزية ت�سم ع�رش  تاأ�س�ست علم 1974م من قبل حمافظي 
املعايري  الدولية ويتمثل يف و�سع  الت�سويات  بنك  اإ�رشاف  دول وهي حتت 
الرقابية ال�سليمة حول العامل وعليه قامت اللجنة بتطوير معايري واإر�سادات 
للرقابة  الأ�سا�سية  واملبادئ  البنوك  يف  الرقابية  املوا�سيع  كافة  ب�ساأن  رقابية 
وذلك عام 1997م لتاأكد من حتقق وتطبيق مبداأ اأعرف عميلك والحتفاظ 
وال�ستثمارية  اجلارية  احل�سابات  فتح  ومنع  املعلومات  وبكافة  بال�سجالت 
باأ�سماء جمهولة اأو بدون م�ستندات واتخاذ التدابري الالزمة حلفظ امل�ستندات 
وتقييم املخاطر واإدارتها والإخطار عن العمليات امل�سبوهة والتقيد ب�سوابط 

التبليغ الفعال.

 )IOSCO( 6. ملنظمات الدولية لهيئات الأوراق املالية

وهي تتعلق ب�سوق املال والهيئات املنظمة له والتي اأقرت  فيه املنظمة 
الأع�ساء  للدول  املال  اأ�سواق  لتنظيم   )30( عددها  املبادئ  من  جمموعة 

باملنظمة والتي مت و�سعها على اأ�سا�ض حتقيق ثالثة اأهداف هي:
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• احلماية للم�ستثمرين 	
• وال�سفافية 	 والكفاءة  العدالة  حتقق  الأ�سواق  هذه  اأن  �سمان 

للمعامالت.
• التقليل من املخاطر النا�سئة عن املعامالت املالية.	

لت�رشيعات  الأ�سا�سية  املبادئ واملعايري  اأقرته يف عام 1998م من  وما 
الأوراق املالية  من اأهمية وجود اإطار ت�رشيعي متكامل ملكافحة الأن�سطة غري 
املالية  الأوراق  جمال  يف  العاملة  املوؤ�س�سات  و�سع  اأهمية  ومن  امل�رشوعة 

�سيا�سات واإجراءات منا�سبة للرقابة املالية.

)IAIS()7. اجلمعية الدولية ملراقبي التاأمني )زيورخ – �سوي�سرا

اأنها اأر�سدت موؤ�س�سات التاأمني عام 2000م وحددت  ومن اأن�سطتها 
واجباتها وم�سوؤولياتها.

 )Wolfsburg Group( 8. جمموعة ولف�سبريغ وت�سمى

وهي جمموعة من البنوك العاملية اأ�س�ست يف �سوي�رشا احتاداً بوا�سطة 
اأثنى ع�رش بنكا عامليا، وتعني بتنظيم العمل امل�رشيف عاملياً من خالل اأربعة 
جمموعات رئي�سية منها  اأحدى ع�رش مبداأ عن مكافحة غ�سل الأموال وبيان 
بالبنوك  اخلا�سة  الأمــوال  غ�سل  مكافحة  ومبادئ  الأمــوال  غ�سل  مكافحة 

املر�سلة والرقابة واملراجعة والتدقيق.
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املحور الثالث: 

تعريفي جلرمية غ�سل الأموال

ويت�سمن تعريفا جلرمية غ�سل الأموال ولأركانها وملراحلها.

فتعريف جرمية غ�سل الأموال ب�سفة عامة هي اأي عملية يلجاأ اإليها من 
امل�رشوع  للمورد غري  احلقيقي  امل�سدر  لإخفاء  م�رشوعة  باأن�سطة غري  يعمل 
وكاأنها  املتح�سالت  اأو  الدخل  يبدو  كي  للتمويه  اأخــرى  باأعمال  والقيام 

حت�سلت من م�سدر م�رشوع.

املادة الأولى  واأما تعريفها يف نظام مكافحة غ�سل الأموال ذكره يف 
باأنها »ارتكاب اأي فعل اأو ال�رشوع فيه يق�سد من ورائه اإخفاء اأو متويه اأ�سل 
حقيقة اأموال مكت�سبة خالفاً لل�رشع اأو النظام وجعلها تبدو وكاأنها م�رشوعة 
بالنظام  املق�سودة  الأموال  معنى  التعريف حتديد  لهذا  واأ�ساف  امل�سدر«. 

كما بني معني املح�سالت. 

• ومل يكتفي النظام بالتعريف باجلرمية بل اأ�ساف اإليها اأعمال تعترب وتعد 	
فاعلها مرتكبا جلرمية غ�سل الأموال وهي مايلي:

1 – اأجراء اأي عملية لأموال اأو متح�سالت، مع علمه اأنها ناجتة من 
ن�ساط اإجرامي اأو من م�سدر غري م�رشوع اأو غري نظامي.

2 – نقل اأموال اأو متح�سالت، اأو اكت�سابها اأو ا�ستخدامها اأو حفظها 
اأو تلقيها اأو حتويلها, مع علمه باأنها ناجتة من ن�ساط اإجرامي اأو م�سدر 

غري م�رشوع اأو غري نظامي.
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اأو م�سدرها  اأو املتح�سالت  اأو متويه طبيعة الأموال  – اإخفاء   3
مع  بها،  الت�رشف  طريقة  اأو  مكانها  اأو  ملكيتها  اأو  حركتها  اأو 
اأو  اأو م�سدر غري م�رشوع  اإجرامي  ن�ساط  ناجتة من  باأنها  علمه 

غري نظامي.

تقدمي  اأو  التحري�ض  اأو  امل�ساعدة  اأو  التفاق  بطريقة  ال�سرتاك   –  4
امل�سورة اأو الن�سح اأو الت�سهيل اأو التواطوؤ اأو الت�سرت اأو ال�رشوع يف 
الثانية(  ( املادة  يف  عليها  املن�سو�ض  الأفعال  من  فعل  اأي  ارتكاب 
امل�سادر  بينت  كما  الإجرامية  الأن�سطة  املادة  لهذه  الالئحة  وبينت 
تلك  اأربعة وع�رشين من  منها  نظامية وعدت  اأو غري  امل�رشوعة  غري 

الأعمال التي تعترب من الأن�سطة الإجرامية.

املالية  املوؤ�س�سات  قيام  اجلرمية  مرتكبي  �سمن  من  النظام  عد  وقد 
جمل�ض  اأع�ساء  اأو  املحاماة  مهنة  بينهم  ومن  املالية  غري  واملهن  والأعمال 
اإداراتها اأو اأ�سحابها اأو موظفيها اأو ممثليها املفو�سني اأو مدقق احل�سابات اأو 
باأي فعل من  يقوم  ال�سفات من  يت�رشفون مبقت�سى هذه  م�ستخدميها ممن 
الأفعال املن�سو�ض عليها اأو �سارك فيها، واأعترب النظام جرمية غ�سل الأموال 

جرمية م�ستقلة ولي�ست جرمية تبعية. 

وعرفت جمموعة العمل املايل جرمية غ�سل الأموال باأنها: »حتويل 
اأو اإخفاء الأ�سل  اإلغاء  املمتلكات مع العلم باأن م�سدرها جرمية بهدف 
يف  م�سرتك  �سخ�ض  اأي  م�ساعدة  اأو  املمتلكات  لتلك  امل�رشوع  غري 
ارتكاب تلك اجلرمية لتجنب العواقب القانونية وم�سدر ومكان وحركة 
�سخ�ض  اأو  اأن م�سدرها جرمية  العلم  مع  املمتلكات  ملكية  اأو  وحقوق 

�ساهم يف ارتكابها«.
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اأركان جرمية غ�سل الأموال

والركن  املــادي  الركن  هما  ركنني  من  الأمــوال  غ�سل  جرمية  تتكون 
املعنوي اإ�سافة لركن مفرت�ض وهو حمل اجلرمية وذلك كما يلي:

1. الركن املفرت�ض:

وهو حمل جرمية غ�سل الأموال وهو املال اأو املتح�سالت القذرة اأو 
غري امل�رشوع اأو غري النظامي وهو ذلك املال املتح�سل من اجلرائم املن�سو�ض 
اتفقت  والتي  التنفيذية  ولئحته  الأمــوال  غ�سل  مكافحة  نظام  يف  عليها 
اأو الأ�سلحة  الناجتة عن جتارة املخدرات  اأن الأموال  اأكرث الدول على  عليه 
النقود  وتزييف  املهاجرة  العمالة  اأو  الب�رشية  الأع�ساء  جتارة  اأو  الدعارة  اأو 
والتهرب  التجاري  والت�سرت  الإداري  الف�ساد  وجرائم  النفوذ  وا�ستغالل 
ال�رشيبي وتهريب الب�سائع وال�سلع وتزييف بطاقات الئتمانية اأو الإرهاب 

اأو اأن تكون ناجتة عن  تلك اجلرائم �سواًء بطريق مبا�رش اأو غري مبا�رش. 

فهذا املال املتح�سل مما �سبق هو حمل جرمية غ�سل الأموال وركنه املفرت�ض.

2. الركن املادي:

يتحدد الركن املادي من الوقائع املادية  املطابقة للن�ض التجرميي الذي 
الأفعال املجرمة ويحكم على  اأفعال و�سلوكا حمددة تعترب وتعد من  حدد 
فاعلها اأنه مرتكبا جلرمية غ�سل الأموال. وهي املكونة جلرمية غ�سل الأموال 

ولي�ست الوقائع القانونية.
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وتعريف النظام جلرمية غ�سل الأموال كما يف املادة الأولى هو ارتكاب 
الأفعال  من  تعد  التي  الأفعال  حدد  بعدها  ومن  فيه  ال�رشوع  اأو  فعل  اأي 
املجرمة وهي: اإجراء اأي عملية لأموال اأو متح�سالت ناجتة عن جرائم غ�سل 
الأموال وي�سمل ذلك نقلها اأو اكت�سابها اأو ا�ستخدامها اأو حفظها اأو تلقيها 
اأو حتويلها اأو اإخفائها اأو متويه طبيعة الأموال واملتح�سالت اأو م�سدرها اأو 

حركتها اأو ملكيتها اأو طريقة الت�رشف فيها.

اأو بطريق ال�سرتاك اأو تقدمي امل�ساعدة اأو التفاق عليها اأو التحري�ض 
اأو  التواطوؤ لأي عملية لأموال  اأو  الت�سهيل  اأو  الن�سح  اأو  امل�سورة  اأو تقدمي 

متح�سالت ناجتة عن غ�سل الأموال.

واأعترب النظام اأن جمرد ال�رشوع يف العملية يعترب يف حكم مرتكب 
الفعل جلرمية غ�سل الأموال.

3. الركن املعنوي:

اعترب النظام وفق املعايري الدولية اأن جوهر الركن املعنوي هو الق�سد 
اجلنائي العام واخلا�ض جلرمية غ�سل الأموال والن�ض على » مع علمه بانها 
ناجتة من ن�ساط اإجرامي اأو م�سدر غري م�رشوع اأو غري نظامي« وهذا تاأكيدا 
والإرادة  العلم  العام وهو  اجلنائي  الق�سد  املعنوي وهو  الركن  على حتقق 
واخلا�ص هو علمه باأنها ناجتة اأو متح�سله من ن�ساط اإجرامي اأو غري م�رشوع 

اأو غري نظامي.
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مراحل جرمية غ�سل الأموال

تتطلب  والتي  واملرحلية  والدولية  املنظمة  اجلرائم  الأموال من  غ�سل 
عند تنفيذها ملراحل ووقت يتخللها وهذه املراحل يف جرمية غ�سل الأموال 

ثالث مراحل هي:

- مرحلة التوظيف اأو الإيداع 
- مرحلة التغطية اأو التمويه
- مرحلة الدمج اأو التكامل

مرحلة التوظيف:

تعترب من املرحل اخلطرية والتي يتم فيها توظيف وا�ستثمار الأموال اأو اإدخالها 
اإلى النظام املايل من خالل امل�سارف اأو �رشكات الأموال اأو الأ�سواق املالية.

مرحلة التغطية:

تاأتي هذه املرحلة للتغطية  اإمتام املرحلة الأولى وهي التوظيف  فبعد 
والتمويه والإخفاء لطبيعة  وعالقة الأموال مب�سادرها غري امل�رشوعة، وذلك 
لي�سعب  والقانونية  املالية  العمليات  من  معقدة  ب�سل�سلة  القيام  خالل  من 

تعقبها ومعرفة اأ�سلها.

مرحلة الدمج اأو التكامل:

وقطعت  ال�رشعية  ال�سفة  الأمــوال  واكت�ساب  التغطية   مرحلة  وبعد 
�سلتها مب�سادرها الأ�سلية يتم يف هذه املرحلة دمج الأموال املغ�سولة بعد 
التغطية يف القت�ساد وي�سبح من ال�سعب التمييز بينها وبني الأموال املتاأتية 

من م�سادر م�رشوعة. 
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اأثار جرمية غ�سل الأموال

جرمية غ�سل الأموال من اجلرائم اخلطرية ملا ينتج عنها من اأثار �سلبية 
على القت�ساد واملجتمع وال�سيا�سة يف اأي دولة تتم فيه تلك اجلرائم، وميكن 

اأن نعر�ض لأهم تلك الآثار جلرمية غ�سل الأموال.

الآثار القت�سادية:

ينتج عن جرمية غ�سل الأموال هروب لالأموال الوطنية خارج البالد 
والقت�ساد  والدولة  الفرد  منه  ويحرم  القومي  الدخل  من  وامل�ستقطعة 
على  يعود  مبا  الأمــوال  بهذه  والنتفاع  ال�ستثمار  من  مينعها  كما  الوطني 
اإلى  اجلرمية  هذه  تــوؤدي  كما  لها  الالزمة  باملقومات  القت�سادية  املنظومة 
الع�سوائي  ال�ستهالك  زيادة  مع  املدخرات  لنخفا�ض  عام  اقت�سادي  خلل 
واإيجاد العقبات على ال�سلطات املخت�سة بالتنمية والقت�ساد للقيام مبهامها 
من و�سع ا�سرتاتيجيات وخطط م�ستقبلية للتقدم القت�سادي للبلد، والذي 
تتيح  القومي فاجلرمية  للدخل  العادل  التوزيع  ب�سكل غري مبا�رش على  يوؤثر 
لفئة قليلة من دخول عالية و�سخمة غري م�رشوعة على ح�ساب الأغلبية مما 

ينتج عنه كرثة ال�ستهالك بدون �سبب اقت�سادي.

واأهم تاأثري جلرمية غ�سل الأموال هو تدين قيمة العملة الوطنية ب�سكل 
كبري فعملية غ�سل الأموال توؤثر على املعرو�ض من العملة الوطنية يف مقابل 
رفع الطلب على العمالت الأجنبية مما يوؤثر على قيمتها يف الأ�سواق العاملية، 
وما يرتتب على تلك الآثار القت�سادية ظهور البطالة وارتفاعها يوؤثر على 
البلد  لتلك  املالية  الأ�سواق  ت�سويه  اإلى  ويوؤدي  احلقيقي  التجاري  الإنتاج 
التي يجري فيها عمليات غ�سل الأموال ويعترب عائقا جلذب ال�ستثمارات 

النافعة لالقت�ساد وحتقيق نتائج اإيجابية .
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الآثار الجتماعية وال�سيا�سية:

اأن جميع الآثار القت�سادية ال�سابقة يتبعها اأثار اجتماعية و�سيا�سية يف 
اأي بلد تقع فيه تلك الآثار بح�سب ن�سبة الآثار و�سيطرتها.

توؤثر  الآثار كذلك  فيه وبقية  الذي يوجد  للمجتمع  البطالة ميتد  فاأثار 
العالج  توفري  من  معه  ي�سعب  مما  ال�سيا�سية  ال�سلطة  وعلى  املجتمع  على 

والتعليم فيتف�سى فيهم اجلهل والأمرا�ض وغري ذلك من الآثار.

�سيا�ستها  يف  ال�سيا�سية  ال�سلطة  على  ــوال  الأم غ�سل  جرمية  وتوؤثر 
على  والقدرة  الداخلية  �سيا�ستها  وعلى  الدول  مع  وال�سيا�سية  القت�سادية 

ال�سيطرة فيه.
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املحور الرابع: 

م�سوؤولية املحامي وفق نظام مكافحة غ�سل الأموال

املوؤ�س�سات  على  النظامية  الواجبات  الأموال  غ�سل  مكافحة  نظام  حدد 
املالية واملوؤ�س�سات غري املالية والأعمال املهنية ومنها اأعمال املحاماة خالل ممار�سته 
املبنية  الأمــوال  غ�سل  نظام  يف  الــواردة  القواعد  باإتباع  ملتزم  فاملحامي  ملهنته 
الواجبات  تلك  اأهم  الأموال ومن  الدولية يف مكافحة غ�سل  التو�سيات  على 
ما تتعلق بوجوب التحقق من هوية املتعاملني معه وفق ما ورد بالنظام ولئحته 
ال�ساأن من تعليمات وما يتعلق بحفظ ال�سجالت  التنفيذية وما ي�سدر يف هذا 
الواجبة  العناية  وبذل  داخلية  ووقائية  احرتازية  اإجراءات  واتخاذ  وامل�ستندات 
الفعال  التبليغ  اإجــراءات  واإتباع  الأموال  غ�سل  بجرائم  ال�ستباه  حالت  جتاه 
طلبها  عند  امل�ستندات  وتقدمي  وحتديدها  مبكتبه  املخاطر  لإدارة  برنامج  واإيجاد 
من قبل وحدة التحريات املالية عند طلبهاوبذل العناية امل�سددة وتعزيزها عند 
املايل  العمل  جمموعة  تو�سيات  وفق  املحددة  الأن�سطة  لأحد  املحامي  مبا�رشة 

)فاتف( يف التو�سية )22( ومعايريها والأن�سطة املحددة هي:

• �رشاء العقارات وبيعها، وي�سمل �سياغة العقود فيها اأو تقدمي امل�سورة.	
• اإدارة الأموال اأو الأوراق املالية اأو غريها من الأ�سول التي ميتلكها العميل.	
• اإدارة احل�سابات امل�رشفية اأو اأي ح�ساب مايل للعميل.	
• وي�سمل 	 للعميل،  ت�سغيلها  اأو  اإدارتها  اأو  القانونية  الكيانات  اإن�ساء 

�سياغة العقود والتاأ�سي�ض اأو تقدمي امل�سورة فيها.
• �رشاء الكيانات القانونية اأو بيعها اأو الدمج بينها اأو الإ�ستحواذ عليها للعميل.	

فم�سوؤولية املحامي التف�سيلية ما يلي:
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1 – اإتباع الإجراءات الالزمة عند اإن�ساء عالقة مهنية مع الغري.

مكافحة  نظام  يف  ورد  ما  وفق  عميلك«  »اأعــرف  مبداأ  تطبيق  املحامي  على 
غ�سل الأموال ولئحته التنفيذية وفق املعايري والتو�سيات الدولية والتحقق من هوية 
املتعاملني معه �سواًء كان �سخ�ض طبيعي اأو اعتباري، واأن يتاأكد اأول من اأنه يح�رش 
عليه اإجراء اأي تعامل مع اأي عميل جمهول اأو وهمي اأو ل يحمل الوثائق الالزمة 
من  والتحقق  املتعاملني  هوية  عن  م�ستمرة  ب�سورة  التحقق  وعليه  الهوية  لإثبات 
امل�ستفيدين احلقيقيني للتعامل �سواء كان هو املبا�رش اأو غريه واأن يتبع ما بينه النظام 
ولئحته التنفيذية من حتديد البيانات واملعلومات عن حتديد الهوية التي تعود اإليهم 
العملية. وما ورد يف قواعد  النهائية يف  الفعلية  ال�سيطرة  اأو لديهم  امللكية احلقيقية 

مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب املتعلقة مبمار�سة املحاماة.

مع  املحامي  لعمليات  ت�سنيف  و�سع  تتطلب  الواجبة  العناية  وبذل 
اإلى خمففة اخلطورة  ناحية اخلطورة والن�سبية من عالية اخلطورة  الغري من 
وتعزيز التدابري امل�سددة يف العمليات امل�سنفة ذات املخاطر عالية وحالت 
معه  يتطلب  مما  دوريا  وتراجع  الإرهاب  متويل  اأو  الأموال  بغ�سل  ال�ستباه 

و�سع تقييم داخلي لتحديد اخلطورة وخف�سها.

ويجب بذل املحامي العناية الواجبة وامل�سددة يف حالت عالية اخلطورة 
امل�سددة  الإجراءات  العناية مع منخف�سة اخلطورة واتخاذ  واأن يخفف حالة 
وفق النظام يف احلالت التي ي�ستبه يف اأنها عملية غ�سل اأموال وميكن تق�سيم 

تلك احلالت لثالث حالت تعترب عالية اخلطورة وهي كما يلي:

حالت بح�سب طبيعة العملية:

الواجبة  العناية  التعامل معه وفق  ال�سبهة ويتطلب  العملية قد يثري  فطبيعة 
امل�سددة وقد ذكرت التو�سيات الأربعني ومعايريها بع�ض العمليات التي يغلب 
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عليها طابع اخلطورة يف مكافحة غ�سل الأموال وهي التي ترتبط بالعمليات التالية:

• �رشاء العقارات وبيعها.	
• اإدارة الأموال اأو الأوراق املالية اأو غريها من الأ�سول التي ميتلكها العميل.	
• اإدارة احل�سابات امل�رشفية اأو ح�سابات التوفري اأو ح�سابات الأوراق املالية.	
• تنظيم امل�ساهمات بغر�ض اإن�ساء ال�رشكات اأو ت�سغيلها اأو اإدارتها.	
• ت�سغيلها 	 اأو  القانونية  الرتتيبات  اأو  العتبارية  ال�سخ�سيات  اإن�ساء 

اأواإدارتها و�رشاء الكيانات التجارية وبيعها.

وهذا ما اأ�سارت اإليه الالئحة التنفيذية يف املادة )2/5( من وجوب 
واملخاطرة،  الأهمية  ح�سب  على  العمالء  كافة  جتاه  الواجبة  العناية  تطبيق 
وعليه تعزيز التدابري جتاه العمالء وعالقة العمل واملرا�سالت ذات املخاطر 

العالية اأو يف حالت ال�ستباه  اأن يقوم باإجراء التبليغ الفعال.  

كما تعترب العمليات املعقدة والكبرية والتي لي�ست لها جدوى اقت�سادية 
اأو قانونية وا�سحة، اأو يف كون العملية الأ�سلية التي �سبقت هذه العملية عبارة 
ب�رشكات  اأو  ثمينة  اأو معادن  اأو جموهرات  اأحجار كرمية  اأو  بيع عقارات  عن 

التاأمني اأو ال�ستثمار اأو ب�رشكات جتارية كبرية مثل املولت التجارية.

 حالت ح�سب جن�سية العميل اأو العملية:

اإلى دولة  املخاطر  الدولية من دول عالية  املعايري  الدول ت�سنف وفق 
متو�سطة ودول منخف�سة املخاطر ومعايريها مدى التزام الدولة اأو ق�سورها 
يف تطبيق املعايري الدولية يف غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والدولة عالية 
الأموال  غ�سل  جمال  يف  الدولية  املعايري  تطبق  ل  التي  تلك  هي  املخاطر 
ومتويل الإرهاب اأو اأنها منتجة للمخدرات اأو لديها قوانني �رشية م�رشفية.



برنامج وزارة العدل ملكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب الإر�شادي ملكاتب املحاماة

26

الف�سل  اأو من جلنة  الأمن  قبل جمل�ض  التعامل من  املحظورة من  اأو 
ال�سابع مليثاق هيئة الأمم ويف حالة احلظر يحظر عليه التعامل وعليه التوقف 

فورا عن اأي تعامل معها حتى زوال احلظر.

حالة بح�سب من�سب العميل و�سفته:

يتوجب على املحامي عند اإجراء اأي تعامل مع عميل يقيم اأو ي�سنف 
على اأنه عاليي املخاطر وهم كل من لدية من�سب مميز وح�سانة حتميه غالبا 
التدابري  يتخذ  اأن  للربح  الهادفة  غري  واملوؤ�س�سات  والهيئات  كال�سيا�سيني 

وتعزيزها وتطبيق العناية الواجبة املت�سددة معه.

احلــالت  تلك  يت�سمن  املخاطر  لإدارة  تقييم  و�سع  يتطلب  لهذا 
عاليي  والأ�سخا�ض  اخلطورة  عالية  تعترب  التي  الــدول  وحتديد  وت�سنيفها 
اخلطورة  وو�سع ت�سنيف متوافق مع الت�سنيف الدويل يف هذا كما ت�سنيف 
جمل�ض الأمن وجلنة الف�سل ال�سابع والأهم ت�سنيف جمموعة العمل املايل 
 ، املخاطر  متو�سطة   ، املخاطر  عالية   ( اإلــى  الــدول  تق�سم  وهي  )فاتف( 
يف  ي�سدر  للفاتف  اخلتامي  البيان  واأن  دوريا،  وجتدد  املخاطر(  ومنخف�سة 
تقييم جديد  اإليها  ي�ساف  اأكتوبر(  يونيو -  التالية )فرباير -  الأ�سهر  نهاية 

للدول وميكن الرجوع اإليه من خالل موقع الفاتف الر�سمي.

والأوراق  ال�سجالت  حلفظ  ال��الزم��ة  الإج����راءات  اتخاذ   –  2
املتبادلة لأي عملية مهنية.

اإيجاد اآلية حلفظ ال�سجالت وحفظ امل�ستندات ملدة ع�رش �سنوات من 
احل�سابات  ملفات  حفظ  عليه  يتوجب  كما  احل�ساب  قفل  اأو  العملية  اأقفال 

واملرا�سالت التجارية واملهنية ووثائق هويات املتعاملني.
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3 – اخذ الإجراءات الحرتازية والرقابية الداخلية ملكتبه.

بينت املادة ال�سابعة من نظام مكافحة غ�سل الأموال ولئحته التنفيذية 
هذا الواجب بهدف الك�سف عن اأي من اجلرائم املبينة يف النظام وحماولة 
يف  ال�سادرة  بالتعليمات  واللتزام  اخلطورة  الناحية  من  وتقييمها  اإحباطها 
هذا املجال من اجلهات الرقابية والتحريات املالية وقد بينت الالئحة تفا�سيل 

هذا الإجراء يف اأربع اإجراءات يجب العمل بها وهي كما يلي: 

• تلك 	 ا�ستغالل  دون  حتــول  وفعالة  مكتوبة  �سوابط  و�سع   
ك�سف  على  وت�ساعد  الأمـــوال  غ�سل  عملية  يف  املوؤ�س�سات 

العمليات امل�سبوهة.
•  اأن تكون التعليمات ال�سادرة من اجلهات الرقابية هي احلد الأدنى 	

من التعليمات الواجبة التطبيق.
•  القيام باملتابعة والرقابة للتحقق من تطبيق التعليمات والتاأكد من 	

�سالمة الإجراءات.
•  اأن يتم حتديث تلك ال�سوابط دوريا مبا ي�ساير تطور عمليات غ�سل 	

الأموال.

4 – اإيالء العناية اخلا�سة للعمليات املعقدة والكبرية.

كل  اأو  املعتادة  غري  العمليات  باأنها  الثامنة  املــادة  يف  النظام  و�سفها 
الأمناط العمليات غري العتيادية التي ل يكون لها غر�ص اقت�سادي اأو قانوين 
واأ�سح. وعليه فح�ض خلفية تلك العمليات وما هو الغر�ض منها واأن يتم 
�سنوات  ع�رش  ملدة  بها  والحتفاظ  نتائج  من  اإليه  يتو�سل  ما  كتابة  ت�سجيل 

لتقدميها للجهات املخت�سة عند طلبها.
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5 – اإتباع الإجراءات الفعالة للتبليغ.

حالة  مثل  النظام  من  الثامنة  املادة  حددتها  التي  احلالت  يف  وذلك 
ال�ستباه اأو وجود اأ�سباب معقولة من اأن الأموال اأو بع�سها متثل متح�سالت 
لن�ساط اإجرامي اأو يف ارتباطها اأو عالقتها بعمليات غ�سل الأموال اأو متويل 
الإرهاب اأو عمليات اإرهابية اأو منظمات اإرهابية اأو ممويل الإرهاب اأو اأنها 
�سوف ت�ستخدم يف عمليات غ�سل الأموال اأو متويل الإرهاب اأو عمليات 
اإرهابية اأو منظمات اإرهابية اأو ممويل الإرهاب مبا يف ذلك حماولت اإجراء 

مثل هذه العمليات بغ�ض النظر عن قيمتها اأن يتخذ الإجراءات التالية:

• اإبالغ وحدة التحريات املالية بوزارة الداخلية فوراً وب�سكل مبا�رش 	
وفق ما حدده النظام ولئحته التنفيذية.

• البيانات واملعلومات املتوفرة 	 اإعداد تقرير مف�سل يت�سمن جميع 
وحدة  وتزويد  ال�سلة  ذات  والأطـــراف  احلالة  تلك  عن  لديها 

التحريات بها.

املعامالت  ت�سبط  مكتبه  اآلية يف  ي�سع  اأن  املحامي  يتطلب من  وهذا 
والعمليات ملعرفة املوؤ�رشات التي تظهر احتمالية وجود غ�سل اأموال اأو �سبهة 
غ�سل اأموال، واأن تكون الآلية قابلة للتحديث امل�ستمر ملواكبة تطور غ�سل 
الأموال واأن يلتزم مبا ت�سدره اجلهات الرقابية يف هذا ال�ساأن، وا�ستثناء من 
مبداأ ال�رشية املهنية ت�رشي اأحكام التبليغ الفعال على املحامي ول يجوز له 
العتذار بهذا املبداأ اأمام الن�سو�ض احلاكمة واملتممة له فيما ي�سعى اإليه من 
اأو ا�ستغاللها بطرق غري م�رشوعة كذلك  حفظ احلقوق من العتداء عليها 
من خالل التبليغ الفعال، وفق املادة الثامنة من نظام مكافحة غ�سل الأموال 

ولئحته التنفيذية.
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6 – واجب عدم القيام بتحذير اأو الن�سح للعمليات امل�سبوهة.

وهو واجب �سلبي يقع على عاتق املحامي خالل ممار�سته للمهنة عند وجود 
�سبهة غ�سل اأموال يف العمليات التي يبا�رشها اأن يقدم التحذير للمتعاملني يف 
النظام وما  للمادة احلادية ع�رش من  ا�ستنادا  العملية امل�سبوهة ويح�رش عليه ذلك 
بينته الالئحة التنفيذية من الإجراءات الالزمة يف هذه احلالة وهي اأن يقبل العملية 
اأو تقدمي البدائل يف العمليات  اأو ير�سدهم  �سكليا ول يرف�سها واأن ل ين�سحهم 
التي يجرونها واأن ل ي�ستف�رش عن طبيعة العمليات امل�سبوهة غري وحدة التحريات 

املالية فقط واأن ل يبدي  للمتعاملني اأن معاملتهم قيد املراقبة اأو املراجعة.

غ�سل  ملكافحة  برنامج  واإي��ج��اد  و�سع  املحامي  على  يجب   –  7
الأموال ومتويل الإرهاب .

ولئحته  ع�رش  الثانية  املــادة  يف  الواجب  هذا  بيان  يف  النظام  ف�سل 
التنفيذية على ما يجب اأن ي�ستمل عليه هذا الربنامج هي:

• غ�سل 	 ملكافحة  داخلية  و�سوابط  ـــراءات  واإج �سيا�سات  و�سع 
واإتباع  الواجبة  العناية  يبذلوا  واأن  بها  موظفيه  واإبالغ  الأمــوال 
اإجراءاتها وعلى حفظ ال�سجالت به واآلية الك�سف عن العمليات 

امل�سبوهة اأو غري العتيادية واللتزام  بذلك.
• تنفيذ 	 عن  م�سئول  وتعيني  مكتبه  لإدارة  مالئمة  ترتيبات  و�سع 

يعمل  واأن  ــاب   الإره ومتويل  الأمــوال  غ�سل  مكافحة  واجبات 
الإدارة  ولديه �سالحيات  امل�سئول ب�سالحيات م�ستقلة عن  هذا 
العمالء  هوية  على  والطالع  اأعلى  اإداري  مع  املبا�رش  الت�سال 
ومعلومات العناية الواجبة املتخذة يف املكتب وعن اأي �سجالت 

اأخرى ذات �سلة يف الوقت املنا�سب.
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• اإن�ساء وحدة تدقيق ومراجعة م�ستقلة ومزودة مبوارد كافية للقيام 	
وفقا  وال�سوابط  وال�سيا�سات  الإجراءات  بهذه  اللتزام  باختبار 

ملعيار معدل املخاطر وتقييمها.
• مبكتبه 	 للعاملني  مكتبه  مهام  �سمن  من  تدريبية  برامج  اإعــداد 

املخت�سني لديه لأحاطتهم بالأنظمـة والتعليمات املتعلقة مبكافحة 
غ�سـل الأمـوال  وامل�ستجدات يف هذا املجال مبا يرفع من قدراتهم 

يف التعرف على تلك العمليات واأمناطها وكيفية الت�سدي لها.
• تطبيق اإجراءات الفح�ض ل�سمان وجود معايري ذات كفاءة عالية عند 	

رقابته  وحتت  املحامي  اإ�ــرشاف  حتت  لأنهم  املكتب  موظفني  اختيار 
وم�سوؤوليته ويتحمل تبعات اأعمالهم خالل ممار�ستهم املهنة مبكتبه.

وحددت الالئحة التنفيذية للمادة الثانية ع�سر على اأن امل�سئول عن 
الإدارة  والتعليمات هو جمل�س  الأموال  نظام مكافحة غ�سل  تطبيق 
والإدارة التنفيذية واملدير العام اأو املالك اأو املفو�س, هو الذي يقع 
على عاتقه تطبيق الأحكام والقواعد والإجراءات يف نظام مكافحة 
عند  والرقابية  املخت�سة  باجلهات  ال�ستعانة  وعليه  الأموال  غ�سل 
اأحكام  الوقائية والإجراءات ملعرفة مدى توافقها مع  الربامج  و�سع 

النظام والتعليمات.
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