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 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ و انثحث انؼهًٍ    

 خايؼح دَانً                

 كهُح انقاَىٌ وانؼهىو انسُاسُح     

 انقاَىٌ /قسى                

 
 

 (ف انقاَىٍَ ندشًَح غسُم االيىالُانركُ)

 
 انطانة تحث ذقذو ته

 نُث خانذ حايذ

هى خضء يٍ يرطهثاخ َُم  وانؼهىو انسُاسُحانً كهُح انقاَىٌ 

 .شهادج انثكانىسَىط فٍ انقاَىٌ

 

 

 

 

 اششاف

 يهذٌ صانح دّواٌأ. د . 
 

    
 

 و 7182                                       هـ          8341
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
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 (7اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّالِّيَن )

 صدق هللا العظيم
 سورة الفاتحة 
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 االهداء 

 اهذٌ تحثٍ هزا انً :  

 ايٍ انحُىَح .  

  .انً وانذٌ انؼضَض 

 و اخىاذٍ االػضاء .  اٍَانً خًُغ اخى

 انً كم يٍ ػاشىا يؼٍ انذسب تصذق و اخالص اصذقائٍ .

 

 انُكى خًُؼا اهذٌ هزا اندهذ انًرىاضغ .....
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  عرفانشكر و 

ػهً يحًذ و ػهً انه االطهاس و صحثه انًُردثٍُ انحًذ هلل انقهاس و انصالج و انسالو 

 االتشاس .

 ايا تؼذ : 

فأٍَ ال َسؼٍُ اال اٌ اذقذو تدضَم شكشٌ وػظُى ايرُاٍَ نكم يٍ قذو نٍ انؼىٌ فٍ اَداص 

 . فاضمان األسرارهزا انثحث و ال سًُا 

 / واساذزج قسى انقاَىٌ يهذٌ صانح دّواٌ أ. د . 

سحاتح انصذس و كشو االخالق فقذ يُحىٍَ يٍ حسٍ  انزٍَ خًؼىا تٍُ سؼح انؼهى و

نٍ يٍ سشذهى و خهذهى يا كاٌ نٍ خُش يؼٍُ فٍ كافح يشاحم انثحث  اسػاَرهى وتزنى

 فدضاهى خُش اندضاء و صاد فٍ ذىفُقهى نهذَُا و االخشج .

و ال َفىذٍُ اٌ اوخه شكشٌ نكافح انطهثح االػضاء صيالئٍ فٍ انذساسح اخىاٍَ فٍ انذٍَ 

 ذَُا .و ان

 

 

 

 

 

 

 انثاحث 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
                                         
                                          

 إقرار المشرف                                                 
  
 

( قد جرى تحت إشرافً فً التكييف القانوني لجريمة غسيل االموالأشهد أن هذا البحث الموسوم )

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/ جامعة دٌالى وهو جزء من متطلبات نٌـــــــــــل شهــــادة 

 البكالورٌوس فً القانون .
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 2117التارٌخ :  /   /                                                                        
 
 
 

 



7 

 

 المقدمة:
 

 النطــاق على سواء تعد ظاهرة غسٌل األموال من الجرائم المستحدثة فً العصر االقتصادي ،

 ووســـائل واالتـصاالت المعلومــــــات تقنٌات فً التطور ذلك فً مستغلة الدولً، النطاق أم المحلً

 أصبـحت وقد إداري،و مالً فساد من ذلك صاحب وما النشطة، االقتصادٌة الحركة وكذلك االنتقال،

 واجتمــاعٌـة اقتصادٌة ظواهر من لها لما العالم؛ دول من العدٌد تؤرق األموال ظاهرة غسل مشكلة

 .أشكالها بمختلف الجرٌمة وهً تغذٌها التً مصادرها خطورة وكذلك  خطٌرة، وسٌاسٌة

 والتً الظاهرة، هذه رانتشا لمنع الحازمة واإلجراءات القوانٌن من العدٌد وضع فً الدول تسابقت لذا

 مــــــن وذلك .الجرائم من العدٌد على قضاء علٌها القضاء ألن جلً؛ بشكل األخٌرة اآلونة فً تفشت

 العقوبـات ذات التشرٌعات سن   من وقائٌة، بطرق الظاهرة، لهذه والقضائٌة التشرٌعٌة المواجهة خالل

 ارتكــــــــاب نفسه له تسول من أمام الطرٌق لقتغ التً والمالٌة اإلدارٌة اإلجراءات واتخاذ المشددة،

ونظراً لخطورة هذه الجرٌمة أتجه المجتمع الدولً إلى عقد عدة اتفاقٌات لمكافحة هــــــذه   الجرٌمة،

 الجرٌمة .
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  :مشكلة البحث
عبئً غغ١ً االِٛاي ٕ٘بن رضا٠ذ فٟ ؽغُ االِٛاي غ١ش اٌؾشػ١خ ٚدخٌٛٙب اٌٝ اٌزذاٚي ثفؼً رؼذد ٚ     

 ِّب  ٠ؾىً خطشاً ٚامؾبً ػٍٝ الزقبداد اٌجٍذاْ ثؾىً ػبَ ٚاٌذٚي إٌب١ِخ ثؾىً خبؿ .

 

  :هدف البحث
٠ٙذف اٌجؾش اٌٝ رمقٟ ظب٘شح غغ١ً االِٛاي ِٓ ؽ١ش اٌزٛف١ف ٚهشق غغً االِٛاي ٚرى١ف      

 اٌمبٟٔٛٔ ٌٙب ٚعجً اٌّىبفؾخ .

 

 :أهمية البحث
ِٓ خالي وؾف ٌظب٘شح خط١شح رغزبػ اٌؼبٌُ ثؼذ رطٛس ٚعبئً اٌذفغ ٚاٌؼ١ٍّبد رأرٟ أ١ّ٘خ اٌجؾش     

 اٌّقشف١خ اٌزٟ ٠غزٛعت وؾفٙب ِٚؼبٌغزٙب ثبٌغجً اٌمب١ٔٛٔخ . 

 

  :منهجية البحث
 اػزّذ اٌجبؽش اٌطش٠مخ اٌٛفف١خ اٌزؾ١ٍ١ٍخ فٟ ِؼبٌغخ اٌّؾىٍخ ٚفٛالً إٌٝ إٌزبئظ .   

 

  :هيكلية البحث

ػٍٝ صالصخ ِجبؽش ؽ١ش رٕبٚي اٌّجؾش االٚي ف١ٙب ِب١٘خ غغ١ً األِٛاي فٟ ؽ١ٓ  رُ رمغ١ُ اٌجؾش   

ػٍٝ اٌزى١ف اٌمبٟٔٛٔ ٌغش٠ّخ غغ١ً األِٛاي أِب اٌّجؾش اٌضبٌش فمذ عبء ف١ٗ رطشق اٌّجؾش اٌضبٟٔ 

 اٌغجً ِىبفؾخ عش٠ّخ غغ١ً األِٛاي . 
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 المبحث األول
 

 ماهية غسيل األموال
 

 خ ٚاعزخذاِٗ فٟ أٌّغبي اٌمبٟٔٛٔ ٛاي ٌُ ٠جشص ػٍٝ اٌغبؽخ أاللزقبد٠ــــ١ً األِأْ ِفَٙٛ غغ         

 ٍذ ػٍٝ ِقــبدسح ــــــــش اٌمنبء األِش٠ىٟ فٟ أؽذ أٌمنب٠ب أٌزٟ اؽزّػٕذِب ٔظ 1982إال فٟ ػبَ 

األِالن أٌزٟ رُ غغٍٙب فٟ ػ١ٍّبد اٌىٛوب١٠ٓ اٌىٌِٛٛج١خ 
(1)

 من ةذرـالق األموال غسٌل ظاهرة أن بما .

 سواء االجتماعٌة النشاطات الكبٌر بمختلف الرتباطها التنمٌة حركة شل فً تتسبب التً العوامل أهم

  فً مامـــــٌمكننا اإلل وحتى سٌاسٌة، أو ثقافٌة أو اجتماعٌة أو األولى بالدرجة اقتصادٌة كانت

 الٌةـإشك مث أولى جهة من لتعرٌفها بالتطرق ذلك و الظاهرة هذه ماهٌة معرفة ٌستوجب الموضوع

 .أخرى جهة من القانونً تكٌٌفها اإللمام

 األول المطلب
 تعريف غسيل األموال

 ذـٚلذ رؾؼج Money Launderingأْ ِفَٙٛ غغ١ً األِٛاي ٘ٛ اٌزشعّخ اٌؾشف١خ ٌّقطٍؼ       

ٟ ٚرؼذدد اٌزؼبس٠ف أٌزٟ رٕبٌٚزٗ ؽزٝ أفجؼ ِٓ اٌؼغ١ش االػزّبد  ػٍٝ رؼش٠ف ٚاؽذ فمذ عــبء فـــ

ذساد ــرؼش٠ف األُِ أٌّزؾذح ثأٔٗ )أٌؼ١ٍّخ أٌزٟ ٠ٍغأ أ١ٌٙب اٌمبئّْٛ ػٍٝ االرغبس اٌغ١ش ِؾشٚع ثبٌّخ

اٌذخً فٟ ٚعٗ غ١ش ِؾــــشٚع  عزخذاَالإلخفبء ِقذسٖ اٌغ١ش ِؾشٚع أٚ  إلخفبء ٚعٛد اٌذخً أٚ

فنالّ ػٓ ر٠ّٛٗ راٌه اٌذخً ٌغؼٍٗ ٠جذٚا وأٔٗ دخً ِؾشٚع (
(2)

أزــمــــذ ألٔٗ  ٌٚىٓ ٘زا اٌزؼش٠ف 

٠مزقش ػٍٝ ِؼٕبٖ اٌن١ك ٌغغ١ً األِٛاي اٌغ١ش ِؾشٚػخ إٌبرغخ ػٍٝ رغبسح اٌّخذساد ٚاٌّؤصشاد 

اٌؼم١ٍخ 
(3)

 

 

 

 

 
 23,ؿ2007اٌطجؼخ االٌٚٝ ,خبٌذ س١ِؼ رشوٟ اٌّط١شٞ ,اٌجٕٛن ٚػ١ٍّبد غغ١ً االِٛاي ,( 1) 

,ثؾش ِٕؾٛس ػٍٝ ِٛلغ و١ٍخ  2015ة  ٌغٕخ (السح ؽبًِ اعّبػ١ً ,عش٠ّخ غغ١ً األِٛاي ٚر٠ًّٛ أالس٘ب2)

  http://www.law.uodiyala.edu.iqاٌمبْٔٛ ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ 

 .25ؿ (خبٌذ س١ِؼ رشوٟ أٌّط١شٞ, اٌّقذس اٌغبثك ٔفغ3ٗ)

http://www.law.uodiyala.edu.iq/
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هج١ؼخ أٚ ِقذس األِٛاي إٌٔبرغخ أِب اٌزؼش٠ف اٌٛاعغ ٌغغ١ً األِٛاي )ٚ٘ٛ وً ػًّ ٠ٙذف إخفبء      

ػٓ إٌؾبهبد أٌغش١ِٗ( 
(1)

غخ ػٓ عّـــ١غ ــلذ ؽًّ ع١ّغ األِٛاي اٌمزسح إٌٔبر اٌزؼش٠ففأْ ٘زا  

 (FATFشاءاد أٌّب١ٌــخ )ــــخ ثبإلعـفشلخ اٌؼًّ اٌّؼ١ٕ ذأٌغشائُ ٚاألػّبي أٌغ١ش ِؾشٚػخ , ٚلذ ر٘ج

ــــفبء ـــبء أٚ إخــــــــأْ ِقذس٘ب عش٠ّخ ثٙذف إٌغث ألِٛاي ثأٔٗ ) رؾ٠ًٛ أٌّّزٍىبد رؼش٠ف غغ١ً ا

بة رٍه اٌغش٠ّــــــخ ــــأألفً اٌغ١ش ِؾشٚع ٌزٍه أٌّّزٍىبد أٚ ِغبػذح أٞ ؽخـ ِؾزشن فٟ اسرى

ذس ِٚىــــبْ ٚؽشوـــــخ ــــــٌزغٕت اٌؼٛائك اٌمب١ٔٛٔخ ٌألػّبي ٚإٌغبء أٚ إخفبء أٌطج١ؼخ اٌؾم١م١خ ِٚق

زٍىبد ِغ أٌؼٍُ أْ ِقذس٘ب أٌغش٠ّخ أٚ ِٓ ؽخـ عبُ٘ فٟ اسرىبثٙب(ٚؽمٛق أٚ ٍِى١خ أٌّّ
(2)

 

ْٛ ِقـــــــذس٘ب ــبِالٌ ثً لبفشاٌ ػٍٝ األػّبي اٌغ١ش ِؾشٚػخ اٌزٟ رىـٌٚىٓ ٘زا أٌزؼش٠ف ٌُ ٠ىٓ ؽ

أٔٗ ــث 1997ٛاي عٕخ ـؼش٠ف غغ١ً األِـأ٠نب عّؼ١خ اٌمبْٔٛ الٔغٍزشا ٠ٍٚٚض ر ذاٌغش٠ّخ , ٌٚمذ ر٘ج

٘ـــــزٖ م١م١خ ثؾـــــــ١ش رىْٛ زس أٞ ِزؾقالد اٌغش٠ّخ ٍِٚى١زٙب اٌؾـهج١ؼخ اٌّبي اٌم ؾ٠ًٛ)ػ١ٍّخ ر

 ٛاي ثأٔٗ ــت ارغبٖ أخش ٚػشف غغ١ً األِـاٌّزؾقالد ٚوأٔٙب ِغزمبح ِٓ ِقذس ِؾشٚع ( ٌٚمذ ر٘

 فــــٙب ١شٚػخ  ٚرٛظــش ِؾــــــــغ١اي أٌزٟ ٠زُ أٌؾقٛي ػ١ٍٙب ثطـشق ِؾبٌٚخ رؾغ١ٓ فٛسح األِٛ )

 

ثأػّبي ِؾشٚػٗ إلخفبء ؽم١مخ ِقذس٘ب اٌغ١ش ِؾشٚع ٌزٛف١ش اٌؾّب٠خ ٌٙب ِٓ اٌّغبئٍخ اٌمب١ٔٛٔخ (
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1( السح ؽبًِ ِقذس عجك روشٖ ؿ1)

, 2004(أ.د.ِؾّذ ِؾٟ اٌذ٠ٓ ػٛك, عشائُ غغ١ً األِٛاي,عبِؼخ ٔب٠ف اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ األ١ِٕخ ,اٌطجؼخ االٌٚٝ ,2)

 15ؿ

ألِٛاي اٌغ١ش ِؾشٚػخ ِمبي ِٕؾٛس ػٍٝ ؽجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ففؾخ اٌمب١ٔٛٔٓ اٌؼشة اٌّٛلغ ٘ٛ (غغ١ً ا3)

http://www.law-arab.com/2015/11/Money-laundering-crime-net.html 
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 ٍٛن ــثأٔٗ )وً ع2002ٌغٕخ  80 ِٛاي اٌّقشٞ سلُِٓ لبْٔٛ غغً األ ٌٝٚألف١ّب ػشفزٗ اٌّبدح ا     

ٚ أٙب ــذاٌـــٚ اعزجأٙب ــــــٚ ؽفظأٚ اداسرٙب أٚ اٌزقشف ف١ٙب أٚ ؽ١بصرٙب أِٛاي زغبة األ٠ٕطٛٞ ػٍٟ او

ٓ ـٗ ِـذ ِزؾقٍــرا وبٔأٚ اٌزالػت فٟ ل١ّزٙب أٚ رؾ٠ٍٛٙب أٚ ٔمٍٙب أٚ اعزضّبس٘ب أٚ مّبٔٙب أٙب ــــا٠ذاػ

ٚ أذسٖ قـٚ ِأٗ ــ١ؼزـــهجٚ ر٠ّٛٗ أخفبء اٌّبي إوبْ اٌمقذ ِٓ ٘زا اٌغٍٛن  ٝؼٍُ ثزٌه ِزــعش٠ّخ ِغ اٌ

ٍٗ ـــــٚ ػشلأبف رٌه ــــدْٚ اوزؾ خٚ اٌؾ١ٌٍٛأٚ رغ١١ش ؽم١مزٗ أٚ فبؽت اٌؾك ف١ٗ أبؽجٗ ـــٚ فأِىبٔٗ 

ـؼش٠ف ٠ٚشعؼ اٌجبؽـــش ٘زا اٌزـ (1)ي (ـ ِٓ اسرىت اٌغش٠ّخ اٌّزؾقً ِٕٙب اٌّبــٌٟ ؽخأاٌزٛفً 

ف ـــــــمب١ٔٛٔخ ٌّفَٙٛ غغ١ً األِٛاي ٚر١١ّضٖ ػٓ اٌزؼبس٠ألؽبهــــــزٗ اٌؼٍـّــــــــــ١خ ٚاٌّٛمٛػ١خ ٚاٌ

ألٔٗ لذ ؽًّ ع١ّغ األِـــــــٛاي اٌّغشٚلـخ  ِفَٙٛ عش٠ّخ غغ١ً األِٛاي بػ ثبٌؼّك إل٠ناٌغبثمـــــخ 

ُ ـــٚعشائ خ ــــشاد اٌؼم١ٍـزٖ اٌغشائُ رزنّٓ عشائُ اٌّخذساد ٚاٌّؤصــــب اْ ٘ـــــػٍِّٓ وً اٌغشائُ 

ش ـــبس غ١ـــُ االرغـــــخ ٚعشائـــُ اٌزٟ رمغ ثبٌّخبٌفخ ٌمبْٔٛ اٌج١ئـٚاٌمشفٕخ ٚاالس٘بة ٚاٌغشائطف ــاٌخ

شائُ ــــــش اٌّؾشٚع فٟ االعٍؾخ إٌبس٠خ ٚاٌزخبئش ٚعــــبس غ١ـــُ االرغـثبالصبس ٚعشائ  شٚعـــــــــاٌّؾ

بسح ـُ اٌذػــــــــي ٚخ١بٔخ االِبٔخ ٚعشائُ االؽز١بـبَ ٚعشائـشاس ثبٌّبي اٌؼألمزالط ـــــــاٌشؽٛح ٚاالخ

 . اٌذٌٚخ هشفب ف١ٙب راد فٍٗ رٕـ ػ١ٍٙب اٞ ارفبل١بد د١ٌٚخ رىْٛ ٜخشأ ُ ـــــٞ عشائأ٠زقً ثٙب ٚ ِٚب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ؽجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ ( ِىبفؾخ غغ١ً األِٛاي ٚر٠ًّٛ األس٘بة ِٕؾٛسػٍٝ  1)

post_20.html-http://moneylaundrycompating.blogspot.com/2009/08/blog 

http://moneylaundrycompating.blogspot.com/2009/08/blog-post_20.html
http://moneylaundrycompating.blogspot.com/2009/08/blog-post_20.html
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 انثاٍَ انًطهة                                            

 

 يشاحم غسُم األيىال                                   
 

رّش دٚسح عش٠ّخ غغ١ً اٌّٛاي فٟ ِشاؽً صالصخ ٟ٘ ِشؽٍخ اإل٠ذاع ِٚشؽٍخ أٌز٠ّٛٗ ِٚشؽٍــخ       

١ً ـــُ غغـــرذاث١ش ِىبفؾخ عشائــّٕظّبد اٌذ١ٌٚخ اٌّٙزّخ ثٛمغ اٌذِظ  ٚفـك ِب أرفك ػ١ٍخ خجشاء اٌ

شٜ ٚفٟ ـاألِٛاي .ٚػبدح ٠ٍغأ غبعٍٛ األِٛاي أعٍٛة اٌغغ١ً ٠خزٍف فٟ وً ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً األخ

اٌّشؽٍخ األخ١شح ٠ىْٛ اٌّبي اٌغ١ش ِؾشٚع لذ فقً رّبِب ػٓ ِقذسح اٌّؾجٖٛ 
(1)

 

 (اإليداع) :التوظيف مرحلة -أوالٌ :

 

 النقود من الضخمة الكمٌات من بالتخلص األموال غاسل فٌها ٌبدأ التً األولى العملٌة وهً    

 وسائل أكثر هً النقدٌة السٌولة نأ حٌث األصلً اإلجرامً النشاط من علٌها المتحصل السائلة

   هـــذا فً الناشطٌن من للعدٌد بالنسبة قبوال الوسائل أكثر وتعد اإلجرام عالم فً شٌوعا التبادل

 القـــــذر المال صاحب ٌقوم المرحلة هذه فً النقود من كبٌرة كمٌات بقاء أن أساس على العالم

ـبدٖ ـش٠ك اٌجٕٛن ,ٚاٌقفمبد إٌمذ٠ــــــخ ٚأػٚاإل٠ذاع ػٓ هالتحوٌل  طرٌق عن أمواله بتوظٌف

      الرغم ـــفب خطر ألكبر الغاسل فٌها ٌتعرض التً المرحلة التوظٌف مرحلة تعد كما االلزشاك .

  ـرٌقــط فً كبٌرا شوطـا – المرحلة هذه خالل – قطعت قد تكون المشروعة غٌر األموال أن 

 علٌها المشروعٌة صفة إضفاء
(2)

   األمــوال غسٌـــل اتـــحلق أضعف هً إذن مرحلةال فهذه  

 ؟ ...... المراحل مع مقارنة

 

 

 

 

 

 
 ( غغ١ً األِٛاي اٌغ١ش ِؾشٚػخ ِٕؾٛس ػٍٝ ؽجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ اٌّٛلغ 1ٛ٘) 

/sites /default                                                                       https://carjj.org                                             

 .فش٠ذ ػٍٛاػ .عش٠ّخ غغ١ً األِٛاي _اٌّشاؽً ٚاألعب١ٌت .ِغٍخ اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔٗ ,اٌؼذد               ( أ2)
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 iew.dz/IMG/pdf/www.webrev -اٌضبٟٔ ػؾش,ِٕؾٛس ػٍٝ االٔزش١ٔذ اٌّٛلغ :         

  (يشحهح أنرًىَه ثاَُاً :)

 

 هاـــــمن والغاٌة المالٌة العملٌات من وكثٌرة معقدة متتابعة، بسلسلة القٌام ٌتم المرحلة هذه فً          

 القانونٌة التغطٌة توفٌر مع ومصادرها الغسٌل محل المشروعة غٌر النقود أصل بٌن الصلة  لالفص 

 الوســـائل مــــأه ومن وشرٌفا شرعٌا غطاءا إعطاؤها وبالتالً لها المشروعة الصبغة ذات

 ذلك بــعد كنـوٌم آخر، بنكً لحساب بنكً حساب من التحوٌل تكرار التموٌه مرحلة فً المستخدمة

وٌتـــــم   التحــــوٌل رعةــــس لضمان المتطورة الفنٌة بالوسائل ٌستعان الغرض ولهذا النقود، تحوٌل

السرٌعة التحوٌالت هذه إجراء فً متخصصة شركة إلى خاصة ةبصف اللجوء
(1)

 

 األصـــــــول بعض اقتناء فً القرض حصٌلة وتوظٌف المودعة األموال بضمان القروض طلب أو

 علــى تمــــــٌع وبالتالً القروض وتسدٌد بٌعها إعادة ثم والسندات األسهم, أٚ ؽشاء  والعٌنٌة المالٌة

أٚ ِالؽمزٙب  تتبعها ٌصعب حٌث لألموال المشروع غٌر المصدر
(2)

 ُتغـــــــسل األموال هذه أن أو 

  هٌكــــلة إعــــــــــادة خالل من أو المجوهرات الفاخرة، السٌارات العقارات، شراء خالل من عٌنٌا

 طائلة تعطً أرباحا منتجة مؤسسات إلى تتحول إذ الفاشلة المؤسسات بعض وإصالح
(3)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( ِؾّٛد وج١ؼ ,اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ فٟ ِٛاعٙخ غغ١ً األِٛاي ,اٌمب٘شح داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ ,1) 

                                                                                                                                             36,ؿ2001, 2ه

 ٌغالَ ػٛك,االصبس االلزقبد٠خ ٌؼ١ٍّبد غغ١ً األِٛاي ,دساعخ ِمبسٔخ ,ػّبْ ,( ففٛد ػجذ ا2)

 39,ؿ 2002داس ٚائً ٌٍٕؾش ,         

 ( ِؾّذ ِٙذٞ ِقجبػ اٌمبمٟ ,مب٘شح غغ١ً األِٛاي ٚدٚس اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ فٟ اٌؾذ ِٕٙب ,3)

http://www.webreview.dz/IMG/pdf/
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  18,ؿ2000ث١شٚد, داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ ,   

 ( يشحهح أإلدياج)  ثانثاً :

 

ب ـــــاألموال يريد ألغاسل أن يجعل أألموال الغير مشروعة تكتسفي المرحمة االخيرة في لغسيل      

من ـــز كن أن ينجـــمظـــــــهر الشرعية الستخدام األموال في مشاريع مشروعة أو غير مشروعة .هذا يم

كل  المالي واستيعابها مـــع النظام تقديمها في االقتصاد المشروع أوموال تندمج واعادة خالل جعل األ

االصول االخرى في التنظيم وعميه يكون من العسير التمييز بين األموال الغــــــــــير مشروعـــــة واألموال 

ت ــــــــد أن تـــكون قد أصبحـــــــالمشروعة وتعود األموال الغير مشروعة مرة ثانية إلى أيدي ألمجرمين بع

بدح ــبح اٌزـشف أٚ أػــــــذاَ فٟ ؽ١ـــٙب أٌزقشف ف١ٙب ثىبًِ ؽش٠زُٙ أِب أالعزخأِٛاي ٔظ١فخ ثّب ٠ز١ؼ ٌ

ِٓ  طـــــــخ أٌّؾشٚػخ ٌزؾم١ك أٌّــــض٠ذزضّبس٘ب  فٟ أألٔؾــــاعزخذاِٙب  فٟ األٔؾطخ األعشا١ِخ أٚ اع

ـٛاي إٌٔبرغخ ػٓ ٠زُ ِٓ خالٌٙب ٔــمً األِـــــ(. ٚرؼذ أٌّقبسف أ٠نبً ِٓ أُ٘ األ١ٌبد أٌزٟ 1األسثبػ )

خ ػٓ ــــِؾشٚػ ػذح أعب١ٌت ٠زُ ِٓ خالٌٙب ٔمً األِٛاي اٌغ١شاألٔؾطخ األعشا١ِخ ٠ٚؾ١ش اٌخجشاء إٌٝ 

ثأعّبء ؽخق١بد ـــخ أٚ ــــــهش٠ك اٌّقبسف ػٍٝ عج١ً أٌّضبي ِٓ خالي فزؼ ؽغبثبد ثأعّـبء ١ّ٘ٚ

ب١ِٓ  ـء ِضــــً اٌّؾبعج١ٓ ٚاٌّؾرؼًّ ٌؾغبة ِغزف١ذ٠ٓ اخش٠ٓ ٚرؾًّ ِغّٛػخ ِزٕٛػخ ِٓ اٌٛوــــال

ٛاي ــ٠ًٛ أِــــٚغ١شُ٘ ٚفٟ ع١ّغ األؽٛاي ٠زُ اعزخذاَ ٘زٖ اٌؾغبثبد ٌزغــ١ًٙ ػّــ١ٍخ اإل٠ذاع أٚ رؾ

 (2أٌغش٠ّخ )
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 12(    السح ؽبًِ ِقذس عجك روشٖ ؿ1) 

ىبفؾخ غغ١ً األِٛاي,ثؾش َ. د . ػجبط ٔٛاس وؾ١و اٌّٛعٛٞ ,دٚس اٌغٙبص اٌّقشفٟ اٌؼشالٟ فٟ ِ(      2) 

                        ِٕؾٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ  

iasj?func=fulltext&ald=28105\http://www.iasj.net     

 انًطهة انثانث                                             

 

 غسُم األيىالأشكال                                        
 

 والـلألم الحقٌقً األصل إخفاء أجل من الجرٌمة مرتكبً ٌستخدمها  هناك طرق مختلفة ٌوجد    

 االموال لــــغس عملٌه فً المتبعة الوسائل اهم تحدٌد الممكن ومن مشروعة صورة فً وإظهارها

               ذاــــــها فً هــــمزاولت تتم التً المشروعة غٌر االنشطة تمٌٌز من ةالمختص األجهزة تمكن والتً

 : واهما المجال

 

 ػًهُاخ االسرُشاد وانرصذَش .  -أوالً :

 دذاــذَ ِغزٕــــــؽ١ش ٠مَٛ فبؽت ٘زا اٌّبي اٌمزس ثبعز١شاد عٍغ ِٓ ثٍذ ِب ٠ٛدع أِٛاٌٗ ثٙب ٠ٚم     

 رفبق ِغ اٌّقذس األعٕجٟ ٠زوش صّٓ الً ِٓ ل١ّزٙب صُ ٠مَٛ اٌّغزٛسد فٛس٠خ ٌٍغٙبد اٌؾى١ِٛخ ثبال

ه ـــمك ثزاٌـــف١ؾبسط ــجٕٛن فٟ اٌخ١ّز١ٓ ) ٌؾغبة اٌّقذس ( فٟ أؽذٜ اٌعشاً ثئ٠ذاع اٌفشق ث١ٓ اٌم

ٌٍّغزٛسد سثؼ وج١ش فٛسٞ ِٓ االعز١شاد ٚ٘ٛ ِقذس ِؾشٚع ٠ؼطٟ اٌؾشػ١خ ألِٛاٌٗ ٚوزاٌه لذ 

ٙب ــــاٌمزس ثٕفظ اٌؼ١ٍّخ ػٕذ اٌزقذ٠ش عٍؼخ ٌٍخبسط ثم١ّخ فٛس٠خ اوجش ِٓ ل١ّز٠مَٛ فبؽت اٌّبي 

   فخــٗ فــٍٝ ِبٌــــبػ وج١شح فٛس٠خ رنفٟ ػــــــأسث بً ماٌؾم١م١خ ٠ّٚٛي اٌفشق ِٓ أٌّبي اٌمزس ِؾم

اٌّؾشٚػ١خ 
(1 )

. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=28105
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=28105
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 24اس اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ,ؿاٌغ١ذ ػجذ اٌٛ٘بة ػشفخ , ِىبفؾخ عش٠ّخ غغ١ً األِٛاي ,اٌمب٘شح ,د (1)

 : ذقسُى ػًهُاخ اإلَذاع .ثاَُاً 

 عدد وتكلٌف صغٌرة مبالغ الى الكبٌرة االٌداع عملٌات تقسٌم طرٌق عن االموال غسٌل فٌها وٌتم    

 لغـــالمب من لــاق ةـــالودٌع قٌمة تكون أذ ،مراحل  عدة على اٌداعها طرٌق عن بتنفٌذها  داألفرا من

 من اـاصحابه ةــــلخشٌ مؤشرك المحدد المبلغ هذا عن ٌزٌد او ٌساوي قٌمتها أجمالً ر كمؤش المحدد

لالجراءات القانونٌة  واخضاعها معامالتهم تدقٌق
 (1)

 . 

 

 

 ششكاخ انصشافح . :ثانثاً 

 لضعف راـــنظة المصرفٌ غٌر المالٌة المؤسسات الى االموال هذه توجٌه طرٌق عن ذلك وٌتم    

 تحوٌل ةـــوامكانٌ المصارف فً تجارٌة حسابات تملك وكونها الشركات هذه على قابٌةالر التدابٌر

 التً دٌرــوالتص درااالستٌ شركات أن الى أضافة ,المصارف تلك طرٌق عن الشركات هذه أموال

 لـوتحوٌ السندات تزوٌر طرٌق عن وهمٌة صفقات عقد فً كبٌر بدور تقوم االموال غاسلو ٌملكها

 الخارج لىإ ضخمه لاموأ
(2)

 . 
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 77ِغٍخ االداسح ٚااللزقبد,اٌؼذدب٘شح غغ١ً األِٛاي, ظاالٔؼىبعبد اٌّزشرجخ ػٍٝ  , أؽّذ ٘بدٞ عٍّبْ (1)

 216,ؿ 2007,

 ، المكافحة ووسائل الغسٌل ألٌات االموال غسٌل وعملٌات المصرفً الجهاز خلف، جبر وحٌده .د (2)
 135,ؿ 2005 ,7العدد ، ، الثالث لمجلدا ،  االقتصادٌة للعلوم العراقٌة المجلة

 طاقاخ االئرًاٌ .ساتؼاً : ت

 وىـــمست ىـعل البنوك كافة إصدارها عضوٌة فً تشارك وقد البنك طرٌق عن إما إصدارها ٌتم    

 ةـــمالٌ ةــمؤسس نـع البطاقة تصدر وقد الفٌزا كارد، الماستر مثل عالمٌة منظمة رعاٌة تحت العالم

 أن البطاقة حامل وٌستطٌع النقود من بدل بها للتعامل للعمالء البطاقات هذه إصدار مٌت حٌث واحدة،

 إصدار مركز إلى البضائع تلك فواتٌر فتتحول االئتمان بطاقة استخدام خالل من البضائع بشراء ٌقوم

 بــــطل مــٌت ذلك وبعد العملٌة، بلده فً تمت الذي الفرع من سدادها ٌتم والقٌمة الرئٌسً، البطاقات

 اـــشراؤه وتم سبق التً البضائع هذه ببٌع ذلك بعد المشتري ٌقوم ثم لدٌه، العمٌل حساب من القٌمة

 التحوٌالت وقٌود بقنوات مروره دون الثمن على وٌحصل االئتمانٌة بالبطاقة
(1)

 . 

 

 تُىك اإلَرشَد .خايساً : 

جش ــه ػـج١ٛع ف١ذخً اٌّزؼبًِ ِغ اٌجٕٚػ١ٍّبد اٌٟٚ٘ ِغشد ٚع١و فٟ ثؼل اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ       

 االٔزش١ٔذ اٌؾفشح اٌغش٠خ ػٍٝ اٌىّج١ٛرش ٚػٓ هش٠مٙب ٠ؾٛي األِٛاي ثبٌطش٠مخ اٌزٟ ٠أِش ثٙب اٌغٙبص 

بؿ ـو١ّبد مخّخ ِٓ اٌّبي ثغشػخ ٚأِبْ ؽ١ش أْ اٌّزؼب١ٍِٓ ف١ٙب أؽخٚ٘زٖ اٌطش٠مخ رز١ؼ رؾ٠ًٛ 

ِغٌٟٙٛ ا٠ٌٛٙخ 
(2)

. 
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غغ١ً األِٛي ا١ٌبد اٌّغزّغ فٟ اٌزقذٞ ٌنب٘شح غغ١ً األِٛاي , ػّبْ , داس  ِٚىزت ثبثىش اٌؾ١خ , (1)

 41اٌؾبِذ ,ؿ

 27اٌغ١ذ ػجذ اٌٛ٘بة ػشفخ , ِىبفؾخ عش٠ّخ غغ١ً األِٛاي, ِقذس عجك روشٖ ,ؿ (2)

 انًثحث انثاٍَ                                               
 

 األموال لغسيل قانونيال التكييف                          

 

ابع ـطبٌعتها جرٌمة جنائٌة ذات طابع دولً عابرة الحدود ، وذات ط ًف غسٌل األموال جرٌمة      

دخل ــــإن ت ة.ـــــلدولاإنها ذات اثر اقتصادي فً  اقتصادي لوجودها فً محل اقتصادي ، فضال عن

قد  فهو من ناحٌة ٌحسم كل خالفالمشرع بنص خاص لتجرٌم وعقاب هذه الظاهرة ذو مزاٌا عدٌدة 

ادرا أساسا ـــن صـــٌنشأ بخصوص تفسٌر النصوص القانونٌة التقلٌدٌة التً ال شك أن معظمها لم ٌك

د من ـــاألموال ، فالظاهرة اقتصادٌة مصرفٌة فً المقام األول ، وبالتالً الب غسٌل لمواجهة ظاهرة 

..ومن جهة ثانٌة فإن التدخل التشرٌعً بمقتضى نصوص خاصة تحدد على وجه الدقة جوانبها الفنٌة 

 ب علىـــاهرة والتغلـــــأكثر تفردا للظ نصوص خاصة ٌسمح بطبٌعة الحال بضمان جزاءات جنائٌة

العقبات اإلجراءات التً قد تحد من الحماٌة الجنائٌة الموجودة 
(1)

 

 ألمطلب األول                                            

 أركان جريمة غسيل األموال                                

 أْ اٌمبػذح اٌؼبِخ رمنٟ أْ وً عش٠ّخ رزؾًٍ إٌٝ سو١ٕٓ  ِبدٞ ِٚؼٕٛٞ  إال أْ ثؼل اٌغشائُ     

 رزطٍت سوٕبً أخش ٚ٘ٛ اٌشوٓ اٌّفزشك ِٚٓ ٘زٖ اٌغشائُ عش٠ّخ غغ١ً األِٛاي.

 ٕب اٌزمغ١ُ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:ٌٍٚخٛك فٟ ث١بْ أسوبْ عش٠ّخ غغ١ً ألِٛاي . وبْ ٌ

 أٚالً:  ِؾً عش٠ّخ غغ١ً األِٛاي ) اٌشوٓ اٌّفزشك (.

 صب١ٔبً: اٌشوٓ اٌّبدٞ ٌغش٠ّخ غغ١ً األِٛاي .

 صبٌضبً: اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ ٌغش٠ّخ غغ١ً األِٛاي .
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 ونً،بحث منشور على الموقع االلكتر تكٌٌف جرٌمة تبٌٌض األموال فً القانون الجزائري( 1)

http://montada.echoroukonline.com      

 غسُم األيىال ) انشكٍ انًفرشض ( أوالً : يحم خشًَح

 رأرٟ ِشؽٍخ غغ١ً األِٛاي اٌمزسح فٟ أؽذٜ اٌقٛس فٟ ِشؽٍخ رب١ٌخ ٌؾذٚس عش٠ّخ أ١ٌٚخ عبثمخ      

اٌغ١ش ؽشػ١خ فغش٠ّخ غغ١ً األِٛاي عش٠ّخ رجؼ١خ ثطج١ؼــــزٙب ٚث١ٕـــبٔٙب  ٌٙب ٚػٕٙب رؾقٍذ األِٛاي

اٌمبٟٔٛٔ ال رىزًّ إال ثؾذٚس اٌغش٠ّخ األ١ٌٚخ ٌٚىٓ السرىبة أؽذٜ فٛس اٌغٍٛن اإلعشاِٟ اٌّىْٛ 

ٌغش٠ّخ غغ١ً األِٛاي ٠فزشك ٚعٛد ِؾً اٌغش٠ّـخ ,ٚ٘ــــٛ اٌشوــــٓ اٌّـــفزشك 
(1)

. ٚأْ اٌشوٓ 

 وقت توافره والقانون المنطق ٌتطلب قانونً مركز أو قانونً وضع أو واقعة كل هو٘ٛ ) اٌّفزشك 

 له ٌكــون الذي العنصر أنه أي نفسها  الجرٌمة لوجود الزما وجوده وٌكون جرٌمته الجانً ارتكاب

 شاطهلـــن الجـــانً ٌبـاشر أن قبل وجوده وٌفترض نفسها الجرٌمة حٌاة عن والمستقلة السابقة حٌاته

 النشـــــاط هذا ٌوصف ال أن وجوده عدم على ٌترتب فإنه وبالتالً له، مباشرته لحظة أو اإلجرامً

 إلى اتجهت إرادته وأن به الجانً علم ٌتوجب فإنه كذلك المفترض العنصر وكون المشروعٌة، بعدم

ه ( تكوٌن فً أساسٌا المفترض العنصر ٌعد الذي اإلجرامً السلوك ارتكاب
(2)

.  
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 85خبٌذ ؽّذ ِؾّذ ؽّبدٞ ,عش٠ّخ غغ١ً األِٛاي فٟ ػقش اٌؼٌّٛخ ,دْٚ داس إٌؾش,ؿ (1)

 فٌها التحقٌق ومعوقات مفهومها حول مقارنة دراسة" األموال غسل جرٌمة المطٌري، هالل بن صقر (2)

 لومللع العربٌة ناٌف جامعة ،ضالرٌا ماجستٌر، رسالة لمواجهتها، الدولٌة الجهود تنسٌق وإشكالٌات

 65صاألمنٌة،

 ثاَُاً: انشكٍ انًادٌ ندشًَح غسُم األيىال .

إْ اٌشوٓ اٌّبدٞ أل٠خ عش٠ّخ ٘ٛ ػجبسح ػٓ عٍٛن إٔغبٟٔ ِؾظٛس أٚ ٔؾبه ِؾــــــذد ٠مـــــَٛ ثٗ      

اإلٔغبْ ٠ٚؤدٞ إٌٝ إٌؾبق اٌنشس ثؾمٛق أٚ ِقبٌؼ ٠ؾ١ّٙب اٌمبْٔٛ , ٚأْ اٌشوـــــٓ اٌّبدٞ ٌٍغش٠ّخ  

 اٌخبسعٟ ؽ١ش أٗ الثذ ٌىً عش٠ّخ ِٓ اٌّبد٠بد رزغغذ ف١ٙب اإلسادح اٌغش٠ّخ   ٌّشرىج١ٙب ٘ٛ ِظٙش٘ب 

٠ٚزشرت ػٍٝ راٌه أْ ِشؽٍخ اٌزفى١ش ثبسرىبة اٌغش٠ّخ ال ػمبة ػ١ٍٙب الْ اٌغش٠ّخ ِــبصاٌــــذ ِغشد 

ـُ رّــظ زخز ِظٙشاً خبسع١بً ٌٚــاٌٛعٛد اٌّبدٞ ٌُٚ رٟ خٍذ اإلٔغبْ ٌُٚ رخشط إٌٝ فىشح رذٚس ف

اٌّقبٌؼ ٚاٌؾمٛق اٌزٟ رؾ١ّٙب إٌقٛؿ اٌمب١ٔٛٔخ 
(1)

ذس ػٓ اٌغبٟٔ عٍٛن إعشاِٟ ِؾذد أْ ٠قٚ. 

ٚفٟ اٌٛالغ فئْ  اٌجؾش فٟ اٌشوٓ اٌّبدٞ ٌغش٠ّخ غغ١ً األِٛاي ٠غزذػٟ اٌزطشق إٌٝ ػٕبفش اٌشوٓ 

اٌّبدٞ 
(2)

 . 

  -ػُاصش انشكــــــٍ انًــــادٌ هٍ : -

                                                                                      :وٌتضمن للجرٌمة مادٌا نارك ٌكون الذي . السلوكأ

 فً خزانة كأمانة توضع أو بنكً حساب فً وتودع القذرة األموال استخدام أو اكتساب أو حٌازة .1

                                                                                                                                  .البنك فً مستأجرة

 المتعلقة أو الحقوق أو الحركة أو التصرف أو المكان أو المصدر، حٌث من القذرة األموال إخفاء .2

 الملكٌة .

 أو ارةــــبالدع أو خدراتبالم االتجار من المتحصلة األموال وهً السلوك علٌه ٌرد الذي المحل .ب

                                              باألطفال أو بالرقٌق اإلتجار أو الرشاوي أو االختالس    

 لخ..المخدرات أو بالسالح المشروع غٌر كاالتجار بموجبها األموال تحصلت التً الجرٌمةج .
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, 1ٌٛي اٌؼبَ ٚاٌطج١ؼخ اٌمب١ٔٛٔخ ,داس ٚائً ٌٍٕؾش,  هأسٜٚ فب٠ض اٌفبػٛسٞ ,عش٠ّخ غغ١ً األِٛاي اٌّذ (1)

 148,ؿ2002

 د. عبدهلل محمد رباعة ،السبل التشرٌعٌة لمواجهة الجرائم المستحدثة جرٌمة غسٌل  (2)
                                                                                                                                  11،ص2114االموال ،عمان ،               

 انشكٍ انًؼُىٌ ندشًَح غسُم األيىال . -ثانثاً :

ٓ ــــــ٠ٚغّٝ أؽ١بٔبً ثبٌشوٓ إٌفغٟ ػٍٝ أْ ِؾٛس اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ االسادح االصّخ ,ٌٚزؾم١ك اٌشو      

 ح االصّخ رزّضً ثبٌمقذ اٌغٕبئٟ اٌّؼٕٛٞ ٠غت أْ رزؾمك ؽش٠خ االخز١بس ٚاالدسان أٚ اٌز١١ّض ,أْ االساد

ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ اٌغبٟٔ أساد اٌفؼً اٌغشِٟ ٚ أساد إٌز١غخ اٌزٟ ٚلؼذ أٚ أ٠خ ٔز١غخ عش١ِخ 
(1)

,ٚ٘زا ِب 

 ثمٌٛٙب : 1969ٌغٕخ  111ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ إٌبفز سلُ  1فمشح  33ٔقذ ػ١ٍخ اٌّبدح 

خ ــــــــــبة اٌفؼً اٌّىْٛ ٌٍغش٠ّخ ٘بدفبً إٌٝ إٌز١غ)اٌمقذ اٌغشِٟ ٘ٛ رٛع١خ اٌفبػً اسادرٗ اٌٝ اسرى

شائُ ـــــــاٌغش١ِخ اٌزٟ ٚلؼذ أٚ ا٠خ ٔز١غخ عش١ِخ اخشٜ (. ٚأْ عش٠ّخ غغ١ً االِٛاي غ١ش٘ب ِٓ اٌغ

اٌؼّذ٠خ رغزٍضَ ٌم١بِٙب ثغبٔت اٌشوٓ اٌّبدٞ رٛافش ٚاٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ ؽ١ش اْ ٘زٖ اٌغش٠ّخ ٟ٘ عش٠ّخ 

ٓ ــرٛافش اٌمقذ ٌذٜ اٌغبٟٔ ثؼٕقش٠ٗ اٌؼٍُ ٚاالسادٖ ٚاٌؼٍُ ثأْ اٌّبي ِزؾقً ِػّذ٠خ ٠ٕجغٟ ٌم١بِٙب 

عش٠ّخ ِٓ اٌغشائُ ٚوزاٌه ٚعٛد إسادح اٌفؼً ٚإٌز١غخ ٌذٜ اٌغبعً 
(2)

ل ـــــــوٌنبغً لمساءلة الفاع .

 جنائٌا أن ٌتوافر لدٌه القصد العام والقصد الخاص
(3)

. 

                                                                      : القصد العام .               أوالا 

ثٗ, ٠ٚزٛفش اٌمقذ اٌمقذ اٌؼبَ ٘ٛ إسادح اٌغبٟٔ اٌّزٛعٙخ إٌٝ الزشاف اٌشوٓ اٌّبدٞ ٌٍغش٠ّخ ِغ اٌؼٍُ 

 رأٛٞ  ــاٌّؼٕ ِٛاي, ٠ٕٚزفٟ اٌشوٓثؾم١مخ اٌّقذس غ١ش اٌّؾشٚع ٌأل األفٛي ثؼٍّٗاٌغبعً اٌؼبَ ٌذٜ 

 . أزفٝ ٘زا اٌؼٍُ

  .                                                                                                       ثاَُاً : انقصذ انخاص 

اٌمقذ اٌخبؿ ٘ٛ أقشاف إسادح اٌغبٟٔ إٌٝ غشك أٚ ثبػش ِؼ١ٓ , ٚفٟ عش٠ّخ رج١١ل األِٛاي 

ٛاي ــــــس غ١ش اٌّؾشٚع ٌألِإخفبء أٚ ر٠ّٛٗ اٌّقذ زضجذ ِٓ إسادحػٕذ اٌزؾمك فئْ اٌمقذ اٌخبؿ ٠

 ػبَ اٌّخذساد أٚ ػٓ عٕب٠خ أٚ عٕؾخ ثٛعٗ   أٚ غ١ش إٌّمٌٛخ أٚ اٌّٛاسد إٌبرغخ ػٓ عشائُ إٌّمٌٛخ 

 

 

 

  اٌمبمٟ وٛعشد ؽغ١ٓ أ١ِٓ اٌجشصٔغٟ ,عش٠ّخ غغ١ً االِٛاي ٚخطٛسرٙب ػٍٝ االلزقبد اٌٛهٕٟ ,إٌبؽش ( 1)    
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 15,ؿ1فجبػ فبدق عؼفش االٔجبسٞ ,ثغذاد ,ه          

      ؽغ١ٓ فالػ ػجذ اٌغٛاد , اٌّغؤ١ٌخ اٌغٕبئ١خ ػٓ غغ١ً االِٛاي دساعخ ِمبسٔخ ث١ٓ اٌزؾش٠غ اٌٛمؼٟ (  2)    

                            229, ؿ2009, 1ٚاٌفمٗ االعالِٟ , ه           

 سوبْ ِٚقبدس االِٛاي, ثؾش ِٕؾٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ عش٠ّخ غغً االِٛاي اال(   3)    

                                                                      http://www.blog.saeeed.com 

 انًطهة انثاٍَ

 

 انًساهًح اندُائُح انرثؼُح ندشًَح غسُم األيىال
 

 األموال غسل لجرائم السلٌم القانونً التكٌٌف عن البحث مجال فً النظر وجهات إحدى وهً     

 لـــقبٌ من والـــــاألم غسل جرائم الرأي هذا أصحاب وٌعد النشاطات، هذه لتجرٌم أساس ووضع

 مرتكب أن أي روعةــالمش ٌرـــغ األموال عنها نجمت التً األصلٌة الجرٌمة فً التبعٌة المساهمة

 األصلٌة الجرٌمة فً متدخال ٌعد األموال غسٌل ترتب التً النشاطات
(1)

. 

 

 .الجنائية  المساهمة تعريفأوالً : 

ان ـــالمساهمة الجنائٌة هً نشاط ٌرتبط بالفعل اإلجرامً ونتٌجته برابطة السببٌة سواء ك        

ي للجرٌمة أو ساعد فً ارتكاب المساهم على مسرح الجرٌمة وقام بتنفٌذ جزء من السلوك الماد

 رٌكـــاهم أو الشـــى المســا ٌسمـــم ، وهنالسلوك بصفة عامة بحٌث لواله ما كان السلوك أن ٌت

دة من ـــاعــاق أو تحرٌض أو مســأو تم السلوك الذي أتاه الفاعل األصلً بناء على اتف  المباشر

التفاق أو التحرٌض أو تلك المساعدة وهنا المساهم وتحققت الجرٌمة فً نتٌجتها بناء على ذلك ا

 ٌسمى بالمساهم أو الشرٌك الغٌر مباشر
(2)

. 

 لحــٌص كانت، طرٌقة بأٌة ارتكابها تسهٌل ما أو جرٌمة ارتكاب فً المساعدة أن ذلك من ٌتضح

  وعالما بفعله عالما الشرٌك كان الجنائٌة،طالما المسئولٌة عنه وتنشأ األصلٌة الجرٌمة فً اشتراكا

 ونــقان فً امةــالع قواعدــلل اــلزم،وفقــــٌ أنه إال راكــاالشت هذا على بناء ٌرتكب الذي األصلً

 ثم األصلٌة،من الجرٌمة بها تقع التً لألفعال معاصرا أو سابقا االشتراك فعل ٌكون العقوبات،أن

 للجرٌمة المجهزة األعمال فً المساعدة تمت إذا ٌتحقق االشتراك فإن
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 .32اٌمبمٟ وٛعشد ؽغ١ٓ أ١ِٓ اٌجشصٔغٟ , ِقذس عجك روشٖ ؿ (1)

 اٌّغبّ٘خ اٌزجؼ١خ ٌغش٠ّخ غغ١ً االِٛاي ,ثؾش ِٕؾٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ (2)

                                                            skra.dz/1008/5bi-http://thesis.univ 

 . التبعية الجنائية المساهمة لوصف األموال غسيل إلخضاع القانوني األساسثاَُاً : 

 من 48 المادة علٌها المنصوص الثالث السلوكٌة الصور إحدى التبعٌة الجنائٌة المساهمة تأخذ    

 . العراقً العقوبات قانون

 ةــللجرٌم المكون الفعل كابارت على حرض من كل الجرٌمة فً شرٌكا ٌعد : التحرٌض -8

 .التحرٌض هذا على بناءا فوقعت

 بناءا فوقعت الجرٌمة ارتكاب على غٌره مع اتفق من كل الجرٌمة فً شرٌكا ٌعد :االتفاق -7

 .االتفاق هذا على

  فً استعمل مما آخر شًء أي أو آالت أو سالحا الفاعلٌن أو للفاعل أعطى من :المساعدة -4

   أو هزةـــالمج الـــــاألعم فً أخرى طرٌقة بأي ساعدهم أو بها علمه مع الجرٌمة ارتكاب

 . الرتكابها المتممة أو المسهلة

 أو اـــطبٌعٌ خصاــش كان سواء األموال غاسل أفعال على انطباقا واألكثر الغالبة الصورة ولعل

 ١ٍخ ـــاألف ةمـالجرٌ الرتكاب المتممة أو المسهلة أشكالها بكافة " المساعدة " صورة هً معنوٌا

 لــلغسٌ ةـالتقلٌدٌ الجنائٌة التكٌٌفات أحد األقل على نظرٌا ولو تمثل الجنائٌة المساهمة كانت وإذا

 التقٌد ٌجري التً الضوابط نفس وهً الشأن هذا فً بها االلتزام ٌتعٌن ضوابط ثمة فإن األموال

 الجنائٌة المساهمة نظرٌة تطبٌق لدى بها
(1)

 . 

 ما، عن تنفٌذ التزام االمتناع مجرد عند تتوقف وال إٌجابً عمل فً المساهمة لتتمث أن ٌنبغً -1

 قانونا الجرٌمة لقٌام اإلٌجابً السلوك عن بدٌال ٌكون ألن عامة كقاعدة ٌصلح ال االمتناع أن ذلك

 . القانون فً علٌها المنصوص االستثنائٌة الحاالت بعض عدا فٌما

 . األصلٌة للجرٌمة معاصرا األقل ىعل أو سابقا المساهمة فعل ٌأتً أن -2

 . األصلً الفاعل وجرٌمة الشرٌك نشاط بٌن سببٌة عالقة ناكه تكون أن -3
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, 2004غغ١ً االِٛاي اٌّزؾقٍخ ِٓ عشائُ اٌّخذساد ,اٌمب٘شح , ٌظب٘شحاٌزؾش٠ؼ١خ  اٌّٛاعِٗقطفٝ هب٘ش ,(1) 

 191ؿ

 هذا ولعل الجرٌمة فً األصلٌٌن المساهمٌن من غٌره مع األصلً الفاعل إرادات التقاء ٌتعٌن -4

 ةــالجرٌم ارتكاب ٌسهل فعال المساهم أتى فإذا المساهمة، لجرٌمة المعنوي الركن جوهر هو

 . عقابه بالتالً ٌجوز وال حقه فً المساهمة تقوم ال ذلك فً االشتراك نٌة لدٌه تتوافر أن دون

 

 من الكثٌر قبل من منتقدة نظر ةوجه الجنائٌة المساهمة قبٌل من األموال غسٌل أن جرائم    

 الجنائٌة المساهمة وصف قدرة عدم إجرائٌة وأخرى موضوعٌة بنقائص ذلك معللٌن الفقهاء،

 والعوائق الموضوعٌة القصور ألوجه وذلك األموال نشاط غسٌل استٌعاب على التبعٌة

اإلجرائٌة
(1)

   

 

 . الموضوعية القصور أوالا:

 السببٌة ورابطة الشرٌك بنشاط فٌه ٌعتد الذي التوقٌت فً ٌةالموضوع القصور أوجه تتمثل    

 قاـفوف التوقٌت، عن أما الغسل محل المال مصدر األصلٌة والجرٌمة األموال غسٌل نشاط نــبٌ

 تقدٌر أقصى على أو سابقا االشتراك فعل ٌكون أن وتحتم تستوجب التً العامة القانونٌة للقواعد

 بةــــوبالنس.  الصفة هذه األموال غسٌل نشاط على ٌنفً الجرٌمة بها تقع التً لألفعال معاصرا

 لوكـــــــس بٌن التبعٌة رابطة انقطعت إذا التبعٌة للمساهمة قٌام ال أنه فباعتبار السببٌة، للرابطة

  الفاعل جرٌمة وبٌن الشرٌك

 .  اإلجرائية القصورثانياا:    

 زـــٌمٌ ما وهذا للدول عابرا منظما نشاطا ٌكون ما غالبا األموال غسٌل بأن بٌنا وأن سبق      

 اعتبار وبالتالً النشاط هذا مواجهة فً فعالة جنائٌة مالحقة ضمان عن التبعٌة المساهمة وصف

 ةــــــحال فً العقاب ٌضمن ال تبعٌا مساهما معنوٌا أو طبٌعٌا شخصا كان سواء األموال لـغاس

 . دولة من أكثر رعب وانتقاله األموال غسٌل نشاط تدوٌل
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 اٌّغبّ٘خ اٌزجؼ١خ ٌغش٠ّخ غغ١ً االِٛاي ,ثؾش ِٕؾٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ, ِقذس عجك روشٖ . (1)

 

 انًطهة انثانث                                                  

 انردشَى  انخاص ندشًَح غسُم األيىال                             

 المساهمة من اعتبره صورة فال األموال غسٌل نشاط استٌعاب عن الجنائٌة تالتشرٌعا عجز بعد    

 ًــــالعقاب المشرع تدخل وٌتحتم منه مفر ال مستقلة جرٌمة اعتباره أصبح مقنعاً وبالتالً جاء التبعٌة

 اـله ةــخاص جرٌمة بمثابة النشاط هذا أصبح وبالتالً خاصة بنصوص النشاط هذا لمواجهة صراحة

 .الغسل محل األموال منها تحصلت التً األصلٌة الجرٌمة عن تمٌزها التً وعقوبتها اأركانه

ون من ــنخلص من ذلك إلى أن جرٌمة غسل األموال جرٌمة مستقلة بنشاط إجرامً خاص ٌتك      

ٌل ـــأركان مادي ومعنوي . وإن كانت تفترض ركن هو سبق ارتكاب جرٌمة تكٌف بأنه جرٌمة غس

جش ــخ ؽ١ش اػزـــــخ اال١ٌٚــاٌّؾشع اٌؼشالٟ اػزجش٘ب عش٠ّخ عٕبئ١خ ِغزمٍخ ػٓ اٌغش٠ّؽ١ش أْ  أمول

ٛاي ــ١ً األِـــخ غغــــِٓ لبْٔٛ ِىبفؾ 2اٌؾخـ ِشرىت عش٠ّخ غغ١ً األِٛاي ؽغت  ٔـ اٌّبدح 

  2015( ٌغٕخ 39سلُ ) اإلس٘بة٠ًٛ ـــــــٚرّ
(1 .)

 

اٌٙب ِٓ ؽخـ ٠ؼٍُ أٚ وبْ ػ١ٍٗ أْ ٠ؼٍُ أٔٙب ِزؾقٍٗ ِٓ رؾ٠ًٛ األِٛاي ,أٚ ٔمٍٙب ,أٚ اعزجذ أٚالً :

خ ــــعش٠ّخ .ٌغشك اخفبء أٚ ر٠ّٛٗ ِقذس٘ب اٌغ١ش ِؾشٚع أٚ ِغبػذح ِشرىجٙب أٚ ِشرىت اٌغش٠ّ

 االف١ٍخ أٚ ِٓ عبُ٘ فٟ اسرىبثٙب أٚ اسرىبة اٌغش٠ّخ االف١ٍخ .

أٚ ؽبٌزٙب أٚ هش٠مخ اٌزقشف ف١ٙب أٚ صب١ٔبً : أخفبء األِٛاي أٚ ر٠ّٛٗ ؽم١مزٙب أٚ ِقذس٘ب أٚ ِىبٔٙب 

أزمبٌٙب أٚ ٍِى١زٙب أٚ اٌؾمٛق اٌّزؼٍمخ ثٙب ,ِٓ ؽخـ ٠ؼٍُ أٚ وبْ ػ١ٍٗ اْ ٠ؼٍُ أٔٙب ِزؾقٍٗ ِٓ 

 عش٠ّخ .

صبٌضبً : اوزغبة األِٛاي أٚ ؽ١بصرٙب أٚ اعزخذاِٙب ,ِٓ ؽخـ ٠ؼٍُ أٚ وبْ ػ١ٍٗ أْ ٠ؼٍُ ٚلذ رٍم١ٙب أٔٙب 

 ِزؾقٍٗ ِٓ عش٠ّخ .
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 . 2015 ( ٌغٕخ 39سلُ )  اإلس٘بةّىبفؾخ غغ١ً األِٛاي ٚر٠ًّٛ ٌ اٌؼشالٟ  مبْٔٛاٌ (1)

ب ــؽ١ش أْ اٌّؾشع اٌؼشالٟ فقٍخ عش٠ّخ غغ١ً األِٛاي ػٓ اٌغش٠ّخ األ١ٌٚخ اٌزٟ ٔزغذ ػٕٙ      

األِٛاي اٌغ١ش ِؾشٚػخ ٚأػزجش عش٠ّخ غغ١ً األِٛاي عش٠ّخ ِغزمٍخ ثؾذ رارٙب ٚ٘زا لذ ث١ٕزٗ اٌّبدح 

 2015( ٌغٕخ 39سلُ ) اإلس٘بةِٓ لبْٔٛ ِىبفؾخ غغ١ً األِٛاي ٚر٠ًّٛ  (4( ٚ)3)
(1)

. 

 

  -3-اٌّبدح  

ال رزٛلف إدأخ اٌّزُٙ ػٓ عش٠ّخ غغ١ً االِٛاي ػٍٝ فذٚس ؽىُ ػٓ اٌغش٠ّخ االف١ٍخ اٌزٟ ٔزغذ 

 ػٕٙب ٘زٖ األِٛاي .

 

  -4-اٌّبدح 

١خ ِٓ اٌؾىُ ػٓ عش٠ّخ غغ١ً األِٛاي اٌزارٟ ال ٠ّٕغ اٌؾىُ ػٍٝ اٌّزُٙ ػٓ أٞ ِٓ اٌغشائُ األفٍ

اٌزٟ ٔزغذ ػٓ رٍه اٌغش٠ّخ . ٚرطجك أؽىبَ رؼذد اٌغشائُ ٚاٌؼمبة إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ لبْٔٛ 

 اٌؼمٛثبد . 
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 . 19عجك روشٖ ؿ  2015( ٌغٕخ 39سلُ ) اإلس٘بةِىبفؾخ غغ١ً األِٛاي ٚر٠ًّٛ  مبْٔٛاٌ( 1)

 انًثحث انثانث                                                 

 مكافحة جريمة غسيل األموالسثم                                 

حٌث  قضٌة هامة خالل السنوات الماضٌة شكل موضوع غسٌل األموال ومكافحة غسٌل األموال    

دول ٌخلو ـــالاجتمعت جهود الدول على مكافحة جرٌمة غسٌل األموال ، بحٌث لم نعد نرى دولة من 

    جرٌمــتشرٌعها من تناول هذه القضٌة وإن تفاوتت فً مدى الشدة فً المعالجة ومدى توسع دائرة الت

ون ــــبٌن تشرٌع وآخر، وهكذا أصبح موضوع غسٌل األموال ومكافحته موضوعا هاما لرجال القان

إدارات البنوك والمؤسسات والقضاء وأجهزة العدالة واألمن باإلضافة إلى أنه موضوعا مركزٌا فً 

طورة ـــــوالوسائل التكنولوجٌة المت االتصاالتالمالٌة وتحدٌا جدٌا لعملها وخاصة مع تطور وسائل 

ثر ــــل األكــالٌة تظـالتً تستخدمها هذه البنوك والمؤسسات المالٌة ، ألن المصارف والمؤسسات الم

وال ـــلمال أصالً وٌحاول المجرمون تلبٌس األماستهدافاً إلنجاز أنشطة غسٌل األموال فهً مخازن ا

ار الخدمات البنكٌة ـــالقذرة صفة المشروعٌة من خالل سلسلة من العملٌات المصرفٌة ، وٌمكن اعتب

ائل ـــالمتعددة والمتطورة باستمرار خٌر السبل إلخفاء المصدر غٌر الشرعً للمال، رغم وجود وس

تضافر وذلك أدى إلى ثمٌنة األخرى ـــالعقارات واألصول ال أخرى ٌقوم بها غاسلوا األموال كشراء

 ٌة فً مجال مكافحة غسٌل األموال كل الجهود الدول
(1)

. 
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 ( ِؾّذ ع١ًٙ اٌذسٚثٟ ,عشائُ غغ١ً األِٛاي ِٚىبفؾزٙب ,ثؾش ِٕؾٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ  1)

                                                                http://iefpedia.com/arab               

 انًطهة األول                                               

 يكافحح خشًَح غسُم األيىال ػهً انًسرىي انذونٍ                     

طر على االقتصاد العالمـً كـان لزاما على نظرا لما تمثله جرٌمة غسٌل األموال من خ

 المجتمع الدولً أن ٌتصدى لهذه الظاهرة من خالل االتفاقٌات أو المؤتمرات دولٌة ومنها .

 

 األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. اتفاقيةأوالً : 

نوفمبر  91فً فٌٌنا ، وأدخلت حٌز التنفٌذ فً 9188دٌسمبر  02تم توقٌع هذه االتفاقٌة فً      

ا ،وقد ـوكان موضوعها مكافحة االتجار غٌر مشروعة فً المواد المخدرة والشبٌهة له ،9112

    ت غسل األموال حٌـــث فرضتضمنت اتفاقٌة فٌٌنا سٌاسة جنائٌة واضحة فً خصوص مكافحة 

     ة ـــوال الناتجــلوكٌات تنطوي على غسل األمهذه االتفاقٌة على دول االعضاء التزاماً بتجرٌم س

ةهعن االتجار غٌر مشروع فً المخدرات والمواد الشبٌ
 (9)

. 

باإلضافة أن اتفاقٌة فٌٌنا لم تذهب إلى تجرٌم غسل األموال الناتجة عن أي موضوع من الجرائم 

ون ـموال التً تكاألخرى التً لها خطورتها دولٌاً ،ولكنها اقتصرت فً تجرٌم عملٌات غسل األ

ناتجة عن الجرائم االتجار فً المخدرات دون الجرائم األخرى 
(0)

. 
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 43(ػبدي ػجذ اٌغٛاد ِؾّذ اٌىشدٚعٟ, اٌّىبفؾخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌغغ١ً األِٛاي ,اٌمب٘شح ,ِىزجخ األداة ,ؿ1) 

 .44(ػبدي ػجذ اٌغٛاد ِؾّذ اٌىشدٚعٟ, اٌّقذس ٔفغٗ,ؿ2)

روع فً ــر المشـــــار غٌــاألمم المتحدة لمكافحة االتج اتفاقٌةلتً تناولتها وأن  الموضوعات ا      

( من االتفاقٌة 0حٌث نصت المادة ) المخدرات والمؤثرات العقلٌة
(9)

 : 

ض٠ذ ِٓ ــِٓ اٌزقذٞ ثّ ٓـذف ٘زٖ االرفبل١خ إٌٝ إٌٙٛك ثبٌزؼبْٚ ف١ّب ث١ٓ األهشاف ؽزٝ رزّىٙر -1

زٞ ٌٗ ثؼذ ــٚاٌّؤصشاد اٌؼم١ٍخ اٌ ٍخ االرغبس غ١ش اٌّؾشٚع فٟ اٌّخذساداٌفؼب١ٌخ ٌّخزٍف ِظب٘ش ِؾى

االرفبل١خ, اٌزذاث١ش اٌنشٚس٠خ, ثّب فٟ  ب ثّمزنٝٙرف أْ رزخز, ػٕذ اٌٛفبء ثبٌزضاِبدٌٟٚ. ٚػٍٝ األهشا

 .ٌٕظّٙب اٌزؾش٠ؼ١خ اٌذاخ١ٍخ رٌه اٌزذاث١ش اٌزؾش٠ؼ١خ ٚاالداس٠خ, ٚفمب ٌألؽىبَ األعبعٟ

ِجذأٞ اٌّغبٚاح فٟ  ب ثّٛعت ٘زٖ االرفبل١خ ثؾىً ٠زّؾٝ ِغٙراف أْ رفٟ ثبٌزضاِبػٍٝ األهش -2

 .اٌذاخ١ٍخ ٌٍذٚي األخشٜ اٌغ١بدح ٚاٌغالِخ االل١ّ١ٍخ ٌٍذٚي ِٚغ ِجذأ ػذَ اٌزذخً فٟ اٌؾؤْٚ

 ٠مزقش  ال ٠غٛص ألٞ هشف أْ ٠مَٛ, فٟ ال١ٍُ هشف آخش, ثّّبسعخ ٚأداء اٌّٙبَ اٌزٟ -3

 .عٍطبد رٌه اٌطشف ا٢خش ثّٛعت لبٔٛٔٗ اٌذاخٍٟاالخزقبؿ ٘جب ػٍٝ 

 

األمم المتحدة لمكافحة االتجار غٌر المشروع فً المخدرات والمؤثرات  اتفاقٌة( ِٓ 3ٚأْ اٌّبدح )

ٍٟ, فٟ ؽبي ـــاٌذاخ ٠زخز وً هشف ِب ٠ٍضَ ِٓ رذاث١ش ٌزغش٠ُ األفؼبي اٌزب١ٌخ فٟ اهبس لبٔٛٔٗ العقلٌة

 :ػّذا ثٙباسرىب

أٚ  أٚ رؾنـ١ش٘ب,  أٞ ِخـذساد أٚ ِؤصـشاد ػمٍـ١خ, أٚ فـٕؼٙب, أٚ اعزخشاعٙب, ٔـزبطأ -1أ_

أٚ رغــ١ٍّٙب ثــأٞ ٚعــٗ وــبْ, أٚ اٌغّغــشح فــ١ٙب, أٚ  ػشمـٙب ٌٍجـ١غ, أٚ رٛص٠ؼٙـب, أٚ ث١ؼٙب,

رفبلـ١خ ألؽىـبَ ا اسعـبٌٙب ثطـش٠ك اٌؼـجٛس, أٚ ٔمٍٙب, أٚ اعز١شاد٘ب, أٚ رقذ٠ش٘ب خالفب اسعــبٌٙب, أٚ

 ؛1971أٚ ارفبل١خ عٕخ  ثق١غزٙب اٌّؼذٌخ 1961أٚ ارفبل١خ عٕخ  1961عٕخ 

أـزبط اٌّخـذساد خالفـب  صساػـخ خؾـخبػ األف١ْٛ أٚ ؽغ١شح اٌىٛوب أٚ ٔجبد اٌمٕت ٌغشك  -2

 ألؽىبَ ارفبل١خ

 خ أٞ ٔؾبه أعشاِٟ ٚ ِؤصـشاد ػمٍـ١خ ٌغـشك ِّبسعؽـ١بصح أٚ ؽـشاء أ٠ـخ ِخـذساد أ -3
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 . رفبل١خ األُِ اٌّزؾذح ٌّىبفؾخ االرغبس غ١ش اٌّؾشٚع فٟ اٌّخذساد ٚاٌّؤصشاد اٌؼم١ٍخ( أ1)

ُ ِٕقٛؿ ـــعشائ ـب ِغـزّذح ِـٓ أ٠ـخ عش٠ّخ أِٚٔٙـٛاي أٚ ٔمـٍٙب ِـغ اٌؼـٍُ ثأرؾ٠ٛـً األ -1-ة      

ً ٘ـزٖ اٌغـش٠ّخ ـضفؼـً ِـٓ أفؼـبي االؽـزشان فٟ ِ ػ١ٍٙب فٟ اٌفمشح اٌفشػ١خ )أ( ِٓ ٘زٖ اٌفمشح, أٚ ِٓ

ؽــخـ  ذح أٞـــاخفـبء أٚ ر٠ّٛـٗ اٌّقـذس غـ١ش اٌّؾشٚع ٌألِٛاي أٚ لقذ ِغبػ فثٙذأٚ اٌغـشائُ, 

.        االفالد ِٓ اٌؼٛالت اٌمب١ٔٛٔخ ألفؼبٌٗ ِــزٛسه فٟ اسرىــبة ِــضً ٘ــزٖ اٌغــش٠ّخ أٚ اٌغــشائُ ػــٍٝ

شوـزٙب اٌزقـشف فـ١ٙب أٚ ؽ ـب أٚ هش٠مخٔٙـذس٘ب, أٚ ِىبخ األِـٛاي, أٚ ِقخفـبء أٚ ر٠ّٛـٗ ؽمـ١ما-2 

ـب ِغـزّذح ِـٓ عـش٠ّخ أٚ عشائُ ِٕقٛؿ ػ١ٍٙب ٙٔاٌؼـٍُ ثأ ب, أٚ ٍِى١زٙب, ِغٙثأٚ اٌؾمـٛق اٌّـزؼٍمخ 

 .فٟ اٌفمش

 ثاَُاً : االذفاقُح انؼشتُح نًكافحح غسُم األيىال وذًىَم االسهاب .

ودخلت  12/2111/ 21 بتارٌخ حة غسل األموال وتموٌل اإلرهابتم عقد االتفاقٌة العربٌة لمكاف    

ذه ــقد هــوأن األسباب التً دفعت الدول العربٌة إلى ع 5/11/2113حٌز النفاذ بتارٌخ هذه االتفاقٌة 

لعالم. وقد   هناك تحرك متزاٌد فً اتجاه مكافحة غسل األموال فً العدٌد من البلدان فًاالتفاقٌة ألن 

هذه الدول أو السلطات النقدٌة والرقابٌة تشرٌعات وقواعد لحماٌة البنوك  أصدرت حكومات

  لــــوالمؤسسات المالٌة وكذلك األسواق المالٌة المحلٌة والمؤسسات االقتصادٌة من أي عملٌات غس

موال محتملة، باإلضافة إلى اعتماد مجموعة متكاملة من السٌاسات والتدابٌر واالجراءات التً ٌجب 

ام المالً فً ــــــــبها بما ٌعزز دور النظ االلتزاممؤسسات المالٌة المصرفٌة وغٌر المصرفٌة على ال

ة فً ــفً المنطقة العربٌة كان هناك تحرك نشٌط لدى العدٌد من الدول العربٌ  غسل األموال مكافحة

لٌة غسل ـــــن أي عمإرساء القوانٌن و التعلٌمات الالزمة لحماٌة النظم المالٌة و المصرفٌة المحلٌة م

 اعتمادة إلى ــة باإلضافـــات وطنٌــــأموال محتملة. فعمدت غالبٌة الدول العربٌة إلى إصدار تشرٌع

االتفاقٌة العربٌة لمكافحة غسل األموال، وٌرجع ذلك أساسا إلى وعً إدارة البنوك و قلقهم المستمر 

ادئ الدولٌةفً ضمان الشفافٌة المالٌة و االمتثال للقواعد و المب
(1)

.  
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 (  ارفبل١خ اٌؼشث١خ ٌّىبفؾخ غغ١ً األِٛاي, ِمبي ِٕؾٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ 1)

         https://www.dorar-aliraq.net/threads/173019 

غسٌل األموال وتموٌل االرهاب نصت على التزام  ( من اتفاقٌة العربٌة لمكافحة16أن المادة )   

وٌل االرهاب ـــوال وتمـــدول االطراف باتخاذ كافة التدابٌر الالزمة للوقاٌة من جرائم غسٌل األم

 ،وذالك طبقاً للقوانٌن واألنظمة واإلجراءات الداخلٌة لكل منها
(1)

 ً ــــفٌما ٌل.على النحو المبٌن  

 تصلة بالكشف عن جرائم غسٌل األموال وتموٌل االرهاب .تطوٌر وتعزٌز األنظمة الم -1

دعم قدرة األجهزة األمنٌة واإلدارٌة والرقابٌة وسائر األجهزة المعنٌة بمكافحة جرائم غسٌل  -2

 األموال وتموٌل االرهاب والتعاون وتبادل المعلومات فٌما بٌنها 

ل المعلومات الخاصة بجرائم قٌام كل دولة من دول األطراف بإنشاء قاعدة بٌانات لجمع وتحلٌ -3

غسل األموال وتموٌل االرهاب بما فً ذالك المعلومات المقدمة من الدول والمنظمات 

 اإلقلٌمٌة والدولٌة .

 تبادل المعلومات مع دول األطراف فً مجال جرائم غسل األموال وتموٌل االرهاب . -4

كل دولة وفقاً لسٌادتها  تعزٌز أنشطة اإلعالم األمنً وتنسٌقها مع األنشطة اإلعالمٌة فً -5

اإلعالمٌة وذالك لدعم الجهود الرامٌة للتوعٌة من مخاطر جرائم غسل األموال وتموٌل 

 االرهاب .

اتفاقٌة العربٌة لمكافحة غسٌل األموال وتموٌل االرهاب نصت على دول  ( من17وأن المادة )

 ل االرهاب على ما ٌلً :االطراف تعمل لتحقٌق المكافحة الفعالة لجرائم غسل األموال وتموٌ

القبض على مرتكبً الجرائم غسل األموال ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطنً أو تسلٌمهم وفقاً  -1

 ألحكام االتفاقٌة .

إقامة تعاون فعال بٌن األجهزة المعنٌة وبٌن األفراد لمواجهة جرائم غسل األموال  وتوفٌر  -2

 غ عن هذه الجرائم وتقدٌم المعلومات التً ضمانات وحوافز مناسبة لحثهم وتشجٌعهم على اإلبال

 تساعد فً الكشف عنها والقبض على مرتكبٌها .

 تأمٌن حماٌة فعالة للعاملٌن فً مٌدان العدالة الجنائٌة . -3
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 .أرفبل١خ األُِ اٌّزؾذح ٌّىبفؾخ االرغبس غ١ش اٌّؾشٚع فٟ اٌّخذساد ٚاٌّؤصشاد اٌؼم١ٍخ  (1)

 

 

 المطلب الثاني                                              

 مكافحة جريمة غسيل األموال على المستوى المحلي                  

باإلضافة إلى الجهود الدولٌة المشار إلٌها سابقاً لمكافحة جرٌمة غسٌل األموال،اتخذت كل دولة    

ة ــون مكافحـــعلى المستوى الداخلً الجهود لمكافحة غسل األموال بما فً ذالك العراق فً قان

ٌل ـــحة غســـحٌث نص من قانون مكاف.2115( لسنة39ال وتموٌل االرهاب رقم )غسٌل األمو

2115( لسنة 39األموال وتموٌل االرهاب رقم )
(1)

أوالً: ٌؤسس فً البنك مكتب ٌسمى  -8 -المادة  .

ٌة المعنوٌة ـ)مكتب مكافحة غسٌل األموال وتموٌل االرهاب ( بمستوى دائرة عامة ٌتمتع بالشخص

 واالستقالل المالً واإلداري .

ت على تولً المكتب بصورة مركزٌة المهام االتٌة ( نص9وأن المادة )
(2)

: 

تلقً األبالغات أو المعلومات أو الحصول علٌها عن العملٌات التً ٌشتبه بأنها تتضمن  -أ  -أوالً 

 البال غ .متحصالت جرٌمة اصلٌة أو غسل أموال أو تموٌل ارهاب من جهات ا

تحلٌل االبالغات أو المعلومات ، وللمكتب فً سبٌل أداء مهامه أن ٌحصل من جهات االبال غ   -ب 

 أي معلومة إضافٌة ٌعدها مفٌدة ألجراء التحلٌل ،خالل المدة التً ٌحددها ،وله أن ٌحصل على ذالك

 من أي جهة أخرى .

ه فً عملٌة غسٌل األموال وتموٌل أحالة االبالغات التً تقوم على أسس معقولة لالشتبا -جـ 

 االرهاب أو جرائم أصلٌة إلى رئاسة االدعاء العام التخاذ اإلجراءات القانونٌة فً شأنها .

أعداد وتقدٌم تقرٌر سنوي ٌقدم إلى مجلس عن نشاطات المكتب وألنشطة المتعلقة بعملٌات  -ثانٌاً 

 غسل األموال وتموٌل االرهاب .

مات ذات الصلة بمكافحة غسل األموال وتموٌل االرهاب مع الجهات ذات تبادل المعلو  -ثالثاً 

 العالقات فً دوائر الدولة ،والقطاع العام ، والتنسٌق معها فً هذا الشأن .
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 19,ِقذس عجك روشٖ ؿ2005( ٌغٕخ 39غغ١ً األِٛاي ٚر٠ًّٛ االس٘بة سلُ ) لبْٔٛ ِىبفؾخ (1)

 .26( اٌّقذس ٔفغٗ ؿ2)

اك فً تمثٌل جمهورٌة العراق فً المنظمات الدولٌة والمؤتمرات ذات العالقة فً االشتر  -رابعاً 

 مكافحة غسل األموال وتموٌل االرهاب .

أنشاء قاعدة بٌانات لما ٌتوفر للمكتب من معلومات تعتمد كمركز وطنً لجمع وتحلٌل  -خامساً 

هاب ووضع الوسائل الكفٌلة وأعمام تلك المعلومات عما ٌحتمل وقوع من غسل األموال وتموٌل االر

 لتسهٌل مهمة السلطات القضائٌة .     

 جمع وتحلٌل احصاءات شاملة عن األمور الداخلة فً مهام المكتب . -سادساً 

اعداد دورات تدرٌبٌة للموظفٌن المعٌنٌن ألحاطتهم بالمستجدات فً مجال جرٌمة غسل   -سابعاً 

 األموال .

أو الجهات المختصة األخرى بأخالل  أي مؤسسة مالٌة أو أعمال  اشعار الجهات الرقابٌة -ثامناً 

 ومهن غٌر مالٌة محددة بأحكام هذا القانون .
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 المطلب الثالث                                          

 األيىال انًقـشسج ندشًَـح غسـُم اندضاءاخ اندُائُح                     

فٛسح  ٌغٕبئٟ ٘ٛ اٌّظٙش اٌمبٟٔٛٔ ٌشد اٌفؼً االعزّبػٟ إصاء اٌغٕبح ٚاٌزٞ ٠زّضً فٟاٌغضاء ا       

 خطٛسح ـٗــذ ٌذ٠ـــِٓ ٠ضج ــــــــٗػمٛثخ رٛاعٗ اٌغش٠ّخ اٌّشرىجخ أٚ فٟ فٛسح رذث١ش اؽزشاصٞ ٠ٛاع

ٛاي ـــــٚثخقٛؿ عش٠ّخ غغ١ً األِ ٚرٌه ِٓ أعً رؾم١ك األغشاك اٌّغزٙذفخ ثىً ِٕٙب إعشا١ِخ

 ٍٛـــــٕخ, ُٚ٘ غبعـأؽخبؿ ٠زٛسهْٛ فٟ عشائُ ِؼ١  اٌزٟ عجك ٚأْ ث١ٕب أٔٗ ٠زُ اسرىبثٙـب ِـٓ لجـًٚ

هج١ؼ١١ٓ أٚ اػزجبس١٠ٓ, ثبد ِٓ اٌنشٚسٞ إعزخذاَ إٌقٛؿ  األِٛاي اٌمزسح عـٛاء وـبٔٛا أؽـخبؿ

ُ رٌه ــــــ١ٍٓ, ٠ٚزاإلعشاِٟ إٌّظُ ِٚؼبلجخ ِشرىج١ٗ ِٓ ؽشوبء أٚ فبػ اٌمب١ٔٛٔخ ٌّالؽمخ ٘زا إٌؾـبه

ئْ ــــٚػ١ٍٗ ف إٌّظّخ ثزؾش٠غ عٕبئٟ ِٛمٛػٟ ٚإعشائٟ ال ٠فٍذ ِٕٗ أؽذ ثبخزشاق ؽجىبد اٌغش٠ّخ

شائُ ـب ٠شرجو ثٙب ِٓ عـــــرّضً عضاءاد عٕبئ١خ مذ اٌّزٛسه١ٓ فٟ ٘زٖ اٌغش٠ّخ ِٚ اٌؼمٛثبد ٚاٌزـٟ

ٛع ــج١ؼ١١ٓ أٚ االػزجبس١٠ٓ ٚرزِٕٓ لجً اٌزؾش٠ؼبد اٌٛه١ٕخ رٕقشف إٌٝ األؽخبؿ اٌط أخشٜ رؾذد

 اٌؼمٛثبد ث١ٓ ػمٛثبد أف١ٍخ )اٌؼمٛثبد اٌغبٌجخ ٌٍؾش٠خ ٚاٌؼمٛثبد اٌّب١ٌخ( ٚاٌؼمٛثبد اٌزى١ٍ١ّخ ٘ـزٖ

ٌُّٛاعٙخ اٌخطٛسح اإلعشا١ِخ ٌٍّزٙٚاٌزجؼ١خ ٚوزٌه اٌزذاث١ش االؽزشاص٠خ 
(1)

. 

 اٌؼشالٟغ األِٛاي فٟ  اٌزؾش٠ ًاٌّمـشسح ٌغش٠ّـخ غغـ١ ِٓ ٘زٖ اٌغضاءاد اٌغٕبئ١خٚعٛف ٔغزؼشك 

 2115( لسنة 39قانون غسٌل األموال وتموٌل االرهاب رقم ) حسب 
(2)

 . 

( سنة وبغرامة ال 15(  نصت على عقوبة غاسل األموال بالسجن لمدة ال تزٌد على )36أن المادة )

 تقل عن قٌمة المال محل الجرٌمة وال تزٌد على خمسة أضعاف .

 أن ٌعاقب بالسجن المؤبد كل من أرتكب جرٌمة تموٌل ارهاب  . ( نصت37وأن المادة )

( سنوات وبغرامة ال تقل 3ثانٌاً ( نصت على أن ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ) -29وأن المادة )

 هاتٌن العقوبتٌن كل من  بإحدى( ملٌون أو  51111111( ملٌون وال تزٌد على )15111111عن )

 

 

 118ك روشٖ ؿ( فش٠ذ ػٍٛاػ ,ِقذس عج1) 

 19,ِقذس عجك روشٖ ؿ 2005( ٌغٕخ 39غغ١ً األِٛاي ٚر٠ًّٛ االس٘بة سلُ ) ( لبْٔٛ ِىبفؾخ2)
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أمتنع عن تقدٌم االبال غ عن المعامالت المشبوهة إلى المكتب .أو قدم معلومات غٌر صحٌحة  -أ

 عمداً.

ن ـــام هذا القانون عاحك قبتطبٌأفصح للزبون أو المستفٌد أو لغٌر السلطات والجهات المختصة  -ب

االبال غ أو التحري أو الفحص التً تتخذ فً شأن المعامالت المالٌة المشتبه  إجراءاتأي أجراء من 

 فً أنها تتضمن غسل األموال وتموٌل االرهاب أو عن البٌانات المتعلقة به.

  

أي  بإبال غادر ــــ( قد أعفت من العقوبات المنصوص علٌها فً هذا القانون كل من ب47وأن المادة )

جرٌمة غسل األموال وتموٌل االرهاب وعن المشتركٌن  الرتكابسلطة مختصة بوجود اتفاق جنائً 

من العقوبة  األعقاءفٌه قبل وقوع الجرٌمة وقٌام السلطات المختصة بالبحث عن الجناة . وللمحكمة 

الجنــــاة وضـــــبط  ط أن ٌسهل القبض علىأو تخفٌضها اذا حصل االبال غ بعد وقوع الجرٌمة بشر

األموال محل الجرٌمة 
(1)

    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19, ِقذس عجك روشٖ ؿ2005( ٌغٕخ 39غغ١ً األِٛاي ٚر٠ًّٛ االس٘بة سلُ ) ( لبْٔٛ ِىبفؾخ1)
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 انُرائح وانرىصُاخ 

 أوالً: انُرائح 

ارها جرٌمة اضٌة باعتبظاهرة غسٌل األموال عالمٌة ، فرضت نفسها فً السنوات القلٌلة الم -9

 ٌهدف من وراءها غاسلوا األموال إلى إخفاء المصدر غٌر المشروع لهذه األموال.اقتصادٌة 

 دماجه فً الدورةتعدد مراحل غسٌل األموال ،بدءا من توظٌف األموال القذرة وصوال إلى إ -0

 االقتصادٌة وإضفاء الشرعٌة علٌها ، بحٌث ٌصعب الكشف عن حقٌقة مصدرها.

على تهرٌب  المشروعة وال تقتصر غٌر ألفعالااألموال المراد غسلها تتعدد بتعدد إن مصادر  -1

 المخدرات ، إنما تشمل جمٌع الجرائم واألعمال غٌر المشروعة.

 أموالهم القذرة وال ٌمكن  لشرعنهتتعدد التقنٌات واألشكال التً ٌلجأ إلٌها غاسلوا األموال -2

 . ر بتطور التكنولوجٌا الحدٌثةحصرهــا فً عدد معٌن ، فالتقنٌات تتطو

 تطرح وعلٌه خاص، جنائً قصد وجود تتطلب قصدٌة جرٌمة األموال غسٌل جرٌمة -3

 وأنها جرٌمة جنائٌة األموال غسٌل جرٌمة صور بعض ارتكاب فً النٌة إثبات مسألة 

 مستقلة عن الجرائم األخرى . 

 ل جعلت المجتمع الدولً إن اآلثار الفادحة التً تتسبب فٌها عملٌات غسٌل األموا -4

 دث الطرق والوسائل التكنولوجٌة ٌصمم على مكافحتها باستعمال أح

 ثانياً : التوصيات 

 توظٌف األعالم للتعرٌف بهذه الظاهرة ومخاطرها السلبٌة على االمن القومً للبلد . -9

 السلطة التنسٌق الخاص بٌن األجهزة الرقابٌة التً تنتسب إلى األجهزة المالٌة والمصرفٌة و -0

 التنفٌذٌة والتشرٌعٌة مما ٌسهل كشف الجرٌمة فً مراحلها األولى .

 التنسٌق االقلٌمً والدولً للحد من هذه الظاهرة وفقاً أللٌات خاصة بكشف تفاصٌل الجرٌمة . -1

 ما ٌتعلق بالعقوبات المشددة .  السمًأصدار التشرٌعات الخاصة بهذه الجرٌمة  -2

 متابعة معامالت : -3     

 تحوٌالت البنوك إلى الخارج.  البورصة داخل الوطن وخارجه. -   

 تحوٌالت البنوك إلى الخارج. -   

 ما ٌحمله األفراد من نقود إلى الخارج بوسائل الدفع اإللكترونً. -   
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 انًشاخغ :

 أوالً : انكرة 

 . دْٚ داس ٔؾش  غغ١ً األِٛاي . ظب٘شحأؽّذ ٘بدٞ عٍّبْ, االٔؼىبعبد اٌّزشرجخ ػٍٝ  -1

أسٜٚ فب٠ض اٌفبػٛسٞ , عش٠ّخ غغ١ً األِٛاي اٌّذٌٛي اٌؼبَ ٚاٌطج١ؼخ اٌمب١ٔٛٔخ ,داس ٚائً ٌٍٕؾش,   -2

 .2002, 1ه

 , ِىبفؾخ عش٠ّخ غغ١ً األِٛاي ,اٌمب٘شح ,داس اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ .,  أٌغ١ذ ػجذ اٌٛ٘بة ػشفخ -3

غغ١ً األِٛاي , ػّبْ , داس   حٌظب٘شا١ٌبد اٌّغزّغ فٟ اٌزقذٞ  ياألِٛاغغ١ً  بابكر الشٌخ ، -4

 .ِٚىزت اٌؾبِذ 
 .     ١ٌخ اٌغٕبئ١خ ػٓ غغ١ً االِٛاي دساعخ ِمبسٔخ ث١ٓ اٌزؾش٠غ اٌٛمؼٟ ٚاٌّغؤ,  ؽغ١ٓ فالػ ػجذ اٌغٛاد -5 

 خبٌذ ؽّذ ؽّبدٞ , عش٠ّخ غغ١ً األِٛاي فٟ ػقش اٌؼٌّٛخ ,دْٚ داس إٌؾش. -6

 .2007د غغ١ً االِٛاي ,اٌطجؼخ االٌٚٝ ,خبٌذ س١ِؼ رشوٟ اٌّط١شٞ , اٌجٕٛن ٚػ١ٍّب -7

 .السبل التشرٌعٌة لمواجهة الجرائم المستحدثة جرٌمة غسٌل ,  د. عبدهلل محمد رباعة -8
 .ووسائل الغسٌل ألٌات االموال غسٌل وعملٌات المصرفً الجهاز ، , خلف جبر وحٌده .د -9

 . 2005 ,المكافحة

  .د٠خ ٌؼ١ٍّبد غغ١ً األِٛاي ,دساعخ ِمبسٔخ ,ػّبْ االصبس االلزقب,  ففٛد ػجذ اٌغالَ ػٛك -10
 .ومعوقات مفهومها حول مقارنة دراسة" األموال غسل جرٌمة ،,  المطٌري هالل بن صقر -11

 ناٌف جامعة ،ضالرٌا ماجستٌر، رسالة لمواجهتها، الدولٌة الجهود تنسٌق وإشكالٌات فٌها التحقٌق
 . األمنٌة للعلوم العربٌة

 ا٢داةاد ِؾّذ اٌىشدٚعٟ , اٌّىبفؾخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌغغ١ً األِٛاي ,اٌمب٘شح ,ِىزجخ ػجذ اٌغٛ  -12

 43,ؿ

 عش٠ّخ غغ١ً االِٛاي ٚخطٛسرٙب ػٍٝ االلزقبد اٌٛهٕٟ ,  اٌمبمٟ وٛعشد ؽغ١ٓ أ١ِٓ اٌجشصٔغٟ -13

 بع١خ ,عبِؼخ د٠بٌٝ. ١,ثؾش ِٕؾٛس فٟ و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٚاٌؼٍَٛ اٌغ ؽبًِ اعّبػ١ً إلسح -14

, عشائُ غغ١ً األِٛاي,عبِؼخ ٔب٠ف اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ األ١ِٕخ ,اٌطجؼخ  ِٙذٞ ِقجبػ اٌمبمٟ ِؾّذ -15

 ., 2004االٌٚٝ ,

أل١ِٕخ ,اٌطجؼخ عشائُ غغ١ً األِٛاي,عبِؼخ ٔب٠ف اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ ا ,أ.د.ِؾّذ ِؾٟ اٌذ٠ٓ ػٛك -16

 2004االٌٚٝ ,

 ,اٌمب٘شح داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ , اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ فٟ ِٛاعٙخ غغ١ً األِٛاي,  ِؾّٛد وج١ؼ -17

 

اٌزؾش٠ؼ١خ ٌظب٘شح غغ١ً االِٛاي اٌّزؾقٍخ ِٓ عشائُ اٌّخذساد  اٌّٛاعِٗقطفٝ هب٘ش ,  -18

 .2004,اٌمب٘شح ,
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 ثاَُاً: انقىاٍَُ واالذفاقُاخ 

 .األمم المتحدة لمكافحة االتجار غٌر المشروع فً المخدرات والمؤثرات العقلٌة اتفاقٌة -1

 . فاقٌة العربٌة لمكافحة غسٌل األموال وتموٌل االرهابات  -2

 .2115( لسنة 39غسٌل األموال وتموٌل االرهاب رقم ) قانون مكافحة -3  

 

 اً : يىاقغ االَرشَُد ثانث

1-  aliraq.net/threads/173019-https://www.dorar 

2- net.html-crime-laundering-arab.com/2015/11/Money-http://www.law 

3- d=28105iasj?func=fulltext&al\http://www.iasj.net  

3-  http://montada.echoroukonline.com  

5- http://www.blog.saeeed.com  

6-  .dz/1008/5biskra-http://thesis.univ 
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