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  الملخص
تُمكّن المتعاملين فهي ، سيما اإللكترونية منها في تطور التجارة وال   تؤدي النقود اإللكترونية دوراً مهماً    

          وتوفّر ،  في منزله أو مكتبه    بها من إجراء الصفقات وتسوية قيمتها والشخص الذي يقوم بها موجود
في النفقات التي تستلزمها النقود التقليدية من إحداث مصارف ودفع رواتب موظفيها وغيرهـا مـن               

في استخدامها بشكٍل غير مشروع  يتمثل اًهمم اً وعلى الرغم من ذلك فإن لهذه النقود محظور.النفقات
  .فتتحول من وسيلٍة لتطوير التجارة إلى أداٍة الرتكاب الجريمة، غرض ارتكاب جريمة غسل األموالب

وقد حددت في هذا البحث الطرائق المناسبة لالستفادة من ميزات النقود اإللكترونية وحرمان المجـرم     
وفي سبيل الوصول إلى هـذه الغايـة   .  واحٍد بآن من إمكانية استغاللها الرتكاب جريمة غسل األموال      

 وبـين   طبيعة العالقة بينهـا   في   و ،حديثاًاً  ها مفهوم وصفالنقود اإللكترونية ب  في تعريف   " بحثت بداية 
كما تطرقت  .  وكيف استُخدمت النقود اإللكترونية كوسيلٍة الرتكاب جريمة غسل األموال         .غسل األموال 

وكيـف تُـسهم النقـود      ، ألموال التي تطال نواحي الحياة جميعهـا      إلى اآلثار السيئة لجريمة غسل ا     
كمـا  . اإللكترونية في تسهيل ارتكاب هذه الجريمة وتؤمن األموال غير المشروعة التي يتم غـسلها             

تقدمت ببعض االقتراحات التي يمكن أن تحمي النقود اإللكترونية من االستخدام غير المشروع وتُحافظ     
    .عليها
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  :المقدمة
حيث ظهـرت   ، السيما على الصعيد التقني   و، على جميع الصعد    مذهالًاً  شهدت حياتنا المعاصرة تطور   

فيـسرت عليـه التعامـل    ، همة لإلنسانموالتي قدمت خدمات ، تقنيات جديدة لم تكن معروفة من قبل   
مارس دورها  رك لت تإال أنها لم ت   وفائدتها  ولكن رغم أهمية هذه التقنيات      . السيما على الصعيد المالي   و

فتم استغالها لتحقيق أهداف غير مشروعة من قبيـل ارتكـاب           ، اإليجابي الذي وجدت من أجله فقط       
فالنقد ظاهرة حضارية تتغير أشكاله     . ومن أهم هذه التقنيات النقود اإللكترونية     . جريمة غسل األموال  

 ظـل   في حين دم النقود    استخ هموهكذا وجدنا في الماضي أن بعض     ،  لتطور المجتمعات  اً  ونماذجه تبع 
 ومـع ظهـور التجـارة اإللكترونيـة التـي      اوفي عصرنا هذ. البعض اآلخر يستخدم نظام المقايضة    

مضمونها إتمام المعامالت التجارية من خالل شبكة اإلنترنت، كان ال بد من إيجاد وسيلة دفع جديـدة                 
لة يتمثـل فـي ظهـور النقـود     هذا النوع من التجارة، وقد كان الحل المناسب لهذه المشك        وتتناسب  

اإللكترونية التي وفّرت إمكانية إجراء صفقات وتسوية قيمتها والشخص الذي يقوم بها موجود فـي               
منزله أو مكتبه من خالل ما يعرف بالصيرفة المنزلية، وخفّضت من نفقات استخدام النقود التقليديـة               

وقـد  .  تستلزمها النقود اإللكترونيـة    التي تحتاج إلى مصارف وموظفين وغيرها من النفقات التي ال         
 من ضرورة تقليص التعامل بالـسيولة  اً  ات القرن العشرين انطالق   يظهرت فكرة هذه النقود في تسعين     

بحيث يتم الحـصول    ، النقدية باختزالها في وضعية رقمية يتم تخزينها في الحاسوب أو في كرت ذكي            
.                                                                  1ي دون حاجة إلبراز السيولة النقديةعلى الخدمات واقتناء السلع بمجرد التعامل الرقم

 بعـض   اً  لكنها أفرزت أيـض   ،   إيجابية فقط  ميزاتوكأي جديد لم تحمل النقود اإللكترونية في طياتها         
فهذه الجريمة لها . موالالمساوئ أهمها استعمالها بشكل غير مشروع لغرض ارتكاب جريمة غسل األ   

على الرغم مـن     جميعهااالقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية      ضارة تطال جوانب الحياة      آثار
اً  خداعاً  االقتصادية التي تُغسل األموال من خاللها تُعطي في مظهرها انطباع         نشاطاتأن المشاريع وال  

ة بإمكانيـة مـساهمتها فـي مواجهـة األزمـات      في الدول الفقير" ، وتخلق األمل لدى الناس خاصة   
  -وغاسل األمـوال  . االقتصادية، ولكن سرعان ما تظهر على حقيقتها و تلحق الضرر بالمجتمع ككل           

 لـم  -كأي مجرم آخر يبحث عن وسائل جديدة لم تكتشفها السلطات المختصة بعد الرتكاب جريمتـه          

                                                
دون دار ، الطبعة األولـى ) موقف السياسة الجنائية (غسل األموال عبر اإلنترنت ، ن يونسعمر محمد ب ، يوسف أمين شاكر  .  د -1

  .28ص ، 2004القاهرة ، نشر
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 منها فسارع الستغاللها في ارتكـاب جريمتـه،         يفوت فرصة ظهور النقود اإللكترونية دون االستفادة      
  .                    من حداثة هذا النقد وارتباك السلطات المختصة في التعامل معه عند بداية ظهوره اً مستفيد

                                            :          أهمية البحث وأهدافه

 الظهور في سورية، فحتـى اليـوم ال يوجـد           اموال حديث إن موضوعي النقود اإللكترونية وغسل األ     
تشريع ينظم استخدام النقود اإللكترونية، كما أنه لم يصدر قانون يجرم غـسل األمـوال حتـى عـام         

لجهة اسـتخدام النقـود   " من المؤلفات تناولت هذين الموضوعين خاصة      "لذلك ال نجد إال قلة    . 2003
 .   ل األموالغرض غسباإللكترونية بشكل غير مشروع 

 .                             ومن هنا تنبع أهمية البحث وسبب اختياره

:                                                             اآلتيةأما أهم األهداف التي يصبو هذا البحث إلى تحقيقها فإنها تتمثل في األهداف 
ها إحـدى وسـائل     وصفعالقتها بجريمة غسل األموال ب    و، كترونية المقصود بالنقود اإلل    تحديد -  أوالً

  .               ارتكابها
  .   تسليط الضوء على األخطار الجسيمة التي تخلّفها عمليات غسل األموال-اً ثاني
 تحديد اآللية التي يتم من خاللها استخدام النقود اإللكترونية بشكل غير مشروع بقصد ارتكاب               -اً  ثالث

 توفير األموال غير    ل خالل تسهيل ارتكابها أومن خال     ن غسل األموال، سواء كان ذلك م      جريمة
  .                                                                        المشروعة محل الغسل

يـة دون    النقـود اإللكترون   ميـزات  اقتراح الحلول المناسبة التي توفّر إمكانية االستفادة من          -اً  رابع
  . غرض غسل األموالبالوقوع في شرك استخدامها 

                                                        :خطة البحث
وهكذا جاءت .  مقدمة وخاتمةعن فضالً هذا البحث إلى مبحثين  قُسمبغية تحقيق األهداف سابقة الذكر      

                                 :                    يتاآلخطة البحث على الشكل 
المقدمة                                                                                                                                                                                                                         

 .          عالقة النقود اإللكترونية بعمليات غسل األموال: المبحث األول

  :                                                          ويتضمن مطلبين
   .              مفهوم النقود اإللكترونية: المطلب األول
  .                           النقود اإللكترونية وسيلة الرتكاب جريمة غسل األموال: المطلب الثاني
  .       غسل األموالفي ةآثار النقود اإللكتروني: المبحث الثاني

  :                                                          ويتضمن مطلبين
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  .                       ية لجريمة غسل األموالاآلثار السلب: المطلب األول
  .        جريمة غسل األموالفيتأثير النقود اإللكترونية : المطلب الثاني

 .   تحتوي على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث: الخاتمة

  المبحث األول

  :عالقة النقود اإللكترونية بعمليات غسل األموال
. همة من األدوات التي يستخدمها غاسل األموال الرتكـاب جريمتـه          مإللكترونية أداة   أصبحت النقود ا  

 النقـود  وعلى اعتبار أن، وفي سبيل معرفة العالقة التي تربط بين هذه النقود و جريمة غسل األموال    
لـى  هـذا المبحـث إ    قُسم  قدر الكافي من المعلومات، فقد      عرف عنها ال   ال ي  ظهور ال ةاإللكترونية حديث 

  :مطلبين
  .النقود اإللكترونية مفهوم : المطلب األول
   . النقود اإللكترونية وسيلة الرتكاب جريمة غسل األموال: المطلب الثاني

  المطلب األول

  :مفهوم النقود اإللكترونية
لذلك ال بد من التعريف بها قبل إظهار صلتها بجريمة ، اً  حديثاً ما تزال النقود اإللكترونية  مفهوم

  :هذا المطلب فرعينقُسم وفي سبيل ذلك . سل األموالغ

  الفرع األول

  :النقود اإللكترونية تعريف
يرهـا مـن   مكنّت النقود اإللكترونية المجرم الذي كدس مليارات الدوالرات من تجارة المخـدرات وغ         

ا إلى نقـود   ها لضخامتها من تحويله   ؤتي كان يصعب عليه في الماضي إخفا      الالجرائم التي ارتكبها، و   
 عن عرقلـة اكتـشاف الجـرائم     فضالً، إلكترونية مما يسهل عليه استثمارها في االقتصاد المشروع     

  فماذا نقصد بهذه النقود؟ . 2األولية التي تحصلّت منها
                                                

، 2002، القـاهرة ، دار النهضة العربيـة ، الطبعة األولى، مكافحة غسل األموال في التشريع المصري، شريف سيد كامل.  د- 2
  .62ص 
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، الـسياسي واالقتـصادي  ووفكر القانوني  ، ليس للنقود اإللكترونية مصطلح ثابت في الفقه والتشريع       
  .ها تتفق فيما بينها من حيث المضمون وإن اختلفت من حيث الشكل والصياغةفظهرت عدة تعاريف ل

بل القطـاع   القيمة النقدية لعملة تصدر بشكٍل إلكتروني من قِ       «:  النقود اإللكترونية بأنها   همعرف بعض 
ويمكن اعتبار هذه النقـود أحـد أشـكال    ، ويتم تخزينها في جهاز إلكتروني ، العام أو القطاع الخاص   

 :وعرفها بعضهم بأنهـا    .»ت المالية الرقمية التي تقوم ببعض مهمات ووظائف النقود التقليدية         األدوا
 للتبادل الفوري فـي    اً   رقمي بحيث يكون متاح    ، يحتفظ  به بشكلٍ    عبارة عن مستودع للقيمة النقدية    «

   .3»المعامالت

 قيمة النقد محل     حيث تحل  رنت   عبر اإلنت    للمدفوعات  معالجة رقمية « : بأنهااً   أيض همبعضويعرفها  
 وهواتف نقالة بحواسي ويتم ذلك باستخدام الحوسبة والرقمية بأشكالها المختلفة من     ،السيولة النقدية 
  .»4 أو أية وسيلة أخرى تحتوي على ذاكرة حاسوبية وقدرات تشفيرية،وكروت ذكية

ارة إلى أهم الخصائص التي تتمتع بها       ال بد لنا من اإلش    ، وبعد أن تعرفنا المقصود بالنقود اإللكترونية     
وهذه الخصائص ستكون محور دراسـتنا     ، والتي استغلها غاسل األموال الرتكاب جريمته     ، هذه النقود 

 .                                في الفرع الثاني

  الفرع الثاني

  : خصائص النقود اإللكترونية
يات غسل األموال بمجموعة الخصائص التي تتمتع يكمن جوهر العالقة بين النقود اإللكترونية وعمل

والتي مكّنت غاسل األموال من استخدامها كأداة ، وتميزها عن النقود التقليدية، بها هذه النقود
  :  وأهم هذه الخصائص هي. الرتكاب جريمة غسل األموال

رة توضع على رسائل ، فهي عبارة عن بيانات مشفاً  النقود اإللكترونية قيمة نقدية مخزنة إلكتروني      .1
 .إلكترونية في شكل بطاقات بالستيكية أو على ذاكرة الكمبيوتر

 .إنها ثنائية األبعاد حيث يتم نقلها من المستهلك إلى التاجر دون الحاجة لوجود طرف ثالث بينهما .2

                                                
   .83ص، 2007لبنان ، طرابلس، المؤسسة الحديثة للكتاب، والنقود اإللكترونيةالمصارف ،  نادر عبد العزيز شافي- 3
  .26ص، مرجع سابق، عمر محمد بن يونس، يوسف أمين شاكر.  د-4
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إنها ليست متجانسة حيث يقوم كل مصدر بإصدار نقود إلكترونية مختلفة  من ناحيـة القيمـة أو                 .3
 .ها بهاؤالسلع والخدمات التي يمكن  شراعدد 

4. صغر حجمها وخفة وزنهاإلى  اً  نظرم سهلة االستخداتُعد. 

5. ضة ألخطار وقوع أخطاء بشرية وتكنولوجيةتُعدمعر . 

6. 5. يتم إصدارها عن طريق شركات أو مؤسسات ائتمانية خاصة إذْ خاصة اً  نقودتُعد  

 .6لكترونية مع ما يصاحب ذلك من مخاطراعتراف المؤسسات المالية بالنقود اإل .7

وتقليص الحاجـة  وسهولتها ويؤدي استخدام النقود اإللكترونية إلى تحقيق سرعة تسوية المدفوعات       
  .7إلى االحتفاظ بالنقود السائلة األمر الذي يساعد على التوسع في التبادل التجاري

تسمح بإتمام المبادالت الماليـة بتحويـل        والخصائص فإن النقود اإللكترونية      ميزاتهذه ال إلى  اً  ونظر
 وبها يتم   ، من أحد   إلى جهاز إلكتروني أخر بسهولة ويسر دون إذنٍ        اً  القيمة النقدية المخزنة إلكتروني   

  .ة لقطع مالية ماديةدون الحاج دفع قيمة السلع والخدمات

وسننتقل اآلن إلـى  . ع بهاوأهم الخصائص التي تتمت   ، وهكذا فإننا تعرفنا المقصود بالنقود اإللكترونية     
وتبدو هذه الصلة من خالل كون هذه النقود إحدى الوسائل      . الحديث عن صلتها بجريمة غسل األموال     

  . التي سنتعرض لها في المطلب القادمرتكاب هذه الجريمةة المهمالحديثة وال

  المطلب الثاني

  :النقود اإللكترونية وسيلة الرتكاب جريمة غسل األموال
ـ الطر: ويقـصد بهـذه الوسـائل     . ل األموال إلى اتباع وسائل متعددة الرتكاب جريمته       يلجأ غاس  ق ائ

 محدد أو تعدادها على ق واألدوات في إطاٍرائوال يمكن جمع هذه الطر   . واألدوات التي يعتمدها لتنفيذها   
ية مـن أهـم      النقود اإللكترون  وتعد. تطور الحياة  ل اً   فهي عرضة للزيادة والنقصان تبع     ،سبيل الحصر 

                                                
  : شبكة اإلنترنت - 5

http://www.arriyadh.com/Economic/LeFTBar/Researches...doc-cvt.asp 
  .29ص، ع سابقمرج، عمر محمد بن يونس، يوسف أمين شاكر.  د-6
، القـاهرة ، دار الكتب القانونيـة ، جريمة غسل األموال بين الوسائط اإللكترونية ونصوص التشريع  ،  عبد الفتاح بيومي حجازي    -7

  . 51ص ، 2007

http://www.arriyadh.com/Economic/LeFTBar/Researches...doc-cvt.asp
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ولكن ال يمكن إغفـال دور وسـائل   ، الوسائل الحديثة التي يعتمدها غاسل األموال في ارتكاب جريمته   
 لغسل  من الوسائل المعروفة لهذه الدراسة ال بد من اإلشارة إلى عددٍ          لذلك واستكماالً . الغسل األخرى 

  :ييناآلتما في الفرعين إلى نوعين سيشار إليهقُسمتْ  لدراستها فقد  هيالًس وت.األموال

  الفرع األول

  :الوسائل التقليدية
  :وأهم هذه الوسائل

  :  التهريب: أوالً
عديقوم بتهريـب أموالـه إلـى        إذْ من أقدم الوسائل التي اعتمدها غاسل األموال الرتكاب جريمته،           ي 

مـوال وكأنهـا   ق مشروعة، بحيث تظهر هـذه األ ائالخارج ثم يقوم بإدخالها مرة أخرى إلى بلده بطر  
  .8 مشروعة تمت في الخارجنشاطاتناتجة عن 

 :استغالل حالة الضعف االقتصادي: اًثاني

ويستغل ، تلجأ الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية إلى منح تسهيالت الجتذاب رؤوس األموال إليها          
مشاريع وهميـة   ويقيم فيها   ، غاسل األموال ذلك فيقوم بإدخال أمواله غير المشروعة إلى هذه الدول          

سرعان ما يتم تصفيتها ولو بخسارة ويخرج أمواله من جديد من هذه الدولة فتظهر وكأنهـا أمـوال          
 .9مشروعة ناتجة عن المشاريع التي أقامها فيها

 :الفواتير المزورة: اًثالث

. رتستلزم هذه الوسيلة أن يوجد تبادل للسلع بين دولة وأخرى من خالل عمليات االستيراد والتـصدي              
أومـن خـالل   ،  لهذه الوسيلة من خالل التالعب بقيم فواتير السلع التي يتم تبادلها          اً  ويتم الغسل وفق  

 . 10إصدار فواتير وهمية ال تغطّي عملية تبادل حقيقية

                                                
   .34ص، 2003دمشق ، مطبعة دار عكرمة، الطبعة األولى، التجريم والمكافحة، غسل األموال،  مخلص إبراهيم المبارك- 8
الـسنة الثانيـة   ، جامعـة الكويـت  ، مجلة الحقـوق ، ظاهرة غسيل األموال وآثرها على االقتصاد الوطني     ،  الطبطبائي عادل. د -9

 . 292ص ، م1998 هـ  الموافق سبتمبر 1419جمادى اآلخرة ، العدد الثالث، والعشرون
  .60ص ، 2003القاهرة ، ةدار النهضة العربي، جريمة غسل األموال في نطاق التعاون الدولي، هدى حامد قشقوش. د-10
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  :يتميز الذهب بخصائص متعددة أهمها: تجارة الذهب: اً رابع
  . كوسيٍط للتبادل وكسلعٍة تجاريةاً أنه مقبوٌل عالمي -1

  . تقويم قيمته كل يوميعاد -2

  .  من السهل تغيير شكله-3

  .  يكتسب حق ملكيته بالحيازة فقط-4

 .11هذه الميزات اعتمد غاسل األموال تجارته وسيلة للغسلإلى اً ونظر

  :الشركات الوهمية: اًخامس
 غاسـل  إن الهدف منها تحقيـق الـربح، إذ        نيلجأ غاسل األموال إلى تأسيس شركات وهمية ال يكو        

 ،موال يقبل بفكرة خسارة جزء من أمواله في سبيل  إضفاء صفة الشرعية على القسم األكبر منها                األ
 .12بحيث يمكنه استثمارها بالطريقة التي يراها مناسبة

 :المشاريع المفلسة: اً سادس

ويبدأ بإعادة تشغيلها من جديد     . يقوم غاسل األموال بشراء المشاريع المفلسة مثل والمطاعم وغيرها        
يعمد إلى إضافة أمواله غير المشروعة بشكل تدريجي إلى األرباح الحقيقية التي يحصل عليها مـن                و

  .13هذه المشاريع بحيث تبدو جميعها وكأنها أرباح حقيقية

 :التواطؤ المصرفي: اً سابع

يقوم غاسل األموال بإفساد العاملين في المصرف من خالل تقديم الرشاوى لهم مقابل إيداع أموالـه                 
 التي يريدها دون إبالغ الجهات المختـصة  ةير المشروعة في المصرف، والقيام بالعمليات المصرفي      غ

  .14 مهنتهم المصرفيةهعنها وفق ما تقتضي
                                                

مركـز  ، الموسوعة األمنية العربيـة ، الطبعة الثانية، المجلد السابع، غسيل األموال في العالم وتداعياته السلبية   ، عمر الحسن . د -11
 . 18ص، 2001فبراير ، الخليج للدراسات االستراتيجية

، دار الفكر العربـي ، الطبعة األولى، ار االقتصاد الدوليغسيل األموال الجريمة التي تهدد استقر ،   صالح الدين حسن السيسي     -12
  .12ص ، 2003القاهرة 

ص ، 1999الريـاض   ، أكاديميـة نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة         ، الطبعة األولى ، اإلجرام المعاصر ، محمد فتحي عيد  . د -13
286,285 ،288.   
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ل إلى الحديث عـن الوسـائل   ال بد لنا من االنتقا، بعض وسائل الغسل التقليديةإلى وبعد هذه اإلشارة   
  .وهذا هو مجال بحثنا في الفرع القادم،  أهمها النقود اإللكترونية من التي تعدالحديثة

  الفرع الثاني

 :الوسائل الحديثة

 :أهم هذه الوسائل

 :بطاقات االئتمان:  أوالً

تمكّن هذه البطاقة العميل من صرف األموال التي يريدها من خالل منافذ الصرف اآللية باستخدام رقم                
ن شـرعية مـصدر األمـوال التـي يـتم           وهذه الطريقة من الصعب مراقبتها للتأكد م      . سري خاص 

 . 15صرفها

 :تعدد الودائع: اً ثاني

ـ  اً   معين اً   تبلغ حد  تُلزم غالبية الدول مصارفها بإبالغ السلطات المختصة عن كل وديعةٍ           اً  مثيـر  هد تع
لذلك لجأ غاسل األموال إلى وضع أمواله في المصرف علـى  . للشبهة لتتمكن من مراقبة هذه الوديعة 

وبهـذه الطريقـة يـستطيع      ، ع متعددة قيمة كل منها يقل عن الحد المفروض اإلبالغ عنه          شكل ودائ 
 .16اإلفالت من المراقبة

 :البنوك عبر اإلنترنت: اً ثالث

ة ال تقوم بالعمليات المصرفية المعتادة، فهي مجرد وسـيط        جديد أدى ظهور اإلنترنت إلى ظهور بنوك     
 مع هذه البنوك يقوم بإدخال شيفرة سرية مؤلفة من أرقـام            للقيام ببعض العمليات المالية، والمتعامل    

يطبعها على الكمبيوتر بحيث يستطيع تحويل األموال بالطريقة التي يأمر بها الجهـاز مـن أي                   مثالً

                                                                                                          
   .172ص. 2001بيروت، ةمنشورات الحلبي الحقوقي، تبييض األموال،  نادر عبد العزيز شافي-14
  .38 ، 35ص ، مرجع سابق،   مخلص إبراهيم المبارك-15
كليـة  ، مجلة البحـوث القانونيـة واالقتـصادية   ، غسيل األموال من منظور اآلثار االجتماعية واالقتصادية، أحمد بديع مليح. د -16

 .224ص، 1998أكتوبر ، العدد الرابع والعشرون، مصر، جامعة المنصورة، الحقوق
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 هذه الوسيلة من أخطر الوسائل لغسل األموال وكشفها         دولهذا تع . دولة في العالم إلى أي دولٍة أخرى      
 .  17األكثر صعوبة

 :النقود اإللكترونية: اًبعرا

تتجلى العالقة السلبية بين النقود اإللكترونية وجريمة غسل األموال باستغالل غاسل األمـوال لهـذه               
 تعد وسيلة مثاليـة الختـزان       ةفمما ال شك فيه أن النقود اإللكتروني      . النقود كوسيلة الرتكاب جريمته   

وهنا يبرز الجانـب  . 18 لغسل هذه األموالاً دقيمة نقدية ألموال متحصلة من مصدر غير مشروع تمهي       
السلبي لهذه الوسيلة المتطورة من وسائل الدفع، بحيث تتحول إلى وسيلة الرتكـاب جريمـة غـسل          
األموال على اعتبار أن مراقبتها مسألة في غاية الصعوبة، فهي ليست مادية محسوسة يمكن مراقبة               

وبهذه الطريقة يستطيع غاسل األموال القيام بما       . ن بها  الهوية الحقيقية للمتعاملي   رو ال تظه  ، حركتها
يشاء من العمليات المالية والمصرفية للوصول إلى غايته الحقيقية في إخفاء حقيقـة أموالـه غيـر               

  .المشروعة

، ففـي    من خالل مرحلتي اإليداع والدمج      توجد إمكانية كبيرة لغسل األموال باستخدام النقد الرقمي        اًإذ
ى يبدأ حائز المال المراد غسله بتدوير هذا المال عن طريـق إيداعـه فـي المؤسـسة         المرحلة األول 

وبذلك يتفادى القيود المحاسبية ، سواء في العالم المادي أو االفتراضي بطريقة اإليداع الرقمي    ، المالية
وفي مرحلة الدمج يقوم الحائز بإجراء تحويالت رقمية إلى دول ليس فيها عمليـات غـسل              . الورقية
ثم يعيد تحويلها إلى أماكن أخرى وإدخالها في حركة االقتصاد العالمي دون أن تتعرض لخطر               ، أموال

  .كشف مصدرها الحقيقي

 هي وسيلة من الوسائل التي أفرزتها التكنولوجيا الحديثة من أجـل            ةوهكذا نجد أن النقود اإللكتروني    
وتتمتع هذه النقـود    . قود السائلة التقليدية  تسوية المعامالت التجارية والمالية دون الحاجة لوجود الن       

 التي تمكّن أصحاب األموال غير المشروعة من استخدامها كوسيلة الرتكاب جريمـة   ميزات من ال  بعدٍد
وهنا يظهر خطر استخدام هذه النقود  بشكل غير مشروع بقصد ارتكاب هذه  الجريمة              . غسل األموال 

  .   وهذا ما سيكون مدار دراستنا في المبحث الثاني، لهاجدت من أجو للغاية الحقيقية التي اً خالف

                                                
، 2001، مـصر ، اإلسـكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنـشر    ، دور البنوك في مكافحة غسيل األموال     ، جالل وفاء محمدين  . د -17

   .34ص
  .51ص ، مرجع سابق،  عبد الفتاح بيومي حجازي- 18
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  المبحث الثاني

  : غسل األموالفيآثار النقود اإللكترونية 
في الدول المتقدمـة ألنهـا   " تنشيط الحياة االقتصادية خاصة  فياً همم اً  النقود اإللكترونية دور تؤدي

 اللجـوء إلـى     ىو مكاتبهم دون الحاجة إل    تمكّن المتعاملين بها من إتمام صفقاتهم وهم في منازلهم أ         
وعلى الرغم من ذلك فإن لهذه النقود       .  من النفقات على المتعاملين    من ثم المصارف التقليدية، وتوفر    

 خطيرة تتمثل في عالقتها السلبية بجريمة غسل األموال، فهي تُسهل ارتكـاب هـذه الجريمـة           اً  آثار
  .لقمعهاوتُقلّل من فعالية اإلجراءات المتبعة 

 إلى اآلثار السلبية لجريمة غسل األموال،   وفي سبيل إيضاح هذه العالقة السلبية ارتأينا أن نشير أوالً         
 معرفة سبب رفض مساهمة النقود اإللكترونية في تسهيل         ومن ثم ، وذلك لتبيان خطورة هذه الجريمة    

وفي سـبيل ذلـك   . مة غسل األموالجريفي ومن ثم نشير إلى آلية تأثير النقود اإللكترونية       ، ارتكابها
 مهذا المبحث إلى مطلبينقُس :  

  .اآلثار السلبية لجريمة غسل األموال: المطلب األول

  .   جريمة غسل األموالفيتأثير النقود اإللكترونية : المطلب الثاني

  المطلب األول

  :اآلثار السلبية لجريمة غسل األموال
بية تطال جوانـب الحيـاة االقتـصادية والـسياسية واألمنيـة          سلاً  تخلّف عمليات غسل األموال آثار    

 اً  التي يتم غسل األموال من خاللها تعطي في بدايتها انطباع  نشاطاتوإن كانت ال  .  جميعها واالجتماعية
، وتخلُق األمل لدى الناس بأنها ستسهم في معالجة األزمات االقتصادية التي يعانون منها  لكـن  اً  جيد

  . لحقيقة وتبرز آثارها السيئةسرعان ما تظهر ا

  : ويتناول هذا المطلب إلقاء الضوء على

الفرع (واآلثار األمنية والسياسية   ، ) الثاني الفرع(واآلثار االجتماعية   ، )الفرع األول (اآلثار االقتصادية   
  .لهذه الجريمة) الثالث
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  الفرع األول
  :اآلثار االقتصادية

صادية سيئة، تشمل الدولة التي جمعت منها األمـوال غيـر           تؤدي عمليات غسل األموال إلى آثار اقت      
  :وأهم هذه اآلثار.  تنتقل إليها هذه األموال للقيام بعمليات الغسليالمشروعة والدولة الت

  : قيمة العملة الوطنيةفي:  أوالً
ويتحقق ذلك عبر آليات متعددة منهـا  . تؤدي عمليات غسل األموال إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية    

عندما يريد غاسل األموال تهريب األموال غير المشروعة إلى خارج حدود الدولة التـي يقـيم                    مثالً
روعة التي بحوزتـه  باألموال غير المش  اً  ه عادة يقوم بشراء العمالت الصعبة المقبولة عالمي       نَّإفيها، ف 

وزيـادة  ، ثم يقوم بتهريبها، األمر الذي يؤدي إلى زيادة شراء العملة األجنبيـة فـي هـذه الدولـة                 
  . 19المعروض من العملة الوطنية فتنخفض قيمتها

  : معدالت التضخمفي: اًثاني
ويتحقـق  . باألصلاً تؤدي عمليات غسل األموال إلى إحداث التضخم أو زيادة معدالته إذا كان  موجود        

 مختلفة منها طرح مبالغ هائلة من األموال غير المشروعة في السوق بقـصد القيـام   تذلك عبر آليا  
  . ارتفاع قيمتهاومن ثمفيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات ، بعمليات الغسل

  :  االدخار واالستثمارفي: اًثالث
اج هذه األموال من الدولة التي جمعوها منها إلى          أصحاب األموال غير المشروعة بإخر     مما يقو اً  غالب

وهذا يؤدي إلى انخفاض معدالت االستثمار بسبب نقـص التمويـل،   ، دولة أخرى للقيام بعملية الغسل   
  .20 إلى انخفاض معدل االدخار الذي هو مؤشر على سالمة اقتصاد الدولةاًويؤدي أيض

  : االستقرار المالي واالقتصاديفي: اً رابع
وتع.  لضمان استمرارها  اً أساسي مالي واالقتصادي في أية دولة شرطاً     الستقرار ال  ا يعدعمليات غسل   د 

 طائلة غير مشروعة      غاسل األموال الذي يمتلك أمواالً      فمثالً. األموال من أهم عوامل عدم االستقرار     
عات عنـدما  واحدة عن تصفية هذه المشرو"  لحظةىويقيم مشروعات اقتصادية بقصد غسلها ال يتوان  

  .21يحقق هدفه هذا

                                                
  .195ص، 1997،  مصر، طنطا، الطبعة األولى، غسيل األموال في مصر والعالم، حمدي عبد العظيم.  د- 19
  . 48ص ، مرجع سابق، ح الدين حسن السيسي صال-20

  .124ص ، 2003، بيروت، اتحاد المصارف العربية، مكافحة غسل األموال في البلدان العربية،أحمد سفر.  د-21
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  : ميزان المدفوعاتفي: اًخامس
زيـادة  تيجة  التهرب من دفع الـضرائب، و تؤدي عمليات غسل األموال إلى عجز ميزان المدفوعات ن 

وزيادة ،  محل الغسل  ة األموال والجرائم التي تنتج األموال غير المشروع       لاإلنفاق العام لمواجهة غس   
  .كية وخاصة الكمالية منها فيزداد االستيراد على حساب التصديرالطلب على السلع االستهال

  : النشاط المصرفيفي: اًسادس
تؤدي عمليات غسل األموال إلى إفساد المصارف نتيجة المعامالت غير المشروعة التي تتم فيها، وما           

ـ     .  هذه المعامالت من دفع رشاوى وشراء ذمم موظفي المصرف         قيراف ى أما المصارف التي ال ترض
بأن تتم عمليات غسل األموال من خاللها فإنها تلجأ إلى الحد من السرية المصرفية لتتمكن من مراقبة    

 فليس هناك من يقبل أن يتعامل مـع مـصرف ال            ، من زبائنها  اًهذه العمليات ومواجهتها، فتفقد كثير    
  . النشاط المصرفي  حجمفي اً مما يؤثر في النهاية سلباً  بالسرية المصرفية أو يخرقها كثيرميلتز

كما يمكن أن يؤدي غسل األموال إلى انهيار البورصات التي تستقبل األموال الناتجـة عـن الجـرائم     
 يتم اللجوء إلى شراء األوراق المالية من البورصة من أجل إتمام مرحلة معينـة مـن          إذْاالقتصادية،  

المالية بشكل مفاجئ مما يؤدي إلى مراحل غسل األموال وليس بهدف االستثمار، كما يتم بيع األوراق        
  .22حدوث انخفاض حاد في أسعار األوراق المالية بشكل عام في البورصة ومن ثم انهيارها

وبعد أن أشرنا إليها ال بد من االنتقال إلى         . هذه أهم اآلثار االقتصادية الخطيرة لعمليات غسل األموال       
  .الفرع الثاني للحديث عن اآلثار االجتماعية

  الثانيالفرع 

  :اآلثار االجتماعية
  :أهم اآلثار االجتماعية الخطيرة لهذه الجريمة

  :ارتفاع معدالت الجريمة: أوالً
محل جريمة غسل األموال هي األموال غير المشروعة، ومصدر هذه األموال هو جريمـة أخـرى         إن 

ونجاح هذه العمليـات    ، إلخ، والشك أن القيام بعمليات غسل األموال      ....كتجارة المخدرات أو السرقة     

                                                
                                  http://sahaksa.com/forum/index.php?sowtpic=3210  شبكة اإلنترنت - 22

http://sahaksa.com/forum/index.php?sowtpic=3210
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ومن جهة ثانيـة    . إلى ازدياد عدد الجرائم المرتكبة التي تؤمن األموال غير المشروعة         اً  سيؤدي حتم 
اآلثار االقتصادية السيئة لجريمة غسل األموال وأهمها تدني مستوى المعيـشة وانتـشار الفقـر     إن  ف

  .لقمة عيشهم من الناس الفقراء إلى ارتكاب الجرائم لتأمين اًستدفع كثير

  :انقسام المجتمع إلى طبقتين: اً ثاني
، وينقسم المجتمـع    اً  والفقير فقر " إن تزايد معدالت جريمة غسل األموال يؤدي إلى زيادة الغني غنى          

ـ  ، إلى طبقتين واضحتي المعالم طبقة غنية وطبقة فقيرة         وجودهـا  دوتنعدم الطبقة الوسطى التـي يع
  .مجتمععلى وجود العدالة في الاً مؤشر

  :ارتفاع معدالت البطالة: اًثالث
إن المشاريع التي تُقام بغرض غسل األموال هي مشاريع وهمية تبحث عن الربح السريع، وسرعان               

وهذا يستلزم صرف العديد من األيدي العاملـة التـي كانـت    ، ما يتم تصفيتها بعد تحقيق الهدف منها 
 خارج حدود الدولة فتنحرم     ةألموال غير المشروع  يتم تهريب ا   مااً  ومن جهة أخرى فكثير   . تستخدمها

  .23هذه الدولة منها وتعجز عن تأمين متطلبات االستثمار

سننتقل إلى الفـرع الثالـث     ، اقتصادية واجتماعية فقط  اً  وحتى ال يعتقد أن لجريمة غسل األموال آثار       
  . السياسي عن آثارها على المستوى األمني وللحديث

  الفرع الثالث

  :منية والسياسيةاآلثار األ
ـ          عما تدف اً  غالب  لـسماحها بارتكـاب هـذه    اً   الدولة التي تمت فيها عمليات غسل األموال الثمن غالي

 منها أنها ستحقق بعض المكاسب االقتصادية، أو بتقاعـسها        اً  بغض النظر عنها ظن   " الجريمة، سواء 
دولة هي الخاسـر األكبـر ألن        ال إنكل األحوال ف  في  و.  في هذه المواجهة   إخفاقهاعن مواجهتها أو    

على المستوى الداخلي أو الخارجي لما يرافق ذلك مـن  " انتشار هذه الجريمة يزعزع الثقة بها سواء      
 غير المجرمين بالتعامل معهـا  بمنبوذة ال يرغ" وتصبح دولة، الفساد والجرائم وفقدان األمن واألمان  

                                                
  . 126ص ، ابقمرجع س، عمر الحسن.د23- 
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تضم الدول التي ال تتعاون في مجال مكافحـة         أو حتى زيارتها، وتُوضع ضمن الالئحة السوداء التي         
  .24غسل األموال وما يترتب على ذلك من فرض عقوبات دولية اقتصادية وسياسية عليها

بقي علينا أن ننتقـل  ، وبعد أن انتهينا من الحديث عن اآلثار السلبية لجريمة غسل األموال بشكل عام       
  .  هذه الجريمةفيترونية إلى المطلب الثاني للبحث في مدى تأثير النقود اإللك

  المطلب الثاني

  : جريمة غسل األموالفيتأثير النقود اإللكترونية 
النقود اإللكترونية أداة جديدة للدفع سهلة االستخدام وسريعة الحركة، ومن المفترض أن تُـشكل               تُعد 

وسـيلة ولـم    لكن غاسل األموال لم يرحم هـذه ال       . خطوة إيجابية على طريق تقدم الحياة االقتصادية      
يتركها تؤدي غرضها اإليجابي الذي وجدت من أجله، فعمد فور ظهورها الستخدامها الرتكاب جريمته           

ويمكن إبراز تأثير النقود . من أن تكون ذات وجه إيجابي فقط      فجعلها ذات وجهين إيجابي وسلبي بدالً     
  :يينآلتين ا جريمة غسل األموال من زاويتين سنشير إليهما في الفرعفياإللكترونية 

  الفرع األول

  :النقود اإللكترونية تُسهل ارتكاب جريمة غسل األموال
ـ                دون اً  يتم التعامل بالنقود اإللكترونية دون الحاجة إلى ظهور الهوية الحقيقيـة للمتعـاملين وأحيان

ـ ، وهذا يخلق فرصة لدى غاسل األموال الستخدامها في ارتكاب جريمته، إذ اً ظهور هويتهم إطالق  ن ل
.  لإلفصاح عن شخصيته حتى لو كان له تاريخ حافل في ارتكاب جريمة غسل األموال              اً  يكون مضطر 

 من السرية يجعل مهمة السلطات المختصة بمراقبة جريمـة غـسل            اًكما أن للنقود اإللكترونية  طابع     
ـ         سصعب مراقبة ال  ي حيثاً  األموال مهمة صعبة جد    تم جالت والعمليات الماليـة والمـصرفية التـي ت

                                                
 أدرجـت لبنـان   1989المنبثقة عن مجموعة الدول السبع الكبرى عام ) GAFI( مجموعة العمل حول تبييض رؤوس األموال  -24

 / 2002/ حزيـران    /21/و بتـاريخ    ، 22/6/2000ضمن الئحة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض األموال بتاريخ            
  . والسيما إصدار قانون مكافحة تبييض األموال، جهود التي بذلها لمكافحة تبييض األموالبعد ال، شطب اسمه من هذه الالئحة

دراسـة قانونيـة   ، تمويـل اإلرهـاب  السرية المصرفية في لبنان ومكافحة تبييض األمـوال و   ، بول مرقص ، عباس الحلبي : انظر
  .13ص، 200بيروت ، بنك بيروت و البالد العربية، مصرفيةو
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 أن استخدام هذا النوع من النقود يعتمـد بالدرجـة األولـى علـى     فضالً عن. 25باستخدام هذه النقود 
استخدام أجهزة الكمبيوتر واألنظمة اإللكترونية وقد تتعطل هذه األجهزة واألنظمة التي تحفـظ هـذه               

ي هذه الحالة يـصبح     ، وف اً تلقائي  نتيجة أعمال جرمية أو عطالً     اًكان هذا العطل مقصود   " النقود سواء 
 اً يخلـق المجـال واسـع   ومن ثممن المستحيل مراقبة العمليات التي تتم باستخدام النقود اإللكترونية      

  .26الرتكاب جريمة غسل األموال 

ال يستهان به في منـع ارتكـاب        اً   دور تؤدي أخرى فمن المعروف أن المصارف المركزية        ومن جهةٍ 
 وهنا يبـرز خطـر نمـو النقـود          ،ل مراقبتها لألسواق المالية   وذلك من خال  ،  جريمة غسل األموال    

 تقلّـص هـذه   ومن ثـم  ، ميزانية المصارف المركزيةفيؤدي دون شك إلى التأثير    تي  تاإللكترونية ال 
 وهذا يفقد المصارف المركزية قدرتها على مراقبة األسواق         ،الميزانية بسبب انخفاض القاعدة النقدية    

  .27النقدية

 جريمة غسل األموال من خـالل تـأمين   في اً هذا الدور للنقود اإللكترونية فإنها تؤثر أيض    وإلى جانب 
  . والتي سنلقي الضوء عليها في الفرع القادم، األموال غير المشروعة محل الغسل

  الفرع الثاني

  :النقود اإللكترونية توسع محل جريمة غسل األموال
وقـد تـساعد   . ر المشروعة الناتجة عن ارتكاب الجرائميتمثل محل جريمة غسل األموال باألموال غي     

يؤدي استخدام  فمثالً. النقود اإللكترونية في تأمين هذه األموال غير المشروعة التي تحتاج إلى الغسل          
هذه النقود إلى زيادة حاالت التهرب الضريبي حيث يصعب على الجهات المكلفة بتحـصيل الـضرائب      

 فرض الضرائب   ومن ثم  شبكة اإلنترنت باستخدام هذه النقود، ويصعب        مراقبة الصفقات التي تتم عبر    
 غير مشروعة تحتـاج إلـى     أمواالًد، وال شك أن األموال التي تنتج عن التهرب الضريبي تع    28عليها

                                                
، الجـزء األول ، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية واالقتصادية، أدوات الدفع اإللكترونية، نبورتوفيق ش.  أ-  25

منـشورات  ، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربيـة         ، الطبعة األولى ، الجديد في التقنيات المصرفية   
  .115ص، 2002بيروت ، الحلبي الحقوقية

   .89ص، مرجع سابق، المصارف والنقود اإللكترونية،  نادر عبد العزيز شافي- 26
الجديـد فـي   ، النقود اإللكترونية وتأثيرها على المصارف المركزية في إدارة السياسة النقديـة ، أحمد جمال الدين موسى.  أ-  27

  .171 ص،مرجع سابق، الجزء األول، أعمال المصارف من الوجهتين القانونية واالقتصادية
  : شبكة اإلنترنت- 28
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تها  أخرى فإن طبيعة النقود اإللكترونية الخاصة تجعل من الصعب التحقق من صح            ومن جهةٍ . الغسل
  هذه الصفقة  فقد يكتشف بعد إتمام الصفقة أن النقود اإللكترونية التي سويت بها          ،  ت الصفقا إبرام عند

 ويضاف إلـى    . هي أموال غير مشروعة تحتاج إلى الغسل       ها فإن األموال الناتجة عن    ومن ثم  ،مزيفة
ـ     مزيفة من النقود اإللكترونية      إمكانية حقيقية الستخراج نسخٍ    أنه توجد    اً أيض ذلك  ةمن خـالل معرف

   .غير مشروعة  أمواالًتعدتفاصيل النقود اإللكترونية األصلية وإذا تحقق ذلك فإن هذه النقود المزيفة 

كما أن هذه النقود معرضة للسرقة من خالل الدخول غير المشروع إلى أجهـزة وأنظمـة الحـساب                
، وهذه  29وعالشخصي المحفوظة على أجهزة الكمبيوتر عن طريق ما يعرف بفك التشفير غير المشر            

  . غير مشروعة   أمواالًعدت من السرقتين السرقة ال تختلف عن سرقة النقود التقليدية فحصيلة كّل

وقد أتت النقود . دون استثناءجميعها خطيرة على نواحي الحياة اً  تخلّف عمليات غسل األموال آثار اًإذ
غسل األموال سواء من خالل تـأمين       اإللكترونية لتزيد من حدة هذه اآلثار عبر زيادة معدالت جرائم           

  .أو من خالل تسهيل ارتكاب جريمة غسل األموال، المزيد من األموال غير المشروعة التي يتم غسلها

  :الخاتمة
وهكذا نجد في ختام هذا البحث أن تطور الحياة المعاصرة قدم لإلنسان وسائل جديدة تمكّنه من إتمـام    

 غاسـل    لكن .وتأتي النقود اإللكترونية في مقدمتها    ،  يسر وسهولة  السيما المالية منها بكل   ومعامالته  
  لذلك يجب على الـسلطات المختـصة       ،  عن استغاللها الرتكاب جريمة غسل األموال      األموال لم يتوان

بمكافحة هذه الجريمة أن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر لمنـع غاسـل األمـوال مـن                   
لكترونية الرتكاب جريمته، بحيث نصل إلى الحالة التي تصبح فيها هذه            النقود اإل  ميزاتاالستفادة من   

  .النقود ذات وجه إيجابي فقط 

  : و أهم النتائج التي خلص إليها هذا البحث هي

1- ِرفَتْ النقود اإللكترونية من أهم التقنيات الحديثة التي  تعدلَـتْ ،  عن مسارها الطبيعيحعـن  وحو 
  .وذلك من خالل استخدامها كأداة الرتكاب جريمة غسل األموال، هالهدف الذي وجدت من أجل

 النقود اإللكترونية هي نقود عادية متطورة، فهي تحمل خصائص النقود العادية من حيث كونهـا                -2
  . للقيمةاً للتبادل ومخزن"  وتُعد وسيلة،ولها قوة اإلبراء، للدفع" تصلح أداة

                                                                                                          
http:www.arriyadh.com/Economic/LeFTBar/Researches/----doc-    cvt.asp   

   .89ص، مرجع سابق، المصارف والنقود اإللكترونية،  نادر عبد العزيز شافي- 29

http://www.arriyadh.com/Economic/LeFTBar/Researches/----doc
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 فهي عبارة عن أرقام مخزنـة فـي    ،لها شكل مادي محسوس    بأن ليس     النقود اإللكترونية   تتميز -3
 من إتمام الصفقات وتسوية قيمتها وهم في منـازلهم ودون            بها جهاز إلكتروني تُمكن المتعاملين   

  .يديةلحاجة لدفع قيمتها بوسائل الدفع التق

 والتـوفير فـي     في تطور التجارة والسيما اإللكترونية منهـا،      اً  مهماً   النقود اإللكترونية دور   أدِت -4
  .النفقات التي تستلزمها النقود العادية

 إساءة استخدامها الرتكاب جريمة غـسل  ييتمثل فاً همماً  إن الستخدام النقود اإللكترونية محظور     -5
  .أو توفير األموال غير المشروعة محل الغسلاألموال 

 األموال من اسـتخدام هـذه       ونعتقد أن األخذ بها يؤدي إلى منع غاسل       ، وأما المقترحات التي نقدمها   
  :النقود بشكل غير مشروع لغرض غسل أمواله فهي

 إصدار تشريع خاص ينظّم التعامل بالنقود اإللكترونية ويجرم سرقتها وتزويرها، إذ ال وجود لمثل            -1
 . هذا التشريع في سورية

 ألموال لدوراتٍ  إخضاع العاملين في الجهاز المصرفي واألجهزة المختصة بمالحقة جريمة غسل ا           -2
تجعلهـم   واالسـتخدام  و حديثة الظهوربحسبانهاتدريبية تمكنهم من التعامل مع النقود اإللكترونية   

 .قادرين على اكتشاف حاالت االستخدام غير المشروع لها

 معـين   مقدارٍ على تحديد حد أقصى لقيمة النقود اإللكترونية التي يمكن التعامل بها بحيث ال تزيد     -3
 .فقةفي كل ص

 توفير جميع مستلزمات الرقابة األمنية التي تسمح باكتشاف النقود اإللكترونية المزورة، والتعامل             -4
 .مع حاالت سرقتها، و وضع اإلجراءات الوقائية والقمعية الالزمة في حال حدوث هذا المحظور

 بتقديم -أو خاصة    سواء كانت جهات عامة      - إلزام جميع الجهات التي تُصدر النقود اإللكترونية         -5
تقارير دورية وعلى مسؤوليتها عما تُصدره من هذه النقود إلى السلطات الرقابية المختصة، مثـل    

  .المصرف  المركزي وهيئة مكافحة غسل األموال
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  المراجع
 جريمة غسل األموال بين الوسائط اإللكترونية و نصوص -عبد الفتاح بيومي،  حجازي-1

  .2007 - القاهرة-قانونية دار الكتب ال-التشريع

 الموسوعة –الطبعة الثانية – غسيل األموال في العالم وتداعياته السلبية –عمر ، الحسن.  د-2
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