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 المبحث االول

 المقدمة

غسيل االموال مصطمح حديث نسبيا ، لو تسميات عديدة كما تبيض االموال ،     
تطيير االموال وتنظيف االموال . ىذه التسميات تؤدي الى نفس المعنى حيث 

الثالثينات ومطمع االربعينيات من القرن العشرين . ىذا  ظيرت ىذه التسمية في نياية
 المفيوم سوف نتناولو في بداية ىذا المبحث .

تتميز ىذه جريمة ، غسل االموال بانيا ال تتم في مرحمة واحدة بل عمى عدة    
مراحل وقد تأخذ ىذه المراحل سنوات عدة واشكال متنوعة ومتعددة ، اال انيا ميما 

 – التمويو - بد ان تمر في ثالث مراحل اساسية اااليداع تعددت وتنوعت ال
 االدماج ( ويتم تفصيميا كل واحدة عمى حدة في ىذا المبحث .

جريمة غسل االموال ليا مخاطر وىذه المخاطر اما تكون اقتصادية او اجتماعية    
 وسوف نبحث ىذه المخاطر في نياية ىذا المبحث .
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 االموالاواًل: مفهوم غسيل 

برز مصطمح غسيل االموال في الساحة االقتصادية وتم استخدامو في المجال      
وكانت ىذه  2981القانوني في احدى القضايا بالواليات المتحدة االمريكية عام 

القضية قد اشتممت عمى مصادرة امالك تم غسميا في عمميات الكوكايين 
 . (2االكولومبية

اال ان  .(1اكما مر بنا سابقا توجد عدة مصطمحات تطمق عمى غسيل االموال     
الدقيقة  الترجمةمصطمح غسيل االموال ىو انسب المصطمحات استخداما وذلك ألن 

ترجمة يعني غسيل االموال ىي ال  Money Launderingلممصطمح االنكميزي 
 .(3االتي اقرتيا االمم المتحدة واخذت في وثائقيا 

لذلك لبيان مفيوم غسيل االموال لقد انقسمت التشريعات واآلراء الفقيية في تعريف    
 غسيل االموال الى قسمين ضيق وواسع .

حيث يقتصر التعريف الضيق لغسيل االموال غير المشروعة الناتجة عن تجارة     
 .(4االمخدرات والمؤثرات العقمية 

العممية التي يمجأ الييا القائمون عمى لذلك يعرف مصطمح غسيل االموال ىو "     
االتجار غير المشروع بالمخدرات إلخفاء وجود دخل او الخفاء مصدره غير المشروع 

                                                           
خالد رميح تركي المطيري ، البنوك وعمميات غسيل االموال ، ناشر دار النيضة العربية ،  (2ا

 . 24، ص 1007ط
 راجع المقدمة " توجد فييا مصطمحات غسيل االموال" . . (1ا
خالد رميح تركي المطيري ، البنوك وعمميات غسيل االموال ، ناشر دار النيضة العربية ،  (3ا

 .25، ص 1007ط
 . 14، ص 1006د صمد محمد الحمادي ، جريمة غسيل االموال في عصر العولمة ، خال (4ا



حبث ااوال امل  

 5 

ذلك الدخل لجعمو يبدوا  مويوالدخل في وجو غير مشروع فضاًل عن ت الستخداماو 
 . (2اوكانو داخل مشروع 

 موال القذرة .د ىذا التعريف الن ليس فقط المخدرات تولد االنق      
اما التعريف الواسع لغسيل االموال ، فانو يشمل جميع االموال القذرة الناتجة      

عن جميع الجرائم واالعمال غير المشروعة وليس فقط تمك الناتجة عن تجارة 
  المخدرات والمؤثرات العقمية .

ومن التشريعات التي اعتمدت التعريف الواسع لغسيل االموال القانون االمريكي     
الذي اعتبر غسيل االموال ىو " كل عمل ييدف الى  2986"لغسيل االموال " لعام 

 .(1ااخفاء طبيعة او مصدر االموال الناتجة عن النشاطات الجرمية 
سيل االموال ىو العممية التي وكذلك ما ذكره بعض الفقياء عمى سبيل المثال: غ   

تجارة المخدرات ، أو االنشطة  مثالً من خالليا االموال المحصمة بشكل غير قانوني 
نيا حصمت عمييا من ال االخرى الجدية ، تعطى مظير وكأاالرىابية ، واالعم
 .(3امصدر شرعي   

يف الضيق الواسع( فان التعر و  ضيقلذا يتبين من خالل مقارنة ىذه التعريفات اال   
 لألموالاعتبر ان غسيل االموال فعل يقصد من خاللو اخفاء المصدر الحقيقي 

الناتجة عن تجارة المخدرات ويحضر غسيل االموال بالجرائم المتعمقة بالمخدرات 
فقط. ولكن السؤال الذي يثور ىنا ىل ان غسيل االموال واقعيا ، يقتصر فقط عمى 

 جرائم المخدرات ؟ 

                                                           
مصطفى ظاىر ، المواجية التشريعية لظاىرة غسيل االموال المتحصمة من جرائم المخدرات ،  (2ا

 . 5، ص 1004القاىرة ، 
 . 15خالد صمد محمد الحمادي ، مصدر سابق ، ص (1ا
  Elizabeth, V. Mulig and murphy Smith,Understanding and preventing.(3ا

Money Laundering,200419(5)Internal Auditing. 
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االخرى كالسرقة وتجارة السالح واختالس االموال العامة او الخاصة  ان الجرائم    
يمكن ان تنتج عنيا اموال طائمة يعتمد الى غسميا وال تقل خطورة عن االموال التي 

 . (2اتم تبييضيا عن جرائم المخدرات 
لذلك يجب ان يكون التعريف القانوني لجرم غسيل االموال اكثر شمولية وال    

وىذا ما نطالب  يقتصر عمى االموال الناتجة عن االتجار غير المشروع بالمخدرات
 (1ا (FATFالي لغسيل االموال ابو لجنة العمل الم

أكيد عمى ان واخيرا ان ىذه التعريفات وغيرىا ، انما تتفق عمى شيء واحد وىو الت   
جوىر عممية غسيل االموال ىو اخفاء او تمويو طبيعة ىذه االموال ذات المصدر 

ئيا عن اعين سمطات تنفيذ القانون و ليس مجرد نقل االموال او اخفاال  ، الجرمي
ييدف ذلك عمى االموال المتحصمة من جرائم التجار غير المشروع بالمخدرات . كما 

اع الجرائم االخرى ذات الدافع المتحصمة من مختمف انو يرد عمى غيرىا من االموال 
غير المشروع بالمخدرات  باإلتجارالي ، فعميو غسيل االموال ليست مرتبطة فقط الم

  .(3ا نشاط اجرامي يدر ارباحاً  ألي، بل انيا قد اصبحت تمثل خطوة ضرورية 
 1025لسنة  39غسيل االموال وتمويل االرىاب العراقي رقم  اما قانون مكافحة   

اقتصر عمى في العراق فمم يتضمن تعريف مباشرا لعمميات غسيل االموال وانما 
منو الى تعداد االفعال او االعمال التي تعد من قبل نية الواردة في المادة الثا االحالة

 .(4اعمميات غسيل االموال 
 
 

                                                           
نادر عبد العزيز شافي ، جريمة االموال ادراسة مقارنة ( المؤسسة الحديثة لمكتاب طرابمس ،  (2ا

 .  38-37، ص 1005،  1لبنان ، ط
 . . 38-37، ص نفسومصدر  (1ا
 . 5مصطفى طاىر ، مصدر سابق ، ص (3ا
 . 1025لسنة  39قانون مكافحة غسيل االموال وتمويل االرىاب رقم  (4ا
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 ثانيا: مراحل غسيل االموال
االدماج ،  والتمويو ،ىناك ثالث مراحل لعممية غسيل االموال وىي االيداع     

 وسوف نتناوليا تباعًا:

 االيداع أو التوظيف: (1)
وحجر االساس إلعادة الشرعية الى العائدات المشتبو فيو والتي ىي     

غالبا كثيرا كميات كبيرة من النقود . الحجم الكبير من التعريفات تتجو الى 
االيداع ىو التخمص المادي من االموال القذرة في المؤسسات ان 

تمثل عممية نفاذ المال القذر الى مؤسسة مالية وىي بذلك  . (2االمالية
داخل اقتصاد الدولة التي تم فييا الحصول عمى االموال غير المشروعة 
او نفاذ ذلك المال الى مؤسسة مالية خارج موطنيا االصمي وىي 

 . (1ااالغمب
كذا تعتبر مرحمة االيداع والتوظيف من اخطر مراحل غسيل االموال وى

واكثرىا حرجا بالنسبة لممنظمات االجرامية التي تكون امواليا في ىذه 
المرحمة عرضة لميجوم من جانب سمطات تنفيذ القانون التي تكون لدييا 
فرصة اكثر لكشف وتتبع ىذه االموال من خالل المستندات والبيانات 

ة بشأنيا في المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية عمى حد المسجم
 .(3اسواء 

 
 

                                                           
 D Alford at al, Anti-Money Laundering Regulations: A Burden on (2ا

financial Institution (1993-1994)19N.C.J,Int L,and Com.Reg. 
 . . 45سابق ، صخالد صمد محمد الحمادي ، مرجع  (1ا
 . 9مصطفى طاىر ، مرجع سابق ، ص (3ا
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 التمويه  (2)
ظام المالي ، مرحمة التمويو تدخل في النبشكل ناجح ول طالما االم    

الغاسل سوف يسعى الى تأسيس سمسمة من تحدث في مرحمة التمويو ، 
أو يم او وحجم غالبيتيم ،المالية المعقدة المتعددة والتي بسبب العمميات 

. الغاية من ىذه العممية (2اتعقيدات غالبا تشبو الصفقات المالية الشرعية 
او دورية ىو ابعاد االموال الغير مشروعة عن  ةكيد اذا كانت مجمبالتأ

 الحسابات وتقديم المجيود . مويو مراجعةمصدرىا االصمي ، لت
لغاسمي االموال الذين يعمدون وقد تتمثل ىذه المرحمة بأىمية كبيرة      

الى خمق طبقات مركبة ومضاعفة من الصفقات التجارية والتحويالت 
المالية التي تكفل اخفاء العائدات غير المشروعة وتمويو طبيعتيا وقطع 
صمتيا تمامًا بمصدرىا الجرمي لتجنب اقتفاء اثرىا من جانب اجيزة تنفيذ 

لمراحل الثالثة تعقيدًا حيث تتم ىذه القانون ، كما تعد ىذه المرحمة اكثر ا
المرحة بالطابع الدولي ، فغالبا ما تجري وقائعيا في بمدان متعددة 
وتنطوي عمى استخدام العديد من االساليب المتشعبة والمتنوعة ومنيا ما 

 : (1ايمي
 ت، ال سيما صوب المالذا ألخرىنقل االموال بسرعة فائقة من دولة  -

، وذلك من خالل التحويالت العالية البرقية او  (3اية االمنة المال
                                                           

 T. Millington and Mwilliamselat, The proceed of Crime Law and(2ا
praotice of Retvaion can fisotion Condemnation and For feituion (211 

OVPorfova) p573. 
 .20مصطفى طاىر ، مرجع سابق ،ص .(1ا
المالية االمنة او بمدان المالذات المالية تمك البمدان التي تتجو صوبيا تموج بيا  المالذات (3ا

العائدات االجرامية ، نظرا لما تتمتع بو ىذه البمدان من مزايا خاصة كاتساع نطاق السرية 
المصرفية والمالية وضعف اشراف رقابة المصارف المركزية ، تساىل قوانين ونظام تأسيس 

 20ى طاىر ، مرجع سابق ، صالشركات ، مصطف
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باستخدام النظم المصرفية السرية وفروعيا المنتشرة في العديد من 
 البمدان .

توزيع االموال بين استثمارات متعددة وفي بمدان مختمفة مع اعادة بيع  -
ونقل االستثمارات باستمرار ، لتجنب تتبع اثرىا من  تاالصول المشترا

  .(2اجانب السمطات المختصة 
التواطؤ مع المصارف الوطنية واالجنبية واستخدام بطاقات الدفع  -

 والحسابات الرقمية المتغيرة (1اااللكتروني المصروفة بالبطاقات الذكية
 .(3ا

عموما والمصارف خصوصا ، مع وأخيرا تقوم ىذه المرحمة باشراك القطاع المالي 
( ، أو البمدان التي Offshoreاستخدام كثيف لمجان الضريبية واالجيزة المصرفية ا

 “لدييا تنظيم مصرفي متساىل الى ذلك تستمزم ىذه المرحمة المرور بشركات وىمية 
Shell compauies   4اأو بشركات مالية متواطئة). 

 

 
                                                           

 .20مصطفى طاىر ، مرجع سابق ، ص(1)
( ىي تكنولوجيا نشأت في بريطانيا وامتد العمل بيا الى الواليات Smart cartتعرف ا (1ا

المتحدة االمريكية والكارت الذكي تتسم بانيا قوية ومتينة تقاوم عوامل التمف . ومن خطورة 
االحتفاظ بماليين الدوالرات مخزنة عمى قرص خاص بو  استخدام الكارت الذكي ان لو خاصية

ومن ثم يمكن بسيولة نقل ىذه االموال الكترونيا عمى كارت اخر بواسطة التمفون المعد لذلك 
بدون تدخل أي بنك من البنوك وبيذا يكون نظام الكارت بعيدا عن تدخل واالشراف او مراقبة أي 

المشروعة المصدر وتدورييا وجعميا اموال مشروعة  جية وبذلك يسيل عممية غسيل االموال غير
 .91ص 1009، عبد الفتاح بيومي حجازي ، جريمة غسيل االموال عبر شبكة االنترنيت ، سنة 

 .20مصطفى طاىر ، مرجع سابق ، ص (3ا
 . 342، ص 1005،  1نادر عبد العزيز شافي ، ضريبة االموال ادراسة مقارنة ( ، ط (4ا
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 االدماج (3)

في المرحمة االخيرة لغسيل االموال ، الغاسل يريد ان يجعل االموال  -
الغير مشروعة تكتسب مظير الشرعية الستخدام االموال في مشاريع 

من خالل جعل  . ىذا يمكن ان ينجزمشروعة او غير مشروعة 
االموال تندمج او اعادة تقديميا في االقتصاد المشروع او النظام 

وعميو  .(2اكل االصول االخرى في التنظيم المالي واستيعابيا مع 
يكون من العسير التمييز بين االموال غير المشروعة واالموال 

المجرمين بعد  المشروعة وتعود االموال غير المشروعة ثانية الى ايدي
نظيفة بما يتيح ليا التصرف فييا بكامل  موالا ان تكون قد اصبحت أ

رف او اعادة استخداميا في حريتيم ، اما الستخداميا في حياة الت
االنشطة االجرامية او استثمارىا في االنشطة المشروعة لتحقيق المزيد 

   .(1امن االرباح في الحالتين
 وديبويالحظ في بعض الفقو مساىمة المصارف التجارية في عممية غسيل االموال ، 

اثبات عمم المصرف او تواطئ مع صاحب رأس  يستحيلن كانو يصعب ان لم ي
المال غير المشروع ، عمما بان بعض البنوك تستغل فروعيا الخارجية في بمدان 

 .(3االعالم ، من أجل ادماج تمك االموال القذرة 

                                                           
 A Sham, Mony laundering laws and regulations: China and Hong (2ا

Kong /(2006)9(4) Journal of  Money Laundering Control                 
 22مصطفى طاىر ، مرجع سابق ،ص (1ا
فيد القبمة الرشيدي ، مكافحة عمميات غسيل االموال المصرفية في القانون الكويتي ،  ديعج (3ا

 . 137، ص 1005،  2دار النيضة العربية ، ط
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ويمكن االشارة الى انو اذا تمت ىذه المرحمة بنجاح اصبح من الصعب الكشف     
خالل اعمال جاسوسية وبحث سري او مساعدات  عن عممية غسيل االموال اال من

غير رسمية من خالل المخبرين او شيء كبير جدا من الحظ وبذلك تستطيع الوقوف 
 .(2اعمى ماىية مراحل غسيل االموال وىو المطموب 

 ثالثًا: مخاطر غسيل االموال
قد يكون لعممية غسيل االموال العديد من االثار االيجابية وخاصة في حالة اتخاذ    

عمميات غسيل االموال الصورة العينية مثل اقامة شركات واستثمار وتوفير العديد من 
فرص العمل والمساىمة في عالج مشكمة البطالة وتوفير قدر اضافي من السمع 

انو يمكن الرد عمى ذلك ، بان عدم مشروعية  يسمح باستقرار االسعار المحمية اال
الدخل الذي تجري عمميات غسيل االموال عميو يمثل قوة شرائية غير ناتجة عن 

، ويساىم نشاط اقتصادي حقيقي مما يؤدي الى آثار سمبية عمى االسعار المحمية 
في حدوث ضغوط تضخمية تيدد مستقبل التنمية االقتصادية واالجتماعية . اال ان 

ذه االيجابيات التي تتحقق من استخدام االموال المغسولة ال يمكن ان يبرر او ى
يتعادل مع خطورة االثار السمبية الناتجة عنيا عمى االقل من وجية نظر تخصيص 

 .(1االموارد االقتصادية بشكل امثل 
يمكن القول ان عممية غسيل االموال ليا مخاطر اقتصادية واجتماعية والتي    

 سوف نبحثيا وكما يأتي: 
 المخاطر االقتصادية : .2

احتمت ظاىرة غسيل االموال اىمية كبيرة عمى الساحة االقتصادية العالمية 
وذلك نظرا لالثار والمخاطر االقتصادية السمبية المترتبة عمييا . فقد تعرضت 

في مقدمتيا عن االضرار التي يمكن ان تمحق  2988تفاقية فينا لعام ا

                                                           
 . 48مد محمد الحمادي ، مرجع سابق ، صحخالد  (2ا
 347نادر عبد العزيز شافي ، مرجع سابق ، ص (1ا
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سس االقتصادية والمؤسسات التجارية والمالية نتيجة االرباح والثروات باأل
  .(2ايدرىا االتجار غير المشروع الطائمة التي 

 من اىم االثار االقتصادية السمبية المترتبة عمى ىذه الظاىرة :

 االموال على الدخل القومياثر ظاهرة غسيل  . أ
يعرف الدخل القومي لبمد ما بانو مجموع العوائد التي يحصل عمييا     

اصحاب عناصر االنتاج من المواطنين مقابل استخدام ىذه العناصر في 
انتاج السمع والخدمات سواء داخل البمد او خارجو خالل فترة معينة من 

مع والخدمات النيائية التي الزمن ، أما الناتج القومي فيو مجموع الس
انتجت باستخدام عناصر االنتاج الوطنية خالل فترة معينة من الزمن ، 

 .(1اعادة نسبة 
لذا فان عممية غسيل االموال ، تؤدي الى ىروب االموال الى خارج    

سمال مما يؤدي النتاج الحد اىم عناصره وىو رأالبمد وعنا تتمثل خسارة ا
والخدمات مما ينعكس سمبا عمى الدخل القومي  الى اعاقة انتاج السمع

، مما يترتب عمى ىذا االنخفاض في الدخل القومي المسجل  باالنخفاض
في الحسابات القومية ، يجعل الحكومات تضطر الى المجوء الى فرض 
ضرائب جديدة وزيادة العبء الضريبي الحالي والذي بدوره يؤدي الى 

نيا دافعوا الضرائب وبالتالي يؤدي الى زيادة حجم المعاناة التي يعاني م
انخفاض حجم المدخرات ان وجدت والذي بدوره يؤدي الى انخفاض 

 .(3االرفاىية في المجتمع 
 

                                                           
 .352نادر عبد العزيز الشافي ، مرجع سابق ، (2ا
 .351المرجع نفسو ، ص (1ا
نبيو صالح ، جريمة غسيل االموال في ضوء االجرام المنظم والمخاطر المترتبة عميو ، مجمة  (3ا

 . 531العموم القانونية واالقتصادية ، العدد االول السنة السابعة واالربعون ، ص
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 اثر ظاهرة غسيل االموال على االدخار المحلي . ب
يعتبر غسيل االموال دربا من دروب الفساد المالي واالقتصادي ،     

لذلك فان تأثيره عمى انخفاض معدل االدخار يظير بدرجة ممموسة في 
، وذلك بسبب ايداع االموال المتحصمة من  (2اكثير من الدول النامية 

العمميات المشبوىة في البنوك الخارجية دون ان توجو الى قنوات 
داخل البالد وعندما يتم غسيل االموال بشكل عيني مادي  االستثمار

او السمع المعمرة ، فان ذلك في الغالب يؤدي الى زيادة كشراء العقارات 
االستيالك ورفع مستوى االسعار وىو يؤدي بدوره الى نقص معدل 
االدخار المحمي ،فتضيع الفرص الحقيقية لالستثمار من اجل التنمية 

 لذلك في الغالب ، تمجأ الدول في ىذه الحالة .(1اة االقتصادية المطموب
االجمالي ، من خالل تدفق  الى تعويض النقص عن احتياجات االستثمار

الموارد االجنبية حتى تصبح مشكمة المديونية الخارجية عبئا ثقيال عمى 
 .(3اكاىل االقتصاد القومي 

 ج. اثر غسيل االموال على معدل التضخم 
غسيل االموال تؤدي الى تدفق نقدي نحو االستيالك  الواقع ان عمميات

خاصة لدى فئات تتصف بعدم الرشد والعشوائية كما انيا ال تقيم وزنا 
لممنفعة الحدية لمنقود ، كذلك ال تقارن بين ىذه المنفعة وبين المنفعة 
الحديثة لمسمع والخدمات المصرفية في االسواق ، مما يؤدي الى ارتفاع 

حوبة لألسعار ، ومن ثم حدوث مواجيات تضخمية مصالمستوى العام 

                                                           
 .353نادر عبد العزيز الشافي ، مرجع سابق ، ص  (2ا
المطيري ، البنوك وعمميات غسيل االموال ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، خالد رميح تركي  (1ا

 . 17، ص 1007،  2ط
 . 354نادر عبد العزيز الشافي ، مرجع سابق ، ص (3ا
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، اما عمى مستوى الدولي لمنقود فان  (2اد بتدىور القوة الشرائية لمنقو 
عممية غسيل االموال وما يرتبط بيا من حركة ىذه االموال عبر بنوك 
متعددة عمى مستوى العالم تفيم وبشكل ممحوظ في التوسع في السيولة 

عن اسواق  حدوث موجات تضخمية بصورة تنقمولى الدولية حيث يؤدي ا
في رقابة المخاطر االقتصادية السؤال يثور ىو ىل  (1االسمع والخدمات 

 لجريمة غسيل االموال مخاطر اقتصادية في العراق ؟ 
الجواب عمى ىذا التساؤل يعكس القول . ىناك مجموعة من االثار 
االقتصادية السمبية التي خمقتيا ظاىرة غسيل االموال في العراق واثناء 
وقوع الجريمة او غسل االموال الن معظم االموال المغسولة اما سرقة 
المصارف والبنوك او تيريب مكائن واالت ومعادن ومصانع وسيارات 

خارج البالد . او دخول بضائع مغشوشة الى االسواق العراقية  واثار الى
وىذا كمو يزيد من االثار االقتصادية السمبية . وكن الذي يميز ظاىرة في 
العراق عن الظواىر العالمية عمى الرغم من حداثة الظاىرة في العراق اال 
ا ان تجاذب عوامل البيئة الداخمية والبيئة الخارجية ادى الى انطالقي

 . ومن االثار االقتصادية السمبية االتية :(3ابسرعة فائقة 
 ان الظاىرة ادت الى اضعاف الدخل القومي ومن خالل ما ياتي : .2
استنزاف رؤوس االموال االعمالت الصعبة ( التي تمت سرقتيا من  -

 المصارف وتحويميا لالستثمار في خارج القطر .

                                                           
  . 359مرجع سابق ، ص  نبيو صالح(2ا
 . 359، ص نفسومرجع  (1ا
 25بالسم جميل خمف ، ابعاد جريمة غسيل االموال وانعكاساتيا عمى االقتصاد العراقي ،ص (3ا

تم الدخول  web/eq/sadd3.doc-www.nazaha.iqlsearch، متوفي في 
 16/3/1026في

http://www.nazaha.iqlsearch-web/eq/sadd3.doc%20تم%20الدخول%20في26/3/2016
http://www.nazaha.iqlsearch-web/eq/sadd3.doc%20تم%20الدخول%20في26/3/2016
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والمعدات والمصانع الى االثار الناجمة عن تيريب المكائن واآلالت  -
 خارج العراق وبيعيا بأسعار منخفضة وىي تمثل رأس ما ثابت وميم .

المساىمة في تعطيل المشاريع الصناعية مما افقد البمد طاقتو  -
 االنتاجية التي ىي اصال منخفضة .

 .(2اضعف القطاعات االنتاجية بسبب ضعف االدخار واالستثمار -
رج ادى الى اختالل التوازن بين ان ىروب رؤوس االموال الى الخا .1

االدخار واالستيالك وىذا يجعل الدولة ممزمة بالتحويل الخارجي مما 
 .(1ايزيد من المديونية 

عدم االستقرار النقدي اسعر الصرف ( والخوف من تقمبات مستقبمية  .3
مما يعني قيام االفراد بشراء العمالت االجنبية وادخارىا داخل او خارج 

 .(3االعراق 
وء توزيع وتركيزه بيد فئة طبقية قميمة اثر سمبا في العدل االجتماعي س .4

 .(4ا
ان ادخال السمع المغشوشة الى االسواق العراقية ادى الى قتل  .5

 .(5االصناعة الوطنية 
 المخاطر االجتماعية: .1
ن من افراد ونظرية لبناء المجتمعات وىي بدورىا تتكو  االسرة ىي النواة االساسية    

بصورة عامة ىي نظرية ذات طبيعة اجتماعية ، فالجريمة ترتكب من قبل فرد من 

                                                           
 . 25بالسم جميل خمف ، مرجع سابق ، ص (2ا
 26المرجع نفسو ، ص (1ا
 . المرجع نفسو (3ا
 . المرجع نفسو (4ا
 . المرجع نفسو (5ا
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افراد المجتمع سواء كان ىذا الشخص طبيعيا او اعتباريا وكذلك بالنسبة لممجنى 
نة تنعكس بالنتيجة عمى المجتمع عميو وبارتكاب الجريمة فانيا ترتب آثارا ونتائج معي

فان عممية غسيل االموال ، تؤثر عمى المجتمع من ناحية  ارتباطيا . لذا (2اكممو بأ
بالجرائم االجتماعية فيي مثال تشكل نوعا من االمان لمحاصمين عمى دخول غير 
مشروعة ، ناتجة عن تجارة المخدرات وتيريب االموال والتيرب الضريبي والرشوة 

مة عن الفساد االداري واالختالس ، والنصب وتزييف العمالت وكذلك الدخول الناج
 .(1اوالسياسي وتجارة الرقيق 

لذا يمكن القول ان غسيل االموال يؤدي الى حدوث اضطرابات اجتماعية      
 خطيرة ومنيا:

 البطالة  . أ
داخل البالد الى خارجيا عبر قنوات مصرفية يؤدي ىروب االموال من     

االخرى ، ومن ثم وغيرىا الى نقل جزء كبير من الدخل القومي الى الدول 
 تعجز ىذه الدول التي ىرب منيا راس المال عن االنفاق عمى االستثمارات

ين ومن ثم تواجو خطر البطالة في ظل الالزمة لتوفير فرص عمل لممواطن
الزيادة السنوية في اعداد خريجي المدارس والجامعات فضال عن الباحثين 

 .(3اعن العمل من غير المتعممين 
يصاحب ذلك نظرة من الفقراء الى اغنياء لم يعمموا ولدييم  اضافة الى ذلك

االجتماعية مثل قيم العمل  اليدقتالثروة حيث يؤدي ذلك الى المساس ب
واالنتاج واالستثمار واالنتماء لموطن ، كذلك يؤدي الى احداث رغبات ضارة 

غير  بأساليبحتى لوكان  بالبناء االقتصادي مثل الرغبة في الثراء العاجل
                                                           

، جريمة غسيل االموال : المدلول العام والطبيعة  اروى فايز الفاعوري ، ايناس محمد قطيشان (2ا
 .38، ص 1001،  2القانونية ادراسة مقارنة ( ، دار االوائل ، ط

 .374نبيو صالح ، مرجع سابق ، ص (1ا
 . 67د محمد الحمادي ، مرجع سابق ، خالد حم (3ا
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مشروعة ، ونالحظ ان الثراء الذي تحقق لبعض اصحاب الدخول غير 
المشروعة ونجاحيم في تيريب االموال وغسميا. انما ينعكس عمى تصرفاتيم 
االستيالكية ومستوى دخوليم ومراكزىم االجتماعية مما يؤدي الى حدوث خمل 

تو جوىري في القيم االجتماعية واعالء قيمة المال بصرف النظر عن مشروعي
ومن ىنا فان الجيل والفقر والمرض ،  لإلنسانفي تحديد المركز االجتماعي 

انما يشكل نسبة عالية في المجتمعات التي ال تتحقق فيو السيطرة ، عمى 
مصدر الكسب غير المشروع مع اخفاق سمطات تنفيذ القانون في تعقب 

  .(2االجريمة والقضاء عمى عممية غسيل االموال 
التي ترى ان عودة االموال بعد  اآلراءومن ىنا ال يمكن القبول لبعض     

اجراء عمميات غسيل عمييا الى المواطن االصمي بشكل مشروع يمكن ان 
ن نمط االنفاق ايساىم مشكمة عالج البطالة وانخفاض معدالتيا . وذلك 

 .(1اغير المشروعة ال يمكن ان يتساوى مع نمط االموال المشروعة لألموال
حيث يتصف النط االول بكونو في الغالب نمطا "شيطانيا" يتجو الى   

المضاربة بكافة صورىا من اجل تحقيق الربح السريع بعكس االستثمارات 
المشروعة المنتجة التي تساىم بشكل فعال في خمق فرص عمل جديدة 

الول لممواطنين وتخفيف من حدة البطالة . كما انو حتى في حالة اتجاه النط ا
الى االستثمار فيو سرعان ما يتوقف عند تحقيق الغاية المرجوة منو في 

 . (3ااضفاء او تمويو المصدر غير المشروع لألموال
 تدني مستوى المعيشة . ب

تؤثر عمميات غسيل االموال في توزيع الدخل عمى افراد المجتمع بشكل     
سيء ، وزياد اعباء الفقراء واتساع الفجوة بينيم وبين االغنياء ، ويقضي ذلك 

                                                           
 . 375، مرجع سابق ، ص نبيو صالح (2ا
 .363مرجع سابق ،  نادر عبد العزيز شافي ، (1ا
 . 68خالد حمد محمد الحمادي ، مرجع سابق ،  (3)
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وجود آثار اجتماعية سمبية لتوزيع الدخل ومن ثم وجود عالقة عكسية بين 
، وتدني مستوى غسيل االموال واختالل الييكل االجتماعي ومشكمة الفقر 

 .(2االمعيشة لمغالبية العظمى من المواطنين في المجتمع 
ولتفادي سوء توزيع الدخل تقوم بعض الدول بصرف تعويضات واعانات    
يوض بيا وان كان ىذا االجراء ال يحقق ه الطبقة المتدنية في المجتمع لمنليذ

مى ىذه غير المستحقين ع الغرض المنشود من ذلك حيث يحصل في الواقع
ويضات ورغم ذلك كمو ينخفض نصيب الفرد من ىذه االعانات الن في عالت

الحقيقة الذي يحصل عمى ىذه االعانات ليست الطبقة المتدنية وانما الطبقة 
العميا في المجتمع وخير مثال عمى ذلك اسبانيا حيث يحصل فييا ما بين 

س الوقت % من المتقدمين لمحصول عمى ىذه االعانات وىم في نف30_7
 .(1ااالقتصاد الخفي يعممون في انشطة 

 ج. استغالل االيدي العاممة ذات االجر الرخيص :
" في كتابو " سويسرا تحت الشبيات" مرغان ز جلقد ذىب النائب السويسري "      

الى كيفية استخدام االموال القذرة ، من قبل الشركات العالمية ، كما اضاف ايضا ، 
كيف تقوم ىذه الشركات ، تحت ستار انشاء المشاريع الجديدة ، في دول العالم 

، الثالث ، باستغالل االيدي العاممة متدنية االجر ، لتصنيع معدات وادوات وبضائع 
بذلك  مطبقات الغنية والمتوسطة ، محققةً منافسة ل بأسعارلكي تقوم ببيعيا بعد ذلك ، 

فاء وتمويو االموال المغسولة وذلك من اجل اخ الى باإلضافةارباحا طائمة ، 
 .(3امصدرىما 

                                                           
 . 365نادر عبد العزيز الشافي ، مرجع سابق ، ص (2ا
 . 70د محمد الحمادي ، مرجع سابق ، خالد حم (1ا
 . 379نبيو صالح ، مصدر سابق  ، ص (3ا



حبث ااوال امل  

 19 

ظاىرة  ياواخيرا سنبحث ىنا عن اىم المخاطر االجتماعية التي يمكن ان تترك     
 عراق .غسيل االموال في ال

من المخاطر السمبية  ةمملقد ادت ظاىرة غسيل االموال في العراق الى بروز ج   
 عمى صعيد المستيمك والمجتمع العراقي ومنيا :

 تخريب منظومة العالقات االجتماعية وتخريب النسيج االخالقي . .2

 ظيور حاالت االختطافات واالغتياالت حتى بعد دفع المبالغ المالية . .1

وتدني مستوى  التوازن الييكمي االجتماعي وتزايد حدة مشكمة الفقراختالل  .3
 المعيشة لمغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي .

ساىمت في انتشار الفساد والجرائم االجتماعية والفساد االداري والرشوة وغير  .4
 ذلك .

ساىمت في تخفيض المستوى المعاشي لممواطنين من خالل توفير السمع  .5
سعار مقاربة لمستويات الدخول ولكنيا لم المغشوشة والتي تباع بأوالخدمات 

 تدم طويال معا تصبح عبء عمى المستيمك نفسو .

اضطراب المجتمع من خالل تجارة المخدرات والذي كان العراق قبل عام  .6
الخالية من استخدام المخدرات وال يوجد ما يشير الى يعد من البمدان  1003

وتشابكيا اسياسة عكس ذلك .ازدياد معدالت الجريمة في العراق وتنوعيا 
 .(2اواقتصادية وارىابية وغيرىا ( 

                                                           
 .26، صبالسم جميل خمف ، مرجع سابق  (5ا
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 خاتمة ال
عرضنا فيما تقدم مفيوم جريمة غسيل االموال في ضوء انقسامات التشريعات      

حيث لم يذكر تعريف  1025لسنة  39وكذلك تطرقنا لمقانون العراقي رقم  واآلراء
لمفيوم جريمة غسيل االموال وانما اقتصر فقط عمى ذكر االفعال التي يعد مرتبكيا 
مرتكبا لجريمة غسيل االموال وكذلك ان لجريمة غسيل االموال عدة مراحل واساليب 

خفاء وتمويو االموال غير المشروعة تتم من خالليا عمميات غسيل االموال . بقصد ا
واضفاء المشروعية عمييا . واخيرًا نتناول في ىذا المبحث عن االثار السمبية التي 
تركتيا عمميات غسيل االموال سواء كانت اقتصادية مثل استنزاف الدخل القومي 
وعدم العدالة في توزيعو . واجتماعية مثل البطالة واثرىا عمى المجتمع وتدني 

 ستوى المعيشي مع تطرق الى ىذه االثار في العراق .الم
وتبين لنا ان جريمة غسيل االموال ال يقتصر اثرىا عمى من يقوم بفعل الجريمة    

وانما يتعدى الى المجتمع كافة لذا يجب الحد من ىذه الظاىرة وخاصة في العراق 
وضاع حيث ارتفعت جريمة غسيل االموال الى اعمى المستويات بسبب سوء اال

واالقتصادية واالجتماعية بشكل ممحوظ وتعمل سمطات تنفيذ القانون من  السياسية
والسبب في ذلك في الغالب ارتباطيم  غسيل االموال مالحظة منفذي عمميات

 بالسطات الحكومية االمتنفذين في الدولة ( .
 
 
 
 
 
 
  


