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 ذاءـــــــــــاإله
  الٌىس إلً الظلواث هي الٌاط لُخشج جاهذ هي إلً

 وعلن علُه هللا صلً هحوذ ًبٌُا

  هاــوصف عي اللغاى َعجض هي إلً

  قذهُها ححج الجٌت وضعج هي إلً

  يــــوه علً وهٌا   حولخٌٍ هي إلً

  الغالُت أهٍ

  اةـــــــــــــــــالحُ هللا بعذ وهبٌٍ هي إلً

  العالُت تـــــــــوالهاه الشاهخ الجبل إلً

 الوغخىي هزا إلً لُىصلٌا جاهذ هي إلً

 الغالٍ أبٍ

  ٍـــــــــــــــــــــــــــــبُخ أحباء إلً

 وأحضاًٍ أفشاحٍ َشاسكىًٍ وهي

  وأخىاحٍ إخىحٍ

 

  دسوبها لإلًغاًُت حٌُش أى أجل هي ححخشق الخٍ الشوىع إلً

  أعاحزحٍ

 

  عوشٌ أَام أجول فٍ دسبٍ سفاق إلً

  وصهُالحٍ صهالئٍ
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 المقدمة

ازدادت ظاىرة غسيل األمواؿ كأتسع نطاؽ انتشارىا يف السنوات األخَتة بفعل مدخالت العودلة اليت بسطت 
صارت معها  نفوذىا ادلادم على اإلنساف كعلى القيم اليت أعادت صياغتها أك صياغة معظمها بطريقة قسرية ،

ىذه القيم قابلة كجاىزة للتصدير ،كأصبحت اجلرؽلة زلررة ىي األخرل سبامان كالسلع كاخلدمات من احلدكد كالقيود 
 .لقوانُت اليت تنظم السلوؾ البشرم،كمتجاكزة يف معامالهتا األعراؼ كادلبادئ كا

دلة كاالنفتاح العادلي ، فقد استفادت كجرؽلة غسيل األمواؿ دل تكن دبنأل عن التحوالت أك بعيدة عن رياح العو 
بدكرىا من أحدث الوسائل التكنولوجية كطوعتها خلدمة أغراضها ادلشبوىة دكظلا النظر إذل نتائجها السلبية على 
البيئة اإلنسانية .كلقد أكضحت الكثَت من الدراسات أف التزايد ادلستمر يف اجلرائم االقتصادية عامة ، كجرائم 

ى كجو اخلصوص ،جاء نتيجة للتحوالت الدكلية الكبَتة اليت شهدىا العادل يف العقد األخَت من غسيل األمواؿ عل
 القرف العشرين . 

أخطر جرائم عصر االقتصاد الرقمي ،أهنا التحدم احلقيقي أماـ مؤسسات ادلاؿ تعّد جرائم غسيل األمواؿ  
يق مواجهة األنشطة اجلرمية كمكافحة أظلاطها كاألعماؿ ،كىي أيضان امتحاف لقدرة القواعد القانونية على ربق

ادلختلفة . كغسيل األمواؿ جرؽلة الحقة ألنشطة جرمية حققت عوائد مالية غَت مشركعة ، فكاف الزمَا إسباغ 
 ادلشركعية على العائدات اجلرمية أك ما يعرؼ باألمواؿ القذرة ليتاح استخدامها بيسر كسهولة . 

 أىمية البحث

كلية اجلنائية عن اجلرائم البنكية كخصوصا جرؽلة غسيل األمواؿ من ادلوضوعات اذلامة كىذه يعد موضوع ادلسؤ 
األعلية مستمدة من حاجة اإلصالح االقتصادم اذل اطار تشريعي يكفل ضباية العماؿ البنوؾ من جهة كػلقق 

هر دكر قانوف العقوبات يف االستقرار كاألماف لعمالء البنك من جهة أخرل، كما تزداد أعلية ادلوضوع يف انو يظ
مواجهة االشكاؿ احلديثة من االجراـ كتساعد على كضع سياسة جنائية تضع احلد الفاصل بُت الفعل اجملـر يف 

 رلاؿ اعماؿ البنوؾ كبُت العمل الذم غلب اف ؼلرج عن نطاؽ التجرمي ككذلك معرفة ادلسؤكلية اجلنائية للبنوؾ.

 مشكلة البحث
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يف ادلسؤكلية اجلنائية للبنوؾ عن جرؽلة غسيل األمواؿ كالوسائل ادلتبعة يف مكافحة جرؽلة تتناكؿ مشكلة البحث 

 .غسيل األمواؿ كاالثار السلبية ذلذه اجلرؽلة على االقتصاد الوطٍت كالعادلي

 ىدف البحث

كالتعريف رفية شركعة من خالؿ القنوات ادلصح اآللية اليت تتم فيها غسل األمواؿ غَت ادليتوضيهدؼ البحث اذل 
، ككذلك التعريف بادلسؤكلية اجلنائية للبنك عن إذل دائرة التداكؿ يف االقتصاد كمن مث دخوذلا دبراحلها كاشكاذلا

 ىذه العملية.

 خطة البحث

 للوصوؿ اذل إعطاء صورة متكاملة عن موضوع ادلسؤكلية اجلنائية سنتناكؿ حبث ادلوضوع من خالؿ ثالثة مباحث:

 مفهوم المسؤولية الجنائيةالمبحث األول: 

 المبحث الثاني: مفهوم غسيل األموال.

 المبحث الثالث: االثار المترتبة على عمليات غسيل األموال ووسائل مكافحتها.

 المبحث األول

 مفهوم المسؤولية الجنائية
دلعاجلػػة ك دراسػػة سلتلػػف ادلسػػائل الػػيت يثَتىػػا موضػػوع ادلسػػؤكلية اجلنائيػػة لغشػػخاص ادلعنويػػة، ك ب ػػرض الوصػػوؿ إذل 
احللػػوؿ الصػػحيحة، ك ربديػػد حكػػم مسػػؤكلية ىػػذه األشػػخاص كفػػق االذبػػاه السػػليم، نػػرل كجػػوب أف يتصػػدر ىػػػذا 

ينػدرج ىػذا بطبيعػة احلػاؿ يف سػياؽ التعريػف البحث إعطػاء فكػرة عامػة عػن ادلسػؤكلية اجلنائيػة كاألشػخاص ادلعنويػة ك 
 دبفاىيم ادلوضوع ك يف نفس الوقت خطوة أساسية للدخوؿ يف التفاصيل بشكل مباشرك بصورة كاضحة.  

كعليػػو دراسػػتنا ذلػػذا ادلبحػػث ستنصػػب حػػوؿ ربديػػد مفهػػـو ادلسػػؤكلية اجلنائيػػة مػػن خػػالؿ تعريفهػػا يف ادلطلػػب االكؿ 
 ، على أف نتعرض يف ادلطلب الثالث إذل مفهـو الشخ  ادلعنومكربديد أساسها يف ادلطلب الثاين

 المطلب األول

 تعريف المسؤولية الجنائية
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كالقانونية اليت يكوف فيها اإلنساف  األخالقيةادلسؤكلية بوجو عاـ تعٍت ادلؤاخذة أك ربمل التبعة، أم أهنا احلالة 
 .  كقانونيةكاجتماعية  كقواعد كأحكاـ أخالقيةأمور كأفعاؿ أتاىا إخالال بنواميس  كمطالبا عنمسؤكال 

ك ادلسؤكلية هبذا ادلعٌت قد تكوف مسؤكلية أخالقية أ ك أدبية، كقػد تكػوف  مسؤكلية قانونية، فادلسؤكلية األخالقية 
تنعقد ك تًتتب كجزاء أخالقي  كأديب على سلالفػة قواعػد ك نواميس ك كاجبات أخالقية كأدبية كىي ال تدخل يف 

 (.  ٔئرة القانوف)دا
ػزاء اؿ ػذم يرتبو القانوف على سلالفة كل بتحمل األثار القانونية، مضموهنا اجل فهي االلتزاـأما ادلسؤكلية القانونية 

تكوف مسؤكلية  القانوف، فقدفركع  صور عػدة زبتلف باختالؼبدكرىا  كللمسؤكلية القانونية قواعده.قاعدة من 
اخلاصة بكل مسؤكلية يف  بوضع األحكاـ.اخل. حي ػث يتوذل كل فرع من ىذه الفركع إدارية أك مدنية أك جنائية..

صلد أف كافة التشريعات اجلنائية تأخذ دببدأ ادلسؤكلية اجلنائية كأساس قانوين حلق ادلعاقبة،  كلذلك اجملاؿ ادلتعلقػة بو
بالًتكيز عليها بصورة غَت مباشرة  ك لكنها يف معظمها تفادت تعريفها ك ربديدىا بصورة كاضحة، كصرػلة مكتفية

(ٕ .) 
بتحمػل  األثػار القانونية ادلًتتبة على توافر  االلتزاـك من خالؿ صبلة التعريفات الفقهية، ؽلكن أف نعرفها  بأهنا: 

 ، حددعلا ادلشرع يف حالة قياـ مسؤكلية احًتازمىو فرض عقوبػة أك تدبَت  االلتزاـأركاف اجلرؽلة، ك موضوع ىذا  
 .(ٖأم شػخ  )

ك إظلا ىي ا ألثر ػا القػانوين، خل فػي تكوينهك يعنػي ىػذا  التعريف أف ادلسؤكلية ليست ركن من أركاف اجلرؽلة كال تد
ػاف اجلرؽلة إذل خضوع اجلاين للجزاء الذم يقرره اجلرؽلة، حيث تؤدم عند ثبوت أرك ن ربقيق كل عناصرادلًتتب ع

فهو مرادؼ للمساءلة، سؤكلية لفظ ادل اشتقاؽق ىذا التعريف مع ك يتوافوجػب حكػم قػضائي، القانوف ك ذلك دب
التعبَت عن ػم ضا لنظم اجملتمع ك مػصاحلو، ثمناق كاسلو   باعتبارىااجلرؽلة  اختياره عن السبب يف ػاينأم سؤاؿ اجل

ػسوس اجتماعيا يف شكل العقوبة . على أف  إزاء ىذا ادلسلك، ك إعطاء ىذا التعبَت ادلظهػر احمل االجتماعياللـو  
 (.ٗكاضح بُت ادلػسؤكلية اجلنائيػة  كالػركن ادلعنوم للجرؽلة ) االختالؼ

                                                           

، ص 1994، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة كمقارنةعمار عوابدم، نظرية ادلسؤكلية االدارية، دراسة تأصيلية، ربليلية  (ٔ)
14  . 

للطباعة  دار صادرلثة، ، الطبعة الثاكالعلـو اجلزائيةالقاضي فريد الزغيب، ادلوسوعة اجلزائية، اجمللد االكؿ، ادلدخل إذل احلقوؽ  (ٕ)
 .ٜٕٓك 289، ص 1995، بَتكت، سنة كالنشر

جمللد السابع عشر، العدد الرابع، نائل عبد الرضبن صاحل، ادلسؤكلية اجلزائية عن فعل ال َت يف القانوف االردين، رللة الدراسات االردف، ا (ٔ)
 .  33 - 32، ص 1990سنة 

النظرية العامة للقانوف اجلزائي كفقا ألحكاـ قانوف العقوبات يف مصر كلبناف، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، لبناف  (ٕ)
 . 318ك  317، ص 1999
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نائية ذلك أف ىذه  األخَتة ىي مقدمة يتعُت التثبت منها أكال قبل القوؿ بقياـ ادلسؤكلية. كما تفًتؽ ادلسؤكلية اجل
حية مرتكب اجلرؽلة ألف يسأؿ عنها، فهي بذلك حالة أك تكييف قانوين ألىليػة ىػي صػالعن  األىلية اجلنائية، فا

  (.ٔإلمكانيات شخ  للحكم بعد ذلك على مدل صالحيتو للمسؤكلية )

حبيث تكوف لديو القدرة على ربمل  كالعقلية،أف األىلية اجلنائية ىي تقييم أك تق ػدير حلالة الفرد النفسية دبعٌت 
إال إذا توافر لديو العقل كالرشػد حبيػث يكػوف قػادر علػى التمييز  ابتداءكال تتحقق لػو ىذه األىلية  عملو.تبعة 

 (. ٕكاإلدراؾ )

هبا ، األمػر الذم يستنبط منو ادلبدأ القائم دبثابة  لاللتزاـكعليو ال يلـز أحد بنتائج أفعالو اجلرمية ما دل يكن أىال 
 (.ٖالقاعدة أنو : " يعترب مسؤكال جنائيا كل شخ  ؽللػك األىلية ذلذه ادلسؤكلية ")

 

 

 المطلب الثاني

 أسس المسؤولية الجنائية للبنوك

 : أساسُت علا األساس الفلسفي ك األساس القانوين لوأساس ادلسئولية اجلنائية اف 

 : األساس الفلسفي : انقسم األساس الفلسفي اذل ثالث مذاىب ، علا :أوال
 : المذىب التقليدي -ٔ

ساد ىذا ادلذىب أكال بُت صبيع ادلشت لُت بادلسائل اجلنائية ك ال يزاؿ حىت اليـو متبعا يف أغلب التشريعات، ك ىو 
أف يف كسعة األحجاـ على ارتكاب ادلذىب التقليدم يف ربديد أساس ادلسؤكلية ك مناط مسؤكلية اجلاين مردىا 

اجلرؽلة بدال من اإلقداـ عليها فإذا أقدـ عليها عد مسؤكال أدبيا حلصيانو أكامر ادلشرع ك نواىيو ك يستطرد أنصار 
ىذا الرأم بأنو مهما كانت ثقل الدكافع اليت تض ط على إرادة الفرد لتوجيهو كجهة فإف من ادلؤكد أف يبقى لديو 

                                                           

، ص 1975زلمود صليب حسٍت، شرح قانوف العقوبات اللبناين )القسم العاـ( ، الطبعة الثانية ، دار النقرل للطباعة ك النشر، سنة  (ٖ)
469  . 

) اجلزائر(، اعة كالنشر كالتوزيع عُت مليلة سليماف، شرح قانوف العقوبات، القسم العاـ، اجلزء األكؿ " اجلرؽلة" دار اذلدل للطبهللا عبد ا (ٗ)
 . 255ص 

 . 296السابق،ص  صدرالقاضي فريد الزغيب،ادل (٘)
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يز بُت اخلَت ك الشر ك الصواب ك اخلطأ ك عليو أف يتبع طريق اخلَت ك يبتعد عن طريق الشر القدرة على أف ؽل
حبكم كاجب األخالؽ أك اآلداب اليت عليو أف يراعيها، فإذا عاد عن طريق اخلَت ك اقدـ على اجلرؽلة فقد اخطأ 

مع ال يراعي ىذه احلقيقة ك ال يشعر ضمَته بقبحو ك من مث فقد حقت عليو ادلسؤكلية ك أف أم رد فعل يف اجملت
 (.ٔيكوف فقط سلالفا للعناصر األكلية للعدالة بل منافيا أيضا للمنطق ك ادلعقوؿ )

ك ال يعٌت القوؿ حبرية االختيار أف اإلرادة ربدد بعيدا عن كل مؤثر فإف االعًتاؼ هبذه اجلرؽلة يعٍت أف اإلنساف إذا 
كاجهتو مؤثرات متعددة بعضهما يدفعو إذل العمل ك البعض يرغبو عنو فسيظل لو دائما القدرة على االختيار ك يف 

ؤثرات سلتلفة فإنو ال يتصرؼ كاحليواف الذم ذبئ ردكد أفعالو ذلك يذىب الرأم إذل أف اإلنساف إذا ما كجهتو م
تلقائيا بل على العكس يتصرؼ بطريقة إغلابية إذ ؼلتار الطريق الذم يسلكو بُت عدة طرؽ تعرض أمامو ك لكن 

ختياره الطريق ادلؤثر الذم ي رل اإلنساف باتباعو كىو يف اختياره ذلذا الطريق ال ؼلضع تلقائيا لقوة ادلؤثرات جل ال
ىو: ك يرل أصحاب ىذا ادلذىب أف حرية االختيار ك ما يًتتب على سوء االختيار من مسؤكلية ضمَته ىي 

 (.ٕ)األساس الوحيد ادلتصورة للمسؤكلية 

 

فإف الشهور هبالو سنده يف ضمَت كل شخ  ك ما داـ اإلنساف يتطلب الثناء على ما يصنع فإنو ك الشك 
ك ال يصح للقانوف أف يهدر إحدل العقائد األساسية اليت تسود اجملتمع بل أهنم يستحق العقاب على ما يرتكب 

يركف يف االعًتاؼ حبرية االختيار ما يدفع الفرد على أف يعمل دائما على انتهاج السبيل األمثل ك إذل زيادة طاقاتو 
عليو ك ال قبل لو ك ال  للت لب على التوازع الريرة اليت قد تعرض لو ك القوؿ بعكس ذلك غلعل الشخ  مقدرة

إرادة لو يف إحداثها ك سيتتبع ىذا القوؿ أنو إذا نتفت حرية االختيار انتفت بالتارل ادلسؤكلية ك إذا قل نصيب 
نتيجة ذلذا ادلبدأ إذا إنعدمت حرية االختيار لدل شخ  ما  الفرد من ىذه احلرية خفت مسئوليتو تبعا لذلك

ضمَته فال ؽلكن إسناد اخلطأ إليو أم ال ؽلكن اعتباره سلطئا ك بالتارل فال جلنوف أك ص ر من انتفت مسؤكلية 
ك تأسيسا على ذلك فقد نظر ىذا الفقو إذل العائد أك ادلعتاد على أنو مسؤكؿ أدبيا ، تنهض قبلو ادلسؤكلية اجلنائية

بة على أف يرجع يف عن عودتو الرتكاب اجلرؽلة ك أف ىذا التكرار يعترب ظرفا مشددا ؽلكن من تشديد العقو 
 استخالص ىذا الظرؼ دلعايَت موضوعية حبتة قائمة على اجلرائم اليت سبق احلكم عليو بسببها.
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يرل أنصار ىذا ادلذىب أف أساس ادلسؤكلية ؽلكن يف حرية االختيار، فاإلنساف البالغ العاقل لو ملكات عقلية 
يب ك اخلبيث، بُت احلالؿ ك احلراـ، مدركا لعواقب أفعالو تسمح لو بالقدرة على التمييز بُت اخلَت ك الشر، بُت الط

متحكما يف سلوكو أتيا يف ذلك من األفعاؿ ما أراد، فالشخ  إذا ارتكب فعال هني عنو القانوف أك امتنع عن 
ك على ذلك فإف مسؤكلية الشخ  ال تنتفي إال إذا فقد ىذا ، فعل أمر بو القانوف كجبت مسائلتو عما كقع منو

  قدرتو على االختيار ذلك أف معاقبتو سوؼ تكوف ظلما من جهة ك غَت رلدية من جهة أخرل. األخَت

كذلك أف ال اية من العقاب ىي الردع ك ال تتحقق ىذه ال اية بالعقاب مع التجرد من قدرة اإلدراؾ أك حرية 
 االختيار.

ا غاب اس للمسؤكلية اجلنائية فإذا مك عليو فإف ادلذىب التقليدم يكوف قد قبل حرية االختيار ك اإلدراؾ كأس
 (.ٔ)ذلك انتفت مسؤكلية اجلاين 

 : المذىب الواقعي أو الوضعي -ٕ
أنشأ ىذا ادلذىب نتيجة للتقدـ ادلطرد يف العلـو الطبيعية ك صلاحها يف الكشف عن األسباب ادلختلفة لكثَت من 

االجتماعية أف اجلرؽلة ليست شبرة حرية االختيار بل الظواىر الطبيعية ك كذلك رأم كثَت من ادلشت لُت بالعلـو 
اعتربىا ظاىرة إنسانية ال بد من أف ربكمها ىي األخرل أسباب سلتلفة سواء كانت أسباب طبيعية أك عضوية أك 
نفسية تؤدم إليها حتما ك أف القوؿ حبرية االختيار ال تعدك أف تكوف كعلا شخصيا يكذبو الواقع العضوم ك 

اكلة اذلركب من التعمق يف دراسة أسباب اجلرؽلة بإلقاء اللـو كلو على اجلاين، ك يرد أنصار ىذا النفسي ك زل
ادلذىب عما اهتمو بو خصومهم من أف احلتمية تؤدم إذل اجلمود ك عدـ مواجهة اجلرؽلة باعتبار أهنا نتيجة حتمية 

درية فليست احلتمية دبعناىا الصحيح مثالية المناص من كقوعها ك يركف بأف ىذا القوؿ فيو خلط بُت احلتمية ك الق
اخلموؿ ك اجلمود بل تدفع دائما إذل العمل ك إذل التحرم عن األسباب دلقاكمتها فتمتنع بالتارل نتائجها ك أف 
اإلؽلاف بتسلسل األسباب غلعلها تنظر للجاين كضحية للظركؼ االجتماعية الداخلية ك اخلارجية فليس ىناؾ 

ف ك بسبب ىذه اخلطورة غلب أف يوضع كل من ؼلرؽ قاعدة من قواعد قانوف العقوبات مذنبوف ك لكن خطرك 
حبيث ال يستطيع اإلضرار، إذ أف من حق اجملتمع أف يدافع عن نفسو بل أف ذلك ىو كاجبو ك ذلذا ال يقيم أنصار 

عدؽلي اإلدراؾ أك زبفيف  احلتمية فكرة اجلزاء على ادلسؤكلية شلا يؤدم إذل عدـ إمكانية ازباذ أية إجراءات حياؿ
العقوبات ادلوقعة على ناقصي التمييز أك االختيار بالرغم من خطورة ىؤالء على اجملتمع ك ثبوت ارتفاع نسبتهم 

 .(ٕ) بُت رلموع اجملرمُت
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بعض الفقهاء من ىذه ادلدرسة أف حالة ىذه اخلطورة تستدعي مواجهة أمرين علا خطورة اجلاين من ناحية ك  كيرل
قابلية التكييف يف احلياة االجتماعية من ناحية أخرل، ك تواجو خطورة اجلاين بالتدابَت البوليسية الوقائية، بينما 

ماعية ك تقـو حالة اخلطورة االجتماعية كما تستتبعو من ترتبط قابليتو للتكييف باألغراض العملية للعدالة االجت
تدابَت فبل ارتكاب اجلرؽلة، أما قابليتو للتكييف فال تثور إال بعد كقوع اجلرؽلة ك يقصد مالءمة اجلزاء ادلتخذ حلالة 

لعلم اإلجراـ. ك  اخلطورة اجلنائية اليت عليها ادلتهم، ك قد أيد بعض الفقهاء ىذه التفرقة يف ادلؤسبر الدكرل الثاين
تكمن ىذه التفرقة من رباشي اخلشية من ازباذ معيار احلالة اخلطرة سبيال لالعتداء على احلريات الفردية كما أهنا 
سبكن من ناحية أخرل من الت لب على كثَت من ادلتناقضات اليت كقع فيها االرباد الدكرل لقانوف العقوبات ك بعض 

تواجو بالعقوبة بينما تستدعي حالة اخلطورة تدبَتا احًتازيا ك أف يقتصر معيار احلالة الفقهاء الذين يركف أف اجلرؽلة 
اخلطرة على بعض فئات من اجملرمُت ك ىم العائدكف ك الشواذ ك القصر اخلطركف، فهذه التفرقة لن تؤدم بنا إذل 

اد تدبَت احًتازم لن يثور إذل بعد التورط مقدما يف ربديد من ىو اجملـر اخلطر ك اجملـر ال َت خطر إذ البحث يف ارب
ارتكاب اجلرؽلة ك بسبب حالة الشخ  اخلطرة اليت تستشف من احتماالت عودتو للجرؽلة ك ىذه االحتماالت 

 .(ٔ) زبتلف باختالؼ فئة اجملرمُت
دلسؤكلية مؤيدم ما تقدـ أف أنصار ىذا الرأم ينظركف إذل اجلرؽلة باعتبارىا ذنبا يستقبحو الضمَت ك يًتتب عليو ا

اجلنائية، ك ال تصبح العقوبة جزاء ىذا الذنب تفضي باجملازاة عليو العدالة ادلطلقة أك العدالة مع ادلصلحة، ك إظلا 
تصبح كظيفة العقاب رلرد كسيلة للدفاع عن اجملتمع، ك زبتلف الوسيلة تبعا الختالؼ األشخاص، ك أف التعبَت 

ذلك أف فكرة التفكَت ك إرضاء الشعور بالعدؿ ال يعٍت هبا اجملتمع  بالعقوبة عن ىذه الوسيلة خطأ يف التسمية،
عند تقدير ىذه الوسيلة فهو إظلا يعٍت بالدفاع عن نفسو ككقاية آمنة يف ادلستقبل، لذلك فإنو ال ينظر إذل اجلاين 

 دلستطاع.نظرة الثأر ك التشفي منو، بل العكس ينظر باعتباره منكوب سيئ احلظ ك يعمل على إصالحو بقدر ا
ك رلمل القوؿ أنو بينما ال يكفي أصحاب ادلذىب التقليدم يف قياـ ادلسؤكلية اجلنائية بصدكر اجلرؽلة من الفرد بل 
يشًتطوف حلقو كسطى بينهما ك ىي أف يكوف اجلاين سلطأ، فإف أصحاب ادلذىب الواقعي ي فلوف تلك احللقة 

رة الفرد ليست ذنبو ك مسئوليتو األدبية ىي ادلسؤكلية أماـ الوسطى ك يكتفوف دبجرد صور اجلرؽلة ىي الفرد فخطو 
 اجملتمع ك يكتفي يف ذلك صدكر اجلرؽلة من الفرد أم إسناد الفعل الضار إليو.

أنصار ىذا ادلذىب على حرية االختيار كأساس للمسؤكلية اجلنائية على غرار ادلذىب التقليدم فاحلقيقية  تكزدل ير 
يف رأيهم أف السلوؾ اإلجرامي شأنو شأف كافة الظواىر الطبيعية ك االجتماعية خاضع لقانوف السببية، ناشئ عن 

ادم باخلطورة اإلجرامية الكامنة يف اجلاين  فادلذىب الوضعي ينشخصية اجلاين ك ظركؼ بيئية خاصة،  تفاعل بُت
كأساس بديل للمسؤكلية اجلنائية اليت ترتكز على حرية االختيار، ذلك أف ىذه اخلطورة تدفع اجملتمع بأف يوجهها 
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ك يبعد عن نفسو عواقبها ك ىذا األمر الذم أدل إذل اتساع إقامة ادلسؤكلية على ىذا األساس فتشمل بذلك 
العاقل ك اجملنوف ، ذلك أف أساس ادلسؤكلية ليس حرية االختيار ك اإلدراؾ، إظلا اخلطورة  الص َت ك الكبَت،

 .(ٔ) اإلجرامية
 : لمذىب التوفيقيا -3

كيسمى بادلذىب االختيارم النسيب ، كيرل أصحاب ىذا ادلذىب أف كال ادلذىبُت ينطوم على الصواب 
عوامل كثَتة ذلا تأثَت عليها ، كما أف ىذه العوامل كاخلطأ ، فإرادة االنساف ليست حرة مطلقة ، بل ىناؾ 

ليست ىي اليت ربتم على االنساف أفعالو كذبربه عليها ، كىذا الضرر يكفي لتكوين أساس أديب للمسئولية 
إذا فاألساس الفلسفي دلسائلة البنك جنائيا عن أعمالو قائم على أساس من ، اجلنائية قوامو اإلدراؾ كاالختيار

االجتماعية كاخلطورة ، كليست على أساس ادلسئولية كاألخالقية ، كما ؽلكن تطويع العقوبات اخلاصة ادلسئولية 
بالشخ  الطبيعي لتشمل الشخ  االعتبارم دلواجهة خطره على السياسة اجلنائية ، كإيقاع عقوبة احلل 

 .(ٕ) حلبسللشخ  ادلعنوم بدال من عقوبة اإلعداـ للشخ  الطبيعي ، ككقف نشاطو بدؿ عقوبة ا
 ثانياً : األساس القانوني :

لقد أصبح الشخ  االعتبارم ظاىرة حضارية قائمة ، كاالعًتاؼ دبسئوليتها جنائيا أمر سبليو الضركرة كتفرضو  
احلاجة اذل مسايرة التقدـ الصناعي كال سيما االنفتاح التجارم ربت مضلة منظمة التجارة العادلية ،كالتزاـ 

جنائية ذبعل الشركات تطلق يديها يف سائر الدكؿ ادلوقعة عليها ، فًتؾ الشخصيات ادلعنوية دكف مساءلة 
 (، ٖاجملاالت دكف النظر اذل شرعية عملها كخرقو للقوانُت )

 
 المطلب الثالث

 المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي
ترمي إذل  أك ادلعنوم، ىو رلموعة من األشخاص أك رلموعة من األمواؿ االعتبارمالشخ  ىو الشخ  ادلعنوم: 

عن شخصية ادلكونُت ذلا كياهنا ادلستقل   ك يعًتؼ ذلا القانوف بالشخصية القانونية، ك يكوف ذلاربقيق غرض معُت، 
قد أصبح أمرا  االعتباريةبوجود األشخاص ادلعنوية أك  االعًتاؼإذا كاف ، األمواؿكعن شخصية من قاـ بتخصي  

يف رلموعة من األشخاص  -كما سبق البياف  -كاقعا كمسلما بو يف سلتلف القوانُت الوضعية كاليت تتجسد 
الطبيعيُت أك رلموعة من األمواؿ اليت تسمح بقياـ ذمة مالية مستقلة زبص  لتحقيق غرض معُت يتمتع من أجلها 

احلقوؽ. فإف  كاكتسابكأداء الواجبات  االلتزاماتلتحمل  الكياف ادلعنوم بالشخصية القانونية اليت ذبعلو أىال
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شخصا مستقال عن شخصية األفراد  باعتبارىااألمر على خالؼ ذلك حوؿ إمكانية ربميلها ادلسؤكلية اجلنائية 
كحلساهبا من تصرفات غَت مشركعة يعاقب عليها القانوف. حيث خضعت  بامسهاادلكونُت ذلا عما يقع من شلثليها 

بُت قبوؿ تلك ادلسؤكلية أك سؤكلية اجلنائية لغشخاص ادلعنوية جلدؿ فقهي كبَت، كتردد تشريعي كقضائي فكرة ادل
أف التشريعات اجلنائية من حيث موقفها من ادلسؤكلية اجلنائية ألشخاص ادلعنوية انقسمت إذل فئتُت: فئة رفضها، 

قد سبسكت بادلذىب التقليدم الذم ينفي ادلسؤكلية تقر هبذه ادلسؤكلية كىي االذباه احلديث، أما الفئة االخرل ف
 (.ٔ) اجلنائية عن االشخاص ادلعنوية

 أوال: عدم إمكان مساءلة الشخص المعنوي جنائيا 
يرفض أنصار ىذا الرأم مساءلة الشخ  ادلعنوم جنائيا عن اجلرائم اليت ترتكب بامسو كحلسابو، من قبل شلثليو 

دبساءلة كعقاب ادلمثل القانوين للشخ  ادلعنوم عن اجلرؽلة اليت اقًتفها، كسندىم أثناء قيامهم بأعمالو. كيقركف 
يف ذلك أف الشخ  ادلعنوم ىو رلرد افًتاض قانوين، ا يتصور أف يرتكب الركن ادلادم للجرؽلة، كاف يتوفر على 

كما أف توقيع العقوبة ث،  راسخة يف قانوف العقوبات احلديالركن ادلعنوم للجرؽلة، كىي إحدل الركائز كادلبادئ ال
على الشخ  ادلعنوم سيجعلها تصيب األشخاص الطبيعيُت ادلكونُت لو دكف تفرقة بُت من اذبهت إرادتو إذل 
ارتكاب اجلرؽلة، كمن دل يردىا، كىذا يتناىف مع مبدأ شخصية العقوبة، الذم يقضي بأنو اف يسأؿ جنائيا الشخ  

ا. كما أف أغلب العقوبات غَت قابلة للتطبيق على الشخ  ادلعنوم الذم ارتكب اجلرؽلة أك ساىم يف ارتكاهب
كباخلصوص عقوبة االعداـ، كالعقوبات السالبة للحرية. كعلى الرغم من ذلك فإنو يسلم جبواز ازباذ التدابَت 

ادلعنوم كالوضع ربت احلراسة أك الرقابة، يف مواجهة الشخ   االحًتازية ، كادلصادرة، كاحلل، ككقف النشاط،
 . (ٕ)الذم يثبت أنو يشكل خطورة على اجملتمع

 ثانيا: ضرورة إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي

يذىب الرأم ال الب يف فقو احلديث إذل القوؿ بوجوب مساءلة الشخ  ادلعنوم جنائيا إذل جانب 
م، كسند الفقو احلديث يف الشخ  الطبيعي، الذم ارتكب اجلرؽلة أثناء شلارستو عملو لدل الشخ  ادلعنو 

ذلك، أف جوىر ادلسؤكلية يف احلالتُت ىو االرادة، كأف الشخ  ادلعنوم ؽلكنو أف يرتكب الركن ادلادم لكثَت 
من اجلرائم، كالنصب، خيانة االمانة، التزكير، التهرب الضرييب، كاجلرائم ضد البيئة، باإلضافة إذل حقيقة 

ماعات، ادلداكالت كالتصويت يف رللس اإلدارة، األمر الذم يعٍت أنو اإلرادة اجلماعية اليت تتجسد باالجت

                                                           

توفيق حسن فرج، ادلدخل للعلـو القانونية، النظرية العامة للقانوف ك النظرية العامة للحق، الدار اجلامعية للطباعة ك النشر سنة  (2)
 .ٕٗٚ، ص ٖٜٜٔ

خالد الدؾ، )ادلسؤكلية اجلنائية للشخ  ادلعنوم( حبث منشور على موقع )العلـو القانونية(  (ٔ)
http://www.marocdroit.com  ٓٔتاريخ الزيارة/ٖ/ٕٓٔٚ. 

http://www.marocdroit.com/a2820.html
http://www.marocdroit.com/a2820.html
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يتصور أف يتوفر الركن ادلعنوم للجرؽلة لديو، باإلضافة إذل تطبيق معظم العقوبات عليو، كال رامة، ادلصادرة، 
 احلل، حرمانو من مزاكلة نشاط معُت، أك نشر احلكم الصادر باإلدانة كىذه العقوبة من شأهنا ادلساس

 (.ٔ) بسمعتو

 

 

 

 

 

 

 
 المبحث الثاني

 مفهوم غسيل األموال
 

تُعدُّ ظاىرة غسيل األمواؿ يف العصر احلارل من أبرز الظواىر االجتماعية ادلتفشية يف أقطار عديدة من الكرة 
الذم غلعلها شوكة يف خاصرة   -ليس من حيث مدل انتشارىا الواسع  كأْشَكلها،كمن أْعَقد الظواىر  األرضية،

كطرؽ عالجها كالقضاء  كربديدىا،بل كأيضا من حيث صعوبُة بلورهتا  فحسب،كل الدكؿ ادلتقدمة منها كادلتأخرة 
 عليها.

مصطلح كىناؾ من يرجع ظهور ىذا ادلصطلح إذل فًتات متأخرة من القرف ادلاضي ، حيث ترجع أصوؿ اقتباس 
، حيث ظهر ىذا ادلصطلح ألكؿ مرة يف  ٖٜٚٔغسيل األمواؿ إذل ما نشرتو بعض الصحف األمريكية عاـ    

 .(ٔ)اإلطار القضائي كالنظامي ، كمنذ ذلك الوقت  أصبح ىذا ادلفهـو مقبوالن كمنتشرنا

                                                           

 .ٜٜٚٔ-الطبعة األكذل –دار النهضة العربية القاىرة  –دراسة مقارنة - ادلسئولية اجلنائية لغشخاص ادلعنوية–  شريف سيد كامل (ٕ)
 .ٖٕ- ٕٕص–
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ادلطلب الثاين سنذكر خصائ  كسنتطرؽ يف ىذا ادلبحث اذل التعريف دبفهـو غسيل األمواؿ يف ادلطلب األكؿ كيف 
 جرؽلة غسيل األمواؿ، كمراحل عملية غسيل األمواؿ كمطلب ثالث.

 المطلب األول

 تعريف غسيل األموال

بادلفهـو الضيق ل سيل  ليس ىناؾ اصباع حوؿ تعريف غسيل األمواؿ فتذىب بعض التشريعات اذل االخذ
األمواؿ كتقتصر ىذه العمليات على زلاكالت إخفػاء بعػض ادلتحصالت من االذبار غَت ادلشركع يف ادلخدرات 

   (.ٔ)دكف بقية اجلرائم، كتأخذ بعض بادلفهـو الواسع حيث تشمل ادلتحصالت لكافة األعماؿ اإلجرامية 

   اوال: المفهوم القانوني الضيق لغسيل األموال 
من جرؽلة االذبار غَت  األمواؿ ادلتحصلةيقصد بادلفهـو الضيق ل سيل األمواؿ، أف األمواؿ غَت ادلشػركعة ىػي 

إلخفاء حقيقتها كي تبدك أمواال مشركعة، كاتفاقية  يسعى ال اسلادلشركع يف ادلخدرات كادلؤثرات العقلية كاليت 
خدرات كادلؤثرات العقلية تعترب ادلصدر األكؿ للتعريف القػانوين األمم ادلتحدة دلكافحة االذبار غَت ادلشركع يف ادل

الوصف  الستخدمتالرغم من أهنا دل تستخدـ ادلصطلح بصورة مباشرة يف أم من موادىػا  األمواؿ على ل سػيل
ادة اللفظي للفعل ادلادم ذلذه اجلرؽلة كادلستمدة من ادلادتُت األكذل كالثالثة من نفس االتفاقية حيث نصت ادل

األكذل الفقرة األكذل على ما يلي: "يقصد بتعبَت األمواؿ أيا كاف نوعها مادية كانت أك غَت ماديػة، منقولػة أك 
القانونية أك الصكوؾ اليت تثبت تلك األمواؿ أك أم حق متعلق هبا  ملموسة كادلستنداتأك غيػر  ثابتة ملموسة

"(ٕ)  . 
أك حصل عليها بطريق  يقصد بتعبَت ادلتحصالت أم أمواؿ مسػتمدةكجاء يف الفقرة الثانية من نفس ادلادة:" 

. كربدثت ادلادة الثالثة من نفس 3مباشر أك غَت مباشر من ارتكاب جرؽلة منصوص عليها يف الفقرة أ من ادلادة 
على ازباذ  كادلؤثرات العقلية، كحثت االتفاقية الدكؿ األطراؼ ادلتعلقة بادلخدراتاالتفاقية عػن رلموعػة اجلػرائم 

من  بتجرمي األفعاؿ التالية: ربويل أك نقل األمواؿ مع العلم بأهنا مستمدة من أم جرؽلػة الالزمة ادلتعلقةالتدابَت 
اجلرائم ادلنصوص عليها يف الفقرة الفرعية "أ"،ك كذلك إخفاء أك سبويو حقيقة األمواؿ أك مصدرىا أك مكاهنا أك 

قوؽ ادلتعلقة فيها مع العلم بأهنا مستمدة من جرؽلة من اجلرائم ادلنصوص طريقة التصرؼ هبا أك حركتها أك احل
                                                                                                                                                                                     

، الريػاض ، ص  ٕٚٓٓ، ٔزلمد بػن أضبػد بػن صػاحل الصػاحل ، جرؽلػة غسػيل األمػواؿ بػُت الشػريعة اإلسػالمية كالػنظم الوضػعية ،ط  (ٔ)
ٖٓ 

، رسالة ماجستَت غَت منشورة ،سوريا: جامعة ظاىرة غسيل األمواؿ كالتعامل معها يف اجلمهورية العربية السوريةعماد ضبودة ، (ٕ)
 .88، ص2006دمشق ،

 .89 - 88، ص مصدر سابقعماد ضبودة،  (ٔ)
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عليها يف الفقرة "أ" كادلالحظ على ىذا التعريػف أنو مفرط يف التضييق حيث اقتصر على األمواؿ غَت ادلشركعة 
 برنامج األمم ادلتحدة ادلتأتية من جرائم االذبار غَت ادلشركع بادلخدرات كادلؤثرات العقلية، كيرل خرباء التدريب يف

الدكرل دلكافحة غسيل األمواؿ بأف غسيل األمواؿ عبارة عن "عملية يلجأ إليها من يتعػاط ل االذبار غَت 
، أك استخداـ الدخل يف كجو غَت غَت ادلشركعادلشركع بالعقاقَت ادلخدرة إلخفاء كجود دخػل أك إلخفػاء مصػدره 

ك ىو بعبارة أبسط، التصرؼ يف النقود يبدك ككأنو دخل مشركع علو مشركع، مث يقـو بتمويو ذلك الدخل ليج
أصلها احلقيقي".  كسارت على النهج السابق االتفاقية العربية دلكافحة االذبار غيػر  بطريقػة زبفػي مصػدرىا أك

 ػة كاخلامسةكالثانيكىو ما يتضح من خالؿ ادلواد األكلػى  1994ادلخدرات كادلؤثرات العقلية لسنة  ادلشػركع فػي
 .  (ٔ) كغَت ذلك من موادىا، كاليت تتطابق مع نظَتهتا يف اتفاقية األمم ادلتحدة

 ثانيا: المفهوم القانوني الواسع لغسيل األموال  
كفقا للمفهـو ادلوسع ل سيل األمواؿ، فإنو يتسع ليشمل باإلضافة إذل األمواؿ الناذبػة عن جرائم ادلخدرات 

كاف نوعها كالتشريعات اليت أخذت هبذا االذباه  العائدات ادلالية الناذبة عن اجلرائم األخػرل أيػاكادلؤثرات العقلية، 
 السلوؾ اإلجرامي أك أشكاؿ السلوؾ اإلجرامي ل سيل األمػواؿ التعريػف كصورل سيل األمواؿ قامت باخللط بُت 

 كؽلكػن تقسػيم التشريعات يف ىذا اجملاؿ إذل ثالثة اذباىات:  

 / اتجاه التقيد أو الحصر:   أوال
األمواؿ حيث أخذ هبذا  عنو ال سيليقـو ىذا االذباه على تعداد اجلرائم األصلية اليت تصلح ادلتحصالت الناصبػة 

عند تعريفها ل سيل األمواؿ حيث جاء  االذباه قانوف مكافحة غسيل األمواؿ ادلصرم يف ادلادة الثانية ؼ ب،
اكتساب األمواؿ أك حيازهتا أك التصرؼ فيها أك إدارهتا أك حفظها  ينطػوم علػىفيها: غسل األمواؿ كل سلوؾ 

أك استبداذلا أك إيداعها أك ضماهنا أك استثمارىا أك نقلها أك ربويلها أك التالعب يف قيمتها إذا كانػت متحصػلو 
بذلك مىت كاف القصد من ىذا جرؽلة من اجلرائم ادلنصوص عليها يف ادلادة الثانية من ىذا القانوف مع العلم  مػن

فيو أك ت َت حقيقتو أك احليلولة دكف  السلوؾ إخفاء ادلاؿ أك سبويو طبيعتو أك مصدره أك مكانو أك صاحب احلػق
كحددت ادلادة الثانية من ، اكتشاؼ ذلك أك عرقلة التوصل إذل شخ  شلن ارتكب اجلرؽلة ادلتحصل منها ادلاؿ

كاجلواىر كادلواد ادلخدرة كجلبها كتصديرىا كاالذبار  كتصنيع النباتاتنها زراعػة نفس القانوف رلموعة من اجلرائم م
االذباه هبا كجرائم استَتاد األسلحة كالذخائر كادلفرقعات كاالذبار فيها كصنعها ب َت ترخي  كغَتىا. كأخػذ هبػذا 

ي األمواؿ الناذبة عن رلموعة اللبناين حيث حددت ادلادة األكذل ادلقصود باألمواؿ غَت ادلشركعة، كى ادلشرع
  .(ٕ)زلددة من اجلرائم كزراعة ادلخدرات أك تصػنيعها أك االذبػار هبػا

                                                           

 .90 ، ص عماد ضبودة، مصدر سابق (ٕ)
دار ، القػػاىرة: 02، طبشػػأف مكافحػػة غسػػل األمػػواؿ 2002لسػػنة  80شػػرح القػػانوف ادلصػػرم رقػػم حسػػاـ الػػدين زلمػػد أضبػػد ، (ٔ)

 .  22، ص 2003النهضة العربية، 
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 ثانيا / اتجاه اإلطالق:  
كيعٍت عدـ التحديد ادلسبق للجرائم األصلية مصدر ادلاؿ غَت ادلشركع، كقد أخذت هبذا االذباه اللجنة األكربية 

عملية ربويل األمواؿ من ادلتحصالت من أنشطة أنو  غسػيل األمػواؿ علػىدلكافحة غسيل األمواؿ حيث عرفػت 
ذلذه األمواؿ أك مساعدة أم شػخ  ارتكػب جرمػا  كاحملظورالشرعي  إجرامية هبدؼ إخفاء أك إنكار ادلصدر غَت

   (.ٔ)القانونية عن االحتفاظ دبتحصالت ىذا اجلـر ليتجنب ادلسؤكلية
 ثالثا / االتجاه المختلط:  

كيقـو ىذا االذباه على ذبرمي غسيل األمواؿ بأنو عملية من شأنو إخفاء ادلصدر غَت ادلشركع الذم اكتسبت منو 
اليت يلجأ إليها اجملرموف لتمويو ادلصادر غَت  األمواؿ، كعلى بساطة ىذا التعريف إال أنو يشمل كافة األفعػاؿ

ليات ادلتداخلة إلخفاء ادلصدر غَت ادلشركع لغمواؿ رلموعة من العم ادلشركعة إليراداهتم كيرل آخػركف بأنػو
ادلباشر  كإظهارىا يف صورة أمواؿ متحصلو من مصدر مشركع أك ادلساعلة يف توظيف أك إخفػاء أك سبويػل العائػد

 .  (ٕ) أك غَت ادلباشر جلناية أك جنحة

 

 الثانيطلب الم

 خصائص جريمة غسيل األموال

كوهنا سبس   جرؽلة اقتصاديةجرؽلة غسيل األمواؿ جرؽلة اقتصادية حيث تعترب جرؽلة تبيض األمػواؿ 
باقتصاديات الدكؿ شلا يؤدم إذل هتديد كياهنا كاستقرارىا حيث صلد أف ىذه األمواؿ ادل سولة تعود بفائدة على 
الدكلة ادلستقبلة أك ادلهرب إليها ىذه األمواؿ قصد تنقيتها كتبيضها كإعادة ضخها من جديد يف االقتصاد الوطٍت 

كإدارة ادلطاعم كاحملالت الفاخرة، أك اجملوىرات كالعيادات الطبية   يف شػكل مشػاريع سلتلفػة متعددة ادلالمح،
كقد يتعدل األمر ىذه األنشطة االقتصادية الًتفيهية االستهالكية إذل أنشػطة أخػرل إنتاجية ، اخلاصة كالوكاالت

سلاطر كثَتة كلعل  كىو ما يعٍت يف هناية األمر خلق قول اقتصادية مؤثرة داخل اجملتمع، كعليو فانػو ذلذه الظاىرة
أبرزىا نشوء ربالف بُت اجلرؽلة كاالقتصاد كىو ربػالف زلفوؼ باألىداؼ ال امضة كاالنتماءات غَت ادلعلنة، كردبا 

   .(ٖ)غَت ادلعركفػة ككػذا األفػاؽ اجملهولة غَت ادلتوقعة

                                                           

 .  25ص ،  حساـ الدين زلمد احم، مصدر سابق (ٕ)
 .  27حساـ الدين زلمد احم، مصدر سابق ، ص  (ٖ)

 .36، ص 2003  بابكر الشيخ ،غسيل األمواؿ: آليات اجملتمع يف التصدم لظاىرة غسيل األمواؿ، عماف: دار كمكتبة احلامد، (ٔ)
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 اوال: جريمة غسيل األموال جريمة عالمية  
ف يقع يف إقليم دكلة من الدكلة، إال أف ثورة االتصاالت اليت إنو عادة ما ترتكب اجلرؽلة يف إطار مكا

تفجرت خالؿ القرف العشرين صاحبها انتشار لظاىرة اجلرؽلة عادليا حبيث أصبحت اجلرؽلة الواحدة ترتكب على 
ض أف جرؽلة تبي اجلرائم، حيثعدة أقاليم سلتلفة كمتباعدة كثَتا يف بعض األحيػاف كجرؽلة غسل األمواؿ من ىذه 

األمواؿ تتضمن يف مراحلها عمليات نقل كهتريب األمواؿ غَت ادلشركعة من مكاف إذل آخر كمن دكؿ إذل أخرل 
 يعتقد اجملـر أف ىذه األمواؿ ستكوف يف مأمن فيها كأهنا بعيدة عن الشبهات كعن عيوف سػلطات الرقابة. 

األمواؿ لتحقيق ىذه ال اية من احلدكد ادلفتوحة بُت الدكؿ التػي زاد انفتاحها بعد إنفاذ أحكاـ  كيستفيد غاسلو
اليت تقدمها التكنولوجيا احلديثة اليت توفر ذلم قنوات مباشرة تصلهم بأسواؽ  كمن ادلزايااتفاقية التجارة العادلية، 

عمليات مصرفية الكًتكنية أك فعلية يتم من خالذلا  ادلاؿ العادلية دكف عناء أك مشقة، كذبرم يوميا عرب العادل
 غسل ادلاليُت من الدكالرات ادلتصلة بأعماؿ اجلرؽلة كاالذبار بادلخدرات كغَتىا من النشاطات غَت ادلشػركعة دكف
إعاقة ج رافية تضعها احلدكد اإلقليمية كقد أصبح دبقدكر غاسلي األمػواؿ ربريػك كنقػل كهتريب األصوؿ النقدية 
مهما بلغ حجمها من كإذل أم بقعة يف العادل ليتم خلطهػا بػأمواؿ كمشاريع اقتصادية تتسم بادلشركعية ليقوموا 

 .  (ٔ)عصابات اجلرؽلة ادلنظمة هبا لتمويل النشاطات اإلجرامية من جديد بعد أف تكتسب ىذه الصػب ة بإمػداد
 

تظهر يف أم مكاف من  اليت غلرم غسلها قػدكمن خالؿ ما سبق ؽلكن القوؿ بأف األمواؿ غَت ادلشركعة ك 
العادل خصوصا يف ظل احلملة العادلية دلكافحة ىذه الظاىرة حيث ستدفع ىذه الظاىرة ب اسلي األمواؿ ال 
زلالة من جراء ىذا الض ط إذل اذلرب إذل أماكن ال زبطر بباؿ يف زلاكلة للتخل  من الض وط كالرقابة 

 .   (ٕ) كرب من الربحبأ كادلالحقة أك سعيا كراء كسػ

   ثانيا: جريمة غسيل األموال جريمة اجتماعية
يعترب أك يصنف الفقهاء جرؽلة تبيض األمواؿ على أساس أهنا جرؽلة اجتماعية كذلك بالنظر إذل اذلدؼ الذم 

تساىم يف إضفاء الشرعية االجتماعية على ىذه األمواؿ لصاحل أباطرة ادلخدرات كاألنشطة اإلجرامية  ربققو كوهنا
طريق القياـ بتبييض األمواؿ غَت ادلشركعة من خالؿ بعض  األخرل دبختلف أنواعها، كيكوف ذلػك عػن

االجتماعية اء، كتكمن أيضػا اخلطػورة ادلشركعات كاألعماؿ اخلَتية كبناء ادلستشفيات اجملانية كرعاية األيتاـ كالفقر 
اخلَتم الشك أف  حيث ظاىرىا ادلشركع فمنغسيل األمواؿ يف ظاىرىا اخلَتم كما يف مرماىا البعيد غَت  جلرؽلة

مثل ىذه ادلشركعات تستقطب اىتماما صباىَتيا كشعبية قد ترقى إذل التأييد السياسي، كقد تنعكس آثار ذلك 
                                                           

 .ٖٛبابكر الشيخ، مصدر سابق، ص (ٕ)
 .ٓٗبابكر الشيخ، مصدر سابق، ص (1)
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إما بااللتفاؼ الشعيب حوؿ ادلرشحُت من أصحاب نشاطات غسل األمواؿ أنفسهم أك يف احلمالت االنتخابية  
    . (ٔ) من أنصارىم

 ثالثا: جريمة غسيل األموال جريمة مصرفية  

تنمو كتتكاثر عمليات  ادلاليػة كادلصرفيةتلعب ادلصارؼ دكرا بارزا يف عمليات تبييض األمواؿ، ألنو يف ادلؤسسات 
 غسيل األمواؿ حيث ذبد األمواؿ غَت ادلشركعة جوا من األماف كيبدك ذلك على مستويات عدة:  

تتيحو ادلؤسسات ادلصرفية من ضماف الكتماف كالسرية بفضل مبادئ سرية احلسابات ادلصرفية كعدـ ما -
ادلصريف يف عديد من الدكؿ  اب التطورأسبقابليتها للتجزئة، كىي مبادئ شكلت على مدل فًتة طويلة إحػدل 

 الكربل خاصة.  
ما تقدمو ىذه ادلؤسسات ادلالية كادلصرفية من قواعد كآليات عمل تقٍت بل ت من احلداثة كالتعقيد شوطا  -

كسائل االتصاؿ البال ة احلداثة   ككذا دخوؿك البطاقات ادلم نطة بعيدا فالتحويالت ادلصرفية الفورية اإللكًتكنية 
ىذه اآلفاؽ اجلديدة جعلت من ادلؤسسات ادلصرفية  كعمالئها كلكاإلنًتنيت فػي دائػرة التعامػل بػُت ادلصػارؼ 

ادلؤسسات إغراءا لتطهَت األمواؿ غَت النظيفة كال يكاد يقتصر القناع ادلصػريف علػى  الوسيلة ادلثلػى  كاألكثػر
أك اإلعلاؿ أك  طريق التواطؤاليت قد تتحوؿ إذل أداة لتبييض األمواؿ سواء حبسن نية أك عن ادلعركفة  ادلصرفية
   (.ٕ)القصد

   رابعا: جريمة غسيل األموال جريمة منظمة
من طرؼ شخصُت على األقل كتعرؼ اجلرؽلة ادلنظمة بأهنا  ارتكاهباحىت توصف اجلرؽلة بادلنظمة يشًتط 

كاالستقرار، سبارس أنشطة غَت مشركعة هبدؼ  يتسم بالثباتلػي متػدرج مؤسسة إجرامية ذات تنظيم ىيك
، التهديد، الًتكيع كالرشوة لتحقيق ىذا اذلدؼ كذلك يف سرية تامة مستخدمة العنفاحلصوؿ على ادلػاؿ 

اليت تظهر فيها كاجلرؽلة تتم بصور متعددة حسب أطرافها أك ظركفها أك اجملتمعػات  كضباية أعضائهالتػأمُت 
بل أكثر من ذلك صلد أف صور اجلرؽلة كظاىرة اجتماعية تتطور بتطور اجملتمع البشرم كإذا نظرنا إذل اجلرؽلة 

                                                           

 .ٗٗبابكر الشيخ، مصدر سابق، ص (2)
أركل فايز الفاعورم كإيناس زلمد قطيشات ،جرؽلة غسيل األمواؿ ادلدلوؿ العاـ كالطبيعة القانونية، عماف: دار كائل للنشر كالتوزيع،  (1)

 .34، ص 2002
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الدكرل منذ أمد بعيد صلد أهنا تطورت مع تطور  عرفها اجملتمعادلنظمة اليـو كصورة من صور اإلجػراـ التػي 
 .(.ٔ)ن الصعب ذباكزىاأصبحت سبثل خطورة م االجتماعية ادلختلفةاجملتمع كالعالقػات 

 

 المطلب الثالث
 عملية غسيل االموالمراحل 

يستفيد غاسلوا األمواؿ لتحقيق ىدفهم من احلدكد ادلفتوحة بُت الدكؿ كاليت زاد من انفتاحها إنفاذ أحكاـ 
اتفاقية التجارة العادلية، كمن ادلزايا اليت توفرىا التكنولوجيا احلديثة اليت توفر ذلم قنوات مباشرة تصلهم بأسواؽ 

 كآلية غسيل ادلواؿ ىناؾ اذباىاف نتناكؿ كل بشكل مستقل. ادلاؿ العادلية كادلراكز ادلصرفية، كلتحديد مراحل 

 االتجاه التقليدي     -ٔ
كمستقلة من حيث  متتابعة أساسيةكالذم يقـو على أساس أف عملية غسل األمواؿ تتم من خالؿ ثالث مراحل 

إذل ادلرحلة النهائية اليت يكوف فيها ادلاؿ قد  غاية الوصوؿكل مرحلة سبهد للمرحلة الالحقة إلػى  درجتها كتعقيدىا
 كبالتارل يكوف ال سيل قد مت إصلازه.   أصلو اإلجراميانقطعت صلتو سبامػا عػن 

GAFIتنسب ىذه النظرية التقليدية إذل خرباء 
  :كاليت ترل أف غسل األمواؿ يتم من خالؿ ادلراحل التالية  

   : مرحلة التوظيفالمرحلة االولى
كىي العملية  أك اإلعداد لل سيل اإليداع: اإلحالؿ: التوضيب األمطار"، كما يطلق عليها أيضا مرحلػة التمهيػد

السائلة ادلتحصل عليها من  من النقوداألكذل اليت يبدأ فيها غاسل األمواؿ بالتخل  من الكميات الضخمة 
ئل التبادؿ شيوعا يف عادل اإلجراـ كتعد أكثر كسا ىي أكثرالنشاط اإلجرامي األصلي، حيث أف السيولة النقدية 

كتعترب ىذه ادلرحلة من أخطر مراحل غسػل األمػواؿ  ،يف ىذا العادل من الناشطُتالوسائل قبوال بالنسػبة للعديػد 
صورة مبالغ مالية  فػي قد تكوفادلشركعة، كاليت  لغعماؿ غَتعلى التعاكف ادلباشر مع العوائد ادلالية  حيث تنطوم

صاحب ادلاؿ القذر بتوظيف أموالو عن  ادلرحلة يقـوص َتة على أساس أف بقاء كميات كبَتة من النقود يف ىذه 
إعادة اإلقراض، الفواتَت  طريق بعض األساليب التالية: التحويل كاإليداع عن طريق البنوؾ، الصفقات النقدية

كذا أعماؿ أخرل سلتلفة )ادلزادات للقطع الفنية النادرة أك السػيارات ادلزكرة، النقود البالستيكية، اإلنًتنت، ك 

                                                           

، 2006، اإلسػػكندرية: منشػػأة ادلعػػارؼ، 2ىػػدل حامػػد قشػػقوش ،اجلرؽلػػة ادلنظمػػة القواعػػد ادلوضػػوعية كاإلجرائيػػة كالتعػػاكف الػػدكرل، ط  (2)
   .18ص 
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أعظم الشركات  ، شراء احملالت التجارية أك ادلشركعات الص َتة الفاشلة اليت تصبح بعد فًتة مػنالقدؽلة الطراز
 . (ٔ)واؿاألم عمليا ت سلالناجحةكما تلعب صاالت القمار كالكازينوىات، كشركات الصرافة دكرا رئيسا يف 

أف األمواؿ غَت ادلشركعة  كما تعد مرحلة التوظيف ادلرحلة اليت يتعرض فيها ال اسل ألكرب خطر فبالرغم مػن
 .(ٕ)شوطا كبَتا يف طريق إضفاء صفة ادلشركعية عليها –خالؿ ىذه ادلرحلة  –تكوف قد قطعت 

عرضة الكتشاؼ أمرىا ألنو ليس من العسَت التعرؼ على من  غَت أف ىذه األمواؿ غَت ادلشػركعة تكػوف ال تػزاؿ 
مث عالقتو دبصدر ىذه األمواؿ سواء كاف نفس الشخ  الذم حقق األمػواؿ أك  لغمواؿ كمنقاـ بعملية اإليداع 

 .(ٖ)ينوب عنو يف ىذا اجملاؿ أك من خالؿ إحدل الشركات اليت ؽلتلكها كشخصية اعتباريػة  مػن

كرباكؿ األجهزة ادلعنية دبكافحة  ي أضعف حلقات غسيل األمواؿ مقارنة مع ادلراحل التاليةفهذه ادلرحلة إذف ى 
 .  (ٗ)غسيل األمواؿ تطوير كسائل كطرؽ حبثها كنشاطها إدراكا منها لصعوبة األمر إذا ما ذباكزت ىذه ادلرحلة

 
 (المرحلة الثانية: مرحلة التمويو )التعتيم والتغطية والترقيد

متتابعة، معقدة ككثَتة  القياـ بسلسلةكتسمى أيضا تسمى التشطَت أك التفريق أك التجميع، كيف ىذه ادلرحلػة يػتم 
أصل النقود غَت ادلشركعة زلل ال سيل كمصادرىا مع  من العمليات ادلالية كال اية منها الفصل أك قطع الصلة بػُت

   .كبالتارل إعطاؤىا غطاءا شرعيا كشريفا توفَت الت طية القانونية ذات الصب ة ادلشركعة ذلا
بنكي آخر، كؽلكن  بنكي حلسابكمن أىم الوسائل ادلستخدمة يف مرحلة التمويو: تكرار التحويل من حسػاب 

لضماف سرعة التحويل، كيتم اللجوء بصفة  الفنية ادلتطورةبعد ذلك ربويل النقود، كذلذا ال رض يستعاف بالوسػائل 
أك طلب القركض بضماف األمواؿ ادلودعة  خاصة إذل شركة متخصصة يف إجراء ىذه التحويالت السريعة 

كتوظيف حصيلة القرض يف اقتناء بعض األصوؿ ادلالية كالعينية، أك شراء األسهم كالسندات مث إعادة بيعها 
تتبعها أك مالحقتها أك أف ىذه  ادلصدر غَت ادلشركع لغمواؿ حيػث يصػعبكتسديد القركض كبالتارل يعتم على 

                                                           

، 2004عمر بن يونس، يوسف شاكَت، غسل األمواؿ عرب األنًتنيت" موقف السياسة اجلنائية"، القاىرة: دار النهضة العربية (ٔ)
  .138ص

، 2005عادؿ عبد اجلواد، زلمد الكردكسي، التعاكف األمٍت العريب كمكافحة اإلجراـ ادلنظم عرب الوطٍت، القاىرة: مكتبة اآلداب ، (ٕ)
  .79ص

 دار  :القاىرة العمليات، ىذه مكافحة يف البنوؾ كدكر األمواؿ غسيل لعمليات االقتصادية اآلثار عوض، السالـ عبد صفوت (ٖ)
 ٖٛ ص ، 2003 العربية، النهضة

 33 ص ، 2006 الثقافة، دار :عماف مقارنة، دراسة األمواؿ غسيل جرؽلة اخلريشة، قطيفاف سعود أرلد (ٗ)
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أك من خالؿ إعادة ىيكلة كإصالح  الفاخرة اجملوىراتعينيا من خالؿ شػراء العقػارات، السػيارات  ت سلاألمواؿ 
ستخدمة يف كمن أىم الوسائل ادلأرباحا طائلة،  مؤسسات منتجة تدر بعض ادلؤسسات الفاشػلة إذ تتحػوؿ إلػى

االلكًتكنية، فعشرات اآلالؼ من ىذه الوسائل ترسل كل ساعة،  ىذه ادلرحلػة كػذلك: التحويػل عبػر الوسػائل
      . اآلثار احملاسبية كالتوقيع كاحلجم اليومي ادلتزايد حلركة التداكؿ السرعة كذبنيبكتقدـ للتاجر ميزة 

كذبرم يوميا بالنتيجة،  الشبهة كادلصادرةعن  شركعة لغمواؿ إلبعادىاكال اية النهائية بالطبع إخفاء ادلصادر غَت ادل
من الدكالرات ادلتصلة بأعماؿ  غسل ادلاليُتعرب العادل عمليات مصرفية إلكًتكنية أك يدكية يتم من خالذلا 

إلقليمية كقد اجلرؽلة كاالذبار بادلخدرات كغَتىا من النشاطات غَت ادلشركعة دكف عوائق ج رافية تصنعها احلدكد ا
ربريك كنقل األصوؿ النقدية مهما بلغ حجمها من كإذل أم بقعة من العادل يتم  غاسلي األمواؿأصبح بإمكػاف 

 خلطها بأمواؿ كمشاريع اقتصادية تتسم بادلشركعية.  

كشلا سبق نالحظ أف األمواؿ غَت ادلشركعة اليت غلرم غسلها قد تظهػر فػي أؽلكاف يف العادل خصوصا يف ظل 
ب اسلي األمواؿ كمن جراء الض وط اليت يعانوف  ىذه احلملةاحلملة العادلية دلكافحة ىذه الظاىرة حيث سػتدفع 

من الض وط كالرقابة كادلالحقة، أك سعيا كراء  بباؿ يف زلاكلة للتخل  ال زبطرمنها، إذل اذلركب إلػى أمػاكن 
 .  (ٔ) من األرباح نسب أكبػر

 : مرحلة الدمج، اإلدماج، التكامل:  المرحلة الثالثة
الثياب.  كىي ادلرحلة النهائية كاألكثر عالنية  نسبة إذل ادلرحلػة النهائيػة مػن غسػيل كتسمى أيضا: مرحلة العصر

"ادلشركعية" على األمواؿ ادل سولة ذات األصل غَت ادلشركع،  إضفاء صفةيف عمليات غسل األمواؿ، كمن شاهنا 
إذ تظهر كقد اندرلت يف النظاـ ادلارل الشرعي، حيث بل ت من األماف ما يكفي الستثمارىا حبرية يف أية أنشطة 

ل غَت مشبوىة دكف خشية ادلطاردة كاحملاسبة كادلصادرة كمن أكثر االستثمارات ادلشركعة سهولة يف أك أصوؿ أخر 
كقتنا ادلعاصر اللجوء إذل ادلضاربة يف األسواؽ ادلالية ادلنتشرة يف صبيع أضلاء العادل، كيستفاد فيها من الثركة 

 .  (ٕ) د إذل آخر يف دقائقمن بل ادلاليُتخالؿ االنًتنت حيث تنتقل  احلديثة مناالتصالية 

إضافة إذل التسهيالت االئتمانية )القركض(، كفتح االعتمادات ادلستندية الالزمة للقياـ بعمليات االستَتاد 
 كتشًتم كتبيع  Shell غطاء  بواسطة شركةأك بيع كشراء العقػارات  (ٖ)كالتصدير كفتح احلسابات اجلارية

األمواؿ ادللوثة ال تعود كلها إذل أكطاهنا بعد ال سل فاجلزء الذم ال يعود، ال يأيت يف شكل نقدم، بل مستًتا يف 

                                                           

 ٕٓزلمود مصباح القاضي، مصدر سابق، ص  (0)
  .73أركل فايز الفاعورم كإيناس قطيشات ،مرجع سابق، ص ( ٔ)
 .43صفوت عبد السالـ عوض ،مرجع سابق، ص  (1)
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شكل سلعي أك خدمي أك عن طريق طرؼ ثالث قد يكوف غَته الذم أسهم يف هتريبو من داخل االقتصاد أم 
 .لالقتصاد القومي خسارة صافيةأف خركج ىذه األمواؿ يشػكل 

يف ذات الوقت، كبشكل  ادلراحل الثالث لعمليات غسل األمواؿ قد ربدث بشكل منفصل كمتميز، كقد ربػدث
األطراؼ ادلشاركة يف عمليات غسل  كادلتبعة كحبسبمتداخل كىذا ىو ال الب حبسب آليات ال سػل ادلتاحػة 

 .(ٔ)األمواؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 وسائل مكافحتهاو  المترتبة عن عمليات غسيل األموال االثار

يورل غاسلو األمواؿ ادللوثة أعلية قصول إلغلاد غطاء مناسب حلركة رؤكس أمواذلم كصوالن إذل شرعنتها من دكف 
 االلتفات إذل اجلدكل االقتصادية من كميات األمواؿ الضخمة كال إذل اآلثار اليت تًتتب عيها ، سلبان أك إغلابان ،

كعليو ؽلكن أف تكوف تأثَتات ىذه العمليات إغلابية عندما تستثمر  اكان مباشران على مناخ االستثمارشلا ينعكس ارتب
تلك األمواؿ ادللوثة يف مشركعات إنتاجية متوسطة كطويلة األجل من شأهنا اإلسهاـ يف التنمية االقتصادية كمن مث 

لكن ىذه األمواؿ تتجة غالبان إذل معدؿ التضخم،  ديدة كخفضتقلي  حجم البطالة كتوفَت فرص عمل ج
البحث عن األرباح السريعة كالتوظيفات القصَتة األجل على الرغم شلا ػلملو ذلك من سلاطر كبَتة على النظاـ 

                                                           

  .44صفوت عبد السالـ عوض ،مرجع سابق، ص  (2)
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ادلصريف خباصة كالوضع االقتصادم بعامة ، ألهنا تقود إذل أىتزاز ثقة ادلستثمرين كتشويو التنافس بُت ادلصارؼ كإذل 
بقاء على مصارؼ متعثرة ربت رضبة أمواؿ العصابات اإلجرامية اليت أعتادت ربصيل نسبة عمولة جراء قيامها اإل

كبناءن عليو فأف علمليات غسيل األمواؿ الناصبة عن % ( من أصل األمواؿ ادل سولة ٕٓبال سل قد تصل إذل) 
 .(1) ما اجملاؿ النقدم كادلصرفػػػػػياالذبار غَت ادلشركع تًتتب عليها تأثَتات يف اجملاالت كافة السي

   كسنتحدث يف ادلطلب األكؿ عن اثار عملية غسيل األمواؿ، ككسائل مكافحتها يف ادلطلب الثاين.

 

 المطلب األول   

 االثار المترتبة عن عملية غسيل االموال

ؽلكن أف نستعرض تلك التأثَتات يف اجملاالت االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كاالمنية بشكل عاـ  كاجملاؿ  
 النقدم كادلصريف بشكل خاص ككاأليت :  

 واألمنية.التأثيرات في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية  اوالً :

يؤدم خركج األمواؿ ادلشركعة بطريق غَت مشركع إذل خارج البالد إذل حرماف البالد من العوائد اإلغلابية  -
اليت ؽلكن أف ػلصل عليها اجملتمع اليت تتمثل يف القيمة ادلضافة إذل الدخل القومي كما يرتبط بذلك من تش يل 

 بذلك من استقرار لغسعار احمللية .   العمالة كعالج البطالة كتوافر جانب العركض السلعي كما يرتبط

ؽلكن أف يؤدم إذل زيادة معدالت االستهالؾ بشكل يفوؽ الدخل القومي كيساىم يف حدكث خلل  -
اقتصادم ىيكلي نظران الطلفاض ادلدخرات مع زيادة االستهالؾ من دكف حدكث ظلو شلاثل يف الناتج احمللي 

 اإلصبارل . 

قانونية إذل إعادة توزيع الدخل بُت الفئات االجتماعية ادلختلفة ، كذلك من تؤدم شلارسة األنشطة غَت ال -
خالؿ ربويل الدخوؿ من بعض الفئات االجتماعية ادلنتجة إذل فئات أخرل غَت منتجة كما يصاحب ذلك من 

 تزايد الفجوة بُت األغنياء كالفقراء يف اجملتمع . 

                                                           

 ٕٔٓٓد. اضبػػػػػػد سػػػػػػفر ، ادلصػػػػػػارؼ كتبيػػػػػػيض االمػػػػػػواؿ )ذبػػػػػػارب دكؿ عربيػػػػػػة كاجنبيػػػػػػة( ، اربػػػػػػاد ادلصػػػػػػارؼ العربيػػػػػػة ، بيػػػػػػػػركت ،  (ٔ)
 . ٚٙص
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تماعية كالسياسية حيث انتشار العصابات كنشاطها تؤدم ىذه العمليات إذل حدكث االضطرابات االج -
يف إحداث االنقالبات السياسية كزعزعة األمن كاالستقرار كزيادة معدالت اجلرؽلة ادلنظمة زلليان كدكليان ككذلك تزايد 

 معدالت الفساد . 

ذلك بصعود إف تسرب األمواؿ ادلشبوه إذل اجملتمع يؤدم إذل قلب ميزاف اذلـر االجتماعي يف البالد ك  -
اجملرمُت القائمُت على عمليات غسيل األمواؿ إذل أعلى ىـر اجملتمع يف الوقت الذم يًتاجع فيو مركز ادلكافحُت 

 .اجملدين إذل أسفل القاعدة

تؤدم عمليات غسيل األمواؿ إذل انتشار القيم السلبية اليت تساىم يف تدمَت النسيج القيمي كاألخالقي  -
 األسرم كافتقار اجملتمع إذل التكافل االجتماعي . يف اجملتمعات كالتفكك 

يؤدم تزايد عمليات غسيل األمواؿ إذل اىتماـ الدكلة بالقضايا األمنية ، كمن مث زيادة اإلنفاؽ على  -
مكافحة اجلرؽلة للحد من ارتفاع معدالهتا ، كىذا اإلنفاؽ يتم على حساب اخلطط التنموية االجتماعية 

 .   (1)إذل تفاقم البطالة كالفقر كالتخلفكاالقتصادية ، كيؤدم 

تؤدم ىذه العمليات إذل زعزعة األمن االجتماعي داخل اجملتمع ، كانتشار االبتزاز كعمليات السطو  -
ادلسلح كقتل الناس ك أخد أمواذلم ، كىو ما غلعل اجملتمع ساحة إجراـ كيفتقد أفراده عنصر األماف كالطمأنينة اليت 

 يف كل األكطاف .    ىي غاية كل إنساف 

سبكن عمليات غسيل األمواؿ صباعات اإلجراـ ادلنظم إذل إفساد ادلوظفُت كخباصة رجاؿ أنفاذ القوانُت  -
 يان كيعيشوف يف حالة مهادنة معهممن رجاؿ الضبط كغَتىم عن طريق الرشوة كذلك ليأمنوا عدـ مالحقتهم جنائ

(ٕ). 

 .والمصرفيثانياً : التأثيرات في المجال النقدي 

حصوؿ منافسة غَت متكافئة بُت صاحب األمواؿ ادللوثة كادلستثمر اجلاد صاحب األمواؿ النظيفة ،  -ٔ
سواء كاف ىذا األخَت زلليان اك أجنبيان فضالن عن إمكانية تأثَت األمواؿ ادل سولة يف سعر صرؼ العملة 

 كسعر الفائدة . 

                                                           

الشورجبي عبد ادلوذل ، عمليات غسيل األمواؿ كانعكاساهتا على ادلت َتات االقتصادية كاالجتماعيػػة ، اجمللة العربية السيػػػػػد  (ٔ)
 . ٕٙ-ٖٕىػ ، صٕٓٗٔللدراسات االمنيػػػة كالتدريب ، العدد الثامن كالعشركف ، رجب ، 

 .ٕٙ-ٖٕالسيػػػػػد الشورجبي عبد ادلوذل، مصدر سابق، ص  (1)
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جّيدة كمدركسة كذات معدالت عائد مرتفعة  نقل رؤكس األمواؿ من بلداف تطبق سياسات اقتصادية -ٕ
 إذل بلداف تطبق سياسات قصَتة النظر كذات معدالت عائد منخفضة . 

اضطراب األسواؽ ادلالية الدكلية كالتسبب أحيانان باهنيار بعضها شلا يقّوض أساس البناء االقتصادم  -ٖ
 يف العديد من بلداف العادل . 

ل ادللوث منها إذل ذىب كرلوىرات يسهل بيعها يف اخلارج خفض قيمة العملة الوطنية جرّاء ربوي -ٗ
 مقابل عمالت أجنبية قوية . 

اختالؿ يف بنية اجملتمع الواحد يتمثل خصوصان يف اتساع اذلوة بُت الفقراء كاألغنياء كينعكس تفاكتان  -٘
 حادان يف توزيع الدخوؿ بُت األفراد كاجلماعات على حد سواء . 

وبة يف كضع اخلطط كالربامج اآليلة إلىدفع عجلة التنمية ادلستدامة إذل جعل مهمة الدكلة أكثر صع -ٙ
 األماـ . 

ازدياد حجم السيولة النقدية زلليان بنسبة تفوؽ كثَتان الريادة يف إنتاج السلع كاخلدمات ، األمر الذم  -ٚ
من شأنو إحداث ض وط تضخمية على االقتصاد الوطٍت يًتتب عليها إضعاؼ القوة الشرائية 

 . (1)قودللن
تؤثر عمليات غسيل األمواؿ يف ارتفاع معدالت التضخم باعتبارىا جزءان من أنشطة االقتصاد اخلفي  -ٛ

، إذ تؤدم إذل زيادة الطلب االستهالكي غَت العقالين كمن مث الض ط على ادلعركض من السلع 
ل كاخلدمات كالتأثَت يف ادلستول العاـ لغسعار . كيرل البعض أف من أىم مصاحبات جرائم غسي

 األمواؿ كقوع االقتصاد فريسة للتضخم الركودم ، إذ يصاب اجملتمع بظواىر اقتصادية متعارضة 
تؤثر عمليات غسيل األمواؿ يف السياسة ادلالية للدكلة كحجم الدين العاـ كادلوازنة العامة للدكلة الذم  -ٜ

ادلستول العاـ من ادلمكن أف ػلدث العديد من اآلثار التضخمية النقدية شلا يسهم يف ارتفاع 
 .   (ٕ) لغسعار السيما يف الدكؿ النامية

 

 المطلب الثاني

                                                           

ود الزىراين ، جرائم غسل االمواؿ من كجهة نظر مسئورل البنوؾ ، دراسة ميدانية .رللة البحوث األجنبية ، عبد الرزاؽ بن ضب (2)
 .   ٘٘ -ٓ٘ىػ ، صٖٕٗٔذم احلجة ،  ٖٕ، العدد  ٔٔمركز البحوث كالدراسات ، كلية ادللك فهد االجنبية ، رللد 

 .٘٘-ٓ٘عبد الرزاؽ بن ضبود الزىراين، مصدر سابق، ص  (ٔ)
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 وسائل مكافحة غسيل األموال

 ازبذت مكافحة غسيل األمواؿ أساليب كأدكات سلتلفة كاف من أبرزىا:

 ذبرمي فعل غسيل األمواؿ كتشريع العقاب الرادع لو ، كامتد التجرمي كالعقاب ليشمل ادلساعدة بأم شكل    -ٔ
من األشكاؿ ككتم ادلعلومات كاإلعلاؿ يف ازباذ اإلجراءات ادلطلوبة للكشف عن العمليات ادلشبوىة، كقد تراكحت 

دبا   العقوبة كمشلت يف معظم القوانُت العربية السجن دلدد سلتلفة حىت عشر سنوات باإلضافة إذل ال رامة ادلالية
  يعادؿ قيمة األمواؿ القذرة كتصل حىت ضعفها. 

قضت تشريعات معظم الدكؿ بإنشاء ىيئات أك إدارت مستقلة مهمتها مكافحة غسيل اإلرىاب،     -ٕ
كفوضتها بصالحيات كاسعة يف رلاؿ عملها، كغالبا ماتضمنت ىذه الصالحيات الرقابة على األنشطة ادلصرفية 

 ليات غسيل األمواؿكأنشطة ادلؤسسات ادلالية كغَتىا من األنشطة اليت قد تستهدؼ من قبل الضالعُت يف عم
(ٔ). 

 

فرضت تشريعات مكافحة األمواؿ مستهدية بنصوص التوصيات الدكلية رلموعة من اإلجراءات ادلتعلقة     -ٖ
بضبط كربرم العمليات اليت قد تشكل رلاال للقياـ ب سيل األمواؿ ، مثل مسك السجالت كاإلحتفاظ هبا 

كغَت الدكرية عند التعرض دلا يثَت الشبهة كاإلبالغ عن أم حالة أك لسنوات بعد إغالؽ العملية كالتقارير الدكرية 
 بالتعرؼ على العميل قبل التعامل معو أك فتح حساب لو طلب غَت مربر. كألزمت البنوؾ كادلؤسسات ادلالية 

ادللزمة كتتوذل اذليئات ادلختصة دبكافحة غسيل األمواؿ مراقبة تنفيذ ىذه التعليمات كاإلجراءات من قبل اجلهات 
بتنفيذىا كتلقي التقارير كمتابعة عملها ، كغالبا نرل ىذه اذليئات تطور من ظلاذج التقارير ادلطلوبة كتصدر 

 التعليمات اليت من شأهنا تطوير كسائل ضبط كربرم العمليات ادلشبوىة مع تطور كسائل اجلرؽلة كأدكاهتا ادلتاحة.

ارة دبستول عاؿ يف البنوؾ كادلؤسسات ادلالية ىدفها عملية كما قضت معظم التشريعات بضركرة كجود إد     -ٗ
 الضبط كالتحرم كمكافحة زلاكالت غسيل األمواؿ.

                                                           

مسؤكلية البنوؾ االردنية عن غسيل االمواؿ، رسالة ماجستَت، جامعة الشرؽ االكسط، كلية احلقوؽ، ، عبداهللا القضاةعوض  (ٕ)
 .ٜٖٔ – ٖٛٔ، صٕٓٔٓ
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كحيث أف جرؽلة غسيل األمواؿ ذات صب ة دكلية كغالبا ماتقـو هبا منظمات إجرامية دكلية، كاف من     -٘
ادلعلومات ، كتعمل جبهود مشًتكة دلكافحة الطبيعي أف تتبادؿ ىيئات مكافحة غسيل األمواؿ يف الدكؿ ادلختلفة 

 .(ٔ) غسيل األمواؿ

 دلكافحة غسيل األمواؿ بشكل فعاؿ البد من توافر عدد من األمور ، لعل من أعلها: ك

 كلتهيئة ىذه البيئة البد من القيا ـ بعدة خطوات رئيسية:دلناسبة دلكافحة غسيل األمواؿ هتيئة البيئة الضركرية ا

عية اجلمهور كنشر ثقافة عامة حوؿ موضوع سلاطر غسيل األمواؿ كضركرة مكافحتو ،كعالقة برامج لتو      -ٔ
 ذلك باألخالؽ العامة كالدين.

 تشريعات عادلة كمالئمة كمساعدة تتيح مكافحة غسيل األمواؿ بطريقة فعالة.     -ٕ

ادلؤسسات اخلاصة اليت ؽلكن أف برامج توعية كتدريب كتأىيل للعاملُت يف الدكائر احلكومية كالشركات ك      -ٖ
تواجو عمليات غسيل أمواؿ أك ؽلكن أف تستخدـ أنشطتها يف عمليات غسيل أمواؿ. كتتضمن ىذه الربامج أيضا 
تأىيل العاملُت على ماغلب القياـ بو عند تعرضهم لعمليات مشبوىة قد تتضمن زلاكلة ل سيل أمواؿ، باإلضافة 

 ا كاإلحتفاظ هبا.إذل موضوع السجالت ادلطلوب إنشاءى

برامج تدريب كتأىيل للعاملُت يف أجهزة األمن ادلختصة كالتحقيق كالضبط القضائي كحبيث تكوف برامج      -ٗ
التدريب ىذه مستمرة كمتطورة باستمرار دبا يالئم التطور ادلستمريف أدكات ككسائل اجلرؽلة اليت دأب اجملرموف 

ادلعقد منها باستمرار للقياـ بتنفيذ جرائمهم، فكما ذكرنا سابقان فاف غسيل احملًتفوف على تطويرىا كابتكار العديد ك 
األمواؿ كمكافحتو ىو صراع دائم بُت خربات متطورة كمؤىلة ، كيفضل إنشاء كحدات أك إدارات أمنية أك شرطية 

دة كاألفراد ادلؤىلُت من سلتصة بعمليات غسيل األمواؿ كاجلرائم ادلالية ادلنظمة ، يتم رفدىا باستمرار باخلربات اجلي
ذكم السمعة الطيبة كالنزاىة ، ككضع األنظمة ادلناسبة كالبدالت اجملزية ذلذه اخلربات للحفاظ عليها من عدـ 
الوقوع كالتأثر بادل ريات ادلادية اليت قد يتعرضوف ذلا. كغلب أف ؽلنح العاملُت يف ىذه الوحدات ادلتخصصة احلصانة 

 من التصدم للض وط اإلدارية كالسياسية كالسلطوية اليت قد يتعرضوف ذلا.كاإلمكانية اليت سبكنهم 

كجود قضاء سلت  مؤىل كنزيو كزلاكم مستقلة كقضاة على مستول جيد من التأىيل كادلعرفة كالرباعة ،      -٘
 بالطبع باإلضافة إذل النزاىة.

                                                           

 .ٜٖٔ-ٖٛٔعوض عبداهللا القضاه، مصدر سابق، ص (ٔ)
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كاألعماؿ اليت قد تكوف أداة من أدكات تنفيذ تشريعات كأنظمة تفرض الشفافية يف كل العمليات التجارية      -ٙ
جرؽلة غسيل األمواؿ ، ككجود أدكات ككسائل مراقية كمتابعة للتأكد من تطبيق ىذه التشريعات كاألنظمة من قبل 

 األجهزة ادلختصة.

سائل كشلا يساعد على تكوين البيئة ادلناسبة دلكافحة غسيل األمواؿ ، كجود رقابة صباىَتية ، كمن الو      -ٚ
ادلساعدة كادلعركفة ذلذه الرقابة حرية اإلعالـ كالصحافة، كصلد أف عددا البأس لو من اجلرائم كالفضائح ادلالية 

 الكبَتة كاف للصحافة كأجهزة اإلعالـ ادلستقلة دكرا مهما يف كشفها.

ف جرؽلة غسيل األمواؿ كجود تعاكف مستمر بُت اذليئات ادلختصة يف الدكؿ ادلختلفة، فكما ذكرنا سابقا فإ     -ٛ
ىي يف ال الب جرؽلة عابرة للحدكد كتقـو هبا منظمات إجرامية دكلية كبالتارل البد من تضافر كتعاكف مكافحيها 

 على ادلستول الدكرل أيضا لتكوين مكافحة فعالة.

غسيل  كجود إجراءات كفيلة كأنظمة مناسبة كخربات جيدة دلكافحة استخداـ التكنولوجيا يف عمليات  -ٜ
 .(ٔ) األمواؿ

 

 

 

 االستنتاجات :

  

يقع العبء األكرب لظاىرة غسيل األمواؿ على ادلصارؼ كادلؤسسات ادلالية، إذ أف ادلصارؼ تُػّعد القناة  -   
 الرئيسة اليت يصب فيها غاسلو األمواؿ أمواذلم السيما يف ظل قوانُت السرية ادلصرفية .

بالرغم من أف اآلثار اإلغلابية لتحرير أسعار الصرؼ يف تشجيع االستثمار الدكرل ، إال أف لذلك التحرير   -
 آثره السليب من خالؿ تيسَت انتقاؿ األمواؿ ادل سولة عرب الدكؿ ادلختلفة .  

شرت بشكل دل أف ظاىرة غسيل األمواؿ زادت يف ظل عودلة االقتصاد كانفتاح أسواؽ ادلاؿ العادلية ، كانت -
 يسبق لو مثيل بسبب حرية حركة رؤكس األمواؿ عرب الدكؿ ادلختلفة .

                                                           

 .ٜٖٔ-ٖٛٔعوض عبداهللا القضاه، مصدر سابق، ص (ٔ)
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 التوصيات : 

 

خلق رأم عاـ مناىض للجرؽلة بصفة عامة كجرؽلة غسيل األمواؿ بصفة خاصة دلا تًتكو ىذه اجلرؽلة من  -
لنقدم كادلصريف تأثَتات سلبية يف اجملاالت االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية بشكل عاـ كاجملاؿ ا

 بشكل خاص . 
قياـ الدكلة بتشديد الرقابة كبالتنفيذ احلاـز للقوانُت ادلتعلقة بالتجارة كباألنظمة ادلصرفية ف إذ تقـو  -

 اجلماعات اإلجرامية بتذليل كل احلواجز اليت ربكم التجارة العادلية كحركة انتقاؿ رؤكس األمواؿ.
سبرات الدكلية كاإلقليمية دلناقشة سبل مكافحة غسيل مشاركة حكومات الدكؿ يف ادلنتديات كادلؤ  -

 األمواؿ دبا يضمن تبادؿ ادلعلومات كادلعرفة حوؿ سبل مكافحة ىذه اجلرائم . 
ازباذ التدابَت الالزمة للتحرم عن األشخاص الذين سبتلكوف مؤسسات أك شركات ال سبارس نشاطان  -

 ذباريان يف البلد الذم يقع فيو ادلكتب ادلسجل . 
أعلية ضماف اشًتاؾ القطاع اخلاص كقياداتو ، السيما يف ادلؤسسات ادلالية يف اجلهود الوطنية دلكافحة  -

 غسيل األمواؿ . 
تشديد الرقابة على األمواؿ اليت تدخل ادلصارؼ يف كل دكلة كمعرفة مصادر األمواؿ اليت يفتح  -

كيشتبو أنو من كسب غَت مشركع  أصحاهبا اىم حسابات يف ىذه ادلصارؼ خاصة إذا كاف ادلبلغ كبَتان 
 . 

إف العودلة االقتصادية تشكل عامالن أساسيان كراء ظهور كتنامي اجلرائم االقتصادية ،شلا يستلـز عالج  -
جرؽلة غسيل األمواؿ يف شكل تكاملي يأخذ يف االعتبار العوامل الدكلية ادلؤثرة يف انتشار مثل ىذه 

 اجلرائم .
ف حملاربة غسيل األمواؿ يضع اخلطوط العريضة للجوانب اليت ؽلكن أعلية كضع تشريع عريب قومي  -

القياـ هبا من خالؿ التعاكف كالتنسيق بُت ادلؤسسات ادلالية كادلصرفية كالتشريعية كاألجهزة األمنية يف 
 الدكؿ العربية .

 يف تطوير قوانُت سرية احلسابات ادلصرفية لتنسجم مع مكافحة غسيل األمواؿ ، كتدريب العاملُت -
ادلصارؼ كادلؤسسات ادلالية كأسواؽ ادلاؿ كغَتىم على األساليب احلديثة لكشف زلاكالت غسيل 

 األمواؿ كاإلبالغ عنها . 
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االستفادة من خربة عدد من ادلصارؼ العادلية اليت تتجو ضلو مكافحة غسيل األمواؿ كالعمل على إغلاد  -
ات القانونية كادلالية كالنقدية اليت من شأهنا أف آلية تنسيق كتعاكف دكرل من تبادؿ ادلعلومات كاخلرب 

 تؤدم دكران ىامان يف مكافحة غسيل األمواؿ .   
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