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 ممخص دراسة

تتناكؿ ىذه الدراسة تحميؿ النصكص القانكنية في تشريعات مكافحة غسؿ األمكاؿ 
كتمكيؿ اإلرىاب في دكؿ الخميج العربية الست، خاصة كأف تمؾ التشريعات طاليا العديد 
مف التعديبلت خبلؿ السنكات األخيرة شممت بعض مكادىا في بعضيا كامتدت إلصدار 

في البعض اآلخر، كذلؾ في إطار مقارف مع القانكف المصرم  تشريعات جديدة كميا
باعتباره مف أسبؽ التشريعات في مجاؿ مكافحة تمؾ الظاىرة، كالذم لحقو أيضا العديد مف 

 التعديبلت الجكىرية مؤخرا.

كتتناكؿ الدراسة خطة تمؾ التشريعات في تحديد مفيـك غسؿ األمكاؿ كاتجاىاتيا في 
اتو كمفيـك أك التعامؿ معو كجريمة، ككذلؾ سياستيا في تحديد التعامؿ مع المفيـك ذ

البنياف القانكني لجريمة غسؿ األمكاؿ؛ سكاء مف حيث تحديد أركاف جريمة غسؿ األمكاؿ، 
كخاصة تحديد الجريمة األكلية، أك عقكباتيا األصمية كالتبعية كالتكميمية كالظركؼ المشددة 

لتشريعات، كالشركع في تمؾ الجرائـ كحاالت المساىمة كالمخففة كالمعفية فييا كفقا لتمؾ ا
 الجنائية األصمية كالتبعية في جرائـ غسؿ األمكاؿ.

كقد تبنت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ككذلؾ المنيج المقارف بيف تشريعات دكؿ 
الخميج العربية ذات الصمة مف جانب كالتشريع المصرم الخاص بمكافحة غسؿ األمكاؿ 

اإلرىاب، ككذلؾ االتفاقية العربية لمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب، كتمكيؿ 
كالتكصيات الصادرة عف مجمكعة العمؿ المالي الدكلية، كمجمكعة العمؿ المالي لمنطقة 

 الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا .
Abstract :- 

This study deals with the text’s legal analysis in the legislations 

against money laundering and terrorism financing in the six Arab 

Gulf states, especially since these legislations have undergone many 

amendments in recent years that included some of their articles in 

some of them and extended to issuing completely new legislations in 
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others, in a comparative framework with the Egyptian law, which 

considered one of the earliest legislations in the field of combating 

this phenomenon,which have had many substantial amendments 

recently. 

The study deals with those legislations policies in defining the 

concept of money laundering and its trends in dealing with the same 

concept as a concept or as a crime, as well as its policy in 

determining the money laundering crime legal structure. Whether in 

terms of determining the elements of the money laundering crime, 

especially identifying the primary crime, or its principal, subsidiary 

and complementary penalties, and the aggravating, mitigating and 

exempt conditions therein in accordance with those legislation, and 

the initiation of those crimes and cases of original and subsidiary 

criminal participation in money laundering crimes. 

The study adopted the descriptive and analytical approach as well 

as the comparative approach between the relevant legislation of the 

Arab Gulf states on the one hand and the Egyptian legislation on 

combating money laundering and terrorist financing, as well as the 

Arab convention of combating money laundering and terrorism 

financing, and the recommendations issued by the International 

Financial Action Task force and the Middle East & North Africa 

Financial Action Task Force. 
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 مقدمة
الجديدة نسبيا، حيث كاف ظيكره األكؿ  يعد مصطمح "غسؿ األمكاؿ" مف المصطمحات

في ثمانينيات القرف الماضي مقترنا بتجارة المخدرات أك باألحرل بتكزيع المخدرات. 
لظكاىر االجتماعية كاالقتصادية التى تحمؿ العديد مف غسؿ األمكاؿ أحد ا كأضحت ظاىرة

المخاطر عمى البنية االجتماعية كاقتصادية ألم مجتمع مف المجتمعات، بؿ كعمى مستكل 
المجتمع الدكلي بأسره. كتزداد مخاطر ىذه الظاىرة مع زيادة النشاط االقتصادم داخؿ 

الت حركة رؤكس األمكاؿ التي شيدتيا المجتمع كارتفاع كتيرة التدفقات المالية، كتنامي معد
العديد مف الدكؿ جراء عكلمة االقتصاد، الناتج عف تبني حرية التجارة كفتح األسكاؽ 

 كالحدكد أماـ حركة كانتقاؿ السمع كالخدمات كاألفراد.

كتتعاظـ خطكرة غسؿ األمكاؿ مع الثكرة التي يشيدىا العالـ في االتصاالت 
ير مسبكؽ لكسائؿ التكاصؿ االجتماعي األمر الذم ىيأ الطريؽ كالمكاصبلت، كاالنتشار الغ

النتقاؿ أسرع كأكثر أمانا لؤلمكاؿ مف دكلة إلي أخرم بعيدا عف القيكد المصرفية التقميدية، 
حيث استفاد غاسمكا األمكاؿ مف الثكرة التكنكلكجية في إتماـ كتأميف أنشطتيـ اإلجرامية، بؿ 

عصابات الجريمة المنظمة في مجاؿ اإلرىاب  –يما بينيـ بعد أف شكمكا ف –كتحالفكا مع 
كمف  –كتجارة األسمحة كالمخدرات، تحالفات إجرامية شديدة الخطكرة تتطمب تكاتفا دكليا 

 لمكاجيتيا. –قبمو مجتمعيا 

كقد اختمفت تمؾ الدكؿ في البداية في طريقة التعاطي التشريعي مع تمؾ الجريمة التي 
ؾ الكقت إلى حد الظاىرة؛ فاكتفي البعض بتعديؿ التشريعات لـ تكف قد كصمت في ذل

الجنائية القائمة بإضافة نصكص تجـر عمميات غسؿ األمكاؿ كمثاؿ ذلؾ المشرع الفرنسي 
، كالخاص بتبييض األمكاؿ كنقؿ العائدات كالتعاكف 6669لسنة  263 – 69بالقانكف رقـ 

مكررا  203كف العقكبات لديو بالمادتيف الدكلي، كالمشرع السكيسرم الذم اكتفي بتدعيـ قان
) الفرع  . كما أضاؼ المشرع الجنائي المغربي فرعا جديدا6660، في عاـ 2مكررا 203ك

السادس مكررا( بعنكاف" غسؿ األمكاؿ" إلي الباب التاسع مف القسـ األكؿ مف الكتاب 
ؿ لخيار . في حيف انحازت بعض الدك 6663الثالث مف مجمكعة القانكف الجنائي عاـ 
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إصدار قانكف مستقؿ لمكافحة غسؿ األمكاؿ؛ كمف بيف ىذه الدكؿ دكلة اإلمارات العربية 
  .(6) المتحدة، كمصر، كقطر، كالبحريف، كتكنس، كالسعكدية، كالسكداف، كاليمف

 -كفي مقدمتيا دكلة اإلمارات العربية المتحدة  –كقد فطنت العديد مف الدكؿ الخميجية 
كتحديات عمميات غسؿ األمكاؿ، كعمدت إلي مكاجيتيا مف خبلؿ منذ سنكات لمخاطر 

في شأف تجريـ غسؿ  3003لسنة  4منظكمتيا التشريعية، كيبدك أف القانكف االتحادم رقـ 
بالمرسـك االتحادم  3064، كتعديبلتو في عاـ (3)األمكاؿ بدكلة اإلمارات العربية المتحدة

بشأف  3003( لسنة 4لقانكف االتحادم رقـ )، كالذم غير مسمي القانكف ليصبح " ا6رقـ 
مكاجية جرائـ غسؿ األمكاؿ كمكافحة تمكيؿ اإلرىاب"، لـ يأت فقط نتيجة اللتزاماتيا 
الناشئة عف االتفاقيات كالمعاىدات اإلقميمية، كالتي جاءت متأخرة عف نظيرتيا الدكلية، بؿ 

س التعاكف لدكؿ الخميج نتيجة اللتزاميا السابؽ كالناشئ عف انضماـ منظمة دكؿ مجم
العربية إلي التكصيات األربعيف الصادرة عف فريؽ العمؿ المالي المعني بغسؿ األمكاؿ 

 Financial Action Taskالمنبثؽ عف مجمكعة الدكؿ الصناعية السبع الكبرل )

Force ( )FATF كالتكقيع عمي اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة 6660(، عاـ ،
، كالتي تتطمب مف الدكؿ تجريـ أنشطة كعمميات غسؿ 3000بر الكطنية عاـ المنظمة ع

األمكاؿ باعتبارىا إحدم صكر الجريمة المنظمة، كقدانضمت ليا الدكلة بمقتضي المرسـك 
أصدر المشرع اإلماراتي المرسـك  3062. كفي عاـ (2)3002لسنة  23االتحادم رقـ 

رائـ غسؿ األمكاؿ كمكافحة تمكيؿ اإلرىاب ( في شأف مكاجية ج30بقانكف اتحادم رقـ )
، إيمانا بضركرة تجفيؼ منابع اإلرىاب مف خبلؿ (4)كتمكيؿ التنظيمات غير المشركعة

التنظيمات التي تنشأ بمنأم عف المشركعية الكطنية كتمثؿ رافدا ميما لتمكيؿ الجماعات 
 24رية. كطبقا لممادة اإلرىابية مف خبلؿ جمع األمكاؿ لحسابيا بزعـ دعـ المشركعات الخي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(6)

ة، دار النيضة أحمد عبد الظاىر، المكاجية الجنائية لغسؿ األمكاؿ في القانكف اإلماراتي، الطبعة الثاني 
 .66ك62، ص 3063العربية، القاىرة، 

 .6، ص3003فبراير  3، 229، العدد 23الجريدة الرسمية لدكلة اإلمارات العربية المتحدة، س (3)

 .63، ص 3002مايك  26، 493، العدد 22الجريدة الرسمية لدكلة اإلمارات العربية المتحدة، س  (2)

 .3062ت العربية المتحدة، سبتمبر الجريدة الرسمية لدكلة اإلمارا(4) 
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المشار إليو كتعديبلتو،  3003( لسنة 4مف ىذا المرسـك ألغي القانكف االتحادم رقـ )
ىك اإلطار القانكني لمكاجية جرائـ  3062( لسنة 30كأصبح المرسـك بقانكف اتحادم رقـ )

، 3066( لسنة 60غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب، كما صدر قرار مجمس الكزراء رقـ )
( 30، في شأف البلئحة التنفيذية لممرسـك بقانكف اتحادم رقـ )3066يناير  32ريخ بتا

 .  3062لسنة 

كعمى المستكل العربي فقد كرد االلتزاـ بتجريـ عمميات غسؿ األمكاؿ بمقتضي االتفاقية 
العربية لمكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية المكقعة في تكنس عاـ 

، كالتي صادقت عمييا دكلة اإلمارات العربية المتحدة بمقتضي المرسـك االتحادم 6664
كما اعتمد مجمس كزراء الداخمية العرب القانكف العربي   .(6)6669لسنة  33رقـ 

في  263النمكذجي االسترشادم بشأف مكافحة غسؿ األمكاؿ بمقتضي قرار المجمس رقـ 
درت عف جامعة الدكؿ العربية خمس ص 3060، كأخيرا في عاـ 3002يناير  64

اتفاقيات ىي: االتفاقية العربية لمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب، كاالتفاقية العربية 
لمكافحة جرائـ تقنية المعمكمات، كاالتفاقية العربية لمكافحة الفساد، كاالتفاقية العربية 

كرة إعادة النظر في لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية، األمر الذم فرض ضر 
تشريعات مكافحة غسؿ األمكاؿ في دكلة اإلمارات العربية المتحدة كغيرىا مف الدكؿ 

 العربية لتككف أكثر تكافقا مع تمؾ االتفاقيات.

كتأثرت دكؿ منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا بالحراؾ الدكلي الذم بدأ في العقكد 
رىاب، إذ جاءت استجابة حككمات ىذه الدكؿ األخيرة لمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإل

سريعة كاتخذت العديد مف اإلجراءات كالتدابير لبللتزاـ بالمعايير الدكلية في ىذا المجاؿ. 
عمى إصدار التشريعات التي  –مف بيف أمكر أخرل  –كاشتممت ىذه اإلجراءات كالتدابير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .623، ص6669مارس، 26، 366، العدد39الجريدة الرسمية لدكلة اإلمارات العربية المتحدة، س (6)
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نشاء كحدات المعمكمات المال ية لتتكلى بشكؿ مباشر تضمنت تجريـ ىذيف الفعميف، كا 
 .(6) مسؤكلية تمقي كتحميؿ كتكجيو تقارير المعامبلت المشبكه

كتظير نتائج عمميات التقييـ المشترؾ التي خضعت ليا معظـ الدكؿ العربية مف 
جانب مجمكعة العمؿ المالي لمنطقة الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا )مينا فاتؼ(. مستكل 

دكلية في مجاؿ التعاكف الدكلي، كما تظير كجكد العديد مف جيدا مف االلتزاـ بالمعايير ال
اآلليات كالنظـ الفعالة التي تمكنيا مف االستجابة إلى طمبات المساعدة مف الدكؿ األخرل 
كطمبيا منيا. كما أف أغمب حككمات الدكؿ العربية، تؤمف بأف كحدة التشريع بيف الدكؿ 

 انطبلقا نحك الكحدة العربية الشاممة.العربية ىدؼ قكمي ينبغي السعي إلى تحقيقو 

 -: أوال: أىمية الدراسة

كفي القمب منيا المكاجية  –تبدك أىمية الدراسة الراىنة مف أىمية المكاجية التشريعية 
لعمميات غسؿ األمكاؿ بالنظر إلي ما تنطكم عميو تمؾ العمميات مف مخاطر  –الجنائية 

ميات غسؿ األمكاؿ إلي زعزعة اقتصاديات اجتماعية كاقتصادية كأمنية؛ حيث تؤدم عم
الدكؿ مف خبلؿ زيادة الطمب عمي النقد األجنبي، كزيادة تقمبات معدالت الفائدة كالصرؼ، 
بما قد يسيـ في زيادة التضخـ، بؿ إف الدكؿ التي يضعؼ فييا تطبيؽ ضكابط مكافحة 

ف ثـ فمف تككف قادرة غسؿ األمكاؿ تمحؽ الضرر بسمعتيا في األسكاؽ المالية العالمية، كم
عمي جذب التدفقات الدكلية مثؿ االستثمارات األجنبية المباشرة، أك المكارد التمكيمية مف 
الجيات المانحة، كمف ثـ تتضح مصمحة الدكؿ في محاربة غسؿ األمكاؿ بشكؿ يتفؽ مع 
اإلطار القانكني الدكلي كاإلقميمي ليس فقط لدفع مضار كمخاطر تمؾ العمميات كلكف 

 محصكؿ عمي فكائد كمزايا االلتزاـ بتمؾ القكاعد كالمبادئ المستقرة في مجاؿ المكافحة.ل

كتزداد أىمية الدراسة بالنظر إلي ما آلت إليو التطكرات في مجاؿ التعاكف كالتنسيؽ 
بيف الجماعات اإلرىابية كعصابات االتجار غير المشركع لبلستفادة مف عكائد التجارة غير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معمكمات عف مبادرات غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب في مجمكعة العمؿ المالي لمنطقة الشرؽ األكسط  (6)

، مجمكعة العمؿ المالي لمنطقة الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا كشماؿ أفريقيا )خمفية تاريخية كأىـ التطكرات(
 .6، ص 3060فبراير،  62)مينا فايؽ(، 
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األعضاء البشرية ....إلخ(، مف خبلؿ  –البشر  –السبلح  –رات المشركعة )المخد
عمميات غسؿ األمكاؿ المتحصمة عف تمؾ التجارة غير المشركعة كاستخداميا في دعـ 
العمميات اإلرىابية في مختمؼ البمداف كخاصة العربية كاإلسبلمية، األمر الذم دفع المشرع 

العربية إلي مراجعة منظكمتو التشريعية  المصرم، كتبعو في ذلؾ المشرع في دكؿ الخميج
في ىذا المجاؿ، مف خبلؿ التعديبلت الجكىرية التي أدخميا كالتي بدأت بتعديؿ القانكف 

، كذلؾ بمقتضي 3003لسنة  4اإلماراتي االتحادم بشأف مكافحة غسؿ األمكاؿ رقـ 
حيث  ( مكاد؛9أكتكبر، متضمنا ست) 39، في 3064لسنة  6القانكف االتحادم رقـ 

تضمنت مادتو األكلي تغيير مسمي القانكف ليصبح "مكاجية جرائـ غسؿ األمكاؿ كمكافحة 
 تمكيؿ اإلرىاب"، كمف ثـ أضحي الربط بيف غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب مقننا. 

يضاؼ إلى ما سبؽ ما تتسـ بو عمميات غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب مف تعقيد 
ستخداميا ألساليب كآليات حديثة مثؿ شبكة االنترنت كتشابؾ، كامتدادىا عبر الدكؿ كا

ككسائؿ االتصاؿ المتطكرة، بما يمقي بظبللو عمى فعالية ككفاءة المعالجة التشريعية ليذه 
 الجرائـ.

 -: ثانيا: إشكالية الدراسة

تتضح اإلشكالية البحثية في تمؾ الدراسة بالنظر إلي التعديبلت التي لحقت بالعديد مف 
الجنائية في دكؿ الخميج العربية كمصر كالخاصة بمكافحة غسؿ االمكاؿ، كالتي التشريعات 

تـ الربط بمقتضاىا ربطا كاضحا كصريحا بيف غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب مف جانب، 
عادة معالجة منظكمة الجرائـ األكلية بشأف غسؿ األمكاؿ مف جانب آخر، حيث تكسعت  كا 

ألكلية بشكؿ يتفؽ مع تكصيات مجمكعة العمؿ المالي تمؾ التشريعات في مفيـك الجرائـ ا
( MENA FATFالدكلية، كمجمكعة العمؿ المالي لمنطقة الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا )

(FATF * GAFI ؛ حيث تخضع تمؾ الدكؿ لعمميات التقييـ مف قبؿ المجمكعة بشأف)
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كعة العمؿ المالي أليات مكافحة غسؿ األمكاؿ كمدم التزاميا بالتكصيات األربعيف لمجم
 . (6)كالمتعمقة بمكافحة اإلرىاب كتمكيمو 3006عاـ الدكلية ككذلؾ التكصيات التسع المضافة

كتكجد بعض التحديات البحثية التي تثيرىا دراسة السياسة الجنائية لغسؿ األمكاؿ، 
كتظير ىذه التحديات عمى مستكل النص التشريعي، فمـ يكف مف السيؿ إعطاء التكصيؼ 

نكني الكامؿ لؤلفعاؿ المككنة لجريمة غسؿ األمكاؿ )تعريؼ جريمة غسؿ األمكاؿ(، القا
كليذا فقد لجأت بعض الدكؿ العربية إلى األخذ بالتعريفات المنصكص عمييا في االتفاقيات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جاء في تقرير التقييـ المشترؾ لمجمكعة العمؿ المالي لمنطقة الشرؽ "فيما يتعمؽ بدكلة اإلمارات، فقد  (6)

غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب " أف ىناؾ إطار قانكني أساسي لمكافحة  3002األكسط كشماؿ افريقيا عاـ 
معمكؿ بو في دكلة اإلمارات العربية المتحدة، إال أنو يحتاج إلي التحسيف في عدد مف النكاحي، ينبغي 
تعديؿ قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ لتكسيع نطاؽ الجرائـ األصمية.....إلخ" ككاف اليدؼ أف تشمؿ الجرائـ 

جريمة مف الفئات المحددة لمجرائـ األصمية في  30مف أصؿ  64األصمية كافة الجرائـ الخطيرة كبحد أدني 
التكصيات األربعيف كالتكصيات التسع الصادرة عف مجمكعة العمؿ المالي، كما أنو لـ يكف ىناؾ نص 
بتجريـ تمكيؿ اإلرىابييف ما لـ تكجد قرائف عمي التفكير في عمؿ إرىابي كالذم يعتبر إلزاما بمكجب معايير 

الدكلي، كنتيجة لنتائج ىذا التقرير تـ إخضاع اإلمارات لعمميات المتابعة العادية كفقا مجمكعة العمؿ 
، 3060، كنكفمبر3060إلجراءات عممية التقييـ المتبادؿ، كقدمت اإلمارات تقارير المتابعة في مايك 

، كأعربت عف تطمعيا إلي النظر في 3064، كيكنيك 3062، نكفمبر 3063، نكفمبر 3066كنكفمبر 
رغبتيا في الخركج مف عممية المتابعة العادية إلي عممية التحديث كؿ عاميف، بالنظر إلي التعديبلت 

السابؽ اإلشارة إلييما. كقد أكصي تقرير المتابعة  6ك 2الجكىرية التي أكردىا كؿ مف القانكنيف رقمي 
دكلة االمارات العربية السابع لمجمكعة العمؿ المالي لمنطقة الشرؽ األكسط كشماؿ افريقيا كالخاص ب

، بعد صدكر القانكنيف المشار إلييما،  بجدارتيا بالخركج مف عمميات 3064المتحدة، الصادر في نكفمبر 
المتابعة العادية بالنظر لكجكد نظاـ فعاؿ لمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب طبقت مف خبللو 

ة" أك " ممتزمة إلي حد كبير"، بما ينعكس باإليجاب التكصيات األساسية كالرئيسية بدرجة تقابؿ درجة" ممتزم
عمي سمعة اإلمارت الدكلية كيزيد الثقة في مناخيا االستثمارم بما يعكد بالنفع في تعزيز المكانة 
االقتصادية لمدكلة، كمف ثـ يضحي التشريع المتعمؽ بغسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب عامبل ميما في تحسيف 

ماعي لمدكلة، كبذلؾ فيثكر التساؤؿ عف المنظكمة القانكنية الجديدة التي تبنتيا الكضع االقتصادم كاالجت
الدكلة كتمكنت مف خبلليا مف تحقيؽ التكافؽ كااللتزاـ بالتكصيات الدكلية المتعمقة بمكافحة غسؿ األمكاؿ 

افؽ بيف كتمكيؿ اإلرىاب، كذلؾ مف خبلؿ سياسة التجريـ كالعقاب، كاالشتراؾ في الجريمة، كمدم التك 
  ."قانكني مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب
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الدكلية. إال أف تحدم النص التشريعي لـ يقؼ عند حد التعريؼ، بؿ امتد إلى إيجاد أنظمة 
ا يتعمؽ بكسائؿ المكافحة، تمؾ األنظمة التي تتبنى المكافحة السابقة أك جديدة كمتكاممة فيم

 التدابير المانعة مف خبلؿ إنشاء كحدات معمكمات مالية.

 -: ثالثًا: أىداف الدراسة

اليدؼ الرئيسي ىك دراسة كتحميؿ مكقؼ التشريعات الجنائية الخاصة بمكافحة غسؿ 
لعربية مقارنة بمكقؼ المشرع الجنائي المصرم األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب في دكؿ الخميج ا

في ىذا الخصكص، كذلؾ كمو في ضكء االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية التي صادقت عمييا 
تمؾ الدكؿ، لمكقكؼ عمي مدل كفايتيا ككفاءتيا في الحد مف عمميات غسؿ األمكاؿ 

 كالمعاقبة عمييا.

 تمثؿ في اآلتي:كيتفرع عف ىذا اليدؼ الرئيسي جممة أىداؼ فرعية ت

 بياف ماىية غسؿ األمكاؿ. -6

 بياف اتجاىات المشرع الجنائي في تحديد البنياف القانكني لجريمة غسؿ األمكاؿ   -3
 في تمؾ التشريعات الجنائية.

 دراسة مكقؼ التشريعات الجنائية مف الشركع في جرائـ غسؿ األمكاؿ. -2

ص الطبيعي دراسة سياسة العقاب عمي جرائـ غسؿ األمكاؿ بالنسبة لمشخ -4
 كالشخص المعنكم.

بياف خطة المشرع الجنائي في التشديد كالتخفيؼ في العقاب المقررة في تمؾ  -3
 التشريعات.

 -: رابعا: الدراسات السابقة

منذ ظيكر مصطمح غسؿ األمكاؿ في تشريعات الدكؿ العربية، مع مطمع القرف 
ألمكاؿ مف كجية نظر الحادم كالعشريف، تعددت الدراسات التي تتناكؿ عمميات غسؿ ا

القانكف الجنائي، كتنكعت ىذه الدراسات ما بيف دراسات تتناكؿ مكضكع غسؿ األمكاؿ 
بشكؿ عاـ مف حيث التكييؼ القانكني كمدل صبلحية قكاعد قانكف العقكبات لمعقاب عميو 
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، كدراسات أخرل تتناكؿ (6)باإلضافة إلى مخاطره كانعكاساتو االقتصادية كاالجتماعية
. أك الجيكد (3) نب الدكلية لعمميات غسؿ األمكاؿ سكاء باعتبارىا جريمة منظمةالجكا

. كما أف ىناؾ دراسات تتناكؿ أساليب مكافحة غسؿ (2) الدكلية في مكافحة ىذه الجريمة
، كخاصة دكر البنكؾ في ىذا اإلطار، بؿ ظيرت دراسات تتناكؿ استخداـ (4) األمكاؿ

. كتكجد دراسات متعددة (3) ارتكاب عمميات غسؿ األمكاؿ كسائؿ التكنكلكجيا المتقدمة في
 أخرل في الجكانب السابقة لغسؿ األمكاؿ كجكانب أخرل ال تتسع الدراسة لسردىا جميعا.

كسكؼ نعرض لبعض الدراسات التي تناكلت مكضكع غسؿ األمكاؿ خاصة تمؾ التي 
يث نبدأ مف العاـ إلى تناكلتو في دكؿ عربية بعينيا أك عمى مستكل عربي أك دكلي، بح

 الخاص عمى النحك التالي:

 (1) دراسة: عبداهلل محمود الحمو -أ

جاءت الدراسة في بابيف يسبقيما باب تمييدم يتناكؿ ماىية جريمة تبييض األمكاؿ 
كالذم ضـ فصميف تناكؿ أكليما مفيـك جريمة تبييض األمكاؿ مف حيث تعريفيا 

درىا كمراحميا ككسائؿ ارتكابيا. كتناكؿ الفصؿ كخصائصيا كمبررات تجريميا ككذلؾ مصا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، كما بعدىا.600إماـ حسنيف خميؿ، نحك المكاجية التشريعية لغسؿ األمكاؿ، مرجع سابؽ، ص  (6)
ىيثـ عبد الرحمف البقمي، غسيؿ األمكاؿ كإحدل صكر الجريمة المنظمة بيف الشريعة كالقانكف المقارف،  (3)

؛ نبيو صالح، جريمة غسؿ األمكاؿ في ضكء 3060كزيع، الطبعة األكلى، القاىرة، دار العمـ لمنشر كالت
 . 3066اإلجراـ المنظـ كالمخاطر المترتبة عمييا، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 

محمد عبد الحميـ عكاجو، المسئكلية الدكلية عف جرائـ غسؿ األمكاؿ في ضكء أحكاـ القانكف الدكلي  (2)
، كسيـ حساـ الديف أحمد، مكافحة غسؿ األمكاؿ في ضكء 3006ة العربية، القاىرة، العاـ، دار النيض

 .3002التشريعات الداخمية كاالتفاقيات الدكلية، منشكرات الحمبي الحقكقية، الطبعة األكلى، بيركت، لبناف، 
 .3002أيمف عبد الحفيظ، أساليب مكافحة جريمة غسؿ األمكاؿ، بدكف دار نشر، القاىرة،  (4)
عبد اهلل عبد الكريـ عبد اهلل، جرائـ غسؿ األمكاؿ عمى شبكة االنترنت، دراسة مقارنة، دار الجامعة  (3)

؛ عبد الفتاح بيكمي حجازم، جريمة غسؿ األمكاؿ بيف الكسائط االلكتركنية 3002الجديدة، اإلسكندرية، 
 .3002كنصكص التشريع، دار الكتب القانكنية، المحمة الكبرل، مصر، 

عبد اهلل محمكد الحمك، الجيكد الدكلية العربية لمكافحة جريمة تبييض األمكاؿ، دراسة مقارنة، منشكرات  (9)
 .3002الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، 
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الثاني الطبيعة القانكنية لمجريمة، حيث عرض ألركانيا كاالختصاص القضائي بيا كالعقكبة 
 المقررة ليا.

كفي الباب األكؿ استعرض الكاتب الجيكد الدكلية في مكافحة جريمة تبييض األمكاؿ؛ 
لبلتفاقيات كالمؤتمرات الدكلية في ىذا حيث تناكؿ الجيكد الدكلية في تجريميا فعرض 

الشأف، كتشريعات بعض الدكؿ األجنبية كالعربية التي تجـر أعماؿ تبييض األمكاؿ، ثـ 
لمتعاكف الدكلي في مكافحتيا في المجاالت القانكنية كاإلدارية كالقضائية كفي جمع كتبادؿ 

 المعمكمات كمراقبة التحركات.

عرض لدكر النظاـ المصرفي الدكلي في مكافحة  كفي الفصؿ الثاني مف ذات الباب
الجريمة مف خبلؿ مبادئ العمؿ المصرفي كالتطكر العممي التكنكلكجي كالمؤشرات 
المصرفية التي تساعد عمى كشؼ عمميات تبييض األمكاؿ كدكر أجيزة الرقابة المصرفية 

 في مكافحة الجريمة.

في مكافحة تبييض األمكاؿ سكاء  أما الباب الثاني فقد استعرض فيو الجيكد العربية
عمى الصعيد العربي إجماال، مف خبلؿ المؤتمرات كالندكات كاإلجراءات الحككمية، أك عمى 
صعيد التشريعات العربية مف خبلؿ إصدار قكانيف خاصة ليذه الجريمة أك تضمينيا في 

 قكانيف العقكبات لمدكؿ العربية.

 (2)دراسة: خالد محمد كدفور المييري -ب 

جاءت ىذه الدراسة في أربعة أبكاب، تناكؿ األكؿ منيا جريمة غسؿ األمكاؿ في دكلة 
، حيث عرض فيو 3003لسنة  4اإلمارات العربية المتحدة كفقا لمقانكف االتحادم رقـ 

لمتعريؼ بالجريمة كالتزامات الجيات الحككمية كاختصاصاتيا، كالعقكبات المقررة ليا 
 رؽ العممية لغسؿ األمكاؿ كذلؾ في ستة فصكؿ متتالية.كاألحكاـ العامة فييا، كالط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خالد محمد كدفكر المييرم، جريمة غسؿ األمكاؿ، الجريمة في قانكف دكلة اإلمارات العربية المتحدة  (6)

التفاقيات الدكلية، الطبعة الثانية، معيد القانكف الدكلي، دبي، اإلمارات العربية مقارنا بالقكانيف العربية كا
 .3002المتحدة، 
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 20كتناكؿ في الباب الثاني جريمة غسؿ األمكاؿ في القانكف المصرم كفقا لمقانكف رقـ 
، حيث عرض أيضا لمتعريؼ بجريمة غسؿ األمكاؿ فيو، كالركف المادم فييا 3003لسنة 

كالمدخبلت، كما عرض لمركف كصكر السمكؾ اإلجرامي كالجرائـ األكلية مصدر العائدات 
 المعنكم كالعقكبات المقررة لمجريمة في القانكف في ثبلثة فصكؿ.

كفي الباب الثالث عرض لجريمة غسؿ األمكاؿ في دكلة الككيت، حيث تناكؿ األحكاـ 
العامة لجريمة غسؿ األمكاؿ، كصكر تجريـ غسؿ األمكاؿ كالعقكبات المقررة ليا، كالتعاكف 

غسؿ األمكاؿ، كذلؾ في ثبلثة فصكؿ. كفي الباب الرابع عرض لقانكف الدكلي في نطاؽ 
حظر كمكافحة غسؿ األمكاؿ في مممكة البحريف في ثبلثة فصكؿ مشابية لما كرد في 

 الباب الثالث.
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 (2) دراسة: إبراىيم محمد حسنين وأكرم اهلل إبراىيم محمد -ج

كاتبييا لقكانيف مكافحة غسؿ تتناكؿ ىذه الدراسة جريمة غسؿ األمكاؿ في إطار فيـ 
األمكاؿ في دكؿ مجمس التعاكف الخميجي في فصميف: يتناكؿ األكؿ العناصر البلزمة لقياـ 
التجريـ حيث قسميا إلى عناصر ليس لمجاني دخؿ فييا )الشرط المفترض( كىما: كجكد 
 جريمة مصدر، ككجكد ماؿ متحصؿ منيا، كعناصر أخرل يككف لمجاني دخؿ فييا كتتمثؿ
في األفعاؿ المادية لجريمة غسؿ األمكاؿ، كالقصد الجنائي فييا. كخصص الفصؿ الثاني 
لآلثار الناجمة عف قياـ التجريـ، حيث عرض لمسمطة المختصة بتمقي الببلغ كالتحقيؽ 
كالتصرؼ، كاالستثناءات اإلجرائية عمى القكاعد العامة لجريمة غسؿ األمكاؿ، كالمحكمة 

اـ الصادرة في جرائـ غسؿ األمكاؿ، كالعقكبات المقررة لمجريمة المختصة بتنفيذ األحك
 كظركفيا المشددة كالمخففة كالمعفية كالمسئكلية الجنائية لمشخص المعنكم.

 (1) دراسة: أحمد عبد الظاىر -د

لقد تناكؿ الباحث في ىذا البحث الحديث عف ماىية غسؿ األمكاؿ مف حيث تعريفو 
ألحكاـ المكضكعية كاألحكاـ اإلجرائية لجريمة غسؿ األمكاؿ، كتحديد طبيعتو القانكنية كا

كتتميز ىذه الدراسة بأنيا عرضت لمعديد مف األحكاـ الصادرة عف القضاء في دكلة 
 اإلمارات العربية المتحدة بشأف جريمة غسؿ األمكاؿ.

 (3) دراسة: إبراىيم حسن المال -ه

ب، تحدث في الفصؿ التمييدم عف قسـ الباحث الدراسة إلى فصؿ تمييدم كثبلثة أبكا
ماىية كنطاؽ جريمة غسؿ األمكاؿ، كتحدث في األبكاب الثبلثة عف اآلليات الدكلية كغسؿ 
األمكاؿ، كدكر االتفاقيات الدكلية في مكاجية عمميات غسؿ األمكاؿ، كسبؿ مكافحة غسؿ 

لقضائية لجرائـ األمكاؿ في التشريعات المقارنة، ثـ ألقى الضكء بعد ذلؾ عمى التطبيقات ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبراىيـ محمد حسنيف، أكـر اهلل إبراىيـ محمد، جريمة غسؿ األمكاؿ في النظاـ القانكني المصرم كدكؿ  (6)
 .3062مجمس التعاكف الخميجي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 

 المكاجية الجنائية لغسؿ األمكاؿ في القانكف اإلماراتي، مرجع سابؽ.د الظاىر، أحمد عب (3)

 .3006إبراىيـ حسف المبل، المكاجية الجنائية لجريمة غسؿ األمكاؿ، دراسة مقارنة، دار القمـ، دبي،  (2)
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غسؿ األمكاؿ في التشريعات المقارنة، ثـ اختتـ الدراسة بالحديث عف آليات مكافحة جريمة 
غسؿ األمكاؿ في التشريعات العربية، حيث تناكؿ جريمة غسؿ األمكاؿ في تشريع دكلة 
اإلمارات العربية المتحدة، كفي بعض التشريعات العربية. ككشؼ العبلقة الميمة التي تربط 
عمميات غسؿ األمكاؿ بالجرائـ األخرل السابقة عمييا، كأثرىا الضار كالمدمر عمى الدكؿ 
عمكما كالدكؿ العربية بكجو الخصكص، كخمص إلى أنو ال خبلص لممجتمع الدكلي مف 

 أضرار ىذه الجريمة، إال بتفعيؿ التعاكف الدكلي بجدية حقيقية.

 (2) دراسة: محمد عبد السالم سالمة -ن 

الباحث جريمة غسيؿ األمكاؿ مف جكانبيا المختمفة، ثـ تناكؿ بعد ذلؾ الحديث تناكؿ 
بدكلة اإلمارات العربية  3003لسنة  4عف مكقؼ قانكف غسؿ األمكاؿ االتحادم رقـ 

 المتحدة، ككيفية تفعيؿ نصكصو كدكرىا الميـ في المساىمة في محاربة ىذه الجريمة.

 (1) العتيبيدراسة: مشعل بن عبد اهلل بن عويض  -و

تناكؿ الباحث في ىذه الدراسة الحديث عف تعريؼ غسؿ األمكاؿ كأركاف ىذه الجريمة 
سكاء كاف الركف المادم أك المعنكم، ككذا تكضيح إجراءات التحقيؽ في جريمة غسؿ 
األمكاؿ، كخمص الباحث إلى مجمكعة مف التكصيات كاف أبرزىا اآلتي: أف مكافحة جريمة 

ـز كحتمي نظرا لخطكرتيا كتجاكزىا الحدكد كازدياد حجميا مع مركر غسؿ األمكاؿ أمر ال
الكقت بصكرة تنذر بالخطر، كأيضا ضركرة إتباع المؤسسات المالية سياسة داخمية كاضحة 
كفعالة لكشؼ العمميات المشبكىة كأف تتـ مراجعة كتحديث ىذه السياسة بصفة دكرية بما 

مكاؿ، كيكصي الباحث أيضا أف تتبع في يكاكب التطكرات في مجاؿ مكافحة غسؿ األ
إجراءات التحقيؽ أفضؿ الكسائؿ الحديثة التي كصؿ إلييا العمـ األمني، كأف يتـ تحديث 
ىذه الكسائؿ دائما بكؿ ما ىك جديد مف قكاعد كقكانيف لمكاكبة السرعة التي يتسـ بيا ىذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متجارة الحرة محمد عبد السبلـ سبلمة، جرائـ غسيؿ األمكاؿ الكتركنيا في ظؿ النظاـ العالمي الجديد ل (6)

كالعكلمة، بحث مقدـ لمؤتمر األعماؿ المصرفية االلكتركنية بيف الشريعة كالقانكف، كمية الشريعة كالقانكف، 
 .3002مايك  60جامعة اإلمارات العربية المتحدة، بالتعاكف مع غرفة تجارة كصناعة دبي، 

غسؿ األمكاؿ في المممكة العربية  مشعؿ بف عبد اهلل بف عكيض العتيبي، إجراءات التحقيؽ في جريمة (3)
 .3002السعكدية، أطركحة ماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، 
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يتـ بما ال يتنافى العصر كتتسـ بيا جرائمو كخصكصا جريمة غسؿ األمكاؿ، ككؿ ذلؾ 
 كتعاليـ الشريعة اإلسبلمية، كالقكاعد العامة لحقكؽ اإلنساف.

 (2) دراسة صقر بن ىالل المطيري -ل 

يتناكؿ الباحث في ىذا البحث الحديث عف معكقات التحقيؽ في جريمة غسؿ األمكاؿ، 
مص الباحث ككذا الجيكد الدكلية كاإلقميمية كالمحمية لمكاجية جريمة غسؿ األمكاؿ، كقد خ

في بحثو إلى أف جريمة غسؿ األمكاؿ مف الجرائـ الخطيرة كالتي يترتب عمييا آثارا مدمرة 
اقتصادية، كاجتماعية، كسياسية، كأمنية، كغيرىا، كأف الشريعة اإلسبلمية اعتبرت الماؿ 
اآلتي مف الجريمة ماؿ خبيث ال يحؿ االنتفاع بو كال إخفاءه كيجب أف تصادره الدكلة 

و في المنافع العامة، كأف السرية المصرفية تعد عائقا مف عكائؽ إثبات الجريمة عمى كتنفق
مرتكبييا، كخمص مف عرضو لمجيكد الدكلية كالمحمية أنيا لـ تستطع تحجيـ ىذه الجريمة 
كالسيطرة عمييا، كأكردت الدراسة مجمكعة مف التكصيات كانت أبرزىا ضركرة معالجة 

صة بغسؿ األمكاؿ، كذلؾ مف خبلؿ دراسة العبلقة بيف القصكر في التشريعات الخا
لزاـ الدكؿ التي لـ تسف تشريعا  عصابات الجريمة كالمناخ السياسي كالتشريعي في الدكلة، كا 

 لغسؿ األمكاؿ بسف ىذا التشريع.

 (1) دراسة: عبد الفتاح سميمان -ى 

كافحة غسيؿ كردت ىذه الدراسة في ثبلثة فصكؿ؛ عرض الفصؿ األكؿ منيا ألىمية م
األمكاؿ دكليا كمحميا، حيث تناكؿ التعريؼ بظاىرة غسؿ األمكاؿ كأسباب ظيكرىا 
كاألضرار االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالجنائية كالدكلية ليا، كصعكبات مكافحة 
غسؿ األمكاؿ، كالجيكد الدكلية لمكافحتيا مف خبلؿ االتفاقيات الثنائية كالدكلية كاإلقميمية 

 يكد العربية في مجاؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ.كالج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شكاليات  (6) صقر بف ىبلؿ المطيرم، جريمة غسؿ األمكاؿ، دراسة حكؿ مفيكميا كمعكقات التحقيؽ فييا كا 

 .3004ية لمعمـك األمنية، الرياض، تنسيؽ الجيكد الدكلية لمكاجيتيا، أطركحة ماجستير، جامعة نايؼ العرب

عبد الفتاح سميماف، مكافحة غسؿ األمكاؿ في المممكة العربية السعكدية، بدكف دار نشر، القاىرة،  (3)
3003. 
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كفي الفصؿ الثاني، )شرح نظاـ مكافحة غسؿ األمكاؿ(، عرض الكاتب لجرائـ غسؿ 
األمكاؿ مف حيث مصادرىا، كأركانيا، كجرائـ العامميف بالبنكؾ، كعقكبات جرائـ غسؿ 

ية، كالتعاكف األمكاؿ، كأسباب اإلباحة كمكانع العقاب، كاختصاصات كحدة التحريات المال
 الدكلي في مكافحتيا، كاألحكاـ العامة ليا مف حيث التحقيؽ كاالختصاص القضائي.

كفي الفصؿ الثالث كاألخير، )كيفية مكافحة البنكؾ لعمميات غسؿ األمكاؿ(، عرض 
لعناصر عممية غسؿ األمكاؿ كمراحميا البنكية، كأساليب غسؿ األمكاؿ المصرفية كالقانكنية 

لثقافية كالترفييية، ثـ كسائؿ اكتشاؼ عمميات غسؿ األمكاؿ، كالتدابير الكقائية كالتجارية، كا
 مف عمميات غسؿ األمكاؿ كمف بينيا مكافحة تمكيؿ اإلرىاب.

  -: التعميق عمى الدراسات السابقة

مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة في مكضكع "غسؿ األمكاؿ"، قد يتضح لمكىمة 
ىنة لف تتضمف جديدان في ىذا اإلطار، خاصة مع كجكد العديد مف األكلى أف الدراسة الرا

الدراسات التي تناكلت ذات المكضكع، كمع ذلؾ نؤكد أف ىذه الدراسة تتضمف الكثير مف 
مف أكائؿ الدراسات التي  –بعكف اهلل  –الجدة كالحداثة كالتي تظير في أنيا سكؼ تككف 
يعات الخميجية العربية الحديثة كالتي صدر تتناكؿ مكضكع "غسؿ األمكاؿ " في ضكء التشر 

، مقارنة بالقانكف المصرم مف جانب كاالتفاقيات  3063، 3064معظميا في عامي 
 اإلقميمية كالدكلية مف جانب آخر، كفؽ آخر التعديبلت التشريعية المطبقة في تمؾ الدكؿ. 

  -: خامسا: منيج الدراسة

منيج الكصفي التحميمي مف خبلؿ تحميؿ تعتمد الدراسة عمى منيجيف: األكؿ، ىك ال
نصكص تشريعات دكلة الخميج العربية السارية في مجاؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ ، كالثاني 
ىك المنيج المقارف مف خبلؿ مقارنة نصكص تمؾ التشريعات الجنائية العربية بعضيا 

تعديبلتو ببعض كمقارنتيا بالقانكف المصرم المتعمؽ بمكافحة غسؿ األمكاؿ كفؽ أحدث 
مف جانب، كبما كرد في االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية ذات الصمة مف جانب آخر، لبياف 
أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بينيما، كتأثير ذلؾ عمى سياسات المنع كالمعاقبة لمثؿ ىذه 

 األعماؿ الجسيمة.
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كافحة فعمى الصعيد الدكلي سيتـ االعتماد في التحميؿ عمى اتفاقية األمـ المتحدة لم
، أما عمى -3000ايطاليا عاـ  –الجريمة المنظمة عبر الكطنية المكقعة في باليرمك 

المستكل اإلقميمي سيتـ االعتماد عمى تحميؿ نصكص االتفاقية العربية لمكافحة غسؿ 
األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب الصادرة عف مجمس كزراء الداخمية كالعدؿ العرب، في القاىرة 

 (.3060)ديسمبر 

عمى مستكل التشريعات العربية فسكؼ تككف المقارنة بيف تشريعات دكؿ مجمس أما 
التعاكف لدكؿ الخميج العربية، باإلضافة إلى تشريع جميكرية مصر العربية، بكصفو مف 
أكائؿ التشريعات التي صدرت في ىذا الخصكص متزامنا مع القانكف اإلماراتي االتحادم 

األمكاؿ، كما لحقت بو العديد مف التعديبلت لكي بشأف مكافحة غسؿ  3003لسنة  4رقـ 
يتبلءـ مع متطمبات كمعايير المكاجية الدكلية لغسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب، شأنو في 

تشريع مكافحة غسؿ األمكاؿ المصرم بالقانكف رقـ ذلؾ شأف التشريع اإلماراتي.فقد صدر 
بمقتضى قرار رئيس جميكرية كتعديبلتو كآخرىا التعديؿ الذم دخؿ عميو  3003لسنة  20

 . (6)3064لسنة  29مصر العربية بالقانكف رقـ 

تضـ تشريعات دكؿ الخميج أما تشريعات دكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية ف
الست كىي: السعكدية كاإلمارات كالبحريف كسمطنة عماف كالككيت كقطر؛ ففي السعكدية 

ة العربية السعكدية الصادر بالمرسـك الممكي يكجد نظاـ مكافحة غسؿ األمكاؿ في المممك
 (.3062/ 33/60) 3062أكتكبر  33ق، المكافؽ 6426( لسنة 30رقـ )

في  3062( لسنة 30كفي دكلة اإلمارات العربية المتحدة المرسـك بقانكف اتحادم رقـ )
 شأف مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كتمكيؿ التنظيمات غير المشركعة.

بشأف حظر كمكافحة غسؿ األمكاؿ،  3006لسنة  4ي البحريف المرسـك بقانكف رقـ كف
كتمكيؿ اإلرىاب " ، كالذم أضاؼ عبارة3009( لسنة  34المعدؿ بالقانكف قانكف رقـ ) 

عقب عبارة " غسؿ األمكاؿ" الكاردة في الفقرتيف  "كالنقؿ غير المشركع لؤلمكاؿ عبر الحدكد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، طبقا ألحكاـ الدستكر المعدؿ الصادر 3064مايك،  63تابع )أ(،  30نشر في الجريدة الرسمية، العدد  (6)

 . 3064في الثامف عشر مف يناير 
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بشأف حظر كمكافحة  3006لسنة  4مف المرسـك بقانكف رقـ  4( بالمادة 3-4( ك )4-4)
بتعديؿ بعض أحكاـ المرسـك بقانكف رقـ  3062( لسنة 33كالقانكف رقـ ) .غسؿ األمكاؿ

 بشأف حظر كمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب. 3006( لسنة 4)

بإصدار قانكف مكافحة  3069لسنة  20كفي سمطنة عماف المرسـك السمطاني رقـ 
 3060لسنة  26غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب، كالذم ألغي المرسـك السمطاني رقـ 
 منو.  602بإصدار قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب، بمقتضي المادة 

بإصدار قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ  3060لسنة  4كفي قطر القانكف رقـ 
بشأف مكافحة غسؿ األمكاؿ، المعدؿ  3003لسنة  32اإلرىاب، كالذم ألغي القانكف رقـ 

 ( مف مكاد اإلصدار. 3، كذلؾ بمكجب المادة )3002لسنة  36بالمرسـك بقانكف رقـ 

فى شأف مكافحة غسؿ األمكاؿ  3062لسنة  609كفي دكلة الككيت قانكف رقـ 
كغير التسمية كتبني مصطمح"  3003لسنة  23كتمكيؿ اإلرىاب، كالذم ألغي القانكف رقـ 

 سؿ األمكاؿ". غ

أما عف أسمكب عرض المنيج المقارف فمف تككف المقارنة بيف تمؾ التشريعات باتباع 
ترتيب محدد في عرضيا كتناكليا، كلكف سيتـ عرض التشريع الذم يتناكؿ المكضكع بشكؿ 
أكثر تفصيبل كمقارنتو بغيره مف التشريعات ذات الصمة بذات المكضكع، كمع ذلؾ فسيتـ 

تناكؿ اإلطار الدكلي كاإلقميمي الخاص بكؿ مكضكع مف خبلؿ االتفاقيات ذات البدء عادة ب
 الصمة المشار إلييا سابقا.

 -سادسا: تقسيـ الدراسة: 

 سكؼ يتـ تقسيـ الدراسة عمى النحك التالي:

 المبحث األول: ماىية غسل األموال

   البنيان القانوني لجرائم غسل األموال  المبحث الثاني:

  لث: األحكام المشتركة في جرائم غسل األموالالمبحث الثا
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 المبحث األول
 ماىية غسل األموال 

 تمييد وتقسيم:

يكتسب تحديد مفيـك دقيؽ لممصطمحات المستحدثة أىمية متزايدة في الكقت الراىف، 
بعد أف أصبحت تمثؿ جرائـ تفرض ليا عقكبات سالبة كمقيدة لمحرية، كمف ثـ فإف مبدأ 

ة في جانبو المكضكعي المتعمؽ بالتجريـ كالعقاب يستمـز تحديدا دقيقا الشرعية الجنائي
لممقصكد ب " غسؿ األمكاؿ" ؛ حيث صدرت التشريعات الجنائية الخاصة في مختمؼ 
الدكؿ العربية كاألجنبية بتجريـ تمؾ األفعاؿ. كال شؾ أف تحديد المفيـك المغكم 

صطمحيف، بما يعزز مبدأ الشرعية كاالصطبلحي يسيـ في تحديد المفيـك القانكني لمم
الجنائية. كقد كاف أكؿ استخداـ لمصطمح " غسؿ األمكاؿ" في الكسط القانكني في إحدل 
القضايا أماـ المحاكـ األمريكية، حكـ فييا بمصادرة األمكاؿ التي قيؿ بأنيا مغسكلة ككنيا 

 . (6) متحصمة مف تجارة المخدرات

لمصطمح عمي نحك مختمؼ فيما بينيا، حيث كاف كتستخدـ التشريعات الجنائية ىذا ا
( 23في قانكف مكافحة غسيؿ األمكاؿ رقـ )المشرع الككيتي يستخدـ مصطمح " غسيؿ" 

كليس " غسؿ" الذم استخدمتو معظـ التشريعات الجنائية العربية الخاصة  .3002لسنة 
في قانكف  بمكافحة ىذه الجرائـ، في حيف استخدـ المشرع المبناني مصطمح " تبييض"

 .3006( لسنة 202مكافحة تبييض األمكاؿ رقـ )

كمف جانبنا نؤيد استخداـ مصطمح " غسؿ األمكاؿ"، نظرا ألنو يعكس مختمؼ األفعاؿ 
ظياره في مظير مشركع  كالعمميات التي تتـ بقصد إزالة الصفة غير المشركعة عف الماؿ كا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إبراىيـ عيد نايؿ، المكاجية الجنائية لظاىرة غسيؿ األمكاؿ في القانكف الجنائي الكطني كالدكلي، دار  (6)

 .3، ص6666النيضة العربية، القاىرة، 
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ما يتـ بو الغسؿ، أما "  )مغسكؿ(، ألنو مصدر مف الفعؿ "غسؿ"، ك " الغسكؿ" ىك
 . (6) الغسيؿ"، فيك الشيء بعد غسمو

 كسكؼ نتناكؿ ىذا المبحث في مطمبيف، عمى النحك التالي:

 المطمب األول: تعريف غسل األموال فقيا وقانونا  

 المطمب الثاني: مراحل وأساليب غسل األموال  
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ابف منظكر، لساف العرب، الطبعة الثانية، مؤسسة التاريخ العربي كدار إحياء التراث العربي، المجمد  (6)

 20، باب الغيف، ص6663العاشر، بيركت، لبناف، 
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 المطمب األول
 تعريف غسل األموال فقيا وقانونا

  فيما يمي لمكقؼ الفقو كالقانكف مف مسألة التعريؼسكؼ نعرض 

 -: أوال: موقف الفقو من تعريف غسل األموال

يمكف القكؿ إف الفقو ال يتفؽ عمى تعريؼ محدد جامع كمانع لغسؿ األمكاؿ، كقد عمد 
، دكف أف يتبني تعريفا منيا، كجامعا (6) البعض إلي تعداد التعريفات الفقيية لغسؿ األمكاؿ

 تعريفات التشريعية كالفقيية.بيف ال

("، فقد عرَّؼ جريمة FATFأما "فريؽ العمؿ المالي الدكلي لمكافحة غسؿ األمكاؿ )
نقؿ الممكية مع معرفة أنيا مف مصدر إجرامي، بغرض إخفاء أك  -6غسؿ األمكاؿ بأنيا: "

تمكيو منشئيا غير المشركع، أك مساعدة أم شخص متكرط في ارتكاب الجريمة لتفادم 
إخفاء أك تمكيو الطبيعة الحقيقية لؤلمكاؿ أك الممتمكات كمصدرىا  -3عكاقب تصرفاتو. 

كمكانيا كالتصرؼ بيا كحركتيا كحقكؽ ممكيتيا، كمع معرفة أف مصدرىا جريمة جنائية. 
حيازة أمكاؿ أك ممتمكات أك استعماليا، مع معرفة أنمصدرىا جريمة جنائية أك مشاركة  -2

 (3)التعريؼ، أساسي يجرم استخدامو في جميع أنحاء العالـ. في جريمة". كيعد ىذا

كقد عرفتيا المجنة األكركبية لمكافحة غسؿ األمكاؿ بأنيا: "عممية تحكيؿ األمكاؿ 
المتحصمة مف أنشطة إجرامية بيدؼ إنكار أك إخفاء المصدر األصمي غير الشرعي ليذه 

سؤكلية القانكنية عف االحتفاظ األمكاؿ، أك مساعدة أم شخص ارتكاب جرمان ليتجنب الم
."  بمتحصبلت ىذا الجـر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسة مقارنة، الطبعة األكلي،  -عبداهلل محمد الحمك، الجيكد العربية كالدكلية لمكافحة تبييض األمكاؿ (6)

 كما بعدىا. 62، ص3002منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، 

(، 29(، العدد )90مايكؿ ماكدكنالد، غسؿ األمكاؿ: قضية دكلية، سمسمة محاضرات اإلمارات رقـ ) (3)
 .303، ص 3003مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية: أبك ظبي 
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كيبلحظ أف بعض التعريفات لظاىرة غسؿ األمكاؿ كانت مقصكرة عمى عمميات الغسؿ 
التي تقع لؤلمكاؿ المتحصمة مف تجارة المخدرات فحسب، أك تحدد جرائـ معينة حصرا، في 

مى أمكاؿ متحصمة مف حيف أف البعض اآلخر قد جاء ليشمؿ كؿ العمميات التي تنصب ع
مصدر غير مشركع. كمف ثـ فقد عرفيا البعض بأنيا "مجمكعة العمميات المالية المتداخمة 
ظيارىا في صكرة أمكاؿ متحصمة مف مصدر  إلخفاء المصدر غير المشركع ألمكاؿ كا 
مشركع"، أك ىي "إعادة تدكير أمكاؿ ناتجة عف أعماؿ غير مشركعة في مجاالت كقنكات 

 (6)عية إلخفاء المصدر الحقيقي ليذه األمكاؿ غير المشركعةاستثمار شر 

 -: ثانيا: المفيوم القانوني لغسل األموال

لـ تيتـ تشريعات معظـ الدكؿ أك المنظمات الدكلية بكضع تعريؼ لغسؿ األمكاؿ، فقد 
صكرا لغسؿ األمكاؿ دكف أف  6622أكردت اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة المخدرات عاـ 

عريفا ليا. كعمى نفس النيج سار القانكف النمكذجي الصادر عف األمـ المتحدة بشأف تكرد ت
غسؿ األمكاؿ، كسارت غالبية الدكؿ التي سنت تشريعات لمكافحة ىذه الظاىرة. كعمى 
العكس مف ذلؾ، أكرد المشرع الفرنسي تعريفا لغسيؿ األمكاؿ عندما أضاؼ بابا مستقبل في 

 .(3)قكبات المتعمؽ بجرائـ االعتداء عمى األمكاؿالقسـ الخاص مف قانكف الع

كفي انجمترا تكجد تعريفات لمصطمح غسؿ أمكاؿ المخدرات، تضمنتو الئحة غسيؿ 
، مف تشريع 32/6، كىك يعني القياـ بعمؿ يشكؿ جريمة كفقا لممادة 6663األمكاؿ لعاـ 

ف ثـ يقصر غسؿ . كم(2) المتعمؽ بالتعامؿ في عائدات المخدرات 6629المخدرات لعاـ 
 األمكاؿ عمى تمؾ المتحصمة مف االتجار بالمخدرات فقط.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرج، تجريـ عمميات غسيؿ األمكاؿ في مصر كاألنظمة المقارنة، مجمة مركز بحكث  عبد المطيؼمحمد  (6)

 .340، ص 6662الشرطة، العدد الثالث عشر، يناير 
ؿ في نطاؽ التعاكف الدكلي، القاىرة، دار النيضة العربية، ىدل حامد قشقكش، جريمة غسيؿ األمكا (3)

 .9، ص 6662
سعيد عبد المطيؼ حسف، جرائـ غسيؿ األمكاؿ بيف التفسير العممي كالتنظيـ القانكني، القاىرة، د. ف،  (2)

 .232، ص 6662
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كما أكردت االتفاقية العربية لمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب تعريفا ؿ " غسؿ 
األمكاؿ" بأنو " ارتكاب أم فعؿ أك الشركع فيو يقصد مف كرائو إخفاء أك تمكيو أصؿ حقيقة 

و القكانيف كالنظـ الداخمية لكؿ دكلة طرؼ كجعميا تبدك أمكاؿ مكتسبة خبلفا لما تنص عمي
 ككأنيا مشركعة المصدر".

كمف ىذه التعريفات يتضح أف غسؿ األمكاؿ ىك مجمكعة مف العمميات يتراكح اليدؼ 
منيا بيف "إخفاء مصدر األمكاؿ غير المشركع" كبيف "إدماج ىذه األمكاؿ في مجاالت 

اليدؼ الثاني أف يتحقؽ اليدؼ األكؿ، كمف ثـ  مشركعة لبلستثمار"، كمف شأف تحقيؽ
فاليدؼ كاحد، كىك إظيار ىذه األمكاؿ في صكرة مشركعة حتى ال تجذب االنتباه إلى 
مصدرىا األصمي. كالعمميات المتعددة التي يقـك بيا غاسمكا األمكاؿ تيدؼ إلى قطع 

ىذه األمكاؿ  االرتباط بيف األمكاؿ كمصادرىا غير المشركعة، كتقكية العبلقة بيف
كالمشركعات االستثمارية المشركعة. فغسيؿ األمكاؿ ىك مجمكعة عمميات يتـ بمقتضاىا 
إخفاء مصدر الدخؿ غير المشركع، كمحاكلة إظيار ىذا الدخؿ بعد ذلؾ في صكرة 

 .(6) مشركعة

كيتضح قصكر التعريفات السابقة في أنيا لـ تظير الطبيعة الدكلية لعمميات غسؿ 
ـ تتضمف األساليب المتبعة في عمميات الغسؿ، كال المراحؿ التي تمر بيا تمؾ األمكاؿ، كل
 العمميات. 

 -: االتجاىات التشريعية العربية في تعريف غسل األموال -ثالثًا :

يمكف تمييز اتجاىيف في التشريعات العربية محؿ الدراسة بصدد مكقفيا مف تعريؼ 
 تالي:مصطمح " غسؿ األمكاؿ"؛ كذلؾ عمي النحك ال

تمثمو التشريعات التي عمدت إلي كضع تعريؼ لممصطمح ذاتو  االتجاه األول:
فعرفت " غسؿ األمكاؿ، كمف بيف ىذه التشريعات التي تبنت ىذا االتجاه المممكة العربية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الفترة مف ( محمكد شريؼ بسيكني، كرقة عمؿ في ندكة الجريمة المنظمة كغسيؿ األمكاؿ، المعقكدة 6)
، 6662 ، المعيد الدكلي لمدراسات العميا في العمـك الجنائية، سيراككزا، إيطاليا،2/63/6662 – 32/66
 .6ص 
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، 3062السعكدية، حيث أكرد نظاـ مكافحة غسؿ األمكاؿ السعكدم كالئحتو التنفيذية لعاـ 
( مف المادة األكلي، كىك ال يختمؼ في 6فا لغسؿ األمكاؿ في البند )كالذم تـ إلغاؤه، تعري

معناه كمبناه عف التعريؼ الكارد في االتفاقية العربية لمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ 
، مف 3062لسنة  30اإلرىاب. في حيف خبل النظاـ الجديد الصادر بالمرسـك الممكي رقـ 

 منو. 3ي المادة تعريؼ غسؿ األمكاؿ، كنص عمي الجريمة ف

" عمميات  3003لعاـ  29كما عرؼ قانكف غسيؿ األمكاؿ الككيتي الممغي رقـ  
منو عمي أنيا " عممية أك مجمكعة مف  -6غسيؿ األمكاؿ" كجرميا، حيث نص في المادة 

عمميات مالية، تيدؼ إلي إخفاء اك تمكيو المصدر غير المشركع لؤلمكاؿ أك عائدات أم 
ظيارىا في صكرة أمكاؿ أك عائدات متحصمة مف مصدر مشركع، كيعتبر مف  جريمة كا 

قبيؿ ىذه العمميات كؿ فعؿ يساىـ في عممية تكظيؼ أك تحكيؿ أمكاؿ أك عائدات ناتجة 
 بصكرة مباشرة أك غير مباشرة عف جريمة أك إخفاء أك تمكيو مصدرىا".

ف الفصؿ األكؿ ( م6كما أكرد المشرع القطرم تعريفا ؿ " غسؿ األمكاؿ" في المادة )
أم فعؿ مف األفعاؿ ، كالمخصص لؿ" تعاريؼ"، بأنيا"3060لسنة 4نكف رقـ مف القا
 التالية:

تحكيؿ أك نقؿ أمكاؿ مف قبؿ أم شخص يعمـ أك كاف ينبغي أف يككف عمى عمـ   -6
أك لديو اشتباه بأف ىذه األمكاؿ ىي متحصبلت جريمة، كذلؾ لغرض إخفاء أك حجب 

ليذه األمكاؿ أك بيدؼ مساعدة أم شخص متكرط في ارتكاب  المصدر غير المشركع
 الجريمة األصمية لمتخمص مف اآلثار القانكنية ألفعالو.

إخفاء أك حجب الطبيعة الحقيقية لؤلمكاؿ أك مصدرىا أك مكانيا أك التصرؼ بيا  -3
أك تحريكيا أك تممكيا أك الحقكؽ المرتبطة بيا، كذلؾ مف قبؿ أم شخص يعمـ أك كاف 

 نبغي أف يككف عمى عمـ أك لديو اشتباه بأف ىذه األمكاؿ ىي متحصبلت جريمة.ي

امتبلؾ أك حيازة أك استخداـ األمكاؿ مف قبؿ أم شخص يعمـ أك كاف ينبغي أف  -2
 يككف عمى عمـ أك لديو اشتباه بأف ىذه األمكاؿ ىي متحصبلت جريمة.
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، كالذم عرؼ غسؿ 3003ة لسن 20كما كاف يتبني ىذا االتجاه القانكف المصرم رقـ 
األمكاؿ بأنو " كؿ سمكؾ ينطكم عمى اكتساب امكاال كحيازتيا أك التصرؼ فييا اك ادارتيا 
اك حفظيا اك استبداليا اك ايداعيا اك ضمانيا اك استثمارىا اك نقميا اك تحكيميا اك 

مادة التبلعب في قيمتيا اذا كانت متحصمة مف جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في ال
( مف ىذا القانكف مع العمـ بذلؾ، متى كاف القصد مف ىذا السمكؾ اخفاء الماؿ اك 3)

تمكيو طبيعتيا كمصدرىا كمكانيا كصاحبيا كصاحب الحؽ فييا كتغيير حقيقتيا كالحيمكلة 
دكف اكتشاؼ ذلؾ اك عرقمة التكصؿ إلى شخص مف ارتكب الجريمة المتحصؿ منيا 

يؿ الذم لحؽ بيذا القانكف بمقتضي قرار رئيس الجميكرية الماؿ." في حيف اقتصر التعد
كؿ فعؿ مف األفعاؿ عمي تعريؼ غسؿ األمكاؿ بأنيا "  3064لسنة  29بالقانكف رقـ 

( مف ىذا القانكف". أم أنو عاد إلي تبني االتجاه القائـ 3المنصكص عمييا فى المادة )
 ىرة.عمي أساس النظر إلى غسؿ األمكاؿ بكصفو جريمة كليس ظا

في دكلة  3003لسنة  4كما تبني ىذا االتجاه القانكف االتحادم اإلماراتي الممغي رقـ 
كؿ عمؿ ينطكم عمى نقؿ أك اإلمارات، حيث كاف يتضمف تعريفا لغسؿ األمكاؿ بأنو " 

تحكيؿ أك ايداع امكاؿ أك اخفاء أك تمكيو حقيقة تمؾ االمكاؿ المتحصمة مف احدل الجرائـ 
 مف ىذا القانكف." 3مف المادة  3ي البند المنصكص عمييا ف

تمثمو التشريعات التي تبنت تعريفا لجريمة غسؿ األمكاؿ، كليس  االتجاه الثاني:
لممصطمح ذاتو، كمف ىذه التشريعات ما تـ تعديمو حيث عدؿ عف االتجاه األكؿ، متبنيا 

ذه التشريعات تعريفا لجريمة غسؿ األمكاؿ بدال مف مصطمح "غسؿ األمكاؿ"، كفي داخؿ ى
يمكف التمييز بيف التشريعات التي أكردت تعريفا لجريمة غسؿ األمكاؿ محددة أركانيا 

لسنة  30كعناصرىا كصكرىا المختمفة، كمنيا نظاـ مكافحة غسؿ األمكاؿ السعكدة رقـ 
، كالذل نص في المادة الثانية منو عمي أف " يعد مرتكبان جريمة غسؿ األمكاؿ كؿ 3062

 :مف األفعاؿ اآلتية مف قاـ بأم

تحكيؿ أمكاؿ أك نقميا أك إجراء أم عممية بيا، مع عممو بأنيا مف متحّصبلت  .6
جريمة؛ ألجؿ إخفاء المصدر غير المشركع لتمؾ األمكاؿ أك تمكييو، أك ألجؿ مساعدة 
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أم شخص متكرط في ارتكاب الجريمة األصمية التي تحّصمت منيا تمؾ األمكاؿ 
 .بيالئلفبلت مف عكاقب ارتكا

اكتساب أمكاؿ أك حيازتيا أك استخداميا، مع عممو بأنيا مف متحصبلت جريمة أك   .3
 .مصدر غير مشركع

إخفاء أك تمكيو طبيعة أمكاؿ، أك مصدرىا أك حركتيا أك ممكيتيا أك مكانيا أك   .2
 .طريقة التصرؼ بيا أك الحقكؽ المرتبطة بيا، مع عممو بأنيا مف متحصبلت جريمة

( 2( ك)3( ك)6ب أم مف األفعاؿ المنصكص عمييا في الفقرات )الشركع في ارتكا  .4
مف ىذه المادة، أك االشتراؾ في ارتكابيا بطريؽ االتفاؽ أك تأميف المساعدة أك 
التحريض أك تقديـ المشكرة أك التكجيو أك النصح أك التسييؿ أك التكاطؤ أك التستر أك 

 .التآمر"

، كالذم تبني 3062لسنة  609قانكف رقـ كسبقو في ذلؾ التشريع الككيتي بمقتضي ال
عمي أف " يعد مرتكبان لجريمة غسؿ  3تعريفا لجريمة غسؿ األمكاؿ، حيث نص في المادة 

تحكيميا أك  -األمكاؿ كؿ مف عمـ أف األمكاؿ متحصمة مف جريمة، كقاـ عمدان بما يمي: أ
ؾ األمكاؿ، أك نقميا أك استبداليا، بغرض إخفاء أك تمكيو المصدر غير المشركع لتم

مساعدة أم شخص ضالع في ارتكاب الجـر األصمي التي تحصمت منو األمكاؿ، عمى 
إخفاء أك تمكيو الطبيعة الحقيقية لؤلمكاؿ أك  -اإلفبلت مف العكاقب القانكنية لفعمتو. ب

مصدرىا أك مكانيا أك كيفية التصرؼ فييا أك حركتيا أك ممكيتيا أك الحقكؽ المتعمقة بيا. 
ساب األمكاؿ أك حيازتيا أك استخداميا. كيككف الشخص االعتبارم مسؤكالن عف أية اكت -ج

جريمة تنص عمييا أحكاـ ىذه المادة، إذا ارتكبت باسمو أك لحسابو. كال تحكؿ معاقبة 
مرتكب الجريمة األصمية دكف معاقبتو عف أم جريمة أخرل مف جرائـ غسؿ األمكاؿ. كعند 

ت جريمة، فميس مف البلـز أف يككف قد تـ إدانة شخص إثبات أف األمكاؿ ىي متحصبل
 " .بارتكاب الجريمة األصمية
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 4، المعدؿ لمقانكف رقـ 3062لسنة  33كسار في ذات االتجاه القانكف البحريني رقـ 
يعد مرتكبان لجريمة غسؿ األمكاؿ منو عمي أف " 3- 3، كالذم نص في المادة 3006لسنة 

 تية ككاف مف شأنو إظيار أف مصدر ىذه األمكاؿ مشركع:مف أتى فعبلن مف األفعاؿ اآل

إجراء أية عممية تتعمؽ بعائد جريمة مع العمـ أك االعتقاد أك ما يحمؿ عمى  -أ 
ؿ مف جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في الفقرة ) ( أك مف 6-3االعتقاد بأنو متحصَّ

 أم فعؿ يعد اشتراكان فيو.

مصدره أك مكانو أك طريقة التصرؼ فيو أك حركتو  إخفاء طبيعة عائد جريمة أك -ب 
أك ممكيتو أك أم حؽ يتعمؽ بو مع العمـ أك االعتقاد أك ما يحمؿ عمى االعتقاد بأنو 

ؿ مف جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في الفقرة ) ( أك مف فعؿ يعد 6-3متحصَّ
 اشتراكان فيو.

ك االعتقاد أك ما يحمؿ عمى اكتساب أك تمقي أك نقؿ عائد جريمة مع العمـ أ -ج 
ؿ مف جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في الفقرة )  َ ( أك مف 6-3االعتقاد بأنو متحصَّ

 أم فعؿ يعد اشتراكان فيو.

االحتفاظ بعائد جريمة أك حيازتو مع العمـ أك االعتقاد أك ما يحمؿ عمى االعتقاد  -د 
ؿ مف جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا ( أك مف أم فعؿ 6-3في الفقرة ) بأنو متحصَّ

 يعد اشتراكان فيو."

كىناؾ تشريعات أخرم في ذات االتجاه تكرد تعريؼ " جريمة غسؿ األمكاؿ" ضمف 
قائمة التعريفات، محيمة بشأنيا لممكاد في القانكف ذاتو التي تجـر أفعاؿ غسؿ األمكاؿ؛ كمف 

 4، كالذم عدؿ القانكف رقـ 3064 لسنة 6ىذه التشريعات القانكف االتحادم اإلماراتي رقـ 
 (6)3003لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( مف ىذا 3عمي أف " غسؿ األمكاؿ" أم عمؿ مف األعماؿ المحددة في المادة ) كاف ينصحيث "(6)

جريمة غسؿ األمكاؿ كؿ مف كاف عالمان يعد مرتكبان  -6مف القانكف عمي أف "  3القانكف". كتنص المادة 
 بأف األمكاؿ متحصمة مف جناية أك جنحة، كارتكب عمدان أحد األفعاؿ اآلتية:
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، في شأف مكاجية جرائـ 3062( لسنة 30كقد سار المرسـك بقانكف اتحادم رقـ )    
غسؿ األمكاؿ كمكافحة تمكيؿ اإلرىاب كتمكيؿ التنظيمات غير المشركعة، عمي ذات نيج 

فعؿ مف األفعاؿ  القانكف السابؽ الذم تـ إلغاؤه، فنص عمي أف " غسؿ األمكاؿ ىي أم
" تحكيؿ ( مف ىذا المرسـك بقانكف، كمف ثـ يمكف تعريفيا عمي أنيا  6المحددة في البند )

أك نقؿ أك إجراء أية عممية متعمقة بالمتحصبلت بقصد إخفاء أك تمكيو مصدرىا غير 
المشركع، ككذلؾ إخفاء أك تمكيو حقيقة المتحصبلت أك مصدرىا أك مكانيا أك طريقة 

ييا أك حركتيا أك ممكيتيا أك الحقكؽ المتعمقة بيا، ككذلؾ اكتساب أك حيازة أك التصرؼ ف
استخداـ المتحصبلت عند تسمميا كمساعدة مرتكب الجريمة األصمية عمي اإلفبلت مف 
العقاب " ، كىك في ذلؾ يساير ما سبقو إليو المنظـ السعكدم بالنظاـ الخاص بمكافحة 

 ق(.6426) 3062لسنة  30ممكي رقـ غسؿ األمكاؿ الصادر بالمرسـك ال

 20كىك ذات نيج المشرع العماني في المرسـك الممغي كالمرسـك السمطاني الحالي رقـ 
، كالذم يعرؼ " جريمة غسؿ األمكاؿ" بأنيا " كؿ فعؿ منصكص عميو في 3069لسنة 

، كتنص تمؾ المادة عمي أف " يعد مرتكبا لجريمة 9المادة ) ؿ ؿ كسؿ األمكاغ( مف المرسـك
شخص، سكاء أكاف ىك مرتكبا لمجريمة األصمية أـ شخص آخر، يقـك عمدا بأحد األفعاؿ 

 اآلتية، مع أنو يعمـ، أك كاف عميو أف يعمـ أك يشتبو بأف األمكاؿ عائدات جريمة:

استبداؿ أك تحكيؿ األمكاؿ بقصد تمكيو أك إخفاء طبيعة كمصدر تمؾ العائدات  –أ 
 خص قاـ بارتكاب الجريمة األصمية لئلفبلت مف العقكبة.غير المشركعة، أك مساعدة ش

تمكيو أك إخفاء الطبيعة الحقيقية لؤلمكاؿ أك مصدرىا أك مكانيا أك كيفية  –ب 
 التصرؼ فييا أك حركتيا أك ممكيتيا أك الحقكؽ المتعمقة بيا.

 تممؾ األمكاؿ أك حيازتيا أك استخداميا عند تسمميا." –ج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حّكؿ أك نقؿ أك أكدع أك حفظ أك استثمر أك استبدؿ المتحصبلت أك قاـ بإدارتيا بقصد إخفاء أك  - أ
 تمكيو مصدرىا غير المشركع.

، أك مكانيا أك طريقة التصرؼ فييا أك حركتيا أك أخفى أك مكه حقيقة المتحصبلت، أك مصدرىا - ب
 الحقكؽ المتعمقة بيا أك ممكيتيا.

 اكتسب أك حاز أك استخدـ المتحصبلت............"  -ج    
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التشريعية لجريمة غسؿ األمكاؿ كفقا ليذا االتجاه أنيا حريصة كيبلحظ عمي التعريفات 
عمي تعداد كؿ الصكر كالمظاىر كاألفعاؿ التي يمكف أف يتـ التكصؿ مف خبلليا إلضفاء 
الصفة المشركعة عمي الماؿ المتحصؿ مف الجريمة أك مف جرائـ محددة مثؿ المشرع 

عة عف تمؾ األمكاؿ أك البحريني، أك يككف مف شأنيا محك الصفة غير المشرك 
المتحصبلت أك العائدات، أك مجرد حيازتيا أك تممكيا مع العمـ بمصدرىا غير المشركع، 

 أك افتراض ىذا العمـ.

كالجدير بالمبلحظة أف التشريعات التي أكردت تعريفا لمصطمح " غسؿ األمكاؿ"، في 
المشرع السعكدم، مقدمتيا، عادت كحددت األفعاؿ المككنة لجريمة غسؿ األمكاؿ، مثؿ 
، 3003لسنة  4كالمصرم، كالقطرم، ككذلؾ المشرع اإلماراتي في القانكف الممغي رقـ 

بالنص عمي أنو " يعد مرتكبا لجريمة غسؿ األمكاؿ كؿ مف......."، بما أكجد تكرارا ال 
مبرر لو، بؿ يمكف أف يكقع القاضي في لبس عند إسباغو الكصؼ القانكني السميـ عمي 

بيف تعريؼ "  –كلك بسيط  –المعركضة عميو، خاصة إذا كاف ىناؾ اختبلؼ الكقائع 
غسؿ األمكاؿ" ك" جريمة غسؿ األمكاؿ". كمف ثـ عمدت التشريعات الحديثة عمى تبني 
تعريؼ " جريمة غسؿ األمكاؿ"، كعدلت عف تكرار التعريفات، كمف ىذه التشريعات المشرع 

 ى الترتيب. عم 3062ك 3069الككيتي كاإلماراتي عامي 

نؤيد مكقؼ المشرع اإلماراتي، كالتشريعات التي نيجت نيجو،   -مف جانبنا  –كنحف
مف تبنيو االتجاه الثاني بالنص فقط عمي تعريؼ كبياف " جريمة غسؿ األمكاؿ" منعا 
زالة لما قد يحدث مف لبس أك غمكض حكؿ التكييؼ القانكني لمكقائع، بؿ إف  لمتكرار، كا 

قانكف اتحادم اإلماراتي تبني مصطمح "جريمة غسؿ األمكاؿ" كليس " عنكاف المرسـك ب
غسؿ األمكاؿ" كىذا يدؿ عمي أف جريمة غسؿ األمكاؿ أصبحت جريمة قائمة بذاتيا 
اعترفت بيا التشريعات الجنائية الحديثة كفؽ نمكذج إجرامي محدد، بعد أف كانت تتردد في 

ح ىناؾ كياف قانكني مستقؿ لجريمة غسؿ تجريـ أفعاليا كصكرىا المختمفة، كمف ثـ أصب
األمكاؿ بأركانيا كعناصرىا كشركطيا في مختمؼ التشريعات الجنائية الحديثة، األمر الذم 
يعكس إدراكا حقيقيا لخطكرة تمؾ الجريمة فمـ تعد مجرد ظاىرة ليا طبيعة اقتصادية 

 كاجتماعية فقط بؿ مجمكعة أفعاؿ محددة معاقب عمييا.
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ريفات في االتجاىيف التشريعييف يتضح بجبلء أننا إذا أردنا أف نضع كمف جممة التع
تعريفا شامبل جامعا لعمميات غسؿ األمكاؿ فسكؼ نحتاج إلى العديد مف الصفحات، بما 
يخرج عف األصكؿ العممية في التعريفات، كالتي يجب أف تتسـ بالقصر كالدقة الشديدة، 

نا المقصكد بو، كلكننا ال نستطيع أف نعبر كمف ثـ يظؿ مصطمح "غسؿ األمكاؿ" يعرؼ كم
عنو في عبارات مكجزة كمحددة، كال يزيد التعمؽ في دراسة ىذه الظاىرة التعريؼ إال 
غمكضا، نظرا لتأثر ىذه الظاىرة بالمتغيرات العالمية كخاصة التطكر التكنكلكجي كالعكلمة. 

طكلة فيك أمر يتفؽ مع أما تحديد أركاف جريمة غسؿ األمكاؿ مف خبلؿ التعريفات الم
الشرعية الجنائية في جانبيا المكضكعي؛ حيث تككف عناصر التجريـ كاضحة ال لبس فييا 

 كال غمكض ميما تعددت األفعاؿ المعاقب عمييا.
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 المطمب الثاني
 مراحل وأساليب غسل األموال

 -: أوال: مراحل غسل األموال

ؿ بيف ثبلث كأربع مراحؿ، فمف يراىا تتراكح المراحؿ التي تمر بيا عممية غسؿ األمكا
ثبلث مراحؿ يقصرىا عمى اإليداع النقدم أك التحكيؿ، ثـ مرحمة التمكيو أك الترقيد، ثـ 

 التكامؿ أك الدمج أك خمؽ اإلحساس بمشركعية الماؿ.

كاإليداع النقدم أك اإلدخاؿ يعني إيداع الحصيمة لؤلمكاؿ المتكلدة عف أنشطة غير 
صارؼ. كلكف ىذا المعنى الضيؽ لئليداع يعني قصر عمميات الغسؿ مشركعة في أحد الم

عمى تمؾ التي تتـ مف خبلؿ البنكؾ فقط. في حيف يكجد العديد مف عمميات الغسؿ التي 
تتـ خارج إطار البنؾ كخاصة في الدكؿ التي يغمب فييا التعامؿ النقدم مثؿ العديد مف 

اإليداع ليشمؿ إيداع األمكاؿ في النظاـ الدكؿ العربية، كمف ثـ فالبعض كسع في مفيـك 
المالي لمدكلة سكاء في مصارفيا، أك نقؿ األمكاؿ إلى دكلة أخرل. بؿ إف البعض يستعيض 
عف مرحمة اإليداع بمرحمة التحكيؿ، كيقصد بذلؾ تحكيؿ األمكاؿ النقدية إلى شكؿ آخر، 

التداكؿ، أك كدائع مثؿ عممة أخرل، أك شيكات أكثر ضخامة، أك صككؾ قابمة لمتحكيؿ ك 
 .(6)مصرفية

أما المرحمة الثانية فيي مرحمة التمكيو، أك الترقيد، أك التشطير، أك اإلخفاء، كيبلحظ 
أف التمكيو أك التشطير أك اإلخفاء ىي عمميات مالية يقـك بيا غاسمك األمكاؿ بيدؼ فصؿ 

كعة، حتى الماؿ غير المشركع عف مصدره مف خبلؿ عدد مف الصفقات التجارية المشر 
 يتعذر تعقبيا، أك التعرؼ عمى مصدرىا.

فيك إجراء عدة تحكيبلت لؤلمكاؿ إلبعادىا عف مصدرىا  Layeringأما الترقيد 
األصمي عبر عدد مف حاالت البيع كالشراء ألدكات االستثمار أك ربط األمكاؿ بسمسمة مف 
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 .609، 22؛ كزارة الداخمية، مرجع سابؽ، ص 34 – 34ىدل حامد قشقكش، مرجع سابؽ، ص  (6)
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 تكجد فييا إجراءات الحسابات في البنكؾ المختمفة عبر العالـ، كخاصة في الدكؿ التي ال
 فعالة لمكافحة غسؿ األمكاؿ.

أك التكامؿ، كىي تعني إدخاؿ األمكاؿ في  Integrationكالمرحمة الثالثة ىي الدمج 
، فيتكلد اإلحساس لدل الناس بمشركعية (6) االقتصاد المشركع، كاستثمارىا في أم مجاؿ

اد القكمي، كيشترؾ في ىذا الماؿ، كبذلؾ يعاد ضخ الماؿ الذم تـ غسمو إلى االقتص
 .(3) مشركع تجارم يعرؼ عنو مشركعيتو كيصعب اكتشافو

كيرل البعض أف عممية غسؿ األمكاؿ تمر بأربع مراحؿ، ىي: اإليداع، ثـ التكظيؼ، 
يزيدكف مرحمة التكظيؼ كمرحمة  –بذلؾ  –تـ التمكيو أك التشطير، ثـ مرحمة الدمج. كىـ 

التمكيو. كيقصدكف بيا استثمار الماؿ غير المشركع في ثانية مستقمة عف مرحمتي اإليداع ك 
 . (2) صكرة مشركعة، حتى كلك لـ يكدع في أحد البنكؾ

كنعتقد أف مرحمة التكظيؼ تدخؿ في إحدل المرحمتيف: اإليداع، أك التمكيو، كتأخذ 
نفس المعنى كمف ثـ ال داعي إلفرادىا بمرحمة مستقمة، كمف ثـ فإف المراحؿ التي تمر بيا 

 عممية غسؿ األمكاؿ ىي الثبلث مراحؿ التي تكممنا عنيا.

أما عف األماكف التي تتـ فييا ىذه المراحؿ فنظرا ألف غسؿ األمكاؿ ىك استمرار 
ضركرم لمعظـ عكائد الجريمة فإنو يمكف أف يحدث في أم مكاف في العالـ. كفي العادة 

ية برامج مكافحة غسؿ يبحث العاممكف عف األماكف األقؿ خطكرة مف حيث تقصي فاعم
األمكاؿ، بؿ إف غسؿ األمكاؿ يمكف أف يتركز جغرافيا طبقا لممرحمة التي تمر بيا أك 

 كصمت إلييا األمكاؿ المراد غسميا.
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(6)

Money Laundering Fatf Secretariat, Op. cit. p.2. 
 .349محمد عبد المطيؼ فرج، مرجع سابؽ، ص  (3)
 نفس المكضع. (2)
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 -: ثانيا: أساليب غسل األموال

إف قائمة األساليب المستخدمة في غسؿ األمكاؿ القذرة ال حصر ليا كالقائمكف بيذه 
 كقدرة عمى ابتكار أساليب جديدة مف المسئكليف عف اإلجراءات العمميات أكثر تخيبل

الحككمية المضادة، كاألنظمة الكطنية يجب أف تككف مرنة بالقدر الكافي لتستطيع التعامؿ 
كالرد عمى أساليب غاسمي األمكاؿ المتجددة، كفي المقابؿ فإف غاسمي األمكاؿ عمى درجة 

جراءات أك تدابير مضادة ألنشطتيـ، كمف ثـ فيـ عالية مف الحساسية كسرعة التأثر بأم إ
في بحث دائـ عف طرؽ كأساليب جديدة لغسؿ األمكاؿ، كال يحسبكف أنفسيـ في نشاط 

 كاحد.

كيقسـ البعض أساليب الغسيؿ إلى أساليب أحدث في المجاؿ المصرفي كأخرل خارج 
ات تقسيميا المجاؿ المصرفي، كثالثة تحدث عف طريؽ االنترنت، كتفضؿ بعض الدراس

عمى أساس النطاؽ فتكرد أساليب لغسيؿ األمكاؿ عمى الصعيد المحمي كأخرل عمى 
الصعيد الدكلي، كنرل أف التقسيميف متداخبلف إذ تكجد كسائؿ كأساليب لغسؿ األمكاؿ عمى 
الصعيد الدكلي كتتـ خارج النطاؽ المصرفي كأخرل تتـ عمى الصعيد الداخمي كتتـ عبر 

 شبكة االنترنت.
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 المبحث الثاني
 البنيان القانوني لجرائم غسل األموال 

 تمييد وتقسيم: 

كالتشريعات الكطنية التى صدرت بتجريـ ( 6)العديد مف المكاثيؽ الدكلية كاالقميمية 
عمي بياف أركاف تمؾ الجريمة بشكؿ  عمميات غسؿ األمكاؿ كالمعاقبة عمييا، حرصت

ط. كيمكف القكؿ ابتداء إف التشريعات تكاد تتفؽ كاضح كمحدد، كعدـ االكتفاء بالتعريؼ فق
ف اختمفت  في تحديد السمكؾ اإلجرامي في جريمة غسؿ األمكاؿ كبياف صكر التجريـ، كا 
فيما بينيا بيف مكسع كمضيؽ، محاكلة في كؿ ذلؾ أف تككف متكافقة مع التزاماتيا الدكلية 

ـ يشيد تطكرا ممحكظا في كاإلقميمية في ىذا الشأف، كلكف ىذا الجانب مف التجريـ ل
التشريعات الجنائية في الدكؿ العربية محؿ ىذه الدراسة، كلكف التطكر كرد بشكؿ أساسي 
عمي الركف المميز لجريمة غسؿ األمكاؿ كىك الركف المفترض فييا، كالمتمثؿ في الجريمة 
ع األكلية التي نتج عنيا الماؿ الذم كردت عميو عمميات الغسؿ، أم أف الماؿ مكضك 

الغسؿ  ) الماؿ المغسكؿ( يجب أف يككف متحصبل مف جريمة، كيستيدؼ غسؿ ىذا الماؿ 
إخفاء أك تمكيو المصدر غير المشركع لو لكي يبدك في صكرة ماؿ متحصؿ مف مصدر 

بيف الماؿ المغسكؿ كبيف مصدره األصمي،  –المفترضة  –مشركع، ككمما بعدت المسافة 
، كمما بدا أكثر مشركعية، كبعدت عنو إجراءات المبلحقة كىك الجريمة األكلية الناتج عنيا

 كالتتبع األمني.

كتتميز جريمة غسؿ األمكاؿ بأنيا جريمة تبعية لجريمة أخرم؛ حيث ال يمكف الحديث 
عف غسؿ إال بالنسبة ألمكاؿ غير مشركعة ) غير نظيفة(، كمف ثـ فجريمة غسؿ األمكاؿ 

ييا نتج عنيا أمكاؿ ىي في ذاتيا مكضكع تفترض سبؽ ارتكاب جريمة أخرم سابقة عم
جريمة غسؿ األمكاؿ؛ أم ىي األمكاؿ التي يرد عمييا الغسؿ، كىذه الجريمة تشبو بذلؾ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر فى تفصيؿ ىذه الكثائؽ كالصككؾ، كالتى تبمغ عشرة كثائؽ دكلية كاقميمية، مصطفى طاىر، ( 6)

المكاجية التشريعية لظاىرة غسؿ األمكاؿ المتحصمة مف جرائـ المخدرات، القاىرة، مطابع الشرطة لمطباعة 
 ..43ػ26، ص 3003شر كالتكزيع، كالن
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بعض الجرائـ التقميدية في قكانيف العقكبات مثؿ جريمة القتؿ، كالتي تفترض كجكد إنساف 
التربح، حي، كجرائـ الكظيفة العامة كالمكظؼ العاـ ) الرشكة، االختبلس، 

االستيبلء...إلخ(، كالتي تفترض تكافر صفة معينة في مرتكب الجريمة لقياـ نمكذجيا 
اإلجرامي كما حدده المشرع الجنائي، كىك صفة المكظؼ العاـ، فالركف المفترض ىك خارج 
أركاف الجريمة أساسا، بيد أنو متطمب أساسي لقياميا، كبعض الفقو الجنائي يطمؽ عميو " 

رض" تمييزا لو عف أركاف الجريمة؛ كىك حالة كاقعية أك قانكنية ينبغي تكافرىا الشرط المفت
، كيكاجو الركف أك الشرط المفترض فى غسؿ األمكاؿ بعض (6)قبؿ كقكع الجريمة

االعتراضات الفمسفية، فقد يقاؿ إف تجريـ نشاط غسؿ األمكاؿ ينطكم عمى مبلحقة لممجـر 
ط كالتحقيؽ كالمحاكمة لعدـ تمكنيا مف اثبات الذل استطاع أف ييرب مف سمطات الضب

الجريمة عميو، كىك ما يعنى تقديـ ميزة لمسمطات العامة لتقاعسيا عف القياـ بدكرىا فى 
 .(3)مكاجية الجريمة األصمية 

كىناؾ جانب مف الفقو ال يعتد بالتسمية التي يمكف أف تطمؽ عمي تمؾ الحالة الكاقعية 
جرائـ التي تتطمبيا؛ مثؿ جريمة الرشكة؛ فيعتبر صفة المكظؼ أك القانكنية عند معالجة ال

العاـ ) دكف تسميتيا(، مف بيف أركاف الجريمة، باإلضافة لمركنيف المادم كالمعنكم، ككذلؾ 
في جريمة اإلجياض، كالتي تفترض كجكد " حمؿ" حقيقي، فيتناكلو عمي أساس أنو " محؿ 

. كنحف (2)فترض كجكد إنساف حي حياة حقيقيةاالعتداء"، ككذلؾ في جريمة القتؿ، التي ت
مف جانبنا نؤيد ىذا االتجاه. كقد انتيجت معظـ التشريعات الجنائية العربية سياسة الفصؿ 
بيف جريمتي غسؿ األمكاؿ مف جانب كتمكيؿ اإلرىاب مف جانب آخر؛ بحيث جعمت لكؿ 

بية لمكافحة غسؿ منيما نمكذج إجرامي مستقؿ، كقد ظير ذلؾ جميا في االتفاقية العر 
األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب؛ فعمي الرغـ مف تناكليا تجريـ غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمد فتحي سركر، الكسيط في قانكف العقكبات، القسـ العاـ، الطبعة الخامسة، دار النيضة العربية،  ( 6)

؛ غناـ محمد غناـ، شرح قانكف العقكبات االتحادم لدكلة اإلمارات العربية 694، ص 6666القاىرة، 
 .640، ص 3002ات العربية المتحدة، المتحدة، القسـ العاـ، مطبكعات جامعة اإلمار 

 .44محمكد كبيش، مرجع سابؽ، ص ( 3)
انظر، محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، القسـ الخاص، دار النيضة العربية، القاىرة،  (2)

 .303، ص 236، ص 62، ص 6622
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لتجريـ غسؿ  6الباب الثالث منيا إال أنيا أفردت مادتيف منفصمتيف لكؿ منيما )المادة 
لتجريـ تمكيؿ اإلرىاب(. كتتمثؿ أركاف جريمة غسؿ األمكاؿ في  60األمكاؿ، كالمادة 

رتكاب جريمة أكلية، ثـ ارتكاب أفعاؿ الغسؿ بكافة صكرىا، كأخيرا الركف المعنكم في ا
 الجريمة كسكؼ نعرض لتمؾ األركاف في ثبلثة مطالب عمي النحك التالي:

 المطمب األول: السياسة التشريعية في تحديد الجرائم األصمية )األولية( لغسل األموال.

 ائم غسل األموال.المطمب الثاني: الركن المادي في جر 

 المطمب الثالث: الركن المعنوي في جرائم غسل األموال.
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 المطمب األول
 السياسة التشريعية في تحديد الجرائم األصمية لغسل األموال 

 تمييد وتقسيم:
اىتمت التشريعات الجنائية الخاصة بمكافحة غسؿ األمكاؿ ببياف الجرائـ األكلية التي 

ريمة، كىي الجرائـ التي يتحصؿ منيا أمكاؿ عادة، كقد تكزع تعد مفترضا ضركريا لمج
مكقؼ التشريعات الجنائية في شأف تحديد ىذه الجرائـ إلي ثبلثة اتجاىات، األكؿ: يكرد 
الجرائـ عمي سبيؿ الحصر، كالثاني: يكرد طكائؼ مف الجرائـ، كليس جرائـ بعينيا، 

ائـ، بؿ يجعؿ جميع الجرائـ، أيا كاف كالثالث: ال يحدد جرائـ بعينيا أك طكائؼ مف الجر 
 نكعيا أك مكاف تجريميا، مف الجرائـ األكلية في غسؿ األمكاؿ.

كألغراض الدراسة، يمكف أف نضـ االتجاه األكؿ كالثاني في اتجاه كاحد نطمؽ عميو " 
االتجاه الحصرم" بشأف الجرائـ األكلية، في حيف نطمؽ عمي االتجاه الثاني " االتجاه غير 

صرم أك المطمؽ بشأف الجرائـ األكلية"، كالجدير بالمبلحظة أف بعض التشريعات الح
الجنائية قد تغير مف مكقفيا بتبني االتجاه المطمؽ بدال مف االتجاه الحصرم، كفقا 
لتصنيفيا حكؿ مدم التزاميا بتكصيات مجمكعة العمؿ المالي، كفريؽ التفتيش الخاص 

 أف مكافحة تمكيؿ اإلرىاب. ، بش6222بمجمس األمف طبقا لمقرار 

كالمبرر كراء تعدد االتجاىات أف ىناؾ بعض المكاثيؽ كالقرارات الدكلية التي تطرح 
بدائؿ كخيارات لمدكؿ األعضاء تختار مف بينيا فى صدد تحديدىا لمجريمة األكلية، كقد 

، كالتشريع النمكذجي (FATF)كرد ذلؾ في تكصيات مجمكعة العمؿ المالي الدكلية 
، الذم طرح بدائؿ لمدكؿ تختار مف بينيا، فإما أف 6663صادر عف األمـ المتحدة عاـ ال

تحدد جرائـ المخدرات أك بعض ىذه الجرائـ أك بعض الجرائـ الكاردة فى قانكف العقكبات. 
، التى 3000األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية عاـ   ككذلؾ اتفاقية

)ب( عمى كؿ دكلة طرؼ أف تدرج فى عداد الجرائـ  3سادسة فقرة أكجبت فى المادة ال
األصمية، كؿ جريمة خطيرة ػ كىى كؿ سمكؾ يمثؿ جرما يعاقب عميو بالحرماف مف الحرية 
لمدة قصكل ال تقؿ عف أربػع سنكات أك بعقكبة أشد ػ ككذلؾ الجرائـ المنظمة فى المادة 
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اقة العدالة، كفى حالة الدكؿ األطراؼ التي تحدد ( مف االتفاقية، كجرائـ الفساد كجرائـ اع3)
تشريعاتيا قائمة جرائـ أصمية معينة يتعيف عمييا أف تدرج فى ىذه القائمةػ كحد أدنىػ 
مجمكعة شاممة مف الجرائـ المرتبطة بجماعات إجرامية منظمة، كسكؼ نعرض ليذيف 

 االتجاىيف عمي النحك التالي:

 

 الفرع األول
 تحديد الجرائم األولية االتجاه الحصري في

 

تبنت ىذا االتجاه بعض المكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية بشأف مكافحة غسؿ األمكاؿ، فعمى 
فى شأف مكافحة االتجار غير المشركع فى  6622المستكل الدكلي؛ تبنت اتفاقية فيينا عاـ 

مة األكلية نطاؽ الجري 6622المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية؛ فقد حصرت اتفاقية فيينا 
فى بعض جرائـ المخدرات كتشمؿ انتاج كصنع كاستخراج كتحضير أك عرض أك تكزيع أك 
بيع أك تسميـ أك السمسرة فى المكاد المخدرة أك المؤثرات العقمية أك النقؿ أك االستيراد أك 
التصدير، ككذلؾ زراعة الخشخاش : الكككا أك نبات القنب، ككذلؾ  حيازة أك شراء أية 

أك مؤثرات عقمية ككذلؾ صنع أك نقؿ أك تكزيع معدات أك مكاد مع العمـ بأنيا  مخدرات
ستستخدـ فى أك مف أجؿ زراعة أك انتاج أك صنع المخدرات أك المؤثرات العقمية بشكؿ 
غير مشركع، كذلؾ إذا ارتكبت أيا مف الجرائـ السابقة عمدان، بؿ إف جرائـ تنظيـ أك إدارة 

المذككرة تدخؿ فى نطاؽ الجرائـ األكلية إذا نتج عنيا أمكاؿ، أك تمكيؿ أل مف الجرائـ 
يتفؽ مع طبيعتيا مف أنيا صدرت  6622كلعؿ ىذا التحديد الذل أكردتو اتفاقية فيينا 

 لمكافحة االتجار غير المشركع فى المخدرات كالمؤثرات العقمية.

لمشركع فى كعمى المستكل اإلقميمي، االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير ا
(. أما االتفاقية العربية لمكافحة غسؿ األمكاؿ 6664المخدرات كالمؤثرات العقمية )تكنس 

، فقد نصت في المادة التاسعة منيا عمى " تجريـ غسؿ 3060كتمكيؿ اإلرىاب لعاـ 
األمكاؿ"، كذلؾ بتجريـ أم فعؿ مف أفعاؿ غسؿ األمكاؿ " إذا كانت متحصمة مف إحدم 

عمييا في تشريع الدكلة الطرؼ كجريمة أصمية"، كمف ثـ فقد فتحت  الجرائـ المنصكص
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الباب أماـ الدكؿ األطراؼ لتبني أم مف االتجاىيف الحصرم أك المطمؽ بالنسبة لتحديد 
 . الجريمة األكلية

كمف بيف التشريعات عمى المستكل الكطني، الذم تتبني ىذا االتجاه التشريع الفرنسي 
اص بمكافحة غسؿ األمكاؿ المتحصمة عف تجارة المخدرات، الخ 6660الصادر في عاـ 
، تنفيذا لممبادئ كاألحكاـ 63/2/6660الصادر فى  6660لسنة  964كذلؾ بالقانكف رقـ 

نما  التي تضمنتيا اتفاقية فيينا، كىك فى ىذا لـ يكف يقصد مكافحة غسؿ األمكاؿ فى ذاتو كا 
بحرماف مرتكبييا مف عائدات جرائميـ  مكافحة جرائـ االتجار غير المشركع فى المخدرات

 بكصؼ ذلؾ أحد السبؿ الفعالة لمكاجية مشكمة المخدرات.

عمميات غسؿ  3003لسنة  20كما جـر المشرع المصرم بمقتضى القانكف رقـ 
األمكاؿ بكصفيا جناية، كذلؾ مف خبلؿ تعريؼ لممقصكد بغسؿ األمكاؿ حيث حدد الركنيف 

ؿ، ثـ أردؼ ذلؾ بحظر غسؿ األمكاؿ الناتجة عف جرائـ المادم كالمعنكم لجريمة الغس
حددىا حصران، كبذلؾ يختمؼ أسمكب المشرع المصرم في تجريـ عمميات غسؿ األمكاؿ 
عف كؿ مف اتفاقية فيينا كالقانكف الفرنسي المذاف أكردا تجريما مباشران ألفعاؿ غسؿ األمكاؿ 

إحداىما لتحديد أركاف الجريمة،  في مادة كاحدة، فى حيف أفرد المشرع المصرم مادتيف
كاألخرل لبياف الجرائـ األكلية التي تنتج األمكاؿ محؿ الغسيؿ، كلعؿ ىذا يعد مسمكا أكثر 
كضكحان كتحديدان فى مجاؿ التجريـ كالعقاب، كيتفؽ مع مكقؼ المشرع المصرم في تجريـ 

عريؼ اإلرىاب، ع لت29، حيث أفرد المادة 6663لسنة  62اإلرىاب بمقتضى القانكف رقـ 
 ثـ أكرد التجريـ بعد ذلؾ في مكاد الحقة.

أما المشرع البحريني فقد عدؿ عف االتجاه المطمؽ في تحديد الجرائـ األكلية كفقا 
بشأف حظر كمكافحة غسؿ األمكاؿ؛ كالذم كاف ينص في  3006لسنة  4لممرسـك رقـ 

ؿ مف أتى فعبلن مف األفعاؿ يعد مرتكبا لجريمة غسؿ األمكا 6-3( منو عمي أف " 3المادة )
 -اآلتية ككاف مف شأنو إظيار أف مصدر ىذه األمكاؿ مشركع: 

( إجراء أية عممية تتعمؽ بعائد جريمة مع العمـ أك االعتقاد أك ما يحمؿ عمى  أ )
 االعتقاد بأنو متحصؿ مف نشاط إجرامي أك مف أم فعؿ يعد اشتراكان فيو.
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ره أك مكانو أك طريقة التصرؼ فيو أك حركتو )ب( إخفاء طبيعة عائد جريمة أك مصد
أك ممكيتو أك أم حؽ يتعمؽ بو مع العمـ أك االعتقاد أك ما يحمؿ عمى االعتقاد بأنو 

 متحصؿ مف نشاط إجرامي أك مف فعؿ يعد اشتراكان فيو.    

)ج( اكتساب أك تمقى أك نقؿ عائد جريمة مع العمـ أك االعتقاد أك ما يحمؿ عمى 
 نو متحصؿ مف نشاط إجرامي أك مف أم فعؿ يعد اشتراكان فيو.االعتقاد بأ

)د( االحتفاظ بعائد جريمة أك حيازتو مع العمـ أك االعتقاد أك ما يحمؿ عمى االعتقاد 
بأنو متحصؿ مف نشاط إجرامي أك مف أم فعؿ يعد اشتراكان فيو."، فقد كاف يعتد بالماؿ 

عد اشتراكا فيو"، بيد أنو عدؿ ىذه المتحصؿ مف " أم نشاط إجرامي أك مف أم فعؿ ي
، حيث تبني المفيـك الحصرم لمجرائـ األكلية، 3062( لسنة 33المادة بالقانكف رقـ )

 محددا إياىا بالجرائـ التالية: 

 أ( جرائـ المخدرات كالمؤثرات العقمية. 

 ب( جرائـ الخطؼ كالقرصنة. 

 ج( جرائـ اإلرىاب كتمكيمو. 

 اية البيئة كالمخمفات الخطرة.د( الجرائـ المتعمقة بحم 

 ق( الجرائـ المتعمقة بالمفرقعات كاألسمحة كالذخائر. 

ك( جرائـ الرشكة كاالختبلس كاإلضرار بالماؿ العاـ كاستغبلؿ الكظيفة أك النفكذ كجرائـ  
 الكسب غير المشركع.

 ز( جرائـ السرقة كما في حكميا كاالحتياؿ كخيانة األمانة كما يتصؿ بيا. 

 رائـ الفجكر كالدعارة.ح( ج 

 ط( جرائـ االعتداء عمى حقكؽ الممكية الفكرية. 

 م( جرائـ التيرب مف الضرائب )الرسـك الجمركية(. 
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ؾ( جرائـ تقديـ الخدمات المالية بالمخالفة لمقكاعد المقررة قانكنان، كجرائـ األشخاص  
 المطمعيف كالجرائـ المتعمقة بمعمكمات السكؽ.

 باألشخاص. ؿ( جرائـ اإلتجار 

 ـ( جرائـ اإلتجار باآلثار. 

ف( أية جرائـ أخرل كاردة في قانكف العقكبات البحريني أك أمٍّ مف القكانيف األخرل  
كالجرائـ الكاردة في االتفاقيات الدكلية كالبركتكككالت الممحقة بيا التي تككف مممكة البحريف 

 يني."طرفان فييا متى كانت معاقبان عمييا في القانكف البحر 

كالجرائـ السابقة ىي جرائـ كاردة في قانكف العقكبات أك قكانيف جنائية خاصة، كتعد مف 
بيف طكائؼ الجرائـ كليس جرائـ محددة بعينيا، حيث يدخؿ تحت كؿ طائفة مجمكعة جرائـ 
نكعية، مثؿ جرائـ االتجار باألشخاص، كىك ما دعا المشرع الستخداـ صيغة " الجمع" 

 في بياف تمؾ الجرائـ.كليس " المفرد" 

كما عدؿ المشرع في ذات القانكف عبارة" متحصؿ مف نشاط إجرامي" لتصبح " 
( " أينما كردت في الفقرة 3-6متحصؿ مف جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في الفقرة )

( الخاصة بتجريـ غسؿ األمكاؿ، كىذا عمي الرغـ مف احتفاظ 3( مف مقدمة المادة )3-3)
يفو ؿ " عائد الجريمة" بأنو " األمكاؿ المتحصمة بطريؽ مباشر أك غير مباشر، المشرع بتعر 

كميا أك جزئيا، مف أم نشاط إجرامي"، فضبل عف التكسع الممحكظ في طكائؼ الجرائـ 
المحددة كجريمة أكلية، باإلضافة إلي اإلطبلؽ الكارد في الفقرة )ف(، بحيث تشمؿ جميع 

كبات البحريني، كتمؾ الكاردة في االتفاقيات الدكلية التي الجرائـ الكاردة في قانكف العق
صدقت عمييا مممكة البحريف بشرط أف يككف معاقب عمييا كفقا لقانكف العقكبات البحريني 

 العاـ أك الخاص.

، االتجاه الحصرم صراحة، 3060( لسنة 4كما تبني المشرع القطرم في القانكف رقـ )
صبلت الجريمة" بأنيا " أم أمكاؿ ناتجة أك عائدة، بنصو عمي تعريؼ المقصكد ب " متح

/ 3بصكرة مباشرة أك غير مباشرة، مف ارتكاب إحدل الجرائـ المنصكص عمييا في المادة )
فقرة أكلى( أك التي تـ تحكيميا أك تبديميا كميا أك جزئيا إلى ممتمكات أك عائدات استثمارية 
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( مف القانكف بأنيا 3كاؿ بمقتضي المادة )أخرل."، كما حدد الجرائـ األصمية في غسؿ األم
 كافة الجنايات.  -6" 

 الجرائـ المنصكص عمييا في االتفاقيات الدكلية المكقعة كالمصدؽ عمييا مف الدكلة. -3

جرائـ النصب كاالتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية كالغش كالتزكير  -2
مسركقات كاالتجار غير المشركع بالسمع األخرل كاالبتزاز كالسطك كالسرقة كاالتجار بال

كتقميد المنتجات كقرصنتيا كالتيريب كاالستغبلؿ الجنسي كالجرائـ البيئية كالتيرب الضريبي 
كبيع اآلثار كالمتاجرة فييا كالتبلعب باألسكاؽ كالتستر التجارم."، كقد حاكؿ المشرع، رغـ 

ائـ التي ينتج عنيا ماؿ عادة، كالمتضمنة بالبند تحديد الجرائـ األكلية، اإلحاطة بغالبية الجر 
، فضبل عف الجرائـ شديدة الجسامة بشكؿ عاـ كىي الجنايات عمكما، باإلضافة إلي (2)

التكافؽ مع االلتزامات الدكلية لمدكلة، بالنص عمي الجرائـ الكاردة في االتفاقيات التي 
 البحريني.صدقت عمييا الدكلة، كىك ذات النيج الذم سمكو المشرع 

بشأف  3003لسنة  20الممغي رقـ  كقد تبني المشرع المصرم ىذا االتجاه في القانكف
حيث حدد المقصكد بكممة  -كالذم تـ تعديمو فيما بعد  –مكافحة غسؿ األمكاؿ 

"المتحصبلت " بأنيا "األمكاؿ الناتجة أك العائدة بطريؽ مباشر أك غير مباشر مف ارتكاب 
( مف ىذا القانكف"؛ حيث حصر الجرائـ 3كص عمييا في المادة )أل مف الجرائـ المنص

األكلية فى مجمكعة مف الجرائـ التى نصت عمييا تشريعات خاصة مثؿ قانكف مكافحة 
المخدرات، كقانكف األسمحة كالذخائر، ككذلؾ بعض الجرائـ مف قانكف العقكبات، كيبلحظ 

ا قد كرد فى قانكف العقكبات، أف بعض ىذه الجرائـ قد كرد فى قكانيف خاصة، كبعضي
 كالبعض اآلخر فى االتفاقيات الدكلية التى أصبحت مصر طرفا فييا.

كقد تكسع المشرع المصرم فى مفيـك "األمكاؿ " المتحصمة مف الجريمة؛ حيث شممت 
جميع األمكاؿ عمبلت أك أكراؽ مالية أك تجارية، عقارية أك منقكلة، مادية أك معنكية، 

لمتعمقة بيا سكاء شخصية أك عينية، بؿ ككؿ ما يثبت ىذه الحقكؽ عمى ككذلؾ الحقكؽ ا
 تمؾ األمكاؿ.
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كما يستكم أف تككف ىذه األمكاؿ متحصمة بصكرة مباشرة أك غير مباشرة مف  
الجريمة األصمية فبل يشترط صمة مباشرة بيف الماؿ كالجريمة المتحصؿ منيا، كالمشرع فى 

، كتعريؼ "الممتمكات" فى اتفاقية 6622تفاقية فيينا ذلؾ يقترب مف تعريؼ األمكاؿ فى ا
األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية، ماعدا عدـ إضافتو األمكاؿ 
المممكسة كغير المممكسة، كما يتطابؽ فى تعريفو "لممتحصبلت" مع تعريفيا فى اتفاقية 

 .3000لجريمة المنظمة ، كتعريؼ "العائدات اإلجرامية" فى اتفاقية ا6622فيينا 

 3003( لسنة 4رقـ ) -الممغي  –كقد تبني المشرع اإلماراتي في القانكف االتحادم 
بشأف تجريـ غسؿ األمكاؿ، التحديد الحصرم لمجرائـ األكلية، بنصو عمى تعريؼ " غسؿ 
األمكاؿ" بأنيا " كؿ عمؿ ينطكم عمى نقؿ أك تحكيؿ أك ايداع امكاؿ أك اخفاء أك تمكيو 

 3مف المادة  3قة تمؾ االمكاؿ المتحصمة مف احدل الجرائـ المنصكص عمييا في البند حقي
مف ىذا القانكف." كتعريفو " المتحصبلت" بأنيا " أية امكاؿ ناتجة بطريؽ مباشر أك غير 

مف  3مف المادة  3مباشر مف ارتكاب أية جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في البند 
 (، كىي: 3المشرع ىذه الجرائـ حصرا في المادة ) ىذا القانكف." كقد حدد

 المخدرات كالمؤثرات العقمية.  -أ 

 الخطؼ كالقرصنة كاالرىاب.  -ب 

 الجرائـ التي تقع بالمخالفة ألحكاـ قانكف البيئة.  -ج 

 االتجار غير المشركع في االسمحة النارية كالذخائر.  -د 

 ماؿ العاـ. جرائـ الرشكة كاالختبلس كاإلضرار بال -ىػ 

 جرائـ االحتياؿ كخيانة االمانة كما يتصؿ بيا.  -ك 

أية جرائـ اخرل ذات الصمة كالتي تنص عمييا االتفاقيات الدكلية التي تككف  -ز     
 الدكلة طرفا فييا."

كتتضمف القائمة السابقة غالبية الجرائـ التي يتصكر أف ينتج عنيا أمكاال، كىي تمثؿ 
تشمؿ كؿ طائفة مجمكعة معينة مف الجرائـ؛ مثؿ جرائـ " المخدرات  طكائؼ لمجرائـ؛ بحيث
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كالمؤثرات العقمية"، ك " الجرائـ التي تقع بالمخالفة لقانكف البيئة"، فضبل عف الجرائـ الكاردة 
في االتفاقيات الدكلية التي تككف الدكلة طرفا فييا، كمع ذلؾ فقد استمرت الجيات الدكلية 

حاطة بأشد الجرائـ تطالب دكلة اإلمارات  بتكسيع دائرة الجرائـ األكلية لتككف أكثر شمكال كا 
جسامة، حتى عدؿ المشرع عف االتجاه الحصرم لبلتجاه المطمؽ بالقانكف االتحادم رقـ 

، كالذم 3062( لسنة 30، كتبناه أيضا المرسـك بقانكف اتحادم رقـ )3064( لسنة 6)
 ألغي القانكف السابؽ.

 

 الفرع الثاني
 تجاه غير الحصري )المطمق( في تحديد الجرائم األوليةاال 

يمثؿ ىذا االتجاه غالبية التشريعات الجنائية الخاصة بمكافحة غسؿ األمكاؿ، خاصة 
الحديثة منيا، كيتضمف تشريعات تبنت االتجاه غير الحصرم منذ إصدارىا مثؿ المشرع 

إلي االتجاه غير  السعكدم، كالعماني كتشريعات أخرم عدلت عف االتجاه الحصرم
الحصرم مثؿ التشريع المصرم كاإلماراتي، كىذه التشريعات ال تحدد جرائـ بعينيا أك 
طكائؼ لمجرائـ األصمية، بؿ تجعؿ مف الجرائـ األصمية أية جريمة أيا كانت، كما تطمؽ 

 مفيـك " المتحصبلت" ليشمؿ كافة العائدات المتحصمة مف الجريمة بشكؿ عاـ. 

تجاه عمي الصعيد الدكلي اتفاقية ستراسبكرغ بشأف غسؿ كتعقب كضبط كيمثؿ ىذا اال
، كالتي عرفت الجريمة األكلية بأنيا " 6660كمصادرة العائدات المتأتية مف الجريمة لسنة 

 الخ".…أية جريمة جنائية تنتج عنيا عائدات قد تصبح محبل إلحدل الجرائـ 

 6669لسنة  263ػ  69نكف رقـ كقد ساير ىذا االتجاه المشرع الفرنسي في القا 
كالذم عرؼ فيو لممرة األكلى جريمة غسيؿ األمكاؿ بأنيا " تسييؿ التبرير الكاذب بأية 
طريقة كانت لمصدر أمكاؿ أك دخكؿ فاعؿ جناية أك جنحة تحصؿ منيا عمى فائدة مباشرة 

كىذا  أك غير مباشرة"، ىذا مع اإلبقاء عمى تجريـ غسؿ األمكاؿ الناتج عف المخدرات،
يمثؿ إطار كاسعا لمتجريـ كالعقاب سكاء كانت الجريمة جناية أك جنحة كأيا كانت طبيعتيا 

 جسيمة أك غير جسيمة.
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كبذلؾ يككف المشرع الفرنسى قد جمع بيف االتجاىيف الحصرم كاالطبلقى فى  
تحديده لمجريمة األكلية، كلكف يمكف تبرير ذلؾ بأف المشرع الفرنسي أراد بتجريـ غسؿ 

ألمكاؿ الناتج عف جرائـ االتجار فى المخدرات مكافحة ىذه الجرائـ بصكرة أساسية، أما ا
عندما أراد مكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ فى ذاتيا فقد اتخذ عدـ حصر الجرائـ األكلية التي 
يمكف أف يتحصؿ منيا أمكاؿ، فساكل بيف جميع الجرائـ سكاء كانت جنايات أك جنح طالما 

ؿ، كىذا أكؿ مظير مف مظاىر التكسع فى التجريـ لئلحاطة بكؿ الجرائـ ينتج عنيا أمكا
 التي ينتج عنيا أمكاؿ فيمكف أف تككف محبلن لمغسؿ.

كيرل البعض أف ىذا االتجاه التكسعي محمكد لئلحاطة بكؿ أنكاع الجرائـ،  
، 6662باإلضافة لمتكسع الذم جاءت بو التكصيات األربعيف، كالتي تـ تعديميا عاـ

 .(6) (FATF)لصادرة عف مجمكعة العمؿ المالي كا

كمف أكائؿ التشريعات العربية التي تبنت ىذا االتجاه المكسع مف الجرائـ األكلية، نظاـ 
، كالذم حدد في المادة 3002مكافحة غسؿ األمكاؿ في المممكة العربية السعكدية، لسنة 
أك الشركع فيو يقصد مف كرائو  األكلي منو المقصكد بغسؿ األمكاؿ بأنيا " ارتكاب أم فعؿ

إخفاء أك تمكيو أصؿ أك حقيقة أمكاؿ مكتسبة خبلفا لمشرع أك النظاـ كجعميا تبدك كأنيا 
مشركعة المصدر"، كما أف المادة الثانية التي تتضمف تجريـ غسؿ األمكاؿ ساكت بيف 

ب األمكاؿ كالمتحصبلت الناتجة مف نشاط إجرامي؛ كىك أم نشاط يشكؿ جريمة معاق
عمييا كفؽ الشرع أك النظاـ أك مف مصدر غير مشركع؛ كىك المصدر المخالؼ لمقانكف أك 
الشرع كلك كاف غير معاقب عميو، أك مف مصدر غير نظامي؛ أم مخالؼ لمنظاـ؛ 

. كعمي الرغـ مف عدـ كركد تعريؼ " غسؿ (3)كإدخاؿ األجانب لمببلد بشكؿ غير قانكني
ص بمكافحة غسؿ األمكاؿ الصادر بالمرسـك الممكي رقـ األمكاؿ" في النظاـ الجديد الخا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النيضة العربية،  ىدل حامد قشقكش، جريمة غسيؿ األمكاؿ فى نطاؽ التعاكف الدكلى، القاىرة، دار( 6)

 .43، ص 6662
، ص 3003سميماف، مكافحة غسؿ األمكاؿ في المممكة العربية السعكدية، بدكف دار نشر،  حعبد الفتا( 3)

 .26 – 20ص 
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، كالذم ألغي النظاـ السابؽ كتعديبلتو، إال أنو استمر عمي تبني نفس 3062لسنة  30
( 4االتجاه غير الحصرم لمجريمة األكلية؛ حيث عرؼ " الجريمة األصمية" في البند رقـ )

تكب داخؿ المممكة يشكؿ جريمة مف المادة األكلي في الفصؿ األكؿ بأنيا "  كؿ فعؿ ير 
معاقبان عمييا كفؽ الشرع أك األنظمة في المممكة، ككؿ فعؿ يرتكب خارج المممكة إذا كاف 
يعد جريمة كفقان لقكانيف الدكلة التي ارتكب فييا، ككفقان لمشرع أك أنظمة المممكة فيما لك 

سكاء ارتكبت داخؿ " كبذلؾ كسع بشكؿ ممحكظ مف نطاؽ الجريمة األصمية .ارتكب داخميا
المممكة أك خارجيا، كأيا كانت جسامتيا، أك حجـ األمكاؿ المتحصؿ منيا، كما تكسع أيضا 

داخؿ -في تحدم المقصكد بالمتحصبلت بالنص عمي أنيا " األمكاؿ الناشئة أك المتحصمة 
بشكؿ مباشر أك غير مباشر مف ارتكاب جريمة أصمية، بما في ذلؾ  -المممكة أك خارجيا

" كبالمثؿ في تعريفو لممقصكد .مكاؿ التي حكلت أك بدلت كميان أك جزئيان إلى أمكاؿ مماثمةاأل
باألمكاؿ المتحصمة فقد شممت كافة الصكر العادية منيا كاإللكتركنية، حيث عرفيا بأنيا " 
األصكؿ أك المكارد االقتصادية أك الممتمكات أيًّا كانت قيمتيا أك نكعيا أك طريقة امتبلكيا 

كالكثائؽ -كاء أكانت مادية أـ غير مادية منقكلة أـ غير منقكلة مممكسة أـ غير مممكسةس-
كالصككؾ كالمستندات كالحكاالت كخطابات االعتماد أيًّا كاف شكميا؛ سكاء أكانت داخؿ 
المممكة أـ خارجيا. كيشمؿ ذلؾ النظـ اإللكتركنية أك الرقمية، كاالئتمانيات المصرفية التي 

ية أك مصمحة فييا، ككذلؾ جميع أنكاع األكراؽ التجارية كالمالية، أك أية فكائد تدؿ عمى ممك
 ".أك أرباح أك مداخيؿ أخرل تنتج مف ىذه األمكاؿ

كبذلؾ عدؿ المشرع السعكدم عما كاف يتبناه مف قبؿ في تحديده لمفيـك " 
ؿ مستمد المتحصبلت"؛ حيث كاف محددا بأف تككف ناتجة عف جرائـ بعينيا، فيي " أم ما

أك حصؿ عميو بطريؽ مباشر أك غير مباشر مف ارتكاب جريمة مف الجرائـ المعاقب 
عمييا كفقا ألحكاـ ىذا النظاـ"، أم أنيا الناتجة عف الجرائـ الكاردة في نظاـ مكافحة غسؿ 
األمكاؿ فقط، دكف غيرىا مف الجرائـ الكاردة في أنظمة أخرم، األمر الذم كاف يثير 

إذا كاف المشرع السعكدم يتبني فعبل االتجاه المطمؽ في تحديد الجرائـ  التساؤؿ حكؿ ما
األكلية لغسؿ األمكاؿ، أـ أنو يأخذ باالتجاه الحصرم؟. كيبدك أف المشرع السعكدم أزاؿ 
ىذا المبس بتبنيو المعيار غير الحصرم أك المكسع لمجريمة األصمية كعمي ذات النيج 

 اؿ.بالنسبة لمفيـك المتحصبلت كاألمك 
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ذات االتجاه، كىك ذات نيجو في  3062لسنة 609كقد تبني القانكف الككيتي رقـ 
، كالذم كاف يساكم بيف غسؿ األمكاؿ مف أم مصدر غير 3003القانكف الممغي لعاـ 

 منو. 6في المادة عائدات لمجريمة، كفقا لتعريفو "غسؿ األمكاؿ" مشركع كاألمكاؿ التي تمثؿ

يد فقد حدد المقصكد ب " الجريمة األصمية" بأنيا " كؿ فعؿ أما القانكف الككيتي الجد
يشكؿ جريمة بمكجب القكانيف في دكلة الككيت، كما تشمؿ أم فعؿ يرتكب خارج دكلة 
الككيت، إذا كاف يشكؿ جريمة كفقان لقكانيف الدكلة التي ارتكب فييا ككفقان لقكانيف دكلة 

بصكرة مباشرة  -" أمكاؿ تنشأ أك تحصؿ الككيت."، كما عرؼ " متحصبلت الجريمة" بأنيا 
مف ارتكاب جريمة أصمية، كتشمؿ ما تدره ىذه األمكاؿ مف أرباح أك فكائد  -أك غير مباشرة

أك ريع أك أم ناتج آخر، سكاء بقيت عمى حاليا أك تحكيميا كميا أك بعضيا إلى أمكاؿ 
 أخرل."، كىك يقترب مف التعريؼ الذم أكرده المشرع العماني.

سار المشرع العماني في تعريفو لمجريمة األصمية عؿ نيج التكسع، كلكف بشكؿ كقد 
أكثر كضكحا عف غيره مف التشريعات العربية، خاصة في المرسـك السمطاني، الممغي، رقـ 

؛ حيث حدد الجريمة األصمية بأنيا " كؿ فعؿ يشكؿ مخالفة لمقانكف في 3060لسنة  26
مي عائدات جريمة"، كبذلؾ فمـ يشترط المشرع السمطنة يمكف مرتكبو مف الحصكؿ ع

العماني أف يككف الفعؿ جريمة معاقب عمييا، كاكتفي بأف يككف مخالفا لمقانكف ) المدني، 
اإلدارم،....إلخ(، بشرط أف يتمكف مرتكب الفعؿ المخالؼ مف الحصكؿ عمي " عائدات 

عمييا مف جريمة بصكرة جريمة" كالتي عرفيا في ذات المرسـك بأنيا " األمكاؿ المتحصؿ 
 مباشرة أك غير مباشرة". 

كلقد عدؿ المشرع العماني عف ىذا التكسع المفرط في تحديد الجريمة األصمية في 
، مع بقائو ضمف االتجاه غير الحصرم لمجرائـ 3069لسنة  20المرسـك السمطاني رقـ 

لمقانكف في  األكلية، كنص عمي أف الجريمة األصمية ىي " كؿ فعؿ يشكؿ جريمة كفقا
سمطنة عماف، ككؿ فعؿ يرتكب خارج سمطنة عماف كيعد جريمة كفقا لقانكف الدكلة التي 
ارتكبت فييا الجريمة كالقانكف العماني"، كبذلؾ جاء النص أكثر تحديد بقصره الجريمة 
األكلية عمي األفعاؿ التي تعد جريمة كليس كؿ األفعاؿ غير المشركعة، كما ضبط المشرع 

عائدات الجريمة" بأنيا " األمكاؿ الناتجة أك المتحصؿ عمييا مف جريمة أصمية، مدلكؿ " 
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بصكرة مباشرة أك غير مباشرة، كيشمؿ ذلؾ األرباح كاالمتيازات كالفكائد االقتصادية كأم 
 –أمكاؿ مماثمة، محكلة كميا أك جزئيا إلي أمكاؿ أخرم"، كيرتكب جريمة غسؿ األمكاؿ 

كؿ شخص، سكاء كاف مرتكب الجريمة األصمية أـ  –سـك ( مف المر 9طبقا لممادة )
 شخص آخر، يعمـ أك كاف عميو أف يعمـ، أك يشتبو بأف األمكاؿ عائدات جريمة.

كمف بيف التشريعات الجنائية العربية التي عدلت عف االتجاه الحصرم إلي االتجاه 
حيث صدر  ؛3064غير الحصرم التشريع المصرم كالتشريع اإلماراتي، كذلؾ في عاـ 

، بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف 3064لسنة  29في مصر قرار رئيس الجميكرية بالقانكف رقـ 
، حيث عرؼ " الجريمة األصمية" بأنيا " كؿ (6)3003لسنة  20مكافحة غسؿ األمكاؿ رقـ 

فعؿ يشكؿ جناية أك جنحة كفقا لمقانكف المصرم، سكاء ارتكب داخؿ الببلد أك خارجيا 
عميو في البمديف"، كما حدد " المتحصبلت" بأنيا " األمكاؿ الناتجة أك متي كاف معاقبا 

العائدة بطريؽ مباشر أك غير مباشر مف ارتكاب أية جريمة أصمية"، كبذلؾ يعد مرتكبا 
لجريمة غسؿ أمكاؿ كؿ مف عمـ أف األمكاؿ محؿ الغسيؿ متحصمة مف جريمة أصمية، 

في قانكف العقكبات، كالذم يقصد بو قانكف  بالمعني المحدد في القانكف؛ كىي أية جريمة
 العقكبات العاـ أك الخاص، بما يشممو مف قكانيف جنائية خاصة.

( لسنة 6كفي ذات االتجاه سار المشرع اإلماراتي بمقتضي القانكف االتحادم رقـ )
، بشأف تجريـ غسؿ 3003( لسنة 4، بتعديؿ بعض أحكاـ القانكف االتحادم رقـ )3064

الذم عرؼ " المتحصبلت" بأنيا " أية أمكاؿ ناتجة بطريؽ مباشر أك غير مباشر األمكاؿ، ك 
مف ارتكاب أية جناية أك جنحة"، كعند إلغاء ىذا القانكف بالمرسـك بقانكف اتحادم رقـ 

، أبقي المرسـك عمي ذات المفيـك لممتحصبلت كأضاؼ إلييا " كيشمؿ 3062( لسنة 30)
ئد االقتصادية، كأم أمكاؿ مماثمة محكلة كميا أك جزئيا إلي ذلؾ األرباح كاالمتيازات كالفكا

أمكاؿ أخرل"، كبذلؾ يككف المشرع اإلماراتي قد تكسع في مدلكؿ المتحصبلت.  كما نص 
يعد مرتكبان جريمة غسؿ األمكاؿ كؿ مف  -6، كالتي تـ تعديميا، عمى أف " 3في المادة 
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 .3064مايك  63( تابع )أ(، 30الجريدة الرسمية، العدد )( 6)
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حة، كارتكب عمدان أحد األفعاؿ كاف عالمان بأف األمكاؿ متحصمة مف جناية أك جن
 اآلتية:.......".كأبقي المرسـك بقانكف اتحادم عمي النص كما ىك.

كبذلؾ يككف كؿ مف المشرعيف المصرم كاإلماراتي قد استجابا في تكقيت متزامف 
لمعديد مف المطالبات الفقيية كالدكلية بضركرة تبني االتجاه المطمؽ في تحديد الجرائـ 

ألمكاؿ، بيدؼ ضماف اإلحاطة بيذه الجريمة، كسد منابعيا، خاصة بعد األكلية لغسؿ ا
تعاظـ مخاطرىا؛ بالنظر إلى ارتباطيا بتمكيؿ اإلرىاب كاإلرىابييف في العديد مف مناطؽ 

 العالـ، كخاصة المنطقة العربية.

 

 الفرع الثالث
 الشروط الواجب توافرىا في الجرائم األولية ومتحصالتيا

لتشريعات شركطا محددة في الجرائـ األصمية )األكلية( لغسؿ لـ تشترط غالية ا
األمكاؿ، سكاء التشريعات التي حصرت تؾ الجرائـ كفؽ أنكاع أك طكائؼ معينة، أك 
التشريعات التي أطمقت الجرائـ لتشمؿ أية جريمة كردت في قانكف العقكبات العاـ أك 

 -الخاص، كتأسيسا عمى ذلؾ يمكف القكؿ إف: 

ريعات الجنائية الخاصة بمكافحة غسؿ األمكاؿ تظير بجبلء أنيا دراسة التش -6
ساكت بيف الجنايات كالجنح، فمـ تشترط  درجة معينة مف الجسامة في الجريمة 
األصمية، فيما عدا التشريعات التي أكردت قائمة بتمؾ الجرائـ فقد ركزت عمي الجرائـ 

جرائـ النصب الذم نص عمى " التي تدر أك ينتج عنيا أمكاال، مثؿ التشريع القطرم 
كاالتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية كالغش كالتزكير كاالبتزاز كالسطك 
كالسرقة كاالتجار بالمسركقات كاالتجار غير المشركع بالسمع األخرل كتقميد المنتجات 

بيع اآلثار كقرصنتيا كالتيريب كاالستغبلؿ الجنسي كالجرائـ البيئية كالتيرب الضريبي ك 
كالمتاجرة فييا كالتبلعب باألسكاؽ كالتستر التجارم."، سكاء كانت جنايات أك جنح، 
كمع ىذا فبل تدخؿ المخالفات ضمف قائمة الجرائـ، كال ضمف اإلطبلؽ الذم تبناه 
جانب مف التشريعات؛ حيث كاف ىذا الجانب حريصا عمي تحديد الجرائـ بالجنايات 
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ت؛ مثؿ المشرع اإلماراتي كالمصرم، في حيف أف تشريعات كالجنح فقط دكف المخالفا
أخرم ساكت بيف أنكاع الجرائـ مف حيث جسامتيا، مثؿ المشرع السعكدم، كالككيتي، 

 كالعماني.

التشريعات الجنائية الخاصة بمكافحة غسؿ األمكاؿ، التي تبنت االتجاه  -3
تامة كليس في المطمؽ في تحديدىا، تتطمب ارتكاب الجريمة األصمية في صكرة 

صكرة الشركع، كيبدك ذلؾ منطقيا مف كجييف: أحدىما كاقعي كاآلخر قانكني؛ فالكاقع 
يقكؿ إف الجريمة غير التامة، أم التي كقفت عند حد الشركع، أم البدء في التنفيذ 
الذم أكقؼ أك خاب أثره لسبب ال دخؿ إلرادة الجاني فيو، ال يترتب عميو نتيجة  

ة كىي الحصكؿ عمي األمكاؿ المفترض أف تنتج عف الجريمة، محددة مادية مممكس
كمف ثـ ال يككف ىناؾ في الكاقع أمكاال مطمكب غسميا، بما يجعؿ محؿ جريمة غسؿ 
لف كاف الشركع في الجناية  األمكاؿ غير مكجكد، أما مف الناحية القانكنية فإنو كا 

الجنح غير معاقب  معاقب عميو دائما ما لـ يكجد نص خبلؼ ذلؾ، فإف الشركع في
عميو إال بنص، كحيث ال يكجد نص يجـر الشركع في الجرائـ األصمية المعتبرة جنحا 
فإنيا تضحي أعماال مشركعة ال تصمح لقياـ جريمة غسؿ األمكاؿ حتي لك نتج عنيا 

 أمكاال، كىك أمر غير متصكر في الكاقع.

لمغسؿ فيما يشترط أف ينتج عف الجرائـ األصمية أمكاال حتى تككف محبل  -2
بعد، كتبدك أىمية ىذا الشرط بالنسبة لمتشريعات التي تتبني االتجاه المطمؽ في 
تحديد الجرائـ األكلية؛ فتحددىا بأنيا أية جريمة، أك بأنيا أية جناية أك جنحة في 

تختار  –غالبا  –قانكف العقكبات، أما التشريعات التي تتبني االتجاه الحصرم فإنيا 
تج عنيا أمكاال، مثؿ مكقؼ المشرعيف في مصر كاإلمارات قبؿ الجرائـ التي ين

، عمي النحك السابؽ بيانو. كىذا الشرط يستفاد بحكـ العقؿ 3064تعديميما في عاـ 
كالمنطؽ، حتي لك لـ تنص عميو التشريعات التي تبنت االتجاه المطمؽ، ذلؾ أف 

اال، مثؿ جنح المركر ىناؾ بعض الجنايات كالجنح التي ال يتصكر أف ينتج عنيا أمك 
مثبل، بؿ ىناؾ جنايات مف ال ينتج عنيا أمكاال كفقا لممجرم العادم لؤلمكر؛ مثؿ 
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جنايات القتؿ لمشرؼ أك لمثأر....إلخ، فالجريمة التي ال ينتج عنيا أمكاال ال تصمح 
 أف تككف جريمة أصمية لغسؿ األمكاؿ.

غسؿ األمكاؿ يشترط في الجريمة األصمية أف تككف سابقة عمي جريمة  -4
ذاتيا، بحيث ترد أفعاؿ الغسؿ عمي األمكاؿ المتحصمة مف الجريمة األصمية، 
كيستكم في ذلؾ أف تحتفظ األمكاؿ بطبيعتيا أك تتحكؿ إلي أشكاؿ أخرم مف 
األمكاؿ، مثؿ الشكؿ اإللكتركني أك الرقمي كىك ما حرص عميو المشرع في كؿ مف 

ما حرص المشرع الككيتي في القانكف مصر كاإلمارات عمي النص عميو صراحة، ك
، عمي أف تشمؿ األمكاؿ " ما تدره مف أرباح أك فكائد أك ريع 3062لسنة  609رقـ 

أك أم ناتج آخر، سكاء بقيت عمي حاليا أك تحكيميا كميا أك بعضيا إلى أمكاؿ 
أم أمكاؿ ناتجة أخرل". نص المشرع القطرم بصدد متحصبلت الجريمة عمى أنيا " 

ة، بصكرة مباشرة أك غير مباشرة، مف ارتكاب إحدل الجرائـ المنصكص أك عائد
إلى  / فقرة أكلى( أك التي تـ تحكيميا أك تبديميا كميا أك جزئيا3عمييا في المادة )

ممتمكات أك عائدات استثمارية أخرل."، كـ أكرد أمثمة لتمؾ األمكاؿ مثؿ المشرع 
 .3006( لسنة 4البحريني في المرسـك رقـ )

حاؿ  –مبت كافة التشريعات الجنائية محؿ الدراسة في الجريمة األصمية تط -3
أف تشكؿ جريمة في الدكلة التي ارتكبت فييا، كتشكؿ، في ذات  –ارتكابيا في الخارج 

الكقت، جريمة في التشريع الجنائي الكطني، كلكف ال يشترط أف يتحد الكصؼ القانكني 
أك مخالفة في الخارج، في حيف يعتبرىا ليا في الخارج كالداخؿ، فقد تشكؿ جنحة 

التشريع الداخمي جناية، الميـ أف تككف جريمة في الخارج كالداخؿ، كما ال يشترط 
اتحاد التشريعيف المذيف يجرماف الفعؿ، فقد يرد التجريـ في الخارج ضمف نصكص 
قانكف العقكبات العاـ، في حيف يرد في الداخؿ ضمف نصكص قانكف عقابي خاص، 

عبرة بالحكـ الصادر في الخارج بصدد الجريمة األصمية المرتكبة، سكاء باإلدانة أك كال 
 البراءة، ففي الحاتيف العبرة بالتجريـ كليس بالمحاكمة أك نتيجتيا.
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كمع ذلؾ فقد ساكت التشريعات بيف ارتكاب الجريمة األصمية في الداخؿ كبيف 
الداخؿ كالخارج، كذلؾ لمبلحقة  ارتكابيا في الخارج، بشرط قيد ازدكاج التجريـ في

 الطابع عبر الكطني الذم أصبحت تتسـ بو جرائـ غسؿ األمكاؿ.

تستقؿ الجريمة األصمية عف جريمة غسؿ األمكاؿ باعتبارىا جريمة تالية ليا  -9
  -أك تابعة؛ كذلؾ مف حيث: 

األشخاص: حيث لـ تشترط التشريعات الجنائية كمف قبميا المكاثيؽ  - أ
ب جريمة غسؿ األمكاؿ مف ذات الشخص الذم ارتكب الجريمة الدكلية أف ترتك

األصمية المتحصؿ عنيا أمكاؿ، كلكنيا ساكت بيف ارتكابيا مف ذات الشخص 
كبيف ارتكابيا مف شخص آخر، كلكنيا اشترطت في ىذه الحالة أف يككف الشخص 

يعمـ بأف األمكاؿ متحصمة مف  –الذم لـ يرتكب الجريمة األصمية  –اآلخر 
، كالمشرع 3062لسنة  609مة، مثؿ المشرع الككيتي في القانكف رقـ جري

، كالمشرع اإلماراتي في المرسـك 3064لسنة  29المصرم في القرار بقانكف رقـ 
، كمف قبميـ نظاـ مكافحة غسؿ األمكاؿ 3062( لسنة 30بالقانكف االتحادم رقـ )

 .3002السعكدم لعاـ 

ت في افتراض العمـ بأف األمكاؿ متحصمة بيد أف بعض التشريعات األخرل تكسع 
مف جريمة، فساكت بيف ككف الشخص عالما بأف األمكاؿ متحصمة مف جريمة كبيف 
أنو كاف يجب عميو أف يعمـ بذلؾ، أك يشتبو بأف األمكاؿ عائدات جريمة، مثؿ المشرع 

 ، كمف قبمو المشرع البحريني في3069لسنة  20العماني في المرسـك السمطاني رقـ 
، الذم نص عمي " العمـ أك االعتقاد أك ما يحمؿ عمي 3006( لسنة 4المرسـك رقـ )

االعتقاد بأف العائد متحصؿ مف جريمة"، بما يعد تكسعا ممحكظا في افتراض العمـ 
 بحقيقة مصدر األمكاؿ المتحصمة، كبأنيا متأتية مف جريمة.

 محؿ الدراسة –ربية استحقاؽ العقاب: لـ تشترط التشريعات الجنائية الع -ب   
أنيصدر حكـ باإلدانة في الجريمة األصمية عمي المتيـ بارتكابيا، مثؿ المشرع 
السعكدم كالمشرع المصرم، حيث اكتفي كؿ منيما بأف تشكؿ األفعاؿ األكلية 
جريمة، كيستكم بعد ذلؾ أف يصدر فييا حكـ باإلدانة أك البراءة، كأيا كاف سبب 
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ذلؾ صراحة حيث نص نظاـ مكافحة جرائـ غسؿ  . كتـ النص عمي(6)البراءة
تعد جريمة غسؿ األمكاؿ جريمة  -6األمكاؿ السعكدل في المادة الرابعة عمي أف " 

مستقمة عف الجريمة األصمية، كال تمـز إدانة الشخص بارتكاب الجريمة األصمية مف 
ة، أجؿ إدانتو بجريمة غسؿ األمكاؿ أك مف أجؿ اعتبار األمكاؿ متحصبلت جريم

سكاء ارتكبت الجريمة األصمية داخؿ المممكة أك خارجيا." كنعتقد أف ىذا الرأم 
محؿ نظر، في خصكص مساكاتو بيف أسباب البراءة في الجريمة األصمية، فقد 
تككف البراءة لسبب مكضكعي ينفي عف الجريمة الصفة اإلجرامية مثؿ أسباب 

صمح ألف تككف جريمة أكلية لغسؿ اإلباحة، كفي ىذه الحالة لـ تعد الكاقعة جريمة ت
األمكاؿ، أما إذا كانت أسباب البراءة إجرائية، أك تكافرت مكانع لمعقاب أك لممسؤكلية 
الجنائية، فإف ذلؾ ال يؤثر عمي الكصؼ اإلجرامي لمفعؿ كيظؿ صالحا بكصفو 

 جريمة أكلية لغسؿ األمكاؿ.

خرل محؿ الدراسة عمي كعمى الجانب اآلخر حرصت غالبية التشريعات الجنائية األ
عدـ استمزاـ الحكـ باإلدانة في الجريمة األصمية إلسباغ الصفة غير المشركعة عمي 

 3006( لسنة 4األمكاؿ المتحصمة منيا، فقد نص المشرع البحريني في المرسـك رقـ )
ُيعاقب بعقكبة جريمة غسؿ األمكاؿ الكاردة في ىذا القانكف حتى كلك لـ   2-3عمي أف " 

كيقصد بالفعؿ اإلجرامي األصمي في ىذا   اإلدانة في الفعؿ اإلجرامي األصمي. تثبت
الخصكص كؿ نشاط إجرامػػػي تحصمت منو بطريؽ مباشر أك غير مباشر األمكاؿ مكضكع 

   جريمة غسؿ األمكاؿ.

ُيعاقب بعقكبة مستقمة عمى كؿ مف جريمة غسؿ األمكاؿ كالجريمة التي يشكميا  3-4
لذم تحصمت منو األمكاؿ مكضكع جريمة غسػؿ األمكاؿ." كما نص الفعػؿ األصمي ا

، عمى أف 3062لسنة  609( مف القانكف رقـ 3المشرع الككيتي في عجز المادة رقـ )
"........ كال تحكؿ معاقبة مرتكب الجريمة األصمية دكف معاقبتو عف أم جريمة أخرل مف 

حصبلت جريمة، فميس مف البلـز أف جرائـ غسؿ األمكاؿ. كعند إثبات أف األمكاؿ ىي مت
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 .26انظر عبالفتاح سميماف، مرجع سابؽ، ص ( 6)
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" كما نص المشرع اإلماراتي في .يككف قد تـ إدانة شخص بارتكاب الجريمة األصمية
، عمى أف " 3064( لسنة 6( مف القانكف االتحادم رقـ )3مف المادة رقـ ) 2ك 3البنديف 

مي تعتبر جريمة غسؿ األمكاؿ جريمة مستقمة كال تحكؿ معاقبة مرتكب الجـر األص -6
 دكف معاقبتو عمى جريمة غسؿ األمكاؿ.

ال يشترط الحصكؿ عمى اإلدانة بارتكاب الجريمة إلثبات المصدر غير المشركع  -3
 20( مف المرسـك السمطاني رقـ 2لممتحصبلت."، في حيف أفرد المشرع العماني المادة )

كنص عمى ، لمنص عمي االستقبلؿ بيف الجريمتيف؛ األصمية كغسؿ األمكاؿ، 3069لسنة 
أف " تعد جريمة غسؿ األمكاؿ جريمة مستقمة عف الجريمة األصمية، كال يمنع الحكـ عمى 
المتيـ في الجريمة األصمية مف الحكـ عميو في جريمة غسؿ األمكاؿ التي نتجت عنيا، كال 
تشترط اإلدانة في الجريمة األصمية إلثبات أف األمكاؿ ىي عائدات جريمة"، كما أكرد 

كال ، " 3060( لسنة 4( مف القانكف رقـ )3طرم ذات النص في عجز المادة )المشرع الق
يشترط حصكؿ إدانة بارتكاب الجريمة األصمية، إلثبات المصدر غير المشركع 

 لمتحصبلت الجريمة.

كتعتبر جريمة غسؿ األمكاؿ جريمة مستقمة عف الجريمة األصمية، كال تحكؿ معاقبة 
 قبتو عمى جريمة غسؿ األمكاؿ."مرتكب الجريمة األصمية دكف معا

كالنصكص الكاردة في التشريعات السابقة تقرر حكميف متمايزيف؛ األكؿ، ىك االستقبلؿ 
في العقاب بيف الجريمة األصمية كجريمة غسؿ األمكاؿ رغـ أف األكلي مفترض ضركرم 

بو في لمثانية، كذلؾ في حالة اتحاد الجاني في الجريمتيف، فميس لو االحتجاج بسبؽ عقا
الجريمة األصمية لئلفبلت مف العقاب عمي جريمة غسؿ األمكاؿ، بدعكم أنو ال يجكز 
عقاب الشخص الكاحد عف جريمة كاحدة مرتيف؛ كذلؾ لتعدد الجرائـ، كاستقبلؿ كؿ منيا 
بنمكذج إجرامي خاص بيا يكجب عقاب مف يرتكبيا حاؿ اكتماؿ عناصر ىذا النمكذج، 

جكاز تكرار العقاب عف الفعؿ الكاحد ألننا بصدد فعميف  كمف ثـ فبل ينطبؽ مبدأ عدـ
ف كاف أحدىما متطمب ضركرم لقياـ اآلخر.  متمايزيف تماما، كا 

أما الحكـ الثاني الذم تقرره النصكص السابقة فيك يتعمؽ بالصفة غير المشركعة  
ريمة لؤلمكاؿ محؿ الغسؿ، حيث ال يشترط الكتساب ىذه الصفة أف يحكـ بإدانة مرتكب الج
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األصمية المتحصؿ عنيا الماؿ بصكرة مباشرة أك غير مباشرة، كسكاء كاف مرتكب الجريمة 
األصمية ىك نفسو مرتكب جريمة غسؿ األمكاؿ أك شخص آخر يعمـ بمصدرىا غير 
المشركع، كمف ثـ يجكز إثبات أف األمكاؿ عائدات جريمة بأم طريؽ مف طرؽ اإلثبات 

إف حكـ اإلدانة في الجريمة األصمية يعد قرينة قاطعة غير بكصفيا كاقعة مادية، كمع ىذا ف
  قابمة إلثبات العكس عمي أف األمكاؿ محؿ الغسؿ ىي عائدات أك متحصبلت جريمة.

يشترط في األمكاؿ الناتجة عف الجريمة األصمية أف تككف أمكاال بالمعني الكارد  -2    
ميع المكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية في القانكف الخاص بمكافحة غسؿ األمكاؿ؛ كقد حرصت ج

كالتشريعات الكطنية عمي تحديد مفيـك " األمكاؿ" صراحة في صدر مكادىا؛ كفي ىذا 
اإلطار فقد ساكت تمؾ الكثائؽ كالتشريعات بيف األمكاؿ مف جانب، كسكاء كانت عقارية أك 

ية كاألجنبية مف منقكلة، كبيف الكثائؽ كالصككؾ المثبتة ليا، كما ساكت بيف العمبلت الكطن
جانب، كبيف األكراؽ المالية كالتجارية مف جانب آخر مثؿ األسيـ كالسندات، كالشيكات 
كالسندات اإلذنية كالكمبياالت، كما ساكت بيف الصككؾ كالكثائؽ التي تثبت ممكية األمكاؿ 

كف أك تمؾ التي تثبت مجرد كجكد مصمحة فييا، باعتبارىا في الحالتيف أمكاال تصمح أف تك
محبل لمغسيؿ، كما ساكت بعض التشريعات، مثؿ المشرع القطرم صراحة، بيف الصككؾ 
كالمستندات القانكنية المثبتة ليذه األمكاؿ، سكاء اتخذت تمؾ الصككؾ كالمستندات الشكؿ 
الكرقي أك الشكؿ اإللكتركني، كما ساكت التشريعات بيف األمكاؿ كالحقكؽ المتعمقة بيا، 

عينية أك شخصية، مثؿ حؽ الرىف العقارم أك حؽ االيجار في كسكاء كانت حقكقا 
العقارات، فالحقكؽ المتعمقة بالماؿ ىي مف قبيؿ الماؿ. كما ساكت بيف األمكاؿ كالحقكؽ 
المادية مف جانب كالمتمثمة في قيمة مالية أك مادية مممكسة، كالحقكؽ المعنكية التي ليا 

تفاع بشيء معيف دكف مقابؿ، أك الحصكؿ عمى قيمة مالية كلكنيا غير مممكسة، مثؿ االن
 ميزة أك أفضميو في جية أك كظيفة معينة.

ال يشترط في متحصبلت الجريمة األصمية أف تككف ناتجة مباشرة عف الجريمة،  -2    
بؿ يكفي أف تككف متحصمة بطريؽ غير مباشر، كىك ما حرصت كافة التشريعات الجنائية 

لنص عميو صراحة، فجريمة النصب تقع مباشرة لمحصكؿ العربية محؿ الدراسة، عمى ا
عمي الماؿ الذم يعد العنصر الثاني في ركنيا المادم بعد ارتكاب أعماؿ النصب أك 
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االحتياؿ، كمف ثـ يككف الماؿ متحصؿ منيا مباشرة، كمثميا جرائـ االختبلس كالرشكة 
يا يمكف أف تقع بغرض السرقة، كالتربح....إلخ، أما جريمة القتؿ فبل ينتج عنيا أمكاؿ، كلكن

أك لقاء مبمغ يدفع لمقاتؿ )القاتؿ المأجكر( كفي الحالتيف ال ينتج الماؿ مباشرة عف جريمة 
القتؿ، كلكف تحصؿ منيا بطريؽ غير مباشر، كمف ثـ كاف مف البلـز النص صراحة عمي 

ر مباشر المساكاة بيف المتحصبلت التي نتجت بطريؽ مباشر كتمؾ التي نتجف بطريؽ غي
 عف الجريمة األصمية.
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 المطمب الثاني
 الركن المادي في جرائم غسل األموال

 تمييد وتقسيم:

يعد الركف المادم أحد األركاف األساسية لقياـ الجريمة، فبل جريمة بدكف ركف مادم؛ 
 الذم مف خبللو تظير إرادة الجاني في صكرة أفعاؿ خارجية إيجابية أك سمبية.

مف قانكف العقكبات االتحادم في دكلة اإلمارات العربية المتحدة،  26كقد عرفت المادة 
الركف المادم في الجريمة بأنو " يتككف مف نشاط إجرامي بارتكاب فعؿ أك امتناع عف فعؿ 
متي كاف ىذا االرتكاب أك االمتناع مجرما قانكنا"، كىذا التعريؼ يعالج أحد عناصر الركف 

اإلجرامي؛ الذم قد يككف إيجابيا أك سمبيا باالمتناع عف  المادم في الجريمة كىك السمكؾ
فعؿ يكجب القانكف عمي الممتنع إتيانو، بينما ال يتناكؿ باقي عناصر الركف المادم كىما 
النتيجة اإلجرامية، كعبلقة السببية التي تربط بيف السمكؾ اإلجرامي كتمؾ النتيجة، بيد أف 

 لعبلقة السببية. 23مادة المشرع الجنائي اإلماراتي قد أفرد ال

كيمكف تعريؼ الركف المادم لمجريمة بأنو الفعؿ اإليجابي أك السمبي الذم يتحقؽ مف 
خبللو االعتداء عمي المصمحة التي يحمييا القانكف، أك الشركع المعاقب عميو في ىذا 

 االعتداء كينتج عنو نتيجة إجرامية شكمية أك مادية كفقا لمقانكف.

مادم ألية جريمة يستمـز دراسة العناصر الثبلثة المككنة لو كىي: كدراسة الركف ال
السمكؾ اإلجرامي أك األفعاؿ، كالنتيجة المترتبة عمي ذلؾ السمكؾ كتمؾ األفعاؿ، كعبلقة 

 السببية التي تربط بينيما.
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كالسمكؾ قد يككف بفعؿ إيجابي كىك الحركة العضكية اإلرادية التي تصدر عف الجاني، 
مبيا باالمتناع، كىك اإلحجاـ عف إتياف فعؿ إيجابي معيف يفرض القانكف عمى كقد يككف س

 .(6) الشخص كاجب القياـ بو مع استطاعتو أداؤه رغـ إحجامو

أما النتيجة اإلجرامية فيي األثر المترتب عمي السمكؾ اإلجرامي كالذم يأخذه المشرع 
مادية تحدث أثرا ماديا في العالـ بعيف االعتبار في التككيف القانكني لمجريمة؛ كقد تككف 

نما ىي حكـ قانكني.  الخارجي، كقد تككف قانكنية أك شكمية ال يمكف إدراكيا بالحكاس، كا 

لسنة  4في ظؿ القانكف رقـ  –كقد استقر القضاء في دكلة اإلمارات العربية المتحدة 
ف المادم ، كالذم لـ يصبو تعديؿ جكىرم بشأف الرك-بشأف تجريـ غسؿ األمكاؿ  3003

، أك بعد إلغاؤه بالمرسـك بقانكف 3064( لسنة 6لجريمة غسؿ األمكاؿ، بالقانكف رقـ )
، عدا إطبلؽ الجرائـ األصمية كعدـ تحديدىا بجرائـ بعينيا 3062( لسنة 30اتحادم رقـ )

 3003لسنة  4( مف القانكف 3أك بطكائؼ مف جرائـ، استقر عمي أف " إذ كانت المادة )
( يعد مرتكبان جريمة غسؿ األمكاؿ مف 6غسؿ األمكاؿ تنص عمى أنو : )) في شأف تجريـ

أتى عمدان أك ساعد في أم مف األفعاؿ التالية بالنسبة لؤلمكاؿ المتحصمة مف أية جريمة 
( مف ىذه المادة، أ( تحكيؿ المتحصبلت أك نقميا 3مف الجرائـ المنصكص عمييا في البند )

و المصدر غير المشركع ليا، ب( إخفاء أك تمكيو حقيقة أك إيداعيا بقصد إخفاء أك تمكي
المتحصبلت أك مصدرىا أك تمكيو المصدر غير المشركع ليا، ج( اكتساب أك حيازة أك 

( كألغراض ىذا القانكف تككف األمكاؿ ىي المتحصمة مف 3استخداـ تمؾ المتحصبلت، 
. د........... ىػ............. الجرائـ اآلتية أ............ ب............ ج.............

ك............. جرائـ االحتياؿ كخيانة األمانة كما يتصؿ بيا............ (( كمقتضى 
حكـ ىذه المادة أف ركنيا المادم ىك ذلؾ النشاط اإلجرامي الذم يأتيو الجاني كتتحقؽ بو 

حصؿ بطريؽ النتيجة المجرمة كأف يككف الماؿ المتحصؿ مف الجريمة غير مشركع كيت
مباشر أك غير مباشر مف جريمة مف الجرائـ التي حددتيا الفقرة الثانية مف المادة الثانية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف العقكبات االتحادم في دكلة اإلمارات العربية المتحدة معمقا عميو بأقكاؿ الفقو حسني الجندم، قانك ( 6)

 .693، 694، ص3006كأحكاـ القضاء، الكتاب األكؿ، الطبعة األكلي، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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كمف بينيا جرائـ االحتياؿ كخيانة األمانة كما يتعمؽ بيا أم أنو البد أف تككف ىناؾ جريمة 
كتساب أكلية مف الجرائـ المبينة في الفقرة الثانية مف المادة الثانية كيتـ عف طريقيا ا

األمكاؿ غير المشركعة أك حيازتيا أك التصرؼ فييا كينصرؼ التجريـ إلى حيازة ىذه 
األمكاؿ سكاء الستخداميا في أم غرض مف األغراض مشركعان أك غير مشركع أك إلى 
اكتسابيا كحيازتيا طالما كاف الجاني يعمـ كقت تسميميا أنيا غير نظيفة يستكم في ذلؾ أف 

أك اعتباريان كقد جـر الشارع التعامؿ في متحصبلت جريمة االحتياؿ  يككف شخصان طبيعيان 
كخيانة األمانة كيقصد باالحتياؿ أف يتكصؿ الجاني إلى االستيبلء لنفسو أك غيره عمى ماؿ 
منقكؿ باالستعانة بطريؽ احتيالية أك عف طريؽ اتخاذ اسـ كاذب أك صفة غير صحيحة 

 (6) كحممو عمى التسميـ." متى كاف مف شأف ذلؾ خداع المجني عميو

كسكؼ نعرض فيما يمي لعناصر الركف المادم في جريمة غسؿ األمكاؿ، في 
التشريعات الجنائية المقارنة محؿ الدراسة كفي التشريع اإلماراتي، لمكقكؼ عمي خطة 

 المشرع اإلماراتي في ىذا الشأف بالمقارنة مع تمؾ التشريعات؛ عمى النحك التالي:
 

 الفرع األول
 السياسة التشريعية في تحديد السموك اإلجرامي لغسل األموال

تتعدد صكر كمظاىر السمكؾ اإلجرامي في غسؿ األمكاؿ، كذلؾ بالنظر إلي التطكر 
اليائؿ في كسائؿ االتصاؿ، الذم مكف غاسمي األمكاؿ مف االستفادة مف التقنيات الحديثة 

مطات إنفاذ القانكف في سبيؿ ضبط في ارتكاب جرائميـ، كفرض مزيد مف التحديات أماـ س
 .كمبلحقة كمحاكمة ىؤالء المجرمكف
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لسنة  63ك  3002لسنة  2ك  3002لسنة  2ك  3009لسنة  426محكمة تمييز دبي، الطعف رقـ ( 6)

العدد  -( 3002المكتب الفني الجزء الثاني، ) مف يناير إلى ديسمبر  –" جزاء "، محكمة التمييز  3002
 .الثامف عشر، جزاء
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كتتفؽ معظـ التشريعات الجنائية في تحديد صكر السمكؾ اإلجرامي في غسؿ األمكاؿ، 
كذلؾ مسايرة لمكثائؽ كالصككؾ الدكلية كاإلقميمية ذات الصمة؛ فقد أكردت االتفاقية الدكلية 

لمخدرات كالمؤثرات العقمية، التي أقرتيا األمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشركع في ا
 ، ذات الصكر تقريبا.6622في مؤتمر فيينا عاـ 

كعمى نفس النيج فى تحديد الجريمة األكلية أك األصمية تختمؼ سياسة التشريعات 
 الدكلية كالكطنية ما بيف مكسع كمضيؽ فى تحديد السمكؾ اإلجرامي لجريمة غسؿ األمكاؿ؛

تشريعات تكرد لفظ السمكؾ عاما ليشمؿ كؿ سمكؾ أيا كاف دكف تحديد، كالبعض فبعض ال
اآلخر يحدد صكرا ليذا السمكؾ عمى سبيؿ الحصر؛ كقد انتيج المشرع اإلماراتي األسمكب 
األخير؛ حيث عدد صكرا محددة لمسمكؾ اإلجرامي في غسؿ األمكاؿ، سكاء في القانكف 

، أك في المرسـك بقانكف 3064يبلتو في عاـ أك تعد 3003( لسنة 4االتحادم رقـ )
 ، النافذ حاليا.3062( لسنة 30اتحادم رقـ )

، عمي 3062لسنة  30كقد نص نظاـ مكافحة غسؿ األمكاؿ السعكدم الجديد رقـ 
ذات الصكر الكاردة في القانكف اإلماراتي ضمف المادة الثانية منو، حيث تكسع بإضافة 

السمكؾ اإلجرامي، ىي الكاردة بالبند أ مف المادة  صكرة أخرم تشمؿ العديد مف صكر
الثانية المشار إلييا، كىي: " إجراء أية عممية ألمكاؿ أك متحصبلت....."، حيث نصت 
المادة الثانية عمي أف " يعد مرتكبان جريمة غسؿ األمكاؿ كؿ مف قاـ بأم مف األفعاؿ 

 :اآلتية

، مع عممو بأنيا مف متحّصبلت تحكيؿ أمكاؿ أك نقميا أك إجراء أم عممية بيا  .6
جريمة؛ ألجؿ إخفاء المصدر غير المشركع لتمؾ األمكاؿ أك تمكييو، أك ألجؿ مساعدة 
أم شخص متكرط في ارتكاب الجريمة األصمية التي تحّصمت منيا تمؾ األمكاؿ 

 .لئلفبلت مف عكاقب ارتكابيا

تحصبلت جريمة اكتساب أمكاؿ أك حيازتيا أك استخداميا، مع عممو بأنيا مف م  .3
 .أك مصدر غير مشركع
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إخفاء أك تمكيو طبيعة أمكاؿ، أك مصدرىا أك حركتيا أك ممكيتيا أك مكانيا أك   .2
 .طريقة التصرؼ بيا أك الحقكؽ المرتبطة بيا، مع عممو بأنيا مف متحصبلت جريمة

( 2( ك)3( ك)6الشركع في ارتكاب أم مف األفعاؿ المنصكص عمييا في الفقرات )  .4
المادة، أك االشتراؾ في ارتكابيا بطريؽ االتفاؽ أك تأميف المساعدة أك مف ىذه 

التحريض أك تقديـ المشكرة أك التكجيو أك النصح أك التسييؿ أك التكاطؤ أك التستر أك 
 ".التآمر

كقد عرؼ المنظـ السعكدم " العممية" بأنيا " كؿ تصرؼ في األمكاؿ أك الممتمكات أك  
لعينية. كيشمؿ عمي سبيؿ المثاؿ: اإليداع، السحب، التحكيؿ، المتحصبلت النقدية أك ا

البيع، الشراء، اإلقراض، المبادلة، أك استعماؿ خزائف اإليداع كنحكىا مما تحدده البلئحة 
التنفيذية ليذا النظاـ". كقد حددت البلئحة التنفيذية أفعاال أخرم ضمف " التصرؼ"، في 

رىف كاليبة. كبذلؾ يككف التشريع السعكدم قد أكرد ( مف المادة األكلي، ىي: ال2الفقرة )
العديد مف صكر السمكؾ اإلجرامي في غسؿ األمكاؿ، كىك ما لـ يرد في أم تشريع آخر 

 مف التشريعات العربية محؿ الدراسة.

كيتفؽ المشرع البحريني مع المشرع السعكدم، مف جانب زيادة عدد صكر السمكؾ 
، حيث نص في الفقرة الثانية مف المادة الثانية مف اإلجرامي في جرائـ غسؿ األمكاؿ

، بشأف مكافحة 3062( لسنة 33، كالمعدؿ بالقانكف رقـ )3006( لسنة 4المرسـك رقـ )
يعد مرتكبان لجريمة غسؿ األمكاؿ مف أتى فعبلن غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب، عمى اف " 

 مكاؿ مشركع:مف األفعاؿ اآلتية ككاف مف شأنو إظيار أف مصدر ىذه األ

إجراء أية عممية تتعمؽ بعائد جريمة مع العمـ أك االعتقاد أك ما يحمؿ عمى  -أ 
ؿ مف جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في الفقرة ) ( أك مف 6-3االعتقاد بأنو متحصَّ

 أم فعؿ يعد اشتراكان فيو.

ك حركتو إخفاء طبيعة عائد جريمة أك مصدره أك مكانو أك طريقة التصرؼ فيو أ -ب 
أك ممكيتو أك أم حؽ يتعمؽ بو مع العمـ أك االعتقاد أك ما يحمؿ عمى االعتقاد بأنو 
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ؿ مف جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في الفقرة ) ( أك مف فعؿ يعد 6-3متحصَّ
 اشتراكان فيو.

اكتساب أك تمقي أك نقؿ عائد جريمة مع العمـ أك االعتقاد أك ما يحمؿ عمى  -ج 
ؿ مف جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في الفقرة )االعتقاد بأ  َ ( أك مف 6-3نو متحصَّ

 أم فعؿ يعد اشتراكان فيو.

االحتفاظ بعائد جريمة أك حيازتو مع العمـ أك االعتقاد أك ما يحمؿ عمى االعتقاد  -د 
ؿ مف جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في الفقرة ) ( أك مف أم فعؿ 6-3بأنو متحصَّ

 راكان فيو." يعد اشت

كمظير التكسع في القانكف ىك ما كرد في البد أ( مف المادة " إجراء أية عممية...."؛ 
كػػؿ تصػػػرؼ في األمكاؿ كيشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ: حيث عرؼ المشرع العممية بأنيا " 

ف الشراء، البيع، اإلقراض، الرىف، اليبة، التحكيؿ، التسميـ، كاإليداع، السػحب، التحػكيؿ بػي
الحسػابات، تبادؿ العمبلت، اإلقراض، تمديد االئتماف، شراء أك بيع أم أسيـ أك سندات أك 
شيادات إيداع، أك استعماؿ خزائف اإليداع."، كيبدك أنيا تتضمف أفعاال أكثر مف حيث 
العدد كمف حيث النطاؽ مف تمؾ الكاردة في النظاـ السعكدم لمكافحة غسؿ األمكاؿ، كمع 

ف كانت ىذا لـ يتضمف ا لتشريع البحريني صكر: التمكيو، كالحفظ، كاالستثمار، كاإلدارة، كا 
تمؾ األفعاؿ يمكف أف يشمميا المعني الذم أكرده المشرع ؿ " عممية" حيث أف " السػحب، 
التحػكيؿ بػيف الحسػابات، تبادؿ العمبلت، اإلقراض، تمديد االئتماف، شراء أك بيع أم أسيـ 

اع، أك استعماؿ خزائف اإليداع" تتضمف معاني اإلدارة كاالستثمار أك سندات أك شيادات إيد
 كالحفظ، كجميعيا تعد تمكييا لمصدر األمكاؿ.

، فقد عرؼ " غسؿ األمكاؿ"، 3060( لسمنة 4أما المشرع القطرم في القانكف رقـ )
 أم فعؿ مف األفعاؿ التالية:( الخاصة بالتعاريؼ، بأنيا " 6في المادة )

نقؿ أمكاؿ مف قبؿ أم شخص يعمـ أك كاف ينبغي أف يككف عمى عمـ تحكيؿ أك   -6
أك لديو اشتباه بأف ىذه األمكاؿ ىي متحصبلت جريمة، كذلؾ لغرض إخفاء أك حجب 
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المصدر غير المشركع ليذه األمكاؿ أك بيدؼ مساعدة أم شخص متكرط في ارتكاب 
 الجريمة األصمية لمتخمص مف اآلثار القانكنية ألفعالو.

إخفاء أك حجب الطبيعة الحقيقية لؤلمكاؿ أك مصدرىا أك مكانيا أك التصرؼ بيا   -3
أك تحريكيا أك تممكيا أك الحقكؽ المرتبطة بيا، كذلؾ مف قبؿ أم شخص يعمـ أك كاف 

 ينبغي أف يككف عمى عمـ أك لديو اشتباه بأف ىذه األمكاؿ ىي متحصبلت جريمة.

مف قبؿ أم شخص يعمـ أك كاف ينبغي أف  امتبلؾ أك حيازة أك استخداـ األمكاؿ -2
يككف عمى عمـ أك لديو اشتباه بأف ىذه األمكاؿ ىي متحصبلت جريمة."، كىي تشبو 

، كلكنو لـ يتضمف 3064( لسنة 6الصكر التي تضمنيا القانكف اإلماراتي االتحادم رقـ )
ح " امتبلؾ" صكر: اإليداع، كالحفظ، كاالستثمار، كاالستبداؿ، كاإلدارة. كاستخدـ مصطم

بدال مف " اكتساب"، كما استخدـ عبارة " حجب الطبيعة الحقيقية لؤلمكاؿ" بدال مف " تمكيو 
حقيقة األمكاؿ"، رغـ دقة العبارة األخيرة، ألف التمكيو يشمؿ في معناه اإلخفاء كيزيد عميو 

  أيضا. 

مي ، ع3062لسنة  609مف القانكف رقـ  3كنص المشرع الككيتي في المادة رقـ 
العديد مف صكر السمكؾ اإلجرامي الكاردة في القانكف اإلماراتي الحالي، كما سنى الحقا، 
حيث تنص تمؾ المادة عمى أنو " يعد مرتكبان لجريمة غسؿ األمكاؿ كؿ مف عمـ أف األمكاؿ 

تحكيميا أك نقميا أك استبداليا، بغرض إخفاء  -متحصمة مف جريمة، كقاـ عمدان بما يمي: أ
المصدر غير المشركع لتمؾ األمكاؿ، أك مساعدة أم شخص ضالع في ارتكاب  أك تمكيو

 -الجـر األصمي التي تحصمت منو األمكاؿ، عمى اإلفبلت مف العكاقب القانكنية لفعمتو. ب
إخفاء أك تمكيو الطبيعة الحقيقية لؤلمكاؿ أك مصدرىا أك مكانيا أك كيفية التصرؼ فييا أك 

اكتساب األمكاؿ أك حيازتيا أك  -كؽ المتعمقة بيا. جحركتيا أك ممكيتيا أك الحق
 استخداميا."

( منو، حيث 6كرغـ أف المشرع الككيتي أكرد المقصكد ب " المعاممة" في المادة رقـ ) 
نص عمي أنيا " كؿ شراء أك بيع أك قرض أك رىف عقارم أك ىبة أك تمكيؿ أك تحكيؿ 

يميا بحكالة أك التصرؼ فييا عمى أم نحك، أمكاؿ أك تسميميا أك إيداعيا أك سحبيا أك تحك 
بأم عممة، نقدان أك بشيكات أك بأكامر دفع أك أسيـ أك سندات أك أم أدكات مالية أخرل، 
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أك استخداـ لمخزائف كغيرىا مف أشكاؿ اإليداع اآلمف، أك كؿ تصرؼ آخر في األمكاؿ 
 مو لغسؿ األمكاؿ.تحدده البلئحة التنفيذية."، إال أنو لـ يستخدـ المصطمح في تجري

( مف 9كال يختمؼ مكقؼ المشرع في سمطنة عماف، عف نظيره الككيتي، في المادة )
، بيد أنو لـ يتضمف صكرة " النقؿ"، كاستبدؿ عبارة 3069لسنة  20المرسـك السمطاني رقـ 

 " تممؾ األمكاؿ" بعبارة " اكتساب األمكاؿ".

سؿ األمكاؿ" التي تبناىا في أما المشرع المصرم فقد عدؿ عف سياسة تعريؼ " غ
، إلي سياسة التجريـ المباشر ألفعاؿ غسؿ األمكاؿ، مف 3003( لسنة 20القانكف رقـ )

، 3064( لسنة 29خبلؿ التعديؿ الذم أدخمو عمي القانكف المشار إليو بالقرار بقانكف رقـ )
ي غسؿ (؛ حيث حدد مف خبلليا صكر السمكؾ اإلجرامي ف3كالذم عدؿ بمقتضاه المادة )

األمكاؿ كىي: التحكيؿ، النقؿ، اكتساب المتحصبلت، أك حيازتيا، أك إدارتيا أك حفظيا أك 
استبداليا أك إيداعيا أك ضمانيا أك استثمارىا أك التبلعب في قيمتيا، أك إخفاء أك تمكيو 
الطبيعة الحقيقية ليا أك لمصدرىا أك مكانيا أك كيفية التصرؼ فييا أك حركتيا أك ممكيتيا 

 أك الحقكؽ المتعمقة بيا.

كالمشرع المصرم يزيد في صكرة " التبلعب في قيمة المتحصبلت"؛ حيث انفرد 
، كاحتفظ بيا في التعديؿ 3003لسنة  20المشرع المصرم بالنص عمييا في القانكف رقـ 

،، فمـ يرد النص عمييا فى أل 3064لسنة  29الذم كرد عمي القانكف بالقرار بقانكف رقـ 
اثيؽ الدكلية أك اإلقميمية أك التشريعات الكطنية ذات الصمة بمكضكع غسؿ مف المك 

األمكاؿ، كىى صكرة غامضة كفضفاضة ال يمكف تحديدىا، كمف ثـ فقد خرج المشرع ػ فى 
نفس الفقرة ػ عف سياستو فى التحديد الدقيؽ لصكر السمكؾ اإلجرامي فى غسؿ األمكاؿ 

متحصبلت"، كلـ يرد تحديد ليذه العبارة ضمف بنصو عمى عبارة " التبلعب فى قيمة ال
األعماؿ التحضيرية لمشركع القانكف سكاء فى مذكرتو اإليضاحية أك تقرير المجنة المشكمة 

 لدراستو، كال حتى فى مناقشة ىذه المادة.

كمف جانبنا نرل أف التبلعب فى قيمة األمكاؿ المتحصمة مف الجريمة قد يككف بإظيار 
ب، أك إنفاؽ الكثير منيا فى سبيؿ الحصكؿ عمى عائد أقؿ، كتككف قيمة قيمتيا أقؿ مما يج

الخسارة ىي مقابؿ غسؿ ىذه األمكاؿ، كقد يتـ التبلعب فى قيمة ىذه األمكاؿ مف خبلؿ 
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جماال يمكف القكؿ إف لفظ "التبلعب" ينطكم عمى  المضاربة فى بكرصة األكراؽ المالية. كا 
حقيقية لؤلمكاؿ بإظيارىا أقؿ أك أكثر مف قيمتيا أم سمكؾ يتضمف تغييرا فى القيمة ال

 الحقيقية بما يؤثر عمى االستقرار النقدم داخؿ الببلد.

، أصبح يتعامؿ مع متحصبلت 3064لسنة  29كالتعديؿ الكارد بالقرار بقانكف رقـ 
الجريمة األصمية كليس األمكاؿ بشكؿ عاـ كما كاف ينص عميو القانكف قبؿ تعديمو، كما أف 

ديؿ الجديد جعؿ مف اإلخفاء كالتمكيو الكارد عمي الطبيعة الحقيقية لممتحصبلت التع
مظيريف مف مظاىر السمكؾ اإلجرامي بعد أف كانا ىدفيف أك قصديف لمرتكب السمكؾ 
اإلجرامي في غسؿ األمكاؿ، كىك ما كاف يخرج عف طبيعة جرائـ غسؿ األمكاؿ، في أف 

سمكؾ كغاية في ذات الكقت، كىك ما أخذ بو  اإلخفاء كالتمكيو لمصدر المتحصبلت ىك
، فعاقب عمي التحكيؿ 3062( لسنة 30المشرع اإلماراتي في المرسـك بقانكف اتحادم رقـ )

كالنقؿ كاإليداع، كالسحب، كالتحكيؿ، كالبيع، كالشراء كاإلقراض، كالمبادلة، كالرىف، كاليبة 
ىا غير المشركع، ثـ عاقب عمي لممتحصبلت، إذا كاف القصد منيا إخفاء أك تمكيو مصدر 

 صكرتي إخفاء أك تمكيو حقيقة المتحصبلت.

 

 الفرع الثاني
 صور السموك اإلجرامي لغسل األموال في القانون اإلماراتي

( لسنة 30سكؼ نعرض لعناصر السمكؾ اإلجرامي الذم كرد في المرسـك بقانكف رقـ )
اإلرىاب كتمكيؿ التنظيمات  ، بشأف مكاجية جرائـ غسؿ األمكاؿ كمكافحة تمكيؿ3062

يعد  -6( مف القانكف عمي أف " 3مف المادة ) -6غير المشركعة؛ حيث نص البند 
مرتكبان جريمة غسؿ األمكاؿ كؿ مف كاف عالمان بأف األمكاؿ متحصمة مف جناية أك جنحة، 

 كارتكب عمدان أحد األفعاؿ اآلتية:

قصد إخفاء أك تمكيو مصدرىا حّكؿ المتحصبلت أك نقميا أك أجرم أم عممية بيا ب - أ
 غير المشركع.
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أخفى أك مكه حقيقة المتحصبلت، أك مصدرىا، أك مكانيا أك طريقة التصرؼ فييا  - ب
 أك حركتيا أك ممكيتيا أك الحقكؽ المتعمقة بيا.

 اكتسب أك حاز أك استخدـ المتحصبلت عند تسمميا. - ت

 مساعدة مرتكب الجريمة األصمية عمي اإلفبلت مف العقكبة" - ث

(؛ 3حظ تكسع المشرع اإلماراتي في صكر السمكؾ اإلجرامي الكاردة في المادة )كيبل
حيث أكرد عبارة " أك أجرم أم عممية بيا" كالتي استبدؿ بيا بعض الصكر التي كاف 
ينص عمييا في القانكف الممغي، كىي: إيداع ك حفظ األمكاؿ، أك استثمارىا، أك استبداؿ 

خفاء مصدر المتحصبلت، ليفتح بذلؾ الباب أماـ إضافة  المتحصبلت، أك إدارتيا، كا 
صكر أخرم لئلحاطة بكؿ مظاىر كصكر السمكؾ اإلجرامي، كما يمكف أف يستحدث مف 
صكر في المستقبؿ بحكـ التطكر المتسارع ألساليب غسؿ األمكاؿ، كقد عرؼ المرسـك 

عمى سبيؿ العممية بأنيا " كؿ تصرؼ أك استعماؿ في األمكاؿ أك المتحصبلت، كيشمؿ 
المثاؿ: اإليداع، كالسحب، كالتحكيؿ، كالبيع، كالشراء كاإلقراض، كالمبادلة، كالرىف، كاليبة"، 
كبذلؾ فيي تشمؿ ما كاف منصكصا عميو مف قبؿ باإلضافة لقابميتيا لتتضمف صكر 

  .أخرم

 -: أوال: تحويل المتحصالت أو نقميا أو إجراء أي عممية بيا 

، أربع 3064( لسنة 6بمقتضي القانكف االتحادم رقـ )أضاؼ المشرع اإلماراتي، 
 -6صكر جديدة لصكر السمكؾ اإلجرامي في غسؿ األمكاؿ الكاردة في الفقرة أ مف البند 

(، كذلؾ لمصكر الثبلث المكجكدة في القانكف القديـ المعدؿ، كالتي ألغاىا 3مف المادة )
يا "أك أجرم أم عممية"، بما ، كحؿ محم3062( لسنة 30المرسـك بقانكف اتحادم رقـ )

تتضمنو مف أفعاؿ كاردة عمي سبيؿ المثاؿ، كتجدر اإلشارة إلي أف كؿ األفعاؿ الكاردة 
كصكر لمسمكؾ اإلجرامي ترد عمي محؿ كمكضكع محدد ىك " متحصبلت الجرية 
األصمية"، كالتي سبؽ تحديدىا، فيي ال ترد عمي أية أمكاؿ كلكف عمى المتحصبلت 

 لمعني الكارد في التشريع.اإلجرامية با
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، 6622كالتحكيؿ كالنقؿ ىما أكؿ صكرتيف لمسمكؾ اإلجرامي أكردتيما اتفاقية فيينا لعاـ 
 .3000كاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية 

كقد أكردت االتفاقيتاف لفظي التحكيؿ كالنقؿ عاميف دكف تحديد، كىذا ىك نفس مسمؾ 
 ف التشريعات العربية محؿ الدراسةالمشرع اإلماراتي كغيره م

يقصد بو تغيير شكؿ المتحصبلت إلي شكؿ يسيؿ معو التعامؿ فييا  -التحويل: -6
بعيدا عف مصدرىا الغير مشركع، فقد يتـ تحكيؿ العمبلت النقدية الكطنية المتحصمة مف 

أك الجريمة إلي أشياء مادية، عقارية أك منقكلة، كأف يتـ شراء عقارات بيا أك سيارات 
سبائؾ ذىبية. كقد يرد التحكيؿ بالمعني المصرفي كىك تحكيؿ متحصبلت الجريمة مف 
مكاف إلى آخر عبر أحد البنكؾ أك الشركات المالية العاممة في سكؽ الصرؼ، كفي ىذه 
 الحالة تتميز عف النقؿ المادم لممتحصبلت مف مكاف آلخر عبر حمؿ ىذه المتحصبلت.

األمكاؿ يشمؿ التحكيؿ المادم كتسمى تحكيبلت غير كمف ثـ يمكف القكؿ إف تحكيؿ 
مصرفية، كما يشمؿ كذلؾ التحكيبلت المصرفية كىى التي تتـ مف خبلؿ الجياز المصرفي 
كليا صكر متعددة، فقد تتـ داخؿ البنؾ لحساب نفس العميؿ الذل مف المفترض أف يككف 

اؾ طرؽ مصرفية، عديدة لو حسابات متعددة أك تتـ بيف حسابيف فى بنكيف مستقميف، كىن
 (.6)لتحكيؿ األمكاؿ 

، تعريفا ؿ " التحكيؿ اإللكتركني" 3062لسنة  609كقد تضمف التشريع الككيتي رقـ 
بأنو " معاممة مالية تجرييا مؤسسة مالية بكسيمة إلكتركنية نيابة عف أمر التحكيؿ، يتـ مف 

دكف اعتبار لما إذا  خبلليا إيصاؿ مبمغ مالي لشخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرل،
 كاف أمر التحكيؿ كالمستفيد ىما نفس الشخص.".

يقصد بالنقؿ ىك حمؿ النقكد بشكؿ مادم مف مكاف آلخر سكاء مف خبلؿ  -النقل: -3
شخص أك كسيمة نقؿ مناسبة، كىك يتميز عف التحكيؿ الذم يحمؿ معني نقؿ األمكاؿ كلكف 

ات الصرافة، أك كسائؿ التقنية بشكؿ غير مادم، مثؿ تحكيميا عبر البنكؾ، أك شرك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(6)

 . 22، 23انظر فى تفصيؿ ذلؾ، مصطفى طاىر، مرجع سابؽ، ص   
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. كالقكؿ بغير ذلؾ يجعؿ نص المشرع عمي " النقؿ" غير ذم جدكم أك تزيد، (6)الحديثة
كىك ما ينزه عنو المشرع، كيشمؿ النقؿ عمميات تيريب األمكاؿ عبر الحدكد خاصة في ظؿ 

ا يتـ كجكد قيكد عمي التحكيبلت البنكية أك عبر شركات الصرافة، كالدليؿ عمي ذلؾ م
اإلعبلف عنو مف ضبط العديد مف حاممي العمبلت الكطنية كاألجنبية عبر المطارات 

النقؿ المادم   -مف كجية نظرنا  –كالمكانئ في بعض الدكؿ. كنقؿ األمكاؿ يعني 
لؤلمكاؿ، سكاء قاـ بو فاعؿ الجريمة األصمية ذاتو، أـ الشخص الذم يحكز ىذه األمكاؿ مع 

ركع، كذلؾ مف خبلؿ نقؿ الماؿ ماديا مف مكاف إلى آخر في عممو بمصدرىا غير المش
 حقائب كأمتعو كطركد كقد يتـ ذلؾ بعد تحكيؿ األمكاؿ إلى شيكات مصرفية ليسيؿ نقميا.

كيمثؿ إحدل مراحؿ غسؿ األمكاؿ، كىي أصعب المراحؿ، كمف ثـ لـ  -اإليداع: -2
أنيا تدخؿ في صميـ غسؿ  ارىاتتطمبيا العديد مف التشريعات أك االتفاقيات الدكلية، باعتب

األمكاؿ، كمع ذلؾ فإف اإليداع ىنا ينصب عمي متحصبلت الجريمة، كليست أية أمكاؿ، 
، (3)كفي ىذه المرحمة مف الغسيؿ يسيؿ اكتشاؼ عممية الغسؿ، لصعكبة تبرير مصدرىا

كمف ثـ يمكف تجزئة اإليداع النقدم إلي أمكاؿ أصغر مف الحد المسمكح اإلفصاح عف 
 .(2) ناتو عند إيداعو، أك إيداع األمكاؿ بأسماء متعددة كفي حسابات متعددة.بيا

كيقصد بو الحفظ المادم لممتحصبلت، كىك يختمؼ عف الحيازة التي تتطمب  -الحفظ:  -4
أف يككف لمحائز سمطة ما عمي الماؿ محؿ الحيازة، أـ الحفظ المادم فيك يعني أف يد 

أية صبلحيات بشأنو، كلكنو يعمـ أنو يقـك  الشخص عمي الماؿ يد عارضة ال تخكلو
بحفظو، سكاء كاف الماؿ تحت يده أك في مكاف يتكلى حراستو، كال يشترط عممو بطبيعة 
الماؿ المحفكظ، كلكف يكفي أف يككف عالما بمصدر المتحصبلت كيقصد إخفاء أك تمكيو 

 مصدرىا غير المشركع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(6)

  .22عكس ذلؾ: عبدالفتاح سميماف، مرجع سابؽ، ص   
(3)

، 6662كالعالـ، الطبعة األكلى، بدكف دار نشر، القاىرة،  حمدم عبدالعظيـ، غسيؿ األمكاؿ في مصر  
  .22ص 

(2)
  .42محمكد كبيش، السياسة الجنائية في مكاجية غسؿ األمكاؿ، دار النيضة العربية، القاىرة، ص   
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عامؿ في المتحصبلت بعدة إجراءات إجراء أم عممية ىي عمميات يقصد بيا الت      
تستمزميا كؿ عممية، كلعؿ ىذا ما دفع بكؿ مف المنظـ السعكدم كالمشرع البحريني إلي 
تجريـ " كؿ عممية"، كبالرجكع إلي المقصكد ب " العممية" نجد أنو يدخؿ فييا عمميات: 

كتبادؿ العمبلت  البيع كاشراء كالرىف كاليبة كاإلقراض كالمبادلة ك التحكيؿ بيف الحسابات
كاإلقراض كتمديد االئتماف كشراء كبيع شيادات اإليداع كالسندات كاألسيـ كاستعماؿ خزائف 
اإليداع، كالعمميات السابقة ىي بمثابة استثمار لممتحصبلت أك إدارتيا أك استبداليا بأخرم.  

ي سبيؿ ك المشرع اإلماراتي أكرد أمثمة لممقصكد بالعممية كمف ثـ فمـ ترد الصكر عم
 الحصر بما يسمح بإضافة صكر أخرم.

 -ثانيا: اإلخفاء والتمويو:

يعتبر المشرع اإلماراتي كغيره مف المشرعيف العرب اإلخفاء كالتمكيو صكرتيف 
مستقمتيف لمسمكؾ اإلجرامي في غسؿ األمكاؿ، كىك ما تبناه المشرع المصرم في القرار 

ما قصديف لعمميات التحكيؿ كاإليداع ، كلـ يكتؼ باعتبارى3064لسنة  29بقانكف رقـ 
 كالنقؿ.....إلخ، السابؽ اإلشارة إلييا.

كيقصد باإلخفاء إبعاد المتحصبلت عف أعيف كمتابعة أجيزة إنفاذ القانكف، كتتعدد 
كسائؿ كطرؽ إخفاء المتحصبلت اإلجرامية، كقد تككف طرؽ مشركعة أك غير مشركعة، 

 (6) عمنية أك سريو.

يات اإليداع كالتحكيؿ كاالستثمار كاإلدارة كالنقؿ صكر كمظاىر كيمكف أف تمثؿ عمم
مشركعة أك غير مشركعة لئلخفاء؛ فاإلخفاء يتطمب نشاطا إيجابيا مف الجاني يتكصؿ بو 
إلي حيازة األمكاؿ أك المتحصبلت أك بسط سيطرتو عمييا بأم طريؽ، كقد يتخذ اإلخفاء 

في بيع المتحصبلت كتداكليا، حتي لك لـ  صكرة التصرؼ القانكني مثؿ البيع أك الكساطة
 .  (3)يتصؿ بتمؾ األمكاؿ أك المتحصبلت ماديا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(6)

ىياـ الجرد، المد كالجذر بيف السرية المصرفية كتبييض األمكاؿ، دراسة مقارنة لمقكانيف التي تحكـ   
  .62، ص 3004ة المصرفية كتبييض األمكاؿ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لناف، السري

  .26عبدالفتاح سميماف، مرجع سابؽ، ص   ( 3)
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كقد يتـ اإلخفاء بمجرد الصمت كعدـ اإلفصاح عف المتحصبلت عند السؤاؿ عنيا، أك 
 الكذب في قيمتيا أك مكاف كجكدىا.

ك عمي أما التمكيو فيك التعمية أك التغطية عمي المصدر غير المشركع لممتحصبلت أ
المتحصبلت ذاتيا، كىك ال يستمـز إخفاؤىا عف أعيف الناس، بؿ يمكف أف يتـ بإظيار 
الماؿ في صكرة غير صكرتو األصمية، بمجمكعة مف العمميات التي تيدؼ إلي إبعاده عف 
مصدره األصمي غير المشركع، كالتمكيو ىك أحد مراحؿ عمميات غسؿ األمكاؿ، كىك ىدؼ 

و الجناة إلظيار المتحصبلت في مظير مشركع كطمس الصفة في ذات الكقت يسعي إلي
 غير المشركعة عنيا.

كتتـ عمميات اإلخفاء كالتمكيو عبر العديد مف العمميات المشركعة ظاىرا، مثؿ تأسيس 
شركات الكاجية )الصكرية(، التي قد تقـك بشراء الشركات الخاسرة، اك التي عمى شفا 

 . (6)مف عثرتيا، حتي تككف ستارا عمي أمكاليا غير النظيفة اإلفبلس، كتدعميا ماليا إلقالتيا

 -كيرد اإلخفاء كالتمكيو عمي أحد مف المكضكعات التي حددىا المشرع صراحة، كىي:

حقيقة أك طبيعة المتحصبلت، أم عمي ككنيا متحصبلت غير مشركعة، كىي ىنا  -1
 تنصب عمي المتحصبلت ذاتيا.

الحقيقي  المصدر التي تعد الجريمة األصمية، كيوتم بإخفاء أك كذلؾ المتحصبلت، مصدر -2
 لتمؾ المتحصبلت، فيقـك بإخفاء أك التمكيو عمي تمؾ الجريمة لتبدك ككأنيا عمؿ مشركع.

مكاف المتحصبلت، فقد يرد اإلخفاء أك التمكيو عمي مكاف كجكد المتحصبلت، داخؿ  -3
صمي لصرؼ أنظار الدكلة أك خارجيا، بإظيار أنيا مكجكدة في مكاف غير مكانيا األ

 أجيزة المبلحقة القضائية عنيا، أك لحمايتيا مف المصادرة.

طريقة التصرؼ في المتحصبلت، كذلؾ مف خبلؿ إخفاء طرؽ التصرؼ الحقيقية في  -4
صكرة تصرفات غير حقيقية مثؿ البيع الصكرم، أك التبرعات أك اليبة، دكف أف يككف 

 ىناؾ سبب مشركع لذلؾ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(6)

 .22حمدم عبد العظيـ، مرجع سابؽ، ص  
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أمر طبيعي أف يعمد الغاسمكف إلي إخفاء حركة المتحصبلت  حركة المتحصبلت، كىذا -5
مف مكاف آلخر أك التمكيو عمي تمؾ الحركة، مثؿ نكادم القمار، كالرىانات، كالشيكات 

 السياحية، بيف الدكؿ.

ممكية المتحصبلت أك الحقكؽ المتعمقة بيا، حيث يسعي الغاسمكف إلي إخفاء المالؾ  -6
مصادرتيا، كيسعكف لتجزئتيا كتمميكيا لعدد غير محدكد الحقيقي لممتحصبلت حتي ال تتـ 

مف األفراد المذيف قد ال تربطيـ بيـ صات قرابة، أك إنشاء شركات بأسماء أشخاص 
آخريف، أك إيداع األمكاؿ بأسماء أشخاص مكثكقيف غير معركفيف لمسمطات القائمة عمي 

ائؿ العنؼ كالتيديد، أك المكافحة، ثـ متابعة الحصكؿ عمييا بعد ذلؾ عبر استخداـ كس
 مقابؿ جزء مف ىذه المتحصبلت.

 -ثالثا: اكتساب المتحصالت أو حيازتيا أو استخداميا:

تكاد تجمع المكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية كالتشريعات الداخمية بشأف مكافحة غسؿ األمكاؿ 
عاـ عمي تجريـ ىذه الصكر لمسمكؾ اإلجرامي؛ حيث كرد النص عمييا فى اتفاقية فيينا 

فى 3000، كاتفاقية األمـ المتحدة  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية عاـ 6622
(،  كاالتفاقية العربية لمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب لعاـ 6( )ب( )9) المادة
، كعمي الرغـ مما يبدك بينيا مف تقارب، إال أف لكؿ منيا معني محدد يختمؼ عف 3060

ىك متحصبلت الجريمة، عمى سبيؿ التممؾ أك التكسب أك التربح، مف اآلخر؛ فاالكتساب: 
الفاعميف لمجرائـ األصمية، كقد عبر المشرع العماني عف ىذا المعني باستخدامو عبارة " 
تممؾ األمكاؿ"، كسكاء كاف تمقى ىذه األمكاؿ بطريؽ مشركع مقابؿ القياـ بخدمة أك عمؿ، 

صبلت عمى سبيؿ الرشكة، كسكاء كاف تمقى ىذه أك بطريؽ غير مشركع مثؿ تقديـ المتح
األمكاؿ مف أفراد أكمف خبلؿ تحكيبلت مصرفية، كسكاء كاف بطريؽ مباشر أك بطريؽ غير 

 مباشر؛ مف خبلؿ ما تدره المتحصبلت مف فكائد أك أرباح أك مزايا أخرم ليا قيمة مالية.

أم سكاء كانت مممككة فيي حيازة األمكاؿ أيا كاف سبب ىذه الحيازة  : أما الحيازة
لمحائز أك يحكزىا عمى سبيؿ األمانة كالكديعة أك العارية أك اإليجار، كيستكم في ذلؾ أف 
تككف حيازة ناقصة أك حيازة كاممة، طالما يعمـ أف مصدرىا غير مشركع، كال يشترط أف 
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ي يككف حائزا حيازة مادية، فتكفي الحيازة المعنكية؛ بمعني أف تككف لو السيطرة عم
 المتحصبلت حتي كلك لـ تكف تحت يديو ماديا.

فيعنى االنتفاع كاالستفادة مف المتحصبلت بأم كجو مف  أما استخدام المتحصالت:
 الكجكه أكفى أم غرض مف األغراض سكاء كاف مشركعا أك غير مشركع.

كلـ تحدد التشريعات الجنائية العربية الخاصة بمكافحة غسؿ األمكاؿ صكر كمظاىر 
ـ المتحصبلت، كنعتقد أنو يدخؿ ضمف ىذا االستخداـ العديد مف الصكر كالمظاىر استخدا

منيا؛ التصرؼ فييا سكاء بالبيع أك اليبة..الخ، أك إدارتيا مثؿ تأجيرىا لمغير، أك مجرد 
حفظيا لدم الشخص مع االنتفاع بيا؛ كسيارة يستخدميا في تنقبلتو أك يؤجرىا لمغير، أك 

ك المؤسسات المالية األخرل أك فى أم مكاف آخر، ككذلؾ حفظيا فى أحد البنكؾ أ
استبداليا بغيرىا مف األمكاؿ مثؿ استبداؿ الذىب بالنقكد، أك ايداعيا فى أحد المصارؼ أك 
ضمانيا، أل أخذ قرض بضماف ىذه األمكاؿ، أك استثمارىا مف خبلؿ الدخكؿ بيا فى أحد 

المالية كىذه الصكر )التصرؼ،  المشركعات أك المضاربة عمييا فى بكرصة األكراؽ
االدارة، الحفظ، االستبداؿ، االيداع، الضماف، االستثمار(، التي ترد عمى األمكاؿ 
المتحصمة مف الجرائـ األصمية في غسؿ األمكاؿ، تدخؿ جميعيا تحت مدلكؿ االستخداـ 

 ليذه األمكاؿ، كالذل كرد النص عميو فى االتفاقيات الدكلية.

مكؾ اإلجرامي مف المتصكر كقكعيا مف مرتكب الجريمة األصمية كىذه الصكر مف الس
أك مف شخص آخر، فإذا كقعت ممف اكتسب الماؿ مف الجريمة األصمية فيك يعمـ 
بمصدرىا غير المشركع أك عمى األقؿ كاف مف الكاجب عميو أف يعمـ بذلؾ، أما إذا ارتكب 

عمـ بأف ىذه األمكاؿ متحصمة السمكؾ اإلجرامي مف شخص آخر فبلبد  أف يتكافر لديو ال
مف مصدر غير مشركع، سكاء عمـ بحقيقة ىذا المصدر أك لـ يعمـ، كقد اشترط المرسـك 

، أف يككف االكتساب أك الحيازة أك االستخداـ 3062( لسنة 30بقانكف اتحادم رقـ )
لممتحصبلت حاصبل عند استبلـ المتحصبلت، كىك ما لـ يكف ينص عميو القانكف الممغي، 

ما يعني ضركرة التعاصر بيف السمـك اإلجرامي في تمؾ الصكر الثبلث كاستبلـ ب
 المتحصبلت.
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 -: رابعا: مساعدة مرتكب الجريمة األصمية عمي اإلفالت من العقاب

أضاؼ المرسـك الجديد صكرة أخرم لمسمكؾ اإلجرامي لـ يكف منصكص عمييا مف قبؿ  
فبلت مف العقاب" ، كبذلؾ يرتفع المشرع كىى " مساعدة مرتكب الجريمة األصمية عمي اإل

بفعؿ المساعدة السابقة أك البلحقة الرتكاب الجريمة األصمية إلي مصاؼ السمكؾ اإلجرامي 
في جريمة غسؿ األمكاؿ كمف ثـ فبل يشترط كقت معيف لتمؾ المساعدة كلكف يشترط أف 

اء أفمت الجاني تككف المساعدة ألجؿ إفبلت مرتكب الجريمة األصمية مف العقاب ، سك 
 فعبل مف العقاب أك لـ يتمكف مف ذلؾ .

كال شؾ أف ىذا التكجو يمقي بظبللو عمى مبدأ الشرعية كالذم يستمـز التحديد الدقيؽ 
 لعناصر الركف المادم في الجريمة.

ىذه ىى الصكر األربع التي أكردىا المشرع الجنائي اإلماراتي تحديدان، كصكر لمسمكؾ 
غسؿ األمكاؿ، كمف خبلؿ دراستيا بشكؿ متعمؽ يمكف أف نبدل  اإلجرامي في جريمة

بعض المبلحظات حكؿ سياسة المشرع الجنائي اإلماراتي في بياف السمكؾ اإلجرامي 
 لجريمة غسؿ األمكاؿ:

اتسـ تحديد صكر السمكؾ اإلجرامي بالدقة في العديد مف جكانبو، كأصابتو العمكمية  -6
" استخداـ " ك تمكيو حقيقة المتحصبلت كالغمكض في جكانب أخرل مثؿ صكرة "

 ، " إجراء أم عممية" عمى النحك السابؽ بيانو. المتحصبلت"

أف ىذا التحديد يتفؽ بشكؿ تاـ مع المكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية المعنية بمشكمة غسؿ  -3
األمكاؿ، مثؿ اتفاقية فيينا، كاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية، كاالتفاقية 

 عربية لمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.ال

أف المشرع لـ يحدد نتيجة ىذا السمكؾ اإلجرامي، كلكف حدد القصد منو كمف ثـ  -2
فيذه الجريمة تعتبر مف جرائـ الخطر، التي يعاقب فييا المشرع عمى مجرد السمكؾ 

ثـ فيك مف  اإلجرامي متى كاف القصد منو أمران معينا حتى لك لـ يتحقؽ ىذا األمر، كمف
قبيؿ التجريـ التحكطي مثؿ جرائـ أمف الدكلة، كذلؾ بالنظر إلى خطكرة الظاىرة كضركرة 

 الحد منيا نظران لما تحدثو مف آثار اقتصادية كاجتماعية سيئة.
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كيمكف تبرير ىذا التكسع الذم تبناه المشرع اإلماراتي في صكر السمكؾ اإلجرامي في      
تصديؽ الدكلة عمي االتفاقية العربية لمكافحة غسؿ األمكاؿ  إلي –كذلؾ  –غسؿ األمكاؿ 

، كالتي تكسعت في المادة 3060كتمكيؿ اإلرىاب، كالصادرة عف جامعة الدكؿ العربية عاـ 
التاسعة منيا كالخاصة ب " تجريـ غسؿ األمكاؿ" في صكر السمكؾ اإلجرامي بشكؿ أكبر 

تي نقؿ المتحصبلت أك إيداعيا، كىك ما نص مف اتفاقية فيينا، بيد أنيا لـ تكرد كذلؾ صكر 
 . 3003 لسنة (4)دكر القانكف االتحادم رقـعميو المشرع اإلماراتي في صكرة النقؿ منذ ص

إلى أف إخفاء أك تمكيو طبيعة ( 6)كعمى ذلؾ فنحف ال نتفؽ مع الرأم الذم يذىب    
ا أك طريقة التصرؼ األمكاؿ أك المتحصبلت أك مصدرىا أك حركتيا أك ممكيتيا أك مكاني

فييا" ىي النتيجة اإلجرامية في غسؿ األمكاؿ؛ ذلؾ أف تمؾ األفعاؿ ىي صكر لمسمكؾ 
اإلجرامي في تمؾ الجريمة، كلـ يشترط المشرع الجنائي في الدكؿ محؿ الدراسة أف تتحقؽ 
نما ىي نتيجة افترضيا القانكف، باعتبار أف مجرد  عف تمؾ األفعاؿ نتيجة مادية مممكسة، كا 

 ارتكاب الفعؿ يمثؿ اعتداء عمي المصمحة التي أراد القانكف حمايتيا.

كبذلؾ يككف المشرع اإلماراتي قد اتبع خطا متكازنا في تعداد صكر النشاط اإلجرامي      
في غسؿ األمكاؿ، كمتفقا مع غالبية التشريعات الجنائية العربية ذات الصمة، ككذلؾ مع 

، فمـ يتبف منيج 3060األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب لعاـ  االتفاقية العربية لمكافحة غسؿ
التكسع كما كرد في التشريعيف السعكدم كالبحريني، كفي ذات الكقت لـ يضيؽ مف صكر 

، كلكنو سمؾ 3064لسنة  29النشاط عمي النحك الكارد في القرار بقانكف المصرم رقـ 
ف كاف قيد بعض صكر النشاط بتك  افر قصد اإلخفاء مسمكا كسطا بيف ىذا كذاؾ، كا 

 كالتمكيو، عمي النحك الذم سيرد تفصيبل في دراسة الركف المعنكم لجريمة غسؿ األمكاؿ.
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 .22عبدالفتاح سميماف، مرجع سابؽ، ص  ((6
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 المطمب الثالث
 الركن المعنوي في جريمة غسل األموال

 تمييد وتقسيم:

يمثؿ الركف المعنكم أىمية خاصة في جرائـ غسؿ األمكاؿ، كذلؾ بالنظر إلي أف 
ينيا كبيف الجريمة األصمية فاصؿ زمني، قد يطكؿ أك أعماؿ غسؿ األمكاؿ يفصؿ ب

يقصر، كمف ثـ يضحي إثبات قياـ العمـ لدم مف قاـ بالغسؿ، خاصة إذا كاف غير 
مف ارتكب الجريمة األصمية، أمرا صعبا، كبدكف إثبات ىذا العمـ فبل قياـ لجريمة 

 غسؿ األمكاؿ.

إرادة الجاني إلي ارتكاب  كيمثؿ الركف المعنكم في جريمة غسؿ األمكاؿ في اتجاه
أفعاؿ الغسؿ، سكاء كاف ىك مف ارتكب الجريمة األصمية أـ ال، مع عممو بأف 
المتحصبلت التي يقـك بغسميا متأتية مف جريمة أك مصدر غير مشركع، كتطبيقا 
لذلؾ قضت محكمة تمييز دبي بأف " جريمة غسؿ األمكاؿ جريمة عمدية يتحقؽ فييا 

لجاني بأف الماؿ المتحصؿ عميو مف جريمة أكلية مما نص القصد الجنائي بعمـ ا
عمييا قانكف غسيؿ األمكاؿ."، أم يجب إثبات انصراؼ عمـ الجاني بأف الماؿ 
المتحصؿ عميو ناتج عف جريمة أصمية، بؿ إف الشريؾ في الجريمة كذلؾ ينبغي أف 

مة ينصرؼ عممو إلي أف الماؿ متحصؿ مف جريمة، حتي تثبت مسؤكليتو عف جري
 غسؿ األمكاؿ.

ذا كانت أفعاؿ غسؿ األمكاؿ تتمثؿ في : اإلخفاء كالتمكيو أك الحيازة،.....،  كا 
بمعني أنيا أفعاؿ ترد عمي أمكاؿ ) متحصبلت( غير مشركعة بالنظر لمصدرىا أك 
طبيعتيا، كمف ثـ فإف الركف المعنكم فييا يشبو الركف المعنكم في جرائـ حيازة أك 

مف جريمة، كاتجاه إرادة الجاني الرتكاب فعؿ الغسؿ ذاتو ال إخفاء أمكاؿ متحصمة 
يثير إشكاليات كثيرة، كلكف العمـ بأف الماؿ محؿ الغسؿ متحصؿ مف جريمة ىك ما 
يثير بعض اإلشكاليات، كنظرا لصعكبة الحصكؿ عي األحكاـ القضائية المتعمقة 

الفقو الجنائي كأحكاـ بغسؿ األمكاؿ، فإننا سنعرض ألحكاـ ىذا العمـ كفقا التجاىات 
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القضاء في الجرائـ المماثمة، كنصكص التشريعات الجنائية العربية، سكاء العامة أك 
 الخاصة، كذلؾ عمي النحك التالي:

 

 الفرع األول
 أحكام العمم بمصدر المتحصالت فقيا وقضاء

، في 6622لسنة  2حدد المشرع اإلماراتي في قانكف العقكبات االتحادم رقـ 
منو، الركف المعنكم في صكرتيف ىما: العمد أك الخطأ، كالعمد ىك اتجاه  22المادة 

إرادة الجاني إلي ارتكاب فعؿ أك االمتناع عف فعؿ متي كاف ىذا االرتكاب أك االمتناع 
مجرما قانكنا بقصد إحداث نتيجة مباشرة أك أية نتيجة اخرم مجرمة قانكنا يككف 

عريؼ لمعمد )القصد الجنائي( يككف قد انتصر الجاني قد تكقعيا. كالمشرع بيذا الت
لنظرية اإلرادة في التعريؼ، مع العمـ بالعناصر األخرل ذات األىمية في تحديد 

، مع أف الفقو الجنائي مستقر عمي األخذ بعنصريف في (6)الصفة اإلجرامية لمسمكؾ
 .  (3)تحديد القصد الجنائي ىما العمـ كاإلرادة معا

كالية قانكنية ألنيا مفترضة، إال إذا أثبت المتيـ عكس ذلؾ، كال كال تثير اإلرادة إش
تنتفي إال بناء عمي أمكر ظاىرة، مثؿ اإلغماء المفاجئ، كالسكر االضطرارم، أك 
اإلكراه المادم أك المعنكم، كىي أمكر يصعب تصكرىا في مجاؿ جرائـ غسؿ 

 األمكاؿ.

بعض اإلشكاليات، خاصة في  أما العنصر الثاني كىك العمـ، فإنو ما تثكر بشأنو
جرائـ غسؿ األمكاؿ؛ حيث يجب أف يثبت انصراؼ عمـ الجاني كقت مباشرتو لمنشاط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .326حسف محمد ربيع، مرجع سابؽ، ص  ( 6)
ي، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، النظرية العامة لمجريمة كالنظرية العامة محمكد نجيب حسن ( 3)

؛ أحمد  396، ص6623لمعقكبة كالتدابير االحترازية، الطبعة الخامسة، دار النيضة العربية، القاىرة، 
؛  429، ص6623فتحي سركر، الكسيط في قانكف العقكبات، القسـ العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة، 

 .203مأمكف سبلمة، القسـ العاـ، مرجع سابؽ، ص
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اإلجرامي في الغسؿ بحقيقة الكاقعة المادية التي يحدثيا ىذا النشاط؛ مثؿ: اإلخفاء أك 
 اإليداع أك التمكيو، أك الحيازة أك اكتساب المتحصبلت......إلخ.

ؿ العناصر األساسية البلزمة لمتجريـ كفقا لمنمكذج اإلجرامي كالعمـ ينصرؼ كيشم
في غسؿ األمكاؿ؛ كعمي ذلؾ يجب أف ينصرؼ عمـ الجاني إلي أفعاؿ الغسؿ التي 
يقـك بيا، كىي العنصر البلـز لقياـ الجريمة، أك الشركع فييا، كنظرا لعدـ كجكد نتيجة 

ؼ عمـ الجاني إلي تحقيؽ مادية مممكسة في جريمة غسؿ األمكاؿ فبل يمـز انصرا
نتيجة معينة، بؿ يكفي ارتكابو فعؿ الغسؿ أك الشركع فيو لتحقؽ عممو بالفعؿ 

 كاستحقاؽ العقاب.

كلكف مف العناصر األساسية لقياـ جريمة غسؿ األمكاؿ أك الشركع فييا الجريمة 
 األصمية المتحصؿ عنيا أمكاال يتـ غسميا، كمف ثـ يجب أف ينصرؼ عمـ الجاني إلي
أف األمكاؿ التي يقـك بغسميا، متحصمة مف جريمة، سكاء عمـ بيذه الجريمة عمي كجو 
التحديد كاليقيف أـ ال، كتطبيؽ لذلؾ قضت المحكمة االتحادية العميا بأف " ف جريمة 

/ 402مادة  حيازة أك إخفاء أشياء متحصمة مف الجريمة المنصكص عمييا في المادة
تكافر القصد الجنائي لدل الجاني مف عممو بأف  تقـك متى قانكف العقكبات مف 6
يحكزه أك يخفيو متحصؿ مف جريمة. كاستخبلص القصد الجنائي في الجريمة   ما

المحكمة الحقيقة التي اقتنعت بيا كأكردت دليميا كأقامت قضاءىا  مكضكعي متى بينت
  (6)عمى أسباب سائغة تكفي لحممو."

ة لمببلد بقصد تركيجيا، كىي أمكاؿ غير كفي جريمة إدخاؿ عممة مقمدة أك مزيف
( مف 303مشركعة بطبيعتيا، قضت المحكمة االتحادية العميا بأنو " إف نص المادة )

تنص عمى أنو )يعاقب بالعقكبة المذككرة في  6622( لسنة 2قانكف العقكبات رقـ )
بكاسطة كالغرامة كؿ مف أدخؿ بنفسو أك  -السجف المؤبد أك المؤقت  –المادة السابقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القضائية "شرعي  32لسنة  2القضائية،  32لسنة  906، 364المحكمة االتحادية العميا، الطعكف أرقاـ  (6)

 -ـ، مطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة 3002مف فبراير سنة  69جزائي"، جمسة االثنيف المكافؽ 
األحكاـ الصادرة عف المحكمة االتحادية العميا الدكائر الجزائية كأمف الدكلة، السنة  كزارة العدؿ، مجمكعة
 ـ( مف أكؿ يناير حتى آخر ديسمبر.3002التاسعة كالعشركف )
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غيره في الدكلة أك أخرج منيا عممة أك سندنا مما ذكر في المادة السابقة متى كانت 
العممة أك السند مقمدنا أك مزكرنا ككذلؾ كؿ مف ركج شيئنا مف ذلؾ أك تعامؿ بو أك حازه 
بقصد التركيج أك التعامؿ كىك في كؿ ذلؾ عمى عمـ بالتقميد أك التزييؼ أك التزكير( 

النص سالؼ الذكر فإف المشرع استمـز إليقاع العقاب أف يككف الجاني فإنو بمقتضى 
عالمنا بأف العممة مقمدة أك مزيفة أك مزكرة كىك قصد جنائي خاص يتمثؿ في اتجاه 
إرادة الجاني إلى ارتكاب مككنات الركف المادم مف إدخاؿ العممة أك تركيجيا أك 

ال يستمـز مف المحكمة أف تستظير التعامؿ بيا أك حيازتيا بقصد التركيج، كاألمر 
القصد الجنائي ىذا في حكميا عمى استقبلؿ، فيك مف المسائؿ المكضكعية التي 
تستقؿ بيا محكمة المكضكع كيمكف استخبلصو كاستنباطو مف كافة الكقائع كالعناصر 

 .(6)المطركحة عمييا،......"

البلـز لقياـ الجريمة؛  كعمي ذلؾ فإف الجيؿ أك الغمط في الكاقع، يؤثراف في العمـ
كفي الحاليف يقـك  عؿ العمـ عمي نحك مخالؼ لمحقيقة،أـ الغمط فيج فالجيؿ ينفي العمـ،

 في ذىف الجاني تصكرا مغمكطا عف الكاقع، فينتفي لديو العمـ بحقيقة الكاقعة اإلجرامية.

تفاء كالجيؿ أك الغمط في الكاقع يمنع قياـ القصد الجنائي لدم الجاني، نتيجة الن
عممو، أك عممو غير الحقيقي بيذا الكاقع، كمف ثـ تنتفي مسؤكليتو الجنائية عمي أساس 
العمد، كلكف يمكف مساءلتو عمي أساس الخطأ إذا كاف القانكف يعاقب عمي الفعؿ 

مف قانكف  26بكصؼ الخطأ، مثؿ جريمة القتؿ، كقد نصت عمي ذلؾ صراحة المادة
بلء أف مسؤكلية الجاني في حالة ارتكاب الفعؿ العقكبات االتحادم؛ حيث أكضحت بج

تحت تأثير الغمط تتحدد عمي أساس الكقائع التي اعتقد كجكدىا إذا كاف مف شأنيا أف 
عتقاده قائـ عمي أسباب معقكلة كعمي تنفي مسؤكليتو أك تخففيا، بشرط أف يككف ا

أساس مف البحث كالتحرم، أما إذا كاف الغمط ناشىء عف إىماؿ أك عدـ احتياط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مف  32ؽ )أمف دكلة(، جمسة االثنيف المكافؽ  26( لسنة 33المحكمة االتحادية العميا، الطعف رقـ )( 6)
كزارة العدؿ، السنة الخامسة  -مطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة )أمف دكلة(،  3002إبريؿ سنة 
 .239صػ  -ـ( 3002كالعشركف )
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الجاني، فإنو يسأؿ عف جريمة غير عمدية، إذا كاف القانكف يعاقب عمي الفعؿ 
 باعتباره كذلؾ.

كالغمط في نطاؽ جريمة غسؿ األمكاؿ متصكر، كليس الغمط أك الجيؿ بنص 
جريـ، كىك غمط ال تأثير لو في ثبكت المسؤكلية كاستحقاؽ العقاب؛ حيث ال يعذر الت

مف قانكف العقكبات االتحادم. كما الغمط الذم  43أحد بجيمو بالقانكف كفقا لممادة 
يمكف أف يؤثر في القصد الجنائي كينفي العمـ لدم الجاني ىك الغمط في النشاط 

ادر الحدكث، ألنو يكتفي في النشاط بإتيانو، اإلجرامي في غسؿ األمكاؿ، كىك أمر ن
رادة ارتكابو.  كمف ثـ يفترض العمـ بو كا 

كلكف الغمط المؤثر كالجكىرم الذم ينفي القصد الجنائي في جريمة غسؿ األمكاؿ 
ىك الغمط في مكضكع النشاط اإلجرامي، كىك الماؿ محؿ الغسؿ، بككنو متحصؿ مف 

الماؿ محؿ الغسؿ متحصؿ مف جريمة، أك كاف جريمة، فإذا انتفي عمـ الجاني بأف 
يعتقد بناء عمي أسباب معقكلة كبعد البحث كالتحرم البلزميف، أف الماؿ متحصؿ مف 
مصدر مشركع أك ال يعد جريمة، فإف ذلؾ ينفي لديو القصد الجنائي في الحالتيف كال 

سي عمي عمـ تقـك جريمة غسؿ األمكاؿ أصبل النتفاء ركنيا المعنكم، القائـ بشكؿ أسا
 الجاني بالمصدر غير المشركع لممتحصبلت.
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 الفرع الثاني
 موقف التشريعات من الركن المعنوي في غسل األموال

في إطار بياف النظرية العامة لمقصد الجنائي في البند السابؽ، يثكر التساؤؿ عف 
عمد طبيعة الركف المعنكم في جريمة غسؿ األمكاؿ، فيؿ يتطمب المشرع الجنائي ال

ذا كاف  لقياـ جريمة غسؿ األمكاؿ، أـ يتصكر ارتكابيا عمي أساس الخطأ أيضا؟، كا 
يتطمب القصد الجنائي، فيؿ يكتفي بالقصد العاـ، أـ يتطمب قصدا خاصا لقياـ الركف 

 المعنكم في غسؿ األمكاؿ؟.

مف قانكف العقكبات االتحادم عمي تعريؼ الخطأ بأنو "  22كقد نصت المادة 
خطأ إذا كقعت النتيجة بسبب خطأ الفاعؿ سكاء أكاف ىذا الخطأ إىماال أـ يتكافر ال

عدـ انتباه أـ عدـ احتياط أك طيشا أك رعكنة أك عدـ مراعاة القكانيف أك المكائح أك 
 األنظمة أك األكامر".

كاستقر القضاء اإلماراتي عمي أف " تقدير الخطأ المستكجب لمسؤكلية مرتكبيمف 
 .(6)التي تستقؿ بيا محكمة المكضكع بغير معقب عمييا" المسائؿ المكضكعية

كيمكف تصكر حالتيف لمخطأ غير العمدم ىما: الخطأ بغير تكقع، كالخطأ مع 
التكقع كيسمي " الخطأ الكاعي"، كالفارؽ بينيما ىك ما إذا كاف الجاني يتكقع النتيجة 

يسمي " الخطأ مع  آمبل في عدـ تكقعيا، بؿ ال يتقبميا كيعمؿ عمي تفادييا، كلذلؾ
التبصر أك الكاعي"، كبيف عدـ تكقع الجاني لمنتيجة بينما كاف في استطاعتو كمف 
كاجبو تكقعيا مف ناحية أخرم، كىك الخطأ غير الكاع أك بدكف تكقع، فمعيار التفرقة 

 ىك التكقع كعدـ أك إمكانية التكقع ككجكبو.

مجاؿ العمد حتي في حالة كفي الحاليف يظؿ الجاني في إطار الخطأ، كال يدخؿ 
تكقعو النتيجة، حيث أنو ال زاؿ غير راغب فييا كيسعي لتفادييا بكؿ السبؿ كاعتمادا 
عمي ميارتو الخاصة، كمف ثـ فيي تتميز عف القصد الجنائي االحتمالي، الذم يتكقع 

 فيو الجاني النتيجة اإلجرامية كيقبؿ حدكثيا.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .322، ص32، رقـ 63، مجمكعة األحكاـ، س39/2/6662المحكمة االتحادية العميا، جمسة  (6)
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لقصد الجنائي الذم يتميز عف القصد أما القصد الجنائي الخاص فيك أحد صكر ا
الجنائي العاـ بعنصر إضافي ىك اتجاه إرادة الجاني إلي نحك تحقيؽ كقائع أك 
عناصر بعيدة عف الركف المادم لمجريمة، كىك ما يككف الباعث الذم يدفعو إلي 
ارتكابيا، كمف ثـ نعتد بالباعث أك الغاية كعنصر في القصد الجنائي، خبلفا لنص 

مف قانكف العقكبات االتحادم " ال يعتد بالباعث عمي ارتكاب الجريمة ما لـ  40المادة 
ينص القانكف عمي خبلؼ ذلؾ"، كمف ثـ فاألصؿ ىك عدـ االعتداد بالبعاث عمي 
ارتكاب الجريمة ضمف أركانيا أك العناصر المككنة لتمؾ األركاف، خاصة الركف 

يصبح قصدا خاصا، يمـز تكافره، بجانب المعنكم، كلكف إذا أعتد المشرع بالباعث فإنو 
القصد العاـ القائـ عمي العمـ كاإلرادة، لقياـ الجريمة قانكنا. كتطبيقا لذلؾ قضت 

ثبكت تكافر القصد  -شرطيا  -المحكمة االتحادية العميا بأف " قياـ جريمة التبديد 
سبيؿ  الجنائي الخاص عمى انصراؼ نية المتيـ إلى إضافة الماؿ الذم تسممو عمى

تصرؼ المتيـ في الماؿ المسمـ  -الككالة إلى ممكو كاختبلسو لنفسو إضرار بمالكو 
ال تتحقؽ بمجرده جريمة التبديد إنما يتطمب فكؽ ذلؾ ثبكت نية تممكو إياه  -إليو 

 .(6)كحرماف صاحبو منو"

كما قضت محكمة تمييز دبي بأف " مف المقرر أف جريمة حيازة عممة مزيفة 
ج أك التعامؿ بيا ميما كانت عدد العمبلت التي كضعت في التعامؿ أك بقصد التركي

حازىا الجاني كذلؾ بكضع العممة المزيفة في التعامؿ بمجرد قبكليا أك أخذىا مف 
ف القصد الجنائي فيتعيف بالنسبة  الغير كما إذ قدميا الجاني مقابؿ شراء شيء كا 

الخاص كىك قصد التركيج أك التعامؿ لجريمة العممة المزيفة أك حيازتيا تكافر القصد 
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مف مايك سنة  30افؽ القضائية، جمسة االثنيف المك  34( لسنة 4المحكمة االتحادية العميا، الطعف رقـ )( 6)
السنة  -، كزارة العدؿ، العدد األكؿ 604)جزائي(، مطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة، رقـ  3003

 .944صػػ -ـ( 3003الرابعة كالعشركف )
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بالعممة المزيفة كجريمة التعامؿ تتـ بتقديـ الكرقة إلى الغير كلك لـ يقبميا أك كاف يعمـ 
 (6) بأنيا مزيفة."

كما قضت في حكـ آخر بأف " أف جريمة حيازة العممة الكرقية المقمدة بقصد 
ا ىك نية دفع العممة التركيح تستمـز فضبلن عف القصد الجنائي العاـ قصدنا خا صن

  (3) ".المقمدة إلى التداكؿ مما يتعيف عمى المحكمة التدليؿ عميو

كباستعراض مكقؼ التشريعات الجنائية العربية الخاصة بمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ 
 اإلرىاب، يمكف استخبلص اتجاىيف متمايزيف ليذه التشريعات، عمى النحك التالي:

تشريعات التي تجـر عمميات غسؿ األمكاؿ، سكاء كقعت يتضمف ال االتجاه األول:
بطريؽ العمد أك بطريؽ الخطأ، كيأتي عمي رأس ىذه التشريعات التشريع البحريني في 

، الذم عدد صكر 3062( لسنة 33، كتعديبلتو بالقانكف رقـ )3006لسنة  4المرسـك رقـ 
عتقاد أك ما يحمؿ عمي كمظاىر النشاط اإلجرامي في غسؿ األمكاؿ، " مع العمـ أك اال

االعتقاد بأنو متحصؿ مف جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في القانكف"، كذلؾ في 
( 3-3( مف المادة الثانية مف القانكف، بؿ إف البند )3-3القرات األربع التي تضمنيا البند )

حالة يتضمف صراحة تجريـ غسؿ األمكاؿ إذا تكافر العمد أك اإلىماؿ الجسيـ، كذلؾ في 
ارتكاب الجريمة مف الشخص االعتبارم، فإف كؿ شخص طبيعي كاف يعمؿ لديو كقت 
ارتكاب الجريمة أك لحسابو بأم صفة رسمية يككف مرتكبا لذات الجريمة، إذا تكافر لديو 
عنصر العمد أك اإلىماؿ الجسيـ، كبذلؾ يككف المشرع البحريني كاضحا كقاطعا في تجريـ 

ء تمت بطريؽ العمد أك بطريؽ الخطأ؛ المتمثؿ في كجكد االعتقاد أفعاؿ غسؿ األمكاؿ، سكا
لدم الجاني أك ما يحمؿ عمي ىذا االعتقاد بأف الماؿ متحصؿ مف جريمة مف الجرائـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، محكمة 3002يكنيك  03"جزاء"، جمسة االثنيف  3002لسنة  623محكمة تمييز دبي، الطعف رقـ  (6)

عاـ  (، مجمكعة األحكاـ كالمبادئ القانكنية الصادرة في المكاد الجزائية32فني، رقـ )المكتب ال -التمييز 
 العدد التاسع عشر. –"جزاء"  – 3002

، دائرة 3004إبريؿ  34)جزاء(، جمسة السبت  3002( لسنة 469تمييز دبي، الطعف رقـ )محكمة  (3)
 3004عاـ  -جزاء  –العدد الخامس عشر  (،26المكتب الفني، رقـ ) -أحكاـ التمييز  –المحاكـ )دبي( 

 .649صػ  –
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المنصكص عمييا في القانكف كجرائـ أصمية لغسؿ األمكاؿ، ك كذلؾ في حالة اإلىماؿ 
 مة.الجسيـ لمف يعمؿ لدم الشخص االعتبارم مرتكب الجري

، ذات النيج، حيث عرؼ 3060لسنة  4كقد تبني التشريع القطرم في القانكف رقـ 
تحكيؿ أك نقؿ أمكاؿ مف قبؿ أم شخص يعمـ أك كاف ينبغي أف  (6غسؿ األمكاؿ بأنو " 

 يككف عمى عمـ أك لديو اشتباه بأف ىذه األمكاؿ ىي متحصبلت جريمة.....".

، 3069لسنة  20مف المرسـك السمطاني رقـ  9كما تبني التشريع العماني في المادة 
نيج المساكاة بيف العمد كالخطأ في تجريـ غسؿ األمكاؿ، فنص عمي أف " يعد مرتكبا 
لجريمة غسؿ األمكاؿ كؿ شخص، سكاء كاف ىك مرتكب الجريمة األصمية أك شخص 

شتبو بأف آخر، يقـك عمدا بأحد األفعاؿ اآلتية، مع أنو يعمـ، أك كاف عميو أف يعمـ، أك ي
 األمكاؿ عائد جريمة".

كبذلؾ يساكم المشرع، في تمؾ التشريعات، في شأف ارتكاب أفعاؿ غسؿ األمكاؿ، بيف  
عمـ الجاني ككجكب عممو بأف األمكاؿ متحصبل لجريمة، بؿ يساكم بيف العمـ ككجكب العمـ 
، مف جانب كبيف كجكد اشتباه لدم الجاني بأف الماؿ محؿ الغسؿ متحصؿ مف جريمة

كاالشتباه يعني تكافر بعض األمارات أك الشبيات حكؿ طبيعة الماؿ كمصدره، فإذا كاف 
عمي الجاني أف يعمـ بأف الماؿ متحصؿ مف جريمة كمع ذلؾ قصر في ىذا العمـ كلـ يتخذ 
الحيطة كالحذر في التعامؿ مع ىذا الماؿ فإنو يككف قد كقع في خطأ، ألنو لـ يكف يعمـ 

حصبلت جريمة، كلكنو لـ يتخذ ما يمـز لمتحقؽ مف مصدر الماؿ حقيقة أف مصدر المت
محؿ الغسؿ كمف ثـ استحؽ العقاب، كىنا يساكم في العقكبة بيف جريمة غسؿ األمكاؿ 

 العمدية كتمؾ التي تقع بطريؽ الخطأ.

 203كمف التشريعات األجنبية التي تبنت ىذا االتجاه التشريع السكيسرل في المادتيف )
ثالثا(؛ حيث عاقبت األكلي عمي غسؿ األمكاؿ العمدم كالثانية عمي غسؿ  203مكررا، ك 

األمكاؿ بإىماؿ أك دكف حرص، ككذلؾ المشرع األلماني الذم عاقب عمي غسؿ األمكاؿ 
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بطريؽ العمد أك بطريؽ الرعكنة، كتعني أنو كاف في مقدكر الجاني كاستطاعتو العمـ 
 .  (6)بالمصدر غير المشركع لمماؿ محؿ الغسؿ

كنحف نؤيد ىذا االتجاه في التجريـ نظرا لصعكبة إثبات العمـ في جرائـ غسؿ األمكاؿ، 
كما أف طبيعة غسؿ األمكاؿ تتطمب جممة معقدة كمتشابكة مف اإلجراءات التي قد يصعب 
معيا إثبات العمـ اليقيني لمجاني بمصدر الماؿ، كلكف يسيؿ إثبات تقصيره في الحيطة 

ي تمقي ىذا الماؿ، خاصة مع تطكر أساليب غسؿ األمكاؿ، كليس كالحذر أك رعكنتو ف
خافيا ما يحدث لمعديد مف الناس مف تمقييـ رسائؿ تفيد باستعداد المرسؿ إيداع مبالغ كبيرة 
في حساباتيـ البنكية مقابؿ المكافقة عمى اقتطاع جزء لصاحب الحساب، بعد إرساؿ بياناتو 

الحساب، متمقي األمكاؿ، ال يمكف إثبات عممو البنكية لممرسؿ، كال يخفي أف صاحب 
بمصدر ىذه األمكاؿ، بؿ يمكف أف يككف المرسؿ شرح لو أسبابا مشركعة لممكيتو ىذه 
األمكاؿ، كىنا سيفمت متمقي األمكاؿ مف العقاب النتفاء عممو، أك عممو غير الحقيقي 

لية كبيرة بدكف سبب بحقيقة المصدر غير المشركع لؤلمكاؿ، بالرغـ مف أف تمقي مبالغ ما
كاضح كمعقكؿ يبرر ذلؾ، ىك أمر ينافي المنطؽ السميـ، كىنا كاف يجب عمي ىذا 
الشخص أف يبذؿ قدرا مف الجيد في التعرؼ عمي حقيقة ىذا الماؿ، فإف لـ يفعؿ يككف قد 

 ارتكب خطأ يستكجب العقاب.

اؿ بطريؽ تمثمو التشريعات التي تعاقب عمي جريمة غسؿ األمك  االتجاه الثاني:
العمد، حيث تتطمب ثبكت عمـ الجاني بأف المتحصبلت محؿ الغسؿ متأتية مف جريمة، 
فإذا انتفي ىذا العمـ أك كقع الجاني في غمط في الكاقع ينفي ىذا العمـ، ككاف الغمط مبنيا 
عمي أسباب معقكلة، كبعد البحث كالتحرم كفقا لقانكف العقكبات االتحادم، فإنو ينتفي لديو 

 د الجنائي.القص

كيمكف تمييز نكعيف مف التشريعات في ىذا االتجاه؛ النكع األكؿ يتبني القصد الجنائي 
العاـ، أم يكتفي بعمـ الجاني بأف الماؿ محؿ الغسؿ متحصؿ مف جريمة، مع اتجاه ارادتو 
إلي ارتكاب السمكؾ اإلجرامي المككف لجريمة غسؿ األمكاؿ، كذلؾ بالنسبة لكافة صكر 
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 66أحمد عبدالظاىر، مرجع سابؽ، ص (6)
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جرامي في غسؿ األمكاؿ؛ كيدخؿ ضمف ىذه التشريعات كؿ مف: نظاـ مكافحة السمكؾ اإل
مف متحصبلت ، بالنص عمي عبارة " مع عممو بأنيا 3062غسؿ األمكاؿ السعكدم لعاـ 

مف المادة الرابعة منو عمي طرؽ اثبات  3". بؿ إف النظاـ نص صراحة في البند جريمة
القصد أك العمـ أك الغرض في ارتكاب جريمة ُيتحقؽ مف القصد الجنائي بالنص عمي أف " 

" كبالمثؿ  .غسؿ األمكاؿ مف خبلؿ الظركؼ كالمبلبسات المكضكعية كالكاقعية لمقضية
، بنصو عمي أف " يعد مرتكبا لجريمة 3062لسنة  609المشرع الككيتي في القانكف رقـ 

يمي:....". كما  غسؿ األمكاؿ كؿ مف عمـ أف األمكاؿ متحصمة مف جريمة، كقاـ عمدا بما
يدخؿ ضمف ىذا النكع كؿ مف التشريع البحريني، كالتشريع العماني، فيما يتعمؽ بالعقاب 

 عمي جريمة غسؿ األمكاؿ العمدية، عمي النحك السابؽ بيانو.

أما النكع الثاني مف التشريعات، في ىذا االتجاه، كالتي تتبني الصكرة العمدية لغسؿ 
لقصد الجنائي الخاص، بجانب القصد العاـ، في بعض صكر األمكاؿ فقط، فإنيا تتبني ا

السمكؾ اإلجرامي في غسؿ األمكاؿ، مف خبلؿ اعتدادىا بالباعث أك الغاية مف ىذا 
؛ 3003لسنة  20السمكؾ، كمف بيف ىذه التشريعات، التشريع المصرم في القانكف رقـ 

جرامي في جريمة لـ يكف يجعؿ مف اإلخفاء كالتمكيو صكرة مف صكر السمكؾ اإلحيث 
غسؿ األمكاؿ، بؿ عمى العكس مف ذلؾ، جعمو يمثؿ الركف المعنكم في ىذه الجريمة، 
حيث كاف يستمـز أف يككف اكتساب األمكاؿ أك حيازتيا أك التصرؼ فييا أك ادارتيا أك 
حفظيا أك ايداعيا أك ضمانيا أك استثمارىا أك نقميا أك تحكيميا أك التبلعب فييا ػ أف تككف 

صكرة مف تمؾ الصكر ػ بقصد اخفاء الماؿ أك تمكيو طبيعتو أك مصدره أك مكانو أك  أل
صاحبو أك صاحب الحؽ فيو أك تغيير حقيقتو أك الحيمكلة دكف اكتشاؼ ذلؾ، أك عرقمة 
التكصؿ إلى شخص مف ارتكب الجريمة المتحصؿ منيا الماؿ. كىذا عمي الرغـ مف أف 

تمثؿ لب كجكىر عمميات غسؿ األمكاؿ، لذا فقد  عممية اخفاء كتمكيو حقيقة األمكاؿ
حرصت اتفاقية فيينا كاالتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشركع فى المخدرات 

 .(6)كالمؤثرات العقمية عمى جعميا جريمة تستكجب فى ذاتيا عقاب مقترفييا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .23مصطفى طاىر، مرجع سابؽ، ص   (6)
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ريمة قد أضفى عمى ج  -في القانكف قبؿ تعديمو  –كبذلؾ يككف المشرع المصرم  
غسؿ األمكاؿ ػ بغير مقتض ػ قصدا خاصا، شديد الصعكبة فى اثباتو، كعمي جميع صكر 
النشاط اإلجرامي فييا، كقد حدد المشرع صكرا ليذا القصد الخاص، كىذا عمى عكس 
القكاعد العامة التى تحدد القصد الخاص فى اتجاه نية الجانى إلى أمر آخر خارج عف 

ية الجاني إلى تممؾ األمكاؿ فى جريمة السرقة، كاتجاه نية أركاف الجريمة، مثؿ اتجاه ن
الجانى إلى إزىاؽ الركح فى جريمة القتؿ العمدل، كلعؿ ىذا أمر قد تتطمبو الطبيعة 
االقتصادية لجريمة غسؿ األمكاؿ كعدـ إمكانية حصر كسائميا أك طرقيا، كمع ىذا فإف 

لقكاعد العامة فى التجريـ، كمع ىذا ذلؾ كاف يعد خركجا ػ غير محمكد كغير دقيؽ ػ عمى ا
يمكف القكؿ إف المشرع المصرم،  فى اتخاذه قصد اإلخفاء أك التمكيو قصدا جنائيا خاصا 
في جميع صكر النشاط اإلجرامي لغسؿ األمكاؿ، كاف أقرب إلى االتفاقية العربية لمكافحة 

ػ ب ػ 6مادة الثانية )، فى ال6664االتجار غير المشركع فى المخدرات كالمؤثرات العقمية 
"(، كالتي جرمت تحكيؿ األمكاؿ أك نقميا مع العمـ بأنيا متحصمة مف أية جريمة 6"

منصكص عمييا.... بيدؼ اخفاء أك تمكيو المصدر غير المشركع لؤلمكاؿ، أك قصد 
مساعدة أل شخص متكرط فى ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ عمى االفبلت مف العكاقب القانكنية 

لكنو ػ مع ذلؾ ػ لـ يساير االتفاقية إلى منتياىا، حيث عاقبت عمى اإلخفاء ألفعالو. ك 
كالتمكيو لحقيقة األمكاؿ أك مصدرىا أك مكانيا...الخ، كصكرة مف صكر السمكؾ اإلجرامي 
فى غسؿ األمكاؿ، ثـ جرمت سمكؾ االكتساب أك الحيازة أك االستخداـ لؤلمكاؿ مع العمـ 

 بمصدرىا.

، 3064لسنة  29صرم عف ىذا التكجو، بالقرار بقانكف رقـ كقد عدؿ المشرع الم
، حيث قصر قصد اإلخفاء كالتمكيو عمي 3003لسنة  20بتعديؿ بعض أحكاـ القانكف رقـ 

الصكرة األكلي لمنشاط اإلجرامي في غسؿ األمكاؿ فقط، دكف غيرىا مف الصكر، كىي 
لنسبة ليا قصدا خاصا، يتمثؿ صكرة تحكيؿ أك نقؿ األمكاؿ، فقد استمـز المشرع المصرم با

في الباعث عمي التحكيؿ أك النقؿ لؤلمكاؿ؛ بأف يككف إخفاء الماؿ أك تمكيو طبيعتو أك 
مكانو أك صاحبو أك صاحب الحؽ فيو، أك تغيير حقيقة الماؿ أك الحيمكلة دكف اكتشاؼ 
ذلؾ أك عرقمة التكصؿ إلي مرتكب الجريمة األصمية.، أما الصكر األخرل لمنشاط 
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اإلجرامي في غسؿ األمكاؿ فبل يتطمب المشرع بالنسبة ليا قصدا خاصا، كيكفي لقياـ 
 الجريمة بشأنيا تكافر القصد العاـ بعنصريو العمـ كاإلرادة.

كرغـ أف المشرع القطرم جمع بيف العمد كالخطأ في تجريـ غسؿ األمكاؿ، إال أنو 
اء بالقصد العاـ بالنسبة لبعض بالنسبة لجريمة غسؿ األمكاؿ العمدية، جمع بيف االكتف

صكر النشاط اإلجرامي، كتطمب القصد الخاص بجانب القصد العاـ بالنسبة لصكر أخرم 
لغرض إخفاء أك مف النشاط اإلجرامي كىما حالتي التحكيؿ كنقؿ األمكاؿ، فيجب أف يككنا 

حجب المصدر غير المشركع ليذه األمكاؿ أك بيدؼ مساعدة أم شخص متكرط في 
 ب الجريمة األصمية لمتخمص مف اآلثار القانكنية ألفعالو.ارتكا

أما المشرع اإلماراتي فمـ يغير منيجو بالنسبة لمقصد الجنائي في جرائـ غسؿ األمكاؿ 
، كحتي تعديؿ ىذا القانكف بالقانكف 3003لسنة  4منذ صدكر القانكف االتحادم رقـ 

( لسنة 30سـك بقانكف اتحادم رقـ )، إلي حيف إلغاؤه بالمر 3064( لسنة 6االتحادم رقـ )
؛ حيث جمع بيف جريمة غسؿ األمكاؿ التي تتطمب قصدا خاصا، بجانب القصد 3062

الجنائي العاـ، كجريمة غسؿ األمكاؿ التي يكتفي بشأنيا بتكافر القصد الجنائي العاـ، حيث 
ك الحفظ تطمب القصد الجنائي الخاص في أم مف نشاط : التحكيؿ أك النقؿ أك اإليداع أ

أك االستثمار أك االستبداؿ أك اإلدارة، الذم يرد عمي المتحصبلت مف جناية أك جنحة، 
 بقصد إخفاء أك تمكيو مصدرىا ) المتحصبلت( غير المشركع.

أما باقي صكر النشاط اإلجرامي في غسؿ األمكاؿ الكاردة في القانكف، فقد اكتفي 
ىي: إخفاء أك تمكيو حقيقة المتحصبلت أك المشرع بالنسبة ليا بالقصد الجنائي العاـ، ك 

عمقة بيا أك ممكيتيا، مصدرىا، أك مكانيا أك طريقة التصرؼ فييا أك حركتيا أك الحقكؽ المت
استخداـ المتحصبلت؛ حيث يكفي أف يتكافر العمـ بحقيقة المتحصبلت كاكتساب أكحيازة أك 

 حددة عمي النحك السابؽ.كاتجاه إرادة الجاني الرتكاب أحد صكر النشاط اإلجرامي الم

كيتضح مما سبؽ تشابو مكقفي المشرع المصرم كاإلماراتي في خصكص القصد 
الجنائي في جريمة غسؿ األمكاؿ، مف حيث الجمع بيف القصد العاـ كالقصد الخاص، كفقا 
لصكر النشاط اإلجرامي، كمف ثـ فإنو في حالتي التحكيؿ كالنقؿ في القانكف المصرم، 

ؿ أك النقؿ أك اإليداع أك الحفظ أك االستثمار أك االستبداؿ أك اإلدارة، في كحاالت التحكي
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القانكف اإلماراتي يجب التأكد مف انصراؼ إرادة الجاني إلي اإلخفاء كالتمكيو، بمعني أف 
الباعث عمي ارتكاب أم مف تمؾ الصكر ىك إخفاء كتمكيو المصدر غير المشركع أك 

ىذا الباعث، حتي مع قياـ عمـ الجاني بأف األمكاؿ  الماؿ المتحصؿ منو، فإذا انتفي
متحصمة مف جريمة، كاتجاه إرادتو الرتكاب السمكؾ اإلجرامي، فبل تقـك جريمة غسؿ 
األمكاؿ في ىذه الصكر، كىذا ال يمنع مف قياـ جرائـ أخرم، قد تمكف مرتبطة بغسؿ 

ت غسؿ األمكاؿ، إذا األمكاؿ، األمر الذم يصعب معو مبلحقة المتيميف بارتكاب عمميا
تمثؿ نشاطيـ في إحدم الصكر التي تتطمب قصدا خاصا، كعمي المحكمة أف تتبيف 
القصد الخاص كتقيـ الدليؿ عميو مف الكقائع المطركحة في الجمسة، دكف معقب عمييا مف 
ال كاف حكميا مشكبا  المحكمة العميا، فيي تستقؿ بذلؾ ككنو مسألة مكضكعية، كا 

تطبيقا لذلؾ بأف "....كاستخبلص القصد الجنائي في الجريمة  بالقصكر، كقد قضي
المحكمة الحقيقة التي اقتنعت بيا كأكردت دليميا كأقامت قضاءىا   مكضكعي متى بينت

". فإذا نازع المتيـ في قياـ القصد الجنائي لدية كجب (6)عمى أسباب سائغة تكفي لحممو
يجب أف يككف استظيار أك استنباط القصد  . كما(3)عمي المحكمة استظياره استظيارا كافيا

 .(2)الجنائي مف عناصر مطركحة في الدعكل

كخبلصة القكؿ فيما يتعمؽ بمكقؼ التشريع الجنائي اإلماراتي الخاص بمكافحة غسؿ 
األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب، أنو يتبني الجمع في التجريـ بيف جريمتي غسؿ األمكاؿ ذات 

، حتي اآلف، فمـ يأخذ 3003، كذلؾ منذ صدكره عاـ القصد العاـ كذات القصد الخاص
بتجريـ غسؿ األمكاؿ عمي أساس الخطأ، كلكنو يتطمب العمد دائما، سكاء في صكرة القصد 
العاـ بالنسبة لبعض صكر النشاط اإلجرامي، أك القصد الخاص بالنسبة لمصكر األخرل، 

حؿ الغسؿ ىي متحصمة مف كىك بذلؾ يستمـز العمـ اليقيني لدم الجاني بأف األمكاؿ م
جناية أك جنحة، كمف ثـ فإف كؿ ما يشكب ىذا العمـ فيكقعو في غمؾ أك ينفيو، يؤثر في 
تكافر القصد الجنائي، كمف ثـ قياـ جريمة غسؿ األمكاؿ، بؿ إنو في بعض الصكر يتطمب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القضائية "شرعي  32لسنة  2القضائية،  32لسنة  906، 364المحكمة االتحادية العميا، الطعكف أرقاـ  (6)

 جزائي"، مرجع سابؽ.

 )جزاء(، مرجع سابؽ. 3002( لسنة 469رقـ ) محكمة تمييز دبي، الطعف (3)

 )جزاء(، مرجع سابؽ. 3002( لسنة 469محكمة تمييز دبي، الطعف رقـ ) (2)
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 ثبكت انصراؼ إرادة الجاني مف بعض أنشطة غسؿ األمكاؿ إلي إخفاء أك تمكيو الماؿ أك
 غسؿ األمكاؿ. إثبات مما يفرض مزيد مف الصعكبة عمي طريؽ المشركع لو، غير المصدر

ف كاف مكقؼ المشرع اإلماراتي مف القصد الجنائي، عمي النحك  كمف جانبنا نرم إنو كا 
السابؽ، يتفؽ مع مبدأ الشرعية، الذم يفرض عدـ التكسع في افتراض العمـ، كمف ثـ يتفؽ 

في ىذه  –ال يعد كافيا  –مف كجية نظرنا  –الدكلية، إال أنو مع المكاثيؽ كالمقررات 
لمبلحقة عمميات غسؿ األمكاؿ التي تتسـ بالتطكر كالتعدد كالقدرة عمي التغير  –الصكرة 

مف كقت آلخر، كال نجد األمر غريبا، إذا عاقب االمر عمي صكر النشاط اإلجرامي جميعا 
مصدر الماؿ أك طبيعتو فييا جميعا، أسكة دكف تطمب تكافر قصد اإلخفاء أك التمكيو ل

بالعديد مف التشريعات الجنائية العربية الحديثة، كما ال نرم غضاضة في تجريـ غسؿ 
األمكاؿ عمي أساس الخطأ، كالقائـ عمي أساس إمكانية تكقع النتيجة اإلجرامية القانكنية، أك 

النشاط اإلجرامي في غسؿ كجكب ىذا التكقع مف الجاني، ذلؾ أف المشرع يعتد باألساس ب
األمكاؿ، كمف ثـ يمكف االكتفاء بشبية العمـ، خاصة كأف القكاعد العامة في قانكف العقكبات 

مف قانكف العقكبات االتحادم، في الغمط في الكقائع  26تؤيد ذلؾ، حيث اشترطت المادة 
أساس مف الذم ينفي العمـ أف يككنا العتقاد الخاطئ قائما عمي أسباب معقكلة، كعمي 

البحث كالتحرم، فإذا لـ يكف عدـ العمـ قائما عمي أسباب معقكلة، كبعد البحث كالتحرم، 
فإف الجاني يككف قد أخطأ خطئا جسيما يستكجب العقاب، حتي لك بعقكبة أخؼ مف عقكبة 
العمد؛ ذلؾ أف غسؿ األمكاؿ يقـك أصبل عمي االشتباه، فيك أساس اكتشاؼ عمميات 

يف الكطني كالدكلي، كمف ثـ فاليقيف الذم يتطمبو المشرع عند التجريـ الغسؿ عمي المستكي
يككف صعب المناؿ في غسؿ األمكاؿ، كمف ثـ ينبغي التخفيؼ مف حدة ىذا اليقيف لضبط 

 كتفعيؿ عمميات المبلحقة القضائية كتحقيؽ الردع العاـ كالخاص.
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 المبحث الثالث
 األحكام المشتركة في جرائم غسل األموال 

 -: تمييد وتقسيم 

في ىذا الفصؿ سنركز عمي األحكاـ الكاردة في القسـ العاـ لقانكف العقكبات كمدم 
انطباقيا عمي جرائـ غسؿ األمكاؿ كمف ثـ سنعرض ألحكاـ الشركع في تمؾ الجرائـ كأحكاـ 
المساىمة الجنائية التبعية أك األصمية في تمؾ الجرائـ ككذلؾ أحكاـ العقاب عمي جرائـ 

األمكاؿ ، لمكقكؼ عمي ما إذا كانت تمؾ الجرائـ ليا خصكصية بالنسبة لتمؾ غسؿ 
األحكاـ، أـ أنو ال يكجد ما يميزىا عف الجرائـ األخرل، خاصة كأف تمؾ الجرائـ ليا طبيعة 
خاصة سكاء مف حيث تشابؾ عممياتيا كمراحميا، أك مف حيث نكعية مرتكبييا كتعدد 

لحدكد كصعكبة اكتشافيا كتتبع مرتكبييا، فضبل عف أماكف ارتكابيا كامتدادىا عبر ا
ارتكابيا مف قبؿ عصابات كجماعات إجرامية عمي درجة عالية مف الخطكرة اإلجرامية، 

 كسكؼ نقسـ ىذا المبحث إلي مطمبيف عمي النحك التالي:

 المطمب األول: أحكام الشروع في جرائم غسل األموال 

 ن جرائم غسل األموال المطمب الثاني: المسئولية الجنائية ع
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 المطمب األول 
 أحكام الشروع في جرائم غسل األموال 

 تمييد وتقسيم:

 2حدد المشرع الجنائي اإلماراتي مفيـك الشركع في قانكف العقكبات االتحادم رقـ 
منو عمى أف " الشركع ىك البدء في تنفيذ فعؿ بقصد  24، بنصو في المادة 6622لسنة 

ؼ أك خاب أثره ألسباب ال دخؿ إلرادة الجاني فييا. كيعد بدءا في ارتكاب جريمة إذا أكق
التنفيذ ارتكاب فعؿ يعتبر في ذاتو جزء مف األجزاء المككنة لمركف المادم لمجريمة أك يؤدم 
إليو حاال كمباشرة. كال يعتبر شركعا في الجريمة مجرد العـز عمى ارتكابيا كال األعماؿ 

 نكف عمي خبلؼ ذلؾ".التحضيرية ليا ما لـ ينص القا

كبيانا ليذا المعني الكارد في القانكف، قضت محكمة تمييز دبي بأنو "...فبل يشترط 
لتحقؽ الشركع أف يبدأ الفاعؿ في تنفيذ أحد األعماؿ المككنة لمركف المادم لمجريمة بؿ 
يكفي العتبار أنو شرع في ارتكاب الجريمة أف يبدأ في تنفيذ فعؿ ما سابؽ مباشرة عمى 
تنفيذ الركف المادم ليا كيؤدم إليو حتمنا أم أنو يكفي أف يككف الفعؿ الذم باشره الجاني 
ىك الخطكة األكلى في سبيؿ ارتكاب الجريمة كأف يككف بذاتو مؤدينا حاالن كبطريؽ مباشر 
إلى ارتكاب الجريمة، كتقدير العكامؿ التي أدت إلى كقؼ الفعؿ كككف األسباب التي مف 

الجريمة سكاء كانت أسبابنا إرادية أك خارجة عف إرادة الجاني ىك أمر متعمؽ  أجميا لـ تتـ
، كىك ذات المعنى الذم سبؽ أف أكدت (6)بالكاقع مما يدخؿ في سمطة قاضي المكضكع"

عميو المحكمة االتحادية العميا؛ حيث قضت بأنو " لما كاف الثابت في األكراؽ يدؿ عمى أف 
الجنيف المراد إسقاطو كأنو كمؼ الممرضة التي تعمؿ معو الطاعف أمر الشاىدة بتصكير 

بإعداد غرفة العمميات تمييدنا إلجراء عممية اإلجياض ثـ أعطاىا حقنة كأقدـ عمى إعطائيا 
الحقنة الثانية إال أف الشاىدة كشفت لو عف شخصيتيا فأكقؼ تنفيذ فعؿ اإلجياض لسبب 

 يشترط في تحقؽ الشركع أف يبدأ الفاعؿ ال دخؿ إلرادة الطاعف فيو لما كاف ذلؾ ككاف ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دائرة العدؿ ، 3002نكفمبر  36)جزاء(، جمسة السبت  3002( لسنة 322تمييز دبي، الطعف رقـ ) (6)
 .202، صػ3002اـ الجزء الثاني، ع –)دبي(، المكتب الفني، العدد الرابع عشر )جزاء( 
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في تنفيذ جزء مف األعماؿ المككنة لمركف المادم لمجريمة بؿ يكفي العتباره شارعنا في 
ارتكاب جريمة أف يأتي فعبلن ما سابقنا عمى تنفيذ الركف المادم منيا كمؤدينا إليو حاالن كىك 

ا  ما يتكافر في األعماؿ السالفة الذكر التي أقدـ عمييا الطاعف كأف ما ارتكبو يككف شركعن
  ."(6)في جريمة اإلجياض كعميو يككف ما جاء بالنعي في غير محمو

كسكؼ نعرض فيما يمي لمدم إمكانية تصكر الشركع في جرائـ غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ 
 اإلرىاب كفقا لمنظرية العامة لمجريمة، ككذلؾ العقاب عميو، عمي النحك التالي:

 

 الفرع األول
 يم الشروع في غسل األموال تجر 

يتنازع تحديد مفيـك الشركع في الجريمة اتجاىاف أحدىما شخصي كاآلخر مكضكعي، 
مف قانكف العقكبات االتحادم، يتضح أف المشرع الجنائي اإلماراتي  24كبدراسة المادة 

عمد إلى الجمع بيف االتجاىيف، حيث أخذ باالتجاه الشخصي في تعريؼ الشركع في الفقرة 
األكلي مف المادة، كأضاؼ إليو االتجاه المكضكعي في الفقرة الثانية منيا، كذلؾ تبلفيا 

 .  (3) لبلنتقادات التي كجيت لكؿ اتجاه عمى حدة

كلقياـ الشركع في الجريمة يمـز تكافر ركنيف: أحدىما مادم يتمثؿ في البدء في التنفيذ، 
لسبب خارج عف إرادة الجاني، بمعني  بالشكؿ الذم نص عميو القانكف، كعدـ تماـ الجريمة

عدـ حصكؿ نتيجة الجريمة، كالثاني ىك الركف المعنكم كالذم يتككف مف قصد ارتكاب 
الجريمة تامة ) القصد الجنائي(، كقد قضت محكمة النقض المصرية، تطبيقا لذلؾ، أف " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القضائية، جمسة األربعاء المكافؽ  64( لسنة 639(، )632المحكمة االتحادية العميا، الطعناف رقما ) (6)

كزارة العدؿ،السنة الخامسة عشرة  -، مطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة 6662مف يكنيو سنة  69
 .339صػ  -( 6662)

كبات االتحادم لدكلة اإلمارات العربية المتحدة، القسـ العاـ، الجزء حسف محمد ربيع، شرح قانكف العق (3)
 .330، ص 3009األكؿ )المبادئ العامة لمجريمة(، أكاديمية شرطة دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
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غفالو يقتضي نقض ال ، (6)حكـ"بياف ركف العمد في جرائـ الشركع في القتؿ أمر كاجب كا 
كالركف المعنكم في الشركع ىك ذات الركف المعنكم في الجريمة التامة ىناؾ ثبلث صكر 
متصكرة لمشركع في الجريمة ىي: الشركع التاـ، كيطمؽ عميو الجريمة الخائبة، حيث يستنفذ 
فيو الجاني السمكؾ اإلجرامي كامبل كلكف ال تتحقؽ النتيجة لسبب أك أسباب خارجة عف 

الصكرة الثانية ىي الشركع الناقص، كيسمي الجريمة المكقكفة، كفيو ال يستطيع إرادتو، ك 
الجاني استكماؿ السمكؾ اإلجرامي المككف لمركف المادم، فبل يكتمؿ النشاط اإلجرامي 
لسبب ال دخؿ إلرادة الجاني فيو، أما الصكرة الثالثة لمشركع فيي الشركع المستحيؿ، 

، كلـ يرد ذكر ىذه الصكرة أك مسمي " الجريمة المستحيمة كيطمؽ عميو الجريمة المستحيمة
" ضمف نصكص قانكف العقكبات، كىذه الصكرة يستنفذ فييا الجاني السمكؾ اإلجرامي، مثؿ 
الجريمة الخائبة، كلكف النتيجة ال تقع بسبب استحالة كقكعيا أصبل، كسبب عدـ تحقؽ 

فاعؿ منذ بدايتو، كىذا السبب ىك معاصر لسمكؾ ال –في الجريمة المستحيمة  –النتيجة 
استحالة كقكع الجريمة التي أقدـ عمي ارتكابيا، حتي لك تكافر في الجاني ميارة ارتكابيا، 
كقد يرجع ذلؾ إلي عدـ تكافر محميا مثؿ سرقة شخص أمكاؿ مممككة لو أصبل، أك اطبلؽ 

ة التي النار عمي شخص ميت أصبل بيدؼ قتمو، كقد تككف االستحالة بسبب الكسيم
استخدمت أصبل الرتكاب الجريمة؛ مثؿ إطبلؽ النار عمي المجني عميو مف سبلح غير 

، (3)صالح أصبل لبلستخداـ، كىناؾ خبلؼ في الفقو حكؿ العقاب عمي الجريمة المستحيمة
بيد أف الشركع في صكرة الجريمة المكقكفة كالجريمة الخائبة فبل خبلؼ حكؿ ضركرة 

 ف.العقاب عميو في الحالتي

كيتضح مما سبؽ أف الشركع في الجريمة يفترض أف لمجريمة نتيجة مادية مممكسة في 
الكاقع يتطمب المشرع الجنائي حدكثيا، فإذا لـ تحدث لسبب ال دخؿ إلرادة الجاني فيو، 
عكقب عمي السمكؾ اإلجرامي أك الجزء مف السمكؾ الذم تـ ارتكابو، بكصفو شركعا، كىذا 

أف األصؿ العاـ أف الجرائـ التي ال يتطمب النمكذج القانكني ليا  يعني بمفيـك المخالفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مجمكعة القكاعد القانكنية، 6622أبريؿ،  63، جمسة 26نقض جنائي، محكمة النقض المصرية، ؽ  (6)

 .93، صالجزء الرابع

 كما بعدىا. 390في عرض ىذا الخبلؼ: انظر، حسف محمد ربيع، مرجع سابؽ، ص  (3)
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نتيجة مادية مممكسة، ال يككف ىناؾ مجاؿ لحدكث الشركع فييا، ما لـ ينص المشرع عمي 
؛ (6)خبلؼ ذلؾ، حيث يفرؽ الفقو الجنائي بيف النتائج ذات الضرر كالنتائج ذات الخطر

القانكنية المترتبة عمي السمكؾ اإلجرامي في كجريمة الخطر تطمؽ عندما تتمثؿ النتيجة 
مجرد تيديد المصمحة المحمية بالخطر دكف استمزاـ اإلضرار الفعمي بيا، مثؿ جريمة 
احراز سبلح بدكف ترخيص، كجريمة الرشكة، فبل ينتظر المشرع تحقؽ أية نتيجة ضارة 

ة محاكلة قمب كلكف يكتفي بمجرد الفعؿ الذم عرض المصمحة المحمية لمخطر، مثؿ جريم
 نظاـ الحكـ.

 كيرم البعض

، أف المفيـك المادم لمنتيجة ىك األقرب إلي اتجاه القانكف، كىك كحده  (3)
الذم يدخؿ في تككيف الركف المادم، كنحف مف جانبنا نؤيد ىذا الرأم، بكصؼ أف المفيكـ 

 القانكني لمنتيجة قد يفصح عف عمة التجريـ.

فإنو ال يتصكر فييا الشركع لعدـ تطمب المشرع نتيجة كبالنسبة لجرائـ غسؿ األمكاؿ، 
مادية مممكسة، كمع ىذا فيمكف أف يتصكر الشركع في تمؾ الجرائـ في صكرة الجريمة 
نما يأتي فقط جزء  المكقكفة، كىي التي ال يستنفذ فييا الجاني النشاط اإلجرامي كامبل، كا 

تـ إيقاؼ ىذا النشاط لسبب ال مف ىذا النشاط بقصد ارتكاب الجريمة تامة، كمع ذلؾ ي
دخؿ إلرادة الجاني فيو. كالشركع متصكر في الجنايات كالجنح عمي السكاء، مف حيث 
المبدأ، فيك ال يتكقؼ عمي جسامة الجريمة، كلكنو يتكقؼ عمي السمكؾ اإلجرامي فييا 

ي ال كطبيعة النتيجة التي تطمبيا النمكذج القانكني ليا، فيناؾ صكر مف السمكؾ اإلجرام
 يتصكر فييا الشركع مثؿ حيازة المادة المخدرة، فالحيازة ال يتصكر البدء في تنفيذىا.

كعمى ذلؾ فالحديث عف الشركع في جريمة غسؿ األمكاؿ، يقصد بو البدء في تنفيذ 
السمكؾ اإلجرامي السابؽ تعداد كشرح صكره المختمفة، دكف اكتماؿ ىذا السمكؾ لسبب ال 

و، مثؿ اكتشافو مف قبؿ مكظؼ البنؾ عندما أراد أف يكدع مبمغ دخؿ إلرادة الجاني في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمكد محمكد مصطفي، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، الطبعة العاشرة، مطبعة جامعة القاىرة،  (6)

، 6626؛ مأمكف سبلمة، قانكف العقكبات، القسـ العاـ، دار الفكر العربي، القاىرة، 320، ص 6622
 ..632ص

 .696حسني الجندم، مرجع سابؽ، ص  (3)



 امام حسنين خليل عطاهللد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

291 
 

متحصؿ مف جريمة بالبنؾ، كقدـ المبمغ بالفعؿ لممكظؼ، كلكنو لـ يكدعو في حسابو بسبب 
اكتشاؼ أمره، مف خبلؿ اإلجراءات المصرفية الخاصة ب " اعرؼ عميمؾ كاحفظ قيكده"، 

 فيككف ىنا قد ارتكب شركعا في غسؿ األمكاؿ.

مجرد العـز عمي ارتكاب الفعؿ فبل يعد شركعا، كتطبيقا لذلؾ قضت المحكمة  أما
بأنو "....كحيث إف كؿ  –بشأف جريمة إدخاؿ متسمميف إلي داخؿ الدكلة  –االتحادية العميا 

ما ىك ثابت في حؽ المتيميف الثبلثة أخذنا مف إفاداتيـ في محاضر جمع االستدالالت في 
بأنيـ كانكا عازميف عمى إدخاؿ متسمميف إلى الدكلة كأعدت لذلؾ  الشرطة أك النيابة العامة

سيارة مستأجرة إال أف عزميـ في ذلؾ لـ يصؿ إلى مرحمة البدء في تنفيذ خطتيـ بسبب 
عدكليـ اإلرادم عف ذلؾ فضبلن عف أف األكراؽ قد خمت مف أم دليؿ عمى كجكد المتسمميف 

المعنكم لجريمة الشركع في إدخاؿ متسمميف كلما كاف األمر كذلؾ فإف الركنيف المادم ك 
.لمدكلة غير متكفريف"

(6)  

كبالنظر إلي صكر السمكؾ اإلجرامي في غسؿ األمكاؿ كالتي أكردىا المشرع اإلماراتي 
، في شأف مكاجية جرائـ غسؿ األمكاؿ 3062( لسنة 30في المرسـك بقانكف اتحادم رقـ )

، ما عدا حيازة المتحصبلت، تصمح ألف تككف كمكافحة تمكيؿ اإلرىاب، يتضح أنيا جميعا
محبل لمبدء في التنفيذ، كعدـ االتماـ، أك يمكف أف يتـ تجزئة األفعاؿ المككنة ليا فيأتي 
الجاني فعبل كاحدا مف األفعاؿ التي تدخؿ في أية صكرة مف صكر السمكؾ اإلجرامي 

النشاط اإلجرامي في المنصكص عمييا، كذلؾ ألف النشاط اإلجرامي في الشركع ىك ذاتو 
الجريمة التامة، فيما عدا تحقؽ النتيجة اإلجرامية، كتطبيقا لذلؾ قضت المحكمة االتحادية 
العميا بأف "... النشاط اإلجرامي في الشركع في القتؿ العمد ىك ذاتو النشاط اإلجرامي في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2القضائية )أمف دكلة(، جمسة االثنيف المكافؽ  20( لسنة 229المحكمة االتحادية العميا، القضية رقـ ) (6)

كزارة العدؿ، السنة الخامسة  -، مطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة 3002مف مارس سنة 
 .309كالعشركف، صػ
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بب ال دخؿ الجريمة التامة فيما عدا النتيجة التي فشؿ فييا الجاني مف تحقيؽ ىدفو لس
  (6)إلرادتو فيو"

كيستثني مف ذلؾ صكرة " حيازة المتحصبلت"؛ حيث مف الصعب تصكر البدء في 
بعد أف عرفت الشركع  -تنفيذ الحيازة؛ كتطبيقا لذلؾ قضت محكمة النقض في أبك ظبي  

بأنو "....كال يعتبر شركعنا في الجريمة مجرد العـز  -ع  24عمي النحك الكارد في المادة 
ى ارتكابيا كال األعماؿ التحضيرية ليا ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ، ككانت عم

جريمة الشركع في النصب ال تتحقؽ إال ببدء استعماؿ الجاني كسائؿ االحتياؿ قبؿ المجني 
عميو، لما كاف ذلؾ، ككاف الثابت مف مدكنات الحكـ المطعكف فيو أنو تـ ضبط المتيميف 

بمعرفة رجاؿ التحريات كبحكزتيما حقيبة بيا بعض األكراؽ التي  األكؿ كاألخير في كميف
تشبو عممة الدكالر كقد انتيت النيابة العامة إلى استبعاد شبية جنايتي التقميد كالتركيج مف 

ـ كانكا عازميف عمى بيعيا األكراؽ، فإف ما أقر بو المتيمكف بمحاضر الشرطة مف أني
لـ يصؿ إلى مرحمة البدء في التنفيذ فضبلن -المحاكمةإنكارىـ لذلؾ في مراحؿ رغـ –آلخريف

عف أف األكراؽ قد خمت مف دليؿ عمى ممارستيـ لكسائؿ االحتياؿ قبؿ آخريف بقصد بيع 
تمؾ األكراؽ، كلما كاف الحكـ المطعكف فيو قد التـز النظر في قضائو ببراءة المتيميف فإنو 

 يو في ىذا الخصكص غير مقبكؿ متعيننايككف جاء مكافقنا لصحيح القانكف كيككف النعي عم

 حيازة المتحصبلت ىك السمكؾ اإلجرامي التاـ، كال يتصكر فيو الشركع. فمجرد ،(3)رفضو."

كيتفؽ التشريع اإلماراتي في ذلؾ مع التشريعات الجنائية العربية محؿ الدراسة، حيث 
التنفيذ، ما عدا  أف جميع صكر أك أفعاؿ غسؿ األمكاؿ يتصكر فييا الشركع أك البدء في

فعؿ الحيازة سكاء كاف لممتحصبلت أك األمكاؿ محؿ الغسؿ. حتي أف أفعاؿ المساعدة التي 
 اعتبرتيا بعض التشريعات بمثابة فعؿ تاـ بشأف غسؿ األمكاؿ، يتصكر فييا الشركع أيضا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كزارة العدؿ –ـ، مطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة 3003مف يناير  2السبت المكافؽ  جمسة (6)

 .969صػ –ـ ( 3003السنة السابعة كالعشركف )  – 96العدد 

ؽ. أ، مجمكعة األحكاـ كالمبادئ القانكنية الصادرة عف محكمة  2س 3002لسنة  933الطعف رقـ  (3)
ـ مف أكؿ يناير حتى آخر يكنية الجزء األكؿ، 3006لسنة القضائية الثالثة النقض مف الدائرة الجزائية، ا

 .322، صػ3006/ 2/ 63جمسة 
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 الفرع الثاني
 العقاب عمى الشروع في غسل األموال 

ة اإلمارات العربية المتحدة ثبلث مكاد لتنظيـ خصص قانكف العقكبات االتحادم بدكل
أحكاـ العقاب عمي الشركع في الجرائـ، الجنايات كالجنح، ذلؾ أف قياـ الشركع في الجريمة 

ع العقكبات 23ال يستمـز بالضركرة تكقيع العقاب عمي مقترؼ الشركع، كقد تضمنت المادة 
ع حاالت العقاب 29ت المادة التي تكقع في حاالت الشركع في الجنايات، في حيف حدد

عمي الشركع في الجنح؛ حيث قررت أف تمؾ الحاالت يجب النص عمييا في القانكف، بما 
يعني أف الشركع في الجرائـ المعدكدة مف الجنح ال عقاب عميو، كأصؿ عاـ، ما لـ ينص 
القانكف ذاتو عمي خبلؼ ذلؾ، مثؿ الشركع في النصب، كالشركع في جنح السرقة، أما 

ع فتقرر حكما عاما بشأف تطبيؽ العقكبات الفرعية كالتدابير الجنائية المقررة 22لمادة ا
لمجريمة التامة في حالة ارتكاب الشركع فييا المعاقب عميو، أم في حالة الشركع في 

 الجنايات عمكما، كالشركع في الجنح التي قرر القانكف العقاب عميو فييا.

شركع عدـ تحقؽ النتيجة اإلجرامية، كلكف عدـ تحقؽ كقد تطمب القانكف لمعقاب عمي ال
النتيجة يجب أف يككف لسبب ال دخؿ إلرادة الجاني فيو، كيعني ذلؾ بمفيـك المخالفة، أف 
عدـ تحقؽ النتيجة لك كاف بإرادة الجاني، فإنو، كرغـ تحقؽ الشركع، ال يستحؽ العقاب 

ختيارم"، كعدكؿ الجاني عف إتماـ عميو، كىذا ما يطمؽ عميو الفقو الجنائي " العدكؿ اال
الفعؿ يعني أنو بدأ في التنفيذ بالفعؿ، بمعني أنو يعد شارعا في ارتكاب الجريمة، سكاء 

عقكبات اتحادم، كالمشرع يعتد  24بمفيكمو الشخصي أك المكضكعي، طبقا ألحكاـ المادة 
مف يرم أف أثرالعدكؿ بيذا العدكؿ كال يقرر عقابا عمي ىذا الشركع، كمف ثـ فنحف ال نكافؽ 

، ألف الشركع قائـ حقيقة ككاقعا كلكف ال (6)االختيارم يتمثؿ في أال تقـك لمشركع قانكنا قائمة
عقاب عميو بنص القانكف، مثؿ ارتكاب القتؿ دفاعا عف النفس، فالقتؿ قائـ حقيقة كلكنو 

ذه الحالة غير معاقب عميو لتقرير المشرع لمدفاع الشرعي كسبب يبيح ىذا الفعؿ في ى
فقط، فاألثر المترتب عمي العدكؿ االختيارم ىك عدـ العقاب، حيث قدر المشرع أف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .392حسف محمد ربيع، مرجع سابؽ، ص  (6)
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مصمحة المجتمع تقتضي تشجيع المجرميف عمي عدـ المضي في تنفيذ الجريمة أك عدـ 
 ، كما أف العدكؿ االختيارم يعبر عف عدـ خطكرة الفاعؿ اإلجرامية. (6)اتماميا 

ؽ العقاب عمي الشركع بسبب العدكؿ االختيارم أف كعمي ذلؾ فيجب لعدـ استحقا
تتكافر في ىذا العدكؿ عدة شركط أىميا: أف يككف بعد البدء في التنفيذ، بالمعني السابؽ 
تحديده، كأف يككف العدكؿ تمقائيا راجعا ألسباب نفسية بحتة، أيا كانت البكاعث عميو، كفي 

ريمة الشركع في السرقة ال تتكافر إذا ذلؾ قضت محكمة تمييز دبي بأنو " مف المقرر أف ج
كاف عدـ إتماـ الجريمة راجعنا إلى محض العدكؿ االختيارم لمجاني، كيعتبر الرجكع 
اختيارينا إذا عاد إلى مجرد إرادة الجاني أينا كانت بكاعثو سكاء كانت التكبة أك مجرد شفقة 

اختيارينا أف يككف راجعنا  بالمجني عميو أك خكفنا مف القبض عميو كيشترط العتبار العدكؿ
إلى مطمؽ اختيار الجاني إذا كاف في مكنتو أف يستمر في تنفيذ الجريمة أك أف يكؼ عف 

.  (3) ىذا االستمرار كأف يقع ىذا العدكؿ قبؿ أف تحدث النتيجة التي تكخاىا الجاني...."
ف كاف أما الندـ كالتكبة بعد ارتكاب الجريمة فبل يؤثر عمي استحقاؽ العقاب الم قرر ليا، كا 
 يمكف أف يدخؿ في مجاؿ السمطة التقديرية لمقاضي في تخفيؼ العقاب.

كقد نصت المادة التاسعة مف االتفاقية العربية لمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب 
عمي أف " تتخذ كؿ دكلة طرؼ، كفقا لممبادلء األساسية لنظاميا القانكني، ما يمـز مف 

االشتراؾ في أم مف األفعاؿ  -4...يـ أم مف أفعاؿ غسؿ األمكاؿ.تجر تدابير تشريعية ل
السابقة )أفعاؿ غسؿ األمكاؿ التي عددتيا المادة( أك المحاكلة أك الشركع في ذلؾ"، كبذلؾ 
تككف قد تطمبت العقاب عمي الشركع أك مجرد المحاكلة الرتكاب أم مف أفعاؿ غسؿ 

 األمكاؿ.

مف المادة الثانية مف نظاـ مكافحة غسؿ  -ق كقد جـر المنظـ السعكدم في البند
األمكاؿ، الشركع في ارتكاب أم مف األفعاؿ المنصكص عمييا في المادة، كىي أفعاؿ 
غسؿ األمكاؿ، كمف ثـ فقد اعتبر المنظـ السعكدم أف الشركع في غسؿ األمكاؿ ىك بمثابة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .364حسني الجندم، مرجع سابؽ، ص (6)

عاـ  – الجزء الثاني –المكتب الفني، العدد الرابع عشر )جزاء(  –محكمة التمييز  –دائرة العدؿ )دبي(  (3)
 .622صػ، 3002مايك  26)جزاء(، جمسة السبت  3002( لسنة 642تمييز دبي، الطعف رقـ ) – 3002
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كات كغرامة مالية غسؿ األمكاؿ ذاتو، كفرض لو عقكبة السجف مدة ال تزيد عمى عشر سن
ال تزيد عمي خمسة مبلييف درىـ أك إحدم ىاتيف العقكبتيف، مع المصادرة، كمف ثـ تطبؽ 
جميع أحكاـ العقاب عمي جريمة غسؿ األمكاؿ، طبقا لمنظاـ السعكدم، عمي أعماؿ 

 الشركع في ىذه الجريمة.

دم، كقد تبني المشرع القطرم، بصدد مكافحة غسؿ األمكاؿ، نيج المنظـ السعك 
؛ حيث نص عمي تجريـ " محاكلة ارتكاب أم مف أشكاؿ 3060لسنة  4بالقانكف رقـ 

(، كما عاقب 3جريمة غسؿ األمكاؿ المنصكص عمييا في ىذا القانكف" كفقا لممادة )
( مف ذات القانكف، بالحبس كالغرامة، كؿ مف ارتكب أك 23مف المادة ) -3بمقتضي البند 

( مف ىذا 3األمكاؿ المنصكص عمييا في المادة ) شرع في ارتكاب إحدم جرائـ غسؿ
كبذلؾ يككف المشرع قد ساكم في العقاب بيف الجريمة التامة كالشركع  بالنسبة القانكف". 

 لغسؿ األمكاؿ.

، ليقرر 3069لسنة  20مف المرسـك السمطاني رقـ  66المشرع العماني أفرد المادة ك 
شترؾ في ارتكاب جريمة غسؿ األمكاؿ فييا عقكبة الفاعؿ األصمي لكؿ شخص شرع أك ا

 أك تمكيؿ اإلرىاب.

، كالتعديؿ الكارد عميو 3006( لسنة 4كما عاقب المشرع البحريني في المرسـك رقـ )
، عمي الشركع في جرائـ غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب بذات 3003لسنة  34بالقانكف رقـ 

ـ(، كأبقي عمي ذلؾ مع تغيير العقكبة مف المرسك  2العقكبة المقررة لمجريمة التامة )المادة 
( مف المرسـك 2، بشأف تعديؿ المادة )3062( لسنة 29في في المرسـك بقانكف رقـ )

، بشأف حظر كمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب فجعميا 3006( لسنة 4بقانكف رقـ )
مائة ألؼ  سنكات كالغرامة التي ال تقؿ عف السجف المؤبد أك السجف الذم ال يقؿ عف عشر

دينار كال تجاكز خمسمائة ألؼ دينار، كيعاق ب عمى الشركع في أمٍّ مف الجرائـ المنصكص 
رة لمجريمة التامة  عمييا في الفقرات السابقة بذات العقكبة المقرَّ

، المعدؿ 3003لسنة  20مف القانكف رقـ  64كما أبقي المشرع المصرم عمي المادة 
، كالتي تعاقب بذات العقكبة كؿ مف ارتكب أك شرع في 3064لسنة  29بالقرار بقانكف رقـ 

 ارتكاب جريمة غسؿ األمكاؿ. 
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كفي المقابؿ فإف المشرع الككيتي لـ يعاقب عمي الشركع في غسؿ األمكاؿ، سكاء في 
منو،  3، حيث أكرد المادة 3062لسنة  609القانكف الممغي أك القانكف الحالي رقـ 

ألمكاؿ، خمكا مف تجريـ الشركع في تمؾ األفعاؿ، كجاءت كالمتعمقة بتجريـ أفعاؿ غسؿ ا
مف القانكف الجديد لتقرر العقاب عمي كؿ مف ارتكب جريمة مف الجرائـ  32المادة 

مف القانكف، دكف أف تتضمف العقاب عمي الشركع في تمؾ  3المنصكص عمييا في المادة 
 الجرائـ ) جرائـ غسؿ األمكاؿ(. 

يكف ينص عمي العقاب عمي الشركع في جريمة غسؿ  أما المشرع اإلماراتي فمـ
بشأف تجريـ غسؿ األمكاؿ، كمف ثـ لـ  3003لسنة  4األمكاؿ في القانكف االتحادم رقـ 

يكف في اإلمكاف المعاقبة عمي الشركع في جريمة غسؿ األمكاؿ؛ كذلؾ باعتبارىا جنحة 
العقكبتيف معا، كقد حدد عقكبتيا الحبس مدة ال تزيد عمي سبع سنكات أك بالغرامة، أك ب

منو، الجنحة بأنيا  "الجريمة  36، في المادة 6622لسنة  2قانكف العقكبات االتحادم رقـ 
 المعاقب عمييا بعقكبة أك أكثر مف العقكبات اآلتية:

 الحبس -6

 الغرامة التي تزيد عمي ألؼ درىـ -3

 الدية" -2

العقكبة، فالحبس  كعمي ذلؾ فالعبرة في كصؼ الجريمة ىي بنكع العقكبة، كليس بمدة
مف قانكف العقكبات  96ىك عقكبة في الجنح، ميما بمغت مدتو، حيث قررت المادة 

االتحادم أنو " ال يجكز أف يقؿ الحد األدني لمحبس عف شير كال يزيد حده األقصى عمي 
مف ذات القانكف  26ثبلث سنكات ما لـ ينص القانكف عمي خبلؼ ذلؾ"، كما تقرر المادة 

كز أف تقؿ الغرامة عف مائة درىـ كال أف يزيد حدىا األقصى عمى مائة ألؼ أف " ال يج
درىـ في الجنايات كثبلثيف ألؼ درىـ في الجنح، كذلؾ كمو ما لـ ينص القانكف عمي 

 خبلفو".

كيتضح مف النصكص السابقة أف قانكف العقكبات االتحادم حدد عقكبة الجنح في 
ا مف العقكبات، كما حدد الحديف األدنى كاألقصى الحبس كالغرامة كالدية فقط، دكف غيرى
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لكؿ مف الحبس كالغرامة، كلكنو ربط ذلؾ بنص القانكف، حيث سمح بالخركج عمي مدة 
الحبس بالزيادة أك النقصاف في حديو األدنى كاألقصى، كما سمح بتجاكز مبمغ الغرامة، 

بو قانكف مكافحة غسؿ  في الجنايات كالجنح، الحدكد المقررة بنص القانكف، كىك ما أخذ
، قبؿ تعديمو، حيث قرر عقكبة الحبس كزاد مف حدىا 3003لسنة  4األمكاؿ، رقـ 

درىـ، كىك  200000األقصى إلى سبع سنكات، كقرر الغرامة كارتفع بحدىا األقصى إلي 
ما يعني أف جريمة غسؿ األمكاؿ في ظؿ ىذا القانكف كانت مف الجنح، تمؾ الجنح التي 

لعقكبات االتحادم عدـ العقاب عمي الشركع فييا دكف نص خاص بالعقاب، قرر قانكف ا
يتضمف عقكبة لمشركع في جريمة  3003لسنة  4منو، كلـ يكـ القانكف رقـ  29كفقا لممادة 

غسؿ األمكاؿ، كمف ثـ لـ يكف في اإلمكاف العقاب عمي ىذا الشركع كفقا لمقكاعد العامة 
 ألمكاؿ جنحة.في قانكف العقكبات، باعتبار غسؿ ا

، بمقتضي 3003لسنة  4أما التعديؿ الذم أدخمو المشرع اإلماراتي عمي القانكف رقـ 
العقاب عمي كؿ مف يرتكب  62، فقد تضمف في المادة 3064( لسنة 6القانكف رقـ )

جريمة غسؿ األمكاؿ أك الشركع فييا، بالحبس مدة ال تزيد عمي عشر سنكات، كبالغرامة 
( درىـ، أك بإحدل ىاتيف 300000( درىـ، كال تتجاكز )600000التي ال تقؿ عف )

( لسنة 30العقكبتيف، كقد سار المشرع عمي نفس النيج في المرسـك بقانكف اتحادم رقـ )
( مف القانكف، العقاب 33( مف المادة )3، كلكف بصكرة أخرم، حيث قرر في البند )3062

رة ليا في صكرتيا التامة، كىي الحبس عمي الشركع في جنحة غسؿ األمكاؿ بالعقكبة المقر 
( مائة ألؼ درىـ  600.000مدة ال تزيد عمي عشر سنكات كالغرامة التي ال تقؿ عف ) 

كال تزيد عمى  خمسة مبلييف درىـ، أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف،  كبذلؾ يككف المشرع 
ف خبلؿ اإلماراتي قد سد ثغرة كبير في إطار مبلحقة كعقاب عمميات غسؿ األمكاؿ، م

العقاب عمي الشركع فييا، لمكاجية حاالت الكشؼ عف ىذه الجرائـ كىي في مرحمة التنفيذ 
مف جانب المكظفيف بالبنكؾ أك شركات الصرافة كالمؤسسات المالية األخرل، أك رجاؿ 
إنفاذ القانكف، بما يضمف كأد ىذه العمميات قبؿ تماـ تنفيذىا، ألنيا إذا اكتممت تماما فقد 

عقاب عمييا صعبا لمغاية، كما أننا بالعقاب عمي الشركع في غسؿ األمكاؿ نجعؿ يككف ال
لئلجراءات التي يتخذىا المعنيكف بضبط كمبلحقة جرائـ غسؿ األمكاؿ كمنعيا، جدكم مف 
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الناحية العممية، فميس مف المنطؽ في شيء أف ننتظر كقكع الجريمة كاممة لمعقاب عمييا، 
تقاد بعدـ جدكم إجراءات منع الجريمة ككشفيا قبؿ تماـ ألف ىذا يمكف أف يكلد االع

تنفيذىا، كما أنو بعد تنفيذ الجريمة، بتحكيؿ الماؿ المتحصؿ مف الجريمة األصمية أك تماـ 
 إيداعو، قد يتعذر مبلحقة المتيـ لكجكده خارج الدكلة، أك يتعذر إرجاع الماؿ.

راتي مف العقاب عمي الشركع في كخبلصة القكؿ بالنسبة لمكقؼ التشريع الجنائي اإلما
، أصبح يفرض عقكبة 3062( لسنة 30غسؿ األمكاؿ، أف المرسـك بقانكف اتحادم رقـ )

عمي الشركع في غسؿ األمكاؿ مساكية لعقكبة الجريمة التامة، كلكنو لـ يجـر الشركع في 
 ذاتو، كىذا ما سبؽ أف أكضحناه أف قياـ الشركع ينفصؿ عف العقاب عميو، فالشركع
متصكر في نكعي الجريمة، جنايات كجنح، كلكف المشرع يفرض العقاب عميو في الجنايات 
دكف نص، كيتطمب نص خاص لمعقاب عميو في الجنح، كحسنا فعؿ المشرع إذ فرض 
عقكبة الجريمة التامة عمي الشركع في الجريمة، كذلؾ باعتبار أف جرائـ غسؿ األمكاؿ مف 

فبل تكجد نتيجة مادية مممكسة مترتبة عمي نشاط غسؿ  جرائـ الخطر كليس جرائـ الضرر،
األمكاؿ، ففي ىذا النشاط تتمثؿ بداية الجريمة كنيايتيا، كمف ثـ يستكم ارتكاب النشاط 
بشكؿ كامؿ أك البدء في تنفيذه بقصد ارتكاب الجريمة، إذا أكقؼ أك خاب أثره لسبب ال 

نشاطو، أك ارتكاب فعؿ يمثؿ جزءا مف دخؿ إلرادة الجاني فييا؛ إذ لك ترؾ لكاف قد أكمؿ 
الركف المادم لجريمة غسؿ األمكاؿ أك يؤدم حاال كمباشرة إلي السمكؾ اإلجرامي فييا، 

 فجميعيا حاالت شديدة الخطكرة تستكجب العقاب.
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 المطمب الثاني
 المسئولية الجنائية عن جرائم غسل األموال 

 تمييد وتقسيم:

بت ارتكابو جريمة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب أك تثبت المسؤكلية الجنائية لمف ث
الشركع فييا، بانتفاء أم مانع مف مكانع المسؤكلية الجنائية، كعدـ كجكد أعذار معفية أك 

 سبب مف أسباب اإلباحة التي قررىا قانكف العقكبات االتحادم.

يقتصر كقد سبؽ أف تناكلنا الشركع في جرائـ غسؿ األمكاؿ كالعقاب عميو، كمف ثـ س
المسؤكلية الجنائية عف جريمة غسؿ األمكاؿ التامة،  دالحديث في ىذا المبحث عمى تحدي

في صكرتييا: التقميدية، كتمؾ التي تتـ باستخداـ تقنية المعمكمات، لمكقكؼ عمي مجاؿ 
 تطبيؽ الجزاء الجنائي في الصكرتيف، كمدم كطبيعة ىذا الجزاء كحدكده فييما.

المقرر في جرائـ غسؿ األمكاؿ ما بيف العقكبات كالتدابير  كيتنكع الجزاء الجنائي
الجنائية، كما أف ىذا الجزاء ال يشمؿ الشخص الطبيعي فقط كلكنو يمتد ليطبؽ عمي 
الشخص المعنكم، إذا ثبت ارتكاب أحد ممثميو جريمة غسؿ األمكاؿ باسـ الشخص 

قابية المتعمقة بجرائـ غسؿ المعنكم كلحسابو، كأخيرا فإف المشرع الجنائي في سياستو الع
األمكاؿ قد قرر ظركفا لتشديد العقاب ك تخفيفو، كما قرر حاالت لئلعفاء الكمي أك الجزئي 
مف العقاب، فضبل عما تخضع لو تمؾ الجرائـ مف قكاعد العقاب العامة المقررة في قانكف 

كقكاعد  ، مف حيث األعذار المعفية كالمخففة،6622لسنة  2العقكبات االتحادم رقـ 
التشديد كالتخفيؼ في الجنايات كالجنح بشؿ عاـ، كعمى ذلؾ سيككف تناكلنا ليذا المبحث 

 مف خبلؿ ثبلثة فركع، عمى النحك التالي:

 الفرع األول: الجزاء الجنائي لمشخص الطبيعي في جرائم غسل األموال

 الفرع الثاني: الجزاء الجنائي لمشخص المعنوي في جرائم غسل األموال.

 فرع الثالث: حاالت التشديد والتخفيف واإلعفاء من المسؤولية الجنائية.ال
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 الفرع األول
 الجزاء الجنائي لمشخص الطبيعي في جرائم غسل األموال 

ىناؾ نكعاف مف العقكبات لمرتكبي جرائـ غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب مف 
ية، كسكؼ نعرض األشخاص الطبيعييف؛ األكؿ، عقكبات أصمية، كالثاني، عقكبات فرع

 لكؿ منيما عمى النحك التالي:

 -: أوال: العقوبات األصمية في جرائم غسل األموال

تكاد تجمع التشريعات الجنائية لمكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ عمى تقرير عقكبتي 
الحبس كالغرامة لتمؾ الجرائـ كعقكبات أصمية؛ حيث عاقب المشرع القطرم بمقتضي المادة 

بإصدار قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ  3060لسنة  4قـ مف القانكف ر  23
اإلرىاب، بالحبس مدة ال تزيد عمي عشر سنكات كالغرامة التي ال تزيد عمي مميكني لاير 
قطرم، كقد جعؿ القانكف القطرم الجمع بيف عقكبتي الحبس كالغرامة إجباريا، فبل يجكز 

قطرم لـ يضع حدا أدنى لمبمغ الغرامة بؿ لمقاضي االختيار مف بينيما، كما أف المشرع ال
تركو لمقكاعد العامة مكتفيا بتحديد حد أقصي ليا، كلعؿ ىذا يتفؽ مع التخفيؼ مف تشدده 
في ضركرة الجمع بيف العقكبتيف. كما سار عمي ذات النيج المشرع الككيتي في القانكف 

، حيث عاقب ، في شأف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب3062لسنة  609رقـ 
منو، بالحبس مدة ال تجاكز عشر سنكات،  32عمي جرائـ غسؿ األمكاؿ بمقتضى المادة 

 كبغرامة ال تقؿ عف نصؼ قيمة األمكاؿ محؿ الجريمة كال تجاكز كامؿ قيمتيا.

أما المشرع في سمطنة عماف فقد فرؽ في العقاب بيف الجاني الذم كاف يعمـ أك يشتبو 
عائدات جريمة، مف جانب، كالجاني الذم لـ يكف يعمـ كلكف  في أف األمكاؿ محؿ الغسؿ

كاف عميو أف يعمـ بأف األمكاؿ ىي عائدات جريمة، مف جانب آخر؛ حيث عاقب عمي 
لسنة  20مف المرسـك السمطاني رقـ  22جرائـ غسؿ األمكاؿ بمقتضى الفقرة )أ( مف المادة 

عشر سنكات كبغرامة ال تقؿ بالسجف مدة ال تقؿ عف خمس سنكات كال تزيد عمي  3069
عف خمسيف ألؼ لاير عماني كال تزيد عمي ما يعادؿ قيمة األمكاؿ محؿ الجريمة، إذا كاف 
يعمـ أك يشتبو في أف األمكاؿ عائدات جريمة. كعاقب في الفقرة )ب( مف ذات المادة، 



 امام حسنين خليل عطاهللد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

101 
 

شرة بالسجف مدة ال تقؿ عف ستة أشير كال تزيد عمى ثبلث سنكات، كبغرامة ال تقؿ عف ع
آالؼ جنيو كال تزيد عمى ما يعادؿ قيمة األمكاؿ محؿ الجريمة، إذا كاف عميو أف يعمـ أف 

 األمكاؿ عائدات جريمة.

بشأف مكافحة غسؿ  3006لسنة  4كما عاقب المشرع البحريني في القانكف رقـ 
كز األمكاؿ، عمي تمؾ الجرائـ بالسجف مدة ال تزيد عمي سبع سنكات، كالغرامة التي ال تتجا

 مميكف دينار بحريني.

كما سار المنظـ السعكدم عمي ذات النيج حيث عاقب عمي جرائـ غسؿ األمكاؿ في 
، كىي 3062مف نظاـ مكافحة غسؿ األمكاؿ الصادر بالمرسـك الممكي لعاـ  62المادة 
الممغي، بالسجف مدة ال تزيد عمي  3002مف نظاـ مكافحة غسؿ األمكاؿ لعاـ  69المادة 

سعكدم أك إحدل ىاتيف لاير  ة مالية ال تزيد عمي خمسة مبلييفكغرام عشر سنكات
 العقكبتيف.

أما المشرع المصرم فقد اعتبر جريمة غسؿ األمكاؿ مف قبيؿ الجنايات حيث فرض 
ليا عقكبة السجف لمدة سبع سنكات، باإلضافة إلى غرامة تعادؿ مثمى األمكاؿ محؿ 

أك فى صكرة شركع، كبذلؾ يككف قد أخذ بنظاـ الجريمة، كذلؾ سكاء كقعت الجريمة تامة 
 الغرامة النسبية.

أما المشرع الجنائي اإلماراتي فقد كاف يفرض عقكبتي الحبس كالغرامة بشأف جرائـ 
بشأف  3064لسنة  6مف القانكف االتحادم الممغي رقـ  62غسؿ األمكاؿ؛ طبقا المادة 

كعقكبة الحبس مدتيا ال تزيد عمى  مكاجية جرائـ غسؿ األمكاؿ كمكافحة تمكيؿ اإلرىاب،
( مائة ألؼ درىـ، كال تتجاكز 600000عشر سنكات، كالغرامة التي ال تقؿ عف )

( خمسمائة ألؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف، كقد أبقي المرسـك بقانكف 300000)
، عمي عقكبة الحبس بذات المدة، ككذلؾ الحد االدني 3062( لسنة 30اتحادم رقـ )

مة، بيد أنو رفع الحد األقصى إلي خمسة مبلييف درىـ بدال مف نصؼ مميكف درىـ لمغرا
 عمي جرائـ غسؿ األمكاؿ كالشركع فييا. 
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كعمى ذلؾ تظؿ جريمة غسؿ األمكاؿ مف الجنح، كتخضع إلجراءات جمع 
االستدالالت كالتحقيؽ كالمحاكمة الخاصة بالجنح، كتختص بنظرىا محكمة الجنح المشكمة 

نفرد. كيتضح مما سبؽ، كطبقا لمقكاعد العامة في قانكف العقكبات االتحادم، مف قاض م
 بالنسبة لعقكبة جريمة غسؿ األمكاؿ، ما يمي:

أف أقؿ مدة لمحبس في غسؿ األمكاؿ ىي شير، كال يجكز لمقاضي النزكؿ عف  -6
 الحد األدنى لمحبس.

كيجكز  أف عقكبة الحبس تخييرية مع الغرامة؛ حيث يجكز الحكـ بيما معا، -3
 الحكـ بإحداىما فقط.

أف عقكبة الغرامة محددة بحديف أدني كأقصي، كمف ثـ ال يجكز النزكؿ إلي  -2
الحد األدنى الكارد لعقكبة الغرامة في الجنح كفقا لقانكف العقكبات، كلكف يجب التقيد 

 بالحديف األدنى كاألقصى الكارديف في قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ.

مف العقاب عمى جريمة  -محؿ الدراسة  –يعات العربية كباستعراض مكقؼ التشر 
 غسؿ األمكاؿ، مف حيث العقكبات األصمية ليا، يتضح ما يمي:

كافة التشريعات العربية، الخاصة بمكافحة غسؿ األمكاؿ، تقرر عقكبة سالبة لمحرية  -6
مكافحة كعقكبة مالية ىي الغرامة، كنعتقد أف الغرامات مف الجزاءات الجنائية الفعالة في 

ىذا النكع مف اإلجراـ، فالحرماف مف األمكاؿ كتجفيؼ منابعيا ىي مف األدكات الفاعمة 
لحرماف مرتكبي ىذه الجرائـ مف عكائد جرائميـ، خاصة مع عقكبة الحبس التي تتميز 

 بطريقة تنفيذ أقؿ جسامة كقسكة مف عقكبات السجف المقررة لمجنايات.

العقكبة السالبة لمحرية كالغرامة؛ مثؿ المشرع أف بعض التشريعات تقرر الجمع بيف  -3
المصرم، كالبحريني، كالقطرم كالعماني، في حيف جعميا كؿ مف المشرع اإلماراتي 

 كالسعكدم اختيارية لمقاضي يختار كاحدة مف بينيما، أك يجمع بينيما.

غالبية التشريعات تقرر عقكبة الحبس لجرائـ غسؿ األمكاؿ، حتى بالنسبة لبعض  -2
ريعات الجنائية التي تطمؽ عمييا" السجف"، فيي ال تختمؼ عف " الحبس" مثؿ المنظـ التش

السعكدم الذم ال يفرؽ بيف الحبس كالسجف، كالمشرع العماني، كمف ثـ فتعامؿ ىذه 
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الجرائـ بكصفيا مف الجنح، في حيف أف المشرع المصرم يعتبرىا جناية كمف ثـ تخضع 
يؽ كالمحاكمة الخاصة بالجنايات، كالعقكبة الصادرة إلجراءات جمع االستدالالت كالتحق

 تعد صادرة في الجنايات كتنطبؽ عمييا أحكاميا.

تكزعت التشريعات العربية الخميجية، مناصفة، في شأف تحديد عقكبة الغرامة  -4
بيف حديف أدني كأقصى، مثؿ المشرع اإلماراتي، كالعماني، كالككيتي، مف جانب، في 

ات إلي تحديد حد أقصي فقط لمغرامة؛ مثؿ التشريع البحريني حيف مالت بعض التشريع
 كالتشريع السعكدم، كالقطرم، مف جانب آخر.

مف  64أما المشرع المصرم فقد حددىا بمبمغ مقطكع، كلكف بشكؿ نسبي،  في المادة     
، يعادؿ " مثمي األمكاؿ محؿ الجريمة"، كليس محؿ الجريمة 3003لسنة  20القانكف رقـ 

ية، كذلؾ أف الجاني قد ال يقـك بغسؿ كؿ األمكاؿ المتحصمة مف الجريمة األكلية، بؿ األكل
يقـك بغسؿ جزء منيا، كمف ثـ تقدر الغرامة عمى أساس مثمى ىذا الجزء الذل تـ غسمو أك 
شرع في غسمو، كالغرامة ىنا ليست تخييرية مع عقكبة السجف كلكنيا كجكبية معيا، أل أف 

و ارتكاب الجاني لجريمة غسؿ األمكاؿ أك الشركع فييا يحكـ بعقكبة القاضي إذا ثبت لدي
السجف التي تتراكح بيف ثبلث سنكات كسبع سنكات، كبالغرامة التي تعادؿ مثمى األمكاؿ 

 المغسكلة أك التي شرع فى غسميا.

حددت حدا أقصي  –فيما عدا المشرع العماني  –أف جميع التشريعات العربية  -3
لمحرية، تاركة أمر تحديد حدىا األدنى لمقكاعد العامة في قانكف لمعقكبة السالبة 

 العقكبات.

لـ تفرؽ في العقاب  –فيما عدا المشرع العماني  –أف جميع التشريعات العربية  -9
عمى جرائـ غسؿ األمكاؿ، عمي أساس نية الجاني )القصد الجنائي( بكصؼ أف جريمة 

لمشرع العماني فرؽ بيف العقكبة المقررة غسؿ األمكاؿ جريمة عمدية باألساس، إال أف ا
 لمف كاف يعمـ أك يشتبو في أف األمكاؿ عائدات جريمة، كمف كاف عميو أف يعمـ بذلؾ.

مالت بعض التشريعات العربية في تحديد عقكبة الغرامة إلى استخداـ " الغرامة  -2
امة النسبية"؛ حيث استخدمت بعض التشريعات الغرامة النسبية في تحديد حدم الغر 
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(، في حيف استخدميا المشرع العماني 32األدنى كاألقصى مثؿ المشرع الككيتي )ـ
بصدد تحديد الحد األقصى لمغرامة، أما الحد األدنى فقد حدده بمبمغ مقطكع، في حيف 
استخدـ المشرع المصرم " الغرامة النسبية" في تحديد مبمغ الغرامة الثابت كالمقطكع، 

ؿ استخداـ الغرامة النسبية ىك األسمكب األمثؿ في التعامؿ دكف حدكد دنيا كقصكم. كلع
مع ىذا النكع مف الجرائـ التي تيدؼ إلي الربح المادم؛ حيث تككف أكثر فاعمية في 
تحقيؽ الردع بحرماف المحكـك عميو مف نتائج نشاطو اإلجرامي بشكؿ فعاؿ، خاصة مع 

د ال يجدم معو اقتطاع مبمغ ضخامة المبالغ المالية التي يتـ غسميا، األمر الذم ق
محدد منيا، حتي كلك تعدل خمسة مبلييف لاير مثؿ المشرع السعكدم أك مميكني لاير 

 مثؿ المشرع القطرم.

إذا كانت التشريعات قد حددت الغرامة النسبية في حدىا األدنى بنصؼ قيمة الماؿ   -2
محؿ الجريمة محؿ الجريمة، مثؿ المشرع الككيتي، كفي حدىا األقصى بقيمة الماؿ 

كامبل مثؿ المشرعيف العماني كالككيتي، فإف المشرع المصرم حددىا بمثمي األمكاؿ 
 محؿ الجريمة.

 -: ثانيا: العقوبات الفرعية عمى جرائم غسل األموال

باستعراض مكقؼ التشريعات العربية الخاصة بمكافحة جرائـ غسؿ األمكاؿ، يتضح 
جرائـ غسؿ األمكاؿ، حيث تبنت التشريعات العربية أنيا تجمع عمى تقرير عقكبات تكميمية ل

فقط عقكبة المصادرة، كعقكبة تكميمية كجكبية يحكـ بيا عمي مف ثبت  –محؿ الدراسة  –
ارتكابو جريمة غسؿ األمكاؿ باإلضافة لمعقكبة األصمية، مع كجكد بعض االختبلفات في 

ت لحاالت تعذر ضبط مدم ىذه العقكبة كحدكدىا؛ حيث احتاطت الكثير مف التشريعا
األمكاؿ محؿ الجريمة، أك تصرؼ الجاني فييا لشخص حسف النية، أك لزكجو كأكالده 

 القصر، أك اختبلط تمؾ األمكاؿ بأمكاؿ أخرم.

( مف القانكف 2( مف المادة )3فقد كاف المشرع البحريني يقرر المصادرة، في البند )
أمكاؿ مممككة لمجاني أك لزكجو أك  ، لؤلمكاؿ مكضكع الجريمة أك أية3006لسنة  4رقـ 

أكالده القصر مساكية في القيمة لؤلمكاؿ مكضكع الجريمة، كبذلؾ يعالج المشرع حالة عدـ 
ضبط األمكاؿ محؿ الجريمة، فيتـ مصادرة أمكاؿ مساكية لقيمتيا مف أمكاؿ الجاني األخرل 
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. بؿ إف المشرع قرر أك أمكاؿ زكجو أك أكالده القصر، ما لـ يتـ إثبات مصدرىا المشركع
ضركرة الحكـ بمصادرة األمكاؿ كاألمبلؾ في حالة انقضاء الدعكل الجنائية بكفاة المتيـ 

 بشرط أال يتمكف الكرثة مف إثبات مشركعية مصدرىا.

، قصر المشرع 3062لسنة  33كلكف عند تعديؿ القانكف البحريني بالقانكف رقـ 
ط، دكف زكجو أك أكالده القصر، كما يحكـ المصادرة عمى األمكاؿ المممككة لمجاني فق

القاضي بمصادرة األمكاؿ حاؿ انقضاء الدعكم الجنائية لكفاة المتيـ كالتي قاـ الدليؿ عمي 
تحصميا مف الجريمة، كمف ثـ ألغي المشرع عبء إثبات مشركعية أمكاؿ المكرث مف عمى 

لتعديؿ؛ حيث أف المادة الكرثة، كنقمو إلى سمطات التحقيؽ، كحسنا فعؿ المشرع في ىذا ا
المعدلة كانت تجعؿ مف مجرد تقاعس الكرثة عف إثبات مشركعية الماؿ سببا لمحكـ 

 بمصادرة األمكاؿ.

أما المنظـ السعكدم فقد احتاط الختبلط األمكاؿ محؿ الجريمة بأمكاؿ مشركعة فقرر 
ط بأمكاؿ كجكب مصادرة األمكاؿ كالمتحصبلت كالكسائط محؿ الجريمة، كفي حاؿ االختبل

مشركعة، تتـ مصادرة األمكاؿ المكتسبة مف مصادر مشركعة في حدكد ما يعادؿ القيمة 
المقدرة لممتحصبلت غير المشركعة. كالمقصكد بالكسائط ىي " كؿ ما استخدـ أك أعد 
لبلستخداـ بأم شكؿ في ارتكاب جريمة مف الجرائـ المعاقب عمييا كفقا ألحكاـ ىذا 

حكما جديدا لـ يكف منصكصا عميو  3062لمنظـ السعكدم عاـ النظاـ". كقد استحدث ا
، كىك أنو أعطي، بمكجب الفقرة الثانية مف 3002في نظاـ مكافحة غسؿ األمكاؿ لعاـ 

المادة الثامنة عشرة مف النظاـ الجديد، لممحكمة سمطة إبطاؿ أك منع بعض األعماؿ سكاء 
دىـ أك كاف يفترض أف يعممكا بأف ىذه كانت تعاقدية أك غير ذلؾ، إذا عمـ أطرافيا أك أح

األعماؿ مف شأنيا أف تؤثر عمى قدرة السمطات المختصة عمى استراد األمكاؿ الخاضعة 
لممصادرة، كىذا احتياط جديد مف نكعو يمكف المحكمة مف الحكـ بالمصادرة كيمكف 

ة األخرل السمطات التنفيذية مف تنفيذ ىذا الحكـ، كىك ما لـ تتضمنو التشريعات العربي
محؿ الدراسة. بؿ إف المنظـ السعكدم كضع حكما جديدا آخر لمتصرؼ في األمكاؿ محؿ 
المصادرة، أضافو بمكجب المادة السابعة عشرة مف نظاـ مكافحة غسؿ األمكاؿ لعاـ 

، بكصفو حكما مستحدثا، كبمقتضي ىذا الحكـ إذا كانت األمكاؿ كالمتحصبلت أك 3062
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تيا غير كاجبة االتبلؼ فإف لمسمطة المختصة التصرؼ بيا الكسائط التي حكـ بمصادر 
كفقا لمنظاـ، أك اقتساميا مع الدكؿ التي تربطيا مع المممكة اتفاقيات أك معاىدات سارية، 
كقد حددت البلئحة التنفيذية لمنظاـ السمطة المختصة بالتصرؼ كىي الجية المختصة 

ة باقتساـ األمكاؿ مع الدكؿ األخرل بالحجز التحفظي عمي األمكاؿ، أما السمطة المختص
"المجنة الدائمة لطمبات المساعدة القانكنية بكزارة الداخمية". كما أشارت البلئحة إلى أف  فيي

داخؿ المممكة أك  كغير المضبكطة سكاء كانت األمكاؿ المضبكطة عمى المصادرة ترد
 خارجيا.

، لممصادرة 3060لسنة  4 مف القانكف رقـ 22أما المشرع القطرم فقد أفرد المادة 
كيبلحظ أف المشرع القطرم أحاط بشكؿ كاسع باألمكاؿ لضماف مصادرتيا، ، (6)الكجكبية

سكا اختمطت بأمكاؿ أخرم، أك نتج عنيا منافع أك إيرادات أك أرباح بأم شكؿ، ككذلؾ 
كسائط الجريمة ) جريمة غسؿ األمكاؿ( كىي " كؿ ما يستخدـ أك يراد استخدامو، بأم 
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في حالة اإلدانة بارتكاب جريمة أصمية أك غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب أك نصت عمي أنو " حيث  (6)

 مصادرة ما يمي:بالشركع فييا كمع عدـ اإلخبلؿ بحقكؽ الغير حسني النية، تقضي المحكمة كذلؾ ب
األمكاؿ التي تشكؿ متحصبلت جريمة، بما في ذلؾ الممتمكات المختمطة بتمؾ المتحصبلت أك المتأتية  -6

 منيا أك المبدلة بيا، أك ممتمكات تعادؿ قيمتيا قيمة تمؾ المتحصبلت.
 األمكاؿ التي تشكؿ مكضكع الجريمة. -3
مف تمؾ األمكاؿ أك الممتمكات أك مف متحصبلت  األمكاؿ التي تشكؿ إيرادات كمنافع أخرل متأتية -2

 الجريمة.
 كسائط ارتكاب الجريمة. -4
األمكاؿ المشار إلييا في ىذه المادة، كالتي تـ التصرؼ فييا إلى ال طرؼ إال إذا تبيف لممحكمة أنو قد  -3

بناء عمى اكتسبيا مقابؿ دفع ثمف مناسب أك حصؿ عمييا مقابؿ تقديمو خدمات تتناسب مع قيمتيا أك 
 أسباب مشركعة أخرل، كأنو كاف يجيؿ مصدرىا غير المشركع.

كفي حالة كقكع جريمة معاقب عمييا بمكجب أحكاـ ىذا القانكف، كعدـ إدانة فاعميا لعدـ معرفتو أك لكفاتو، 
يجكز لمنيابة العامة أف ترفع األكراؽ لممحكمة المختصة إلصدار أمر بمصادرة األمكاؿ المحجكزة، إذا 

 ت أدلة كافية تثبت أنيا مف متحصبلت الجريمة.قدم
كفي جميع األحكاؿ يتعيف أف يحدد أمر المصادرة األمكاؿ المعنية، كأف يتضمف التفاصيؿ البلزمة لتحديدىا 

 كتعييف مكقعيا."
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مف األشكاؿ، كميا أك جزئيا، في ارتكاب جريمة أك أكثر مف الجرائـ المنصكص  شكؿ
( مف ىذا القانكف."، ككذلؾ في حالة التصرؼ في تمؾ األمكاؿ 4(، )3عمييا في المادتيف )

ألم طرؼ دفع ثمنا مناسبا ليا، أك قدـ خدمات مقابؿ الحصكؿ عمييا، ككاف يجيؿ 
خركجا عمي  –درة في حالة عدـ ثبكت اإلدانة مصدرىا غير المشركع، بؿ تتـ المصا

بارتكاب جريمة غسؿ األمكاؿ، طالما قدمت النيابة أدلة كافية عمي أف  –القكاعد العامة 
األمكاؿ متحصمة مف مصدر غير مشركع، كفي جميع األحكاؿ يحدد أمر المصادرة األمكاؿ 

 محؿ المصادرة بشكؿ دقيؽ.

لسنة  20مف المرسـك السمطاني رقـ  600 كما أكجب المشرع العماني في المادة
، عمي المحكمة في حالة اإلدانة أف تحكـ بالمصادرة لؤلمكاؿ محؿ الجريمة، 3069

كعائدات الجريمة كاألمكاؿ الناتجة عف تمؾ العائدات أك المستبدلة بيا، كاألمكاؿ كالفكائد 
الكسائؿ؛ كىي األدكات المتأتية مف األمكاؿ محؿ الجريمة أك مف عائداتيا، ككذلؾ مصادرة 

كالكسائط كغيرىا مما تـ استخداميا أك قصد استخداميا أك يراد استخداميا بأم شكؿ كاف 
 في ارتكاب جريمة غسؿ األمكاؿ أك جريمة أصمية مرتبطة بيا أك جريمة تمكيؿ إرىاب.

كاحتاط المشرع العماني لحالتي تعذر تحديد أماكف األمكاؿ محؿ المصادرة كاختفاء تمؾ 
األمكاؿ، كقرر في الحالتيف مصادرة أمكاؿ تساكم قيمتيا، كتتـ المصادرة في جميع 
الحاالت حتى كلك كانت األمكاؿ أك العائدات في حيازة أك ممكية شخص آخر ما لـ يثبت 
ذلؾ الشخص أنو قد حصؿ عمييا بنية حسنة، كبمقابؿ خدمة أك ثمف يتناسب كقيمتيا كعدـ 

، بؿ إف األمكاؿ التي تتـ مصادرتيا تظؿ محممة بأم حقكؽ عممو بمصدرىا غير المشركع.
 تتقرر بصكرة مشركعة لصالح الغير حسف النية.

مف المرسـك السمطاني أف كفاة المتيـ أك ككنو مجيكال ال تحكؿ  606كما قررت المادة 
مف المرسـك لحالة تعذر ضبط األمكاؿ  602دكف الحكـ بالمصادرة. كما احتاطت المادة 

الحكـ بغرامة إضافية لمغرامة المقررة لمجريمة، تعادؿ قيمتيا قيمة األمكاؿ المطمكب فقررت 
 مصادرتيا.

أما المشرع الككيتي فقد قرر بشكؿ عاـ كجكب مصادرة األمكاؿ كاألدكات المضبكطة 
(، دكف أف يكرد تفصيبل لطبيعة تمؾ 32في حالة الحكـ باإلدانة عف جرائـ غسؿ األمكاؿ )ـ
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يقرر األحكاـ المتعمقة بتحكؿ تمؾ األمكاؿ ألمكاؿ أخرم، أك في حالة دخكليا األمكاؿ، أك 
في حيازة أك ممكية شخص آخر، أك حكـ عكائد كفكائد كناتج تمؾ األمكاؿ، كالحكـ في حاؿ 

 تعذر ضبطيا.

، نيج نظيره 3064( لسنة 6كقد انتيج المشرع اإلماراتي، في القانكف االتحادم رقـ )
ثيرا مف مكقؼ المشرع العماني، فيما عدا الحكـ بغرامة إضافية في حالة القطرم، كاقترب ك

مكررا( إلي القانكف االتحادم 3تعذر ضبط األمكاؿ، حيث أضاؼ المشرع اإلماراتي المادة )
 .(6)بشأف مكافحة غسؿ األمكاؿ 3003لسنة  4رقـ 

ذم أخذ بو كمف جانبنا كنا نرم ضركرة تكسع اإلماراتي في المصادرة، عمى النحك ال
المشرع البحريني مف حيث الحكـ بالمصادرة في حالة كفاة الجاني، كسرياف الحكـ 
بالمصادرة في أمكاؿ زكجو كأكالده القصر، بشرط أف تثبت النيابة العامة أف أمكاليـ 
متحصمة مف مصادر غير مشركعة، أك أنو ال يكجد مصدر مشركع ليا، ككذلؾ األخذ بما 

سمطة إبطاؿ أك منع سعكدم؛ بإعطاء النيابة العامة أك المحكمة ىك مقرر في النظاـ ال
بعض األعماؿ سكاء كانت تعاقدية أك غير ذلؾ، إذا عمـ أطرافيا أك أحدىـ أك كاف 
يفترض أف يعممكا بأف ىذه األعماؿ مف شأنيا أف تؤثر عمى قدرة السمطات المختصة عمى 

 استراد األمكاؿ الخاضعة لممصادرة.

، متضمنا األحكاـ 3062( لسنة 30در المرسـك بقانكف اتحادم رقـ )كبالفعؿ فقد ص
( منو الحكـ بالمصادرة حاؿ ثبكت ارتكاب الجريمة، كترد 39السابقة؛ حيث فرضت المادة )

المصادرة عمي األمكاؿ محؿ الجريمة كالمتحصبلت كالكسائط المستخدمة أك التي كاف يراد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تية:مصادرة األمكاؿ اآل تمؾ المادة تقرر حيث (6)
 ، أك الممتمكات التي تعادؿ قيمتيا.األمكاؿ كالعكائد الناتجة عف ارتكاب جريمة غسؿ األمكاؿ -6

 الممتمكات أك المعدات أك األدكات أك الكسائط التي استخدمت أك كاف يراد استخداميا. -3

ممتمكات  إلىاألمكاؿ كالعكائد كالممتمكات التي تـ تحكيميا أك تبديميا بصكرة كمية أك جزئية،  -2
 لتحكيؿ أك التبديؿ إلييا.أخرم، فتتـ مصادرة األمكاؿ كالممتمكات كالعكائد التي تـ ا

األمكاؿ الناتجة عف غسؿ األمكاؿ إذا اختمطت بممتمكات مف مصادر مشركعة تتـ مصادرة  -4
 األمكاؿ في حدكد القيمة المقدرة لؤلمكاؿ الناتجة عف غسؿ األمكاؿ.
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ر ىذا المرسـك المقصكد بتمؾ المصطمحات، استخداميا فييا، كقد حدد المشرع في صد
عمي النحك السابؽ ذكره تفصيبل، كاحتاط المشرع لحالة تعذر ضبط تمؾ األمكاؿ 
كالمتحصبلت، فقرر مصادرة أم أمكاؿ يممكيا الجاني تعادؿ قيمتيا. كتتـ المصادرة 
ة بصرؼ النظر عما إذا كانت األمكاؿ أك المتحصبلت أك الكسائط في حيازة أك ممكي

الجاني أك طرؼ آخر، كذلؾ دكف اإلخبلؿ بحقكؽ الغير حسف النية، كما ال تحكؿ كفاة 
المتيـ أك ككنو مجيكال دكف حؽ النيابة العامة في رفع األكراؽ لممحكمة المختصة إلصدار 
حكميا بمصادرة األمكاؿ كالمتحصبلت كالكسائط المضبكطة بشرط إثبات صمتيا بالجريمة. 

بلف كؿ عقد أك تصرؼ عمـ أطرافو أك أحدىـ أك كاف لمثميـ أف يعممكا كما قرر القانكف بط
أف الغرض مف العقد أك التصرؼ ىك التأثير عمي قدرة السمطات المختصة في الحجز أك 
التجميد أك الحكـ بالمصادرة أك تنفيذىا؛ كبذلؾ يككف المشرع اإلماراتي قد تبني نيج 

اءات الكفيمة بضماف مصادرة األمكاؿ المشرع العماني في المصادرة كأحكـ اإلجر 
كالمتحصبلت كالكسائط في جريمة غسؿ األمكاؿ كتتبعيا أيا كانت طريقة الجاني في 
التحايؿ أك التيرب مف مصادرتيا، كال شؾ أف ىذا يمثؿ تكجيا محمكدا يضمف مكافحة 

 فعالة لتمؾ النكعية مف الجرائـ.

عقكبة تكميمية كجكبية، كىي تتـ عمى أما المشرع المصرم فقد فرض عقكبة المصادرة ك
األمكاؿ المضبكطة، أما األمكاؿ التى لـ يتـ ضبطيا فمف تككف محبلن لممصادرة، كفى حالة 
عدـ ضبط األمكاؿ يحكـ القاضي بغرامة اضافية، كتككف الغرامة اإلضافية كاجبة الدفع فى 

 حالتيف ىما:

 أ ػ تعذر ضبط األمكاؿ محؿ الغسيؿ.

األمكاؿ المغسكلة إلى شخص حسف النية، حماية ليذا الشخص الذم ب ػ التصرؼ فى 
تمقى األمكاؿ كلـ يكف يعمـ أك لـ يكف فى مقدكره أف يعمـ أنيا متحصمة مف جريمة أك أنيا 

 أمكاؿ مغسكلة، كىذا الحكـ بغرامة بديمة مكجكد فى قانكف مكافحة المخدرات.

كبة المصادرة؛ فقد أكرد المنظـ كفيما يتعمؽ بالعقكبات التكميمية األخرل غير عق
 33السعكدم عقكبتيف تبعيتيف لعقكبة جريمة غسؿ األمكاؿ األصمية، نصت عمييما المادة 

، كلـ يكف منصكصا عمييما في النظاـ الممغي 3062مف نظاـ مكافحة غسؿ األمكاؿ لعاـ 
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اب الجريمة ، كىما: عقكبة المنع مف حؽ السفر بالنسبة لمف تثبت إدانتو بارتك3002لعاـ 
مف المكاطنيف السعكدييف، كتككف مدة المنع مف السفر مساكية لمدة السجف المحكـك بيا 
عميو، كلكف ال تقؿ في جميع األحكاؿ عف سنتيف، كذلؾ في حالة الحكـ بالسجف لمدة أقؿ 
مف سنتيف أك في حالة الحكـ بالغرامة بدال مف السجف، كأجاز المنظـ لكزير الداخمية أك 

ضو أف يمنح الممنكع مف السفر إذنا بالسفر في حالة الضركرة، كالتي يستقؿ مف يفك 
 بتقديرىا، كذلؾ خبلؿ مدة المنع.

كالعقكبة التبعية الثانية مقررة لغير المكاطنيف السعكدييف ممف تثبت إدانتيـ بجرائـ 
خرم، غسؿ األمكاؿ، حيث يتـ إبعاد المحكـك عميو مف المممكة كال يسمح لو بالعكدة مرة أ

إال في حدكد ما تسمح بع تعميمات الحج كالعمرة لؤلراضي المقدسة، كيككف اإلبعاد بعد 
 تماـ تنفيذ العقكبة المقضي بيا، كسكاء كانت سجنا أك غرامة.

( باإلضافة إلى 23أما المشرع القطرم فقد أجاز في الفقرة األخيرة مف المادة )
ة، بصفة دائمة أك مؤقتة، بالمنع مف العقكبات المنصكص عمييا معاقبة مرتكب الجريم

االستمرار في مزاكلة أم عمؿ أك مينة أك نشاط ساىـ في تكفير الفرصة الرتكاب جريمة 
( منو عمي 22تسرم عمييا جريمة غسؿ األمكاؿ. كبالمثؿ نص المشرع الككيتي في المادة )

ستمرار في يجكز لممحكمة منع مرتكب أم جريمة ػ بصفة دائمة أك مؤقتة ػ مف اال أنو
 .مزاكلة أم عمؿ أك مينة يتيح لو فرصة ارتكاب ىذه الجريمة

( لسنة 6كفيما يتعمؽ بمكقؼ المشرع اإلماراتي فقد أضاؼ القانكف االتحادم رقـ )
مكررا(، كالتي تكجب عمى المحكمة المختصة الحكـ بإبعاد 66، الممغي، المادة )3064

المنصكص عمييا في القانكف، كقد أبقي  األجنبي الذم حكـ بإدانتو في إحدل الجرائـ
( منو، 36، عمي ذات الحكـ في المادة )3062( لسنة 30المرسـك بقانكف اتحادم رقـ )

كلكنو اشترط أف يككف الحكـ عمي الجاني بعقكبة مقيدة لمحرية؛ أم الحبس، كبذلؾ إذا حكـ 
لحكـ بإبعاد األجنبي، عمي الجاني بعقكبة الغرامة التخييرية مع عقكبة الحبس، فبل يجكز ا

كلكنو لـ يتضمف المنع مف السفر أك مزاكلة النشاط كعقكبات تكميمية جكازيو كما نصت 
 التشريعات المشار إلييا.
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 الفرع الثاني
 المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي في جرائم غسل األموال

تمكيؿ اإلرىاب تكاد تجمع التشريعات الجنائية العربية الخاصة بمكافحة غسؿ األمكاؿ ك 
عمى عقاب الشخص المعنكم إذا ثبت ارتكابو جريمة غسؿ األمكاؿ. كما تتفؽ التشريعات 
 جميعا في فرض عقكبة الغرامة عمي الشخص المعنكم الذم تثبت إدانتو في تمؾ الجرائـ.

كيجب في البداية أف نفرؽ بيف العقكبات المقررة لمشخص المعنكم كشخص معنكم لو 
مستقمة، إذا ثبت ارتكابو جريمة غسؿ األمكاؿ، مف خبلؿ مكظفيو الذيف شخصية قانكنية 

يرتكبكنيا باسمو أك لحسابو، كبيف مسؤكلية بعض مديرم كمسؤكلي الشخص المعنكم عف 
القياـ بإجراءات معينة فرضتيا تشريعات مكافحة غسؿ األمكاؿ عمييـ؛ مثؿ القياـ بإخطار 

م عف العمميات المشبكىة، حيث تمثؿ تمؾ األفعاؿ كحدة المعامبلت المالية بالبنؾ المركز 
جرائـ قائمة بذاتيا، يمكف أف تككف مرتبطة بغسؿ األمكاؿ، كلكنيا في ذاتيا ليست جرائـ 
غسؿ أمكاؿ، كقد فرضت التشريعات الجنائية عقكبات لتمؾ األفعاؿ، باإلضافة لعقكبات 

 الشخص المعنكم الذم ارتكب إحدل جرائـ غسؿ األمكاؿ.

جعؿ المنظـ السعكدم، بمقتضي المادة الحادية كالعشريف مف نظاـ مكافحة غسؿ كقد 
، عقكبة الشخص المعنكم جكازيو لمجية المختصة، كىي ىيئة االدعاء 3062األمكاؿ لعاـ 

كالتحقيؽ؛ كفقا لما أكردتو البلئحة التنفيذية لمنظاـ، كالتي يككف ليا أف ترفع األمر لممحكمة 
أف تكقع عمى المؤسسات المالية كغير المالية كالتي تثبت مسؤكليتيا المختصة، كالتي ليا 

عف جرائـ غسؿ األمكاؿ، كفقا ألحكاـ المادتيف الثانية كالثالثة مف نظاـ مكافحة جرائـ غسؿ 
مائة ألؼ لاير سعكدم، كال تتجاكز ما يعادؿ  600000األمكاؿ، غرامة مالية ال تقؿ عف 
يتعارض تكقيع تمؾ العقكبات مع تطبيؽ جزاءات إدارية  قيمة األمكاؿ محؿ الجريمة، كال

 تأديبية عمى تمؾ المؤسسات كفقا لؤلنظمة كالقكاعد المعمكؿ بيا في ىذا الشأف.

لسنة  4( في القانكف رقـ 2( مف المادة )2كما فرض المشرع البحريني في الفقرة )
ع مصادرة األمكاؿ ، عقكبة الغرامة التي ال تقؿ عف مائة ألؼ دينار بحريني، م3006

مكضكع الجريمة، عمى الشخص االعتبارم الذم ثبت ارتكابو لجريمة غسؿ األمكاؿ، دكف 
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اإلخبلؿ بعقكبة الشخص الطبيعي الذم ارتكب السمكؾ اإلجرامي لغسؿ األمكاؿ باسـ 
 الشخص االعتبارم كلحسابو.

اب الشخص ، لعق3060لسنة  4مف القانكف رقـ  23كما أفرد المشرع القطرم المادة 
كيبلحظ الزيادة الكبيرة في مبمغ الغرامة المقررة، كجعميا اختيارية مع الغرامة ، (6)االعتبارم

النسبية المحددة بإجمالي قيمة الكسائط كالمتحصبلت في الجريمة، أييما أكثر، كما تكسع 
المشرع في الرابطة التي تربط الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة كالشخص المعنكم؛ فمـ 

كتؼ بأف يككف يعمؿ باسمو أك لحسابو، كلكف يكفي أف يشغؿ مكقعا قياديا في ىيكؿ ي
الشخص االعتبارم، أك استند إلي أنو يمثمو، كما كضع المشرع جممة جزاءات اختيارية 
لممحكمة كىي تمثؿ تدابير جنائية تتمثؿ في المنع مف مكاصمة القياـ بأنشطة تجارية، أك 

اإلشراؼ القضائي، أك إغبلؽ المرافؽ أك الفركع التي كضع الشخص االعتبارم تحت 
استخدمت في ارتكاب الجريمة. كالمبلحظ أف الغرامة المقررة ال تخؿ بحؽ المحكمة في 
الحكـ بالمصادرة باعتبارىا عقكبة تكميمية يتحمميا الشخص االعتبارم، كذلؾ كمو دكف 

 إخبلؿ بعقاب الشخص الطبيعي الذم ثبت ارتكابو لمجريمة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي مع عدـ اإلخبلؿ بأم عقكبة أشد ينص عمييا قانكف آخر، يعاقب بالغرامة التنصت عمى أف " حيث  (6)

( خمسة مبلييف لاير أك ما يعادؿ إجمالي قيمة كسائط كمتحصبلت الجريمة 3.000.000ال تقؿ عف )
أييما أكثر، كؿ شخص اعتبارم، ارتكبت جريمة غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب لصالحو أك باسمو مف 

قياديا فيو جانب شخص طبيعي يعمؿ منفردا أك كجزء مف جياز تابع لمشخص االعتبارم، أك يشغؿ مكقعا 
كيعمؿ بيذه  أك يستند إلى تمثيمو، أك لديو تفكيض باتخاذ القرارات نيابة عنو، أك مخكؿ بممارسة السمطة
 الصفة كذلؾ بصرؼ النظر عما إذا أديف ذلؾ الشخص الطبيعي بارتكاب الجريمة مف عدمو.

 ا في القانكف.كال يمنع ذلؾ مف معاقبة الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة، بالعقكبة المقررة لي
كيجكز معاقبة الشخص االعتبارم، بمنعو مف مكاصمة القياـ بأنشطة تجارية معينة بصكرة مباشرة أك غير 
مباشرة بشكؿ دائـ أك مؤقت أك بكضعو تحت إشراؼ قضائي أك بإغبلؽ مرافقو التي استخدمت في ارتكاب 

 الصادر بشأنو".الجريمة بصفة دائمة أك مؤقتة أك بتصفية أعمالو أك بنشر الحكـ 
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 609مف القانكف رقـ  23كعمى نيج المشرع القطرم سار المشرع الككيتي في المادة 
كالفارؽ بيف مكقؼ المشرعيف القطرم كالككيتي، أف المشرع القطرم جعؿ  ؛(6)3062لسنة 

التدابير الجنائية اإلضافية لمغرامة المقررة كعقكبة لمشخص االعتبارم، جكازيو، كيختار 
لمشرع الككيتي فعمي الرغـ مف أنو جعميا اختيارية كجكازيو القاضي مف بينيا، أما ا

لمقاضي، إال أنو قرر ضركرة نشر الحكـ الصادر باإلدانة في الجريدة الرسمية، عمي عكس 
 المشرع القطرم الذم لـ يجعؿ نشر الحكـ كجكبيا.

، 3069لسنة  20مف المرسـك السمطاني رقـ  60أما المشرع العماني فقد أفرد المادة 
لعقاب الشخص االعتبارم، حيث قرر عقكبة الغرامة التي ال تقؿ عف مائة ألؼ لاير 

كغيره مف التشريعيف القطرم  – كما أجاز عماني، كال تزيد عمي قيمة األمكاؿ محؿ الجريمة،
لممحكمة أف تامر بمنعو، بصفة دائمة أك مؤقتة، مف ممارسة أنشطتو التجارية،  –كالككيتي 

استخدـ في ارتكاب الجريمة، أك بتصفية أعمالو، أك بتعييف حارس  أك بغمؽ مقره الذم
ضركرة نشر الحكـ  –مثؿ المشرع الككيتي كالمصرم –إلدارة أمكالو،بيد أنو قرر قضائي

 الصادر باإلدانة في كسائؿ النشر التي لـ يحددىا بككنيا رسمية، مثؿ المشرع الككيتي.

، 3003لسنة  4مف القانكف رقـ  64أما المشرع اإلماراتي كاف قد عدؿ المادة 
، حيث فرض عقكبة الغرامة التي ال تقؿ عف 3064لسنة  6بمقتضي القانكف رقـ 

ثبلثمائة ألؼ درىـ كال تزيد عمي مميكف درىـ، إال أنو بعد إلغاء ىذا القانكف  200000
( منو عمي 32، نص األخير في المادة )3062( لسنة 30بمقتضي المرسـك بقانكف رقـ )

قكبة الغرامة التي ال تقؿ عف خمسمائة ألؼ درىـ كال تزيد عمي خمسيف مميكف درىـ ، ع
لكؿ شخص اعتبارم ارتكب ممثمكه أك مديركه أك ككبلؤه لحسابو أك باسمو إحدم جرائـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع عدـ اإلخبلؿ بالمسئكلية الجزائية لمشخص الطبيعي، يعاقب أم شخص تنص عمى أف "  حيث (6)

اعتبارم يرتكب جريمة غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب بغرامة ال تقؿ عف خمسيف ألؼ دينار كال تجاكز 
عمى. كيجكز معاقبة الشخص مميكف دينار، أك ما يعادؿ إجمالي قيمة األمكاؿ محؿ الجريمة، أييما أ

االعتبارم بمنعو بصفة دائمة أك مؤقتو مدة ال تقؿ عف خمس سنكات مف القياـ بأنشطة تجارية معينة 
بصكرة مباشرة أك غير مباشرة، أك بإغبلؽ مكاتبو التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بصفة دائمة أك 

األمكاؿ، كينشر الحكـ الصادر باإلدانة في  مؤقتة، أك بتصفية أعمالو، أك بتعييف حارس قضائي إلدارة
 الجريدة الرسمية".
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غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب، كلممحكمة عند الحكـ باإلدانة أف تأمر بنشر ممخص 
 ي نفقة المحكـك عميو.الحكـ بالكسيمة المناسبة كعم

كفي حالة إدانة الشخص االعتبارم في جريمة تمكيؿ اإلرىاب تحكـ المحكمة بحمو 
غبلؽ المقر الذم يزاكؿ فيو نشاطو، كىذا الحكـ ال يمتد إلي الحكـ في جريمة غسؿ  كا 
األمكاؿ باإلدانة. كبذلؾ يمكف الكقكؼ عمى أكجو الخبلؼ في عقاب الشخص المعنكم في 

إلماراتي فيما يتعمؽ بجرائـ غسؿ األمكاؿ، في ضكء مقارنتو بالتشريعات الجنائية التشريع ا
 األخرل، عمى النحك التالي:

أنو تبني عقكبة الغرامة بيف حديف أدنى كأقصي محدديف بمبالغ مالية، في حيف أف  -6
باقي التشريعات الخميجية المتعمقة بغسؿ األمكاؿ، فيما عدا المشرع البحريني، تبنت 

رامة النسبية لمشخص المعنكم فيما يتعمؽ بتحديد الحد األقصى ليا، كحددت الحد الغ
األدنى بمبمغ مقطكع. كمف ثـ نطالب بأف يتبني المشرع اإلماراتي عقكبة الغرامة النسبية 

 بالنسبة لمشخص المعنكم حاؿ ارتكابو لجريمة غسؿ األمكاؿ.

اإلضافة لعقكبة الغرامة، أف جميع التشريعات الخميجية فرضت تدابير جنائية ب -3
كأعطت لمقاضي سمطة تقديرية في الحكـ بيا، كما جعمتيا تخييرية بيف مجمكعة مف تمؾ 
التدابير، في حيف لـ يتبف المشرع اإلماراتي أيا مف تمؾ التدابير بصدد جرائـ غسؿ 
األمكاؿ التي يرتكبيا الشخص المعنكم، كلكنو تبني إغبلؽ المقر كحؿ الشخص 

بالنسبة لجرائـ تمكيؿ اإلرىاب فقط دكف جرائـ غسؿ األمكاؿ، ككفقا لمبدأ  االعتبارم
الشرعية ال يجكز تكقيع تمؾ التدابير عمي جرائـ غسؿ األمكاؿ، إال بناء عمي نص 

 636قانكني، كما أف شركط تكقيع تمؾ التدابير كفقا لمقكاعد العامة المحددة في المادة 
متكافرة بالنسبة لمشخص االعتبارم الذم ال يخضع مف قانكف العقكبات االتحادم، غير 

لقياس الخطكرة اإلجرامية، كاحتماؿ ارتكابو جريمة في المستقبؿ، كما أف جريمة غسؿ 
األمكاؿ مف الجنح كفقا لمتشريع الجزائي اإلماراتي فبل تتبعيا عقكبات أك تدابير أخرم ما 

يقرر المشرع تمؾ التدابير لـ ينص المشرع عمى غير ذلؾ. كال يكجد ما يمنع مف أف 
 بنصكص خاصة في قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ.
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قرر المشرع اإلماراتي نشر الحكـ الصادر باإلدانة عمى الشخص االعتبارم، بأية  -2
طريقة مف طرؽ النشر كغيره مف التشريعات العربية، كفقا لممرسـك بقانكف اتحادم رقـ 

 .3062( لسنة 30)

المسؤكلية الجنائية  -صراحة  –لمشرع المصرم، فقد تبني كفيما يتعمؽ بمكقؼ ا     
لسنة  20مف القانكف رقـ  69لمشخص االعتبارم بمقتضي التعديؿ الذم أدخمو عمي المادة 

، حيث قرر صراحة، في الفقرة الثانية مف تمؾ 3064لسنة  29، بالقرار بقانكف رقـ 3003
جنيو مصرم لمشخص االعتبارم ذاتو، المادة، عقكبة الغرامة التي ال تقؿ عف مائة ألؼ 

كما يككف مسؤكال بالتضامف عف الكفاء بما يحكـ بو مف عقكبات مالية كتعكيضات إذا 
كانت الجريمة التي كقعت بالمخالفة ألحكاـ ىذا القانكف قد ارتكبت مف أحد العامميف بو 

 باسمو كلصالحو.

ص االعتبارم يككف ىذا الشخص كباإلضافة إلى العقكبات المقررة التي تكقع عمى الشخ   
االعتبارم مسئكال بالتضامف عف الكفاء بما يحكـ بو مف عقكبات مالية كتعكيضات، إذا 
كانت الجريمة التي كقعت بالمخالفة ألحكاـ ىذا القانكف، سكاء جريمة غسؿ أمكاؿ أك 

ترط اخبلؿ بكاجبات معينة، قد ارتكبت مف أحد العامميف بو باسمو كلصالحو، كمف ثـ يش
ف لـ يكف قد  لمسئكلية الشخص االعتبارم عف الغرامات المالية كالتعكيضات، حتى كا 
كقعت منو الجريمة أك مف المسئكؿ عف االدارة الفعمية فيو، ثبلثة شركط؛ ىي، أف ترتكب 
 الجريمة مف أحد العامميف بالشخص االعتبارم، كأف ترتكب باسمو ، كأف ترتكب لمصمحتو.

لسنة  29، الذم أدخمو المشرع عمى القانكف بالقرار بقانكف رقـ كبمقتضي التعديؿ   
، أجاز لممحكمة أف تحكـ بمنع الشخص االعتبارم مف مزاكلة نشاطو لمدة محددة 3064

أك بإلغاء الترخيص الممنكح لو بمزاكلة النشاط. كفي جميع األحكاؿ تأمر المحكمة في 
شخص االعتبارم في جريدتيف يكميتيف الحكـ الصادر باإلدانة بنشر الحكـ عمى نفقة ال

 كاسعتي االنتشار.
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 الفرع الثالث
 حاالت التشديد والتخفيف واإلعفاء من المسؤولية الجنائية

سكؼ نتناكؿ في ىذا الفرع الظركؼ المشددة كالمخففة لمعقاب المقرر عمي جرائـ غسؿ 
الجرائـ، في التشريعات األمكاؿ، ككذلؾ حاالت اإلعفاء مف العقاب كميا أك جزئيا في تمؾ 
 الجنائية الخاصة بمكافحة غسؿ األمكاؿ، كذلؾ عمي النحك التالي:

 -: أكال: الظركؼ المشددة في جرائـ غسؿ األمكاؿ

الخاصة بمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ  -محؿ الدراسة  –التشريعات الجنائية العربية  
ئـ غسؿ األمكاؿ إذا تكافرت اإلرىاب أكلت عناية خاصة بحاالت تشديد العقاب عمي جرا

 حاالت بعينيا، كيمكف تمييز أربعة اتجاىات في ىذا الصدد، عمي النحك التالي:

كيضـ التشريعات التي نصت عمى حاالت بعينيا يترتب عمييا تشديد  االتجاه األول:
العقاب عمى جرائـ غسؿ األمكاؿ، كيأتي في مقدمتيا المنظـ السعكدم مف خبلؿ المادة 

، كالتي ىي ذاتيا المادة السابعة 3062عشرة مف نظاـ مكافحة غسؿ األمكاؿ لعاـ  التاسعة
، كالتي رفعت عقكبة السجف المقرر لغسؿ األمكاؿ 3002عشرة مف النظاـ الممغي لعاـ 

إلى خمس عشرة سنة، بدال مف عشرة سنكات، كالحد األقصى لمغرامة مف خمسة إلى سبعة 
 تقترف بيا جريمة غسؿ األمكاؿ، كىي: مبلييف لاير سعكدم، في ست حاالت

ارتكاب الجاني الجريمة مف خبلؿ عصابة منظمة، سكاء ارتكبتيا العصابة بنفسيا  -6
أك كاف الجاني يستخدـ مكنات العصابة في ارتكاب الجريمة، دكف حاجة أف يككف 

 الجاني ممف يتكلى مكانة محددة في تمؾ العصابة.

 استخداـ الجاني لمعنؼ أك األسمحة. -3

شغؿ الجاني لكظيفة عامة كاتصاؿ الجريمة بيذه الكظيفة، أك ارتكابو الجريمة  -2
مستغبل سمطاتو أك نفكذه، كىذا الظرؼ يشبو ما ىك منصكص عميو في قانكف العقكبات 
 االتحادم اإلماراتي كظرؼ مشدد عاـ في جميع الجرائـ، كليس جرائـ غسؿ األمكاؿ فقط.

 ليـ.التغرير بالنساء أك القصر كاستغبل -4
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ارتكاب الجريمة مف خبلؿ مؤسسة إصبلحية أك خيرية أك تعميمية أك في مرفؽ  -3
 خدمة اجتماعية.

صدكر أحكاـ محمية أك أجنبية سابقة باإلدانة بحؽ الجاني، كبكجو خاص في جرائـ  -9
 مماثمة.

كقد ساير المشرع القطرم نظيره السعكدم، كيدخؿ ضمف ىذا االتجاه، مع تكسعو في 
 .(6)3060لسنة4رقـ القانكف مف23عقاب، كفقا لنص الفقرة الثانية مف المادةحاالت تشديد ال

كيدخؿ ضمف ىذا االتجاه المشرع اإلماراتي، كذلؾ كفقا لنص الفقرة الثانية مف المادة 
، بعد أف كاف القانكف االتحادم 3062( لسنة 30( مف المرسـك بقانكف اتحادم ـر )33)

عمي ظركؼ مشددة لجريمة غسؿ األمكاؿ، كمف  ال يتضمف النص 3064( لسنة 6رقـ )
ثـ كانت تمؾ الظركؼ المشددة تخضع لمقكاعد العامة المنصكص عمييا في قانكف 

مف قانكف  603حدد المشرع اإلماراتي في المادة العقكبات االتحادم اإلماراتي؛ حيث 
 العقكبات االتحادم الظركؼ المشددة لمجريمة، كىي: 

أم أف يككف الباعث عمي ارتكاب الجريمة في عرؼ دنئ،ارتكاب الجريمة بباعث  - أ
 مكتو. بعد مف زكجتو لمتزكج شخص قتؿ مثؿدنيئا، يعد يد كالقيـ االجتماعيةالمجتمع كالتقال

ارتكاب الجريمة بانتياز فرصة ضعؼ إدراؾ المجني عميو أك عجزه عف المقاكمة  - ب
 أك في ظركؼ ال تمكف غيره مف الدفاع عنو.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتضاعؼ العقكبات المنصكص عمييا في الفقرة السابقة )كىي عقكبة تنص عمي أف "......  ( حيث6)
غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كالجرائـ المرتبطة بيما(، إذا ارتكب الجاني الجريمة باالشتراؾ مع شخص 

ؿ مجمكعة إجرامية منظمة أك مف خبلؿ منظمة إرىابية، أك إذا ارتكبت الجريمة كجزء أك أكثر أك مف خبل
مف أنشطة إجرامية أخرل، أك اقتراف ارتكابيا بأنشطة إجرامية أخرل، أك إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغبل 

مالية  سمطاتو أك نفكذه مف خبلؿ مؤسسة مالية أك منظمة غير اليادفة لمربح أك أعماؿ أك ميف غير
محددة، أك مستغبل لمتسييبلت التي خكلتيا لو كظيفتو أك نشاطو الميني أك االجتماعي، أك إذا كاف الجاني 
مساىما في الجريمة األصمية التي تحصمت منيا األمكاؿ محؿ جريمة غسؿ األمكاؿ سكاء، كاف فاعبل أك 

 األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب".شريكا، أك إذا ارتكب الجاني الجريمة بقصد اإلضرار بتحقيقات غسؿ 
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 باستعماؿ طرؽ كحشية أك التمثيؿ بالمجني عميو.ارتكاب الجريمة  - ت

كقكع الجريمة مف مكظؼ عاـ استغبلال لسمطة كظيفتو أك بصفتو، ما لـ يقرر  - ث
 القانكف عقابا خاصا اعتبارا ليذه الصفة.

كباستعراض الظركؼ المشددة األربعة السابقة نجد أف الظركؼ الثبلثة األكلى منيا ال 
األمكاؿ، كمف ثـ يبقي الظرؼ األخير؛ حيث يمكف  يتصكر تطبيقيا عمى جريمة غسؿ

ارتكاب جرائـ غسؿ األمكاؿ مف مكظؼ عاـ استغبلال لسمطة كظيفتو أك استنادا لتمؾ 
مف قانكف  602الصفة، كفي ىذه الحالة سيتـ تشديد العقاب عمى الجاني كفقا لنص المادة 

األمكاؿ ىي الحبس عشر  العقكبات االتحادم، البند ب، كحيث أف العقكبة المقررة لغسؿ
سنكات، فيجكز لممحكمة مضاعفة الحد األقصى لمعقكبة لتصبح الحبس عشريف سنة، مع 

 بقاء الحد األدنى لمحبس شيرا كاحدا.

كلكف المرسـك بقانكف اتحادم اإلماراتي تبني عددا مف الظركؼ المشددة لعقكبة جريمة 
فكذه أك سمطتو المخكلة لو بمكجب غسؿ األمكاؿ، كىي ارتكاب الجاني لمجريمة مستغبل ن

كظيفتو أك نشاطو الميني؛ كال يتطمب ذلؾ أف يككف الجاني مكظفا عاما أك مكمفا بخدمة 
عامة، كلكف يمكف أف يككف ممارسا لنشاط ميني، األمر الذم يتفؽ مع طبيعة جريمة 

ابيا. كما غسؿ األمكاؿ كتعدد كتنكع القطاعات التي يمكف أف تنخرط فييا أك تستخدـ الرتك
يعد مف الظركؼ المشددة ارتكاب الجريمة مف خبلؿ جمعية غير ىادفة لمربح، أك ارتكابيا 
مف خبلؿ جماعة إجرامية منظمة، ككذلؾ في حالة العكد الرتكابيا؛ كفي حالة تكافر أم 
ظرؼ مف الظركؼ المشار إلييا تككف عقكبة الجريمة ىي السجف المؤقت، كالغرامة التي 

بلثمائة ألؼ جنيو كال تزيد عمي عشرة مبلييف جنيو؛ كبذلؾ يتحكؿ كصؼ ال تقؿ عف ث
جريمة غسؿ األمكاؿ مف الجنحة إلي الجناية كيطبؽ بشأنيا األحكاـ المكضكعية كاإلجرائية 

مف قانكف  32الخاصة بالجنايات؛ كنستند في ذلؾ إلي مفيـك المخالفة لتفسير نص المادة 
ـ تغيير نكع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقكبة العقكبات االتحادم التي تقرر عد

المقررة ليا عقكبة مف نكع أخؼ، األمر الذم يعني أنو إذا استبدلت المحكمة بالعقكبة 
المقررة لمجريمة عقكبة مف نكع أشد لظركؼ مشددة قانكنية فإف نكع الجريمة يتغير كتصبح 

 جناية كليست جنحة.
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مف التشريعات التي نحت نحك التشديد السمبي، كىك يضـ عدد قميؿ  االتجاه الثاني:
بمنع استخداـ بعض الظركؼ المخففة أك المعفية، كمنيا التشريع البحريني في القانكف رقـ 

( عدـ سرياف األحكاـ الخاصة 2( مف المادة )9، حيث قررت الفقرة )3006لسنة  4
عمييا في قانكف أصكؿ بانقضاء الدعكل الجنائية سقكط العقكبة بمضي المدة المنصكص 

المحاكمات الجزائية أك في أم قانكف آخر عمى الجرائـ كالعقكبات المتعمقة بغسؿ األمكاؿ 
كتمكيؿ اإلرىاب، بما يعني، بمفيـك المخالفة، التشدد مف قبؿ المشرع في عقاب تمؾ 
ز الجرائـ، كمف ثـ ال تسقط العقكبة المحكـك بيا بمضي المدة )التقادـ(، كمع ىذا فيجك 

 لمقاضي األمر بكقؼ تنفيذ العقكبة المحكـك بيا، إذا تكافرت شركط ذلؾ.

كيضـ التشريعات التي جمعت بيف االتجاىيف السابقيف؛ حيث حددت  االتجاه الثالث:
حاال بعينيا يتـ فييا تشديد عقكبة غسؿ األمكاؿ، مثؿ االتجاه األكؿ، كفي ذات الكقت 

ؿ كعقكباتيا مف أحكاـ التقادـ الجزائي، كمثاؿ تضمنت نصكصا تستثني جرائـ غسؿ األمكا
مف القانكف  20ىذه التشريعات؛ التشريع الككيتي، كالتشريع العماني؛ حيث نصت المادة 

، عمي حاالت تشديد العقاب في جرائـ غسؿ األمكاؿ 3062لسنة  609الككيتي رقـ 
 . (6)كتمكيؿ اإلرىاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( مف ىذا القانكف 36( ك )32" تشدد العقكبات المنصكص عمييا في المادتيف ) حيث تنص عمى أف (6)

 إلى الحبس لمدة ال تجاكز عشريف سنة ك بضعؼ الغرامة، في حالة تحقؽ أحد الظركؼ التالية: 
 ىابية. إذا ارتكبت الجريمة مف خبلؿ جماعة إجرامية منظمة أك منظمة إر  - أ

 إذا ارتكبيا الجاني مستغبلن سمطة كظيفتو أك نفكذىا.  - ب
 إذا ارتكبت الجريمة مف خبلؿ األندية كجمعيات النفع العاـ كالمبرات الخيرية.  -ج 
الكاردة في صدر الباب  43إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة". كما نصت المادة رقـ  –د 

ي عدـ سقكط الدعكم الجنائية أك العقكبة المحكـك بيا في الخامس مف القانكف )أحكاـ ختامية(، عم
تمؾ الجرائـ، بقكليا " ال تسقط بمضي المدة الدعكل الجزائية أك العقكبة المحكـك بيا في الجرائـ 

( مف قانكف الجزاء 23( أك )26المنصكص عمييا في ىذا القانكف، كال يجكز تطبيؽ أحكاـ المادتيف )
 ".في شأف ىذه الجرائـ
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لسنة  20المرسـك السمطاني رقـ مف  63فقد نص في المادة  المشرع العمانيأما 
، عمى مضاعفة العقكبة المقررة لجرائـ غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب الكاردة 3069

، سكاء عقكبة الحبس أك الغرامة، في حدييما األدنى كاألقصى، في حالة ارتكاب  بالمرسـك
أك نفكذه الجريمة مف جماعة إجرامية منظمة، أك ارتكاب الجاني لمجريمة مستغبل لسمطاتو 

مف خبلؿ مؤسسة مالية أك جمعية خيرية أك أىمية أك ما في حكميا، أك مستغبل التسييبلت 
التي خكلتيا لو كظيفتو أك نشاطو الميني أك مكانتو االجتماعية، ككذلؾ في حالة العكد 

مف المرسـك السمطاني عمي استثناء جريمة  602الرتكاب الجريمة. كما نصت المادة 
تمكيؿ اإلرىاب مف األحكاـ المقررة النقضاء الدعكل العمكمية، كمف ثـ لـ غسؿ األمكاؿ ك 

 تستثف سقكط العقكبة بمضي المدة، كمف ثـ تظؿ خاضعة لقكاعد تقادـ العقكبة.

( مف 36( مف المادة )2كقد دخؿ المشرع اإلماراتي ضمف ىذا االتجاه بمقتضي البند )
كالذم استثني جرائـ غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ ، 3062( لسنة 30المرسـك بقانكف اتحادم رقـ )

اإلرىاب مف تقادـ الدعكل الجزائية بمضي المدة، ككذلؾ قرر عدـ انقضاء الدعاكل المدنية 
 الناشئة أك المرتبطة بتمؾ الجرائـ بمضي المدة، كىك نكع مف التشديد السمبي.

ريمة غسؿ كيتمثؿ في التشريعات التي لـ تتضمف ظركفا مشددة لج االتجاه الرابع:
األمكاؿ، كيمكف تمييز مكقؼ المشرع المصرم ضمف ىذا االتجاه؛ حيث لـ يتضمف القانكف 

، نصا خاصا بالظركؼ المشددة في 3064، حتي بعد تعديمو عاـ 3003لسنة  20رقـ 
جرائـ غسؿ األمكاؿ، كمف ثـ ستخضع أيضا لمقكاعد العامة في التشديد الكاردة في قانكف 

 العقكبات المصرم.
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 رابعالفرع ال
 أحكام اإلعفاء من العقاب في جرائم غسل األموال

بالنظر إلي التعقيدات كالتشابكات التي تتسـ بيا عمميات غسؿ األمكاؿ، كبصفة 
خاصة في اآلكنة األخيرة بعد استفادتيا مف التقدـ التكنكلكجي، كما أفرزتو العكلمة مف 

كمف ثـ األمكاؿ بيف الدكؿ، بالنظر إلى ذلؾ، سيكلة حركة كانتقاؿ األفراد كالسمع كالخدمات 
فقد عمدت الكثير مف التشريعات الجنائية الخاصة بمكافحة ىذه الجرائـ إلي تبني سياسة 
التشجيع عمى اإلببلغ عف تمؾ الجرائـ، كرغـ أف عدـ اإلببلغ عف الجرائـ، مع العمـ بيا، 

عات العقابية العامة، إال أف يمثؿ في حد ذاتو جريمة تستكجب العقاب في غالبية التشري
سياسة اإلعفاء مف العقاب، كميا أك جزئيا، نتيجة اإلببلغ عف الجرائـ تمثؿ أحد السياسات 
 الناجحة في كشؼ كتعقب مرتكبي الجرائـ التي تحكطيا العديد مف التعقيدات كالصعكبات.

في تقرير كقد تكسعت التشريعات الجنائية الخميجية الخاصة بمكافحة غسؿ األمكاؿ، 
اإلعفاء مف العقاب عمى جرائـ غسؿ األمكاؿ؛ كيأتي في مقدمة تمؾ التشريعات المشرع 

، كالذم تكسع في سياسة اإلعفاء مف العقاب؛ 3006لسنة  4البحريني في القانكف رقـ 
( منو، كرتب اإلعفاء 2( مف المادة )2حيث جعمو إلزاميا عمى القاضي بمقتضي الفقرة )

إببلغ الكحدة المنفذة بالجريمة قبؿ عمميا بيا، فإذا حصؿ اإلببلغ بعد مف العقاب بمجرد 
عمـ الكحدة بيا تعيف أف يكصؿ اإلببلغ إلي ضبط باقي الجناة أك األمكاؿ، كيمكف القكؿ 
ىنا أف المشرع البحريني ال يتطمب تعدد الجناة في غسؿ األمكاؿ لتطبيؽ أحكاـ اإلعفاء 

ؿ كصكؿ عمـ الجريمة إلي السمطات، أك بعد عمميا مف العقاب، حيث يككف اإلعفاء قب
ذا أدم إلي ضبط األمكاؿ فقط دكف باقي الجناة، كمف ثـ يتصكر اإلعفاء لمجاني  بيا، كا 

 المنفرد في غسؿ األمكاؿ.

كما تكسع المنظـ السعكدم في اإلعفاء مف العقاب عمى جرائـ غسؿ األمكاؿ؛ حيث 
، عدـ جكاز 3062اـ مكافحة غسؿ األمكاؿ لعاـ قرر في المادة الرابعة كالعشريف مف نظ

تكقيع العقاب عمى كؿ مف ثبت أنو ارتكب جرائـ غسؿ األمكاؿ بحسف نية، كتقدير حسف 
النية بكصفو أمرا خفيا، متركؾ لقاضي المكضكع مف ظركؼ كمبلبسات الكاقعة، كحسف 
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ؿ األمكاؿ، كفقا النية ال يتطابؽ مع عدـ كجكد قصد جنائي، كالمتطمب الرتكاب جرائـ غس
. كما أف حسف النية ال يعد سببا إلباحة الفعؿ، عمى ما يذىب إليو نفس (6) لما يراه البعض

الرأم، بؿ إنو يعد مانعا مف مكانع المسؤكلية الجنائية، فالشخص الذم يرتكب الجريمة 
 بحسف نية، يقرر المشرع عدـ استحقاقو العقاب، كىك أمر يتعمؽ باإلرادة كما يمكف أف
يعترييا مف أمكر غير ظاىرة. كىك أمر عاـ بالنسبة لجميع الجرائـ التي تضمنيا النظاـ، 

 كال يقتصر فقط عمى جريمة غسؿ األمكاؿ.

كما قرر المنظـ السعكدم في الفقرة األخيرة مف المادة الثامنة عشرة مف نظاـ مكافحة 
مة غسؿ األمكاؿ، ، كىي المادة التي تقرر العقاب عمي جري3062غسؿ األمكاؿ لعاـ 

إعطاء المحكمة سمطة اإلعفاء مف العقاب لمالؾ األمكاؿ أك المتحصبلت مكضكع التجريـ، 
أك حائزىا أك مستخدميا، بشرط أف يقـك بإببلغ السمطات المختصة بمصادر األمكاؿ أك 
المتحصبلت كىكية المشتركيف، دكف أف يستفيد مف عائدىا، كاإلعفاء ىنا جكازم لممحكمة، 

ف في حاؿ تكافر شركطو، شامبل لجميع العقكبات المقررة لتمؾ الجريمة كىي السجف كيكك 
مدة ال تزيد عمى عشر سنكات، كالغرامة التي ال تزيد عمى خمسة مبلييف لاير سعكدم، 
كالمصادرة التي ترد عمى األمكاؿ كالمتحصبلت كالكسائط محؿ الجريمة، كلكف المشرع 

عفاء، أف يتـ اإلببلغ قبؿ كصكؿ عمـ الجريمة إلي اشترط الستحقاؽ الجاني ىذا اإل
السمطات المختصة، كمف ثـ أكجبت البلئحة التنفيذية لمنظاـ عند تمقي ىذه الببلغات أف 
تقـك بعمميات البحث كالتحرم لمتأكد مف عدـ كصكؿ الجريمة لعمـ السمطات، كرغـ تطمب 

بلت، بمعني مف أيف المشرع أف يشمؿ مضمكف اإلببلغ مصادر األمكاؿ أك المتحص
اكتسبت تمؾ األمكاؿ، ككذلؾ ىكية المشتركيف، كعدـ استفادة المبمغ مف عكائد تمؾ األمكاؿ، 
إال أنو لـ يتطمب أف يؤدم اإلببلغ إلي الحصكؿ عمى األمكاؿ، أك أف يؤدم إلى القبض 
عمى باقي المشتركيف في الجريمة. كمف جانبنا نرم أف المشرع يشترط ضمنيا أف تككف 
جريمة غسؿ األمكاؿ ارتكبت مف خبلؿ عدة أشخاص )أكثر مف فرد كاحد(، حتى يمكف 
تطبيؽ اإلعفاء، حيث أف اإلببلغ عف ىكية المشتركيف متطمب ضركرم لئلعفاء مع 

 مصادر األمكاؿ أك المتحصبلت كال يمكف االكتفاء بأحدىما لمتمتع باإلعفاء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .664عبدالفتاح سميماف، مرجع سابؽ، ص (6)
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عمى جريمتي غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ  كما تكسع المشرع القطرم في اإلعفاء مف العقاب
، حيث جعؿ اإلعفاء 3060لسنة  4( مف القانكف رقـ 22اإلرىاب، بمقتضي المادة )

كجكبيا عمى المحكمة، لكؿ مف بادر مف الجناة )مرتكبي الجريمة( إلي إببلغ الجيات 
المختصة بأم معمكمات عف الجريمة كعف األشخاص المشتركيف فييا، كذلؾ بشرط أال 

السمطات قد عممت بالجريمة، كلكف المشرع قصر اإلعفاء عمى عقكبتي الحبس  تككف
كالغرامة فقط، دكف العقكبات األخرل، بيد أنو لـ يشترط أف يؤدم اإلببلغ إلي تحقيؽ نتيجة 
معينة؛ مثؿ القبض عمى باقي الجناة، أك ضبط األمكاؿ محؿ الجريمة، بؿ إنو اكتفي 

عف الجريمة كاألشخاص المشتركيف فييا، بما يعني أنو بمجرد اإلببلغ عف أية معمكمات 
 يتطمب ضمنيا أف تككف الجريمة ارتكبت مف عدة أشخاص.

كجاء المشرع القطرم في الفقرة الثانية مف ذات المادة، بحكـ جديد كمختمؼ عف 
التشريعات الجنائية العربية السابقة عميو في تاريخ الصدكر، حيث أجاز لممحكمة أف تأمر 

تنفيذ العقكبة المحكـك بيا، إذا حصؿ اإلببلغ بعد كصكؿ خبر الجريمة كاألشخاص  بكقؼ
المشتركيف فييا إلى السمطات المختصة، بشرط أف يؤدم اإلببلغ إلي ضبط باقي الجناة أك 

 الكسائط كمتحصبلت الجريمة.

لسنة  20( مف المرسـك السمطاني رقـ 62كقد تبني المشرع العماني في المادة )
نيج المشرع القطرم في اإلعفاء مف العقاب عمى جرائـ غسؿ األمكاؿ؛ بيد أنو  ،3069

جعؿ اإلعفاء جكازيا في الحالتيف، سكاء حدث اإلببلغ قبؿ كصكؿ الجريمة إلي عمـ 
السمطات المختصة، أك قبؿ كقكع الجريمة أصمبا، أك حدث بعد عمميا بالجريمة كأدم إلي 

الكسائؿ كعائدات الجريمة، كيككف لممحكمة في  القبض عمى أم مف الجناة أك مصادرة
الحالة الثانية أف تأمر بكقؼ تنفيذ العقكبة، أيا كانت المدة المحكـك بيا، حيث أف ىذا نص 
عاـ يقيد النص الخاص في قانكف العقكبات، كالذم يستمـز لكقؼ تنفيذ العقكبة أف تككف 

 العقكبة المحكـك بيا ال تزيد عمى مدة محددة.

بمقارنة مكقؼ المشرعيف القطرم كالعماني، أف سياسة المشرع العماني في كيتضح 
اإلعفاء أكثر مركنة، حيث أنيا جعمت األمر جكازام لمقاضي سكاء قبؿ العمـ بالجريمة أك 
بعد العمـ بيا مف جانب السمطات المختصة، في حيف يجعميا المشرع القطرم كجكبية قبؿ 
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أف يشترط أف يؤدم اإلببلغ ألية نتيجة. كما أف كصكؿ الجريمة لعمـ السمطات، دكف 
المشرع العماني اكتفي لجكاز الحكـ بإيقاؼ التنفيذ أف يؤدم اإلببلغ، بعد العمـ بالجريمة، 

 إلى القبض عمى أم مف الجناة، كليس كؿ الجناة، كما يقرر المشرع القطرم.

فاء الجاني مف ، إع3062لسنة  609مف القانكف الككيتي رقـ  26كما قررت المادة 
العقكبات المقررة لجرائـ غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب، إذا بادر بإببلغ الشرطة أك النيابة 
العامة أك المحكمة المختصة بمعمكمات لـ تكف تستطيع الحصكؿ عمييا بطريؽ آخر، 

منع ارتكاب جريمة غسؿ أمكاؿ أك تمكيؿ  -كذلؾ لمساعدتيا في القياـ بأم مما يمي: أ
تمكيف السمطات مف القبض عمى مرتكبي الجريمة اآلخريف أك مبلحقتيـ  -ب إرىاب.

تجريد  -تجنب أك الحد مف آثار الجريمة. ىػ  -الحصكؿ عمى أدلة. د -قضائيان. ج
المنظمة اإلرىابية أك الجماعات اإلجرامية مف أم أمكاؿ ال يككف لممتيـ حؽ فييا أك 

 .سيطرة عمييا

عفاء بأف يؤدم اإلببلغ إلي مجرد مساعدة السمطات كاكتفت المادة الستحقاؽ اإل
المختصة في تحقيؽ أم مف األىداؼ المشار إلييا، كلكنيا جعمت اإلعفاء جكازم لممحكمة 
التي ليا تقدير مدم ما أسيـ بو اإلببلغ في تحقيؽ أم مف األىداؼ التي حددىا النص، 

عقكبات فقط الكاردة في المادتيف يككف شامبل كؿ ال –إذا قررتو المحكمة  –كما أف اإلعفاء 
(، كىما يتضمناف العقكبات األصمية، كمف ثـ ال يشمؿ العقكبات التكميمية 36( ك )32)

 مثؿ المصادرة، أك أية تدابير أخرم يقررىا القانكف لتمؾ الجرائـ.

، فقد 3062( لسنة 30أما المشرع اإلماراتي، بمقتضي المرسـك بقانكف اتحادم رقـ )
اإلعفاء كالتخفيؼ بالنسبة لجريمتي غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب عمي  تبني سياسة

، كجعؿ اإلعفاء أك 32( مف المادة )3السكاء، كذلؾ بمقتضي البند رقـ ) ( مف المرسـك
التخفيؼ جكازيا لممحكمة، كاشترط المشرع لضماف تمتع الجاني باإلعفاء مف عقكبة 

 -الحبس، الشركط التالية:

د لمجناة؛ فإذا ارتكبت جريمة غسؿ األمكاؿ مف شخص كاحد فبل أف يككف ىناؾ تعد -6
مجاؿ لئلعفاء، كلعؿ اشتراط تعدد الجناة ينبع مف حقيقة أف غالبية جرائـ غسؿ األمكاؿ مف 
ذا حدثت جرائـ مف ىذا النكع فسكؼ  الصعب تصكر ارتكابيا مف شخص كاحد بمفرده، كا 
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كمف ثـ تنتفي فمسفة تقرير اإلعفاء. كمف تككف قميمة الجسامة، كغير معقدة أك متشابكة، 
ف كنا نرم أيضا أف بعض جرائـ غسؿ  جانبنا نتفؽ مع مكقؼ المشرع مف ىذا الشرط، كا 
األمكاؿ التي يرتكبيا شخص كاحد يمكف تقرير اإلعفاء الجزئي بشأنيا إذا اعترؼ بيا كمكف 

 ىذا االعتراؼ مف الكصكؿ إلى الماؿ محؿ الجريمة.

باإلدالء بمعمكمات إلي السمطات القضائية أك اإلدارية تتعمؽ بأم أف يقـك الجاني  -3
مف الجرائـ المعاقب عمييا كيستكم أف يتـ ىذا في أية صكرة، مكتكبة أك شفكية، كعبارة " 
السمطات القضائية أك اإلدارية" عبارة عامة تشمؿ سمطات إنفاذ القانكف المعتادة مف 

جيات المعنية بمكافحة غسؿ األمكاؿ، سكاء كرد شرطة كنيابة كمحاكـ، باإلضافة إلى ال
النص عمييا في القانكف الخاص بمكافحة غسؿ األمكاؿ، أك الئحتو التنفيذية، أك في 

 قكانيف ذات صمة، مثؿ قانكف المصرؼ المركزم.

أف يؤدم اإلدالء بتمؾ المعمكمات إلى الكشؼ عف الجريمة أك عف مرتكبييا أك  -2
ي أحدىـ، كىذا يعني أنو يستكم أف يؤدم اإلدالء إلي مجرد إثباتيا عمييـ أك القبض عم

الكشؼ عف الجريمة أك عف باقي الجناة فقط، كليس ضبطيـ كما كاف مقررا في القانكف 
الممغي كال يشترط أف يؤدم اإلدالء إلي ضبط جميع الجناة الباقيف، أك ضبط كامؿ 

 األمكاؿ محؿ الجريمة. 

بة الحبس، حيث أف األمر جكازم لممحكمة، أف يحكـ القاضي باإلعفاء مف عقك  -4
فيككف ليا حاؿ تكافر شركط اإلعفاء أال تحكـ بو، كتقرر عقكبة الحبس عمى المتيـ رغـ 
اإلدالء بالمعمكمات، كىذا قد يضيؽ مف نطاؽ اإلعفاء، كمف ثـ يصعب معو معرفة باقي 

األمر الذم يمكف مف الجناة في تمؾ الجرائـ، كاألىـ معرفة مكاف األمكاؿ محؿ الجريمة، 
 مصادرتيا في حكـ اإلدانة.

، فقد تبني نيج 3003لسنة  20كفيما يتعمؽ بمكقؼ المشرع المصرم في القانكف رقـ      
( منو، كأبقي عميو دكف تغيير في التعديؿ الذم 62اإلعفاء مف العقاب بمقتضي المادة )

؛ ككاف أكثر تفصيبل 3064نة لس 29أدخمو عمي القانكف المشار إليو بالقرار بقانكف رقـ 
كسابقا لغيره مف التشريعات الخميجية في ىذا الصدد؛ حيث حدد المشرع نطاؽ اإلعفاء مف 
الناحيتيف المكضكعية ك الشخصية، فمف الناحية المكضكعية يقتصر اإلعفاء عمى 
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 العقكبات األصمية فقط، كىى عقكبة السجف كالغرامة لجريمة غسؿ األمكاؿ، كبذلؾ ال يرد
اإلعفاء عمى المصادرة، كىذا اتفاقا مع القكاعد العامة التى تكجب مصادرة األمكاؿ 
المتحصمة مف جناية أك جنحة، ككذلؾ ال يرد عمى الغرامة التى يمكف أف يحكـ بيا فى 

 حالة تعذر ضبط األمكاؿ كمصادرتيا أك التصرؼ فييا لمغير حسف النية.

ر عمى الجناة في جريمة غسؿ األمكاؿ فقط، أما مف الناحية الشخصية فاإلعفاء يقتص 
كىك يشمؿ كؿ مف ارتكب أك شرع فى ارتكاب جريمة غسؿ األمكاؿ، كعمى ىذا فإف ىذا 

 اإلعفاء ال يمتد نطاقو إلى الجرائـ التى ترتكب بالمخالفة ألحكاـ القانكف األخرل. 

قا لمتشريع كىناؾ حالتاف يستحؽ فييما الجاني اإلعفاء مف العقكبات األصمية، كف 
 المصرم، ىما:

أ ػ حالة اببلغ الجاني ألم مف السمطات المختصة باالستدالؿ أك التحقيؽ في جرائـ      
غسؿ األمكاؿ، بالجريمة كباقي الجناة، قبؿ أكؿ عمـ ألم مف ىذه السمطات بيا، كال شؾ 

أك  أف ىذا اإلببلغ يفيد فى الكشؼ عف الجريمة ذاتيا، بما يمكف السمطات مف ضبطيا
منع كقكعيا، كلكف القانكف لـ يشترط أف يؤدم اإلببلغ إلى ذلؾ فعبل، حيث يرتب القانكف 
اإلعفاء عمي مجرد اإلببلغ دكف تطمب تحقؽ نتيجة معينة. كيستكم في اإلببلغ أف يتـ 
شفاىو أك كتابة، كلكف فى كؿ الحاالت يجب اثباتو، كاالببلغ كاقعة قانكنية يمكف اثباتيا 

 إلثبات.بكافة طرؽ ا

ب ػ اإلببلغ بعد عمـ كحدة مكافحة غسيؿ األمكاؿ بالجريمة أك عمـ السمطات بيا،      
فبلبد لكى يستفيد الجاني مف اإلعفاء أف يككف مف شأف اإلببلغ ضبط باقى الجناة أك 
األمكاؿ محؿ الجريمة، كبناء عمى ىذا اإلببلغ. كالفرض ىنا أف السمطات عمى عمـ 

شترط المشرع أف يككف لئلببلغ أثرا آخر غير العمـ بالجريمة يتمثؿ في بالجريمة، كمف ثـ ا
 أحد أمريف:

أف يؤدل اإلببلغ إلى ضبط باقي الجناة، فإذا لـ يسفر عف ذلؾ فمف يستفيد  -أ      
 المبمغ مف اإلعفاء.
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أف يؤدل اإلببلغ إلى ضبط األمكاؿ محؿ الجريمة، كالمقصكد بالجريمة ىنا، ىى  - ب   
غسؿ األمكاؿ أل يتـ ضبط األمكاؿ محؿ الغسيؿ. كيكفي أف يؤدم اإلببلغ إلي أحد جريمة 

األمريف السابقيف ليستحؽ الجاني ىذا اإلعفاء، حيث يككف اإلعفاء كجكبيا حاؿ تكافر 
شركطو، كيشمؿ فقط عقكبتي السجف كالغرامة دكف العقكبات التكميمية كالتدابير الجنائية 

 المنصكص عمييا. 
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