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 المستخلص
اشتممت الدراسة عمى ثالثة فصول تضمن فيها الفصـل األول عمـى التــيصيل الـظــري لمظـا ر  

 و ي كآالتي:
 -   تـاول الفصل األول المفا يم األساسية لمظا ر  مـن ـشــا  تاريةيـة وتفريـظ لمظـا ر

ميـــل فـــي الم اـــ، األولا ووســـ اا ومصـــادر الظـــا ر  ومراامهـــا فـــي الم اـــ، الثـــاـيا والتا
 االقتصادي وآثار الظا ر  في الم ا، الثال،.

 -  وقــد تـــاول الفصــل الثــاـي وةــي الفالقــة  ــين الظــا ر  والةهــاه المصــرفي ومــا يمثمــي
الةهــاه المصــرفي مــن ةصوصــية اهاة الظــا ر  مــن ايــ، قدرتــي عمــى تفاقمهــا وو ك اهــا 

رفي فـــي وةـــاة  لـــث عمـــى ثالثـــة م ااـــ،ا تضـــمن الم اـــ، األول مــــي دور الةهـــاه المصـــ
ظـا ر  سســيل األمــوالا فـي اــين تضــمن الم اـ، الثــاـي مسشــرات ظـا ر  سســيل األمــوالا 

 والم ا، الثـال، تضمن وسائل واةم ظا ر  سسيل األموال.

 -  في اين ا تم الفصـل الثالـ،  ـااةراةات المتةـ   مـن ق ـل األسـر  الدوليـة لمواةهـة
ــــة م ـــاد ظـــا ر  سســـيل األمـــوالا وةــــاة فـــي ثالث  ــــاا، تضمــــن الم اـــ، األول ةطـــر اهدي

اةراةات المـظمات الدولية وااقميمية لمكافاة ظـا ر  سسـيل األمـوالا ومـا الم اـ، الثـاـي 
فقد تضـمن اةـراةات الـدول المتقدمـة فـي مكافاـة ظــا ر  سسـيل األمـوال فـي اـين تضـمن 

 الم ا، الثال، اةراةات الدول الفر ية  في مكافاة ظا ر  سسيل األموال.  
 االستنتاجات

ـما ظا ر  تـامت مع تـامي شفور  -1 ظا ر  سسيل األموال ليست ظا ر  اديثة الفهدا وا 
ااـسان في ا ي لممال والسفي وراةه  شتى الطرقا األمر ال ي ودى الى عدم دقة تاديد 
 فد ا الهماـيا وتفاقمت مفي ووة ت ت ره  فد  وشكال وطرقا واتسفت عمميات سسيل 

اص ح من الصفا تاديد ايه ةغرافي مفين  ،في ـطاقها الةغرافي  اياألموال ويضا 
 تفمل في ادودها  ل يمكن القول  يـها عمميات عا ر  لمادود متةطية لكل  فد مكاـي.

لظا ر  سسيل األموال وس اا عد  ودت الى تـاميها و روه ا ا اي، تةتمظ تمث األس اا  -2
مد  ووةرىا ألـها تفتمد  األساس عمى درةة في ادتها ودرةة تيثير ا  ين  مد ووةر و ين 

دراث المواطن  التفامل مع القاـون والمسسسات واادار  وما ل لث من ثقل ك ير في  وعي وا 
  ـاة الدولة والسير  ها ـاو مستق ل افضل.

تفدد مصادر ظا ر  سسيل األموال اي، تتغ ى   ه الظا ر  عمى اةطر الةرائم في  -3
لظا ر  الفضوي  فمميات وةرى ال تقل في ةطورتها عن ةريمة الفالما و لث ألرت اط ا

الغسيل ـفسهاا ومن تمث الةرائم ) وعمال الةريمة المـظمةا وتةار  المةدراتا وتةار   يع 
 األطفال والرقيق األ يض (.

تــــداةل مرااــــل عمميــــة سســــيل األمــــوال الثالثــــة وتكاممهــــاا األمــــر الــــ ي يكشــــظ عــــن ثمــــة  -4
 عـها وتفق ها ومن ثم مفالةتها. صفو ات  الغة في الكشظ


