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  البحث مقدمة

 هســــلطان عظــــیم و وجهــــه بجــــالل یلیــــق ًحمــــدا العــــالمین رب هللا الحمــــد

 أنفــسنا شــرور مــن بــاهللا نعــوذ و ، الــذاكرین الــشاكرین حمــد تعــالى ،نحمــده

 ًولیـا لـه تجـد فلـن یـضلل مـن و المهتـد فهـو اهللا یهد من ، أعمالنا وسیئات

 ورحمــة النبیــین خــاتم و المرســلین ســید علــى الــسالم و الــصالة و . ًمرشــدا

 علـى رسـا مـن و األخیـار صـحبه و آلـه على و محمد سیدنا للعالمین اهللا

  . الدین یوم إلى هدیه

   البحث موضوع ًأوال

 أســالیب و متعــددة ًأشــكاال أخــذ و االقتــصاد عــالم فــي الفــساد ظهــر لقــد

 بالمخــــــدرات المتــــــاجرة و الــــــسرقة و االخــــــتالس و التزییــــــف مــــــن متنوعــــــة

 الغــــــش و الرشــــــاوى و بالبغــــــاء المتــــــاجرة و األبــــــیض الرقیــــــق و والـــــسالح

 دنیــا فــي المــشبوهة األرصــدة فكثــرت ، الجــرائم مــن ذلــك غیــر و التجــاري

 واألمـوال القـذرة األمـوال یسمى ما منها ، قوانینهم حسب المحرمة و المال

ــــث هكــــذا و المحرمــــة ــــى إدخالهــــا یــــصعب بحی ــــي وضــــعها و البنــــوك إل  ف

   . نظیفة بأسماء و سریة حسابات

 تبیــیض  " أو " األمــوال غــسل " بعملیــات یــسمى مــا ظهــر هنــا مــن و

 یعنــي هــذا و . مفهومهمــا داللــة فــي یلتقیــان مــصطلحان مــاه و " األمــوال

 غیر بطرق مكتسبة أموال في للتصرف أسالیب و وسائل و حیل استخدام

   . علیها القانونیة و الشرعیة إلضفاء قانونیة غیر و مشروعة
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ــــر األعمــــال عــــن الناتجــــة األمــــوال تــــدویر إعــــادة آخــــر بمعنــــى أو  غی

 الحقیقي المصدر إلخفاء شرعیة اراستثم قنوات و مجاالت في المشروعة

   . مشروع مصدر من تولدت قد كانت لو كما لتبدو و ، األموال لهذه

ـــتم األمـــوال غـــسل عملیـــة و ـــة :  مراحـــل ثـــالث علـــى ت ـــى المرحل   األول

 كمیـة مـن الـتخلص یـتم بحیـث ، إحـالل أو توظیـف مرحلـة هـي و اإلیداع

 أحـــد فـــي بإیـــداعها إمـــا مختلفـــة بأســـالیب شـــرعیة الغیـــر النقـــود مـــن كبیـــرة

 عمالت إلى النقود هذه تحویل طریق عن أو المالیة المؤسسات أو البنوك

 مرتفعـــة عقـــارات و یخـــوت و فارهـــة ســـیارات شـــراء طریـــق عـــن أو أجنبیـــة

   . ذلك بعد فیها التصرف و بیعها یسهل الثمن

   التعتیم أو التمویه  الثانیة المرحلة

 المـــصرفي النظـــام قنـــوات يفـــ األمـــوال دخـــول بعـــد المرحلـــة هـــذه وتبـــدأ

 الغیـــر مـــصدرها عـــن تفریقهـــا و بفـــصلها األمـــوال غاســـل یقـــوم و الـــشرعي

 تتخــذ التــي و المــصرفیة العملیــات مــن معقــدة مجموعــة طریــق عــن شــرعي

 تتبــــع جعــــل بهــــدف كلــــه ذلــــك و ، المــــشروعة المــــصرفیة العملیــــات نمــــط

   . ًصعبا ًأمرا مشروعة الغیر األموال تلك مصدر

 ، آخـر إلـى بلـد من األموال تلك تحویل عملیات تكرار كذل أمثلة ومن

 هــــذه تحویــــل صــــعوبة األمــــر یزیــــد و ، لألمــــوال اإللكترونــــي التحویــــل و

 بـــالد فـــي اإلیـــداعات ســـریة مـــن صـــارمة قواعـــد تتبنـــى بنـــوك إلـــى األمـــوال

 هـذه تتسم و ، اآلمنة المصرفیة بالمالذات علیها یطلق ما هي و ، أخرى

 و سـفن و طـائرات مـن النقـل وسـائل جـودة و ، ینهـاقوان بتساهل المالذات

   . الشركات تأسیس سهولة
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 ، األموال غسل في الختامیة المرحلة وهي  ،اإلدماج : الثالثة المرحلة

 هـــذه خـــالل مـــن و األمـــوال علـــى الـــشرعیة طـــابع إضـــفاء علیهـــا یترتـــب و

 النظــــام و االقتــــصادیة الــــدورة فــــي المغــــسولة األمــــوال دمــــج یــــتم المرحلــــة

 تجاریـة لـصفقات طبیعیـة مكتـسبات أو عوائد كأنها و تبدو لكي لمصرفيا

 فـــي الوهمیـــة الفـــواتیر و المـــصطنعة القـــروض و الوهمیـــة الـــشركات مثـــل

   . التصدیر و االستیراد مجال

   الدراسة أهمیة  ًثانیا

 اجتماعیــة و اقتــصادیة آثــار مــن األمــوال غــسل جریمــة ترتبــه لمــا ًنظــرا

 الخارجیـة االقتـصادیات لـصالح الـوطني القتصادل نزیف في تتمثل خطیرة

 یتناســب ال بــشكل المحلیــة الــسیولة زیــادة و ، القــومي الــدخل انخفــاض و

 العملـــة قیمـــة تـــدهور كـــذلك و ، الخـــدمات و الـــسلع انتـــاج فـــي الزیـــادة مـــع

ــــة  ســــداد مــــن التهــــرب و الرشــــاوى و التــــضخم معــــدالت ارتفــــاع و الوطنی

 نقـص مـن الدولـة خزانـة معانـاة ثم من و . ذلك غیر و المباشرة الضرائب

 بــشراء المجتمــع لفــساد تــؤدي كمــا ، العامــة النفقــات مجمــل عــن اإلیــرادات

 جماعـات خطـر استـشراء و الدولـة كیـان إضعاف من یستتبعه ما و الذمم

 خــــالل مــــن تــــتم األمــــوال غــــسل جریمــــة أصــــبحت فقــــد . المــــنظم اإلجــــرام

ــــم و ، دولیــــة و منظمــــة إجرامیــــة عــــصابات ــــى قاصــــرة تعــــد ل ــــشاط عل  الن

   . الفردي اإلجرامي

 الجنائیـة التـشریعات لموقـف الدراسـة بهـذه القیـام رأیـت غیره و كله لهذا

 هــذه لمكافحــة الموضــوعة الجنائیــة الــسیاسة و األمــوال غــسل جریمــة مــن

   . الجریمة
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   البحث منهج  ًثالثا

 مةلجری البحثیة الدراسة هذه في ـ توفیقه و اهللا بفضل ـ أعتمد سوف و

 مــن جانــب اســتعراض خــالل مــن المقــارن التحلیلــي المــنهج األمــوال غــسل

ـــشأن هـــذا فـــي الـــصادرة الجنائیـــة التـــشریعات  التـــشریع مقـــدمتها فـــي و . ال

 المعـدل و ، األمـوال غسل مكافحة بشأن م٢٠٠٢ لسنة ٨٠ رقم المصري

 ، م ٢٠٠٨ لـسنة ١٨١ رقـم القانون و ، م ٢٠٠٣ لسنة ٧٨ رقم بالقانون

   . له المنفذة اتالقرار و

 مكافحــــة و حظــــر بــــشأن م ٢٠٠١ لــــسنة ٤ رقــــم البحرینــــي القــــانون و

ــــسنة ٥٤ رقــــم بالقــــانون المعــــدل و ، اإلرهــــاب تمویــــل و األمــــوال غــــسل  ل

 نظــــام كــــذلك و . الــــشأن بهــــذا الــــصادرة التنفیذیــــة القــــرارات و ، م ٢٠٠٦

 عــــن الــــصادر و الــــسعودیة العربیــــة المملكــــة فــــي األمــــوال غــــسل مكافحــــة

 / ١٨ الموافــق و هـــ ١٤٢٤ / ٦ / ٢٠ بتــاریخ ١٦٧ رقــم الــوزراء لــسمج

   . م٢٠٠٣ / ٨

 و ، األمــوال غــسل بــشأن م ٢٠٠٢ لــسنة ٣٥ رقــم الكــویتي التــشریع و

   . األموال غسل تجریم بشأن م ٢٠٠٢ لسنة ٤ رقم اإلماراتي التشریع

 لجریمــة بالنــسبة العقوبــات قــانون فــي الفرنــسي المــشرع موقــف كــذلك و

 ستراســــبورغ اتفاقیــــة مثــــل الخاصــــة االتفاقیــــات بعــــض و ، ألمــــوالا غــــسل

 مـصادرة و حجـز و تعقب و غسل بشأن م ١٩٩٠ نوفمبر ٨ في الموقعة

ـــة و ، الجریمـــة متحـــصالت ـــا اتفاقی  المـــشروع غیـــر االتجـــار لمكافحـــة فیین

   . م١٩٨٨ بالمخدرات
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 التـي الجنائیـة الـسیاسة توضـیح و ببیان الدراسة هذه في أقوم سوف و

 خـــالل مـــن ، األمـــوال غـــسل جریمـــة لمكافحـــة التـــشریعات هـــذه اعتمـــدتها

 الــسیاسة كـذلك و الجـرائم هـذه عـن الجنائیـة المـسئولیة و التجریمیـة النظـرة

   . األموال غسل لجریمة التشریعات هذه أقرتها التي العقابیة

   البحث خطة  ًرابعا

 هـذا تقـسیم ترأیـ فقد الدراسة هذه وراء من المرجوة األهداف مع اتساقا

 التـالي النحـو على ، البحث مقدمة تسبقهما ، رئیسیین فصلین إلى البحث

 :  

   . األموال غسل جریمة لمكافحة التجریمیة النظرة  األول الفصل

   . األموال غسل جریمة لمواجهة العقابیة السیاسة  الثاني الفصل

 التــي التوصــیات و النتــائج أهــم تــشمل و البحــث خاتمــة ذلــك یعقــب و

   . الفهرس و المراجع قائمة ثم ، الدراسة إلیها خلصت

 لوجهـه ًخالصا العمل هذا یكون أن جل و عز اهللا أسأل القول ختام و

 ًعمــال یكــون أن و  ، حــسناتنا میــزان فــي یجعلــه أن ،و تعــالى و ســبحانه

 و ، غیـرهم و الجنـائي بالقـانون المـشتغلین و الدارسـین لكـل ًنافعـا و ًمفیدا

 نعـــم ســـبحانه إنـــه ، العریـــق القـــانوني البنـــاء فـــي متواضـــعة نـــةلب یكـــون أن

   .النصیر نعم و المولي
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  األول الفصل

  األموال غسل جرائم لمكافحة التجریمیة النظرة

   : تقسیم و تمهید

 ًغالبـا ، ترتكـب التـي االقتـصادیة الجرائم من األموال غسل جریمة تعد

ــــة ،  أو مرتكبوهــــا فیهــــد ، دولــــة مــــن أكثــــر صــــعید علــــى منظمــــة بطریق

 غیــر أمــوال علــى الــشرعیة صــفة إضــفاء إلــى األحــوال بحــسب ، مرتكبهــا

 طریــق عــن شــرعیة غیــر مــصادر و إجرامیــة أنــشطة مــن متحــصلة نظیفــة

 یـــسهل بمـــا ، األمـــوال لتلـــك اإلجرامـــي الرئیـــسي الحقیقـــي المـــصدر إخفـــاء

 طریــق عــن یــسر و طمأنینــة فــي ذلــك بعــد أخــرى مــرة بهــا االنتفــاع للجنــاة

 الصفة إضفاء و والقانوني المالي و االقتصادي التعامل حیز إلى الهاإدخ

   . ذلك خالل من علیها الشرعیة

 و لتحققهـــا ینبغـــي ، إجرامیـــة ظـــاهرة كـــأي ، األمـــوال غـــسل جریمـــة و

 هـذه تـوافر بغیـر الجریمـة تلـك تقـوم ال بحیـث ، معینـة أركـان تـوافر قیامها

 ، الجـــرائم أو ، الجریمـــة هـــذه عـــن الجنائیـــة المـــسئولیة أن كمـــا . األركـــان

 مــن ترتكــب فقــد ، مختلفــة ألطــراف شــاملة متعــددة تكــون األحــوال بحــسب

 لتــــشمل الجنائیــــة المــــسئولیة تمتــــد كمــــا ، أشــــخاص مجموعــــة أو شــــخص

 األنــشطة تلـك ارتكــاب أو حـدوث فـي تــساهم قـد مالیــة مؤسـسات و هیئـات

    . اإلجرامیة

 كـــــذلك و ، المـــــصري يالجنـــــائ المـــــشرع أنـــــاط ، غیـــــره و ، كلـــــه لهـــــذا

 اختـصاصات األمـوال غـسل لمكافحة خاصة بوحدة ، المختلفة التشریعات
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 لخطورة منه ًإدراكا و الجنائیة سیاسته من انطالقا ، المجال هذا في هامة

 خـالل مـن التفـصیل و بالدراسة له نتعرض سوف ما هذا و . الجرائم هذه

   : التالي النحو على رئیسیین مبحثین إلى تقسیمه تم قد و ، الفصل هذا

  األموال غسل لجریمة القانوني الكیان  األول المبحث 

 األموال غسل جرائم عن المعنویة األشخاص مسئولیة  الثاني المبحث
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  األول المبحث

  األموال غسل لجریمة القانوني الكیان

   : تمهید

 یلــزم ، إجرامیــة ظــاهرة كأیــة ، األمــوال غــسل جریمــة بــأن القــول ســبق

 الجریمـة هـذه تقـوم ال بحیـث ، معینـة أركـان تـوافر ًقانونا قیامها و لتحققها

   . األركان هذه توافر دون

ـــه نـــص مـــا باســـتقراء و  مـــن الثانیـــة المـــادة فـــي المـــصري المـــشرع علی

 و بـــــه الملحقـــــة القـــــرارات و القـــــوانین و م ٢٠٠٢ لـــــسنة ٨٠ رقـــــم القـــــانون

 المـادة فـي البحرینـي المـشرع یـهعل نـص مـا و ، ١ أحكامـه لـبعض المعدلة

                                                           

ـــة المـــادة تـــنص -١   بـــشأن ٢٠٠٢ لـــسنة ٨٠ رقـــم المـــصري القـــانون مـــن الثانی

 التـي و ٢٠٠٨ لـسنة ١٨١ القـانون بمقتـضى المعدلة و األموال غسل مكافحة

 و تـصنیع و زراعـة جـرائم مـن المتحـصلة األمـوال غسل یحظر : " نصها أصبح

 فیهـا االتجـار و تـصدیرها و جلبهـا و المخـدرة المواد و والجواهر . لنباتاتا نقل

ــة أو إدارة و  و النقــل وســائل اختطــاف جــرائم و ، بمقابــل لتعاطیهــا مكــان تهیئ

 علیهـا المنصوص اإلرهاب تمویل جرائم و اإلرهاب جرائم و ، األشخاص احتجاز

 و األســـلحة تیراداســـ جـــرائم و . آخـــر قـــانون أي فـــي أو العقوبـــات قـــانون فـــي

 الجـــرائم و ، تـــرخیص بغیـــر صـــنعها و فیهـــا االتجـــار و المفرقعـــات و الـــذخائر

ــي علیهــا المنــصوص ــاني و األول األبــواب ف ــث و الث ــع و الثال  الخــامس و الراب

 سـرقة جـرائم و ، العقوبـات قانون من الثاني الكتاب من عشر السادس و عشر

 و التـدلیس جـرائم و ، األمانـة نـةخیا و النـصب جـرائم و ، اغتـصابها و األموال



                                             -          - ٤٩٣

 مكافحـة و حظـر بـشأن م ٢٠٠١ لـسنة ٤ رقـم بقـانون المرسوم من الثانیة

 أن لنــــا یتــــبن ، ٢ الالحقــــة القــــوانین و اإلرهــــاب تمویــــل و األمــــوال غــــسل

                                                                                                                             

 ، جنحـة أو جنایـة مـن المتحصلة أو المسروقة األشیاء إخفاء جرائم و ، الغش

 و ، ١٩٨٨ لــسنة ١٤٦ رقــم القــانون ألحكــام بالمخالفــة األمــوال تلقــي جــرائم و

 و ، الــدعارة و الفجــور جــرائم و ، الفكریــة الملكیــة حقــوق علــى االعتــداء جــرائم

 النفایـــات و بـــالمواد المتعلقـــة البیئیـــة الجــرائم و ، اآلثـــار لـــىع الواقعـــة الجــرائم

 التعامـل جـرائم و ، الجمركي التهرب جرائم و ، الجرح و القتل جرائم و ، الخطرة

 غیــر الكــسب جــرائم و ، ًقانونــا المقــررة للقواعــد بالمخالفــة األجنبــي النقــد فــي

 رأس سـوق انونقـ من) ٤٦ (المادة في علیها المنصوص الجرائم و ، المشروع

 یـشار التـي المنظمـة الجـرائم و ، ١٩٩٢ لـسنة ٩٥ رقم بالقانون الصادر المال

 جمهوریـة تكـون التـي بهـا الملحقـة البروتوكـوالت و الدولیة االتفاقیات في إلیها

 كلـه ذلـك و ، المـصري القـانون فـي علیهـا المعاقـب و فیهـا ًطرفـا العربیـة مـصر

 ، الخـارج أو الـداخل فـي المـذكورة لجـرائما أو األمـوال غـسل جریمة وقعت سواء

   . " األجنبي و المصري القانونین كال في علیها ًمعاقبا كانت متى

 ٢٠٠١ لــسنة ٤ رقــم البحرینــي القــانون مــن أولــى فقــرة الثانیــة المــادة تــنص -٢ 

 یعــد : " یلــي مــا علــى  اإلرهــاب تمویــل و األمــوال غــسل مكافحــة و حظــر بــشأن

 شـأنه مـن كـان و اآلتیـة األفعـال مـن ًفعـال أتى من موالاأل غسل لجریمة ًمرتكبا

   : مشروع األموال هذه مصدر أن إظهار

 علــى یحمــل مــا أو االعتقــاد أو العلــم مــع جریمــة بعائــد تتعلــق عملیــة أیــة إجــراء -أ

   . فیه ًاشتراكا یعد فعل أي من أو إجرامي نشاط من متحصل بأنه االعتقاد

ــاء -ب ــة إخف ــد طبیع ــه أو مــصدره أو جریمــة عائ ــة أو مكان ــه التــصرف طریق  أو فی

 علـى یحمـل مـا أو االعتقـاد أو العلـم مـع به یتعلق حق أي أو ملكیته أو حركته

   . فیه ًاشتراكا یعد فعل من أو إجرامي نشاط من متحصل بأنه االعتقاد

 علـى یحمـل مـا أو االعتقـاد أو العلـم مـع جریمـة عائـد نقل أو تلقي أو اكتساب -ج

   . فیه ًاشتراكا یعد فعل من أو إجرامي نشاط من متحصل نهبأ االعتقاد
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 تلــك أركــان تفــصل عناصــر ثالثــة اجتمــاع تفتــرض األمــوال غــسل جریمــة

   : ارتكابها مكان و محل كان ًأیا الجریمة

 إجـــــراء الثـــــاني و ،  إجرامـــــي مـــــصدر ذات أمـــــوال وجـــــود منهـــــا لاألو

 إدخالهـا و القذرة األموال تلك تطهیر بغیة مركبة أو بسیطة مالیة عملیات

 الثالــث و ، مــشروعة نظیفــة بــصورة القــانوني و المــالي الوجــود دائــرة إلــى

 غیـــر المـــصدر إخفـــاء فـــي یتمثـــل العملیـــات هـــذه مـــن معـــین غـــرض تـــوافر

 سـواء ، األمـوال بـه تتعلـق لمـن یتـیح الـذي األمـر . ألموالا لتلك المشروع

 فــــي اســــتعمالها إعــــادة ، منظمــــة إجرامیــــة جماعــــة أو ًعادیــــا ًمجرمــــا كــــان

   أخرى إجرامیة أنشطة لتمویل أو مشروعة أعمال

 غــــسل لجریمــــة المــــادي الــــركن ببیــــان نقــــوم ســــوف ذلــــك ضــــوء وعلــــى

 بیـان یـسبقهما و . ینمستقل مطلبین في المعنوي الركن كذلك و ، األموال

 محاولـــة تعـــد التـــي و األمـــوال غـــسل جریمـــة تـــسبق التـــي األولیـــة الجریمـــة

 ذلـك و . أمـوال و عوائد من عنها یتولد ما و األولیة الجریمة هذه إلخفاء

   : التالي النحو على خاص مطلب في

                                                                                                                             

 علـــى یحمـــل مـــا أو االعتقـــاد أو العلـــم مـــع حیازتـــه أو جریمـــة بعائـــد االحتفـــاظ – د

   . "  فیه ًاشتراكا یعد فعل من أو إجرامي نشاط من متحصل بأنه االعتقاد

 أتى من موالاأل غسل جریمة في ًشریكا یعد : " أنه على الثانیة الفقرة تنص كما -

   : اآلتیة األفعال من ًفعال

ــف مــن كــل -أ ــى أو اخــتلس أو أتل ــسهیل شــأنه مــن ًمــستندا زور أو أخف  كــشف ت

   . مرتكبیها أو الجریمة

 علــى تــساعده معلومــات أو تــسهیالت إلیــه قــدم و الجــاني بقــصد علــم مــن كــل -ب

  . "  الهرب من تمكنه أو جریمته إخفاء



                                             -          - ٤٩٥

 غیــــــر المــــــال مــــــصدر " الــــــسابقة " األولیــــــة الجریمــــــة  األول المطلــــــب

   المشروع

   األموال غسل لجریمة المادي الركن  لثانيا المطلب

    المعنوي الركن  الثالث المطلب
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  األول المطلب

  المشروع غیر المال مصدر " السابقة " األولیة الجریمة

   : القانوني النص

 ٨٠ رقـــم المـــصري القـــانون مـــن الثانیـــة المـــادة تـــنص -              

 القـــانون بمقتـــضى المعدلـــة و والاألمـــ غـــسل مكافحـــة بـــشأن ٢٠٠٢ لـــسنة

ـــــسنة ١٨١ ـــــي و ٢٠٠٨ ل ـــــصها أصـــــبح الت  األمـــــوال غـــــسل یحظـــــر : " ن

 و والجــــواهر . النباتــــات نقــــل و تــــصنیع و زراعــــة جــــرائم مــــن المتحــــصلة

 مكان تهیئة أو إدارة و فیها اإلتجار و تصدیرها و جلبها و المخدرة المواد

 ، األشخاص احتجاز و النقل وسائل اختطاف جرائم و ، بمقابل لتعاطیها

 قــانون فــي علیهــا المنــصوص اإلرهــاب تمویــل جــرائم و اإلرهــاب جــرائم و

 و الـذخائر و األسـلحة اسـتیراد جـرائم و . آخـر قانون أي في أو العقوبات

 الجـــــــرائم و ، تـــــــرخیص بغیـــــــر صـــــــنعها و فیهـــــــا اإلتجـــــــار و المفرقعـــــــات

ـــــاني و األول األبـــــواب فـــــي علیهـــــا المنـــــصوص ـــــث و الث ـــــعالر و الثال  و اب

 ، العقوبـات قـانون مـن الثـاني الكتـاب من عشر السادس و عشر الخامس

 ، األمانـة خیانـة و النصب جرائم و ، اغتصابها و األموال سرقة جرائم و

 أو المـــــــسروقة األشـــــــیاء إخفــــــاء جـــــــرائم و ، الغــــــش و التـــــــدلیس جــــــرائم و

 مألحكـا بالمخالفـة األمـوال تلقـي جـرائم و ، جنحة أو جنایة من المتحصلة

 الملكیــة حقــوق علــى االعتــداء جــرائم و ، ١٩٨٨ لــسنة ١٤٦ رقــم القــانون



                                             -          - ٤٩٧

 و ، اآلثـار علـى الواقعـة الجـرائم و ، الـدعارة و الفجـور جـرائم و ، الفكریة

 و القتــــل جــــرائم و ، الخطــــرة النفایــــات و بــــالمواد المتعلقــــة البیئیــــة الجــــرائم

 األجنبــي لنقــدا فــي التعامــل جــرائم و ، الجمركــي التهــرب جــرائم و ، الجـرح

 و ، المـــشروع غیـــر الكـــسب جـــرائم و ، ًقانونـــا المقـــررة للقواعـــد بالمخالفـــة

 المــال رأس ســوق قــانون مــن) ٤٦ (المــادة فــي علیهــا المنــصوص الجــرائم

 یــشار التــي المنظمــة الجــرائم و ، ١٩٩٢ لــسنة ٩٥ رقــم بالقــانون الــصادر

 تكــــون التــــي بهــــا الملحقــــة البروتوكــــوالت و الدولیــــة االتفاقیــــات فــــي إلیهــــا

 المـصري القـانون فـي علیهـا المعاقب و فیها ًطرفا العربیة مصر جمهوریة

 فــي المــذكورة الجــرائم أو األمــوال غــسل جریمــة وقعــت ســواء كلــه ذلــك و ،

 و المصري القانونین كال في علیها ًمعاقبا كانت متى ، الخارج أو الداخل

   .   األجنبي

 ٢٠٠١ لـــسنة ٤ رقـــم رینـــيالبح القـــانون مـــن األولـــى المـــادة وتـــنص -

 : " أن علـــى اإلرهـــاب تمویـــل و  األمـــوال غـــسل مكافحـــة و حظـــر بـــشأن

 غیـــر أو مباشـــر بطریـــق المتحـــصلة األمـــوال  : الجریمـــة بعائـــد المقـــصود

   . إجرامي نشاط أي من ًجزئیا أو ًكلیا ، مباشر

 أو وصـــفها أو نوعهـــا كـــان ًأیـــا القیمـــة ذات األشـــیاء جمیـــع "  أمـــوال" 

 ملموسـة غیـر أو ملموسـة ، منقولـة غیـر أو منقولة كانت سواء ، طبیعتها

   : المثال سبیل على تشمل و

 و المالیــــة األوراق و الكمبیــــاالت و األجنبیــــة و الوطنیــــة العمــــالت -أ

   . لحاملها المظهرة أو المدفوعة أو للتداول القابلة و المتداولة األدوات
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 المؤســــسات و بنــــوكال لــــدى الحــــسابات و الودائــــع و النقــــد أوراق -ب

   .األخرى المالیة

   . غیرها و الثمینة المعادن و المجوهرات و الفنیة األعمال -ج

 أم كانــــت شخــــصیة بهــــا المتعلقــــة الحقــــوق و األمــــوال و العقــــارات -د

   . عینیة

   . " اإلرهاب تمویل و األموال غسل في یستخدم شيء أي -ه

 أن لنا یتضح ، اذكره السابق ، التشریعیة النصوص هذه خالل من و

 غیــر المــال هــذا مــصدر هــي أولیــة جریمــة تــسبقها األمــوال غــسل جریمــة

 إخفــاء ، األمــوال غــسل جریمــة ارتكــاب وراء مــن ، یــراد الــذي و المــشروع

   .الحقیقة خالف على ًمشروعا المال هذا مصدر أن إظهار أو مصدره

 كانــت ســواء ، جریمــة مــن متحــصل المــال هــذا مــصدر أن الحقیقــة و

 هـــــذا تحدیـــــد و بیـــــان فـــــي التـــــشریعات اخـــــتالف علـــــى ، جنحـــــة أم یـــــةجنا

 مـن الثانیـة المـادة فـي ورد كمـا الحـصر سـبیل علـى كـان سـواء ، المصدر

 تحدیـــد بـــدون أو ، ٢٠٠٢ لـــسنة ٨٠ رقـــم المـــصري األمـــوال غـــسل قـــانون

 حظـر بـشأن ٢٠٠١ لـسنة ٤ رقم البحریني بالتشریع وارد هو كما لمصدره

 المثـال سـبیل على جاء إنما و اإلرهاب تمویل و األموال غسل مكافحة و

 .  

 مـصدر األولیـة للجـرائم باإلیـضاح نتعـرض سـوف تقدم ما ضوء وعلى

 ذلـك و . إثباتهـا كیفیـة و ، لها القانوني التكییف و ، المشروع غیر المال

   : التالي النحو على



                                             -          - ٤٩٩

  

  

  

  األول الفرع

  األولیة الجریمة تحدید و بیان

ــــول ســــبق ــــأن الق ــــد ال األمــــوال غــــسل جریمــــة ب ــــسبقها أن و ب ــــشاط ی  ن

 المتحـصل العائـد إلخفاء األموال غسل جریمة بارتكاب الجناة قام إجرامي

 خــالف علــى ًمــشروعا المــال هــذا  مــصدر أن إظهــار و لبیــان أو . منهــا

   . الحقیقة

 اطالقهـا أو األصـلیة الجریمـة تحدیـد حیـال المقارنة التشریعات ومسلك

   : هي ثةثال من أسلوب في یكون

   التقیید أو الحصر أسلوب  ًأوال

 منها المتحصلة األموال غسل یجرم التي األولیة الجرائم تعداد ومعناه 

   . المثال لیس و الحصر سبیل على ذكرها و ،

 فـي ، المـصري التـشریع الحـصر بأسـلوب أخذت التي التشریعات ومن

 و  الثانیة المادة تنص  حیث  ٢٠٠١ لسنة ٨٠ رقم األموال غسل قانون

 غــسل یحظــر : " أنــه علــى ٢٠٠٨ لــسنة ١٨١ القــانون بمقتــضى المعدلــة

 والجـواهر . النباتات نقل و تصنیع و زراعة جرائم من المتحصلة األموال

 تهیئـــة أو إدارة و فیهـــا اإلتجـــار و تـــصدیرها و جلبهـــا و المخـــدرة المـــواد و
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 تجـــــازاح و النقــــل وســـــائل اختطــــاف جــــرائم و ، بمقابـــــل لتعاطیهــــا مكــــان

 علیهـا المنصوص اإلرهاب تمویل جرائم و اإلرهاب جرائم و ، األشخاص

 و األسـلحة اسـتیراد جـرائم و . آخـر قـانون أي فـي أو العقوبـات قـانون في

 و ، تـــــرخیص بغیـــــر صـــــنعها و فیهـــــا اإلتجـــــار و المفرقعـــــات و الـــــذخائر

 و الرابع و الثالث و الثاني و األول األبواب في علیها المنصوص الجرائم

 ، العقوبـات قـانون مـن الثـاني الكتـاب من عشر السادس و عشر الخامس

 ، األمانــة خیانــة و النــصب جــرائم و ، واغتــصابها األمــوال ســرقة جــرائم و

 المتحصلة أو المسروقة األشیاء إخفاء وجرائم ، الغش و التدلیس جرائم و

 رقـم ونالقـان ألحكـام بالمخالفـة األمـوال تلقـي وجـرائم ، جنحة أو جنایة من

 و ، الفكریــة الملكیــة حقــوق علــى االعتــداء جــرائم و ، ١٩٨٨ لــسنة ١٤٦

 البیئیـة والجـرائم ، اآلثـار علـى الواقعة الجرائم و ، الدعارة و الفجور جرائم

 وجـــرائم ، الجـــرح و القتـــل جـــرائم و ، الخطـــرة النفایـــات و بـــالمواد المتعلقـــة

 للقواعــد بالمخالفـة نبــياألج النقـد فــي التعامـل جــرائم و ، الجمركـي التهـرب

 المنــصوص الجــرائم و ، المــشروع غیــر الكــسب جــرائم و ، ًقانونــا المقــررة

 رقـم بالقـانون الـصادر المـال رأس سـوق قـانون مـن) ٤٦ (المادة في علیها

 االتفاقیـــات فـــي إلیهـــا یـــشار التـــي المنظمـــة الجـــرائم و ، ١٩٩٢ لـــسنة ٩٥

 العربیــة مــصر جمهوریــة نتكــو التــي بهــا الملحقــة البروتوكــوالت و الدولیــة

 وقعت سواء كله وذلك ، المصري القانون في علیها المعاقب و فیها ًطرفا

 متــى ، الخــارج أو الــداخل فــي المــذكورة الجــرائم أو األمــوال غــسل جریمــة

   .  " واألجنبي المصري القانونین كال في علیها ًمعاقبا كانت

ـــة تـــشریع كـــذلك و ـــة اإلمـــارات دول  غـــسل تجـــریم نبـــشأ المتحـــدة العربی

 تــنص التــي و منــه الثانیــة المــادة فــي م ٢٠٠٢ لــسنة لــسنة ٤ رقــم األمــوال



                                             -          - ٥٠١

 أو ًعمـــدا أتــى مــن كــل األمــوال غـــسل جریمــة مرتكــب یعــد :  " أنــه علــى

   : التالیة األفعال من أي في ساعد

 المنـــصوص الجـــرائم مـــن جریمـــة أیـــة مـــن المتحـــصلة لألمـــوال بالنـــسبة

 ألغــراض -٢ ....................    المــادة هــذه مــن ٢ البنــد فــي علیهــا

 -أ :  التالیــــة الجــــرائم مــــن المتحــــصلة هــــي األمــــوال تكــــون القــــانون هــــذا

   .    العقلیة المؤثرات و المخدرات

   .   اإلرهاب و القرصنة و الخطف -ب  

   .  البیئة ألحكام بالمخالفة تقع التي الجرائم -ج 

   . الذخائر و ةالناری األسلحة في المشروع غیر اإلتجار -د

   . العام بالمال اإلضرار و االختالس و الرشوة جرائم -ه

   . بها یتصل ما و األمانة خیانة و االحتیال جرائم -و

 الدولیـة االتفاقیـة علیهـا تـنص التي و الصلة ذات أخرى جرائم أیة -ز

   .فیها ًطرفا الدولة تكون التي

   .اإلطالق أسلوب  ًثانیا

 یتـسع فانـه ثـم مـن و . األصلیة للجرائم المسبق التحدید عدم مؤداه و 

 العقابیــة المدونــة فــي وردت التــي األفعــال كــل لیــشمل الجــرائم هــذه نطــاق

 تـــشریعها فـــي اإلطـــالق مبـــدأ تبنـــت التـــي الـــدول مـــن و . المعنـــي للتـــشریع

 مكافحــة و حظــر بــشأن ٢٠٠١ لــسنة ٤ رقــم القــانون فــي البحــرین مملكــة

 بعـــض تبــین التـــي و األولــى مادتــه فـــي اإلرهــاب تمویـــل و األمــوال غــسل
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 األموال :  " هو و الجریمة بعائد المقصود منها و ، الصلة ذات المعاني

 نــشاط أي مــن ًجزئیــا أو ًكلیــا ، مباشــر غیــر أو مباشــر بطریــق المتحــصلة

   . " إجرامي

 كــــان ًأیـــا القیمـــة ذات األشـــیاء جمیـــع "  أمـــوال  " ب المقـــصود أنو  

 ، منقولــــة غیــــر أو منقولــــة كانــــت ســــواء ، یعتهــــاطب أو وصــــفها أو نوعهــــا

   : المثال سبیل على تشمل و ملموسة غیر أو ملموسة

ــــــة العمــــــالت -أ ــــــة و الوطنی ــــــاالت و األجنبی ــــــة األوراق و الكمبی  المالی

   . لحاملها المظهرة أو المدفوعة أو للتداول القابلة و المتداولة واألدوات

 المؤســــسات و البنــــوك لــــدى الحــــسابات و الودائــــع و النقــــد أوراق -ب

     .األخرى المالیة

   . غیرها و الثمینة المعادن و المجوهرات و الفنیة األعمال -ج

 أم كانــــت شخــــصیة بهــــا المتعلقــــة الحقــــوق و األمــــوال و العقــــارات -د

   . عینیة

   . " اإلرهاب تمویل و األموال غسل في یستخدم شيء أي -ه

 بعـــــض الحـــــصر ال ثـــــالالم ســـــبیل علـــــى أورد قـــــد البحرینـــــي فالمـــــشرع

 أي ذكـر ثـم ، ورائهـا مـن ًمتحـصال ًعائـدا تكـون التـي األعمال و األنشطة

 لمبدأ تبنیه في للشك ًمجاال یدع ال بما ، األموال غسل في یستخدم شيء

   . الحصر عدم و اإلطالق
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 رقم الكویتي التشریع اإلتجاه نفس في سارت التي التشریعات من و -

 والتـي ، منـه األولـى المـادة فـي ، األموال غسل بشأن م ٢٠٠٢ لسنة ٣٥

 مــــن مجموعــــة أو عملیــــة هــــي : " بأنهــــا األمــــوال غــــسل عملیــــات تعــــرف

 المـــصدر تمویـــه أو إخفـــاء إلـــى تهـــدف ، مالیـــة غیـــر أو ، مالیـــة عملیـــات

 أمـوال صـورة فـي إظهارها و جریمة أي عائدات أو لألموال المشروع غیر

 هـــــذه قبیـــــل مـــــن عتبـــــری و ، مـــــشروع مـــــصدر مـــــن متحـــــصلة عائـــــدات أو

 عائـدات أو أمـوال تحویـل أو توظیـف عملیـة في یساهم فعل كل العملیات

 تمویــــه أو إخفــــاء أو جریمــــة عــــن مباشــــرة غیــــر أو مباشــــرة بــــصورة ناتجـــة

   . " مصدرها

ــــشریع كــــذلك و - ــــسعودي الت ــــسنة ١٥ رقــــم ال ــــشأن م٢٠٠٠ ل  نظــــام ب

 األمـوال لغـس عـرف حیث ، منه األولى المادة في األموال غسل مكافحة

 تمویـه أو إخفـاء ورائـه مـن یقـصد فیـه الشروع أو فعل أي ارتكاب : " بأنه

 كأنهـــا تبـــدو وجعلهـــا النظــام أو للـــشرع ًخالفـــا مكتــسبة أمـــوال حقیقـــة أصــل

   . "  المصدر مشروعة

 أي :  "  بأنهـــا " بالمتحـــصالت " المقـــصود یبـــین ذاتهـــا المـــادة فـــي و

 ارتكــاب مــن مباشــر غیــر وأ مباشــر بطریــق علیــه حــصل أو مــستمد مــال

   . " النظام هذا ألحكام ًوفقا علیها المعاقب الجرائم من جریمة



                                             -          - ٥٠٤

 العقوبــــــات قــــــانون مــــــن ١ فقــــــرة ٣٢٤ المــــــادة عرفــــــت فرنــــــسا فــــــي  -

   :بأنه األموال غسل ٣الفرنسي

 أو األمـــوال ألصـــل ، وســـیلة بـــأي ، الكـــاذب التبریـــر تـــسهیل واقعـــة " 

 . مباشـر غیـر أو ًمباشـرا ًربحـا لـه حققـت جنحة أو جنایة لمرتكب الدخول

 أو إخفـاء أو توظیـف عملیـة فـي المساعدة واقعة لألموال غسل یعتبر كما

   . " جنحة أو لجنایة المباشر غیر أو المباشر الناتج تحویل

    . المختلط األسلوب  ًثالثا

 منهـــا و المخـــتلط األســـلوب بهـــذا أخـــذت مـــن التـــشریعات مـــن هنـــاك و

 حیــث ، األمریكیــة المتحــدة الوالیــات فــي ألمــوالا غــسل مكافحــة تــشریعات

 ، األولیــــــة أو األصــــــلیة للجــــــرائم الحــــــصري أو المقیــــــد باألســــــلوب أخــــــذت

 التـــي الجـــرائم أو الجریمـــة لتخیـــر بالنـــسبة الجـــسامة معیـــار إلـــى باإلضـــافة

 ، منهـــا المتحـــصلة األمـــوال غـــسل جـــرم و – الحـــصر ســـبیل علـــى عــددها

ــــسه الوقــــت وفــــي ــــقالم باألســــلوب أخــــذ نف ــــار دعمــــه و طل  الجــــسامة بمعی

 محـدد نـشاط مـن المتحـصلة األمـوال غـسل جریمة خالل من ذلك ویتضح

 یـــنص خطیـــرة جریمـــة كـــل المـــصطلح هـــذا مـــن القـــصد و ، مـــشروع غیـــر

                                                           

 فـي راجـع ، ١٩٩٦ مـایو ١٣ فـي الـصادر  ٩٦ -٣٩٢ رقم بالقانون مضافة -٣ 

 مـصر فـي األمـوال لغـسل التـشریعیة المواجهة – طنطاوي حامد ابراهیم . د ذلك

  . م٢٠٠٣  القاهرة – العربیة النهضة دار – ٤٤ ص – مقارنة دراسة –



                                             -          - ٥٠٥

 المفهـوم هـذا ینـسحب و ، الوالیـات قـانون فـي أو فیـدرالي قـانون في علیها

   ٤ . الجنایات كافة لیشمل

   : الموضوع في رأینا

 التــــي التــــشریعات بعــــض موقــــف و ًســــابقا استعرضــــناه مــــا خــــالل مــــن

ــــت ــــة للجریمــــة بیانهــــا و تحدیــــدها و ، األمــــوال غــــسل جریمــــة تناول  األولی

 غــسل جریمــة ارتكــاب یــتم بــسببه الــذي و ، المــشروع غیــر المــال مــصدر

 لـم التـي التـشریعات أن نـرى ، المـال هـذا مـصدر و حقیقة إلخفاء األموال

 ، ًووضوحا رجاحة أكثر اإلطالق بمبدأ أخذت و ةاألولی الجرائم نوع تحدد

 ألنهــا ذلــك و ، والفرنــسي والكــویتي الــسعودي و البحرینــي التــشریع منهــا و

 معـین إجرامـي نـشاط علـى یقتـصر األمـوال غسل جریمة مصدر تجعل لم

 جنحـة أو جنایـة كانـت سـواء ، جریمة عن تولد ما كل لیشمل یمتد إنما و

 لیــشمل القانونیــة النــصوص لتعــدیل حاجــة فــي لــیس المــشرع یجعــل ممــا ،

 و ًالحقـا عنها النقاب كشف والتي قبل من علیها ًمنصوصا یكن لم جرائم

 إلخفــــاء األمـــوال غـــسل جریمـــة ارتكـــاب تـــم إجرامـــي لنـــشاط ًمحـــال كانـــت

   . للحقیقة ًخالفا علیه المشروعیة صفة إلسباغ أو مصدره

                                                           

 ٨٠ رقم المصري القانون شرح – أحمد محمد الدین حسام . د ذلك في راجع - ٤ 

ــسنة  – الحدیثــة اإلتجاهــات ضــوء فــي األمــوال غــسل مكافحــة بــشأن ٢٠٠٢ ل

 الوالیـــات و األوربـــي اإلتحـــاد دول و العربیـــة الـــدول لتـــشریعات مقارنـــة دراســـة

ـــة المتحـــدة ـــة النهـــضة دار -  ٩٣ ص – األمریكی ـــة – القـــاهرة – العربی  الطبع

 األمــوال غــسل جریمــة – حجــازي بیــومي الفتــاح عبــد . د و ،  م٢٠٠٣ الثانیــة

ــــین ــــة ئطالوســــا ب ــــصوص و االلكترونی ــــشریع ن ــــب دار – ١٢٥ ص – الت  الكت

  . م ٢٠٠٧ مصر – القانونیة



                                             -          - ٥٠٦

 علــى تعــدیالت الإدخــ مــن المــصري المــشرع بــه قــام مــا رأینــا یــدعم و

 جانـــب مـــن عدیـــدة انتقـــادات إلیـــه وجهـــت أن بعـــد ، األمـــوال غـــسل قـــانون

 ٢٠٠٨ لـــسنة ١٨١ رقـــم القـــانون بإصـــدار تالفیهـــا حـــاول ، الجنـــائي الفقــه

 رقــم بالقــانون الــصادر األمــوال غــسل مكافحــة قــانون أحكــام بعــض بتعــدیل

 بعض مع ، الثانیة المادة نص استبدال خالله من تم و ٢٠٠٢ لسنة ٨٠

 األمـــــوال غـــــسل یحظـــــر "  :  كالتـــــالي نـــــصها لیـــــصبح ، األخـــــرى المـــــواد

 والمـواد والجـواهر . النباتـات نقـل و تصنیع و زراعة جرائم من المتحصلة

 مكـــــان تهیئــــة أو إدارة و فیهــــا اإلتجـــــار و تــــصدیرها و جلبهــــا و المخــــدرة

 ، األشخاص احتجاز و النقل وسائل اختطاف جرائم و ، بمقابل لتعاطیها

 قــانون فــي علیهــا المنــصوص اإلرهــاب تمویــل جــرائم و اإلرهــاب جــرائم و

 و الـذخائر و األسـلحة اسـتیراد جـرائم و . آخـر قانون أي في أو العقوبات

 الجـــــــرائم و ، تـــــــرخیص بغیـــــــر صـــــــنعها و فیهـــــــا اإلتجـــــــار و المفرقعـــــــات

 الخامس و الرابع و والثالث الثاني و األول األبواب في علیها المنصوص

 جـرائم و ، العقوبـات قـانون مـن الثـاني الكتـاب من عشر لسادسا و عشر

 جـرائم و ، األمانـة خیانة و النصب جرائم و ، اغتصابها و األموال سرقة

 مــن المتحــصلة أو المــسروقة األشــیاء إخفــاء جــرائم و ، الغــش و التــدلیس

 رقـــم القـــانون ألحكـــام بالمخالفـــة األمـــوال تلقـــي جـــرائم و ، جنحـــة أو جنایـــة

 و ، الفكریــة الملكیــة حقــوق علــى اإلعتــداء جــرائم و ، ١٩٨٨ نةلــس ١٤٦

 البیئیـة الجـرائم و ، اآلثـار علـى الواقعة والجرائم ، الدعارة و الفجور جرائم

 جـــرائم و ، الجـــرح و القتـــل جـــرائم و ، الخطـــرة والنفایـــات بـــالمواد المتعلقـــة

 للقواعــد بالمخالفـة األجنبــي النقـد فــي التعامـل جــرائم و ، الجمركـي التهـرب

 المنــصوص الجــرائم و ، المــشروع غیــر الكــسب جــرائم و ، ًقانونــا المقــررة



                                             -          - ٥٠٧

 رقـم بالقـانون الـصادر المـال رأس سـوق قـانون مـن) ٤٦ (المادة في علیها

 اإلتفاقیـــات فـــي إلیهـــا یـــشار التـــي المنظمـــة الجـــرائم و ، ١٩٩٢ لـــسنة ٩٥

 العربیــة مــصر جمهوریــة تكــون التــي بهــا الملحقــة البروتوكــوالت و الدولیــة

 وقعت سواء كله وذلك ، المصري القانون في علیها المعاقب و فیها ًطرفا

 متــى ، الخــارج أو الــداخل فــي المــذكورة الجــرائم أو األمــوال غــسل جریمــة

   .  " واألجنبي المصري القانونین كال في علیها ًمعاقبا كانت

 اإلتجـــاه تبنـــى أنـــه لـــو كلـــه ذلـــك عـــن المـــصري المـــشرع أغنـــى ومـــا -

 ًشرطا تعد التي و ، األولیة للجریمة الحصري بالتعداد یقم لم و ، طلقالم

   . األموال غسل لجریمة ًمفترضا

  

  

  

  الثاني الفرع

  األولیة للجریمة القانونیة الطبیعة

 غــسل لجــرائم األساســي المحــرك هــي األولیــة الجریمــة تعتبــر          

 ، األمـــوال غـــسل ةلجریمـــ ًمفترضـــا ًشـــرطا تعتبـــر أدق بعبـــارة أو ، األمـــوال

   .علیها السابقة األولیة للجریمة نتاج هي األموال غسل جریمة أن كما

 التــــي األولیــــة الجریمــــة أن نجــــد المــــصري التــــشریع خطــــة باســــتقراء و

 القـانوني وصـفها یتـراوح األمـوال غـسل جریمـة لقیام توافرها المشرع اشترط



                                             -          - ٥٠٨

 تمـت إذا المـال غسل جریمة تقوم ال ذلك على و . الجنایة و الجنحة بین

 أخـذ الـذي اإلتجـاه ذات هو و . مخالفة تعد جریمة عن ناتجة أموال على

   . ٥ ) ٢، ١ فقرة ٣٢٤ م ( الفرنسي المشرع به

 تحدیـده في الفرنسي و المصري التشریع مع اإلماراتي التشریع یتفق و

 علـــى وقـــصرها المـــشروع غیـــر للمـــال ًمـــصدرا تعتبـــر التـــي األولیـــة للجـــرائم

 لـسنة ٤ رقـم األمـوال غسیل تجریم قانون من الثانیة بالمادة الواردة الجرائم

   .    م ٢٠٠٢

 األولـى المـادة فـي ذلـك و االتجـاه نفـس فـي البحریني المشرع سار كما

 بعائـــد المقـــصود بـــین حـــین ، األمـــوال غـــسل مكافحـــة و حظـــر قـــانون مـــن

   : بأنها الجریمة

 ًجزئیـا أو ًكلیـا ، شـرمبا غیـر أو مباشـر بطریق المتحصلة األموال  " 

    . " إجرامي نشاط أي من

 غــسل لجریمــة ًمرتكبــا یعــد : " قــال أولــى فقــرة منــه الثانیــة المــادة فــي و

 أن إظهـــار شـــأنه مـــن كـــان و اآلتیـــة األفعـــال مـــن ًفعـــال أتـــى مـــن األمـــوال

   : مشروع األموال هذه مصدر

                                                           

 . د و ، ٥٤ص – الـسابق المرجع – طنطاوي حامد ابراهیم . د ذلك في راجع -٥ 

 مــن المتحــصلة األمــوال غــسل لظــاهرة التــشریعیة المواجهــة – طــاهر مــصطفى

 الثانیـــة الطبعـــة – القـــاهرة – الـــشرطة مطـــابع – ٢٣١ ص – المخـــدرات جـــرائم

٢٠٠٤ .  



                                             -          - ٥٠٩

 مــا أو االعتقــاد أو العلــم مــع جریمــة بعائــد تتعلــق عملیــة أیــة إجــراء -أ

 یعـد فعـل أي مـن أو إجرامي نشاط من متحصل بأنه االعتقاد على یحمل

   . فیه ًاشتراكا

 طریقــــــة أو مكانــــــه أو مــــــصدره أو جریمــــــة عائــــــد طبیعــــــة إخفــــــاء -ب

 العلـــــم مـــــع بـــــه یتعلـــــق حـــــق أي أو ملكیتـــــه أو حركتـــــه أو فیـــــه التـــــصرف

 إجرامــي نــشاط مــن متحــصل بأنــه االعتقــاد علــى یحمــل مــا أو أواالعتقــاد

   . فیه ًاشتراكا یعد فعل منأو

 مـا أو االعتقـاد أو العلـم مـع جریمـة عائد نقل أو تلقي أو اكتساب -ج

 یعــد فعــل مــن أو إجرامــي نــشاط مــن متحــصل بأنــه االعتقــاد علــى یحمــل

   . فیه ًاشتراكا

ـــد االحتفـــاظ – د ـــه أو جریمـــة بعائ ـــاد أو العلـــم مـــع حیازت  مـــا أو االعتق

 یعــد فعــل مــن أو إجرامــي نــشاط نمــ متحــصل بأنــه االعتقــاد علــى یحمــل

   . "  فیه ًاشتراكا

 كــان ًأیــا ، األولیــة الجریمــة جعــل البحرینــي المــشرع أن تقــدیري فــي و

 المــال غــسل جریمــة ارتكبــت الــذي المــشروع غیــر للمــال ًمــصدرا ، نوعهــا

   .الحقیقة خالف على مشروعیته إظهار أو إلخفائه

 نــــوع أطلــــق حــــین ًوضــــوحا أكثــــر البحرینــــي المــــشرع موقــــف یعتبــــر و 

 بأنه القول معه یمكن مما ، معین نوع على یقصرها لم و األولیة الجریمة

 حیـث ، مخالفـة أم جنحـة أم جنایـة كانـت سـواء ، بأنواعهـا الجریمة یشمل

 التعلل هذا رأینا في یقدح ال و . بذلك یسمح إلیه المشار النص عموم أن

 ، وجـــنح جنایـــات ، جـــرائملل الثنـــائي بالتقـــسیم یأخـــذ البحرینـــي المـــشرع بـــأن



                                             -          - ٥١٠

 عنهــــا یتحــــدث ال كــــان إن و الجــــرائم ضــــمن مــــن المخالفــــات یــــدرج ألنــــه

   . ًإستقالال

 الخــــاص القــــانون فــــي الــــسعودي المــــشرع ســــار اإلتجــــاه نفــــس فــــي و

 عـــرف حـــین األولـــى مادتـــه فـــي نـــص الـــذي و األمـــوال غـــسل و بمكافحـــة

 ورائـــه مـــن یقـــصد فیـــه الـــشروع أو فعـــل أي ارتكـــاب " بأنـــه األمـــوال غـــسل

 ، النظـــام أو للـــشرع ًخالفـــا مكتـــسبة أمـــوال حقیقـــة أصـــل تمویـــه أو إخفـــاء

 المتحــصالت عــرف حــین و ، . "  المــصدر مــشروعة كأنهــا تبــدو وجعلهــا

 مباشــر غیــر أو مباشــر بطریــق علیــه حــصل أو مــستمد مــال أي  " بأنهــا

  " .النظام هذا ألحكام ًوفقا علیها المعاقب الجرائم من جریمة ارتكاب من

 األولــى المــادة فــي الكــویتي المــشرع علیــه نــص مــا الــسیاق ذات فــي و

 غـــسیل عملیـــات : " أن علـــى تـــنص التـــي و ، األمـــوال غـــسل قـــانون مـــن

 مالیــــة غیــــر أو ، مالیــــة عملیــــات مــــن مجموعــــة أو عملیــــة هــــي األمــــوال

 أي عائـدات أو للمـال المـشروع غیر المصدر تمویه أو إخفاء إلى ،تهدف

ـــدات أو أمـــوال صـــورة فـــي إظهارهـــا و جریمـــة  مـــصدر مـــن متحـــصلة عائ

 عملیـــة فـــي یـــساهم فعـــل كـــل العملیـــات هـــذه قبیـــل مـــن یعتبـــر و ، مـــشروع

 مباشـرة أوغیـر مباشـرة بـصورة ناتجـة عائـدات أو أمـوال تحویـل أو توظیف

   ." مصدرها تمویه أو إخفاء أو جریمة عن

 عــن األولیــة الجریمــة باســتقالل القــول یمكــن ســبق مــا علــى ًبنــاء و -

 یتـــصل مـــا منهــا أمـــور عــدة ذلـــك علــى یترتـــب و ، األمــوال غـــسل جریمــة

 األولیـــة الجریمـــة فـــي بـــالبراءة حكـــم صـــدور و ، الجـــریمتین فـــي بالعقـــاب

   :یلي فیما ببیانه نقوم سوف ما هو و . الغسل جریمة على ذلك وتأثیر



                                             -          - ٥١١

   : الجریمتین في العقاب لزوم مدى  األول األمر

 و ، المـشروع غیـر المـال مـصدر ألولیـةا الجریمـة بـأن القول سبق    

 أنهمـا أي ، األمـوال غـسل هـي و الثانیـة للجریمة ًمفترضا ًشرطا تعد التي

   . منهما المتحصل المال شأن في مرتبطتان

 أوالبحریني المصري ، المشرع أن إال اإلرتباط هذا من بالرغم و      

 الجاني معاقبة تتم ىحت األولیة الجریمة في العقوبة و اإلدانة یستلزم لم ،

 علــى الــنص عــدم خــالل مــن ذلــك یتــضح و . األمــوال غــسل جریمــة فــي

 مــواد مــن أي فــي األولیــة الجریمــة علــى عقوبــة صــدور أو اإلدانــة ضــرورة

 ، تعدیالتـه و األمـوال غـسل بشأن ٢٠٠٢ لسنة ٨٠ رقم المصري القانون

 المـشار الجـرائم مـن جریمـة مـن ًمتحـصال المـال هـذا یكون بأن اإلكتفاء و

   . منه الثانیة بالمادة إلیها

 مــع تتفــق و ، صــراحة ذلــك عــن تتحــدث لــم التــي التــشریعات ومــن    

 بغـــسل الخـــاص الكـــویتي التـــشریع ، البحرینـــي و المـــصري المـــشرع مـــسلك

 نـصوص خلـت حیـث ، اإلمـاراتي و الـسعودي التـشریع كـذلك و ، األموال

 ضــرورة علــى الــنص نمــ األمــوال غــسل جــرائم تــنظم التــي التــشریعات هــذه

 أن علـــى بـــالنص اكتفـــت و ، األولیـــة للجریمـــة بالنـــسبة العقوبـــة أو اإلدانــة

   .جریمة من متحصلة تكون

 عاقـب حیـث األمـر هـذا فـي ًوضـوحا أكثـر البحریني المشرع كان قد و

 األولیـة الجریمة في اإلدانة تثبت لم لو و حتى األموال غسل جریمة على

 و األمـــوال بغـــسل الخـــاص القـــانون مـــن ٣ فقـــرة ٢ المـــادة بـــنص ذلـــك و ،

   : أنه على نصت التي



                                             -          - ٥١٢

 و حتـى القـانون هـذا فـي الـواردة األمـوال غـسل جریمـة بعقوبة یعاقب" 

 بالفعــــل یقــــصد و . األصــــلي اإلجرامــــي الفعــــل فــــي اإلدانــــة تثبــــت لــــم لــــو

 منــه تحــصلت إجرامــي نــشاط كــل الخــصوص هــذا فــي األصــلي اإلجرامــي

   . األموال غسل جریمة موضوع األموال مباشر غیر أو مباشر بطریق

 العقوبـة اسـتقالل علـى فـنص ، ًوضـوحا األمـر البحرینـي المشرع زاد و

 نــصت والتــي ، الثانیــة المــادة مــن الرابعــة بــالفقرة ذلــك و ، الجــریمتین فــي

   : أنه على

 والجریمــة األمـوال غــسل جریمـة مــن كـل علــى مـستقلة بعقوبــة یعاقـب" 

 جریمــة موضــوع األمــوال منــه تحــصلت الــذي لياألصــ الفعــل یــشكلها التــي

   . " األموال غسل

 بـذلك هـو و ، األصـلیة للجریمـة امتـداد الثانیـة الجریمـة یجعل لم حیث

 مـن محمـود مـسلك هـو و . واحـدة جریمـة جعلهما عدم في األمر حسم قد

   . البحریني المشرع

 ریمـةالج فـي العقوبـة أو اإلدانـة تـتم أن بـالزم لـیس أنه نرى ذلك وعلى

   ٦ . األموال غسل جریمة في الجاني معاقبة تتم حتى األولیة

                                                           

 – الـسابق المرجـع – أحمـد محمـد الـدین حـسام . د . ًأیضا ذلك یرى ممن و - ٦ 

 . ١٣٦ ص – الـسابق المرجـع – حجـازي بیـومي الفتـاح عبد . د و ، ٩٤ ص

  .  ٥٧ ص – السابق المرجع – طنطاوي حامد ابراهیم . د و ،



                                             -          - ٥١٣

ــــالبراءة یقــــضى أن یحــــدث فقــــد  المتنــــاع إمــــا األصــــلیة الجریمــــة فــــي ب

 موانــع مــن مــانع تحقــق أو ، الجنائیــة الــدعوى تقــادم أو ، المــتهم مــسئولیة

   . العقاب

 علـــى المحاكمـــة إلـــى األصـــلیة الجریمـــة فـــي الجـــاني یقـــدم ال قـــد كـــذلك

 یكــون أن أو ، لوفاتــه الجنائیــة الــدعوى النقــضاء أو معرفتــه عــدم بــاراعت

 حالـــة فـــي كمـــا . الجنائیـــة الـــدعوى تحریـــك دون یحـــول إجرائـــي قیـــد هنـــاك

 العفــو أو  ، األدلــة كفایــة لعــدم الجنائیــة الــدعوى إلقامــة وجــه بــأال األمــر

 محـل المـال أثمـرت التـي األولیـة أو األصـلیة الجریمـة مرتكب عن الشامل

   ٧ . الغسل ریمةج

 فـي باإلدانـة الـصادر الحكـم بـین الـتالزم عـدم إلـى سبق مما نخلص و

 غـسل جریمـة فـي اإلدانة و ، المشروع غیر المال مصدر األولیة الجریمة

   . علیها المترتبة األموال

  

   األولیة الجریمة في بالبراءة الصادر الحكم حجیة مدى  الثاني األمر

 غــسل جــرائم بخــصوص الــصادرة شریعاتالتــ غالبیــة بــأن القــول ســبق

ـــین الـــتالزم تـــشترط لـــم األمـــوال ـــة و اإلدانـــة ب  األولیـــة الجریمـــة فـــي العقوب

   . علیها المترتبة المال غسل جریمة في واإلدانة

                                                           

 . ١٣٧ ص – السابق المرجع – حجازي بیومي الفتاح عبد . د راجع للمزید -٧ 



                                             -          - ٥١٤

 بــالبراءة الحكـم حالـة فـي الحكـم مـا هــو الـشأن بهـذا یثـار الـذي والـسؤال

   ؟ موالاأل غسل جریمة على تأثیره مدى و األولیة الجریمة في

 ببراءتـه الموضـوع محكمـة قضت و األولیة الجریمة مرتكب حوكم فاذا

 جریمـــة عـــن آخـــر أو محاكمتـــه دون یحـــول ًعائقـــا الحكـــم هـــذا یعـــد فهـــل ،

    ؟ األولیة الجریمة من المتحصل المال غسل

 ضــمن إلیــه یــشر لــم و ، األمــر هــذا عــن المــصري المــشرع ســكت لقــد

 تشریعات نصوص خلت كذلك و ، ٢٠٠٢ لسنة٨٠ رقم القانون نصوص

 جـرائم بمكافحـة الخـاص اإلمـاراتي و الـسعودي و الكـویتي كالقـانون أخرى

   .الحكم هذا من األموال غسل

 المعاقبــة علــى نــص حیــث ًمغــایرا ًموقفــا البحرینــي للمــشرع نجــد بینمــا 

 اإلجرامـي الفعـل فـي اإلدانـة تثبت لم لو و حتى األموال غسل جرائم على

 بعقوبـــة یعاقـــب :   " أنـــه علـــى نـــصت التـــي و ) ٣ رةفقـــ ٢ م ( األصـــلي

 اإلدانـة تثبـت لـم لـو و حتـى القـانون هـذا فـي الـواردة األمـوال غسل جریمة

 هذا في األصلي اإلجرامي بالفعل یقصد و . األصلي اإلجرامي الفعل في

 غیــــر أو مباشــــر بطریــــق منــــه تحــــصلت إجرامــــي نــــشاط كــــل الخــــصوص

   . " األموال غسل جریمة موضوع األموال مباشر

 بـصیغة البحرینـي المـشرع عنـه تحـدث الـذي اإلدانـة عدم من یستفاد و

 للمحاكمـــة الجـــاني تقـــدیم تـــم ســـواء ، اإلدانـــة صـــور جمیـــع لتـــشمل العمـــوم

   . یقدم لم أو ، البراءة سبب كان ًأیا ، تبرئته وتمت



                                             -          - ٥١٥

 اســتقاللیة علــى نــص حــین ذلــك مــن أبعــد البحرینــي المــشرع ذهــب بــل

 ، األصـــلیة الجریمــة و األمـــوال غــسل جریمـــة بــشأن صدرتـــ التــي العقوبــة

 یعاقــب : " أنــه علــى تــنص التــي و الثانیــة المــادة مــن الرابعــة بــالفقرة وذلــك

 یـشكلها التـي الجریمة و األموال غسل جریمة من كل على مستقلة بعقوبة

 األمـوال غـسل جریمـة موضـوع األمـوال منه تحصلت الذي األصلي الفعل

 " .  

   المصري المشرع سكوت إزاء المسألة في قهالف اجتهاد -

 ، األمـــر لهــذا اإلشــارة عــن ، غیـــره و ، المــصري المــشرع ســكوت إزاء

 ألســــاس بالنــــسبة الــــرأي انقــــسم و ، المــــسألة لهــــذه الجنــــائي الفقــــه تــــصدى

   : التالي النحو على البراءة

 فـــي البـــراءة أســـاس كـــان إذا بأنـــه القـــول إلـــى الفقـــه فـــي رأي یـــذهب -

 ، لهــا الجــاني ارتكــاب بنفــي تتــصل أســباب علــى بنــي قــد ألولیــةا الجریمــة

 أســست أو ، كفایتهــا عــدم أو ، بمعرفتــه ارتكابهــا علــى األدلــة تــوافر كعــدم

 فــان ، الجریمــة أركــان أحــد بانتفــاء تتعلــق موضــوعیة أســباب علــى البــراءة

   ٨ . األصلیة الجریمة وقوع عدم مؤداه لیس ذلك

                                                           

 مكافحـة لقـانون نقدیـة دراسـة – الـدین شـمس توفیـق أشـرف . د راجـع للمزید -٨ 

 للقـــانونیین الثالـــث العلمـــي المـــؤتمر إلـــى مقـــدم بحـــث – الجدیـــد األمـــوال غــسل

 – التــشریع و اإلحــصاء و الــسیاسي لإلقتــصاد المــصریة الجمعیــة – المــصریین

 النهـضة دار مطبوعـات – م٢٠٠٢ سمبردیـ ٢٠ – ١٩ مـن القاهرة – ٢٧ ص

  . ٢٠٠٣ القاهرة – العربیة
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 یتعـــین أنـــه – إلیـــه نمیـــل نحـــن و – الفقـــه مـــن آخـــر جانـــب یـــرى و -

   ٩ . األصلیة الجریمة في بالبراءة الحكم أسباب بین التفرقة

 مـؤداه لـیس ذلـك فـان ، األدلـة كفایة عدم على ًمؤسسا الحكم كان فاذا

   ١٠ . آخر شخص الفاعل یكون فقد األولیة الجریمة وقوع عدم

 ، ًمـثال ، ةاألدلـ كفایـة لعـدم الـدعوى إلقامـة وجـه بـأال األمر ألن وذلك

 قبــــل الجریمــــة وقــــوع صــــحة عــــدم یعنــــي ال الجنائیــــة الــــدعاوى إحــــدى فــــي

 تكون أن دون توافرت أو ، الثبوت أدلة بعض قبله تتوافر لم آخر شخص

   ١١ . األول المتهم حق في كافیة

 قــوة مبــدأ یهــدر قــد ذلــك بــأن الــبعض اعتــراض ذلــك فــي یقــدح ال و -

 ســـبق قـــد أنـــه حیـــث ، الجنائیـــة الـــدعوى انهـــاء فـــي البـــات الجنـــائي الحكـــم

 علیــه اإلعتمــاد یــصح و ، األولیــة بالجریمــة الخاصــة الــدعوى فــي الفــصل

   . األموال غسل بجرائم الخاصة هي و الثانیة الجنائیة الدعوى في
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ـــك أن حیـــث ـــسبب و األطـــراف و الموضـــوع باتحـــاد مـــشروط ذل  فـــي ال

 فــي حریتــه بكــل الثــاني للقاضــي اإلعتــراف تعــین اختلفــت فــإن ، الــدعویین

  ١٢ . التقدیر

 أطرافها حیث من تختلف األموال بغسل المتعلقة الدعوى كانت لما و 

 صـدر التـي األولیـة بالجریمـة المتعلقـة الـدعوى عـن سببها و موضوعها و

 في تنظر التي الموضوع محكمة فإن بالتالي و ، المتهم ببراءة الحكم فیها

 الجریمـة بوقـوع القول في یرالتقد حریة تملك المال بغسل المتعلقة الدعوى

   .  األولیة

 الجریمــة وقــوع ینفــي مــا إلــى ًمــستندا بــالبراءة الحكــم كــان إذا أمــا -    

 عـن آخـر محاكمة یجوز فال ، المعنوي أو المادي ركنها لتخلف ، األولیة

 الجریمـة هـذه النتفـاء ، األولیـة الجریمـة تلـك مـن المتحصلة األموال غسل

 غـــسل جریمـــة لقیـــام تـــوافره الـــالزم المفتـــرض الـــشرط یتخلـــف بانتفائهـــا إذ. 

   .١٣ األموال

 انتفـــاء حـــال فـــي یـــصدق الـــسابق الـــرأي أن الفقـــه مـــن جانـــب یـــرى و 

 فــال المعنــوي الــركن انتفــاء حالــة فــي أمــا ، األولیــة للجریمــة المــادي الــركن

 الجـاني لـدى مـسئولیة مـانع تـوافر لـو كمـا ، الجریمـة بانتفـاء التسلیم یمكن

 و االضـطراري الـسكر أو العقـل عاهـة و الجنـون أو السن غرص حال في
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 المــسئولیة إســناد یمكــن ال الفــروض هــذه كــل ففــي ، الــضرورة حالــة كــذلك

 و ًفقهــا و ًتــشریعا المــستقر إنمــا ، ًجنائیــا مــسئول بوصــفه للجــاني الجنائیــة

 إنهیـار ثـم من و ، إرادته إلنعدام الجنائیة المسئولیة عدم تقدیر هو ًقضاء

   ١٤ . للجریمة المعنوي كنالر

 یمنـع ال هذا فإن ، السابق الرأي وجاهة من بالرغم أنه نرى نحن و -

 زالـــــت ال التـــــشریعي نموذجهـــــا و – المـــــادي بركنهـــــا – الجریمـــــة أن مـــــن

 فــي إلیهــا الرجــوع األمــوال غــسل جریمــة فــي للقاضــي یمكــن و ، موجــودة

   . األموال لغس جریمة في المال مشروعیة عدم أو مشروعیة تقدیر شأن

 الجنائیـة الـدعوى سـقوط مسألة الجنائي الفقه أثار الصدد هذا في و -

  . األموال غسل جریمة على ذلك تأثیر و األولیة للجریمة بالنسبة بالتقادم

 كـــذلك و ، تنقـــضي ال مادیـــة كواقعـــة الجریمـــة أن ذلـــك فـــي الـــراجح و

   ١٥ . األخرى ةالقانونی آثارها ترتیب في تستمر ألنها ، قانونیة كواقعة

 بالنــسبة التقــادم تمــام رغــم الجریمــة هــذه مثــل إلــى االســتناد یمكــن حیــث

ـــدعوى  قـــانون مـــن ٢٥٩ المـــادة تـــنص حیـــث ، علیهـــا المترتبـــة المدنیـــة لل

 ســقطت إذا : " أنــه علــى الثانیــة فقرتهــا فــي المــصري الجنائیــة اإلجــراءات

 تــأثیر الفــ بهــا الخاصــة األســباب مــن لــسبب رفعهــا بعــد الجنائیــة الــدعوى

   . " معها المرفوعة المدنیة الدعوى سیر في لذلك
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 التــي المحكمــة یمنــع ال العقــاب فــي الدولــة ســلطة تقــادم فــإن ثــم مــن و

 األولیـة الجریمـة توافر من التحقق من األموال غسل جریمة بنظر تختص

 . المـشروع غیـر المـال غـسل جریمـة لقیام توافره من بد ال مفترض كشرط
١٦    

 إلثبــات یتعــین ال أنــه نــرى أننــا ، تقــدم مــا كــل بعــد ، ولالقــ مجمــل و

 لكــي مرتكبهــا علــى باإلدانــة حكــم فیهــا یــصدر أن األصــلیة الجریمــة تــوافر

 لــو و تتــوافر األمــوال غــسل جریمــة أن كمــا . األمــوال غــسل جریمــة تقــوم

 وقـضي حركـت أو ، األولیـة الجریمـة مرتكب ضد تحرك لم الدعوى كانت

 توافر دون ًعائقا یعد ال كما . عقاب مانع أو مسئولیة مانع لتوافر ببراءته

 الجنائیـة الـدعوى سـقوط أو العقوبة عن عفو صدور األموال غسل جریمة

   . بیانه السابق النحو على األصلیة الجریمة في بالتقادم

  

  

  

  الثاني المطلب

  األموال غسل لجریمة المادي الركن

   : تمهید
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 مـن القـانوني بنائهـا في یدخل ما یمةللجر المادي بالركن یقصد       

 علـى تعاقـب ال فـالقوانین . بالحواس إدراكها یمكن ملموسة مادیة عناصر

ــــب بــــل األفكــــار و النوایــــا ــــا ًنــــشاطا تتطل ــــى االعتــــداء بــــه یتحقــــق ًمادی  عل

   . المجتمع في المحمیة المصالح

 علــى االعتــداء یحقــق الــذي الفعــل عــن عبــارة للجریمــة المــادي فــالركن

 التامـة الجریمـة فـي یقـوم هـو و . القـانون یحمیـه الـذي الحق أو لحةالمص

   : ثالث عناصر على

ــــسلوك هــــو األول العنــــصر  هــــو الثــــاني و ، الفاعــــل مــــن اإلجرامــــي ال

 عالقــة هــو الثالــث و ،  الخــارجي العــالم فــي المتحققــة اإلجرامیــة النتیجــة

  ١٧ . حصلت التي النتیجة و الفاعل سلوك بین السببیة

 محـددة صـورة فـي األموال غسل جریمة في اإلجرامي السلوك یتمثل و

 و ٢٠٠٢ لـسنة٨٠ رقـم المـصري القـانون مـن ب فقرة األولى المادة بینتها

 اكتــساب علــى ینطــوي ســلوك كــل : " األمــوال غــسل أن علــى تــنص التــي

 أو اســتبدالها أو حفظهـا أو إدارتهــا أو فیهـا التــصرف أو حیازتهـا أو أمـوال

ــــي أوالتالعــــب تحویلهــــا أو نقلهــــا أو اســــتثمارها أو هاضــــمان أو إیــــداعها  ف

 فــي علیهــا المنــصوص الجــرائم مــن جریمــة مــن متحــصلة كانــت إذا قیمتهــا

 هـــذا مـــن القـــصد كـــان متـــى ، بـــذلك العلـــم مـــع القـــانون هـــذا مـــن ٢ المـــادة

 أو صــاحبه أو أومكانــه مــصدره أو طبیعتــه تمویــه أو المــال إخفــاء الــسلوك
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  . تاریخ بدون
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 أو ذلـــك اكتـــشاف دون الحیلولـــة أو حقیقتـــه تغییـــر أو فیـــه الحـــق صـــاحب

   . "  المال منها المتحصل الجریمة ارتكب من شخص إلى التوصل عرقلة

 لــسنة ٤ رقــم البحرینــي القــانون مــن أولــى فقــرة الثانیــة المــادة تــنص كمــا

 مـا علـى  اإلرهـاب تمویـل و األموال غسل مكافحة و حظر بشأن ٢٠٠١

 اآلتیة األفعال من ًفعال أتى من ألموالا غسل لجریمة ًمرتكبا یعد : " یلي

   : مشروع  غیراألموال هذه مصدر أن إظهار شأنه من كان و

 مــا أو االعتقــاد أو العلــم مــع جریمــة بعائــد تتعلــق عملیــة أیــة إجــراء -أ

 یعـد فعـل أي مـن أو إجرامي نشاط من متحصل بأنه االعتقاد على یحمل

   . فیه ًاشتراكا

 طریقــــــة أو مكانــــــه أو مــــــصدره أو ةجریمــــــ عائــــــد طبیعــــــة إخفــــــاء -ب

 العلـــــم مـــــع بـــــه یتعلـــــق حـــــق أي أو ملكیتـــــه أو حركتـــــه أو فیـــــه التـــــصرف

 أو إجرامـي نـشاط مـن متحـصل بأنه االعتقاد على یحمل ما أو أواالعتقاد

   . فیه ًاشتراكا یعد فعل من

 مـا أو االعتقـاد أو العلـم مـع جریمـة عائد نقل أو تلقي أو اكتساب -ج

 یعــد فعــل مــن أو إجرامــي نــشاط مــن متحــصل بأنــه داالعتقــا علــى یحمــل

   . فیه ًاشتراكا

ـــد االحتفـــاظ – د ـــه أو جریمـــة بعائ ـــاد أو العلـــم مـــع حیازت  مـــا أو االعتق

 یعــد فعــل مــن أو إجرامــي نــشاط مــن متحــصل بأنــه االعتقــاد علــى یحمــل

    ١٨ . "  فیه ًاشتراكا

                                                           
 م ٢٠٠٢ لـسنة ٣٥ رقـم القـانون فـي  الكـویتي المـشرع ذلك على نص كما  -  18

 غــسل عملیــات تعــرف تــيال و ، منــه األولــى المــادة فــي ، األمــوال غــسل بــشأن
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ـــاء و - ـــى ًبن ـــك عل  األمـــوال غـــسل لجریمـــة المـــادي الـــركن أن نـــرى ذل

 السببیة عالقة كانت إذا و ، ببیانها نقوم سوف ، عناصر عدة من یتكون

 و ، اإلجرامــي النــشاط فــإن ، قانونیــة مــشكالت تثیــر ال الجریمــة تلــك فــي

  . توضیح إلى تحتاج اإلجرامیة النتیجة و النشاط هذا محل

 األول یتنــاول ، فــروع عــدة إلــى المطلــب هــذا بتقــسیم نقــوم ســوف لـذا و

 ، اإلجرامـــــي الـــــسلوك محـــــل الثـــــاني ،و  اإلجرامـــــي لوكالـــــس صـــــور منهــــا

    :  التالي النحو على وذلك . اإلجرامیة النتیجة والثالث

  

                                                                                                                             

 ، مالیـة غیـر أو ، مالیـة عملیـات مـن مجموعة أو عملیة هي : " بأنها األموال

 أي عائــدات أو لألمــوال المــشروع غیــر المــصدر تمویــه أو إخفــاء إلــى تهــدف

 و ، مـشروع مصدر من متحصلة عائدات أو أموال صورة في إظهارها و جریمة

 تحویــل أو توظیــف عملیــة فــي میــساه فعــل كــل العملیــات هــذه قبیــل مــن یعتبــر

 أو إخفـاء أو جریمة عن مباشرة غیر أو مباشرة بصورة ناتجة عائدات أو أموال

   . " مصدرها تمویه

 غــسل مكافحــة نظــام بــشأن م٢٠٠٠ لــسنة ١٥ رقــم الــسعودي التــشریع كــذلك و -

 أي ارتكـاب : " بأنـه األمـوال غـسل عـرف حیـث ، منـه األولى المادة في األموال

 أمـــوال حقیقـــة أصـــل تمویـــه أو إخفـــاء ورائـــه مـــن یقـــصد فیـــه لـــشروعا أو فعـــل

   . "  المصدر مشروعة كأنها تبدو جعلها و النظام أو للشرع ًخالفا مكتسبة

  ٢٠٠٢ لـسنة ٤ رقـم القـانون مـن األولـى المـادة فـي اإلمـاراتي المشرع نص كما -

 عمـل كـل : األمـوال غـسل : " أن علـى تنص التي و األموال غسل تجریم بشأن

ــى ینطــوي ــل أو نقــل عل ــاء أو أمــوال إیــداع أو تحوی ــة تمویــه أو إخف  تلــك حقیق

 المـادة مـن ٢ البنـد فـي علیهـا المنـصوص الجرائم إحدى من المتحصلة األموال

٢  " .   

 



                                             -          - ٥٢٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األول الفرع

  األموال غسل جریمة في اإلجرامي النشاط

  

 الـسلوك صور المصري القانون من األولى المادة من ب الفقرة حددت

   :  على ینطوي سلوك كل : " بأنها الاألمو غسل جریمة في اإلجرامي
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   . إدارتها أو فیها التصرف أو حیازتها أو األموال اكتساب – أ

   . إیداعها أو استبدالها أو األموال حفظ -ب

   . استثمارها أو األموال ضمان -ج

   . قیمتها في التالعب أو األموال نقل -د

 علیهـا وصالمنص الجرائم إحدى من متحصلة األموال هذه كانت متى

   القانون هذا من ٢ المادة في

   : إلى تهدف أن اإلجرامي للسلوك السابقة الصور في یشترط و  -

   . صاحبه أو مكانه أو مصدره أو طبیعته أو المال إخفاء -١

   .المال حقیقة تغییر -٢

 مــن شــخص إلــى التوصــل عرقلــة أو ذلــك اكتــشاف دون الحیلولــة -٣

   . لمالا منها المتحصل الجریمة ارتكب

 الــسلوك بـین مـا خلـط قـد الــصیاغة بهـذه المـشرع أن الـبعض یـرى و -

ــــسلوك هــــذا علــــى المترتبــــة اإلجرامیــــة النتــــائج و ، ذاتــــه فــــي اإلجرامــــي  ال

   ١٩ . اإلجرامي

                                                           
 ص – الــسابق المرجــع -  حجــازي بیــومي الفتــاح عبــد . د ذلــك فــي راجــع  -  19

  . بعدها ما و ١٤٧
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 أو الــسلوك صــور تعــدد أن المــصري الفقــه مــن آخــر جانــب یــرى و -

 ، النـصوص هـذه سـرد فـي اإلسـهاب علیها عیب منفردة اإلجرامي النشاط

   . المماثلة التشریعات علیه استقرت ما یخالف أمر هو و

 ، الـــسلوك أشـــكال بكـــل یحـــیط أن المـــشرع قـــصد هـــو ذلـــك مـــرد لعــل و

   ٢٠.بالمشروعیة االلتزام إطار في ذلك و ، الجرائم هذه في امتناع أو فعل

 اإلجرامـي النـشاط صـور علـى الـضوء بإلقاء نقوم سوف بدورنا نحن و

 حتــى ذلــك و ، ذكرهــا ســبق التـي و ، األولــى المــادة نمــ ب بــالفقرة الـواردة

 النـــــشاط أو الـــــسلوك هـــــذا تجـــــریم وراء المــــشرع قـــــصد مـــــن المـــــراد یتــــضح

   . األموال غسل جریمة في الجاني من الصادر اإلجرامي

 التـــصرف أو حیازتهـــا أو األمـــوال اكتـــساب : تـــشمل الـــصور هـــذه و -

   . إدارتها أو فیها

                                                           
 تقـدیري فـي و ، ١٠٤ ص – الـسابق المرجـع – أحمد محمد الدین حسام . د - 20

 المــشرع جنبــت قــد ) ٢ م ( البحرینــي التــشریع فــي الــواردة العمــوم صــیغة أن

 فقـــد المــصري المـــشرع أمــا ، النقـــد ثــم مــن و اإلســـهاب هــذا مثـــل فــي الوقــوع

 نــصت بمــا األمــوال غــسل لجریمــة المــادي الــسلوك لــصور تحدیــده فــي اســتهدى

 التـي األفعـال جرمـت التـي  "  ستراسـبورغ "  اتفاقیـة مـن الـسادسة المـادة علیه

 التعتـیم أو الجریمـة عـن الناشـئة األموال إخفاء أو تحویل أو تبدیل على تنطوي

 األوربـي المجلـس اتفاقیـة وقعـت قـد و .  حیازتهـا أو األمـوال اكتساب أو علیها

 مـصادرة و حجـز و تعقب و غسل بشأن م١٩٩٠ نوفمبر ٨ في ستراسبورغ في

  . الجریمة متحصالت
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 فالمشرع ، علیه الحصول " المال كتسابا " عبارة من المشرع ویقصد

 مــن مكتــسبة أمــوال علــى الغــسل عملیــة انــصبت إذا الغاســل ســلوك یجــرم

   . الثانیة المادة في الواردة الجرائم من جریمة

 تحـصل قـد المـال یكـون أن یـشترط ال فانـه العبـارة هـذه لعمومیـة ًونظرا

 الجریمـة مـن تحـصل قـد یكـون أن یمكـن بـل ، مباشر بطریق الجریمة من

 المـشروع غیـر المال مصدر األولیة الجرائم أن ذلك ، مباشر غیر بطریق

 كمحاولـة عناصـرها مـن یكـن لـم إن و بهـا الـصلة وثیـق المال یعد بعضها

 و كالـسرقة عناصرها من یعد اآلخر البعض و ، بالقوة الحكم نظام تغییر

 نمـــ المتحـــصل المـــال قبیـــل مــن یعـــد ذلـــك علـــى و ، الرشـــوة و االخــتالس

ـــــة الجریمـــــة ـــــق األولی ـــــر بطری ـــــاح مباشـــــر غی  األمـــــوال عـــــن الناتجـــــة األرب

   ٢١ . األولیة الجریمة من المتحصلة

 االختـصاص و الملـك سـبیل علـى بالـشيء االسـتئثار تعنـي والحیازة -

 أن ًحـــائزا الـــشخص العتبـــار فیكفـــي . علیـــه االســـتیالء إلـــى حاجـــة دون ،

   ٢٢ . المادیة حیازته في یكن لم لو و الشيء على ًمبسوطا سلطانه یكون

 صورتین على النص یكفیه كان المصري المشرع أن ٢٣ البعض ویرى

 ألن ذلــــك و " التعامــــل و الحیــــازة " همــــا اإلجرامــــي النــــشاط بهمــــا یتحقــــق

 إدارتهــا أو األمــوال هــذه فــي التــصرف تــشمل الــسابق للمفهــوم ًوفقــا الحیــازة

                                                           
  . ٥٩ ص – السابق المرجع – طنطاوي حامد ابراهیم . د - 21

 ص ١٠٤ رقــم ٤٦ س ، الــنقض أحكــام ، ١٩٩٥ أبریــل ١٢ مــصري نقــض  - 22

٧٠٨ .  
  . ٣٨ ص – السابق المرجع – الدین شمس توفیق أشرف . د - 23
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 أو نقلهــا أو اســتثمارها أو ضــمانها أو ایــداعها أو اســتبدالها أو حفظهــا أو

 للـشخص أن تعنـي الـصور هـذه فجمیـع . قیمتهـا فـي التالعـب أو تحویلها

   . الشيء على ًمبسوطا ًسلطانا

 المـشرع اسـتخدمه مـا أن مـن بـالرغم أنـه الفقه من آخر جانب ویرى -

 هـذه لـبعض فان ، الحیازة مفهوم في یدخل اإلجرامي السلوك على للداللة

   ٢٤.التحویل و اإلیداع مثل خاصة التدال السلوك من الصور

 علیـــه نـــصت مـــا تبنـــي المـــصري بالمـــشرع األجـــدر أن تقـــدیري وفـــي -

 الثالثـة المـادة فـي بالمخـدرات المـشروع غیـر اإلتجـار لمكافحـة فیینا اتفاقیة

   : نصها جاء التي و

 القـانوني للنظـام األساسـیة المفاهیم و الدستوریة المباديء مراعاة مع" 

 وقــــت العلــــم مــــع األمــــوال اســــتخدام أو حیــــازة أو اكتــــساب رمیجــــ ، للدولــــة

 الفقـــرة فـــي علیهـــا منـــصوص جـــرائم أو جریمـــة مـــن مـــستمدة بأنهـــا تـــسلمها

 مثـل فـي االشـتراك أفعـال أو فعـل مـن مـستمدة أو الفقـرة هـذه من أ الفرعیة

 أو الحیــازة أو االكتــساب هــي صــور ثــالث ذكــرت فقــد  ٢٥ " الجــرائم هــذه

                                                           
  . ٦٠ ص – السابق المرجع – طنطاوي حامد ابراهیم . د  - 24
 المـشروع غیـر اإلتجـار لمكافحة فیینا اتفاقیة من ١ / ج / الثالثة المادة نص - 25

 علـى نـص الفرنـسي المـشرع أن إلى اإلشارة تجدر و . م١٩٨٨ عام بالمخدرات

 یتخــذ ١ – ٣٢٤ المــادة فــي الــواردة العامــة الغــسل لجریمــة المــادي الــسلوك أن

 األمـوال ألصـل لةوسـی بأیـة الكـاذب التبریر تسهیل األولى : هما صورتین احدى

 غیــر أو مباشــرة فائــدة علــى منهــا تحــصل جنحــة أو جنایــة لمرتكــب الــدخول أو

   . مباشرة
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 بالمخـدرات المـشروع غیـر اإلتجـار جـرائم مـن متحـصلةال األمـوال استخدام

 .  

 المـال بـه یخـرج و الجـاني به یقوم سلوك بأي األموال إدارة وتتحقق -

 كــان ســواء اإلدارة أعمــال نطـاق فــي ینــدرج و التـصرف أعمــال نطــاق عـن

  ٢٦ . ًتبرعا كان أو بأجر ذلك

 األمـــوال بـــضمان االقتـــراض فعـــل إلـــى ینـــصرف فانـــه الـــضمان أمـــا -

 مالیــة تعــامالت فــي القــرض اســتخدام و األصــلیة الجریمــة مــن متحــصلةال

   . مشروعة

 الغــسل جریمــة محــل المــال اســتخدام إلــى االســتبدال ســلوك ینــصرف و

   . األموال هذه بقیمة منقول أو عقار شراء في

 للنقـــود الـــضخمة الكمیـــات مـــن المـــادي الـــتخلص باإلیـــداع یقـــصد و -

 ، ًتعقیــدا المراحــل أقــل هــي و ، فیةمــصر مؤســسات فــي بإیــداعها الــسائلة

   . األموال لغسل بالنسبة

 التـــي و المـــشروعة غیـــر األمـــوال غـــسل مراحـــل أولـــى اإلیـــداع ویمثـــل

 ال و ، ســائلة نقــود شــكل فــي األولیــة الجریمــة فــي الفاعــل یــدي بــین توجــد

                                                                                                                             

 أو المباشـر النـاتج تحویـل أو اخفـاء أو توظیـف عملیـة فـي مـساعدة تقـدیم  الثانیة

   . جنحة أو جنایة من المباشر غیر

 وســائل و األمــوال غــسل جریمــة – العــال عبــد عبــداللطیف محمــد . د راجــع للمزیــد

ـــانون فـــي مكافحتهـــا  القـــاهرة العربیـــة النهـــضة دار – ٧٧ ص – المـــصري الق

  .  بعدها ما و ٧٥ ص – السابق المرجع – طاهر مصطفى . د و ، ٢٠٠٣
  . ١٠٥ ص – السابق المرجع – أحمد محمد الدین حسام . د - 26
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 شراء شكل في یتم فقد ، فقط المالیة المصارف في اإلیداع یتم أن یشترط

 و الفنیــة اللوحــات أو العقــارات أو المجــوهرات مثــل الــثمن ةغالیــ مقتنیــات

   . غیرها

 یعنـــي ٢٧ الجنـــائي الفقـــه مـــن جانـــب یـــرى مـــا حـــسب األمـــوال ونقـــل -

 الهاربـة األمـوال مـشكلة یثیر الذي األمر ، آلخر مكان من األموال انتقال

ـــد مـــن تنقـــل التـــي ـــة التـــدفقات األمـــوال بهـــروب یقـــصد و . آلخـــر بل  النقدی

 یطلـــق مـــا هـــو و المـــضاربة ألغـــراض للخـــارج تهـــرب التـــي جـــلاأل قـــصیرة

 الـسیاسیة و االقتـصادیة األحـوال سـوء بـسبب أو الـساخن المال رأس علیه

   ٢٨ . األجنبي بالنقد التعامل على للرقابة صارمة رقابیة أنظمة وجود أو

 لألمـــــوال المـــــشروع غیـــــر األصـــــل إخفـــــاء  یعنـــــي األمـــــوال تحویـــــل -

 الــصفقات مــن العدیــد إجــراء خــالل مــن ذلــك و ًامــشروع ًمظهــرا ٕواعطائهــا

 بنكــــي حــــساب مــــن التحویــــل تكــــرار خــــالل مــــن ذلــــك و المتتابعــــة المالیــــة

 كــل فــي الموزعــة النقــود تحویــل ذلــك بعــد یمكــن و ، آخــر بنكــي لحــساب

   ٢٩ . متعددة أخرى حسابات إلى حساب

                                                           
 – الـدولي التعـاون نطـاق في األموال غسل جریمة – قشقوش حامد هدى . د - 27

  . م٢٠٠٣ القاهرة – العربیة النهضة دار – ٢٤ ص
 ١٩٩٧ القـاهرة – العـالم و مصر في األموال غسیل – العظیم عبد حمدي . د - 28

   . بعدها ما و ٤٠ ص –
 ٧ بنـد – األمـوال غـسیل مواجهـة فـي الجنائیـة الـسیاسة – كبیش محمود . د - 29

  . م ٢٠٠١ ثانیةال الطبعة – القاهرة – العربیة النهضة دار -  ٣٧ ص



                                             -          - ٥٣٠

 حیـث األمـر هـذا فـي الحدیثـة اإللكترونیـة الوسـائل اسـتخدام یـتم وقد -

   . اإلنترنت شبكة طریق عن حساب إلى حساب من التحویل تمی

 كمــا ، العملــة أو األمــوال شــكل تغییــر طریــق عــن التحویــل یــتم وقــد -

 المحلیــــة بالعملــــة فنیــــة لوحــــات أو ســــبائك أو مجــــوهرات شــــراء حالــــة فــــي

 أو كالـدوالر قویـة بعملـة الخـارج فـي المقتنیـات هـذه بیع إعادة ثم الضعیفة

   ٣٠ . الیورو

 عـــن ذلـــك و ، مـــزورة ائتمانیـــة بطاقـــات طریـــق عـــن التحویـــل یـــتم وقـــد

 تـــم التــي األمــوال تلــك إیـــداع ثــم العمــالء حــساب مـــن بهــا الــسحب طریــق

 الجناة یقوم أن أو البنوك في عادیة حسابات في بالتحایل علیها الحصول

 مـشروع الغیـر المـصدر بـین الـصلة تنقطـع بحیـث فـروع عدة إلى بتحویلها

 . التعامـل فـي ذلـك بعـد استخدامها و األموال على منه الحصول تم الذي
٣١   

 أو رفــــع طریـــق عــــن یتحقـــق فانـــه األمــــوال قیمـــة فــــي التالعـــب أمـــا -

 القیمـة بـین الفـرق یمثـل و ، النقصان أو بالزیادة األموال هذه قیمة خفض

   . غسله تم الذي المبلغ ، الحقیقیة غیر القیمة و الحقیقیة

                                                           
  . ١٥٢ ص – السابق المرجع – حجازي بیومي عبدالفتاح . د - 30
 مـصطفى . د ، ٢٤ ، ٢٣ ص – الـسابق المرجـع – قـشقوش حامد هدى . د - 31

  . ٨١ ص – السابق المرجع – طاهر



                                             -          - ٥٣١

 ســـواء مـــزورة أوراق باســـتعمال یتحقـــق وكالـــسل هـــذا فـــان الغالـــب فـــي و

 شــــراء عنــــد الطریقــــة هــــذه تحقــــق یمكــــن و ٣٢ . عرفیــــة أو رســــمیة كانــــت

   عند بیعها و كبیرة بكمیة الكترونیة أو تقلیدیة بطریقة األسهم

 مـصدرها بـأموال ذلـك و . الـسعر خفـض و فیها التحكم أو السعر رفع

   . مشروع غیر

  

  

  

  

  

  

  الثاني الفرع

  جرامياإل السلوك محل

 علیــــه یــــرد الــــذي المحــــل أو ، األمــــوال غــــسل جریمــــة وعــــاء         

 ، اإلجرامیـة المتحصالت أو العائدات هو الجریمة هذه في المؤثم السلوك

 مباشــر غیــر أو مباشــر بطریــق – المتأتیــة ، المــشروعیة غیــر األمــوال أي

 اللخ من ذلك و حقیقتها تغییر أو إخفائها یراد التي الجرائم إحدى من –

                                                           
  . ١٠٥ ص – السابق المرجع – أحمد محمد الدین حسام . د  -  32



                                             -          - ٥٣٢

 عملیـــة إلـــى یحتـــاج القـــذر المـــال هـــذا ألن األمـــوال غـــسل جریمـــة ارتكـــاب

   . الغسل

 محـل المـال هـذا طبیعـة تحدیـد إلـى المقارنـة التـشریعات اتجهت وقد -

 وبینهـا حـددها مـن فمنهم ، مختلفة اتجاهات ذلك في لهم و الغسل جریمة

   .معین مال على یقصرها لم و أطلق من هناك و ،

 المـادة فـي الغـسل محـل بالمـال المقـصود حـدد قد صريالم فالمشرع -

 علـى نـصت التـي و ٢٠٠٢ لـسنة ٨٠ رقـم القـانون مـن ، أ البند ، األولى

   : باألموال المقصود أن

 األوراق و المالیـــــة األوراق و األجنبیـــــة العمـــــالت و الوطنیـــــة العملـــــة" 

 جمیـع و ، معنـوي أو مـادي منقـول أو عقـار مـن قیمة ذي كل و التجاریة

 تقدم ما لكل المثبتة المحررات و الصكوك و ، منها بأي المتعلقة الحقوق

 " .  

 الغـــسل جریمـــة محـــل بالمـــال المقـــصود البحرینـــي المـــشرع حـــدد كمـــا -

 حظـــر بـــشأن ٢٠٠١ لـــسنة ٤ رقـــم القـــانون مـــن األولـــى المـــادة فـــي وذلـــك

ــــل و األمــــوال غــــسل ومكافحــــة  : " نــــصها جــــاء التــــي و ، اإلرهــــاب تموی

 طبیعتها أو وصفها أو نوعها كان ًأیا القیمة ذات األشیاء جمیع : األموال

 تـشمل و ، ملموسـة غیـر أو ملموسـة ، منقولة غیر أو منقولة كانت سواء

   : المثال سبیل على

ــــــة العمــــــالت -أ ــــــة و الوطنی ــــــاالت و األجنبی ــــــة األوراق و الكمبی  المالی

   . لحاملها مظهرةال أو المدفوعة أو للتداول القابلة و المتداولة واألدوات



                                             -          - ٥٣٣

 المؤســــسات و البنــــوك لــــدى الحــــسابات و الودائــــع و النقــــد أوراق -ب

     .األخرى المالیة

   . غیرها و الثمینة المعادن و المجوهرات و الفنیة األعمال -ج

 أم كانــــت شخــــصیة بهــــا المتعلقــــة الحقــــوق و األمــــوال و العقــــارات -د

   . عینیة

   . " اإلرهاب یلتمو و األموال غسل في یستخدم شيء أي -ه

 مـن األولـى المـادة فـي باألموال المقصود اإلماراتي المشرع بین كما -

 نصها جاء التي و األموال غسل تجریم بشأن ٢٠٠٢ لسنة ٤ رقم القانون

 منقولــة ، معنویــة أو كانــت مادیــة نوعهــا كــان ًأیــا األصــول  : األمــوال: " 

 حـق أوأي األصـول كتملـ تثبت التي الصكوك أو المستندات و ، ثابتة أو

   . " بها متعلق

 المملكــة فــي األمــوال غــسل مكافحــة نظــام بــین الــسیاق نفــس فــي و -

ــــة ــــسعودیة العربی ــــاألموال المقــــصود ال ــــي ب ــــى المــــادة ف ــــه األول ــــأن من  : " ب

 ، معنویـة أو كانـت مادیة نوعها كان ًأیا الممتلكات أو األصول : األموال

 تملـــك تثبـــت التـــي الـــصكوك و نیـــةالقانو المـــستندات و ، ثابتـــة أو منقولـــة

   . " بها متعلق حق أي أو األموال

 معینــــة قیمــــة تمثــــل أداة كــــل هـــي و النقــــود الوطنیــــة بالعملــــة یقـــصد و

 فــي للوفــاء كوســیلة بقبولهــا اإللتــزام النــاس علــى تفــرض و الدولــة تــصدرها



                                             -          - ٥٣٤

 ٣٣ . معدنیة أو ورقیة تكون أن الوطنیة العملة في یستوي و . المعامالت

  . الغسل جریمة في اإلجرامي للسلوك ًمحال یكون أن یصلح افكالهم

 مــــن األجنبیــــة الــــدول تــــصدره مــــا بهــــا فیقــــصد األجنبیــــة العمــــالت أمــــا

 أن األجنبیـة العملـة فـي یـشترط و ، الـبالد هـذه فـي ًقانونا متداولة عمالت

   . بلدها في متداولة تكون

 األجنبیـــة الدولـــة قـــانون إلـــى بـــالرجوع یكـــون ذلـــك مـــن التحقـــق منـــاط و

   ٣٤ . فیها متداولة العملة هذه كانت إذا ما لمعرفة

 متداولـــة األجنبیـــة العملـــة تكـــون أن المـــصري المـــشرع یـــشترط لـــم و -

 فـي اإلجرامـي الـسلوك محـل یكـون أن یجـوز ثـم مـن و . مـصر في ًقانونا

   ٣٥ . مصر في متداولة غیر أجنبیة عملة الغسل جرائم

 تطرحهــا األســهم و . الــسندات و ماألســه المالیــة بــاألوراق یقــصد و -

 الالزمـــــة األمـــــوال علـــــى للحـــــصول الكبیـــــرة الـــــشركات أو اإلنتـــــاج وحـــــدات

   . العام االكتتاب خالل من لمشروعاتها

                                                           
 بنـد – الخـاص القـسم – العقوبـات قـانون شـرح – رمـضان الـسعید عمـر . د -  33
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                                             -          - ٥٣٥

 الحـــصول ســـبیل فــي العامـــة هیئاتهــا أو الدولـــة فتطرحهــا الـــسندات أمــا

 عـن األفـراد مـن االقتـراض خـالل مـن العامـة لنفقاتهـا تمویـل مصادر على

   ٣٦ . العام لالكتتاب السندات هذه رحط طریق

ـــة األوراق أمـــا - ـــا مكتوبـــة صـــكوك فهـــي التجاری  شـــكلیة ألوضـــاع ًوفق

 مبلـغ فـي موضـوعها یتمثـل و . التجاریـة بـالطرق للتـداول قابلة و ، معینة

 قابـل أو معـین میعـاد في أو االطالع بمجرد الدفع واجب النقود من معین

 الوفــاء فــي النقــود مقــام تقــوم كــأداة اقبولهــ علــى العــرف یجــري و . للتعیــین

 مـــن ویعـــد . الـــشیك و ، لحاملـــه أو " اإلذنـــي " ألمـــر الـــسند و كالكمبیالـــة

 مــن قیمــة ذي كــل الغــسل جریمــة فــي المــادي الــسلوك محــل األمــوال قبیــل

 و منهـا بـأي المتعلقـة الحقـوق جمیـع و ، معنوي أو مادي منقول أو عقار

   . تقدم ما لكل المثبتة المحررات و الصكوك

 غیـر اإلتجـار لمكافحـة فیینـا اتفاقیـة من األولى المادة اشتملت قد و -

 و المتحــصالت مـن لكــل محـدد تعریـف علــى ١٩٨٨ بالمخـدرات المـشروع

 ًأیـا األصـول أنهـا :  " األمـوال بتعبیـر یقصد أنه على نصت إذ ، األموال

 غیــر أو ملموســة ، ثابتــة أو منقولــة ، مادیــة غیــر أو مادیــة ، نوعهــا كــان

ــــة المــــستندات و ، ملموســــة ــــصكوك أو القانونی ــــي ال ــــت الت ــــك تثب ــــك تمل  تل

   " بها متعلق حق أي أو األموال

ــــا و . ف/ ١ م ــــان لــــذلك ًطبق ــــة یــــشمل الجریمــــة محــــل ف  األمــــوال كاف

 هـذه طبیعـة كانـت ًأیـا ، بالمخـدرات المـشروع غیـر اإلتجار من المتحصلة

                                                           
ــسید . د -  36 ــد ال ــنظم – المــولى عب ــة ال ــد – المــصرفیة و النقدی  ص – ١٦٣ بن

  . ١٩٨٨ القاهرة – العربیة النهضة دار – ٢١٤



                                             -          - ٥٣٦

ـــــة ًأصـــــوال تكـــــون فقـــــد . األمـــــوال ـــــ ، مادی ـــــسیارات ةمنقول  الطـــــائرات و كال

 المقتنیــــات مــــن غیرهــــا و التحــــف و المجــــوهرات و ، الخاصــــة والیخــــوت

 غیــر ًأمــواال تكـون قــد و ، .... المبــاني و كاألراضـي عقاریــة أو ، الثمینـة

  . الصناعیة و الفنیة و األدبیة الملكیة بحقوق عادة توسم ما هي و مادیة

ــــسع و ــــي األمــــوال مفهــــوم یت ــــشمل آخــــر اتجــــاه ف ــــضا لی  المــــستندات ًأی

 متعلـق آخر حق ألي أو ، األموال هذه لملكیة المثبتة القانونیة والصكوك

 تعقــب إجــراءات تیــسیر فــي كبیــرة بدرجــة یــسهم الــذي األمــر هــو و . بهــا

 ظـل في السیما ، مصادرتها و تجمیدها و الجرمي المصدر ذات األموال

 مـن لإلفـالت األمـوال اغاسـلو إلیهـا یلجـأ التي المعقدة و الملتویة األسالیب

    ٣٧ . القانون تنفیذ أجهزة رقابة

 للمـال بیانـه فـي الموسـع المفهـوم بذات أخذ فقد الفرنسي المشرع أما -

 المــادة مــن األولــى بــالفقرة لــذلك أشــار حیــث ، األمــوال غــسل جریمــة محــل

  غـسل عـن تحـدثت حیـث ، الحالي الفرنسي العقوبات قانون من ١/ ٣٢٤

 المـــادة ذات مـــن الثانیـــة الفقـــرة أشـــارت بینمـــا " الـــدخول "  أو "  األمـــوال" 

 مـــستخدمة ، جنحـــة أو جنایـــة عـــن المباشـــر غیـــر أو المباشـــر العائـــد إلـــى

   ٣٨ " . األصول " أو " األموال رؤوس " تعبیر

 غـــسل جریمـــة علـــى تطلـــق التـــي المـــسمیات فـــي التمـــایز هـــذا أن علـــى

 ینــال ال و ، فحــسب المرادفــات فــي االخــتالف قبیــل مــن إال لــیس األمــوال

                                                           
 بعـدها مـا و ١٠٣ ص – الـسابق المرجع – طاهر مصطفى . د راجع للمزید -  37

  . ٤٣ ص – السابق المرجع – قشقوش حامد هدى . د ،
  . ٣٩ ص – السابق المرجع – الدین شمس توفیق أشرف . د -  38



                                             -          - ٥٣٧

 المــــال " مفهــــوم  فــــي ، ًجمیعــــا معناهــــا توحــــد مــــن و جوهرهــــا اتحــــاد مــــن

 التـي األشـكال و الـصور كانـت ًأیـا "  مـشروع غیـر مصدر من المتحصل

   ٣٩ . إلیها یتحول أو فیها یندمج أو المال ذلك یتخذها

  الثالث الفرع

  اإلجرامیة النتیجة

 وجهـــة مـــن هـــي و ، یجـــةالنت للجریمـــة المـــادي الـــركن عناصـــر مـــن -

   . قانونیة و مادیة نوعین إلى تتنوع القانون شراح نظر

 فــــي النــــشاط جــــراء مــــن یحــــدث الــــذي األمــــر المادیــــة بالنتیجــــة یــــراد و

 هـــذا و ،  القـــانون بـــه یعتـــد النـــشاط أن بمعنـــى ، الـــسببیة برابطـــة الخـــارج

 رفبـص للنتیجـة المـؤدي الـسبب هـو بالنشاط یرتبط الذي النتیجة أو األثر

   . ال أم أخرى عوامل تدخل عن النظر

 یعتـد إنمـا و نتائج من السلوك عن یتمخض ما بكل یعتد ال القانون و

   ٤٠ . أهمیته تتفاوت به یعتد ما و ، فقط ببعضها

 المـصلحة أو الحـق علـى العـدوان فـي تتمثـل فإنها القانونیة النتیجة أما

 فالمـشرع ، الجـرائم یـعجم فـي الزمـة النتیجـة هذه و ، القانون یحمیها التي

 یعاقـب ثم من و بالحمایة جدیرة أنها یرى التي المصالح و الحقوق یحمي

                                                           
 غیــر األمــوال عــن الجنائیــة المــصرف مــسئولیة – المــنعم عبــد ســلیمان . د -  39

 – للنــشر الجدیــدة الجامعــة دار – ١٣١ ص األمــوال غــسیل ظــاهرة – النظیفــة

  . ١٩٩٩ اإلسكندریة
  . ٢٧١ ص – السابق المرجع – طه حسني أحمد . د -  40



                                             -          - ٥٣٨

 األشـخاص علـى االعتداء یكون أن النظر بصرف ، علیها االعتداء على

   . للخطر تعرضها أو بالضرر إصابتها عن النظر بصرف و األشیاء أو

 قـد المـصري عالمـشر أن نجـد ، البحـث محل ، الجریمة إلى بالرجوع و

 ب البنـد نهایـة فـي ذلـك و األمـوال غـسل جرائم في اإلجرامیة النتیجة حدد

 المـال إخفـاء : " بأنهـا ٢٠٠٢ لـسنة٨٠ رقـم القـانون من األولى المادة من

 فیــه الحــق صــاحب أو صــاحبه أو مكانــه أو مــصدره أو طبیعتــه تمویــه أو

 إلــى التوصــل عرقلــة أو ذلــك اكتــشاف دون الحیلولــة أو حقیقتــه تغییــر أو

  " .المال منها المتحصل الجریمة ارتكب من شخص

 الثانیــة المــادة فــي البحرینــي المــشرع علیــه نــص مــا هــذا مــن وقریــب -

 األمـــوال غـــسل مكافحـــة و حظـــر بـــشأن ٢٠٠١ لـــسنة ٤ رقـــم القـــانون مـــن

   : على تنص التي و ب فقرة  اإلرهاب وتمویل

 التــصرف طریقــة وأ مكانــه أو مــصدره أو جریمــة عائــد طبیعــة إخفــاء" 

  ٤١ ...... " به یتعلق حق أي أو ملكیته أو حركته أو فیه

                                                           
 القـانون من األولى المادة في النتیجة ذات على اإلماراتي المشرع نص قد و -  41

 نقل على ینطوي عمل كل " بأنه األموال غسل عرف حین  ٢٠٠٢ لسنة ٤ رقم

 مـن المتحـصلة األموال تلك حقیقة تمویه أو إخفاء أو المال إیداع أو تحویل أو

 منــه الثانیــة المــادة فــي وكــذلك .......  " فــي علیهــا المنــصوص الجــرائم إحــدى

 أو مصدرها أو المتحصالت حقیقة تمویه أو إخفاء : على تنص التي و ب فقرة

 ملكیتهـا أو بهـا المتعلقـة الحقـوق أو حركتها أو فیها التصرف طریقة أو مكانها

 قـانون مـن الثانیـة و األولـى المـادة فـي الكویتي المشرع ذلك على اكد قد و"   



                                             -          - ٥٣٩

 ، المطلــق االتجــاه تبنــى قــد البحرینــي المــشرع أن مــن بــالرغم ذلــك و 

 أن إال ، الغـسل جریمة في اإلجرامي للسلوك تحدیده في ، الحصري غیر

 معـــرض فـــي هـــو و اإلجرامیـــة النتیجـــة إلـــى اإلشـــارة مـــن یمنعـــه لـــم ذلـــك

   . الذكر السالف النحو على ذلك و ، التحدید عدم و قاإلطال

 المــواد نــصوص فــي یــرى الجنــائي الفقــه مــن الــبعض أن مــن بــالرغم و

 جریمـــة فـــي اإلجرامـــي النـــشاط أو الـــسلوك بـــین مـــا واضـــح خلـــط المـــذكورة

 سـببیة بعالقـة الـسلوك بهـذا ترتبط التي اإلجرامیة النتیجة بین ما و الغسل

 للنــــشاط صــــورة یعــــد طبیعتــــه أو مــــصدره تمویــــه أو المــــال إخفــــاء ًفمــــثال ،

   ٤٢ . األموال غسل جریمة في اإلجرامي

 اإلجرامـــي النـــشاط صــور كافـــة أن نجـــد األحــوال كـــل فـــي و أنــه إال -

 أو حقیقته تغییر أو تمویه أو المال إخفاء هو منها الغرض أن على تتفق

   . األولیة الجریمة من علیه الحصول تم الذي النحو على طبیعته

 هــــو اإلجرامیــــة النتیجــــة بهــــا تتحقــــق التــــي الــــصور هــــذه بــــین فالجــــامع

   . األولیة الجریمة من المتحصل المال جوهر على تغییر إحداث

 فـي مفهومـه بـذات ، الحالة هذه في ، المال إخفاء یفهم أن یجب و -

 إدخـــــال فیعنـــــي طبیعتـــــه تمویـــــه أمـــــا ، المـــــسروقة األشـــــیاء إخفـــــاء جریمـــــة

 مــصدره حقیقـة تخفـي أنـشطة فـي اسـتثماره خـالل مـن لالمـا علـى تغییـرات

 وقعـت الـذي علیـه المجنـي أي ، فیـه الحـق صـاحب معرفـة دون تحـول أو

                                                                                                                             

 فـي سعوديالـ المشرع كذلك و ،  ٢٠٠٢ لسنة ٣٥ رقم الكویتي األموال غسیل

  . ٢٠٠٠ لسنة ١٥ رقم األموال غسل مكافحة نظام من الثانیة و األولى المادة
  . ١٦٩ – السابق المرجع – حجازي بیومي الفتاح عبد . د -  42



                                             -          - ٥٤٠

 مـــصلحة أو حــق علــى ًعــدوانا المــال منهـــا تحــصل التــي األولیــة الجریمــة

 الجریمــة ارتكــب الــذي الــشخص معرفــة مــن تــصعب أو ، القــانون یحمیهــا

   . األولیة

 أوالتمویـه اإلخفاء یلحق أن اإلجرامیة النتیجة قلتحق یشترط وال       

 انـصب لـو و النتیجـة فتتحقـق ، األولیـة الجریمة من المتحصل المال بكل

   ٤٣ . المال هذا من جزء على التمویه أو اإلخفاء

 مــن األمــوال غــسل جریمــة بــأن ، الــصدد هــذا فــي ، اإلشــارة وتجــب -

 تتمثل مادیة نتیجة تحقق المشرع تطلب حیث المادیة النتیجة ذات الجرائم

 أو فیـه الحـق صـاحب أو للمـال المـشروع غیـر المـصدر طبیعـة تمویـه في

   . ذلك اكتشاف دون الحیلولة أو حقیقته تغییر

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . ٦٩ ص – السابق المرجع – طنطاوي حامد ابراهیم . د -  43
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  الثالث المطلب

  األموال غسل لجریمة المعنوي الركن

 مـن صـورة أیـة الجـاني یأتي أن ، األموال غسل جریمة لقیام یكفي ال 

 الذي النحو على ، المادي الركن بها یتحقق التي ، المجرم السلوك صور

 یتخذ والذي ، المعنوي الركن توافر ذلك فوق یلزم إنما و . ًسابقا عرضناه

   . العمد أو الجنائي القصد صورة الجریمة هذه في

 أو الــــسلوك إرادة قوامهــــا عمدیــــة جریمــــة هــــي األمــــوال غــــسل فجریمــــة

 التـي ، الجوهریـة العناصـر بكافـة العلـم و ، المـادي لركنها المكون النشاط

 ضرورة في باألساس المتمثلة ، القانونیة خصوصیتها الجریمة هذه تعطي

   . الجریمة محل لألموال المشروع غیر بالمصدر العلم

 ، طبیعتــه و الجنــائي القــصد عناصــر ببیــان نقــوم ســوف ذلــك علــى و

   المعنوي الركن عةطبی : األول الفرع :  التالي النحو على توافره ووقت

   الغسل محل المال بطبیعة العلم توافر وقت : الثاني الفرع

  

  



                                             -          - ٥٤٢

  

  

  األول الفرع

  المعنوي الركن طبیعة

ــــول ســــبق ــــة جریمــــة األمــــوال غــــسل جریمــــة بــــأن الق  ال حیــــث ، عمدی

 لدى الجنائي القصد توافر یتطلب إنما و ، الخطأ بطریق ارتكابها یتصور

   . اإلرادة و العلم هما رینعنص من یتكون الذي و ، الجاني

 مــن جریمــة مــن متحــصل الغــسل محــل المــال بــأن الجــاني علــم فیتعــین

 بمكافحــة الخــاص المــصري القــانون مــن الثانیــة المــادة فــي الــواردة الجــرائم

ـــانون مـــن الثانیـــة المـــادة كـــذلك و ، األمـــوال غـــسل  الخـــاص البحرینـــي الق

 م ( الكـویتي مـشرعال یـنص نفـسه السیاق في و ٤٤ األموال غسل بمكافحة

   .ذلك على )  ٢ م ( اإلماراتي و )  ٢ م ( السعودي و )  ٢

                                                           
 بــشأن ٢٠٠٢ لــسنة ٨٠ رقــم المــصري القــانون مــن الثانیــة المــادة تــنص -   44

 التـي و ٢٠٠٨ لـسنة ١٨١ القـانون بمقتـضى المعدلة و األموال غسل مكافحة

 و تـصنیع و زراعـة جـرائم مـن المتحـصلة األمـوال غسل یحظر : " نصها أصبح

 فیهـا اإلتجـار و تـصدیرها و جلبهـا و المخـدرة المواد و والجواهر . النباتات نقل

ــة أو إدارة و  و النقــل وســائل طــافاخت جــرائم و ، بمقابــل لتعاطیهــا مكــان تهیئ

 علیهـا المنصوص اإلرهاب تمویل جرائم و اإلرهاب جرائم و ، األشخاص احتجاز

 و األســـلحة اســـتیراد جـــرائم و . آخـــر قـــانون أي فـــي أو العقوبـــات قـــانون فـــي

 الجـــرائم و ، تـــرخیص بغیـــر صـــنعها و فیهـــا اإلتجـــار و المفرقعـــات و الـــذخائر

ــي علیهــا المنــصوص ــان و األول األبــواب ف ــث و يالث ــع و الثال  الخــامس و الراب



                                             -          - ٥٤٣

                                                                                                                             

 سـرقة جـرائم و ، العقوبـات قانون من الثاني الكتاب من عشر السادس و عشر

 و التـدلیس جـرائم و ، األمانـة خیانـة و النـصب جـرائم و ، اغتـصابها و األموال

 ، جنحـة أو جنایـة مـن المتحصلة أو المسروقة األشیاء إخفاء جرائم و ، الغش

 و ، ١٩٨٨ لــسنة ١٤٦ رقــم القــانون ألحكــام بالمخالفــة األمــوال تلقــي جــرائم و

 و ، الــدعارة و الفجــور جــرائم و ، الفكریــة الملكیــة حقــوق علــى االعتــداء جــرائم

 النفایـــات و بـــالمواد المتعلقـــة البیئیـــة الجــرائم و ، اآلثـــار علـــى الواقعـــة الجــرائم

 التعامـل ائمجـر و ، الجمركي التهرب جرائم و ، الجرح و القتل جرائم و ، الخطرة

 غیــر الكــسب جــرائم و ، ًقانونــا المقــررة للقواعــد بالمخالفــة األجنبــي النقــد فــي

 رأس سـوق قـانون من) ٤٦ (المادة في علیها المنصوص الجرائم و ، المشروع

 یـشار التـي المنظمـة الجـرائم و ، ١٩٩٢ لـسنة ٩٥ رقم بالقانون الصادر المال

 جمهوریـة تكـون التـي بهـا الملحقـة والتالبروتوكـ و الدولیة االتفاقیات في إلیها

 كلـه ذلـك و ، المـصري القـانون فـي علیهـا المعاقـب و فیهـا ًطرفـا العربیـة مـصر

 ، الخـارج أو الـداخل فـي المـذكورة الجـرائم أو األمـوال غـسل جریمة وقعت سواء

   . " األجنبي و المصري القانونین كال في علیها ًمعاقبا كانت متى

 ٢٠٠١ لــسنة ٤ رقــم البحرینــي القــانون مــن أولــى فقــرة یــةالثان المــادة تــنص و -

 یعــد : " یلــي مــا علــى  اإلرهــاب تمویــل و األمــوال غــسل مكافحــة و حظــر بــشأن

 شـأنه مـن كـان و اآلتیـة األفعـال مـن ًفعـال أتى من األموال غسل لجریمة ًمرتكبا

   : مشروع األموال هذه مصدر أن إظهار

 علــى یحمــل مــا أو االعتقــاد أو العلــم مــع مــةجری بعائــد تتعلــق عملیــة أیــة إجــراء -أ

   . فیه ًاشتراكا یعد فعل أي من أو إجرامي نشاط من متحصل بأنه االعتقاد

ــاء -ب ــة إخف ــد طبیع ــه أو مــصدره أو جریمــة عائ ــة أو مكان ــه التــصرف طریق  أو فی

 علـى یحمـل مـا أو االعتقـاد أو العلـم مـع به یتعلق حق أي أو ملكیته أو حركته

   .  فیه ًاشتراكا یعد فعل من أو إجرامي نشاط من متحصل هبأن االعتقاد

 علـى یحمـل مـا أو االعتقـاد أو العلـم مـع جریمـة عائـد نقل أو تلقي أو اكتساب -ج

   .   فیه ًاشتراكا یعد فعل من أو إجرامي نشاط من متحصل بأنه االعتقاد



                                             -          - ٥٤٤

 الجـرائم هـذه مـن جریمة من متحصل المال أن یجهل الجاني كان فاذا

   . عناصره أحد لتخلف لدیه الجنائي القصد یتوافر فال

 محــــل المــــال أن یعلــــم الجــــاني كــــان إذا الجنــــائي القــــصد ینتفــــي كــــذلك

 المـادة في الواردة الجرائم من لیست لكنها و ، ریمةج من متحصل الغسل

   . إلیها المشار ، المصري القانون من الثانیة

ــــى الجــــاني إرادة تنــــصرف أن یتعــــین كمــــا - ــــسلوك هــــذا ارتكــــاب إل  ال

 الجنـائي القـصد فینتفـي . علیـه المترتبـة النتـائج قبـول كـذلك و ، اإلجرامي

   . المحظور ديالما بالسلوك القیام على الغاسل أكره إذا

 مـن متحـصلة األمـوال تكون أن صراحة المصري المشرع ذكر لذلك و

 مـع " القـانون هـذا مـن ٢ المـادة فـي علیهـا المنـصوص الجـرائم من جریمة

   " . بذلك العلم

 تبناهـــا التـــي الـــسیاسة حـــسن إلـــى الـــصدد هـــذا فـــي اإلشـــارة وتجـــدر -

 المـشروع غیـر الالمـ منهـا المتحـصل الجرائم أطلق حین البحریني المشرع

                                                                                                                             

ــد االحتفــاظ – د  ــه أو جریمــة بعائ ــم مــع حیازت ــاد أو العل ــى یحمــل مــا أو االعتق  عل

   . "  فیه ًاشتراكا یعد فعل من أو إجرامي نشاط من متحصل بأنه االعتقاد

 أتى من األموال غسل جریمة في ًشریكا یعد : " أنه على الثانیة الفقرة تنص كما -

   : اآلتیة األفعال من ًفعال

ــف مــن كــل -أ ــى أو اخــتلس أو أتل ــسهیل شــأنه مــن ًمــستندا زور أو أخف  كــشف ت

   . رتكبیهام أو الجریمة

 علــى تــساعده معلومــات أو تــسهیالت إلیــه قــدم و الجــاني بقــصد علــم مــن كــل -ب

   . "  الهرب من تمكنه أو جریمته إخفاء

 



                                             -          - ٥٤٥

 أكثـر بـل ، المـصري المـشرع فعـل كمـا ، معینـة جـرائم علـى یقـصرها لـم و

 علــى یحمـل مـا أو االعتقــاد أو العلـم ضـرورة علـى صــراحة نـص ذلـك مـن

 فیـه ًاشـتراكا یعـد فعل أي من أو إجرامي نشاط من متحصل بأنه االعتقاد

   . حمودم مسلك هو و . اإلجرامي النشاط دائرة من یوسع بذلك هو و. 

ـــــة أوضـــــحت قـــــد و - ـــــا اتفاقی ـــــر اإلتجـــــار لمكافحـــــة فیین  المـــــشروع غی

 لجریمـة العمدیـة الطبیعـة عـن الثالثـة مادتهـا صـدر في ١٩٨٨ بالمخدرات

 دولــة كــل علــى یتعـین التــي األفعــال ضــمن أوردتهـا حیــث ، األمــوال غـسل

ـــدول مـــن ـــزم مـــا تتخـــذ أن األطـــراف ال  إطـــار فـــي لتجریمهـــا تـــدابیر مـــن یل

   ........ ًعمدا ارتكابها حال في لداخليا قانونها

 الجریمـة هـذه وقـوع تـصور اسـتبعاد المخالفـة بمفهـوم یعنـي الذي األمر

   ٤٥ . اإلهمال أو العمدي غیر الخطأ بطریق

   :الخاص الجنائي القصد -

 العام الجنائي القصد أن على – معهم نحن و – ٤٦الجنائي الفقه یتفق

 مـن الجـاني یقـصد أن فیجـب ، ألمـوالا غـسل جریمـة لقیـام یكفـي ال وحده

                                                           
 و ١٠٩ ص – الـسابق المرجـع – طـاهر مـصطفى . د راجـع ذلـك في للمزید -  45

  . بعدها ما
 ،  بعـدها مـا و ١٢٨ ص – الـسابق المرجع – أحمد محمد الدین حسام . د -  46

 . د ، بعــدها مــا و ٥١ ص الــسابق المرجــع – الــدین شــمس توفیــق أشــرف . د

 الفتـاح عبد . د ، بعدها ما و ٧١ ص السابق المرجع – طنطاوي حامد ابراهیم

 وفــاء جــالل . د ،  بعــدها مــا و ١٧٢ ص الــسابق المرجــع – حجــازي بیــومي

ــا األمــوال غــسیل مكافحــة – محمــدین ــانون ًطبق ــسنة ٣٥ الكــویتي للق  ٢٠٠٢ ل



                                             -          - ٥٤٦

 صــــاحبه أو مكانــــه أو مــــصدره أو طبیعتــــه أو المــــال إخفــــاء الــــسلوك هــــذا

 ذلــــك اكتــــشاف دون الحیلولــــة أو حقیقتــــه تغییــــر أو فیــــه الحــــق أوصــــاحب

  . المال منها المتحصل الجریمة ارتكب من شخص إلى التوصل أوعرقلة

 مجـال فـال األمـور ذههـ مـن أمـر تحقیـق إلـى الغاسل إرادة تتجه لم فاذا

 المكــون المـادي للـسلوك ارتكابـه مـن الـرغم علـى الجنائیـة مـسئولیته لتقریـر

   . للجریمة

 كــان عقــار لبــائع بالنــسبة الخــاص الجنــائي القــصد ینتفــي ذلــك علــى و

 العقـــار لهـــذا كـــثمن المـــشتري مـــن المدفوعـــة األمـــوال أن بیعـــه وقـــت یعلـــم

   في لمشروعا غیر اإلتجار جرائم من جریمة من متحصلة

 لمــروره ألمــوال الحتیاجــه البیــع قبــل ذلــك مــن بــالرغم و المخــدرة المــواد

   . طبیعته أوتمویه المال هذا إخفاء إلى إرادته تتجه أن دون مالیة بضائقة

 مقــاول مــع توریــد عقــد بقبــول ، ًمــثال ، المقــاولین أحــد قــام إذا كــذلك و

 األول یعتبــر ، حیــوي مرفــق إلنــشاء اإلســمنت و الحدیــد مــن لكمیــات آخـر

 نــشاط تمــارس الثــاني المقــاول شــركة أن یعلــم كــان و فیــه المــشروع مقــاول

 ال حتـى و موعـده فـي العقـد ینجـز حتى التورید قبل لكنه ، األموال غسیل

 محاكمـــة یمكـــن ال الحالــة هـــذه ففــي ، باهظـــة تـــأخیر غرامــات علیـــه توقــع

   . لدیه الجنائي القصد النتفاء ، األموال غسل جریمة في ، األول

                                                                                                                             

 الجدیـدة الجامعـة دار – اإلمـاراتي و اللبناني و المصري القانون من بكل ًمقارنا

 سـعید محمـود محمـد . د ، ٥٠ ص – ٢٠٠٤ اإلسـكندریة – النشر و للطباعة

 الطبعـة – مالحقتهـا اجـراءات و الموضـوعیة أحكامهـا – األمـوال غسل جرائم –

  . ١٩ ص – ٢٠٠٧  القاهرة العربي الفكر دار – األولى
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 و ، القیمة باهظ األلماس من ًخاتما زوجته یهدي الذي الزوج كذلك و

 ، كهدیــة قبلتـه لكنهـا ، مــشروع غیـر مـال مـن متحــصل ثمنـه أن تعلـم هـي

   ٤٧ . لدیها الخاص الجنائي القصد النتفاء تؤاخذ فال

   الخاص القصد توافر ضرورة في المصري المشرع مسلك تقدیر -

 القـــصد تــوافر تطلـــب حــین المــشرع أن لجنـــائيا الفقــه مـــن جانــب یــرى

 ضــیق إنمــا األمــوال غــسل لجریمــة المعنــوي الــركن لقیــام الخــاص الجنــائي

 مـــن هـــي و ، األمـــوال غـــسل ظـــاهرة مكافحـــة و التجـــریم مجـــال مـــن بـــذلك

 بالقـصد االكتفاء علیه یتعین كان لذا ، الوطني باالقتصاد المضرة الجرائم

   . العام الجنائي

 فــي الخــاص القـصد تــوافر إثبـات االتهــام ســلطة علـى یــصعب كـذلك و

 المــــال إخفـــاء كــــان الجـــاني قــــصد أن فـــي المتمثــــل ، الجـــرائم هــــذه معظـــم

   ٤٨ . العقاب من الكثیر إفالت بالتالي و ، حیازته أو مصدره أوتمویه

 یتعــین أنــه ، االتجــاه هــذا إلــى نمیــل نحــن و ،  آخــرون یــرى بینمــا -

 تــصدر التــي الدولیــة و المحلیــة وفالظــر ضــوء فــي المــشرع قــصد تفــسیر

 ، المـصري األمـوال غسل مكافحة قانون منها و التشریعات هذه مثل فیها

 القــانون هــذا أصــدر الــوطني فالمــشرع ، األخــرى التــشریعات فــي نظیــره و

 القـانون هـذا أن فیـه شـك ال ممـا و . دولیة التزامات و لمتطلبات استجابة

 التــدفق و االســتثمار و االنتقــال فــي المــال رأس حركــة تعیــق ًقیــودا یفــرض

                                                           
  . ١٧٥ ، ١٧٤ ص السابق المرجع – حجازي بیومي الفتاح عبد . د -  47

 إبــراهیم . د ، ٥٢ ص الــسابق المرجــع – الــدین شــمس توفیــق اشــرف . د -  48

  . ٧٢ ص السابق المرجع – طنطاوي حامد
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 الــسلبي الوجــه یظهــر الــذي األمــر ، الدولــة ذات فــي و ألخــرى دولــة مــن

 لنفــسه یتحــوط أن الــوطني للمــشرع بــد ال لــذلك و ، األمــوال غــسل لقــانون

 علـــى ًحفاظـــا التطبیـــق عنـــد القـــانون نطـــاق مـــن یـــضیق و ، اإلمكـــان قـــدر

 القـــصد اشـــتراط الحكمـــة مـــن كـــان لـــذا و ٤٩ . الـــوطني االقتـــصاد مـــصلحة

   . الخاص الجنائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثاني الفرع

  الغسل محل المال بطبیعة العلم توافر وقت

                                                           
   . ١٧٦ ص السابق المرجع – حجازي بیومي الفتاح عبد . د -  49
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 بعــــدم العلـــم فیـــه یتــــوافر أن ینبغـــي الـــذي الوقــــت عـــن التـــساؤل یتعـــین

   ؟ الغسل محل المال مشروعیة

 . ذاتهـــا األمـــوال غـــسل جریمـــة بطبیعـــة یـــرتبط األمـــر أن الحقیقـــة و -

   . مستمرة جریمة أم وقتیة جریمة هي وهل

 مـدة فیهـا اإلجرامـي الـسلوك یـستغرق أي ، وقتیـة جریمـة بأنها قلنا فإذا

 الجریمة آثار بقاء عن النظر بصرف فیها ینتهي و یبدأ الزمن من محددة

 لحظة الغسل محل المال بحقیقة العلم یجب و وقتیة الجریمة هذه تكون ،

   .الغسل لجریمة المادي السلوك ارتكاب

 المـشروع غیر بالمصدر العلم توافر إذا المعنوي الركن ینتفي ثم ومن 

   . المادي السلوك ارتكاب عقب للمال

 أي ، مـــــستمرة جریمـــــة األمـــــوال غـــــسل جریمـــــة بـــــأن ســـــلمنا إذا أمـــــا -

 ومستمرة متجددة الزمن من مدة فیها السلوك أو اإلجرامي النشاط یستغرق

 الــــسلوك ارتكــــاب لحظــــة العلــــم رتــــواف یــــشترط ال فانــــه ، الــــزمن باســــتمرار

 أن المعنــوي الــركن بتــوافر للقــول یكفــي إنمــا و ، للجریمــة المكــون المــادي

 السلوك لبدء تالیة لحظة أي في المشروع غیر المال بمصدر العلم یتوافر

   . اإلجرامي

 للـنص الرجـوع یقتـضي الجریمة طبیعة تحدید أن ٥٠ البعض یرى و -

 الــــسلوك مــــع العلــــم تعاصــــر یتطلـــب مــــشرعال كــــان إذا مــــا لبیــــان القـــانوني

 یتعـــین فانـــه ، ذلـــك علـــى یـــدل ممـــا خـــال قـــد الـــنص كـــان لمـــا و ، المـــادي
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                                             -          - ٥٥٠

 قررهــــا التــــي المــــادي الــــسلوك صــــور لتحلیــــل الفعلــــي الواقــــع إلــــى الرجــــوع

 الخـــاص القـــانون مـــن الثانیـــة المـــادة لـــنص ًطبقـــا طبیعتهـــا لتحدیـــد المـــشرع

 الجــرائم هــذه بعــض هنــاك أن خاللــه مــن یتــضح الــذي و ، األمــوال بغــسل

 المـــصدر ذات األمـــوال حیـــازة فـــي المـــادي الـــسلوك تمثـــل إذا مـــستمرة تعـــد

 أو أوضـــــمانها حفظهـــــا أو إدارتهـــــا أو فیهـــــا التـــــصرف أو المـــــشروع غیـــــر

 غیــــر بالمــــصدر العلــــم تــــوافر یــــشترط ال الحالــــة هــــذه فــــي و . اســــتثمارها

    المجرم السلوك ارتكاب لحظة للمال المشروع

 فـــي اإلخفـــاء فعـــل بهـــا یتحقـــق جمیعهـــا الـــصور هـــذه أن ذلـــك یؤیـــد و

   . بطبیعتها مستمرة الجریمة هذه و ، األشیاء إخفاء جریمة

 أن حیـث ، تحویلهـا أو األمـوال نقـل حالـة فـي وقتیـة الجریمـة تعد و -

 مــن قــصیرة فتــرة غیــر تحققــه یــستغرق ال الجــرائم هــذه فــي المــادي الــسلوك

 العلـم یتعـین ثم ومن . ذلك لتحقیق الحدیثة التقنیات الستخدام ًنظرا الزمن

 فـي المتمثـل المـادي الـسلوك ارتكـاب لحظة للمال المشروع غیر بالمصدر

   .  التحویل و النقل

  

  

  نيالثا المبحث

  األموال غسل جرائم عن المعنویة األشخاص مسئولیة

   : تقسیم و تمهید -



                                             -          - ٥٥١

 اصاألشـخ مـن أو األمـوال مـن مجموعـة عـن عبـارة المعنوي الشخص

ــــــین ــــــیهم أضــــــفى الهــــــدف متحــــــدي الطبیعی ــــــانون عل ــــــة الق  الالزمــــــة األهلی

   . للمعامالت

 و األشـخاص مـن مجموعة :  " بأنه المعنوي الشخص تعریف تم كما

ـــانون یمنحهـــا ، معـــین غـــرض تحقیـــق إلـــى تهـــدف األمـــوال  الشخـــصیة الق

 مـستقلة شخصیة لها یقرر و ، الغرض هذا لتحقیق الالزم بالقدر القانونیة

 ویمنحهـــا فیهـــا المـــصالح أصـــحاب و لهـــا المكـــونین األفـــراد شخـــصیة عـــن

   ٥١ . "  أغراضها لتحقیق الالزمة الوسائل

 تنتهــي لحظــة لــه كمــا ، حیاتــه بهــا یبــدأ لحظــة المعنــوي للــشخص و -

 الـــشخص حیـــاة تبـــدأ و . الطبیعـــي الـــشخص شـــأن شـــأنه الحیـــاة هـــذه بهـــا

 في المختصة السلطة أو المشرع قبل من به االعتراف لحظة من المعنوي

 شــروط بتحدیــد المــشرع قــام إذا ًعامــا یكــون قــد االعتــراف هــذا و . الدولــة

   . القانونیة الشخصیة المعنوي الشخص الكتساب عامة

 خاصـــــة ًشـــــروطا المـــــشرع تطلـــــب إذا ًخاصـــــا ًإعترافـــــا یكـــــون قـــــد كمـــــا

 اإلفـــــصاح مـــــن بـــــد ال الحالـــــة هـــــذه فـــــي و ، العامـــــة للـــــشروط باإلضـــــافة

 ٥٢ القانونیـــة الشخـــصیة المعنـــوي الـــشخص مـــنح عـــن صریحالـــ التـــشریعي

 المنـشيء بالـسند لـه المحـدد األجل بانتهاء المعنوي الشخص حیاة وتنتهي
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                                             -          - ٥٥٢

 هــذا تحقیــق یــصبح عنــدما أو ألجلــه أنــشيء الــذي الغــرض بتحقیــق أو لــه

 ًرضــائیا أو ًإختیاریـا الحـل هـذا كـان سـواء ، بالحـل أو ، ًمـستحیال الغـرض

 ســــحب أو لــــه المنــــشيء التــــرخیص بــــسحب كــــذلك و ، ًقــــضائیا كــــان أو

   ٥٣ . به االعتراف

ــــق مــــن و ــــه المتف ــــشریعا – علی ــــام – ًقــــضاء و ًفقهــــا و ًت  المــــسئولیة قی

 العقدیــــــة المـــــسئولیة إلــــــى ًاســـــتنادا ذلـــــك و ، المعنــــــوي للـــــشخص المدنیـــــة

   . غیرها أو أوالتقصیریة

 هــو ، البحــث بموضــوع یتــصل الــذي و ، یثــور الــذي التــساؤل لكــن و

 یرتكبهــا التــي الجــرائم عــن ًجنائیــا المعنــوي الــشخص مــساءلة إمكانیــة دىمـ

 إلـى الحالـة هـذه فـي الجریمـة تنـسب هل و . لمصلحته و باسمه و ممثلوه

 الـــشخص أن أم ، مظلتـــه تحـــت الجریمـــة وقعـــت الـــذي المعنـــوي الـــشخص

   . عنها یسأل من هو ارتكبها الذي الطبیعي

 لمواجهــة الجنائیــة الــسیاسة یــانب بــصدد و فإننــا ثانیــة ناحیــة مــن و -

 منهــا و ، الــشأن هــذا فــي الــصادرة التــشریعات نجــد األمــوال غــسل جریمــة

 تقـرر ، الـسعودي و اإلمـاراتي و الكـویتي و البحریني و المصري التشریع

 التعـرض یقتـضي ذلـك و ، الجریمـة هـذه عن المعنویة األشخاص مساءلة
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  . بعدها ما و ٢٣ ص األول



                                             -          - ٥٥٣

 ذلـك ببیـان نقـوم وسـوف.  مـسئولیة مـن احتوته ما بیان و النصوص لهذه

   :   التالي النحو على متتالیین مطلبین في كله

   المعنویة لألشخاص الجنائیة المسئولیة  األول المطلب 

 عــن المعنویــة األشــخاص لمــساءلة الجنائیــة الــسیاسة   الثــاني المطلــب

   األموال غسل جرائم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األول المطلب



                                             -          - ٥٥٤

  ةالمعنوی لألشخاص الجنائیة المسئولیة

   : تمهید

 یرجعهــا ، قدیمــة فكــرة هــي المعنویــة لألشــخاص الجنائیــة المــسئولیة -

 ، الكنــــسي القــــانون بعـــده مــــن و ، الرومــــاني القـــانون إلــــى الــــشراح بعـــض

 الفقــه فــي الجــدل مــن الكثیــر أثــارت التــي المــسائل مــن زالــت مــا و وكانــت

 مـن عدیـد فـي – حاسـم بـشكل – وضـعها یـستقر لـم و ، المقـارن والقضاء

 وغیرها أمریكیة -األنجلو التشریعات بإستثناء ، المعاصرة العقابیة الشرائع

 المـسئولیة مـن النمط هذا أقرت التي و ، عنها أخذت التي التشریعات من

    ٥٤ . واسع نطاق على

 وغیرهـا ، مـصر و فرنـسا فـي – ًقـضاء و ًفقهـا – السائد كان لقد و -

 عــدم هــو ، الالتینــي األصــل إلــى القانونیــة نظمهــا تنتمــي التــي الــدول مــن

 أثناء جرائم من ممثلیها من یقع عما ، ًجنائیا المعنویة األشخاص مساءلة

 مـن الجـرائم هـذه عـن یـسأل بـل ، لحسابها ذلك كان لو و بأعمالها قیامهم

   . المعنوي الشخص یمثلون الذین الطبیعیین األشخاص من ارتكبها

 منتصف منذ ، تحول قد مالعال بلدان معظم في الحدیث الفقه أن على

 لألشــــخاص الجنائیــــة المــــسئولیة بتقریــــر المطالبــــة إلــــى ، العــــشرین القــــرن

 المؤسـسات مـن غیرهـا و ، الـشركات و المـصارف انتـشار بعـد ، المعنویة

   . االقتصادیة و المالیة

                                                           
 الجنائیــة المــسئولیة – قانونیــة بحــوث مجموعــة – الــذهبي ليغــا إدوار . د -  54

 القــــاهرة – العربیــــة النهــــضة دار – األولــــى الطبعــــة – اإلعتباریــــة لألشــــخاص
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                                             -          - ٥٥٥

 ًكبیـرا ًجانبا فتقرر االتجاه هذا في تسیر بدأت التشریعات نجد كذلك و

 المــالي الجانـب فـي خاصــة ، المعنویـة لألشـخاص یــةالجنائ المـسئولیة مـن

   . االقتصادي و

 الفقـه موقـف موضـحین ، التالیـة الـصفحات فـي نناقـشه سـوف مـا وهـو

 ، التـشریعات بعـض موقف كذلك و ، الجنائیة المسئولیة هذه من الجنائي

 البحـث موضـوع و یتناسب ، مخل غیر اختصار و موجز بعرض ذلك و

 .٥٥  

  

  

  

  

  

  األول الفرع

  المعنویة لألشخاص الجنائیة المسئولیة حول الفقهیة االتجاهات
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  . بعدها ما و ٢٥ص – إلیه اإلشارة السابق " الوطني باالقتصاد یلحقها التي



                                             -          - ٥٥٦

 المعنویـة لألشـخاص الجنائیـة المـسئولیة حـول الجنـائي الفقـه انقـسم لقد

 هـو و لهـا مؤیـد و ، التقلیـدي الفقـه هـو و ، المسئولیة لهذه رافض بین ما

 الجنائیـــة للمـــسئولیة المؤیـــد الحـــدیث للفقـــه نمیـــل نحـــن و ، الحـــدیث الفقـــه

   . المعنویة ألشخاصل

 وســوف ، نظـره وجهــة لتـدعیم سـاقها التــي أدلتـه االتجــاهین مـن لكـل و

   : التالي النحو على بإیجاز نعرضها

 یـرفض الـذي الجنـائي الفقـه مـن جانـب إلیـه ذهب و  األول االتجاه -

 مـــن ارتكابــه یـــتم عمــا ًجنائیـــا المعنــوي الـــشخص مــساءلة إمكانیـــة بــشدة و

 یرتكـــب مـــن علـــى تقـــع إنمـــا المـــسئولیة أن یـــرون و . مظلتـــه تحـــت جـــرائم

 االتجـــاه هـــذا أصـــحاب اســـتند قـــد و ، ٥٦ طبیعیـــین أشـــخاص مـــن الجریمـــة

   : أهمها من حجج بعدة رأیهم لتدعیم

  

  

 علـــــى لقیامـــــه المعنــــوي الـــــشخص إلـــــى الجریمــــة إســـــناد اســــتحالة  ًأوال
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                                             -          - ٥٥٧

 و حقیقـي وجود له لیس و قانوني افتراض إال لیس المعنوي فالشخص

ـــة ذمـــة ال و أهلیـــة ال و إرادة الـــشخص لهـــذا لـــیس  صـــنع مـــن هـــو و مالی

   اقتضتها التي المصالح و العوامل من للعدید نتیجة المشرع

 و واإلدراك التمییـز تتطلـب الجنائیة األهلیة أن كما . العملیة الضرورة

 ، نـساناإل ، الطبیعـي للـشخص إال تـوافره یمكـن ال مـا هـو و الحرة اإلرادة

 الجنائیة المسئولیة لحمل أهل غیر یكون المعنوي الشخص فان بالتالي و

 .٥٧   

 شخــــصیة مبــــدأ مــــع تتعــــارض المعنــــوي الــــشخص مــــسئولیة أن  ًثانیــــا

 اقترفــت عمــا مــسئول شـخص كــل یكــون بــأن یقـضي المبــدأ فهــذا ، العقوبـة

 فــــــان لــــــذلك و ، غیــــــره فعــــــل عــــــن ًجزائیــــــا الــــــشخص یــــــسأل ال و ، یــــــداه

 ، المبـــدأ هــذا علــى خـــروج فیــه المعنــوي للـــشخص الجنائیــة سئولیةتقریرالمــ

 لـه المكونین الطبیعیین األشخاص جمیع سیصیب العقوبة توقیع أن حیث

 بأیة یساهموا لم الذین الكثیر بینهم یوجد أنه من بالرغم ، لدیه العاملین و

 ًأصال بها یعلم لم من منهم و بل ، الجریمة ارتكاب في صورة
٥٨   

ــا  ارتكــاب إمكانیــة دون تحــول المعنــوي الــشخص تخــصص قاعــدة ًثالث

ــــــشخص . الجریمــــــة ــــــوي فال  األشــــــخاص و األمــــــوال مــــــن مجموعــــــة المعن

 قابلـــــة فتكـــــون ، المـــــستقلة القانونیـــــة بالشخـــــصیة القـــــانون لهـــــا التییعتـــــرف
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                                             -          - ٥٥٨

 تحقیــق بقــصد یكــون ذلــك كــل و ، االلتزامــات تحمــل و الحقــوق الكتــساب

   . معین غرض

 المعنــوي للــشخص بهــا المعتــرف األهلیــة هــذه أن ذلــك علــى یترتــب و

   . معین نطاق في تقررت القانونیة أهلیته أن ذلك ، ناقصة أهلیة هي

 والنقابـات ، التجـارة غمـار فـي للخوض وجدت إنما التجاریة فالشركات

 فالجریمـة ، وهكـذا ...... معینـة مهنیة مصالح عن للدفاع وجدت المهنیة

 الـشخص هـذا خـروج علیهـا یترتـب عنويالم الشخص قبل من ترتكب التي

 أو المعنویـة الشخـصیة بتلـك یتمتـع ال فهو بهذا و ، التخصص مبدأ على

 مبـــدأ بـــین التنـــاقض وجـــود ذلـــك علـــى یترتـــب و ، ارتكابهـــا عنـــد القانونیـــة

   . للجرائم المعنوي الشخص ارتكاب إمكانیة بین و التخصص

 ، المعنـوي الـشخص ىعلـ الجنائیـة العقوبـات تطبیـق قابلیـة عـدم  ًرابعا

 إمكانیـة یحـتم المـسئولیة مـن النـوع هـذا أن أساس على تقوم الحجة هذه و

ـــــات تطبیـــــق ـــــة العقوب ـــــه الجنائی ـــــر أمـــــر هـــــذا و ، علی ـــــسبة ممكـــــن غی  بالن

ـــة للشخـــصیة ـــدما فالمـــشرع . المعنوی ـــتم أن افتـــرض العقوبـــات وضـــع عن  ی

   . اآلدمیین األشخاص على تطبیقها

 ، اإلعــدام عقوبــة مثــل للحیــاة ســالبة تكــون نأ إمــا الجنائیــة فالعقوبــات

 متعـذرة العقوبـات هـذه و ، الـسجن عقوبـة مثـل للحریة سالب هو ما ومنها

 علــى المالیــة العقوبــات إیقــاع إال یتبقــى ال و٥٩ . الحالــة هــذه فــي التطبیــق
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                                             -          - ٥٥٩

 تكونمتعــذرة قــد فإنهــا العقوبــات لهــذه بالنــسبة حتــى و ، المعنــوي الــشخص

 الجزائیــة الغرامــة دفــع عــدم حالــة فــي المــشرع یقــرر حیــث ، ًأحیانــا التنفیــذ

 ال اإلجـراء وهـذا ، علیـه المحكـوم على البدني اإلكراه تطبیق جواز ًإختیارا

  ٦٠ . المعنوي الشخص ضد اتخاذه یمكن

 نحـن و – الجنـائي الفقـه فـي الحـدیث االتجـاه یمثـل و  الثـاني االتجاه

 المعنـوي الـشخص لیةمـسئو ضـرورة علـى یجمـع فیكـاد – االتجاه هذا نؤید

 و وضـخامتها ، المعنویـة األشـخاص أعـداد تزاید ظل في خاصة ، ًجنائیا

 فـي الدول من العدید إمكانیة یفوق قد الذي و ، قدراتها و امكانیاتها حجم

 یـؤدي قـد مـا الجـرائم مـن ارتكـاب علـى قـادرة یجعلها مما ، األحیان بعض

 المـرات أضعاف تزید آثارها أن أي ، بأكملها لدولة مالي نظام انهیار إلى

 الطبیعیـین األشـخاص قبل من المرتكبة الجرائم عن الناجمة األضرار عن

ـــــة المـــــسئولیة إقـــــرار فیجـــــب وغیرهـــــا المعطیـــــات لهـــــذه نتیجـــــة و.   الجنائی

 بهـا الخاصـة للطبیعـة ًوفقا المسئولیة هذه أحكام بیان و المعنوي للشخص

 القـــانون عـــالم فـــي واقعـــة حقیقـــة المـــسئولیة مـــن النـــوع هـــذا یجعـــل ممـــا ،

   . الجنائي

   : یلي ما االتجاه هذا أصحاب إلیها استند التي الحجج أهم من و

   . المعنوي للشخص الفعلي و القانوني الوجود تصور  ًأوال
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                                             -          - ٥٦٠

 مجـاز مجـرد المعنویـة الشخـصیة بـأن التـسلیم عـدم االتجـاه هذا یرى و

 بــأن قــالوا و ، ًأصــال موجــود غیــر أنــه و ، المــشرع صــنع مــن افتــراض أو

 واقتبسها الرومان بها قال قد و ، العهد القدیمة النظریات من النظریة هذه

 سـواء هجرهـا تـم قد النظریة هذه لكن و . قریب عهد إلى عنهم الفرنسیون

   ٦١ . المدني أو اإلداري القانون عالم في

 یــشوبه قــول فهــو اإلرادة یملــك ال المعنــوي الــشخص بــأن القــول أمــا   

ــــنقص ــــى یــــؤدي ســــوف اإلرادة فانعــــدام ، القــــصور و ال ــــة نتیجــــة إل  منطقی

 فـي بالشخـصیة العبـرة أن و ، الجنائیـة و المدنیـة المـسئولیة انعدام مفادها

 ســـواء بااللتزامــات التحمــل و بـــالحقوق للتمتــع باألهلیــة هـــي القــانون نظــر

 اإلداریــة وحــداتها و للدولــة أن ثبــت فــاذا . ًمعنویــا أو ًطبیعیــا ًشخــصا كــان

 لهــا المكـونین أفرادهــا حقـوق عــن متمیـزة ًحقوقــا الجمعیـات أو الـشركات أو

   ٦٢ المعنویة بالشخصیة لها نقر أن حینئذ علینا تحتم

 للـــشخص یـــسلم أضـــحى التقلیـــدي الفقـــه مـــن ًجانبـــا أن الـــبعض یـــرى و

 إبـرام علـى قـادر المعنـوي الـشخص أن و٦٣ واقعیة حقیقة باعتباره المعنوي

 مالیــة ذمــة لــه و ، القانونیــة باألعمــال القیــام علــى قــادر و باســمه العقــود

 كمـا ، العقدیـة المسئولیة بحقه یرتب المدني القانون فان لذلك و . مستقلة

   . اإلرادة على إال یقومان ال كالهما و ، التقصیریة المسئولیة بحقه یرتب
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                                             -          - ٥٦١

 إرادات عــن متمیــزة و مــستقلة و قانونیــة إرادة المعنــوي للــشخص أن و

 مظلــة تحــت جمیعهــا اإلرادات التقــاء مــن تتكــون و ، لــه لمكــونینا األفــراد

 الجنائیة المسئولیة قیام تصور ذلك على یترتب مما ، المعنویة الشخصیة

   ٦٤ . المعنویة األشخاص لدى المعنوي الركن توافر تصور و

ــا  شخــصیة قاعــدة مــع المعنــوي الــشخص مــسئولیة تعــارض عــدم  ًثانی

   . العقوبة

 مباشـــرة آثـــار عقوبـــة لكـــل أن بـــالقول رأیهـــم االتجـــاه هـــذا أنـــصار یـــدعم

 عائلتـــه علـــى تنـــصب مباشـــرة غیـــر آثـــار و ، نفـــسه الفاعـــل علـــى تنـــصب

 رب علـى إیقاعهـا یـتم التـي للحریـة الـسالبة العقوبـة أن إذ ، به والمحیطین

 انقطـاع و الوحیـد معیلهـا مـن العائلـة هـذه حرمـان إلى تؤدي سوف العائلة

 فإنهــا علیــه الغرامــة عقوبــة فــرض تــم إذا الحــال كــذلك و ، رزقهــا مــصدر

 الحكـم كان إذا بنا كیف و ، ًأیضا العائلة أفراد مباشر غیر بشكل تصیب

   . باإلعدام العائلة رب على

 فــي الموجــودة العقوبــات مــن عقوبــة ألي مباشــرة غیــر آثــار كلهــا وهــذه

 مراأل كذلك و ، العقوبة شخصیة مبدأ مع تتعارض ال و الجنائي القانون

 خـروج حال بأیة یعد ال علیه العقوبة توقیع فان المعنوي للشخص بالنسبة

   . المبدأ هذا على
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                                             -          - ٥٦٢

 علـى أكـد و ذلـك مـن أبعـد إلـى ذهـب قـد الفقـه مـن جانب هناك إن بل

 شخــصیة مبـدأ علـى خـروج فیـه ًجنائیـا المعنـوي الـشخص مـساءلة عـدم أن

 تالقـي مـن و ويالمعنـ الـشخص باسـم ارتكبـت قد الجریمة أن إذ . العقوبة

 و األشـخاص هـؤالء مـساءلة بـأن ذلـك عـن یتفرع و ، فیه العاملین إرادات

 إن بـل ، الشخـصیة مبـدأ علـى خـروج فیـه المعنـوي الـشخص مـساءلة عدم

   ٦٥ . فیه المساهمین خطأ على قرینة تعد المعنوي الشخص مسئولیة

 هوطبیعتـ تتفـق لجـرائم المعنـوي الـشخص ارتكـاب إمكانیة تصور  ًثالثا

   . القانونیة

 للــشخص التخــصیص بقاعــدة القــول أن الحــدیث االتجــاه أنــصار یــرى

 فاإلنسان . به مسلم غیر أمر الجنائیة المسئولیة مع تعارضها و المعنوي

 األمـر و ، وجـوده سـبب لیس ذلك و ، الجرائم الرتكاب یخلق لم الطبیعي

 هدف یقلتحق إنشائه أن إذ ، المعنوي الشخص على یطبق الحال بطبیعة

 علـى قـادر غیـر أنـه األحـوال مـن حـال بأي یعني ال معینة غایة أو معین

 الــذي الهــدف نطــاق ضــمن ســواء تحــدث ال الجــرائم أن أو الجــرائم ارتكــاب

 إلنتــاج ًمـصنعا هنـاك یكـون فقـد ، النطـاق هـذا خـارج أو أجلـه مـن أنـشيء

 و ، الــشرب میــاه تلویــث إلــى و فادحــة بیئیــة أضــرار إلــى یــؤدي و الجلــود

 كمـــا ، صـــحیح بـــشكل لـــه خـــصص الـــذي بالعمـــل قیامـــه لعـــدم نتیجـــة هـــذه

   . المخصص النشاط هذا نطاق خارج مجرم فعل أي یرتكب أن یتصور

ـــدلیل أن Levasseure لیفاســـیر األســـتاذ یـــرى و ـــى ال  هـــذه ضـــعف عل

 الیـــوم تحظـــى التـــي و ، االقتـــصادیة الجـــرائم مـــن طائفـــة هنـــاك أن الحجـــة
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 هـذا بمجافاة أو المعنوي للشخص إسنادها عوبةبص یمكن ال بالغة بأهمیة

 تحقـق ال ذاتهـا فالعقوبـة . الشخص بهذا المتعلق التخصص لمبدأ اإلسناد

 الـذي و المعنـوي الـشخص تحملهـا إذا إال ثمارهـا تـؤتي ال و منهـا الغرض

 األســـتاذ یـــذهب و بـــل ، الحالـــة هـــذه فـــي المـــشروع غیـــر الفعـــل مـــن أثـــرى

 شبه اإلجماع أن الحظوا الشراح كل بأن لقولا إلى ذلك من أبعد لیفاسیر

 الـــشخص مـــسئولیة تقریـــر علـــى كافـــة االقتـــصادیة التـــشریعات فـــي منعقـــد

 یتمنـون و بـل ، االتجـاه هـذا یؤیدون الشراح هؤالء أن و ، ًجنائیا المعنوي

    ٦٦ . امتداده و اطراده

  . المعنوي الشخص على خاص نوع من عقوبات إیقاع إمكانیة  ًرابعا

 المسئولیة قرر قد منها البعض أن نجد الحدیثة التشریعات إلى ظربالن

 طبیعــة مــع یــتالئم مــا العقوبــات مــن وضــع و المعنــوي للــشخص الجنائیــة

 و الغرامــة علــى تنــصب العقوبــات هــذه فــان لــذلك و ، المعنــوي الــشخص

 إیقـاف أو ًنهائیـا المعنوي الشخص حل إلى تؤدي قد أنها كما ، المصادرة

ــــوي الــــشخص تجعــــل العقوبــــات هــــذه لكــــ و . نــــشاطه  مــــن یخــــشى المعن

 الجـــزاء فاعلیـــة أن كمـــا ٦٧ الجریمـــة ارتكـــاب مـــن تمنعـــه قـــد و بـــه إیقاعهـــا

 تحقیــق فــي العقابیــة الــسیاسة أهــداف مــع یتفــق المعنــوي للــشخص المقــرر

 یـرون والـذین المعنـویین األشـخاص لبـاقي العـام الـردع و ، الخـاص الردع

 لــه تــسول مــن كــل علــى هــوادة بــال تطبــق التــي التــشریعات مــن هنــاك أن
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 و . االقتــصادیة الجــرائم ارتكــاب أو االقتــصادي الدولــة بــأمن العبــث نفــسه

 أو المعنــوي الــشخص حــل إلــى أدت التــي العقوبــات مــن الكثیــر هنــاك أن

   . بحقهم رادعة جنائیة عقوبات فرض

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثاني الفرع

  المعنوي للشخص الجنائیة المسئولیة من التشریعات موقف

 المعنویـة لألشخاص الجنائیة للمسئولیة تقدیرها في التشریعات اختلفت

 المثــال علىــسبیل ذلــك مــن و ، ًإطالقــا المــسئولیة لهــذه معــارض بــین مــا ،

 قـانون خـال ،حیـث السویـسري و البلجیكي و اإلیطالي و األلماني التشریع

 امقیـــ علـــى یـــدل نـــص أي مـــن الـــسابقة التـــشریعات مـــن أي فـــي العقوبـــات



                                             -          - ٥٦٥

 الــــــدول فــــــي الحــــــال كــــــذلك و ، المعنــــــوي للــــــشخص الجنائیــــــة المــــــسئولیة

    ٦٨ . الدنمارك و النرویج و السوید الثالث اإلسكندنافیة

 ،إال القانونیــة نــصوصه فــي لهــا ًمكرســا المــسئولیة لهــذه مؤیــد بــین ومــا

ــــر مــــن التــــشریعات مــــن فهنــــاك . بهــــا األخــــذ مــــدى فــــي اختلفــــت أنهــــا  أق

 الجـــرائم كافـــة فـــي و عامـــة كقاعـــدة المعنـــوي خصللـــش الجنائیـــة المــسئولیة

 أخـذت التـي التـشریعات أقـدم مـن یعتبـر الـذي و ، اإلنجلیـزي التشریع مثل

 تـدخل حین م ١٨٨٩ عام في ذلك و ، المعنوي للشخص المسئولیة بفكرة

 في القانون هذا عرف حیث ، التفسیر قانون أصدر و اإلنجلیزي البرلمان

ــــى ) شــــخص(  كلمــــة منــــه الثانیــــة المــــادة  و الطبیعــــي الــــشخص أنهــــا عل

   . المعنوي الشخص

 ١٩٧٨ التفــسیر قـانون بـصدور نـسخ قــد القـانون هـذا أن مـن بـالرغم و

 قــانون مــن ٣٣ للمــادة ًاســتنادا المــسئولیة هــذه أقــر اإلنجلیــزي الفقــه أن إال

 ( كلمـة المـادة هـذه فـسرت حیث ، م ١٩٢٥ عام الصادر الجنائیة العدالة

 أو الطبیعــــي الــــشخص أنهــــا علــــى القــــوانین ســــائر فــــي الــــواردة ) شــــخص

   . ذلك یخالف ما ورد إذا إال ، المعنوي

ـــذلك ـــا و اإلنجلیزیـــة التـــشریعات فـــي العامـــة فالقاعـــد ول  ٣٣ للمـــادة ًوفق

 الــــشركات ذلــــك مــــن و ، الجــــرائم كافــــة عــــن المعنــــوي الــــشخص مــــسئولیة

   . والمؤسسات
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 الـــــشخص علـــــى زياإلنجلیـــــ القـــــانون یفرضـــــها التـــــي العقوبـــــات أمـــــا -

 ، كالغرامــــة المالیــــة العقوبــــات علــــى یقــــصرها القــــانون هــــذا فــــان المعنــــوي

   ٦٩ . الحل عقوبة وكذلك

 االتجـاه هـذا فـي تـسیر التـي العربیة التشریعات بعض هناك أن كما -

 قـــــانون ذلـــــك مـــــن و ، عـــــام كأصـــــل المعنـــــوي الـــــشخص مـــــسئولیة فتقـــــرر

 فــي نــص الــذي و ، متحــدةال العربیــة اإلمــارات لدولــة االتحــادي العقوبــات

 مــصالح عــدا فیمــا – االعتباریــة األشــخاص : " أن علــى منــه ٦٥ المــادة

 مـــسئولة – العامـــة المؤســـسات و الهیئـــات و الرســـمیة دوائرهـــا و الحكومـــة

 لحـسابها وكالؤهـا أو مـدیروها أو ممثلوهـا یرتكبهـا التـي الجرائم عن ًجنائیا

 والتـــدابیر المـــصادرة و امـــةالغر بغیـــر علیهـــا الحكـــم یجـــوز ال و باســـمها أو

   " ًقانونا للجریمة المقررة الجنائیة

 للــشخص الجنائیــة المــسئولیة علــى یــنص الكــویتي المــشرع نجــد كمــا -

 فـي ١٩٦٢ لـسنة ٣٧ رقـم الكـویتي القـانون مـن الرابعة المادة في المعنوي

 الخـارج في المؤسسة بالشركات الخاصة المالیة األوراق تداول تنظیم شأن

 الـــــشركات بقـــــانون المعـــــروف و ١٩٦٠ لــــسنة ١٥ رقـــــم القـــــانون فــــي و ،

 وقــــــــانون ، منـــــــه ٢٤٨ ، ٢٤٧ ، ٢٤٦ المـــــــواد فــــــــي الكـــــــویتي التجاریـــــــة

 المباشر االستثمار تنظیم شأن في ٢٠٠١ لسنة ٨ رقم الكویتي االستثمار

   . منه ١٥ المادة في الكویت دولة في األجنبي المال لرأس
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ـــــع ـــــنص إلیهـــــا المـــــشار النـــــصوص وجمی  الجنائیـــــة المـــــسئولیة علـــــى ت

 و والمـصادرة الغرامة في تتمثل عقوبات علیه تفرض و المعنوي للشخص

   . الحل

 علــى یــنص األردنــي العقوبــات قــانون نجــد االتجــاه نفــس فـي و -     

 جــاء الــذي و ، األول الفــصل فــي الجزائیــة المعنویــة األشــخاص مــسئولیة

 تحــت جــاء الــذي و ولاأل القــسم مــن " الجریمــة فاعــل فــي " عنــوان تحــت

 تحــت جـاء الـذي و الرابـع البـاب مـن " المـسئولین األشـخاص فـي " عنـوان

   : یلي ما على منه ٧٤ المادة نصت حیث " المسئولیة في " عنوان

 عــن الفعــل علــى أقــدم قــد یكــن لــم مــا بعقوبــة أحــد علــى یحكــم ال -١

   . إرادة و وعي

 الهیئــــات و حكومیــــةال الــــدوائر باســــتثناء المعنویــــة الهیئــــات تعتبــــر -٢

 یرتكبهــا التــي الجــرائم عــن ًجزائیــا مــسئولة الرســمیة و العامــة والمؤســسات

   . لحسابها أو باسمها وكالؤها أو ممثلوها أو مدیروها

 ٕواذا المـصادرة و بالغرامـة إال المعنـویین األشـخاص على یحكم ال -٣

 عن بالغرامة استعیض الغرامة غیر أصلیة عقوبة على ینص القانون كان

 فــي المعنیــة الحــدود فــي المعنــویین باألشــخاص أنزلــت و المــذكورة العقوبــة

   . ٢٤ – ٢٢ من المواد



                                             -          - ٥٦٨

 في السوري المشرع نص ، نفسها بالعبارات و ، السیاق ذات في و -

 المــــادة فــــي اللبنــــاني المــــشرع و ، العقوبــــات قــــانون مــــن ٢/ ٢٠٩ المــــادة

   ٧٠ . اللبناني العقوبات قانون من ٢١٠/٢

 الجنائیــــة المــــسئولیة أقــــرت أنهــــا التــــشریعات هــــذه علــــى الحــــظالم و -

   . الجرائم جمیع عن و صریح و واضح بشكل المعنویة لألشخاص

 علـــى تـــنص التـــي الفقـــرة بعـــد تكریـــسها تـــم قـــد المـــسئولیة هـــذه أن كمـــا

 علــى العقوبــة إیقــاع یــتم حتــى إرادة و وعــي عــن الفعــل یرتكــب أن ضــرورة

   . مرتكبه

 تملـك المعنویـة الهیئـات أن مباشـر غیـر بـشكل و یقـول المشرع كأن و

 وبالتــالي ، الجریمــة ارتكــاب علــى قــادرة و ، ًأیــضا الــوعي تملــك و اإلرادة

 العقوبــات إلیقــاع ًتمهیــدا ، بهــا یعتــرف أن بــد ال الجنائیــة مــسئولیتها فــان

   . علیها المناسبة الجنائیة
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 القانون أن " أكدت حین ، الجنائیة المسئولیة في الطبیعي الشخص و المعنوي

 تـوخى الجریمـة لفـاعلي بالنـسبة و عامـة بـصورة الجزائیـة المسئولیة بحثه عند

ـــنهم المـــساواة ـــانوا ســـواء بی ـــن اك ـــین األشـــخاص م  األشـــخاص مـــن أم الحقیقی

 العقوبـة نـوع فـي و المسئولیة ترتب كیفیة في إال بینهم رقیف لم و ، المعنویین

   . " بها القضاء الواجب

 سـمیر – الجزائیـة اإلجتهـادات موسـوعة – ١٩/١٢/١٩٥٨ بتـاریخ ٢٩٧ رقـم حكم

 العقوبـات قـانون مـن ٢١٠ المـادة ألحكـام ًتأویال الحكم هذا جاء لقد و – عالیة

  . سوري عقوبات ٢٠٩ المادة عنها أخذت التي اللبناني



                                             -          - ٥٦٩

 عنــويالم للــشخص المــسئولیة هــذه أقــر مــن التــشریعات مــن هنــاك و -

ــــي ــــل الجــــرائم معظــــم ف ــــشریع مث ــــسي الت ــــذي و ، الفرن ــــر ال  أقــــدم مــــن یعتب

 وذلــك المعنــوي للــشخص المــسئولیة مــن النــوع هــذا أقــرت التــي التــشریعات

 الغرامـــة عقـــوبتي فیـــه أقـــر و ، ١٦٧٠ عـــام الـــصادر القـــدیم القـــانون منـــذ

   . والمصادرة

 نهــام مختلفـة نـصوص فــي المـسئولیة هـذه الفرنــسي المـشرع تنـاول كمـا

 بالرقابـــة الخـــاص و ١٩٤٥ الـــصادر القـــانون مـــن ١٢ المـــادة فـــي ورد مـــا

 المنتجـــــات توزیـــــع قـــــانون مـــــن ٣-٢٠ المـــــادة و ،  النقـــــد عملیـــــات علـــــى

ـــــصناعیة ـــــوى و ال ـــــصان المـــــادتین كـــــال و ، الق ـــــه علـــــى تن  كـــــان إذا :" أن

 یمكـن فانـه المعنوي الشخص لحساب جریمة ارتكب قد الطبیعي الشخص

 نشاطه مزاولة من ًنهائیا أو ًمؤقتا بالحرمان المعنوي الشخص على الحكم

   ٧١ " بمناسبته الجریمة وقعت الذي

 الصادر االقتصادیة المخالفات قانون من ٢-٤٩ المادة نصت كما -

 إذا المعنـوي الـشخص علـى مباشـرة العقوبـة توقیـع جواز على ١٩٤٥ عام

 النــشاط بةبمناســ و لحــسابه الطبیعــي الــشخص ارتكبهــا قــد المخالفــة كانــت

   . به یعني الذي

 فــان ١٩٩٢ عــام الجدیــد الفرنــسي العقوبــات قــانون صــدور بعــد أمــا -

 هــذا بــه جــاء مــا أهــم مــن یعــد المعنــوي للــشخص الجنائیــة المــسئولیة تقنـین

ـــانون ـــى منـــه ٢ -١٢١ المـــادة نـــصت قـــد و ٧٢ . الق ـــي مـــا عل  بعـــد : " یل
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                                             -          - ٥٧٠

 الـــوارد للتقـــسیم ًاوفقـــ ًجنائیـــا المعنویـــة األشـــخاص تـــسأل ، الدولـــة اســـتبعاد

 فــي علیهــا المنــصوص الحــاالت فــي و ٧ – ١٢١ إلــى ٤ -١٢١ بــالمواد

 أعـضائها بواسـطة لحـسابها ترتكب التي الجرائم عن ، الالئحة أو التشریع

 ًجنائیــا تجمعاتهــا ال و المحلیــة الهیئــات تــسأل ال ذلــك مــع و ، ممثلیهــا أو

 موضــوع تكــون ألن ةقابلــ أنــشطة ممارســة أثنــاء تقــع التــي الجــرائم عــن إال

   . " العامة للخدمة تفویض اتفاقیات

 حینمـا ذلـك مـن أبعـد ذهـب بـل ، بـذلك الفرنـسي المشرع یكتف لم و -

 المتبعـة الجنائیـة اإلجـراءات قواعـد حـدد الـذي القـانون ١٩٩٢ عـام أصدر

   . ٤٦ – ٧٠٦ إلى ٧٠٦ من المواد ، المعنوي الشخص محاكمة في

 قـانون فـي الفرنـسي المـشرع وضـعها التـي بالعقوبـات یتعلق فیما أما -

  ٧٣:وهي متكاملة و متنوعة فإنها المعنوي للشخص الجدید العقوبات

 للغرامـة األقـصى الحـد أضـعاف خمـسة األقـصى حدها و  الغرامة -١

 م -  ٣٧ /١٣١ م  المرتكبــة الجریمــة لــذات الطبیعــي للــشخص المطبقــة

٣٩ /١٣١ .   

   . ٣٩ / ١٣١ م  المعنوي للشخص الحل -٢

 أو نهائیـــة بـــصورة االجتمـــاعي أو المهنـــي النـــشاط ممارســـة حظـــر -٣

   . ٣٨/ ١٣١ م  سنوات خمس على تزید ال مؤقتة بصورة
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                                             -          - ٥٧١

 علــــى تزیــــد ال مؤقتــــة بــــصورة أو  نهائیــــة بــــصورة المؤســــسة غلــــق -٤

   . ٣٤/ ١٣١ م  سنوات خمس

   . ٤٦ / ١٣١ م  القضاء رقابة تحت المعنوي الشخص وضع -٥

 العامـــة المـــشروعات فـــي المـــشاركة عـــن المعنـــوي الـــشخص إبعـــاد -٦

   . ٣٤ / ١٣١ م  سنوات خمس على تزید ال مؤقتة بصورة أو ًنهائیا

 ال لمــدة مؤقتــة أو نهائیــة بــصورة لالســتثمار العامــة الــدعوة حظــر -٧

   . ٤٧/ ١٣١ م سنوات خمس على تزید

 مدته تزید أن یجوز ال مؤقت إجراء هو و الشیكات إصدار حظر -٨

   . ٥ / ١٤ / ١٣١ م سنوات مسخ عن

   . ٢ / ٤٢ / ١٣١ م  المصادرة -٩

   . ٣٥ / ١٣١ م   باإلدانة الصادر الحكم نشر -١٠

 للـــــشخص الجنائیـــــة المـــــسئولیة أقـــــر مـــــن التـــــشریعات مـــــن هنـــــاك و -

 منهـا و ، ًعامـا مبـدأ لیـست و ، ضـیقة حدود في زالت ما لكن و المعنوي

 و مختلفـــة نـــصوص فـــي ئولیةالمـــس بهـــذه أقـــر حیـــث ، المـــصري التـــشریع

 االقتـصادیة بالتـشریعات تتعلـق الحـاالت هـذه أغلـب و . اسـتثنائیة حاالت

 المــادة فــي التمــوین بــشأن الخــاص القــانون فــي ورد مــا ذلــك مــن و  ٧٤. 
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                                             -          - ٥٧٢

 مــسئولة والهیئــات الــشركات تكــون : " علــى تــنص التــي و منــه ٢ – ٥٨

   " فالمصاری و الغرامة بقیمة علیه المحكوم مع بالتضامن

 بالنقـــــد التعامــــل بتنظــــیم الخــــاص المـــــصري القــــانون مــــن ١١ والمــــادة

 حـال فـي الجریمـة عـن المـسئول یكـون  " أنـه علـى تـنص التي و األجنبي

 وحـــدات أو الحكومیـــة الجهـــات إحـــدى أو اعتبـــاري شـــخص عـــن صـــدورها

 أو الجهـة أو الـشخص ذلـك مـوظفي من الجریمة مرتكب هو العام القطاع

 بهـا یحكـم التـي المالیـة العقوبـات عن معه التضامنیة همسئولیت مع الوحدة

 "  

 تــنص التــي و المــال رأس بــسوق الخــاص القــانون مــن ٦٨ المــادة و -

 بالعقوبـــــات بالـــــشركة الفعلیـــــة اإلدارة عـــــن المـــــسئول یعاقـــــب : " أن علـــــى

 وتكـون ، القـانون هـذا ألحكـام بالمخالفـة یرتكبهـا التـي األفعال عن المقررة

 غرامـات مـن بـه یحكـم بما للوفاء األحوال جمیع في منةضا الشركة أموال

   " مالیة

 ١٩٤١ لـــسنة ٤٨ رقـــم القـــانون مـــن ١ مكـــرر ٦ المـــادة ذلـــك مـــن و -

 لـــــسنة ٢٨١ رقـــــم بالقـــــانون المـــــضافة و ، التـــــدلیس و الغـــــش قمـــــع بـــــشأن

 المـــصري الجنـــائي المـــشرع إقـــرار عـــن بوضـــوح أفـــصحت التـــي و ١٩٩٤

 فـي علیها المنصوص الجرائم عن عنویةالم لألشخاص الجنائیة للمسئولیة

 الشخص بمسئولیة إخالل دون :  " أنه على بنصها ذلك و ، القانون هذا

 المعنـــوي الـــشخص یـــسأل ، القـــانون هـــذا فـــي علیهـــا المنـــصوص الطبیعــي
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                                             -          - ٥٧٣

 لحــسابه وقعــت إذا القــانون هــذا فــي علیهــا المنــصوص الجــرائم عــن ًجنائیــا

  ٧٥ " لدیه العاملین أو یهممثل أو أجهزته أحد بواسطة ، باسمه أو

ــدیري فــي و -  تتجــه ، إلیهــا اإلشــارة الــسابق ، التــشریعات هــذه أن تق

 هــــــذه حــــــدود ترســــــم و ، المعنــــــوي الــــــشخص لمــــــسئولیة ًملحوظــــــا ًإتجاهــــــا

 الـذي – نؤیده نحن و – الحدیث االتجاه أن على ذلك یدل و . المسئولیة

 ولحـسابه باسـمه ترتكـب التي الجرائم عن المعنوي الشخص مسئولیة یقرر

 ال الــــذي التقلیــــدي االتجــــاه أن و ، باالعتبـــار األولــــى هــــو ، لمـــصلحته و

 ًفـشیئا ًشیئا االندثار في آخذ المعنوي للشخص الجنائیة بالمسئولیة یعترف

 .  

  

  

  الثاني المطلب

  المعنویة األشخاص لمساءلة الجنائیة السیاسة

  األموال غسل جرائم عن

   :تقسیم و تمهید

ــــــي ، رضــــــنااستع أن بعــــــد  القــــــول إمكانیــــــة مــــــدى ، األول المطلــــــب ف

 الفقهیــــة لالتجاهــــات عرضــــنا و ، الجنائیــــة المعنــــوي الــــشخص بمــــسئولیة

   . معارض و مؤید بین ما المسألة هذه تناولت التي والتشریعیة
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                                             -          - ٥٧٤

 مـع المعنـوي للشخص الجنائیة للمسئولیة المؤید موقفنا بینا أن سبق و

 إلیـه الجنائیـة المـسئولیة إسـناد عنـد خصالـش لهـذا المناسـبة العقوبات بیان

   .لصالحه أو باسمه یعمل لمن أو

 مــــا ، المــــسئولیة هــــذه إمكانیــــة مــــن موقفنــــا و ، نظرنــــا وجهــــة یؤیــــد و

 للـشخص الجنائیـة المـسئولیة إسنادها و التشریعات من العدید له تعرضت

 واضـحة بنصوص صراحة تحدثها و ، األموال غسل جریمة عن المعنوي

 مـن مسئولیة عن ًمستقال المعنوي الشخص على توقع التي ءاتالجزا عن

 نقــوم ســوف مــا هــذا و . الــشخص هــذا لمــصلحة أو باســم یعمــل أو یــدیر

   . المطلب هذا خالل من ببیانه

 وكــذلك ، المــسئولیة لهــذه البحرینــي و المــصري المــشرع تعــرض قــد و

   . األموال غسل بالتجریم تناولت التي األخرى التشریعات بعض

   : القانونیة النصوص -

 بـــشأن ٢٠٠٢ لـــسنة ٨٠ رقـــم المـــصري القـــانون مـــن ١٦ المـــادة تـــنص

 فــي ٢٠٠٨ لــسنة ١٨١ رقــم بالقــانون المعدلــة و ، األمــوال غــسل مكافحــة

   : أنه على منه الثالثة المادة

 اعتبـــاري شـــخص بواســـطة الجریمـــة فیهـــا ترتكـــب التـــي األحـــوال فـــي" 

 بــذات المخــالف االعتبــاري للــشخص الفعلیــة اإلدارة عــن المــسئول یعاقــب

 إذا القـانون هذا ألحكام بالمخالفة ترتكب التي األفعال عن المقررة العقوبة

 وظیفتـه بواجبـات إخاللـه بـسبب وقعت قد الجریمة كانت و بها علمه ثبت

 .  



                                             -          - ٥٧٥

 به یحكم بما الوفاء عن بالتضامن ًمسئوال االعتباري الشخص یكون و

 بالمخالفـة وقعـت التـي الجریمـة كانـت اإذ تعویـضات و مالیـة عقوبـات من

   .ولصالحه باسمه العاملین أحد من ارتكبت قد القانون هذا ألحكام

 علــى الحكــم بنــشر باإلدانــة الــصادر الحكــم فــي ٧٦ المحكمــة تــأمر و 

 ویجـوز ، االنتشار واسعتي یومیتین جریدتین في االعتباري الشخص نفقة

 سـنة تجـاوز ال لمـدة ارياالعتبـ الـشخص نشاط بوقف تقضي أن للمحكمة

 " .  

 والمعدل ٢٠٠١ لسنة ٤ رقم القانون في البحریني المشرع نص كما -

 تمویـل و األمـوال غسل مكافحة و حظر بشأن ٢٠٠٦ لسنة ٥٤ بالقانون

 و لحـسابه أو المعنـوي الـشخص لـدى یعمـل مـن مـسئولیة علـى ، اإلرهاب

   : أنه على الثانیة المادة من الخامسة بالفقرة ذلك

 كــل فــان اعتبـاري شــخص بواسـطة األمــوال غـسل جریمــة ارتكبـت إذا" 

 بـــأي لحــسابه أو لدیــه الجریمــة ارتكــاب وقـــت یعمــل كــان طبیعــي شــخص

 أو العمـد عنـصر لدیـه تـوافر إذا الجریمـة لـذات ًمرتكبـا یكـون رسمیة صفة

   ٧٧ " الجسیم اإلهمال

                                                           
 بتعـدیل ٢٠٠٨ لسنة ١٨١ رقم القانون بمقتضى كاملة الفقرة هذه إضافة تم -  76

 المـــادة . ٢٠٠٢ لـــسنة ٨٠ رقـــم األمـــوال غـــسل مكافحـــة قـــانون أحكـــام بعـــض

  . منه الثالثة
 و الفقـرة هـذه بخـصوص البحریني المشرع خطة تعدیل یجب أنه تقدیري في  -  77

 لیلحقـه األخیـر بـالنص یـأتي أن أو ، الثالثة دةالما من الثالثة الفقرة مع دمجها



                                             -          - ٥٧٦

 ٢٠٠٦ نةلس ٥٤ رقم بالقانون المعدلة ، ٤ فقرة الثالثة بالمادة نص ثم

   : أنه على ،

 شـخص بواسـطة األمـوال غـسل جریمـة فیها ترتكب التي األحوال في" 

 الـــشخص یعاقـــب الطبیعـــي الـــشخص بمـــسئولیة اإلخـــالل دون و اعتبـــاري

 موضـوع األمـوال مـصادرة مـع القـانون هـذا فـي المقـررة بالغرامة االعتباري

   ٧٨ . " الجریمة

                                                                                                                             

ــاط و الموضــوع التحــاد . نظــري وجهــة مــن األســلم هــو و ، الفقــرة بهــذه  االرتب

  . الفقرتین بین الواضح
ــسیاق فــي و -  78 ــانون فــي الكــویتي المــشرع یــنص نفــسه ال ــم الق ــسنة ٣٥ رق  ل

   : أنه على منه ١٢ المادة في األموال غسل بشأن ٢٠٠٢

 هذا في علیها المنصوص الطبیعي للشخص الجزائیة بالمسئولیة اإلخالل عدم مع" 

 فــي علیهــا المنــصوص الجــرائم عــن ًجزائیــا األشــخاص شــركات تــسأل ، القــانون

 إذا دینـار ملیون تجاوز ال التي بالغرامة الشركة تعاقب و ، . منه الثانیة المادة

ـــت ـــة وقع ـــا أحـــد بواســـطة باســـمها أو لحـــسابها الجریم  أو مـــدیریها أو أجهزته

 مزاولــة فــي التـرخیص بإلغــاء المحكمـة تحكــم و ، بهــا العـاملین أحــد أو ممثلیهـا

 المنــصوص الجــرائم إحــدى ارتكــاب بغــرض أنــشئت قــد الــشركة كانــت إذا النــشاط

 بمـصادرة یحكـم األحـوال جمیع في و . القانون هذا من الثانیة المادة في علیها

 ، الجریمـة ارتكـاب فـي المـستخدمة وسـائطال و العائـدات و الممتلكات و األموال

 الجریــدة فــي الحكــم ینـشر و . النیــة حــسني الغیـر بحقــوق اإلخــالل دون ذلـك و

   .... " یومیتین جریدتین في و الرسمیة

 غسل تجریم بشأن ٢٠٠٢ لسنة ٤ رقم القانون في اإلماراتي المشرع ینص كما  -

   : أنه على منه الثالثة المادة في األموال

 االقتـــصادیة و التجاریـــة و األخـــرى المالیـــة المنـــشآت و المالیـــة المنـــشآت نتكـــو" 

 باسـمها ارتكبـت إذا األمـوال غـسل جریمة عن ًجنائیا مسئولة الدولة في العاملة
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 المـسئولیة مـن أنواع عدة هناك أن ذكره سبق ما خالل من ویتضح -

 الجنائیـــــة المـــــسئولیة  األولـــــى . النـــــصوص هـــــذه عنـــــه تحـــــدثت الجنائیـــــة

   المعنوي للشخص الفعلیة اإلدارة عن للمسئول

   االعتباري للشخص المباشرة غیر المسئولیة  الثانیة المسئولیة

   المعنوي للشخص المباشرة الجنائیة المسئولیة الثالثة

                                                                                                                             

 فـي علیهـا المنـصوص اإلداریـة بـالجزاءات إخالل دون ذلك و ًعمدا لحسابها أو

   " القانون

 و منـه ١٥ المـادة فـي المعنـوي خصالـش إدارة عـن المسئول عقوبة على نص كما

 درهم ألف مائة تجاوز ال التي بالغرامة أو بالحبس یعاقب " أنه على تنص التي

 مجــالس أعــضاء و رؤسـاء ًمعــا بـالعقوبتین أو درهــم آالف عـشرة عــن تقـل ال و

 و األخــــرى المالیــــة المنــــشآت و المالیــــة المنــــشآت موظفــــو و مـــدراء و اإلدارة

 المنــصوص الوحــدة إبــالغ عــن امتنعــوا و علمــوا الــذین االقتــصادیة و التجاریــة

 ًمتـصال كـان و منـشآتهم فـي وقع فعل بأي القانون هذا من ٧ المادة في علیها

    " األموال غسل بجریمة

ـــي و - ـــص االتجـــاه ذات ف ـــي األمـــوال غـــسل مكافحـــة نظـــام ن ـــة ف ـــة المملك  العربی

 ًمرتكبـا یعـد : " أنـه على منه الثالثة المادة في ٢٠٠٠ لسنة ١٥ رقم السعودیة

 مـن الثانیـة  المـادة فـي الواردة األفعال من ًأیا فعل من كل األموال غسل جریمة

 غیـر و المالیة المؤسسات إدارات مجالس رؤساء من فیه اشترك أو النظام هذا

 مـدققي أو المفوضـین ممثلیهـا أو موظفیهـا أو أصحابها أو أعضائها أو المالیة

 عــدم مــع ، الــصفات هــذه بمقتــضى یتــصرفون مــنم مــستخدمیها أو حــساباتها

ـــة بالمـــسئولیة اإلخـــالل ـــة للمؤســـسات الجنائی ـــر و المالی ـــة غی ـــك عـــن المالی  تل

  . " لحسابها أو باسمها ارتكبت إذا الجریمة
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 الفـروع خـالل مـن المـسئولیة لهـذه عرضبـالت نقـوم سوف ذلك وإلیضاح

   : التالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  األول الفرع

  الفعلي للمدیر الجنائیة المسئولیة

  المعنوي الشخص لحساب یعمل من أو

 بمكافحـــة الخاصــة التـــشریعات ، الجنائیــة المـــسئولیة هــذه عـــن تحــدثت

 كـــذلك و ، البحرینـــي و المـــصري التـــشریع منهـــا و األمـــوال غـــسل جریمـــة

   . األخرى تالتشریعا



                                             -          - ٥٧٩

 الفعلیــة اإلدارة یتــولى مــن مــسئولیة علــى النــصوص هــذه تجمــع وتكــاد

 المـسئولیة وهـذه ، لمـصلحته أو لحـسابه یعمـل مـن أو االعتباري للشخص

   : عناصر عدة على تقوم المباشرة

 ، المــسئولیة هــذه لقیــام المفتــرض الــشرط فــي یتمثــل األول العنــصر

 إیــضاحه الــسابق النحــو علــى لاألمــوا غــسل جــرائم مــن جریمــة وقــوع وهــو

 مــن ٢ المــادة فــي الــواردة الجــرائم بــذلك یقــصد و ، الجــرائم هــذه بیــان عنــد

 الجرائم من جریمة أي و األموال غسل بمكافحة الخاص المصري القانون

 عنـه عبـرت مـا هـذا و . القـانون ذات مـن ١١ ، ٩ ، ٨ المـادة في الواردة

 : " أنــه علــى صــدرها فــي صتنــ التــي و المــذكور القــانون مــن ١٦ المــادة

   ....... " الجریمة فیها ترتكب التي األحوال في

 مـن ٢ المـادة فـي المـسئولیة هـذه عن البحریني المشرع أفصح قد و -

   : أنه على تنص التي و الخامسة فقرتها في األموال غسل مكافحة قانون

 كــل فــان اعتبـاري شــخص بواسـطة األمــوال غـسل جریمــة ارتكبـت إذا" 

 بـــأي لحــسابه أو لدیــه الجریمــة ارتكــاب وقـــت یعمــل كــان طبیعــي شــخص

 أو العمـد عنـصر لدیـه تـوافر إذا الجریمـة لـذات ًمرتكبـا یكـون رسمیة صفة

   " الجسیم اإلهمال

 جریمــة وقــوع كــان ســواء الجنائیــة المــسئولیة أقــام قــد البحرینــي فالمــشرع

   . الجسیم اإلهمال بطریق أو ًعمدا تم قد الغسل

ـــصر - ـــل و ثـــانيال العن ـــادي الـــركن فـــي یتمث ـــالركن . الم  المـــادي ف

 بواجبـــات االعتبـــاري للـــشخص الفعلـــي المـــدیر إخـــالل فـــي یتمثـــل للجریمـــة
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 مكافحـة قـانون فـي الـواردة الجـرائم مـن جریمـة وقوع إلى یؤدي بما وظیفته

  ٧٩ . األموال غسل

 المــــــدیر قیــــــام فـــــي یتمثــــــل الجریمــــــة هـــــذه فــــــي اإلجرامــــــي فالنـــــشاط -

 لــدى وظیفتــه بواجبــات ًإخــالال یمثــل إیجــابي أو ســلبي وكبــسل أوالمــسئول

   ٨٠ . المعنوي الشخص

 ًطبقــا المعنــوي للــشخص الفعلیــة اإلدارة عــن المــسئول تحدیــد یــتم و -

 یتعـین أخـرى بعبـارة و ، حـدة علـى مالیـة مؤسسة لكل الوظیفي للتوصیف

 مــن ذاتهــا الوظیفــة تحــدده لمــا ًطبقــا موظــف كــل اختــصاص إلــى الرجــوع

   . إلیه به معهود صاختصا

 مالیــة عملیــة بقیــد المــسئول أو المــدیر قیــام اإلیجــابي الــسلوك مثــال و

 مـشروع غیـر مصدر عن ناتجة بأنها علمه من بالرغم ذلك على وموافقته

 أو أواألســـلحة المخــدرات تجــارة نــشاط مــن متحــصلة األمــوال هــذه كــون ،

ـــد فـــي المخـــالف التعامـــل ـــة مـــن متحـــصلة كونهـــا أو األجنبـــي النق  أو جنای

   . ًمثال جنحة
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  . ٢٤٥ ص – السابق المرجع – حجازي بیومي
  " بأنــه الفعلــي المــدیر جریمــة فــي المــادي الــركن تحدیــد أن الــبعض یــرى و -  80

 تعبیـر ألنـه التحدیـد عـدم و بـالغموض یتـسم أمـر هو  " وظیفته بواجبات إخالل

 مبـدأ و یتعـارض التحدیـد هـذا و . للموظـف التأدیبیـة المسئولیة نطاق في سائد

 د  . محـددة الجریمـة نتكـو أن ضـرورة یتطلب الذي العقوبة و الجریمة شرعیة

  . ٥٥ ص – السابق المرجع – الدین شمس توفیق أشرف. 
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 غــسل مكافحــة وحــدة إبــالغ عــن امتناعــه فــي الــسلبي الــسلوك ویتمثــل

ــــضمن المالیــــة العملیــــة بــــأن األمــــوال  عــــدم أو ، األمــــوال غــــسل شــــبهة تت

   . العملیة هذه بقید المختص للموظف معاقبته

 هــذه لقیــد مــستندات و ســجالت إمــساك عــن امتناعــه أولــى بــاب مــن و

 والمـستندات الـسجالت وضـع عن امتناعه ًأیضا ذلك یشمل و ، العملیات

 غـــسل بمكافحـــة المختـــصة الجهـــات و القـــضائیة الـــسلطات تـــصرف تحـــت

   . األموال

 تتمثـل معینـة نتیجـة المحظـور الـسلوك هـذا علـى یترتـب أن یجب و -

 ســواء ، األمــوال غــسل مكافحــة قــانون فـي الــواردة الجــرائم إحــدى وقــوع فـي

 الجــــرائم إحــــدى أو األصــــلیة صــــورتها فــــي األمــــوال غــــسل جریمــــة كانــــت

   . بها الملحقة

 الــذي المــادي النــشاط بــین الــسببیة عالقــة تتــوافر أن كــذلك یجــب و -

 أن أي ، تحققــت التــي النتیجــة بــین و الفعلیــة اإلدارة عــن المــسئول ارتكبــه

 قـــانون فــي الــواردة الجـــرائم مــن جریمــة وقـــوع فــي بــسلوكه أســـهم قــد یكــون

   . األموال غسل مكافحة

 النـشاط هـذا كـان سـواء المـسئولیة هذه قیام البحریني المشرع یرى و -

 بـــین ســـاوى قـــد فهـــو ، الجـــسیم اإلهمـــال أو العمـــد بطریـــق تـــم قـــد المـــادي

   . الجنائیة المسئولیة ترتیب و النتیجة تحقق في األمرین

 الــشخص باســم الجریمــة ترتكــب أن یجــب أنــه إلــى اإلشــارة تجــب و -

 بمـا الفعلیـة اإلدارة عـن المـسئول یعلم بأن ذلك و ، هلصالح أو االعتباري



                                             -          - ٥٨٢

 یتخـــذ ال و األمــوال بغــسل تتـــصل جریمــة مــن المخـــتص الموظــف ارتكبــه

   . وظیفته واجبات علیه تملیه ما ذلك بشأن

 أن علــى نــصها و ١٦ للمــادة الــصیاغة هــذه أن ٨١ الــبعض یــرى و -

 ، لـصالحه أو باسـمه سـواء ، االعتباري الشخص بواسطة الجریمة ترتكب

 ألن . مبرر دون االعتباري للشخص الجنائیة المسئولیة لنطاق توسع فیه

   . االعتباري الشخص بواسطة تقع األموال غسل جرائم غالبیة

 علیــه نــص مــا أهمیتــه مــن یقلــل االعتــراض هــذا أن تقــدیري فــي و -

 بوقـــوع المـــسئول أو المـــدیر علـــم یثبـــت أن اشـــترط حـــین المـــصري المـــشرع

 حیالهـا بواجبـه یقـوم أن دون ، األمـوال بغـسل المتـصلة جرائمال من جریمة

   . وقوعها في أسهم قد یكون بذلك ألنه ،

 یكـن لـم إذا الفعلـي المـدیر عـن المـسئولیة هـذه تنتفي المخالفة وبمفهوم

   . وحده المختص الموظف على المسئولیة تقع و ، بذلك علم على

 عنـــد المـــسئولیة هـــذه أقـــام قـــد البحرینـــي المـــشرع أن بالـــذكر وجـــدیر -

 الثانیـة المادة من الخامسة الفقرة بمقتضى الجسیم اإلهمال أو العمد توافر

   . األموال غسل مكافحة قانون من

   . المعنوي الركن في یتمثل الثالث العنصر -

 قــــانون مــــن ١٦ المــــادة فــــي المــــصري المــــشرع علیــــه نــــص لمــــا ًطبقــــا

 یتخــذ التــي العمدیــة جــرائمال مــن الجریمــة هــذه فــان األمــوال غــسل مكافحــة
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                                             -          - ٥٨٣

 العلـــم مـــن یتكـــون الـــذي و العـــام الجنـــائي القـــصد صـــورة المعنـــوي ركنهـــا

ــــــدى یتــــــوافر أن أي ، واإلرادة ــــــة اإلدارة عــــــن المــــــسئول ل ــــــشخص الفعلی  لل

 علـى یكـون أن و ، األمـوال غـسل جـرائم مـن جریمـة بوقـوع العلـم المعنـوي

  ٨٢ الحالة هذه في وظیفته واجبات علیه تملیه بما علم

                                                           
 إذا " عبـارة علـى ًإعتراضـا الـنص هـذا إقـرار عند عدیدة مناقشات أثیرت قد و -  82

 أن األعــضاء أحــد قــال قــد و . معــارض أو لهــا مؤیــد بــین مــا " بهــا علمــه ثبــت

 المؤســــسة عــــن المــــسئول المــــدیر علــــى اعتباریــــه مــــسئولیة وضــــع المــــشرع

 مــن ١٩٥ للمــادة الدســتوریة بعــدم قــضت الدســتوریة المحكمــة و ، االعتباریــة

 عنـدما الـصحیفة تحریـر لـرئیس مفترضة مسئولیة وضعت التي العقوبات قانون

 ١٨/٥/٢٠٠٢ ، ٧٤ رقم المصري الشعب مجلس مضبطة ( ًقذفا أو ًسبا ینشر

ــه)  ــس رئــیس فأجاب  هــذه إن : أقــول الدســتوري لالعتــراض بالنــسبة :  " المجل

 معنـوي ركـن فیها و مادي ركن ففیها ، الشخصیة المسئولیة على تعاقب المادة

 وقـوع إلـى یـؤدي بالواجبـات إخالل فهو اإلدارة عن للمسئول المادي الركن أما. 

 فهــو المعنــوي الــركن وأمــا ....... ودةموجــ الــسببیة عالقــة بالتــالي و الجریمــة

 ســهل و ، یخطــر فلــم بــشأنها بواجباتــه أخــل التــي باألفعــال علمــه هــو و موجـود

 بـــصدد ال و الغیـــر فعـــل عــن مـــسئولیة بـــصدد فلـــسنا بالتــالي و هـــذا غیـــر إلــى

 ، ٧٧ رقـــم المـــصري الـــشعب مجلـــس مـــضبطة ......  " ( مفترضـــة مـــسئولیة

 بــضرب العـدل وزیـر الـسید أجـاب ةالجلـس نفـس فـي  ) ٤٢ ص ١٩/٥/٢٠٠٢

 یعلـم و اإلخطـار واجـب عن المالیة المؤسسة في یتخلف موظف " التالي المثال

 یـشترط الحالـة هـذه ففـي . المناسـب الجـزاء علیه یوقع ال و بهذا الفعلي المدیر

 .. اإلدارة عــن الفعلــي المــسئول علــم أمــرین تــوافر ١٦ المــادة علیــه أطبــق كــي

 إخاللـه طریـق عن الجریمة وقوع في إسهامه الثاني األمر . المرتكبة بالمخالفة

  . "    اإلدارة هذه علیه تفرضها التي بالواجبات



                                             -          - ٥٨٤

 ًســلبا ، وظیفتـه بواجبـات إخاللــه إلـى ًأیـضا إرادتــه تتجـه أن یجـب و -

   . ًإیجابا أو كان

ـــم إذا المـــسئولیة هـــذه تنتفـــي و - ـــه تتجـــه ل ـــى إرادت ـــسلوك ارتكـــاب إل  ال

   ٨٣ . الجسیم خطئه أو إهماله عن ًناشئا ذلك كان لو و حتى . اإلجرامي

 یمكـــن الجریمـــة هـــذه أن اعتبـــر فقـــد البحرینـــي للمـــشرع بالنـــسبة أمـــا -

 فـي األمـرین بـین سـاوى و ، الخطـأ بطریـق كذلك و العمد بطریق ارتكابها

 فـي الثانیـة بالمـادة صـراحة علیـه نص ما هذا و الجنائیة المسئولیة ترتیب

 : أنه على تنص التي و األموال غسل مكافحة قانون من الخامسة فقرتها

 كـــل فـــان ياعتبـــار شـــخص بواســـطة األمـــوال غـــسل جریمـــة ارتكبـــت إذا" 

 بـــأي لحــسابه أو لدیــه الجریمــة ارتكــاب وقـــت یعمــل كــان طبیعــي شــخص

 أو العمـد عنـصر لدیـه تـوافر إذا الجریمـة لـذات ًمرتكبـا یكـون رسمیة صفة

 علـــى الـــنص إلـــى البحرینـــي المـــشرع دعـــا مـــا لعـــل و "  الجـــسیم اإلهمـــال

 " العمدیـة غیـر الجریمـة صـور إحـدى یعـد الـذي و الجسیم اإلهمال صورة

 ًنظـــــرا األمـــــوال غـــــسل جریمـــــة مكافحـــــة فـــــي المـــــشرع رغبـــــة هـــــو " طـــــأالخ

   . الجانب هذا في أثر من تحدثه ما و الوطني االقتصاد على لخطورتها

 ال و عمدیــة الجریمــة هــذه أن أرى فــإني ذلــك مــن بــالرغم و أنــه إال -

 العامة القواعد على الخروج و ، الخطأ و العمد بین فیها المساواة یتصور

 فـــي نفـــسها بالعقوبـــة عاقـــب قـــد المـــشرع أن و خاصـــة ، عقوبـــاتال لقـــانون

   . جانبنا من منتقد أمر هو و . الحالتین
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                                             -          - ٥٨٥

   : الجریمة عقوبة -

 أنـه علـى المـصري األمـوال غـسل مكافحـة قـانون من ١٦ المادة تنص

 االعتبــــــاري للـــــشخص الفعلیـــــة اإلدارة عــــــن المـــــسئول یعاقـــــب:  " ...... 

 بالمخالفــــة ترتكــــب التــــي األفعــــال عــــن ةالمقــــرر العقوبــــات بــــذات المخــــالف

   ....... "  القانون هذا ألحكام

 نـــوع علـــى یتوقـــف الجریمــة هـــذه فـــي الجـــاني عقــاب فـــان ذلـــك علــى و

 غـــسل هـــي المرتكبـــة بالجریمـــة المقـــصود كـــان فـــان ، المقـــصودة الجریمـــة

 المعنـــــــوي للـــــــشخص الفعلیـــــــة اإلدارة عـــــــن المـــــــسئول فیعاقـــــــب ، األمـــــــوال

   ٨٤ . القانون هذا من ١٤ المادة في الواردة بالعقوبات

 مــن المالیــة المؤســسة فــي العامــل ارتكبهــا التــي الجریمــة كانــت إذا أمــا

 مكافحـــة قـــانون مـــن ١١ ، ٩ ، ٨ المـــواد فـــي علیهـــا المنـــصوص الجـــرائم

                                                           
 : " أنــه علــى المــصري األمــوال غــسل مكافحــة قــانون مــن ١٤ المــادة تــنص -  84

 محـل األمـوال مثلـي تعـادل بغرامـة و سـنوات سـبع تجاوز ال مدة بالسجن یعاقب

 المنـصوص األمـوال غـسل جریمـة ارتكـاب في شرع أو ارتكب من كل ، الجریمة

   . القانون هذا من ٢ المادة في علیها

 ادلتعـ إضافیة بغرامة أو المضبوطة األموال بمصادرة األحوال جمیع في یحكم و

 النیـة حـسن الغیـر إلـى فیهـا التصرف حالة في أو ضبطها تعذر حال في قیمتها

 " . 



                                             -          - ٥٨٦

 باعتبارهــا ٨٥ القــانون هــذا مــن ١٥ للمــادة ًوفقــا یعاقــب فانــه األمــوال غــسل

   . الثالث المواد هذه في الواردة للجرائم المقررة العقوبة

 اإلدارة عـــن المـــسئول عقـــاب أن الـــصدد هـــذا فـــي اإلشـــارة تجـــدر و -

 وذلـك الجریمـة ارتكـب الذي الموظف مسئولیة تقریر دون یحول ال الفعلیة

   . اآلخر عن منهما كل جریمة الختالف

 ٣ المــادة فــي الجریمــة هــذه عقوبــة علــى البحرینــي المــشرع یــنص و -

 بالقـانون المعدلـة و ٢٠٠١ لـسنة ٤ رقـم األمـوال غـسل مكافحة قانون من

 : " أنه على الثانیة فقرتها في ترقیمها إعادة بعد ،  ٢٠٠٦ لسنة ٥٤ رقم

 تتجــاوز ال التــي الغرامــة و ســنین ســبع علــى تزیــد ال مــدة بالــسجن یعاقــب

 مــن جریمــة ارتكــاب فــي اشــترك أو شــرع أو ارتكــب مــن كــل دینــار ملیــون

   . األموال غسل جرائم

 ال التـي الغرامـة و سـنین خمس عن تقل ال مدة السجن العقوبة كونوت

   : اآلتیة الحاالت من أي في دینار ألف مائة عن تقل

   . منظمة عصابة خالل من الجریمة الجاني ارتكب إذا – أ

 خــالل مــن نفــوذه أو لــسلطاته ًمــستغال الجریمــة الجــاني ارتكــب إذا -ب

   . مؤسسة

                                                           
 بالغرامـة و بـالحبس یعاقـب : " أنـه علـى القـانون ذات مـن ١٥ المـادة تنص -  85

 بإحـدى أو جنیـه ألـف عـشرین تجـاوز ال و جنیـه آالف خمـسة عن تقل ال التي

 هــذا مــن ١١ ، ٩ ، ٨ مــوادال أحكــام مــن ًأیــا یخــالف مــن كــل العقــوبتین هــاتین

  "  القانون



                                             -          - ٥٨٧

 مــن المتحــصل المــال إظهــار بقــصد مــةالجری الجــاني ارتكــب إذا – ج

   . "  مشروع مصدر من أنه إجرامي نشاط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثاني الفرع

  االعتباري للشخص المباشرة غیر المسئولیة



                                             -          - ٥٨٨

 التـي الحالـة فـي المعنوي للشخص المباشرة غیر المسئولیة هذه تتضح

ــــى القــــانون فیهــــا یــــنص  األشــــخاص مــــع المعنــــوي الــــشخص مــــسئولیة عل

ــــین ــــداخلین الطبیعی ــــي ال ــــه ف ــــة هــــذه فــــي و ، تكوین ــــام ال الحال  الــــدعوى تق

 باعتبــاره إنمــا و ًأصــلیا ًخــصما باعتبــاره المعنــوي الــشخص علــى الجنائیــة

   ٨٦ .ًتبعیا ًخصما

 أنـه نجد األموال غسل لجرائم بالنسبة المشرع علیه نص لما بالنظر و

 مــا وذلــك ، المعنــوي للــشخص المباشــرة غیــر المــسئولیة هــذه عــن یتحــدث

 الخــاص المــصري القــانون مــن الثانیــة فقرتهــا فــي ١٦ المــادة علیــه نــصت

   " أنه على تنص التي و ، األموال غسل بمكافحة

 الوفــاء عــن بالتــضامن ًمـسئوال االعتبــاري الــشخص یكـون و" ........ 

 التـــي الجریمـــة كانـــت إذا تعویـــضات و مالیـــة عقوبـــات مـــن بـــه یحكـــم بمـــا

 بـــه العـــاملین أحـــد مـــن ارتكبـــت قـــد انونالقـــ هـــذا ألحكـــام بالمخالفـــة وقعـــت

   . " لصالحه و باسمه

 المعنوي للشخص المباشرة غیر المسئولیة هذه أن نجد ذلك على و -

 فــي العــاملین أحــد مــن وقعــت قــد الجریمــة تكــون أن : شــرطین علــى تقــوم

 و االعتبــاري الــشخص باســم الجریمــة ترتكــب أن و ، االعتبــاري الــشخص

   . لصالحه
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 هــــــذه نطــــــاق ، ًآنفــــــا إلیهــــــا المــــــشار ، ١٦ المــــــادة حــــــصرت قــــــد و -

 والتعویـضات المالیـة العقوبات في الغیر فعل عن المباشرة غیر المسئولیة

 عــن بالتــضامن ًمــسئوال یكــون المعنــوي الــشخص أن أي . بهــا یحكــم التــي

   . تعویضات و عقوبات من به یحكم بما الوفاء

 أو المالیـــــة اتالعقوبـــــ تــــستوفي أن تـــــستطیع الدولــــة أن ذلـــــك معنــــى و

   ٨٧ . بها علیه المحكوم إعسار حالة في المالیة المؤسسة من التعویض

 للــــــشخص التــــــضامنیة المــــــسئولیة هــــــذه أن إلــــــى اإلشــــــارة تجــــــدر و -

 فـي العـاملین أحـد كـان إذا مالیـة عقوبـات مـن بـه یحكـم ما تشمل المعنوي

 والاألم غسل جریمة ارتكاب في تبعیة مساهمة ساهم قد المالیة المؤسسة

 هــــذه مرتكبــــي صــــفة التحــــاد ذلــــك و ، ٢ المــــادة فــــي علیهــــا المنــــصوص

 هذا من ١١ ، ٩ ، ٨ المواد في الواردة الجرائم مرتكبي صفة مع الجریمة

   . الحالتین بین للتفرقة مبرر فال . القانون

  

  

  

  

  الثالث الفرع

  المعنوي للشخص المباشرة المسئولیة
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 ، الثـــاني المبحـــث هـــذا نمـــ ، األول المطلـــب فـــي ، بینـــا أن ســـبق لقـــد

 المعنـوي للشخص الجنائیة المسئولیة تقریر من المقارنة التشریعات موقف

 المــــسئولیة مــــن التــــشریعات هــــذه موقــــف خــــالل مــــن یتــــضح مــــا هــــو و. 

 مـن هنـاك وبالتـالي . األمـوال غـسل جـرائم فـي المعنـوي للـشخص الجنائیة

 یـرى من ریعاتالتش من هناك و ، مباشر غیر بطریق المسئولیة هذه یقر

   . األموال غسل جرائم عن المعنوي للشخص المباشرة المسئولیة

 للـشخص بالعقوبـة المـشرع یتجه عندما المباشرة المسئولیة تتضح و -

   . إلیه ینتمي الذي الطبیعي الشخص عن ًمستقال ذاته المعنوي

 البحرینـي المـشرع المباشـرة المسئولیة هذه أقرت التي التشریعات من و

 األحـوال فـي :  " أنـه علـى الرابعـة فقرتهـا فـي الثالثـة المـادة في نص حین

 دون و ، اعتبـاري شخص بواسطة األموال غسل جریمة فیها ترتكب التي

ـــــشخص بمـــــسئولیة اإلخـــــالل ـــــب ، الطبیعـــــي ال ـــــشخص یعاق ـــــاري ال  االعتب

   " الجریمة موضوع األموال مصادرة مع القانون هذا في المقررة بالغرامة

 المعنـوي للشخص المباشرة المسئولیة هذه البحریني المشرع أقام فقد -

 غــــسل لجریمــــة القــــانون هــــذا فــــي المقــــررة الغرامــــة فــــي نطاقهــــا حــــصر و

 و تتفـق عقوبـة وهـي ، الجریمـة موضـوع األموال هذه مصادرة مع األموال

   . المعنوي الشخص طبیعة

 مــن ١٦ للمــادة یــضیف المــصري المــشرع نجــد االتجــاه ذات فــي و -

 لسنة ١٨١ رقم القانون بمقتضى ثالثة فقرة ، األموال غسل مكافحة ونقان

 : نصها جاء التي و األموال غسل قانون أحكام لبعض المعدل و ٢٠٠٨

 نفقـــة علـــى الحكـــم بنـــشر باإلدانـــة الـــصادر الحكـــم فـــي المحكمـــة تـــأمر و" 
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ـــاري الـــشخص ـــدتین فـــي االعتب  ویجـــوز ، االنتـــشار واســـعتي یـــومیتین جری

 سـنة تجـاوز ال لمـدة االعتبـاري الـشخص نشاط بوقف تقضي أن للمحكمة

 " .  

 المــسئولیة أقــر قــد الفقــرة هــذه بإضــافته المــصري المــشرع أن یالحــظ و

 الــــصادر الحكــــم نـــشر بــــضرورة عاقبـــه حــــین المعنـــوي للــــشخص المباشـــرة

 یــومیتین جریــدتین فــي وحــده المعنــوي الــشخص نفقــة علــى ذلــك و باإلدانــة

 الـشخص نـشاط بوقـف تقـضي أن للمحكمـة أجـاز كمـا . االنتشار واسعتي

   . سنة تجاوز ال محدودة لمدة االعتباري

 دون وحــــده المعنــــوي الــــشخص تــــصیب العقوبــــات هــــذه أن شــــك ال و

   .المعنوي الشخص لهذا الفعلي المسئول أو المدیر مسئولیة

 بمكافحــــة الخــــاص ٢٠٠٢ لــــسنة ٣٥ رقــــم الكــــویتي القــــانون فــــي و -

 المعنـــوي للـــشخص المباشـــرة المـــسئولیة هـــذه ارإقـــر نجـــد ، األمـــوال غـــسل

 المــادة فــي المــذكور القــانون نــص حــین ذلــك و ، أوســع بــصورة و ًواضــحا

 للـــشخص الجزائیـــة بالمـــسئولیة اإلخـــالل عـــدم مـــع : " أنـــه علـــى منـــه ١٢

 األشــخاص شــركات تــسأل ، القــانون هــذا فــي علیهــا المنــصوص الطبیعــي

 تعاقــب و . منــه الثانیــة لمــادةا فــي علیهــا المنــصوص الجــرائم عــن ًجزائیــا

 لحــسابها الجریمــة وقعــت إذا دینــار ملیــون تجــاوز ال التــي بالغرامــة الــشركة

 العــاملین أحــد أو ممثلیهــا أو مــدیریها أو أجهزتهــا أحــد بواســطة باســمها أو

 كانـــت إذا النـــشاط مزاولـــة فـــي التـــرخیص بإلغـــاء المحكمـــة تحكـــم و ، بهـــا

 فــي علیهــا المنــصوص الجــرائم إحــدى ارتكــاب بغــرض أنــشئت قــد الــشركة

   . القانون هذا من الثانیة المادة



                                             -          - ٥٩٢

 والعائــدات الممتلكــات و األمــوال بمــصادرة یحكــم األحــوال جمیــع فــي و

 بحقوق اإلخالل دون ذلك و ، الجریمة ارتكاب في المستخدمة الوسائط و

 جریــدتین فــي و الرســمیة الجریــدة فــي الحكــم ینــشر و . النیــة حــسني الغیــر

  ..... "  یومیتین

 المباشـرة المـسئولیة یقـیم الكـویتي المـشرع نجـد ذكـره السابق النص ففي

ــــــشخص ــــــوي لل ــــــشخص مــــــسئولیة بخــــــالف ، المعن  ویقــــــرر ، الطبیعــــــي ال

 و ، الغرامــة فــي المتمثلــة و المعنــوي الــشخص علــى توقــع التــي العقوبــات

 فـــــي الحكـــــم نـــــشر و ، المـــــصادرة و ، النـــــشاط بمزاولـــــة التـــــرخیص إلغـــــاء

   . یومیتین جریدتین في و لرسمیةا الجریدة

 عـــن ًبعیـــدا ذاتـــه المعنـــوي الـــشخص تـــصیب جمیعهـــا العقوبـــات وهـــذه

   . لحسابه أو باسمه یعمل الذي الطبیعي للشخص الجنائیة المسئولیة

 غـــسل بمكافحــة الخــاص القـــانون فــي اإلمــاراتي المـــشرع یــنص كمــا -

 لـــــشخصل المباشــــرة المـــــسئولیة هــــذه علـــــى ٢٠٠٢ لــــسنة ٤ رقـــــم األمــــوال

   : أنه على تنص التي و ، منه ١٤ المادة في المعنوي

 التـي بالغرامـة القـانون هـذا مـن ٣ المـادة حكـم یخالف من كل یعاقب" 

ـــة عـــن تقـــل ال ـــد ال و ) ٣٠٠٠٠٠ ( درهـــم ألـــف ثالثمائ ـــى تزی  ملیـــون عل

 تعـــــادل ممتلكـــــات أو المتحـــــصالت مـــــصادرة مـــــع ) ١٠٠٠٠٠٠ ( درهـــــم

 حولــت إذا المتحــصالت تلــك یعــادل مــا وأ المتحــصالت تلــك قیمــة قیمتهــا

 بممتلكــات اختلطــت أو أخـرى ممتلكــات إلـى ًكلیــا بـدلت أو ًجزئیــا بـدلت أو

   " مشروعة مصادر من اكتسبت أخرى



                                             -          - ٥٩٣

 غـسل مكافحـة نظـام في السعودي المشرع ینص السیاق ذات في و -

 ترفعـه مـا علـى بنـاء بحكـم یجـوز : " أنـه علـى منه ١٩ المادة في األموال

 التـــي المالیـــة غیـــر و المالیـــة المؤســـسات علـــى توقـــع أن المختـــصة الجهــة

 غرامــة النظــام هــذا مــن ) ٣ ، ٢ ( المــادتین ألحكــام ًوفقــا مــسئولیتها یثبــت

 قیمــة یعــادل مــا علــى تزیــد ال و ســعودي لایر ألــف مائــة عــن تقــل ال مالیــة

   . الجریمة محل األموال

 الجنائیـــة لیةللمـــسئو التـــشریعات مختلـــف إقـــرار فـــي الـــصواب ونـــرى -

 مـسئولیة عـن مـستقلة األمـوال غـسل جرائم عن المعنوي للشخص المباشرة

   . لمصلحته أو باسمه یعمل من

ـــــك و  خـــــالل مـــــن ارتكابهـــــا یـــــتم األمـــــوال غـــــسل جـــــرائم معظـــــم أن ذل

 . مالیـــــة غیـــــر أو مالیـــــة مؤســـــسات كانـــــت ســـــواء االعتباریـــــة األشـــــخاص

 بالنـشاط القیـام تسهل لفةالمخت التجاریة لألنشطة المؤسسات هذه فممارسة

 و شـــــركات هنـــــاك إن بـــــل . األمـــــوال غـــــسل لجریمـــــة المكـــــون اإلجرامـــــي

 فـــي حقیقـــي دور لهـــا یكـــون أن دون الغـــرض لهـــذا تنـــشأ وهمیـــة مؤســـسات

   . التجاریة األنشطة

 للـــشخص المباشـــرة الجنائیـــة المـــسئولیة إلقامـــة االتجـــاه فـــإن لـــذا و    

 الـــشخص بعقوبـــة اإلخـــالل دون بـــه الخاصـــة العقوبـــات إقـــرار و المعنـــوي

   . األموال غسل جرائم لمكافحة األهمیة غایة في أمر الطبیعي
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  الثاني الفصل

  األموال غسل لمواجهة العقابیة السیاسة

   : تقسیم و تمهید

 والـــسیاسة التجریمیــة النظـــرة ، األول الفــصل فـــي ، استعرضــنا أن بعــد

 تقریــر و ، األمــوال غــسل جــرائم لمكافحــة المــشرع وضــعها التــي الجنائیــة

 . الجـرائم هـذه عـن المعنـویین و الطبیعیـین لألشـخاص الجنائیـة المسئولیة

 المــــشرع أقرهـــا التـــي العقابیـــة الـــسیاسة نبـــین أن الـــضروري مـــن أنـــه نجـــد

 االقتصادیة بالمصلحة تضر التي و الخطرة الجرائم هذه لمواجهة الجنائي

   . للدول

 لجـرائم المقـرر الجنـائي زاءالجـ بتوضـیح نقـوم سـوف الفصل هذا في و

 بتــــــشجیع ذلــــــك نتبــــــع ثــــــم ، األول المبحــــــث فــــــي ذلــــــك و األمــــــوال غــــــسل

 عــــن اإلبــــالغ أو الجریمــــة هــــذه ممارســــة عــــن االمتنــــاع علــــى التــــشریعات

 الـــنص خـــالل مـــن الجریمـــة هــذه مواجهـــة فـــي التـــشدد كـــذلك و ، مرتكبیهــا

 جرائم فحةمكا على أثر من لذلك ما و . بالتقادم العقوبة سقوط عدم على

 المبحـث فـي ذلـك و الـدولي أو المحلـي المستوى على سواء األموال غسل

   . الثاني

   : متتالیین مبحثین إلى الفصل هذا نقسم سوف ذلك وعلى

   . األموال غسل لجرائم المقرر الجنائي الجزاء   األول المبحث

   . العقوبة من اإلعفاء   الثاني المبحث
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  األول المبحث

  األموال غسل لجرائم المقرر يالجنائ الجزاء

   : تمهید

 مــن وغیـره ، المــصري المـشرع أورده لمــا التتبـع و االســتقراء خـالل مـن

 غـــسل بمكافحـــة الخــاص القـــانون فـــي عقوبــات مـــن ، المقارنـــة التــشریعات

 إقـــــرار علـــــى تقـــــوم التـــــشریعات لهـــــذه العقابیـــــة الـــــسیاسة أن نجـــــد األمـــــوال

 شــخص لحــساب یعمــل كــان ســواء الطبیعــي بالــشخص الخاصــة العقوبــات

 أوشـخص لمؤسـسة ًمنتمیـا یكـون أن دون الجریمـة هـذه یرتكـب ،أو معنوي

   . معنوي

 كان سواء ذاته المعنوي الشخص یلحق ما العقوبات من هناك أن كما

ـــه عـــن المـــسئول مـــع بالتـــضامن  كانـــت أو ، لـــصالحه یعمـــل مـــن أو إدارت

   . وحده المعنوي الشخص تلحق العقوبة

 النحو على مستقلین مطلبین في العقوبات هذه نتناول فسو فإننا ولذا

   : التالي

   الطبیعي للشخص المقرر الجنائي الجزاء  األول المطلب

   المعنوي للشخص المقرر الجنائي الجزاء  الثاني المطلب
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  األول المطلب

  الطبیعي للشخص المقرر الجنائي الجزاء

ــائي ال ــالج الجــزاء الجن ــي  هــذا المطلــب ســوف نع ــرر للــشخص ف مق

   :الطبیعي في فرعین وهما

   القانونیة النصوص  األول الفرع

 األموال غسل جریمة ارتكب من عقوبة على المصري المشرع نص -

 مكافحــة بــشأن ٢٠٠٢ لــسنة٨٠ رقــم القــانون مــن ١٤ المــادة فــي ذلــك و ،

   : أنه على تنص التي و األموال غسل

 مثلـــي تعـــادل بغرامـــة و ســـنوات ســبع تجـــاوز ال مـــدة بالـــسجن یعاقــب" 

 غــسل جریمــة ارتكــاب فــي شــرع أو ارتكــب مــن كــل الجریمــة محــل األمــوال

   . القانون هذا من ٢ المادة في علیها المنصوص األموال

 أوبغرامــة ، المــضبوطة األمــوال بمــصادرة األحــوال جمیــع فــي یحكــم و

 فیهـا التـصرف حالـة فـي أو ضـبطها تعـذر حالـة في قیمتها تعادل إضافیة

   " النیة حسن غیرال إلى

 فــي األمــوال غــسل جــرائم عقوبــة علــى البحرینــي المــشرع نــص كمــا -

 غــسل مكافحــة و حظــر بــشأن ٢٠٠١ لــسنة ٤ رقــم القــانون مــن ٣ المــادة
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 ، ٢٠٠٦ لـــسنة ٥٤ رقـــم بالقـــانون المعدلـــة و ، اإلرهـــاب تمویـــل و المـــوال

   ٨٨ : أنه على األولى الفقرة تنص :  یلي كما نصها جاء والتي

 و سـنوات عـشر عـن یقـل ال الذي السجن أو المؤبد بالسجن اقبیع"  

 ألـــف خمـــسمائة تجـــاوز ال و دینـــار ألـــف مائـــة عـــن تقـــل ال التـــي بالغرامـــة

 أو لجمعیـة عائـداتها أو ًأمالكـا خـصص أو أعطـى أو جمع من كل دینار

 یكــــون ، ًإرهایبـــا ًنــــشاطا تمـــارس عـــصابة أو هیئــــة أو منظمـــة أو جماعـــة

 قــــــام أو ، إلیهــــــا المنتمــــــین ألحــــــد أو ، خارجهــــــا أو الــــــبالد داخــــــل مقرهــــــا

 یعلـم كـان و وسیلة بأیة ًتمویال أو ًدعما لها قدم أو عملیة بأي لمصلحتها

   . إرهابي لنشاط بممارستها

 طریقـة بأیـة بالواسـطة أو مباشـرة تـسلم مـن كـل العقوبـة بذات یعاقب و

 للمحافظـة هـاتالج تلـك مـن أي مـن نوعها كان ًأیا ًأمواال أو ًأمالكا كانت

   . لمصلحتها استغاللها أو علیها

ــــشروع علــــى یعاقــــب و  فــــي علیهــــا المنــــصوص الجــــرائم إحــــدى فــــي ال

   " التامة للجریمة المقررة العقوبة بذات السابقتین الفقرتین

   : أنه على الثالثة المادة من ٢ الفقرة وتنص

                                                           
 أحكــام لــبعض المعــدل  ٢٠٠٦ لــسنة ٥٤ رقــم بالقــانون مــضافة الفقــرة هــذه -  88

 تـرقیم إعـادة تـم قـد و ، ٢٠٠١ لـسنة ٤ رقم األموال غسل مكافحة حظر قانون

  . بدایتها في الفقرة هذه إضافة بعد الثالثة المادة
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 ال التــــي الغرامــــة و ســــنین ســــبع علــــى تزیــــد ال مــــدة بالــــسجن یعاقــــب" 

 جریمة ارتكاب في اشترك أو شرع أو ارتكب من كل دینار ملیون تجاوزت

   .األموال غسل جرائم من

 التـي الغرامـة و سـنین خمـس عـن تقل ال مدة السجن العقوبة تكون و 

   : اآلتیة الحاالت من أي في دینار ألف مائة عن تقل ال

   . منظمة عصابة خالل من الجریمة الجاني ارتكب إذا -أ

 خــالل مــن نفــوذه أو لــسلطاته ًمــستغال الجریمــة الجــاني رتكــبا إذا -ب

   .مؤسسة

 مـــن المتحـــصل المـــال إظهـــار بقـــصد الجریمـــة الجـــاني ارتكـــب إذا -ج

   . "مشروع مصدر من أنه إجرامي نشاط

 عــــدم مــــع" ٨٩ : أنــــه علــــى الثالثــــة المــــادة مــــن الثالثــــة الفقــــرة تــــنص و

 مـن جریمـة رتكـبا مـن كـل علـى یحكـم النیـة حـسن الغیر بحقوق اإلخالل

 بمـصادرة المقـررة للعقوبة باإلضافة اإلرهاب تمویل و األموال غسل جرائم

 ألبنائــه أو لزوجــه أو لــه مملوكــة أمــوال أیــة أو الجریمــة موضــوع األمــوال

 یقـــــضى كمـــــا . الجریمـــــة موضـــــوع لألمـــــوال القیمـــــة فـــــي مـــــساویة القـــــصر

                                                           
 الثالثـة الفقرة نص دستوریة بعدم البحرین بمملكة الدستوریة المحكمة قضت -  89

 فیمـا اإلرهـاب تمویـل و األمـوال غـسل مكافحـة و حظـر قـانون من ٣ المادة من

 الحكــم راجــع ) القــصر ألبنائــه أو لزوجــه أو ( عبــارة مــن الــنص هــذا تــضمنه

 یـوم المنعقدة بالجلسة قضائیة ٥ لسنة ) ٧ / ٤ / د ( رقم الدعوى في الصادر

  . ٢٠٠٩ دیسمبر ٢١ الموافق اإلثنین
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 لوفـاة جنائیـةال الـدعوى انقضاء حالة في األمالك و األموال هذه بمصادرة

   . " مصدرها مشروعیة ورثته یثبت لم و المتهم

 بـشأن ٢٠٠٢ لـسنة ٣٥ رقم القانون في الكویتي المشرع نص قد و -

 بـــأي اإلخـــالل عـــدم مـــع : "  أنـــه علـــى منـــه ٦ المـــادة فـــي األمـــوال غـــسل

 مــن جریمــة یرتكــب مــن كــل یعاقــب آخــر قــانون علیهــا یــنص أشــد عقوبــة

 ال مــدة بــالحبس القــانون هــذا مــن ٢ المــادة فــي علیهــا المنــصوص الجــرائم

 محــل األمــوال قیمــة نــصف عــن تقــل ال بغرامــة و ســنوات ســبع علــى تزیــد

 و األمــوال بمــصادرة و األمــوال هــذه قیمــة كامــل علــى تزیــد ال و الجریمــة

 ذلـك و الجریمـة ارتكـاب فـي المستخدمة الوسائط و العائدات و الممتلكات

   . لنیةا حسني الغیر بحقوق اإلخالل دون

 األســـباب مـــن ســـبب ألي الجزائیـــة الـــدعوى انقـــضاء دون یحـــول ال و

 و ، األمـوال غـسیل عملیـات مـن المتحـصلة األمـوال بمصادرة الحكم دون

 یـتم المـادة هـذه ألحكـام ًوفقا بالمصادرة فیها یحكم التي األحوال جمیع في

 بها ریصد التي اإلجراءات و للقواعد ًوفقا المصادرة األموال في التصرف

   . " المالیة وزیر من قرار

   : أنه على القانون ذات من ٧ المادة وتنص    

 هــذا مــن ٦ المــادة فــي علیهــا المنــصوص الحــبس عقوبــة تــضاعف " 

 محـــل األمـــوال قیمـــة عـــن یقـــل ال بمـــا الغرامـــة عقوبـــة تـــضاعف و القـــانون

 و األمـوال بمـصادرة و األمـوال هـذه قیمـة ضـعف علـى یزیـد ال و الجریمة

 ذلـك و الجریمـة ارتكـاب فـي المستخدمة الوسائط و العائدات و الممتلكات

 خـــالل مـــن الجریمـــة تمـــت إذا النیـــة حـــسني الغیـــر بحقـــوق اإلخـــالل دون
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ـــــه ســـــلطة ًمـــــستغال الجـــــاني ارتكبهـــــا إذا أو ، منظمـــــة مجموعـــــة  أو وظیفت

  " .نفوذه

 رقــم  األمـوال غـسل مكافحـة نظـام فــي الـسعودي المـشرع یـنص كمـا -

 و منـه ١٦ المـادة في األموال غسل جریمة عقوبة على ٢٠٠٠ ةلسن ١٥

   : أنه على تنص التي

 فــي علیهــا المنــصوص األمــوال غــسل جریمــة یرتكــب مــن كــل یعاقــب" 

 و ســنوات عــشر علــى تزیــد ال مــدة بالــسجن النظــام هــذا مــن الثانیــة المــادة

 تینالعقــوب هــاتین بإحــدى أو لایر مالیــین خمــسة علــى تزیــد ال مالیــة بغرامـة

 إذا و ، الجریمـــة محـــل الوســـائط و المتحـــصالت و األمـــوال مـــصادرة مـــع

 مــشروعة مــصادر مــن اكتــسبت بــأموال المتحــصالت و األمــوال اختلطــت

 المقــدرة القیمـة یعـادل مــا حـدود فـي للمـصادرة خاضــعة األمـوال هـذه كانـت

   ......  " المشروعة غیر للمتحصالت

ـــى القـــانون ذات مـــن ١٧ المـــادة تـــنص كمـــا  عقوبـــة تكـــون : " أنـــه عل

 علــى تزیــد ال مالیــة غرامــة و ســنة عــشرة خمــس علــى تزیــد ال مــدة الــسجن

 الحــــاالت مـــن بـــأي األمــــوال غـــسل جریمـــة اقترنــــت إذا لایر مالیـــین ســـبعة

   : اآلتیة

   .منظمة عصابة خالل من الجریمة الجاني ارتكب إذا -أ

   . األسلحة أو للعنف الجاني استخدام -ب

 الوظیفــــة بهــــذه الجریمــــة اتــــصال و عامــــة یفــــةلوظ الجــــاني شــــغل -ج

   . نفوذه أو سلطاته ًمستغال الجریمة أوارتكابه
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   . استغاللهم و القصر أو بالنساء التغریر -د

 أوتعلیمیـة خیریـة أو اصالحیة مؤسسة خالل من الجریمة ارتكاب -ه

   . اجتماعیة خدمة مرفق في أو

 الجــــاني بحــــق نــــةباإلدا ســــابقة أجنبیــــة او محلیــــة أحكــــام صــــدور – و

   . " مماثلة جرائم في خاص وبوجه

 خطـورة إلـى نظـر قـد المـشرع أن النـصوص هـذه خـالل من ویتضح -

 نــــوع مــــن عــــدها و ، رادعــــة عقوبــــات لهــــا قــــرر و األمــــوال غــــسل جریمــــة

 و الغرامــة و الــسجن هــي و أصــلیة بعقوبــة علیهــا عاقــب قــد و ، الجنایــة

 الحكـــم علـــى المترتبـــة التبعیـــة أو الفرعیـــة للعقوبـــة باإلضـــافة ، المـــصادرة

   . الجنایة بعقوبة

 فـــي لـــه نعـــرض ســـوف مـــا هـــو و اإلیـــضاح مـــن ًمزیـــدا یحتـــاج واألمـــر

   .   األموال غسل لجریمة العقابیة السیاسة خالل من التالیة السطور
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  ثانيال الفرع

  األموال غسل لجریمة العقابیة السیاسة

 غـسل جریمـة علـى تعاقـب التـي القانونیة النصوص استعرضنا أن بعد

 تقریـــره فـــي المـــشرع انتهجهـــا التـــي العقابیـــة الفلـــسفة ًجلیـــا یبـــدو ، األمـــوال

   . الجریمة هذه لعقوبة

 قررهـا التـي الجوانـب أهم على الضوء بإلقاء نقوم سوف بدورنا نحن و

   : یلي فیما ذلك و العقوبات هذه خالل من المشرع

  ٩٠ الحاالت بعض في عقوبةال تشدید و الجنایة عقوبة إقرار  ًأوال

 جـرائم خطـورة قـدر قـد ، البحرینـي كـذلك و ، المـصري المـشرع  إحیـث

 تحدثـه ومـا ، الـوطني االقتـصاد علـى تـأثیر مـن لهـا ما و ، األموال غسل

 من تجعلها عقوبات لها قرر فقد لذا و ، المجال هذا في عنیفة هزات من

                                                           
 لجریمـة الحـبس عقوبـة على ینص ماراتياإل المشرع نجد ذلك خالف على و -  90

 األقـصى الحـد رفع طبیعتها من یغیر ال و ، الجنحة عقوبة هي و األموال غسل

 مـن ١٣ المـادة فـي ذلـك و ، سـنوات سـبع علـى تزیـد ال مـدة الحبس هو و لها

   . ٢٠٠٢ لسنة ٤ رقم األموال غسل مكافحة قانون

 ســبع علــى تزیــد ال مــدة لحبسبــا یعاقــب الكــویتي المــشرع نجــد االتجــاه ذات فــي و

 فــي علیهــا المنــصوص األمـوال غــسل جــرائم مــن جریمـة یرتكــب مــن كــل سـنوات

 بالـذكر جدیر و ، ) ٦ م ( األموال غسل بمكافحة الخاص القانون من ٢ المادة

 ٦ المـادة فـي علیهـا المنـصوص الحـبس عقوبة ضاعف قد الكویتي المشرع أن

 ًمــستغال الجــاني ارتكبهــا إذا أو ، ةمنظمــ مجموعـة خــالل مــن الجریمــة تمـت إذا

  ) ٧ م . ( نفوذه أو وظیفته سلطة



                                             -          - ٦٠٣

 ، المؤقـت أو المؤبـد ، بنوعیـه الـسجن هـي العقوبـات هذه و . الجنایة نوع

 مـــــن بـــــالرغم . للجنایـــــات المقـــــررة للحریــــة الـــــسالبة العقوبـــــات مـــــن هــــي و

 فــي عنهــا المــصري التــشریع فــي المــذكورة العقوبــة بــین الواضــح االخــتالف

   . البحریني التشریع

   السجن عقوبة -١

 غــسل مكافحــة قــانون مــن ، ١٤ المــادة فــي ، المــصري المــشرع نــص

 تزیــد ال مــدة الــسجن هــي و األمــوال غــسل ریمــةج عقوبــة علــى ، األمــوال

ـــى ـــدنى الحـــد أمـــا ، ســـنوات ســـبع عل ـــد ال  التـــي و العامـــة للقواعـــد تركـــه فق

   . سنوات ثالث عن یقل ال بأنه تقضي

 لجریمـة ، إلیها المشار ، السجن عقوبة وضع قد المصري فالمشرع -

 وجعلهــــا القــــانون ذات مــــن ٢ بالمــــادة علیهــــا المنــــصوص األمــــوال غــــسل

 أو خاللـه من الغسل جریمة ارتكاب تم الذي النشاط كان ًأیا واحدة وبةعق

   .أجله من

 خـــالل مـــن تـــتم غـــسل جـــرائم فهنـــاك . جانبنـــا مـــن منتقـــد أمـــر هـــوو  

ـــة أنـــشطة لتمویـــل أو منظمـــة عـــصابات  قـــد الجـــاني یكـــون أن أو ، إرهابی

 غیـر أو مالیـة مؤسـسة فـي نفـوذه أو لـسلطاته ًمستغال الجریمة هذه ارتكب

 فـي بالتـشدید إلیـه یلتفت أن المصري المشرع على یجب ما هو و ، مالیة

   . الجرائم هذه عقوبة

 إقــراره خــالل مــن األمــور هــذه عــالج قــد البحرینــي المــشرع لعــل و -  

 مـــن یتـــضح مـــا هـــو و ، الجـــرائم هـــذه لمكافحـــة العقوبـــات مـــن أنـــواع لعـــدة



                                             -          - ٦٠٤

 ، ٢٠٠١ نةلــس ٤ رقــم األمــوال غــسل مكافحــة قــانون مــن ٣ المــادة خــالل

 منـه األولـى الفقـرة جـاءت حیـث ، ٢٠٠٦ لـسنة ٥٤ رقـم بالقانون والمعدل

 مـن كـل سـنوات عـشر عن یقل ال الذي السجن أو المؤبد بالسجن لتعاقب

ــــــة عائــــــداتها أو ًأمــــــواال أو ًأمالكــــــا خــــــصص أو أعطــــــى أو جمــــــع  لجمعی

   ..... ًإرهابیا ًنشاطا تمارس عصابة أو هیئة أو منظمة أو أوجماعة

 طریقـة بأیـة بالواسـطة أو مباشـرة تـسلم مـن كـل العقوبـة بذات یعاقب و

 للمحافظـة الجهـات تلـك مـن أي مـن نوعها كان ًأیا ًأمواال أو ًأمالكا كانت

   . استغاللها أو علیها

 یقـرر الثالثـة المـادة مـن الثانیـة الفقـرة فـي البحرینـي المشرع نجد كما -

 أو أوشـــرع ارتكـــب مـــن كـــل ســـنین ســـبع علـــى تزیـــد ال مـــدة الـــسجن عقوبـــة

   األموال غسل جرائم من جریمة ارتكاب في اشترك

 الـذي األدنـى حـدها رفـع بـأن الـسجن عقوبة البحریني المشرع شدد وقد

   : حاالت عدة في سنین خمس عن یقل ال

   . منظمة عصابة خالل من الجریمة الجاني ارتكب إذا -أ

 خــالل مــن نفــوذه أو لــسلطاته ًمــستغال الجریمــة الجــاني ارتكــب إذا -ب

   . مؤسسة

 مـــن المتحـــصل المـــال إظهـــار بقـــصد الجریمـــة الجـــاني ارتكـــب إذا -ج

   . مشروع مصدر من أنه إجرامي نشاط
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 المــــشرع تقــــدیر مــــدى تبــــین ، ذكرهــــا ســــبق التــــي ، الحــــاالت وهــــذه -

 الــــصور مــــن بــــصورة تمــــت إذا األمــــوال غــــسل جــــرائم لخطــــورة البحرینــــي

 تتم التي الخطورة و تتناسب المقررة عقوبةال تكون أن یستلزم مما المذكورة

   . أجلها من أو بها الجریمة

ـــسعودي المـــشرع نجـــد االتجـــاه ذات فـــي و - ـــات یقـــرر ال  رادعـــة عقوب

 نظـام مـن ١٦ المـادة خـالل مـن ذلـك وضـح قد و ، األموال غسل لجریمة

   : أنه على تنص التي و ، األموال غسل مكافحة

 فــي علیهــا المنــصوص األمــوال غــسل جریمــة یرتكــب مــن كــل یعاقــب" 

 ســـنوات عـــشر علـــى تزیـــد ال مـــدة بالـــسجن النظـــام هـــذا مـــن الثانیـــة المـــادة

 " .......  

 الجریمة لخطورة منه ًتقدیرا السجن عقوبة مقدار یزید ١٧ المادة في و

 مـدة الـسجن عقوبـة تكـون و : " قـال حیث علیها المنصوص الحاالت في

 األمـوال غـسل جریمـة اقترنـت إذا  ........سـنة عشرة خمس على تزید ال

   : اآلتیة الحاالت من بأي

   . منظمة عصابة خالل من الجریمة الجاني ارتكب إذا -أ

   . األسلحة أو للعنف الجاني استخدام -ب

 الوظیفــــة بهــــذه الجریمــــة اتــــصال و عامــــة لوظیفــــة الجــــاني شــــغل -ج

   .نفوذه أو سلطاته ًمستغال الجریمة أوارتكابه

   . استغاللهم و القصر أو لنساءبا التغریر -د
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 أوتعلیمیـة خیریـة أو إصالحیة مؤسسة خالل من الجریمة ارتكاب -ه

   . اجتماعیة خدمة مرفق في أو

 وبوجه الجاني بحق باإلدانة سابقة أجنبیة أو محلیة أحكام صدور -و

   ." مماثلة جرائم في خاص

 غـسل لجـرائم بالنـسبة العقوبـة فـي التفریـد و التنوع هذا أن شك ال و -

 لهـــــا جریمـــــة مكافحـــــة عنـــــد ، االعتبـــــار و بالتقـــــدیر جـــــدیر أمـــــر األمـــــوال

    .  الدولي و الوطني المستوى على خطورتها

 عقوبـة مـدة فـي الجنـائي المـشرع مبالغـة٩١ الفقـه في رأي انتقد وقد  - 

 التــي والعقــاب التجــریم ألصــول لمخالفتهــا الغــسل لجریمــة المقــررة الــسجن

ـــةال تكـــون أال  توجـــب ـــي اإلجرامـــي للنـــشاط المقـــررة عقوب  مـــن أشـــد التكمیل

 في تزید الغسل جریمة فعقوبة . األصلي اإلجرامي للنشاط المقررة العقوبة

 جـــرائم ســیما ال ، األصــلیة للجریمـــة المقــررة العقوبــة عـــن الحــاالت بعــض

 الواقعــة الجــرائم و الــدعارة و الفجــور جــرائم و اغتــصابها و األمــوال ســرقة

    .اآلثار على

 قـــــام و ســـــرقة جنحـــــة مـــــن مـــــال علـــــى تحـــــصل مـــــن أن ذلـــــك ویعنـــــي

 ، الغیــر یعاقــب بینمــا ، الجنحــة بعقوبــة یعاقــب الغیــر إلــى فیــه بالتــصرف

 بعقوبـــة ، مـــشروع غیـــر مـــصدر مـــن متحـــصل المـــال أن یعلـــم كـــان متـــى

   . السرقة جنحة من المتحصل المال غسل أجل من جنایة
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 الجاني إثم مع العقوبة هذه تناسب عدم أن بقوله الرأي هذا یستطرد و

 المحكمـة بـه قـضت مـا هـو و ، الدسـتور مخالفـة بعیـب العقوبـة هـذه یصم

 قـــــانون مـــــن ٤٨ المـــــادة دســـــتوریة بعـــــدم قـــــضت حیـــــث العلیـــــا الدســـــتوریة

 حكمهـــا بنـــت إذ ، الجنــائي االتفـــاق تجــرم كانـــت التــي المـــصري العقوبــات

 ذلــك ، الجــاني ثــمإ مــع االتفــاق لجریمــة المقــررة العقوبــة تناســب عــدم علــى

 ذاتها االتفاق جریمة عن عقوبتها تقل قد ارتكابها على المتفق الجریمة أن

   ٩٢.تناسبه عدم و العقاب في الشارع مبالغة على یدل مما ،

 نإ حیـث ، إطالقـه علـى بـه مـسلم غیـر الرأي هذا أن تقدیري في و -

 األولیــة مــةللجری المقــررة العقوبــة و األمــوال غــسل لجریمــة المقــررة العقوبــة

 للعقـوبتین االجتمـاعي الـضرر أسـاس علـى بینهمـا التناسب یقدر أن یجب

 الثـــاني الـــضرر مـــن أشـــد الغـــسل جریمـــة ضـــرر أن فیـــه شـــك ال ممـــا و. 

 علـــى خطیــرة نتــائج إلــى یــؤدي الغاســل ســلوك أن كمــا ، األولیــة للجریمــة

 الجریمــة مرتكــب ضــرر یكــون بینمــا . االجتماعیــة و االقتــصادیة النــواحي

   . ًمحدودا ألولیةا

 بالحكمــة یتــسم الــصدد هــذا فــي الجنــائي المــشرع موقــف أن نــرى ولــذا

  ٩٣ . الغاسل یمارسه الذي اإلجرامي النشاط خطورة تقدیر في والدقة

  

   الغرامة عقوبة – ٢

                                                           
ــا الدســتوریة المحكمــة حكــم  -  92 ــسة العلی ــدعوى ، ٢/٦/٢٠٠١ جل ــم ال  ١٤ رق

 دستوریة قضائیة ٢١ لسنة
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 ، األمـوال غـسل لجریمـة تكمیلیة كعقوبة الغرامة المصري المشرع قرر

 أن نجــد وبالتــالي . ألمــوالا غــسل قــانون مــن ١٤ المــادة بمقتــضى ذلــك و

 الفقــرة نــص حــسب أصــلیة عقوبــة الغرامــة هــذه جعــل قــد المــصري المــشرع

 ذات من الثانیة الفقرة نص حسب تبعیة عقوبة و ، ١٤ المادة من األولى

   .  المادة

 متحــصالت مــن نــسبة تمثــل فهــي : نــاحیتین مــن نــسبیة الغرامــة وهــذه

 جریمـة فـي ، الغسل محل لالما ضعف أنها المشرع قرر لذلك و الجریمة

   .األموال غسل

 وفـي ، األمـوال غـسل جریمـة فـي الجنـاة یتعـدد فقـد أخـرى ناحیـة ومن 

 ســـــبیل علـــــى واحـــــدة نـــــسبیة بغرامـــــة علـــــیهم المحكمـــــة تحكـــــم الحالـــــة هـــــذه

 للمادة ًطبقا التضامن من إعفائهم للقاضي یجوز و ، بینهم فیما التضامن

   ٩٤ .العقوبات قانون من ٤٤

 بهــا الحكــم یجــب ، الحالــة هــذه فــي ، أصــلیة عقوبــة كونهــا ةوالغرامــ -

   . المصري القانون حسب األموال غسل جریمة في األحوال كل في

 نجــــد ، تبعیـــة عقوبــــة الغرامـــة كــــون هـــي و ، الثانیــــة الحالـــة فـــي و -

 تبعیـة كعقوبـة علیهـا یـنص و العامـة القواعـد علـى یخرج المصري المشرع

 الرابعــة المــادة مــن الثانیــة الفقــرة حــسب درةبالمــصا الحكــم تعــذر حالــة فــي

   . األموال غسل قانون من عشر

                                                           
 متهمـین جملـة علـى حكـم إذا : " أنـه علـى مـصري عقوبـات ٤٤ المادة تنص - 94

 علــى بهــا یحكــم فالغرامــات شــركاء أو كــانوا فــاعلین واحــدة لجریمــة واحــد بحكــم

 االلتزام في متضامنین یكونون فانهم النسبیة للغرامات ًخالفا ، انفراد على منهم

   " ذلك خالف على الحكم في ینص لم ما بها

   . ١٥٩ ص – السابق المرجع – محمد أحمد الدین حسام . د راجع للمزید
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 بمـــصادرة الحكـــم أوجـــب قـــد المـــصري المـــشرع أن ذلـــك فـــي العلـــة و -

 قــد لكــن . األمــوال غــسل جریمــة فــي األحــوال كــل فــي المــضبوطة األمــوال

 قـد الجـاني یكون أن أو ، األموال هذه ضبط یستحیل أو یتعذر أن یحدث

 أصـــــبحت الحـــــالتین هـــــاتین ففـــــي النیـــــة حـــــسن الغیـــــر إلـــــى هـــــافی تـــــصرف

 إضــافیة بغرامـة الحكـم محـل یحـل لـذلك و ، موضـوع ذات غیـر المـصادرة

 علـى الغـسل جریمـة محـل األمـوال قیمـة هـي ، قیمتهـا ، المـشرع عبـر كما

 هـذه فـي تبعیـة عقوبـة أصـبحت قد الغرامة تكون بذلك و ، ضبطها فرض

 غـــسل جریمـــة محـــل ، المبلـــغ ذات تعـــادل ابأنهـــ مقـــدارها حـــدد و الجریمـــة

   ٩٥ .  ضبطها جرى قد أنه فرض على ، األموال

 ذلــــك و ، إضــــافیة غرامــــة بأنهــــا عنهــــا المــــصري المــــشرع عبــــر قــــد و

 ســبیل علــى الــنص ذات فــي بهــا محكــوم أصــلیة غرامــة وجــود إلــى بــالنظر

 المـادة مـن ٢ الفقـرة فـي نـص حیث . السجن عقوبة إلى باإلضافة الوجود

   : أنه على ١٤

 المــضبوطة األمــوال بمــصادرة األحــوال جمیــع فــي یحكــم و"  ....... 

 حالـــة فـــي أو ضـــبطها تعـــذر حالـــة فـــي قیمتهـــا تعـــادل إضـــافیة بغرامـــة أو

   " النیة حسن الغیر إلى فیها التصرف

 بمكافحــة الخــاص البحرینــي القــانون فــي ذلــك خــالف علــى األمــر و -

 و الغرامـة عقوبـة علـى یـنص ینيالبحر المشرع نجد حیث ، األموال غسل

 فقــرات خــالل مــن ذلــك یتـضح و ، أصــلیة عقوبــة یجعلهــا و مقــدارها یحـدد

   . القانون ذات من الثالثة المادة
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 : "  ....... أنـه علـى یـنص البحرینـي المـشرع نجـد األولـى الفقـرة ففي

 ألــف خمــسمائة تجــاوز ال و دینــار ألــف مائــة عــن تقــل ال التــي بالغرامــة و

   ......  " خصص أو أعطى أو جمع من لك دینار

 : " ........ أنـــــه علــــى یـــــنص المــــادة ذات مــــن الثانیـــــة الفقــــرة فــــي و

 اشــترك أو شــرع أو ارتكــب مــن كــل دینــار ملیــون تتجــاوز ال التــي والغرامــة

 .........  العقوبـة تكـون و ، األمـوال غـسل جـرائم مـن جریمـة ارتكاب في

 اآلتیــة الحــاالت مــن أي فــي دینــار ألــف مائــة عــن تقــل ال التــي الغرامــة و

 " ......  

 األولـى الفقـرة في الغرامة مقدار حدد قد البحریني المشرع أن نالحظ و

 الثانیــة الفقــرة نجــد بینمــا ، األعلــى و األدنــى حــدیها بــین الثالثــة المــادة مــن

 دینار ملیون تتجاوز ال بأنها للغرامة األغلى المقدار تحدد المادة ذات من

 الفقــرة مــن الثــاني البنـد فــي و . العامــة للقواعــد األدنـى الحــد یــدتحد تـرك و

 و ، دینـار ألـف مائـة عن تقل ال ، للغرامة األدنى الحد على ینص الثانیة

 الحـد تحدیـد فـي یرجـع الحالـة هـذه فـي و ، تحدید دون األقصى الحد ترك

 ال الغرامــــة أن علــــى یــــنص الــــذي و الفقــــرة هــــذه مــــن األول للبنــــد األعلــــى

 بنــدیها فــي الثانیــة الفقــرة نــص مــن مــستفاد ذلــك و . دینــار ملیــون وزتتجــا

   . الثاني و األول

 فـي التنـوع مـع یتفـق الغرامـة مقـدار فـي التنـوع هذا أن تقدیري في و -

 بـأن القـول سـبق قـد و ، البحرینـي المـشرع علیهـا نص التي السجن عقوبة

 الحــاالت يفــ األمــوال غــسل جریمــة لخطــورة تقــدیره علــى یــدل األمــر هــذا

   . فیها ترتكب التي
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ــــسعودي المــــشرع نجــــد االتجــــاه ذات فــــي و - ــــنص ال ــــى ی  الغرامــــة عل

 تــرك و األقــصى الحــد لهــا حــدد لكنــه ، الــسجن عقوبــة مــع أصــلیة كعقوبــة

 نظام من عشر السادسة المادة بنص ذلك و ، العامة للقواعد األدنى الحد

 یرتكب من كل اقبیع :  "  أنه على تنص التي و األموال غسل مكافحة

 النظـام هـذا مـن الثانیـة المـادة فـي علیهـا المنصوص األموال غسل جریمة

ـــة بغرامـــة و..........  ـــد ال مالی ـــین خمـــسة علـــى تزی  اقترنـــت إذا لایر مالی

   .......   " اآلتیة الحاالت من بأي األموال غسل جریمة

 لغــس لجریمــة أصــلیة عقوبــة الغرامــة اإلمــاراتي المــشرع جعــل قــد و -

 المادة نص خالل من ذلك و ، أدنى و أقصى ًحدا لها حدد قد و األموال

   : أنه على تنص التي و ، عشر الثالثة

 ١ البنــد فــي علیهــا المنــصوص األفعــال أحــد یرتكــب مــن كــل یعاقــب" 

 تجــاوز ال التــي بالغرامــة أو .......... القــانون هــذا مــن الثانیــة المــادة مــن

   ......... " درهم ألف ثالثین عن تقل ال و درهم ألف ثالثمائة

 یعاقـب :  " أنـه علـى تـنص التـي و عـشر الخامسة المادة في كذلك و

 عــشرة عــن تقــل ال و درهــم ألــف مائــة تجــاوز ال التــي بالغرامــة أو بــالحبس

ــــــــالعقوبتین أو درهــــــــم آالف  اإلدارة مجــــــــالس أعــــــــضاء و رؤســــــــاء ًمعــــــــا ب

 " ..........  

 غـــسل لجریمـــة أصـــلیة كعقوبـــة مـــةالغرا الكـــویتي المـــشرع قـــرر كمـــا -

 مقــدارها تحدیــد ربــط أنــه إال ،  ٢٠٠٢ لــسنة ٣٥ رقــم القــانون فــي األمــوال

 ال الغرامـة مقـدار أن على نص حیث ، الغسل جریمة محل األموال بقیمة

 قیمــة كامــل علــى یزیــد ال و الجریمــة محــل األمــوال قیمــة نــصف عــن یقــل

 عـــن یقــل ال بمــا غرامـــةال عقوبــة مقــدار ضـــاعف و ) ٦ م ( األمــوال هــذه
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 ( األموال قیمة ضعف على یزید ال و ، الغسل جریمة محل األموال قیمة

   ) . ٧ م

ـــة جعلهـــا و الغرامـــة مقـــدار رفـــع أن نـــرى نحـــن و -  فـــي أصـــلیة عقوب

 اخـــــــتالف و ، عرضـــــــه الــــــسابق النحـــــــو علـــــــى ، األمــــــوال غـــــــسل جــــــرائم

 خطورة جهةموا في الجنائي المشرع رغبة یعكس ، مقدارها في التشریعات

 تضر التي األموال جرائم أخطر من حقیقتها في تعد التي و الغسل جرائم

 جمـــع یقـــصد الجـــرائم هـــذه فـــي الجـــاني أن حیـــث و ، الـــوطني باالقتـــصاد

 قـصده بنقـیض المـشرع فعاقبـه ، مـشروعة غیـر قـذرة بطریقـة ذلـك و المـال

 فـي ، مقـدارها یتجـاوز مالیـة غرامـة بفرض األموال هذه من حرمانه هو و

 علـــى بالمـــصادرة وكـــذلك ، الجریمـــة محـــل المـــال مقـــدار ، األحـــوال أغلـــب

     ًالحقا سنراه الذي النحو

  

   المصادرة -٣

 فــي تكمیلیــة كعقوبــة المــصادرة عقوبــة علــى الجنــائي المــشرع نــص لقــد

 انتهجهــا التــي العقابیــة الــسیاسة و تتفــق العقوبــة هــذه و ، األحــوال جمیــع

 قــــصده بنقــــیض األمــــوال غــــسل جریمــــة يفــــ الجــــاني معاقبــــة فــــي المــــشرع

 اآلالت أو األدوات أو الغـسل جریمـة محـل بـاألموال االنتفاع من وحرمانه

   . المستخدمة

 قـانون مـن ٢ / ١٤ المـادة فـي المـصري المـشرع علیـه نـص مـا هذا و

 األحـــوال جمیــع فـــي یحكــم و :  " أنــه علـــى تــنص التـــي و األمــوال غــسل

   "  .....المضبوطة األموال بمصادرة
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 غـــسل قـــانون مـــن ٣ / ٣ المـــادة فـــي البحرینـــي المـــشرع نـــص وكـــذلك

 حــسني الغیـر بحقـوق اإلخـالل عـدم مـع " أنـه علـى تـنص التـي و األمـوال

 باإلضـافة األموال غسل جرائم من جریمة ارتكب من كل على یحكم النیة

 مملوكــة أمــوال أیــة أو الجریمــة موضــوع األمــوال بمــصادرة المقــررة للعقوبــة

  ٩٦ ........ " الجریمة موضوع لألموال القیمة في مساویة.....  ....له

ـــالطبع المـــصادرة مـــن الهـــدف و -  محـــاوالت أمـــام الطریـــق ســـد هـــو ب

 بـأي تبییـضها یجـري التـي بـاألموال اإلفـالت األمـوال غـسل جـرائم مرتكبي

ـــان شـــكل فـــي أم نقدیـــة كانـــت ســـواء ، األمـــوال تلـــك علیهـــا صـــورة  أو أعی

                                                           
 غــسل قــانون مــن ٦ المــادة فــي الكــویتي المــشرع یــنص الــسیاق ذات فــي و -  96

 بمــصادرة و.......  ...أشــد بعقوبــة اإلخــالل عــدم مــع : "  أنــه علــى األمــوال

 و الجریمـة ارتكـاب فـي المـستخدمة الوسائط و العائدات و الممتلكات و األموال

   . النیة حسني الغیر بحقوق اإلخالل دون ذلك

 بمـصادرة الحكـم دون األسـباب مـن سـبب ألي الجنائیـة الـدعوى انقضاء یحول ال و

   ..........  " األموال غسیل عملیات من المتحصلة األموال

 : "  ..........  أنـه علـى اإلمـاراتي األمـوال غـسل قانون من ١٣ المادة تنص و -

 یعـادل مـا أو المتحـصالت تلـك قیمة تعادل ممتلكات أو المتحصالت مصادرة مع

 أو أخـــرى ممتلكـــات إلـــى ًكلیـــا أو ًجزئیـــا بـــدلت أو حولـــت إذا المتحـــصالت تلـــك

   " مشروعة مصادر من اكتسبت أخرى بممتلكات اختلطت

 : "  أنــه علــى الــسعودي األمــوال غــسل مكافحــة نظــام مــن ١٦ المــادة تــنص كمــا -

 مــصادر مــن اكتـسبت بــأموال المتحــصالت و األمـوال مــصادرة مـع............  

 المقدرة القیمة یعادل ما حدود في للمصادرة خاضعة األموال هذه كانت مشروعة

  ........ " المشروعة غیر للمتحصالت
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 أو الغـسل إنجـاز فـي المـستخدمة اآللـي الحاسـب زةكـأجه وسـائط أو عوائد

  ٩٧ . العملیة هذه في استخدامه تم آخر الیكتروني وسیط أي

 غـسل جـرائم في بالمصادرة الحكم یخل أال یجب األحوال كل في و -

 سـبیل علـى ، اكتـسب الذي كالشخص ، النیة حسن الغیر بحقوق األموال

 الجریمة هذه أموال من مال على ، بالجریمة علم دون ًعینیا ًحقا ، المثال

 .  

 هـــو الحالـــة هـــذه فـــي النیـــة حـــسن الغیـــر حمایـــة مـــن المـــشرع یقـــصد و

 ، التجاریــــة أو المدنیـــة المعـــامالت فــــي اضـــطراب حـــصول دون الحیلولـــة

 عقـــابهم ینـــالون الجریمـــة مرتكبـــي أن و الســـیما ، الســـتقرارها ًدعمـــا وذلـــك

   ٩٨ . الغرامة و السجن في المتمثل

 هـذا مـن یـستفید فـال النیـة حـسن یكـن لـم الغیـر هـذا أن بتث لو لكن -

   . المصادرة تتم بالتالي و الحكم

 األمــوال غــسل جــرائم نطــاق فــي المــصادرة أن إلــى اإلشــارة تجــدر و -

 بــأن تقــضي العامــة القواعــد أن حیــث غیرهــا عــن تختلــف خــصوصیة لهــا

 یــتم ملــ أو هلــك لــو أمــا ، المــصادرة محــل الــشيء ضــبط إذا تــتم المــصادرة

   . للمصادرة محل فال ضبطه

 جریمـة فـي یقـرر و القواعـد تلـك على یخرج الجنائي المشرع نجد لكننا

 فـي مـساویة أموال أیة أو الجریمة موضوع األموال مصادرة األموال غسل

 أو ) البحرینــــي القــــانون مــــن ٣ م ( للجــــاني مملوكــــة تكــــون و لهــــا القیمــــة

 حـال فـي المـصادرة محـل مـوالاأل قیمـة تعـادل الجـاني علـى غرامة یفرض
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                                             -          - ٦١٥

 / ١٤ م ( النیة حسن الغیر إلى فیها التصرف حالة في أو ضبطها تعذر

ـــــــك قیمـــــــة قیمتهـــــــا تعـــــــادل ممتلكـــــــات أو ) المـــــــصري القـــــــانون مـــــــن ٢  تل

   )  اإلماراتي القانون من ١٣ م ( المتحصالت

 فــي الجــاني معاقبــة فــي المــشرع لــدى الواضــحة الرغبــة علــى یــدل وهــذا

   . الجریمة هذه خطورة و تتناسب بعقوبات الغسل جریمة

 المنـصوص الجنایـة بعقوبـة الحكـم أن إلـى ًأیـضا اإلشـارة تجـدر كما -

 و الحقـوق مـن علیه المحكوم حرمان یقتضي األموال غسل لجریمة علیها

 كعقوبــات ، العقوبــات قــانون مــن ٢٥ المــادة فــي علیهــا المنــصوص المزایـا

 یــنص ألن حاجــة دون جنایــة بــةبعقو صــادر حكــم كــل علــى تترتــب تبعیــة

   . القانون بقوة تطبق ألنها بالعقوبة الصادر حكمه في القاضي علیها

 الــذي المــدني بالتجریــد البحرینــي التــشریع فــي العقوبــات هــذه تعــرف و

 ٤٩ م  ( سنة عشرة خمس مدته تتجاوز ال و سنین ثالث على مدته تزید

  ٩٩ ) . بحریني عقوبات

  

   الشروع و التامة جریمةال بین المساواة ًثانیا

  

 الغـسل لجریمـة أصـلیة كعقوبـة السجن عقوبة قرر قد المشرع أن قدمنا

 للجریمــة مقــررة العقوبــة هــذه و ، التــشریعات بــین المقــدار اخــتالف علــى ،

   . شروع صورة في أو تامة وقعت سواء

                                                           
 االكتفـاء رأیـت قـد و ، المـذكورة المـواد یراجـع ًتفـصیال العقوبـات هـذه لمعرفـة -  99

  . لإلطالة ًتجنبا إلیها باإلشارة



                                             -          - ٦١٦

 یعاقــب المــشرع أن ، الــشروع و التامــة الجریمــة بــین ، المــساواة علــة و

 الفعــل كــان ســواء واحــدة فــالخطورة ، الفعــل علــى ال الجــاني خطــورة علــى

   . ارتكابه في شرع أو ًتاما

 الــشروع علــى العقــاب قــرر قــد المــشرع كــان إذا أنــه١٠٠ الــبعض یــرى و

   . ًخائبا أو ًموقوفا الشروع یكون أن یستوي فانه

ـــة مـــن و  الالزمـــة اإلجـــراءات الجـــاني یتخـــذ أن الموقـــوف الـــشروع أمثل

 یــضبط أنــه إال البنــوك أحــد األولیــة الجریمــة مــن المتحــصل المــال إلیــداع

   . المال إیداع أثناء

 بــأموال عقــارات بــشراء شــخص یقــوم أن الخائــب الــشروع أمثلــة مــن و

 انتقلــت قــد المــشتراة العقــارات ملكیــة أن ًمعتقــدا مــشروع غیــر مــصدر ذات

   . شرائها عقب یضبط ثم تسجیلها اجراءات یتخذ فال الشراء بمجرد إلیه

 التامــــة الجریمــــة بــــین ، المــــصري المــــشرع قررهــــا التــــي المــــساواة و -

 غــسل قــانون مــن ١٤ المــادة صــیاغة مــن تتــضح ، العقوبــة فــي والــشروع

   : أنه على تنص التي و األموال

 مثلـــي تعـــادل بغرامـــة و ســـنوات ســبع تجـــاوز ال مـــدة بالـــسجن یعاقــب" 

 غــسل جریمــة ارتكــاب فــي شــرع أو ارتكــب مــن كــل الجریمــة محــل األمــوال

 و ........ " القـــانون هـــذا مـــن ٢ المـــادة فـــي علیهـــا المنـــصوص األمـــوال

 ( سـنین ثـالث عن السجن عقوبة تنقص أن یجوز ال العامة لألحكام ًوفقا

   ) . مصري عقوبات ١٦ م
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                                             -          - ٦١٧

 البحرینــي القــانون مــن ٣ المــادة فقــرات فــي المــساواة هــذه تتــضح و -

 تـنص حیـث ، اإلرهـاب لتمویـ و األموال غسل حظر و بمكافحة الخاص

  ١٠١ : أنه على األولى الفقرة

 ســـنوات عـــشر عـــن یقـــل ال الـــذي الـــسجن أو المؤبـــد بالـــسجن یعاقـــب" 

 فـي علیهـا المنـصوص الجـرائم إحـدى فـي الشروع على یعاقب و.......  

   " التامة للجریمة المقررة العقوبة بذات السابقتین الفقرتین

 علـى ، ترقیمهـا إعـادة بعد ، ادةالم ذات من الثانیة الفقرة تنص كما -

   : أنه

 ال التــــي الغرامــــة و ســــنین ســــبع علــــى تزیــــد ال مــــدة بالــــسجن یعاقــــب" 

 جریمة ارتكاب في اشترك أو شرع أو ارتكب من كل دینار ملیون تتجاوز

   " األموال غسل جرائم من

 مجـــــال فـــــي وردت التـــــي و الواضـــــحة النـــــصوص خـــــالف علـــــى و -

 والتـي ، البحریني و المصري للتشریع بالنسبة ، ذكرها السابق ، العقوبات

 األمـوال غـسل مجـال في الشروع و التامة الجریمة بین العقوبة في تساوي

 على تنص التي المواد في وردت أخرى تشریعات في المساواة هذه نجد ،

   . التجریم

 فـي األموال غسل قانون في الكویتي المشرع علیه نص ما ذلك من و

 غــسیل لجریمــة ًمرتكبــا عــد : " أنــه علــى تــنص التــي و نــهم الثانیــة المــادة

 : ارتكابهــــا فــــي شــــرع أو التالیــــة األفعــــال أحــــد ارتكــــب مــــن كــــل األمــــوال

 " ..........  

                                                           
 أحكــام بعــض بتعــدیل الخــاص ٢٠٠٦ لــسنة ٥٤ رقــم بالقــانون مــضافة  -  101

  األموال غسل مكافحة و حظر بشأن ٢٠٠١ لسنة ٤ رقم القانون



                                             -          - ٦١٨

 نـصوص مجـال فـي المـساواة هـذه علـى الـسعودي المشرع نص كما -

 التـي و األمـوال غـسل مكافحـة نظـام مـن األولى المادة في ذلك و التجریم

    :أنه على تنص

 یقــصد فیــه الــشروع أو فعــل أي ارتكــاب : األمــوال غــسل" ........   

 للــــشرع ًخالفــــا مكتــــسبة أمــــوال حقیقــــة أصــــل تمویــــه أو إخفــــاء ورائــــه مــــن

   ....." المصدر مشروعة كأنها تبدو جعلها و أوالنظام

 ) ه ( الخامــسة فقرتهــا فــي ، النظــام ذات مــن الثانیــة المــادة تــنص و

   : أنه على

 التالیـة األفعـال مـن ًأیـا فعل من كل األموال غسل جریمة ًمرتكبا یعد" 

 ............. :  

 تقــــدیم أو التحــــریض أو المــــساعدة أو االتفــــاق بطریــــق االشــــتراك – ه

 فـــــي الــــشروع أو التــــستر أو التواطـــــؤ أو التــــسهیل أو النــــصح أو المــــشورة

   " المادة هذه في علیها المنصوص األفعال من أي ارتكاب

 للجریمــة المقــررة العقوبــة فــي المــساواة هــذه أن إلــى شــارةاإل تجــدر و -

 القاضــي اســتعمال دون یحــول ال الــشروع صــورة فــي أو تامــة وقعــت ســواء

  ١٠٢ . العامة القواعد حدود في أقل بعقوبة الحكم في التقدیریة سلطته

                                                           
 ، القـانون مـشروع مناقـشة أثنـاء ، الـشعب مجلـس رئـیس السید أشار قد و -  102

ــین العقــاب فــي التــسویة شــأن فــي الحــظ المــشرع أن إلــى  و التامــة الجریمــة ب

 للقاضـي و ، الشخـصي بالمـذهب ذلـك فـي ًمعتـدا ، الجـاني خطورة فیها الشروع

 علــى یوقــع أن بهــا النطــق عنــد العقوبــة تفریــد فــي لــسلطته ًوفقــا الحــال بطبیعــة

 ًفـضال لـه و ، للعقوبـة المقررة الحدود في أخف عقوبة الشروع حالة في الجاني

 القــضائیة بــالظروف الخاصــة العقوبــات قــانون مــن ١٧ المــادة تطبیــق ذلــك عــن



                                             -          - ٦١٩

 أن یمكــن التــي بالــصور تتعلــق مالحظــة هنــاك أن الــبعض یــرى و -

 المـشرع تعریـف ضوء في ، األموال غسل بارتكا في الشروع فیها یتحقق

 بكـــل ) ب ( األولـــى للمـــادة ًوفقـــا یتحقـــق الـــذي ، األمـــوال لغـــسل المـــصري

 ........ فیهـا التـصرف أو حیازتهـا أو أمـوال اكتـساب على ینطوي سلوك

 في علیها المنصوص الجرائم من جریمة من متحصلة كانت إذا آخره إلى

 القصد كان متى بذلك العلم مع موالاأل غسل مكافحة قانون من ٢ المادة

 فلــو  . آخــره إلــى ....... طبیعتــه تمویــه أو المــال إخفــاء الــسلوك هــذا مــن

 مكافحـة قـانون ألحكـام الخاضـعة المالیـة المؤسـسات إلحـدى شـخص تقدم

 بــإجراء المخــتص الموظــف قــدر و ، إیــداع عملیــة إلجــراء األمــوال غــسل

 الـــشخص هـــذا یعتبـــر فهـــل  .األمـــوال غـــسل شـــبهة تتـــضمن أنهـــا العملیـــة

 عملیــة أن ذلــك بعــد تبــین إذا ، األمــوال غــسل فــي الــشروع لجریمــة ًمرتكبــا

ـــة بالفعـــل تخفـــي اإلیـــداع  كـــان إذا أخـــرى بعبـــارة و ؟ األمـــوال غـــسل عملی

 حالــة فــي العملیــة تنفیــذ وقــف المالیــة المؤســسات علــى یفــرض لــم القــانون

 فمـا ، األمـوال غـسل حـةمكاف وحـدة بإخطـار فقـط ملزمة أنها إذ ، االشتباه

 أن الفـــرض و ، الحالـــة هـــذه فـــي الـــشروع فیهـــا یتحقـــق التـــي اللحظـــة هـــي

   ١٠٣ . بالفعل تنفیذها جرى العملیة

   بالتقادم العقوبة أو الدعوى سقوط عدم  ًثالثا

                                                                                                                             

 ١٦ ، ٧٧ الجلـسة مضبطة ، الشعب مجلس مضبطة ذلك في راجع "  المخففة

  . ٣٣ ، ٣٢ ص  ٢٠٠٢/ ٥/ 
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 ص – ٢٠٠٣ القـاهرة – العربیـة النهضة دار – المصري القانون في مكافحتها

١٧٧ .  



                                             -          - ٦٢٠

 ترفـع أن یجـب مـدة لهـا تحـدد الجنائیـة الدعوى فإن العامة للقواعد ًوفقا

 ، الجریمـة نـوع حسب تختلف المدة ذهه و ، بالتقادم سقطت إال و خاللها

   . مخالفة أو جنحة أو جنایة كانت إذا

 العقوبــة تنقــضي حیــث بهــا المحكــوم للعقوبــة بالنــسبة األمــر یــصدق و

   . تنفیذها أو تطبیقها دون الزمن من فترة مرور بعد

 الــــــسلطات تتخـــــذ أن دون الجریمــــــة وقـــــوع علـــــى معینــــــة فتـــــرة فمـــــرور

 ، فیهــا الــسیر أو الجنائیــة الــدعوى لتحریــك یــةالقانون اإلجــراءات المختــصة

 ألن ذلــك و . العقــاب فــي الدولــة ســلطة انقــضاء ذلــك علــى القــانون یرتــب

 یــــسبب أمــــر طویلــــة فتــــرة الجریمــــة مرتكــــب و المجتمــــع بــــین النــــزاع بقــــاء

   . المجتمع في ًاضطرابا

ـــا و ـــادم فـــان األمـــر كـــان مـــا ًأی ـــانون مجـــال فـــي التق ـــائي الق  یلقـــى الجن

 العقوبـة تتقـادم حیث ، العقوبات قانون مجال في أولهما مختلفین تطبیقین

 و ، تنفیـذ دون محـددة زمنیـة مـدة الحكـم صـدور علـى مـضت إذا الصادرة

 العقوبـة تـسقط : " بقولها جنائیة إجراءات ٥٢٨ المادة علیه نصت ما هو

 اإلعــدام عقوبــة إال میالدیــة ســنة عــشرین بمــضي جنایــة فــي بهــا المحكــوم

 جنحة في بها المحكوم العقوبة تسقط و ، سنة ثالثین بمضي طتسق فإنها

 بمـضي مخالفـة فـي بهـا المحكـوم العقوبـة تـسقط و ، سـنین خمـس بمـضي

   " سنتین

 الــدعوى تتقــادم حیــث الجنائیــة اإلجــراءات قــانون مجــال فــي ثانیهمــا و

 اتخـاذ دون الجریمـة ارتكـاب تـاریخ مـن محـددة زمنیـة مـدة بمضي الجنائیة

 الجریمـــة مرتكـــب عقـــاب فـــي الدولـــة حـــق یـــسقط حیـــث ، فیهـــا إجـــراء أي

 . الحـق هـذا السـتیفاء الالزمـة الجنائیـة الـدعوى بالتـالي تنقضي و بالتقادم



                                             -          - ٦٢١

 تنقـضي : " أن علـى الجنائیـة اإلجـراءات قانون من ١٥ المادة نصت فقد

 الجریمـة وقـوع یـوم مـن سـنین عشر بمضي الجنایات في الجنائیة الدعوى

 بمـضي المخالفـات مـواد فـي و ، سـنین ثـالث بمـضي جنحال مواد في و ،

  ١٠٤ " ذلك خالف على القانون ینص لم ما سنة

   العامة القواعد على الخروج -

 هـذه على خرج قد المشرع أن األموال غسل جریمة في نالحظ نحن و

 األمـر وكذلك ، بالتقادم الجنائیة الدعوى سقوط عدم على فنص ، القواعد

 الغسل جریمة تناولت التي التشریعات بعض في ذلك و . للعقوبة بالنسبة

   النص هذا مثل تتضمن لم أخرى تشریعات نجد بینما ،

 األموال غسل بشأن ٢٠٠٢ لسنة ٨٠ رقم المصري القانون خال حیث

 و اإلمــاراتي القــانون كــذلك و ، ذلــك إلــى یــشیر نــص أي مــن تعدیالتــه و

 التـشریعین مـن بـأي ردیـ لـم حیـث ، الـسعودي األموال غسل مكافحة نظام

 القواعــد و لألحكــام الجــرائم هــذه خــضوع یعنــي ممــا . ذلــك علــى یــنص مــا

   . إلیها اإلشارة سبق التي ، العامة

 فــي سیاســته مــن انطالقــا ، البحرینــي المــشرع نجــد ذلــك خــالف وعلــى

 الناشــئة الجنائیــة الــدعوى تقــادم عــدم علــى یــنص ، الغــسل جــرائم مكافحــة

 غـسل حظـر و مكافحـة قـانون فـي الـواردة لجـرائما مـن جریمـة ارتكـاب عن

ـــه الثالثـــة المـــادة فـــي ذلـــك و . اإلرهـــاب تمویـــل و األمـــوال  فقرتهـــا فـــي من
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  . الجنائیة الدعوى ءانقضا مدة على تنص



                                             -          - ٦٢٢

 بانقــضاء الخاصــة األحكــام تــسري ال : " أنــه علــى تــنص التــي و الــسابعة

 فـــي علیهـــا المنـــصوص المـــدة بمـــضي العقوبـــة ســـقوط و الجنائیـــة الـــدعوى

 و الجــــرائم علــــى آخــــر قــــانون أي أو الجزائیــــة المحاكمــــات أصــــول قــــانون

   " القانون هذا في علیها المنصوص العقوبات

 قـــانون مـــن التاســـعة بالمـــادة ذلـــك علـــى الكـــویتي المـــشرع نـــص كمـــا -

 الـدعوى المـدة بمـضي تـسقط ال : " أنـه علـى تـنص التـي و األموال غسل

ـــة  هـــذا مـــن ٢ المـــادة فـــي علیهـــا المنـــصوص الجـــرائم مـــن أي فـــي الجزائی

   . به العمل بعد تقع التي و القانون

 القــانون بهــذا العمــل بعــد بهــا المحكــوم العقوبــة المــدة بمــضي تــسقط وال

   . منه ٢ المادة في علیها المنصوص الجرائم في

 فـــي الجــزاء قـــانون مــن ٨٢ ، ٨١ المــادتین أحكـــام تطبیــق یجــوز ال و

    " الجرائم هذه شأن

 جــرائم فــي بالتقــادم الجنائیــة الــدعوى ســقوط یجیــز ال الكــویتي فالمــشرع

 حـین ذلك من أبعد ذهب بل ، العقوبة تقادم یجیز ال كما ، األموال غسل

 ، بالعقـاب النطـق بعـدم الخاصـة ٨١ المـادة تطبیـق جـواز عـدم على نص

 ٢ المــادة فــي الــواردة للجــرائم بالنــسبة التنفیــذ بوقــف الخاصــة ٨٢ المــادة و

 نظرتـه فـي الكویتي عالمشر رغبة یعكس هذا و . األموال غسل قانون من

ــــشددة ــــى لخطورتهــــا إدراكــــه و األمــــوال غــــسل لجــــرائم المت  و المجتمــــع عل

   . الوطني االقتصاد

 الـسعودي كـذلك و ، المصري المشرع على یجب أنه تقدیري في و -

 قــانون نــصوص تتــضمن أن و الجنائیــة الــسیاسة هــذه تبنــي ، اإلمــاراتي و

 التقــــادم ســــریان منــــعت التــــي النــــصوص هــــذه مثــــل إضــــافة األمــــوال غــــسل



                                             -          - ٦٢٣

 لمــا . األمــوال غـسل بجــرائم المتـصلة العقوبــة أو الجنائیـة للــدعوى بالنـسبة

 الجـــــرائم هـــــذه أن حیـــــث ، الجـــــرائم هـــــذه مكافحـــــة فـــــي أهمیـــــة مـــــن لـــــذلك

 یــصعب وســائل مــن لمرتكبیهــا لمــا اكتــشافها یــصعب لخطورتهــا باإلضــافة

   . العامة السلطات إلیها تهتدي أن األحیان من كثیر في

 بعـــــض اإلجرامیـــــة أنـــــشطتها فـــــي تـــــشارك التـــــي الجـــــرائم فـــــي اصـــــةخ

    . الجرائم هذه على التغطیة بدور تقوم التي و المؤسسات

  

  

  

  الثاني المطلب

  المعنوي للشخص المقرر الجنائي الجزاء

 المعنـوي الشخص معاقبة في واضحة جنائیة سیاسة المشرع انتهج لقد

 دون وذلــك ، األمــوال غــسل ةجریمــ عــن بحقــه الجنائیــة المــسئولیة قیــام و

   . أولصالحه باسمه یعمل الذي الطبیعي الشخص بمسئولیة اإلخالل

 بــــه تقــــوم الــــذي الكبیــــر للــــدور منــــه ًتقــــدیرا الجنائیــــة الــــسیاسة هــــذه و

 لجریمـــة اإلجرامــي النـــشاط تحقیــق فـــي المالیــة غیـــر و المالیــة المؤســسات

 فــي الحدیثــة جاهــاتاالت مــع تتفــق العقابیــة الفلــسفة هــذه أن كمــا . الغــسل

 تتفـــق عقوبـــات توقیـــع إمكانیـــة و ًجنائیـــا المعنـــوي الـــشخص مـــسئولیة قیـــام

   . وطبیعته



                                             -          - ٦٢٤

 بمكافحــة الخــاص المــصري القــانون مــن ١٦ المــادة أفــصحت قــد و -

   : أنه على األموال غسل

 اعتبـــاري شـــخص بواســـطة الجریمـــة فیهـــا ترتكـــب التـــي األحـــوال فـــي" 

 الوفـاء عـن بالتـضامن ًمسئوال عتبارياال الشخص یكون و ،............ 

 التـــي الجریمـــة كانـــت إذا تعویـــضات و مالیـــة عقوبـــات مـــن بـــه یحكـــم بمـــا

 باسـمه العـاملین أحـد مـن ارتكبـت قـد القـانون هـذا ألحكـام بالمخالفة وقعت

 الحكـم بنـشر باإلدانـة الـصادر الحكـم فـي المحكمة تأمر و ، . لصالحه و

 و . االنتشار واسعتي یومیتین تینجرید في االعتباري الشخص نفقة على

 تجاوز ال لمدة االعتباري الشخص نشاط بوقف تقضي أن للمحكمة یجوز

  ١٠٥ . " سنة

 الـشخص علـى الموقعـة الجـزاءات علـى البحریني المشرع ینص كما -

 في : " أنه على تنص التي و الرابعة فقرتها في الثالثة المادة في المعنوي

 اعتبـاري شـخص بواسـطة األمـوال غـسل یمـةجر فیها ترتكب التي األحوال

 االعتباري الشخص یعاقب ، الطبیعي الشخص بمسئولیة اإلخالل دون و

   " الجریمة موضوع األموال مصادرة مع القانون هذا في المقررة بالغرامة

 القانون في المعنوي الشخص عقوبة على اإلماراتي المشرع نص و -

 تـــنص التـــي و ، منـــه ١٤ ادةالمـــ فـــي ، األمـــوال غـــسل بمكافحـــة الخـــاص

 القــــانون هــــذا مــــن ٣ المــــادة حكــــم یخـــالف مــــن كــــل یعاقــــب : " أنــــه علـــى

 ألــف ثالثمائــة علــى تزیــد ال و درهــم ألــف مائــة عــن تقــل ال التــي بالغرامــة
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 تلـــك قیمـــة قیمتهـــا تعـــادل ممتلكـــات أو المتحـــصالت مـــصادرة مـــع ، درهـــم

 ًجزئیـــا دلتبـــ أو حولـــت إذا المتحـــصالت تلـــك یعـــادل مـــا أو المتحـــصالت

 اكتــسبت أخــرى بممتلكــات اختلطــت أو أخــرى ممتلكــات إلــى ًكلیــا أوبــدلت

  ١٠٦ " مشروعة مصادر من

 الخــــاص القــــانون فــــي الكــــویتي المــــشرع یــــنص الــــسیاق ذات فــــي و -

 : "  أنــــــــــــه علــــــــــــى منــــــــــــه ١٢ المــــــــــــادة فــــــــــــي األمــــــــــــوال غــــــــــــسل بتجــــــــــــریم

 ونملیـــــ تجـــــاوز ال التـــــي بالغرامـــــة الـــــشركة تعاقـــــب و..................  

 أجهزتهـــــا أحـــــد بواســـــطة باســـــمها أو لحـــــسابها الجریمـــــة وقعـــــت إذا دینـــــار

 بإلغـــــاء المحكمـــــة تحكـــــم و بهـــــا العـــــاملین أحـــــد أو ممثلیهـــــا أو أومـــــدیریها

 ارتكـاب بغـرض أنـشئت قـد الـشركة كانـت إذا النـشاط مزاولة في الترخیص

   . القانون هذا من الثانیة المادة في علیها المنصوص الجرائم إحدى

 والعائــدات الممتلكــات و األمــوال بمــصادرة یحكــم األحــوال جمیــع فــي و

 بحقوق اإلخالل دون ذلك و ، الجریمة ارتكاب في المستخدمة الوسائط و

 جریــدتین فــي و الرســمیة الجریــدة فــي الحكــم ینــشر و ، النیــة حــسني الغیــر

   .......... " یومیتین

 مــوالاأل غــسل مكافحــة نظــام مــن عــشر التاســعة المــادة نــصت كمــا -

   : أنه على السعودي

                                                           
 المالیـة المنشآت تكون : " أنه على القانون ذات من الثالثة المادة تنص و -  106

 مـسئولة الدولـة فـي العاملـة االقتـصادیة و ریةالتجا و األخرى المالیة والمنشآت

 وذلــك ًعمــدا لحــسابها أو باســمها ارتكبــت إذا األمــوال غــسل جریمــة عــن ًجنائیــا

  . " القانون في علیها المنصوص اإلداریة بالجزاءات إخالل دون



                                             -          - ٦٢٦

 علـــى توقـــع أن المختـــصة الجهـــة ترفعـــه مـــا علـــى ًبنـــاء بحكـــم یجـــوز" 

 ألحكــــام ًوفقــــا مــــسئولیتها یثبــــت التــــي المالیــــة غیــــر و المالیــــة المؤســــسات

 لایر ألـف مائـة عـن تقـل ال مالیة غرامة النظام هذا من ) ٣-٢ ( المادتین

   " الجریمة حلم األموال قیمة یعادل ما على تزید ال و سعودي

 المقــررة الجنائیــة الجــزاءات أن یتــضح النــصوص هــذه خــالل مــن و -

 طبیعـة مـع تتناسـب و تتنـوع األمـوال غـسل جریمـة عـن المعنـوي للشخص

   : هي و المعنوي الشخص

   . المالیة الغرامة -١

 و اآلالت أو الجریمـــة موضـــوع أو المـــضبوطة لألمـــوال المـــصادرة -٢

 وراء مــــن الممتلكــــات و العائــــدات أو  كابهــــاارت فــــي المــــستخدمة الوســــائط

   . اإلجرامي النشاط

   . سنة تجاوز ال لمدة االعتباري الشخص نشاط وقف -٣

ــــرخیص إلغــــاء -٤ ــــة الت ــــشاط لمزاول ــــشركة كانــــت إذا الن ــــد ال ــــشئت ق  أن

   . الغسل لغرض

 یــومیتین جریـدتین فـي أو الرسـمیة الجریــدة فـي الحكـم بنـشر األمـر -٥

   . األحوال بعض في ًمعا فیهما وأ االنتشار واسعتي

 تمثــل أنهــا إلــى باإلضــافة ، العقوبــات هــذه أن نظــري وجهــة مــن و -

 مبـدأ إقرار في تساهم فهي ، المالیة غیر و المالیة للمؤسسات ًرادعا ًجزاء

   . واضح و صریح بشكل المعنوي للشخص الجنائیة المسئولیة



                                             -          - ٦٢٧

  

  

  

  

  

  

  الثاني المبحث

  األموال غسل ائمجر في العقوبة من اإلعفاء

 المــــــشرع یقــــــرر التــــــي الحــــــاالت بأنهــــــا العقــــــاب موانــــــع تعــــــرف       

 تتعلـــق أســـباب إلـــى ًاســـتنادا الجـــاني علـــى العقـــاب توقیـــع عـــدم بمقتـــضاها

 فـي تـؤثر ال العقـاب فموانـع . االجتماعیـة المـصلحة أو الجنائیـة بالسیاسة

 ٕوان قائمــة اعنهــ مــسئولیته تظــل إذ ، الجریمــة لمرتكــب الجنائیــة المــسئولیة

  ١٠٧ . علیه العقوبة تطبیق یمتنع كان

                                                           
 سـیادته یـشیر و – ٨٠ ص – السابق المرجع – طنطاوي حامد إبراهیم . د -  107

 لـیس العقـاب مـن اإلعفاء أن المقرر من : " بأنه لذلك ًیقاتطب قضي قد أنه إلى

 الـذي الجـاني لمـصلحة مقـرر هو بل ، الجنائیة للمسئولیة ًمحوا أو للفعل إباحة

 العقـاب اسـتحقاق و الجنائیـة للمسئولیة عناصر شخصه في و فعله في تحققت

 بعـد الجـاني عـن العقوبـة حـط هـو أثـر مـن العقاب من المعفي للعذر ما كل و. 



                                             -          - ٦٢٨

 ًمانعــا األمــوال غــسل مكافحــة قــانون فــي المــصري المــشرع تبنــى قــد و

 بهـا العلـم قبـل الجریمـة عن باإلبالغ الجناة من یبادر من لكل العقاب من

 األمــوال أو الجنــاة بــاقي ضــبط بهــا العلــم بعــد اإلبــالغ علــى ترتــب إذا أو

 فــــي الجنائیـــة العدالـــة بتفعیـــل تتعلـــق العتبـــارات ذلـــك و ، الجریمـــة محـــل

  ١٠٨ . األموال غسل عملیات مواجهة

 تعدیلها بعد ، األموال غسل مكافحة قانون من ١٧ المادة نصت قد و

  ١٠٩ : أنه على ،

                                                                                                                             

 المجــرم اعتبــار أو ذاتهــا فــي الجریمــة قیــام ذلــك یمــس أن دون إدانتــه اســتقرار

   "ًأصال للعقاب ًمستحقا عنها ًمسئوال العقاب من المعفي

 . ٦٦٢ ص – ٩٦ رقم – ٤٢ س – النقض أحكام – ٢٢/٤/١٩٩١ مصري نقض
 طلــب علــى ًردا – القــانون مـشروع مناقــشة إبــان – العــدل وزیـر الــسید قــال -  108

 المرشـدین الجنـاة تكافيء ألنها المادة هذه بإلغاء الشعب مجلس أعضاء ضبع

 ، عـصابات عـادة یرتكبهـا و الخفـاء فـي تتم أن األموال غسل جرائم طبیعة إن" 

 علـى نـشجع حتـى المكافـأة هـذه مثـل تقریـر تبـرر الحقیقیـة الجنائیة السیاسة و

 إلنجـــاح طهانـــشا إحبـــاط و العـــصابات هـــذه صـــفوف شـــق و بـــالجرائم اإلبـــالغ

ــــتهم ــــبهم و مالحق ــــس مــــضبطة " تعق ــــشعب مجل ــــسة – ال / ١٩/٥ – ٧٧ الجل

  . ٥٣ ص – ٢٠٠٢
 ٢٠٠٢ لـسنة٨٠ رقـم القانون من ١٧ بالمادة المقرر القدیم النص كان لقد -  109

 العقوبـات مـن یعفى : " أنه على ینص ، بالمتن إلیه المشار بالنص تعدیله قبل

 بـإبالغ الجنـاة مـن بادر من كل القانون هذا من ١٤ المادة في المقررة األصلیة

 حــصل فــاذا ، بهــا العلــم قبــل بالجریمــة المختــصة الــسلطات مــن أي أو الوحــدة

 بـاقي ضـبط اإلبالغ شأن من یكون أن لإلعفاء تعین بالجریمة العلم بعد اإلبالغ

 لــسنة ٧٨ رقــم للقــانون اإلیــضاحیة المــذكرة اشــارت وقــد " الجریمــة محــل الجنـاة



                                             -          - ٦٢٩

 أحــدهم بــادر إذا ، األمــوال غــسل جریمــة فــي الجنــاة تعــدد حالــة فــي" 

 و بالجریمــة ، یــقالتحق أو باالســتدالل المختــصة الــسلطات مــن أي بـإبالغ

 بعـد أبلـغ أو ، بهـا الـسلطات هـذه مـن ألي علـم أول قبـل فیهـا الجناة باقي

 األمـوال أو الجنـاة بـاقي ضـبط إلـى تبلیغـه أدى و بالجریمـة الـسلطات علـم

 ، الــــشروط هــــذه تــــوافر قــــدرت متــــى ، المحكمــــة تقــــضي ، الجریمــــة محــــل

 الفقـرة فـي رتینالمقـر الغرامـة و الـسجن عقـوبتي مـن المبلـغ الجـاني بإعفاء

 العقوبــــات مــــن غیرهمــــا دون ، القــــانون هــــذا مــــن ١٤ المــــادة مــــن األولــــى

   " ذاتها المادة من الثانیة الفقرة في المقررة التكمیلیة

 مكافحـــة قـــانون مـــن الثالثـــة المـــادة فـــي البحرینـــي المـــشرع نـــص كمـــا -

 ىیعفـ : " أنـه علـى ، الترقیم تعدیل بعد ، الثامنة فقرتها في األموال غسل

 بـــإبالغ الجنــاة مـــن بــادر مـــن كــل القـــانون هــذا فـــي المقــررة العقوبـــات مــن

 بهـا علمها قبل اإلرهاب تمویل و األموال غسل جریمة عن المنفذة الوحدة

 یوصــل أن تعــین بالجریمــة المنفــذة الوحــدة علــم بعــد اإلبــالغ حــصل فــإذا ،

   " األموال أو الجناة باقي ضبط إلى ًفعال اإلبالغ

                                                                                                                             

 ضـبط هـو االسـتبدال هـذا مـن الهدف أن إلى ، السابق للنص معدلال ، ٢٠٠٣

 فـي غمـوض أو لـبس أي إلزالـة بوضـوح اإلعفـاء شـروط كافة بیان و الصیاغة

 خـارج تطبیقـه نطـاق یمتـد األمـوال غـسل مكافحـة قانون أن و خاصة ، التفسیر

 عالمیـة مـع و التطبیـق عالمیـة مـع یتناسـب واضـح نـص ذلك عن فلزم ، مصر

 لجنــة مــن المــشتركة اللجنــة تقریــر االتجــاه ذات فــي و . األمــوال غــسل جریمــة

 االقتــصادیة و المالیــة الــشئون لجنـة مكتــب و التــشریعیة و الدســتوریة الـشئون

ــر و ٢٤/٥/٢٠٠٣ بتــاریخ الــشورى بمجلــس ــة مــن المــشتركة اللجنــة تقری  لجن

 بمجلــس االقتــصادیة الــشئون لجنــة مكتــب و التــشریعیة و الدســتوریة الــشئون

  . ٢٨/٥/٢٠٠٣ بتاریخ الشعب



                                             -          - ٦٣٠

 الخـــاص القـــانون مـــن ١٠ المـــادة فـــي الكـــویتي شرعالمـــ نـــص قـــد و -

 العقوبــــة مــــن تعفــــي أن للمحكمــــة : " أنــــه علــــى األمــــوال غــــسل بمكافحــــة

ــــررة ــــادر مــــن كــــل ٧ ، ٦ بالمــــادتین المق ــــاة مــــن ب  الــــسلطات بــــإبالغ الجن

   . " بها علمها قبل مرتكبیها و الجریمة عن المختصة

 مـن ١٦ مـادةال فـي یـنص السعودي المشرع نجد السیاق ذات في و -

 للمحكمــة و : " ................ أنــه علــى  األمــوال غــسل مكافحــة نظــام

 المتحــــصالت أو األمــــوال مالــــك العقوبــــات هــــذه مــــن تعفــــي أن المختــــصة

 علمهـا قبـل ، السلطات أبلغ إذا مستخدمیها أو حائزها أو التجریم موضوع

 فیدیـــست أن دون المـــشتركین هویـــة و المتحـــصالت أو األمـــوال بمـــصادر ،

   " عائداتها من

 ٢٠٠٢ لــسنة ٤ رقــم القــانون فــي اإلمــاراتي المــشرع یــنص لــم بینمــا -

 عـــــرض ســـــبق التـــــي اإلعفـــــاء حالـــــة علـــــى األمـــــوال غـــــسل تجـــــریم بـــــشأن

   . العامة للقواعد ذلك ًتاركا ، نصوصها

 ، النــصوص هــذه تــضمنتها التــي األحكــام أهــم یلــي فیمــا نتنــاول و -

 نطــــاق األول المطلــــب : مــــستقلین نمطلبــــی فــــي ذلــــك و ، ذكرهــــا الــــسابق

   . اإلعفاء حاالت  الثاني المطلب  ،   اإلعفاء

  

  

  



                                             -          - ٦٣١

  

  

  

  

  األول المطلب

  اإلعفاء نطاق

ــــــا ، اإلعفــــــاء نطــــــاق یتحــــــدد ــــــات ، إلیهــــــا المــــــشار للمــــــواد ًوفق  بالعقوب

   :  یلي فیما ذلك ونبین،  واألشخاص

  العقوبات حیث من األول الفرع

 األمـوال غـسل بمكافحـة الخـاص مـصريال القـانون مـن ١٧ المادة نجد

 و ، منــه ١٤ بالمــادة المقــررة األصــلیة العقوبــات علــى النطــاق هــذا تقــصر

   . النسبیة الغرامة و السجن : هي

 اإلضــافیة الغرامــة أو ، وجوبیــة تكمیلیــة عقوبــة بوصــفها المــصادرة أمــا

 أو الغـسل جریمـة موضـوع األمـوال ضـبط تعذر حال في للمصادرة البدیلة

 كـــان لـــو إذ ، اإلعفــاء یـــشملها فـــال النیــة حـــسن الغیـــر إلــى فیهـــا رفالتــص



                                             -          - ٦٣٢

 معـه المتـورطین عـن یبلـغ أن الجنـاة مـن أي بوسـع لكـان للمـصادرة ًشامال

  ١١٠ . ًمعا باألموال و العقاب من لفلت و األموال غسل في

 قـــانون مـــن ٣٠ المـــادة مـــن الثانیـــة للفقـــرة ًوفقـــا أنـــه ذلـــك إلـــى یـــضاف

 إذا ، وقــائي كتــدبیر المــصادرة ، ًوجوبیــا لمــصادرةبا الحكــم یعــد العقوبــات

 فــي جریمــة حیازتهــا یعــد التــي الجریمــة مــن تحــصلت التــي األشــیاء كانــت

 ، ب فقـــرة األولـــى للمـــادة ًوفقـــا األمــوال غـــسل جریمـــة كانـــت لمـــا و ، ذاتــه

 بمجــرد تقــع ، المــصري األمــوال غــسل مكافحــة قــانون مــن الثانیــة والمــادة

   . وجوبیة تكون المصادرة فان اإلخفاء بقصد كانت إذا الحیازة

 ألنــه األصــلیة العقوبــات فقــط یــشمل اإلعفــاء أن علــى الــنص لــزم قــد و

 فیهــا التــصرف أو الغــسل محــل األمــوال ضــبط لعــدم المــصادرة تتعــذر قــد

 الغرامــة توقیــع مــن المــصادرة تعــذر یمنــع ال عندئــذ و ، النیــة حــسن للغیــر

   ١١١ . ضبطت لم التي لألموال البدیلة اإلضافیة

ـــنص أن نجـــد البحرینـــي التـــشریع نطـــاق فـــي و - ـــوارد ال ـــانون فـــي ال  ق

 یــــشمل  عــــام نــــص الثالثــــة المــــادة مــــن ٨ الفقــــرة األمــــوال غــــسل مكافحــــة

 هـذا أثـر أن ذلـك یعنـي و ، القانون هذا في الواردة العقوبات  من اإلعفاء

   . انونالق هذا من الثالثة المادة في الواردة العقوبات جمیع یشمل اإلعفاء
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ـــي فـــي و -  مـــن اإلعفـــاء نطـــاق مـــن یوســـع البحرینـــي المـــشرع أن رأی

 جریمــة مجــال فــي انتهجهــا التــي العقوبــة فــي التــشدد حالــة لیواجــه العقوبــة

 عـــن لإلبـــالغ المجـــرمین هـــؤالء أمـــام المجـــال بفـــتح ذلـــك و األمـــوال غـــسل

 العدالــة تفعیــل و یتفــق أمــر هــو و ، اإلعفــاء مــن لیــستفیدوا الجــرائم أخطــر

   . الغسل جرائم مواجهة في لجنائیةا

 مــن اإلعفــاء علــى یــنص الكــویتي المــشرع نجــد نفــسه الــسیاق فــي و -

 ذلــــك و ، األمــــوال غــــسل قــــانون مــــن ٧ ، ٦ بالمــــادتین الــــواردة العقوبــــات

   . منه العاشرة المادة بنص

 غــسل جریمـة حالـة فـي العقوبـات تـشمل الـنص هـذا حـدود كانـت إن و

 أو مجموعــة خــالل مــن المنظمـة بــصورتها أو ، ةالعادیــ بــصورتها األمـوال

 فـي تكـون المنـع هـذا حـدود أن إال . الوظیفـة أو النفـوذ اسـتغالل حالـة في

   . بها العلم قبل الجریمة عن اإلبالغ حالة

 اإلبـــالغ حالــة یــضیف أن یجــب الكـــویتي المــشرع أن نــرى نحــن و -

 األمــوال أو الجنــاة بــاقي لــضبط ذلــك أدى إذا بهــا العلــم بعــد الجریمــة عــن

 هـذه عـن اإلبـالغ علـى اإلقـدام على ًتشجیعا ذلك و ، الغسل جریمة محل

 هـــذه مـــن الحـــد إلـــى ترمـــي التـــي الجنائیـــة الـــسیاسة مـــع ًاتفاقـــا و ، الجـــرائم

   . علیها المترتبة اآلثار و اإلجرامیة األنشطة

  األشخاص حیث من  الثاني الفرع

 علـى قاصـر فهـو اءاإلعفـ هـذا یـشملهم الـذین األشـخاص حیث من أما

   .فیها الشروع أو األموال غسل جریمة مرتكبي



                                             -          - ٦٣٤

 قـــانون مـــن ١٧ بالمـــادة الـــوارد الـــنص صـــیاغة مـــن ذلـــك وضـــح قـــد و

 الجنــاة علــى العقــاب مــن اإلعفــاء تقــصر التــي و المــصري األمــوال غــسل

 األصــــلیة العقوبــــات غیـــر یــــشمل ال ألنــــه األمـــوال غــــسل جریمــــة مرتكبـــي

 مرتكبــي منــه یــستفید فــال ثــم مــن و ، القــانون هــذا مــن ١٤ بالمــادة الــواردة

 اإلخطـار بعـدم المتعلقـة كـالجرائم ، األمـوال غـسل بجریمـة الملحقة الجرائم

   ١١٢ . السجالت إمساك عدم أو العمالء هویة تحقیق أو

 الثالثــة المــادة فــي صــراحة نــص فقــد البحرینــي للمــشرع بالنــسبة أمــا -

   : أنه على ٨ فقرة

 الجنـاة مـن بادر من كل القانون هذا في المقررة العقوبات من یعفى"  

   ..........  " األموال غسل جریمة عن المنفذة الوحدة بإبالغ

 عقوبة على ًمقصورا لیس القانون هذا في المقررة العقوبة من فاإلعفاء

 غـسل لجریمـة كانت سواء المقررة العقوبات لجمیع شامل هو بل ، محددة

 جمیـــع إلـــى یـــشیر الـــنص ألن ذلـــك و ، بهـــا ةالمرتبطـــ للجـــرائم أم األمـــوال

 فـي الـوارد الـنص خـالف علـى ذلـك و ، القـانون هـذا فـي المقررة العقوبات

 علـــــى اإلعفـــــاء یقـــــصر الـــــذي و منـــــه ١٧ المـــــادة فـــــي المـــــصري القـــــانون

   . القانون ذات من ١٤ بالمادة الواردة األصلیة العقوبات

 المـشاركین و رائمالجـ هـذه مرتكبـي یـشمل اإلعفـاء هـذا أن ذلـك مفاد و

   . ارتكابها في الشروع كذلك و ، فیها
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 وارد هــو مــا یــشمل اإلعفــاء أن علــى نــص فقــد الكــویتي المــشرع أمــا -

 غــــسل جــــرائم هـــي و ، القــــانون هــــذا مـــن ٧ ، ٦ بالمــــادتین عقوبــــات مـــن

 عـــــصابة خـــــالل مـــــن أو بـــــسیطة بطریقـــــة مرتكبـــــة كانـــــت ســـــواء األمـــــوال

 كـان سـواء فیهـا یـساهم مـن فكـل ، نفـوذ أو لسلطة ًاستغالال أو أومجموعة

 فـي شـروع مجـرد أو تامـة الجریمـة كانت سواء و ، ًشریكا أو ًأصلیا ًفاعال

 الجــــــرائم مرتكبــــــي الجنــــــاة اإلعفــــــاء هــــــذا یــــــشمل ال بالتــــــالي و . ارتكابهــــــا

 المــشرع موقــف مــع یتفــق بــذلك هــو و ، األمــوال غــسل بجریمــة المرتبطــة

 یخالفــه كــان إن و ، باإلعفــاء المــشمولین األشــخاص حــدود فــي المــصري

   . المرتكبة بالجریمة العلم قبل اإلبالغ على قاصر اإلعفاء أن في

 مـن اإلعفـاء علـى یـنص الـسعودي المـشرع نجد ذلك خالف على و -

 ، األمـوال غـسل مكافحة نظام من عشر السادسة بالمادة الواردة العقوبات

   . الغسل جریمة عقوبات كل عن تتحدث ال هي و

ـــذل ـــاء أن نـــرى كل ـــى یقتـــصر اإلعف ـــواردة الغـــسل جریمـــة مرتكبـــي عل  ال

 ارتكــب مــن العقوبــة مــن یعفــى بالتــالي و . النظــام هــذا مــن الثانیــة بالمــادة

 أو التحریض أو المساعدة أو االتفاق بطریق فیها شارك أو الغسل جریمة

 لــشروعا أو ، التــستر أو التواطــؤ أو التــسهیل أو النــصح أو المــشورة تقــدیم

   . المادة هذه في علیها المنصوص األفعال من أي ارتكاب في

 غـــسل بجریمـــة المرتبطـــة الجـــرائم مرتكبـــي اإلعفـــاء یـــشمل ال وبالتـــالي

 أو الحـاالت بإحـدى الغـسل جریمـة مرتكبـي الجناة یشمل ال كما ، األموال

 إذا -  أ :  هــي و النظــام هــذا مــن عــشر الــسابعة بالمــادة الــواردة الطــرق

   . منظمة عصابة خالل من لجریمةا الجاني ارتكب



                                             -          - ٦٣٦

   . األسلحة أو للعنف الجاني استخدام -ب

 أو الوظیفــة بهــذه الجریمــة اتــصال و عامــة لوظیفــة الجــاني شــغل – ج

   .نفوذه أو سلطاته ًمستغال الجریمة ارتكابه

   .استغاللهم و القصر أو بالنساء التغریر -د

 أوتعلیمیـة ریـةخی أو إصالحیة مؤسسة خالل من الجریمة ارتكاب -ه

   . اجتماعیة خدمة مرفق في أو

 وبوجه الجاني بحق باإلدانة سابقة أجنبیة أو محلیة أحكام صدور -و

   . مماثلة جرائم في خاص

 عــن اإلبــالغ عملیــة علــى اإلعفــاء قــصر الــسعودي المــشرع أن كمــا -

 إذا منـه االسـتفادة علـى ینص لم بالتالي و بها السلطات علم قبل الجریمة

   . بالجریمة العلم عدب حصل

 صـیاغة فـي الـصواب جانبـه قـد الـسعودي المـشرع أن تقـدیري في و -

 كـان و ، عشر السادسة المادة في علیه نص قد ألنه العقوبة من اإلعفاء

ـــــه یـــــنص أن األصـــــلح و األولـــــى ـــــا كمـــــا مـــــستقلة مـــــادة فـــــي علی  فـــــي رأین

 تــشمل حتــى ذلــك و . البحــث هــذا فــي إلیهــا المــشار ، األخــرى التــشریعات

 أمـــوال غـــسل جـــرائم هـــي و ًأیـــضا عـــشر الـــسابعة بالمـــادة الـــواردة الجـــرائم

 مقترنــة األمــوال غــسل لجریمــة مرتكبــون أنهــم علــى یعــاقبون فیهــا والجنــاة

   . مشددة بظروف



                                             -          - ٦٣٧

 التـــشریعات إلیهـــا تهـــدف التـــي الجنائیـــة الـــسیاسة مـــن ًانطالقـــا ذلـــك و

 أو الجنـاة ضـبط و الجـرائم هذه عن اإلبالغ على التشجیع هي و المقارنة

   . الجریمة لهذه ًمحال كانت التي األموال

 كــــان إذا العقوبــــة مــــن لإلعفــــاء وجــــه ال أنــــه إلــــى اإلشــــارة تجــــدر و -

 الـــسلطات بـــإبالغ قـــام و ، ًواحـــدا ًشخـــصا األمـــوال غـــسل جریمـــة مرتكـــب

 یــشترط الــنص ألن ، بعــده أو بهــا العلــم قبــل ســواء ، بالجریمــة المختــصة

 یـشمله ال ًإعترافـا یعد منه وقع ما ألن و ، اإلعفاء لتيحا في الجناة تعدد

  ١١٣ . اإلعفاء نص

  بالجریمة إبالغها یتعین التي السلطات الثالث الفرع

 وحـدة األمـوال غـسل جـرائم بمكافحـة الخـاص القـانون في المشرع أوجد

 و ، الغــسل جریمــة مكافحــة ، المهمــة هــذه یتــولى ًخاصــا ًجهــازا أو خاصــة

 تعقــب و الجــرائم هـذه معالجــة فــي انتهجهـا التــي سیاســته مـن ًإنطالقــا ذلـك

 بالغـــة اقتـــصادیة خطـــورة مـــن الجـــرائم لهـــذه لمـــا ًنظـــرا و ، فیهـــا المجـــرمین

   . الجرائم هذه لمكافحة متكامل نظام إیجاد تستدعى

 هـذه لتمریـر الدقـة و بـالتنظیم یتـسم ًإجرامیـا ًسلوكا الجناة إتباع أن كما

 أن یــستأهل ممــا المــشروعیة صــفة القــذرة الاألمــو هــذه إكــساب و الجــرائم

   . اإلجرامیة األنشطة هذه تعقب و لمكافحة ًخاصا ًنظاما هناك یكون
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 قــانون مــن الثالثــة المــادة فــي ذلــك علــى المــصري المــشرع نــص قــد و

 خــاص طــابع ذات مــستقلة وحــدة المركــزي بالبنــك تنــشأ : " األمــوال غــسل

   .." األموال غسل لمكافحة

 هـذه عـن اإلبالغ على التشجیع في منه رغبة و لمصريا المشرع لكن

 یكــون أن أوجــب بــل . محــددة جهــة علــى ذلــك یقــصر لــم الخطــرة الجــرائم

 الجریمــة فــي التحقیــق أو باالســتدالل المختــصة الــسلطات مــن ألي التبلیــغ

   : أنه على تنص التي و القانون هذا من ١٧ للمادة ًوفقا

 أحـــدهم بـــادر إذا األمـــوال لغـــس جریمـــة فـــي الجنـــاة تعـــدد حالـــة فـــي" 

 بالجریمـــة ، التحقیـــق أو باإلســـتدالل المختـــصة الـــسلطات مـــن أي بـــإبالغ

  ١١٤ .......   " فیها الجناة وباقي

ـــا و ـــسلطات هـــذه نطـــاق فـــي یـــدخل لـــذلك ًوفق  غـــسل مكافحـــة وحـــدة ال

  ١١٥ . العامة النیابة و اإلداریة الرقابة و الشرطیة األجهزة و األموال

 ، ٨ فقـره الثالثـة المادة في ، صراحة نص فقد رینيالبح المشرع أما -

 هي و ، المنفذة للوحدة یكون فیها الجناة أو الجریمة عن اإلبالغ أن على

 هـذا مـن األولـى للمـادة ًطبقـا و ، األمـوال غـسل بمكافحة المختصة الجهة

 القـانون هـذا أحكام تنفیذ بها المنوط الجهة هي المنفذة الوحدة تعد القانون

                                                           
 و ، منـه الثانیـة بالمـادة ٢٠٠٣ لـسنة ٧٨ رقـم بالقـانون معدلة المادة هذه -  114

 الخاصـة للوحـدة ونیكـ الجریمـة عـن اإلبالغ أن إلى تشیر تعدیلها قبل كانت قد

ـــسلطات مـــن أي أو األمـــوال غـــسل بمكافحـــة  لكـــن و ، بالجریمـــة المختـــصة ال

  . بالمتن إلیه المشار النحو على ذلك یعدل أن رأى المشرع
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                                             -          - ٦٣٩

 تحدیـــــد شـــــأن فـــــي ٢٠٠٢ لـــــسنة ١٨ رقـــــم القـــــرار مـــــن ٤ المـــــادة نأ كمـــــا

 إحالـة المنفذة الوحدة على : " أنه على تنص المنفذة الوحدة اختصاصات

 إلــــى بهــــا المرتبطــــة الجــــرائم أو األمــــوال غــــسل جــــرائم قــــضایا أوراق كافــــة

   " بشأنها یلزم ما إلتخاذ العام اإلدعاء

 قـام إذا علیـه المنـصوص اءاإلعفـ مـن یـستفید الجـاني أن نرى وبالتالي

 المحـــال التحقیـــق ســـلطات أو المنفـــذة الوحـــدة لـــدى الجریمـــة عـــن بـــاإلبالغ

   . بها المرتبطة الجرائم أو األموال غسل جرائم قضایا أوراق إلیها

 مكافحـــة نظـــام مـــن ١٦ المـــادة فـــي ، الـــسعودي المـــشرع نـــص قــد و -

 أبلـغ مـن منـه یـستفید العقوبـات هـذه مـن اإلعفـاء أن على ، األموال غسل

   .األموال بمصادرة ، علمها قبل ، السلطات

 الـسلطة علـى یـنص الـسعودي المـشرع نجد السلطات هذه تحدید في و

 حكــومي جهـاز كـل : " بأنهـا النظـام هــذا مـن األولـى المـادة فـي المختـصة

   " اختصاصه وفق األموال غسل عملیات مكافحة به منوط

 لمكافحـة وحـدة تنـشأ : " أنـه علـى عـشرة الحادیـة المـادة فـي یـنص كما

 مــسئولیاتها مــن یكــون و " المالیــة التحریــات وحــدة " تــسمى األمــوال غــسل

 فـي المـشبوهة المعـامالت عـن التقـاریر إعـداد و تحلیلهـا و البالغات تلقي

 لهـــذا التنفیذیـــة الالئحــة تحـــدد و المالیــة غیـــر و المالیــة المؤســـسات جمیــع

 ممارســــة كیفیــــة و اختــــصاصاتها و تــــشكیلها و الوحــــدة هــــذه مقــــر النظــــام

   " ارتباطها و مهماتها



                                             -          - ٦٤٠

 مــن االســتفادة فــي الحــق تعطــي ١٦ المــادة أن نــرى نحــن بالتــالي و -

 التحـري سـلطات لكـل شـامل ذلـك و . الـسلطات بـإبالغ یقـوم لمـن اإلعفاء

 الختــصاصها ًوفقــا األمــوال غــسل جــرائم فــي التحقیــق و البالغــات وتلقــي

   . المختصة للسلطة تحدیدها في ولىاأل المادة تنص كما ، بذلك

 لــنص ًطبقــا ألنهــا المالیــة التحریــات وحــدة علــى ًقاصــرا األمــر لــیس و

 تحلیلهــــا و البالغــــات بتلقــــي إختــــصاصها یتحــــدد النظــــام مــــن ١١ المــــادة

 المؤســسات جمیــع فــي المــشبوهة المالیــة المعــامالت عــن التقــاریر ٕواعــداد

 الجــرائم إختــصاصها نطــاق عــن یخــرج بالتــالي و ، المالیــة غیــر و المالیــة

 یـستدعي ممـا ، المؤسـسات من ألي ینتمون ال عادیون أفراد یرتكبها التي

 عمـوم فـي داخلـة وهـي الجرائم بهذه مختصة أخرى جهات هناك تكون أن

   . األولى المادة نص

 قـانون مـن العاشـرة المـادة فـي حـدد فقـد الكـویتي للمـشرع بالنسبة أما -

   . المختصة للسلطة یكون الجریمة عن غاإلبال أن  األموال غسل

 :   "  أنــــه علــــى تــــنص التــــي و القــــانون ذات مــــن ١٦ للمــــادة ًوفقــــا و

 البالغـات فـي اإلدعـاء و التـصرف و التحقیـق وحدها العامة النیابة تتولى

 وتخـتص . القـانون هـذا في علیها المنصوص الجرائم حول إلیها ترد التي

   . " الجرائم هذه بنظر الكلیة بالمحكمة الجنایات محكمة

 أمامهــا الجریمــة عــن اإلبــالغ یمكــن التــي الجهــة أن نــرى لــذلك ًطبقــا و

 و الـشرطة رجـال هم و ، اإلستدالل و التحري سلطة و العامة النیابة هي

 یــستفید حتــى ، ذلــك اختــصاصها فــي یــدخل التــي اإلداریــة الرقابــة جهــات

   . العقوبة من اإلعفاء من المبلغ



                                             -          - ٦٤١

  

  

  نيالثا المطلب

  العقوبة من اإلعفاء حاالت

 غـسل لجـرائم بالنـسبة ، العقـاب مـن اإلعفـاء یتقـرر ذكـره سبق لما ًوفقا

 تــوافر افتــراض مــع ، الخاصــة شــروطه منهمــا لكــل حــالتین فــي ، األمــوال

   . الغسل لجریمة القانونیة األركان

 عـــن اإلبـــالغ حالـــة فـــي العقوبـــة مـــن اإلعفـــاء تـــشمل و األولـــى الحالـــة

 بعـد الجریمـة عن اإلبالغ تشمل الثانیة و  بها السلطات علم لقب الجریمة

 التــــشریعات موقــــف یختلــــف ذلــــك فــــي و . بهــــا المختــــصة الــــسلطات علــــم

   : یلي فیما ببیانه سنقوم الذي النحو على الجنائیة

   بها السلطات علم قبل الجریمة عن اإلبالغ  األول الفرع

ـــا  یتقـــرر المـــصري الاألمـــو غـــسل مكافحـــة قـــانون مـــن ١٧ للمـــادة ًوفق

ـــانون هـــذا مـــن ١٤ بالمـــادة المقـــررة األصـــلیة العقوبـــات مـــن اإلعفـــاء  " الق

 و الجریمـة عـن باإلبالغ الجناة من یقوم لمن "  النسبیة الغرامة و السجن

 علـم أول قبل التحقیق أو باالستدالل المختصة للسلطات فیها الجناة باقي

 وقـــــوع تجهـــــل ختـــــصةالم الـــــسلطات أن الحالـــــة هـــــذه فـــــي فـــــالفرض . بهـــــا

 األمـوال غسل جریمة وقوع عن معلومات أي لدیها لیست أنها أو الجریمة

 .  



                                             -          - ٦٤٢

 بجریمـــة المختـــصة الـــسلطات معرفـــة حالـــة الفـــرض هـــذا عـــن یخـــرج و

 ألن ذلـــك و ، الجریمـــة هـــذه مرتكبـــي الجنـــاة بحقیقـــة تعلـــم أن دون الغـــسل

 هـــذه مـــن ألي علـــم أول قبـــل یكـــون اإلبـــالغ هـــذا أن علـــى نـــص المـــشرع

   . الغسل محل بالجریمة السلطات

 فیهـا الجناة باقي ، الجریمة على عالوة یشمل أن یجب اإلبالغ هذا و

 . بمـــــــستحیل تكلیـــــــف ال إذ ، المبلـــــــغ یعـــــــرفهم الـــــــذین األقـــــــل علـــــــى أو ،

 التـــي المعلومـــات تقـــدیم یقتـــضي مـــا جریمـــة عـــن اإلبـــالغ أن والمفـــروض

 یــشمل أن یجــب والاألمــ غــسل لجریمــة بالنــسبة و ، طبیعتهــا مــع تتناســب

 وطریقــة المــشروع غیــر مــصدرها و الغــسل جریمــة موضــع األمــوال الــبالغ

 اإلعفــاء شــرط تــوافر كفایــة مــدى تقــدیر یخــضع حــال أیــة وعلــى ، غــسلها

   .النقض محكمة رقابة تحت الموضوع لمحكمة

 أي ، فیهـا دوره كـان ًأیـا الجریمـة عـن المبلـغ العـذر هذا من یستفید و 

   ١١٦ . الجریمة في ًشریكا أو ًأصلیا ًفاعال كان سواء

 و ، ٨ فقـرة الثالثة المادة في ذلك على البحریني المشرع نص قد و -

 بینمـا ، األمـوال غـسل قـانون من العاشرة المادة في الكویتي المشرع كذلك

 قلنــا حیــث ، اإلمــاراتي األمــوال غــسل قــانون فــي الــنص هــذا مثــل نجــد لــم

 سـواء العقوبـة مـن اإلعفـاء حالة على نصی لم اإلماراتي المشرع أن ًسابقا

   . بالجریمة السلطات علم بعد أو قبل
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                                             -          - ٦٤٣

 مكافحــة نظــام مــن ١٦ المــادة فــي نــص فقــد الــسعودي المــشرع أمــا -

   :أنه على األموال غسل

 األمـوال مالـك العقوبـات من تعفي أن المختصة للمحكمة" .........  

 أبلــــــغ إذا مهامــــــستخد أو حائزهــــــا أو التجــــــریم موضــــــوع المتحــــــصالت أو

 وهویـــــة المتحـــــصالت أو األمـــــوال بمـــــصادرة – علمهـــــا قبـــــل – الـــــسلطات

   " عائداتها من یستفید أن دون المشتركین

 مـــن اإلعفـــاء مـــن لالســـتفادة الـــسعودي المـــشرع اشـــترط فقـــد بالتـــالي و

 علــــــم قبــــــل اإلبــــــالغ یكــــــون أن ١٦ بالمــــــادة علیهــــــا المنــــــصوص العقوبــــــة

 مــصادر ًمتــضمنا اإلبــالغ هــذا كــونی أن و بالجریمــة المختــصة الــسلطات

ــــذلك وباإلضــــافة ، المــــشاركین الجنــــاة و المتحــــصالت أو األمــــوال هــــذه  ل

   . الجریمة هذه عائد من استفاد قد الجاني یكون أال یشترط

 المـــــشرع مـــــن ، ًتـــــضییقا یعـــــد األخیـــــر الـــــشرط أن تقـــــدیري فـــــي و -

 إلبــالغا فــي تــضییق یــستتبعه قــد العقوبــة مــن اإلعفــاء لمجــال ، الــسعودي

 عــــن یحجــــم قــــد الجریمــــة عــــن المبلــــغ ألن ذلــــك و ، الغــــسل جریمــــة عــــن

 عــدم و الجنائیـة المـسئولیة خـشیة الجریمـة مـن اسـتفاد قـد كـان إذا اإلبـالغ

 نــــشاطه مــــن الــــشخص یــــستفید أن یحــــدث فقــــد . اإلعفــــاء مــــن اســــتفادته

 للـــسلطات علـــم ال و اإلجرامـــي الـــسلوك ارتكـــاب فـــي مـــستمر و اإلجرامـــي

 عـن بـاإلبالغ یقـوم حتى للتشجیع یحتاج الجاني هذا فمثل ، به المختصة

 هـــذا علـــى یـــنص أال الـــسعودي بالمـــشرع األجـــدر كـــان و . الجریمـــة هـــذه

 تهـدد التـي الجـرائم هـذه عن اإلبالغ یرید من أمام الباب یفتح حتى الشرط

   . الوطني االقتصاد



                                             -          - ٦٤٤

  

  

    الثاني الفرع

  بها السلطات علم بعد الجریمة عن اإلبالغ

 ، الجریمـــة أمــر أن تفتــرض التــي و الثانیـــة الحالــة هــذه المــشرع الجعــ

 بـاإلبالغ الجـاني قـام ثـم ، المختصة للسلطات انكشف قد ، األموال غسل

   . السلطات لهذه اإلجرامي النشاط عن

ـــاء مـــن المبلـــغ یـــستفید حتـــى المـــشرع اشـــترط قـــد و ـــة مـــن اإلعف  العقوب

 بــاقي ضــبط إلــى عنــه الــصادر اإلبــالغ أو اإلخبــار هــذا یــؤدي أن المقــررة

  ١١٧ . الجریمة محل األموال أو الجناة

 قــانون مــن ١٧ المــادة فــي المــصري المــشرع علیــه نــص مــا هــذا و -

 تعـــدد حالـــة فـــي : "  أنـــه علـــى تـــنص التـــي و ، المعدلـــة ، األمـــوال غـــسل

 تبلیغـــه أدى و بالجریمـــة الـــسلطات علـــم بعـــد أبلـــغ أو ..........   الجنـــاة

 متـى – المحكمـة تقـضي الجریمـة محـل األموال أو ناةالج باقي ضبط إلى

 والغرامـة الـسجن عقـوبتي مـن الجـاني بإعفـاء – الـشروط هـذه تـوافر قدرت
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 جـدیر و ، . بعـدها مـا و ١٨٨ ص الـسابق المرجـع – العـال عبـد اللطیـف عبد

 العلـم بعـد اإلعفـاء حالـة علـى ینـصا لـم الكـویتي و الـسعودي المشرع أن بالذكر

 جریمة في العقوبة من فاءاإلع على ینص فلم اإلماراتي المشرع أما . بالجریمة

  . المبحث هذا من األول المطلب في لذلك اإلشارة سبق قد و ، األموال غسل



                                             -          - ٦٤٥

 غیرهمــا دون القــانون هــذا مــن ١٤ المــادة مــن األولــى الفقــرة فــي المقــررتین

   " ذاتها المادة من الثانیة الفقرة في المقررة التكمیلیة العقوبات من

 السلطات علم بعد اإلعفاء من الجاني یستفید حتى ترطتش المادة فهذه

 محـل األمـوال أو البـاقین الجنـاة ضـبط إلـى تبلیغـه یؤدي أن الجریمة بأمر

   . الجریمة

 حیــث الحكـم ذات ٨ فقــرة ٣ المـادة فــي البحرینـي المــشرع أورد قـد و -

 بالجریمــة المنفــذة الوحــدة علــم بعــد اإلبــالغ حــصل فــإذا : " ........ قــال

  " أواألموال الجناة باقي ضبط إلى ًفعال اإلبالغ یوصل أن نتعی

    : هامة مالحظات عدة نورد أن هنا نستطیع و -

 اإلبـالغ یـؤدي أن علـى نـص المـصري المشرع أن : األولى المالحظة

 یكــون أن ذلـك ومـؤدى ،الجریمــة محـل األمـوال أو الجنــاة بـاقي ضـبط إلـى

 الـضبط عملیـة مـن المختـصة الـسلطات یمكـن الـذي اإلرشاد هو المقصود

 معاونـة فـي ًوجـدیا ًمنتجـا ًإیجابیـا ًإسـهاما أسـهم قـد اإلبـالغ یكون أن أي ،

 دون . الغـسل جریمـة محل األموال أو الجناة باقي إلى للتوصل السلطات

 عــن المبلــغ فیــستفید . لــذلك للتوصــل ًفعــال أدى قــد اإلبــالغ هــذا یكــون أن

 مــن تــتمكن لــم الــسلطات أن أم ًعــالف الجنــاة بــاقي ضــبط تــم ســواء الجریمــة

 أم الجریمــة محــل المــال ضــبط تــم ســواء و . الفــرار اســتطاعوا و ضــبطهم

 یــــد مــــن طریقــــة بــــأي إبعــــاده و فیــــه التــــصرف اآلخــــرون الجنــــاة اســــتطاع

   . المختصة السلطات



                                             -          - ٦٤٦

 األمــوال غــسل قـانون مــن ١٧ للمـادة الحالیــة الــصیاغة إلـى نظرنــا ولـو

 قـد المـصري المشرع أن نجد ، ٢٠٠٣ لسنة ٧٨ رقم بالقانون تعدیلها بعد

 فــــي وردت التــــي ١٧ المــــادة صــــیاغة بــــین و بینهــــا الــــصیاغة فــــي غــــایر

 " ...... أنـه علـى تـنص األخیـرة كانـت حیـث ، ٢٠٠٢ لـسنة ٨٠ القانون

 شـأن مـن یكـون أن لإلعفـاء تعـین بالجریمـة العلـم بعـد اإلبـالغ حصل فإذا

   . " الجریمة حلم األموال أو الجناة باقي ضبط اإلبالغ

 علـم بعـد أبلـغ أو " ...... علـى تنص ١٧ للمادة الحالیة الصیاغة أما

 محـل األمـوال أو الجنـاة باقي ضبط إلى تبلیغه أدى و بالجریمة السلطات

   ..... " الجریمة

 الـضبط بالـضرورة یفیـد ال ألنـه ذلـك یؤیـد اإلیضاحیة بالمذكرة ورد وما

 الجنـاة إلـى التوصـل فـي الـسلطات معاونة ألن ، األموال أو للجناة الفعلي

 ًتمهیـــدا تحدیـــدهم و الكـــشف یفیـــد قـــد فالتوصـــل ، ضـــبطهم ًحتمـــا تعنـــي ال

   ١١٨ . لضبطهم

 فــي الجنائیــة سیاســته مــن ًإنطالقــا المــصري المــشرع أن هــي  :الثانیــة

 أواإلبالغ اإلفصاح على للجناة ًتشجیعا و  ، األموال غسل جرائم مكافحة

 فـــي علیـــه المنـــصوص اإلعفـــاء مـــن االســـتفادة جعـــل قـــد الجـــرائم هـــذه عـــن

 و الجنـاة بـاقي ضـبط إلى ذلك یؤدي أن تتطلب ال القانون من ١٧ المادة

 أو الجنـــاة بـــاقي ضـــبط إلـــى التبلیـــغ أدى إذا بـــل ، الجریمـــة محـــل األمـــوال

 العقوبــة مــن اإلعفــاء مــن یــستفید المبلـغ فــان الجریمــة محــل األمــوال ضـبط
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  .  ١٨٩ ص



                                             -          - ٦٤٧

 فـإیراد . القـانون هـذا مـن ١٤ المـادة مـن ألولـىا بـالفقرة علیهـا المنـصوص

  ١١٩ . لذاتها مقصودة هي و ذلك على یدل " أو " لفظ المشرع

 عــن اإلبــالغ حالــة فــي  اشــترط فقــد البحرینــي للمــشرع بالنــسبة أمــا  -

 ًفعــال اإلبــالغ یــؤدي أن تعــین بهــا المنفــذة الوحــدة علــم بعــد الغــسل جریمــة

 الثالثــة المــادة علیــه نــصت مــا هــذا و .األمــوال أو الجنــاة بــاقي ضــبط إلــى

 الوحــدة علــم بعــد اإلبــالغ حــصل فــإذا : " ......... قالــت التــي و ٨ فقــرة

 الجنــاة بــاقي ضــبط إلــى ًفعــال اإلبــالغ یوصــل أن تعــین بالجریمــة المنفــذة

   " أواألموال

 إلــــى یحتــــاج أمــــر الــــضبط إلــــى " ًفعــــال " اإلبــــالغ یــــؤدي أن فاشــــتراط

 كمـــا و ، ألنـــه ، " ًفعـــال " لفـــظ و " تعـــین  "لفـــظ إیـــراد بخـــصوص مراجعـــة

 عـــن اإلبـــالغ و المكافحـــة دائـــرة تـــضییق إلـــى یـــؤدي ســـوف ، القـــول ســـبق

 اإلعفــاء تحقــق لــصعوبة ذلــك عــن یحجــم قــد الجــاني ألن ، الغــسل جریمــة

 الجریمــة محــل األمــوال أو الجنــاة عــن یبلــغ قــد فهــو . الواقعیــة الناحیــة مــن

 لـــن الحالـــة هـــذه ففـــي ، ضـــبطهم مـــن المختـــصة الـــسلطات تـــتمكن ال  ثـــم
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 بـاقي ضـبط " اإلبالغ شأن من كان إذا إال اإلعفاء یتقرر أال ضاءاألع أحد طلب

 وقتهـا فـي و " األمـوال أو الجنـاة بـاقي ضبط " لیس و ، ًمعا " األموال و الجناة

 حتـى المـال ضـبط و الجنـاة ضـبط .... تـشترط عنـدما "  العـدل وزیر السید قال

 أن نرید نحن و.. "  .....یبلغوا أن حقهم من تقید بذلك فأنت ، اإلعفاء یتحقق

 مقـصودة " أو  " كلمـة الـصورة بهذه و سترهم نكشف و الجناة هؤالء إلى نصل

 بتـاریخ  ٧٧ الجلـسة مـضبطة ، الـشعب مجلـس مـضبطة راجع للمزید .  لذاتها

  . ٥٧ ص ، ١٩/٥/٢٠٠٢



                                             -          - ٦٤٨

 یواجه قد الجاني أن االعتبار في وضعنا إذا خاصة ، اإلبالغ من یستفید

   . أوحقیقتهم أمرهم كشف لعدم الجناة باقي من الترهیب أو اإلغراء حالة

 محــــل المــــال عــــن لإلرشــــاد أو أمــــرهم لفــــضح تحفیــــزه یجــــب بالتــــالي و

 أن اشتراط و العقوبة من فاءاإلع في التشدد بعدم یكون ما هو و الجریمة

  . الجریمة محل المال أو الجناة باقي ضبط إلى " ًفعال  " تبلیغه یؤدي

 اإلعفــاء عــن تتحــدث التــي المــواد بــصیاغة تتعلــق  :الثالثــة المالحظــة

 أوغیره المصري القانون في كانت سواء ، ذكرهم سبق قد و ، العقوبة من

 النـشاط ارتكـاب فـي المـساهمین الجناة تعدد تفترض المواد هذه جمیع و ،

 هـــذه و ، " الجنـــاة مـــن بـــادر مـــن كـــل " األمـــوال غـــسل لجریمـــة اإلجرامـــي

 قبـــل مـــن الجریمـــة ارتكـــاب لحالـــة بعیـــد أو قریـــب مـــن تـــشر لـــم النـــصوص

 هـو و ، الحالـة هـذه في العذر لتطبیق محل فال بالتالي و ، واحد شخص

   . نؤیدهم نحن و الفقه من جانب یراه ما

 غــــسل جریمـــة فـــي اإلعفـــاء بـــشأن الـــوارد الـــنص أن نـــرى الكننـــ و -

 لهـــذه الفـــرد ارتكـــاب علـــى یـــنص لـــم أنـــه حیـــث ، القـــصور یعتریـــه األمـــوال

 فیـستفید     .الجنائیة المساهمة حالة على ذلك یقصر و ، وحده الجریمة

 علــــم بعــــد أو قبــــل ســــواء بــــاإلبالغ قــــام إذا الجنــــاة أو المــــساهمین مــــن أي

 هـو كـان إذا یـستفید ال نظیـره بینما ، بیانه السابق النحو على ، السلطات

 مبـرر ال تفرقـة هـذه و . عنهـا اإلبـالغ أراد و الغـسل جریمـة مرتكـب وحده

 للمـشرع الجنائیة السیاسة مع تتفق ال أنها غیر ، القانونیة الناحیة من لها

 لإلبــالغ التــشجیع إلــى تهــدف التــي و ، الخطــرة الجــرائم هــذه مكافحــة فــي

   . الجریمة محل للمال اإلرشاد أو فیها المشاركین و لجرائما هذه عن



                                             -          - ٦٤٩

 الـــذي الجـــاني اســـتفادة علـــى المـــشرع یـــنص أن األولـــى كـــان وبالتـــالي

 المــال عــن بــاإلبالغ قــام إذا الجریمــة لهــذه اإلجرامــي الــسلوك وحــده ارتكــب

   آخرون جناة هناك یكون لن الحالة هذه في ألنه الجریمة محل

 تــرك وعــدم ، األمــوال غــسل جریمــة أمــر عــن للكــشف ًتــشجیعا ذلــك و

 مـن یـستأهل ًإعترافـا یعـد عنـه صـدر مـا تعتبـر التـي و العامة للقواعد ذلك

 الكـشف علـى للتشجیع كاف غیر أمر هو و عنه العقوبة تخفیف القاضي

 علـــــى خطـــــورة ذات و ، الـــــدوالرات مالیــــین حـــــصیلتها تكـــــون جـــــرائم عــــن

   . للبالد االقتصادي الوضع

  

  ثالبح خاتمة

 تناولــت التــي الدراســة هــذه مــن توفیقــه و اهللا بفــضل ، انتهیــت أن بعــد

 ، األمــوال غــسل جــرائم لمكافحــة المــشرع انتهجهــا التــي الجنائیــة الــسیاسة

   . البحث إلیها خلص التي التوصیات و النتائج من جملة نورد سوف

 البحث إلیها توصل التي النتائج أهم : ًأوال

 ینبغــي ، اجرامیــة ظــاهرة كــأي ، مــوالاأل غــسل جریمــة أن :  ًأوال

 الجریمــة هــذه تقــوم ال بحیــث ، معینــة أركــان تــوافر قیامهــا و لتحققهــا

 بحـــسب ، الجـــرائم أو الجریمـــة هـــذه عـــن المـــسئولیة أن كمـــا ، بـــدونها

 مــــن ترتكــــب فقــــد . مختلفــــة ألطــــراف شــــاملة متعــــددة تكــــون األحــــوال

 لتــشمل یــةالجنائ المــسئولیة تمتــد كمــا ، أشــخاص مجموعــة أو شــخص
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ــــك ارتكــــاب أو حــــدوث فــــي تــــساهم قــــد مالیــــة مؤســــسات و هیئــــات  تل

   . اإلجرامیة األنشطة

 عناصــــر ثالثــــة اجتمــــاع تفتــــرض األمــــوال غــــسل جریمــــة : ًثانیــــا

 فــاألول . ارتكابهــا مكــان و محــل كــان ًأیــا الجریمــة تلــك أركــان تفــصل

 عملیـــات اجـــراء الثـــاني و ، إجرامـــي مـــصدر ذات أمـــوال وجـــود منهـــا

 ٕوادخالهــا القــذرة األمــوال تلــك تطهیــر بغــرض مركبــة أو بــسیطة مالیــة

 و ، مــــشروعة نظیفــــة بــــصورة القــــانوني و المــــالي الوجــــود دائــــرة إلــــى

ــــث  إخفــــاء فــــي یتمثــــل العملیــــات هــــذه مــــن معــــین غــــرض تــــوافر الثال

 تتعلــق لمــن یتــیح الـذي األمــر . األمــوال لتلـك المــشروع غیــر المـصدر

 أنــشطة لتمویــل أو مــشروعة أعمــال فــي اســتعمالها إعــادة األمــوال بــه

   . أخرى إجرامیة

 جریمــة أن تبــین المختلفــة التــشریعیة النــصوص خــالل مــن  :ًثالثــا

 غیــــر المــــال هــــذا مــــصدر هــــي أولیــــة جریمــــة تــــسبقها األمــــوال غــــسل

 ، األمــــوال غــــسل جریمــــة ارتكــــاب وراء مــــن ، یــــراد الــــذي و المـــشروع

 خـالف علـى ًامـشروع المـال هـذا مـصدر أن إظهـار أو مـصدره إخفاء

   .الحقیقة

 ســـواء . جریمـــة مـــن متحـــصل المـــال هـــذا مـــصدر أن الحقیقـــة و 

 هـذا تحدیـد و بیـان فـي التـشریعات تختلـف و . جنحـة أو جنایة كانت

 الثانیــة بالمــادة وارد هــو كمــا الحــصر ســبیل علــى كــان ســواء المــصدر

 أم األمــوال غــسل بــشأن م٢٠٠٢ لــسنة ٨٠ رقــم المــصري القــانون مــن
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 مــن عرضـها تـم أخـرى تـشریعات فـي وارد هـو كمـا المثـال سـبیل علـى

   . الدراسة خالل

 وجریمـــة األولیـــة الجریمــة بـــین االرتبــاط وجـــود مــن بـــالرغم : ًرابعــا

 أن إال ، الثانیــة ارتكــاب فــي ًســببا األولــى تعتبــر حیــث األمــوال غــسل

 فتقـــــوم الجـــــریمتین فـــــي العقـــــاب لـــــزوم تـــــشترط ال التـــــشریعات غالبیـــــة

 تــتم لـم ولـو حتـى الغـسل لجریمـة العقـاب ثـم مـن و ائیـةالجن المـسئولیة

   . األولى الجریمة في اإلدانة أو المعاقبة

 ، البحرینــــي و المــــصري المــــشرع صــــراحة علیــــه نــــص مــــا هــــذا و

ـــك فـــي معهـــم ویتفـــق ـــسعودي التـــشریع ذل  ، االمـــاراتي و الكـــویتي و ال

ـــالرغم ـــنص عـــدم مـــن ب ـــك علـــى صـــراحة ال  التـــشریعات هـــذه أن إال ذل

 ولـــم ، جریمـــة مـــن متحـــصلة األمـــوال تكـــون أن ضـــرورة لـــىع نـــصت

   . ذلك على المعاقبة ضرورة تتطلب

 الجریمـة فـي بـالبراءة الـصادر الحكـم تأثیر ناحیة من أما : ًخامسا

 معظـم فنجـد األمـوال غـسل جـرائم فـي الجنائیـة المسئولیة على األولیة

 اعـد صـراحة عنـه تتحـدث لـم و األمـر هـذا عـن سـكتت قـد التشریعات

 علـــى صـــراحة ذلـــك تـــأثیر عـــدم عـــن تحـــدث الـــذي البحرینـــي التـــشریع

 التشریع من الثانیة المادة من ٣ بالفقرة ذلك و . األموال غسل جریمة

 نـص حـین ذلـك مـن أبعـد ذهـب بـل ، األمـوال غسل بمكافحة الخاص

 و األمـــوال غـــسل جریمـــة بـــشأن تـــصدر التـــي العقوبـــة اســـتقاللیة علـــى

 القــــانون مــــن الثانیــــة المــــادة مــــن ٤ لفقرةبــــا ذلــــك و األصــــلیة الجریمــــة

   . الیه المشار
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 المــسألة هــذه بــشأن المختلفــة التــشریعات مــن الــسكوت هــذا إزاء و

 وقد . األموال غسل جریمة على األثر هذا لبیان الجنائي الفقه اجتهد

   . البحث خالل من بیانه سبق ذلك في رأي لنا كان

 عــدة یتخــذ األمــوال غــسل جریمــة فــي اإلجرامــي الــسلوك : ًسادســا

 أو فیهـا التـصرف أو حیازتهـا أو األمـوال اكتـساب علـى تنطوي صور

 أو األمـوال هـذه ضـمان أو ایـداعها أو اسـتبدالها أو حفظها أو ادارتها

 هــذه كانــت متــى ، قیمتهــا فــي التالعــب أو األمــوال نقــل أو اســتثمارها

 المـــادة فـــي علیهـــا المنـــصوص الجـــرائم احـــدى مـــن متحـــصلة األمـــوال

 غــــسل بــــشأن م٢٠٠٢ لــــسنة ٨٠ رقــــم المــــصري القــــانون مــــن الثانیــــة

 المــادة فــي األمــوال غــسل بــشأن االمــاراتي القــانون كــذلك و ، األمــوال

 أو تحدیـد دون  الجـرائم مـن جریمة أي من متحصلة أو . منه األولى

ـــك حـــصر ـــا الجـــرائم لتل ـــه فـــي البحرینـــي للتـــشریع ًوفق  ،و  الثانیـــة مادت

 مـــــن محمــــود مــــسلك هـــــو و . الــــسعودي ظــــامالن مـــــن األولــــى المــــادة

   . التشریعین

 هـــذا إخفـــاء فـــي یتـــضح اإلجرامـــي النـــشاط ممارســـة مـــن الهـــدف و

 حقیقــة تغییــر أو ، صــاحبه أو مكانــه أو مــصدره أو طبیعتــه أو المــال

 شــخص إلــى التوصــل عرقلــة أو ذلــك اكتــشاف دون الحیلولــة أو المــال

 النتیجــــة هــــي لــــكت و . المــــال منهــــا المتحــــصل الجریمــــة ارتكــــب مــــن

   . اإلجرامیة

 أو العائــــدات فــــي یتمثــــل األمــــوال غــــسل جریمــــة محــــل : ًســــابعا

 مباشـر بطریق أتت سواء المشروعة غیر األموال هي و المتحصالت
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 حقیقتهـا تغییـر أو إخفائهـا یراد التي الجرائم إحدى من مباشر غیر أو

   . األموال غسل جریمة خالل من ذلك و

 و ، المـال هذا طبیعة تحدید إلى المقارنة التشریعات اتجهت قد و

 الحـصر سـبیل علـى بینهـا و حـددها مـن فمـنهم اتجاهـان ذلـك فـي لهم

 غـــسل قـــانون مـــن األولـــى المـــادة مـــن أ الفقـــرة فـــي المـــصري كالتـــشریع

 و معین بمال یقصره لم و ذلك أطلق من التشریعات من و . األموال

 ٣٢٤ المــادة فــي سيالفرنــ كالتــشریع المثــال ســبیل علــى ذلــك أورد قــد

 البحرینـي التـشریع و ، الحـالي الفرنـسي العقوبات قانون من أولى فقرة

ـــى المـــادة فـــي ـــسعودي األمـــوال غـــسل مكافحـــة نظـــام و ، األول  فـــي ال

   . األولى مادته

 القــصد تـوافر یــشترط عمدیـة جریمــة األمـوال غـسل جریمــة : ًثامنـا

 و العلــم مــن مكــونال العــام بالقــصد یكتفــى وال ، الجــاني لــدى الجنــائي

 الجنــائي القــصد تــوافر ضــرورة ذلــك عــن ًفــضال یــشترط إنمــا و اإلرادة

 غیــر المــال اخفــاء الــسلوك هــذا وراء مــن الجــاني یهــدف بــأن الخــاص

 الحـق أوصـاحب صـاحبه أو مكانه أو مصدره أو طبیعته أو المشروع

 عرقلــــــة أو ذلــــــك اكتــــــشاف دون الحیلولــــــة أو حقیقتــــــه تغییــــــر أو فیــــــه

 فـاذا ، المال منها المتحصل الجریمة ارتكب من شخص إلى التوصل

 لتقریـر مجال األمورفال هذه من أمر تحقیق إلى الغاسل إرادة تتجه لم

 للجریمـة المكون المادي للسلوك ارتكابه من بالرغم الجنائیة المسئولیة

 .  
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 مـــــسئولیة ، الدراســـــة محـــــل ، التـــــشریعات معظـــــم أقـــــرت  :ًتاســـــعا

 باسـمه وقعـت متـى األمـوال غـسل جرائم عن ًجنائیا المعنوي الشخص

 تطبــق التــي بالعقوبــة اإلخــالل دون ذلــك علــى عاقبتــه و ، لحــسابه و

 فــي المــصري المــشرع أقــره مــا ذلــك مــن و . الطبیعــي الــشخص علــى

 غــسل مكافحــة بــشأن م٢٠٠٨ لــسنة ٨٠ رقــم القــانون مــن ١٦ المــادة

 ادتــــهم فــــي م٢٠٠٨ لــــسنة ١٨١ رقــــم بالقــــانون المعدلــــة و ، األمــــوال

   . الثالثة

 مــن ٥ فقــرة الثانیــة المــادة فــي البحرینــي المــشرع أورده مــا كــذلك و

 لـسنة ٤ رقـم اإلرهـاب تمویـل و األمـوال غـسل مكافحـة و حظر قانون

 المــشرع كــذلك و . منــه ٤ فقــرة الثالثــة المــادة فــي كــذلك و ، م٢٠٠١

 بـــشأن م٢٠٠٢ لـــسنة ٣٥ رقـــم القـــانون مـــن ١٢ المـــادة فـــي الكـــویتي

 مــــن الثالثـــة المـــادة فــــي الـــسعودي المـــشرع كــــذلك و . مـــوالاأل غـــسل

 لـــسنة ٤ رقـــم االمـــاراتي القـــانون و  . م٢٠٠٠ لـــسنة ١٥ رقـــم القــانون

 منـه عـشرة الخامـسة و الثالثـة مادتـه في األموال غسل بشأن م٢٠٠٢

 و . مدیریـه و المعنـوي الـشخص علـى توقـع العقوبات هذه جمیع و. 

  . البحث خالل من ًیالتفص المسألة هذه بتوضیح قمت قد

ــــسیاسة : ًعاشــــرا ــــة ال ــــة التــــشریعات انتهجتهــــا التــــي العقابی  المقارن

 الجــرائم و األمــوال غــسل جــرائم لمرتكبــي الرادعــة العقوبــة إلــى تهــدف

 مثلــي تعــادل التــي الغرامــة و الــسجن عقوبــة خــالل مــن بهــا المرتبطــة

   . المضبوطة األموال مصادرة و ، الجریمة محل األموال
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 التــــشریعات هــــذه أقرتــــه مــــا العقابیــــة الــــسیاسة هــــذه مــــع شــــىویتما

 معــروف هـو لمــا ًخالفـا بالتقــادم العقوبـة هــذه سـقوط عــدم مـن صـراحة

   . العقوبات لقانون العامة القواعد في

 التامــة الجریمــة بــین التــشریعات هــذه ســاوت فقــد آخــر جانــب ومــن

 لمقـررةا العقوبـة ذات اسـتحقاق ناحیـة مـن ارتكابهـا فـي الشروع ومجرد

 العقوبــــة مــــن اإلعفــــاء حالــــة علــــى المقارنــــة التــــشریعات تــــنص كمــــا. 

 ، المــصادرة دون الغرامــة و الــسجن ، األمــوال غــسل لجریمــة المقــررة

 خـالل مـن إیـراده سـبق الـذي النحـو علـى مرتكبیهـا عـن اإلبالغ تم إذا

 و الخطرة الجرائم هذه لكشف المشرع من تشجیع ذلك في و ، البحث

 توضـیح و اإلعفـاء هذا وحاالت نطاق بمناقشة قمت قد و . مرتكبیها

   . البحث خالل من منه المقارن التشریعي الموقف

  : التوصیات أهم : ًثانیا

  : األولى التوصیة

 بأن المشروع غیر المال لمصدر تحدیده في المصري المشرع یهتم أن

ـــــه ـــــر مـــــصدر أي لیـــــشمل ًعامـــــا یجعل  التعـــــداد یتجنـــــب أن و مـــــشروع غی

 دون الثانیـة للمـادة یضیف و یعدل جعله األمر هذا ألن . لذلك يالحصر

 األمــر كــذلك و ، المــشروع غیــر المــال صــور بكــل اإلحاطــة یــستطیع أن

 األسـلم و األولـى فكـان ، منـه الثانیـة المـادة فـي االمـاراتي للتشریع بالنسبة

 أي أن علـى تـدل فقـرة یـورد ثـم المثـال سبیل على أورده ما یجعل أن لذلك

 كــان ســواء ًمجرمــا یعتبــر الغــسل جریمــة محــل للمــال مــشروع غیــر درمــص

 المــــشرع فعــــل مــــا غــــرار علــــى ذلــــك و . جنحــــة أو جنایــــة مــــن ًمتحــــصال



                                             -          - ٦٥٦

 لنطــاق توســیع ذلــك فــي و ، الكــویتي و البحرینــي و الــسعودي و الفرنــسي

   . األموال غسل لجریمة ًمصدرا تعد التي و األولیة الجریمة في التجریم

  : ةالثانی التوصیة

 الــــسعودي و المــــصري التــــشریع فــــي صــــراحة الــــنص ضــــرورة

 ًمتحــصال المــشروع غیــر المــال مــصدر یكــون أن علــى والكــویتي

 وقــد ، الجریمــة تلــك فــي اإلدانــة تثبــت لــم لــو و حتــى جریمــة مــن

 صراحة ذلك على نص حین ًوضوحا أكثر البحریني المشرع كان

ـــة المـــادة فـــي  و ألمـــوالا غـــسل مكافحـــة قـــانون مـــن ٣ فقـــرة الثانی

 لـم لـو و حتـى الغـسل جریمـة علـى عاقب حیث ، اإلرهاب تمویل

 أن یحــدث قــد ألنــه . األصــلي اإلجرامــي الفعــل فــي اإلدانــة تثبــت

 أو المـتهم مـسئولیة المتنـاع األصـلیة الجریمـة فـي بـالبراءة یقضى

 و . ًمـثال العقـاب موانع من مانع تحقق أو الجنائیة الدعوى تقادم

 اعتبــار علــى للمحاكمــة األصــلیة الجریمــة فــي الجــاني یقــدم ال قــد

 یكــــون أن أو بالوفــــاة الجنائیــــة الــــدعوى انقــــضاء أو معرفتــــه عــــدم

   . الجنائیة الدعوى تحریك دون یحول إجرائي قید هناك

 جریمـة علـى المعاقبـة على صراحة ینص أن األسلم من فكان

 األولیــة الجریمــة فــي اإلدانــة تثبــت لــم لــو و حتــى األمــوال غــسل

   . المشروع غیر المال مصدر

  : الثالثة التوصیة

 الجریمــة فــي بــالبراءة الــصادر الحكــم أن علــى الــنص ضــرورة

 ینفـي ال الغـسل جریمـة محـل المـشروع غیـر المـال مصدر األولیة

 أثنـــاء لـــذلك التعـــرض ســـبق قــد و ، الغـــسل جریمـــة علـــى المعاقبــة



                                             -          - ٦٥٧

 كـــــــذلك و ، المـــــــصري المـــــــشرع أن اعتقـــــــادي فـــــــي و ، البحـــــــث

 ذلـــك علـــى یـــنص أن یجـــب ، االمـــاراتي و الكـــویتي و الـــسعودي

 الجریمـــــة فـــــي البـــــراءة أســـــباب االعتبـــــار فـــــي ًواضـــــعا . صـــــراحة

   . األصلیة

 فــإن األدلــة كفایــة عــدم علــى ًمــستندا بــالبراءة الحكــم كــان فــإذا

 الفاعــل یكــون فقــد ، األولیــة الجریمــة وقــوع عــدم مــؤداه لــیس ذلــك

 ، مــشروع غیــر مــالال اعتبــار مــن یمنــع ال هــذا و . آخــر شــخص

   . األموال غسل جریمة في إلیه االستناد یصح ثم ومن

 فـــــي بالتقـــــادم الجنائیـــــة الـــــدعوى لـــــسقوط بالنـــــسبة األمـــــر وكـــــذلك

 ال األمــر فهــذا ، العقوبــة عــن عفــو صــدور أو ، األولیــة الجریمــة

   . الغسل جریمة في المساءلة یمنع

  : الرابعة التوصیة

 الكـــــویتي و الـــــسعودي كـــــذلك و ، المـــــصري بالمـــــشرع یجـــــدر

 الــــــسلوك لــــــصور عرضــــــه عنــــــد اإلســــــهاب تجنــــــب ، واإلمــــــاراتي

 ب الفقــرة فــي نــص حیــث ، األمــوال غــسل جریمــة فــي اإلجرامــي

 الـــسلوك هـــذا أن علـــى األمـــوال غـــسل لقـــانون األولـــى المـــادة مـــن

 فیهـــــا التـــــصرف أو حیازتهـــــا أو األمـــــوال اكتـــــساب علـــــى ینطـــــوي

ـــــــــداعها أو اســـــــــتبدالها أو حفظهـــــــــا أو ٕادارتهـــــــــاأو  ضـــــــــمانها أو إی

   . قیمتها في التالعب أو نقلها أو أواستثمارها

 ، الجنــائي الفقــه جانــب مــن للنقــد عرضــة كــان التعــداد هــذا و

 یتبنــى و ذلــك كــل یتجنــب أن ضــرورة نــرى لــذا ، ذلــك نؤیــد ونحـن

 المــــشروع غیـــر االتجـــار لمكافحــــة فیینـــا اتفاقیـــة علیــــه نـــصت مـــا



                                             -          - ٦٥٨

 هــذا صــور أن علــى نــصت ثحیــ ، الثالثــة المــادة فــي بالمخــدرات

ــــــسلوك ــــــشمل ال ــــــساب : ت ــــــازة أو االكت  األمــــــوال اســــــتخدام أو الحی

 . بالمخــــــدرات المــــــشروع غیــــــر االتجــــــار جــــــرائم مــــــن المتحــــــصلة

 الـــصور كـــل یـــشمل اســـتخدامها أو حیازتهـــا أو األمـــوال فاكتـــساب

   . علیها المنصوص

  : الخامسة التوصیة

 لقـانون العامـة القواعـد عـن یخـرج اال البحرینـي بالمشرع یجدر

 غــــسل جریمــــة وقــــوع فیهــــا یــــساوي التــــي الدرجــــة غلــــى العقوبــــات

 المــدیر مــسئولیة حالــة فــي الجــسیم اإلهمــال و العمــد بــین األمــوال

 الثانیــة المــادة ، المعنــوي الــشخص لحــساب یعمــل مــن أو الفعلــي

   . الحالتین في العقوبة بنفس یعاقب و ، ٥ فقرة

 الخطـأ بطریـق قوعهـاو یتـصور ال و عمدیـة الجریمة أن حیث

 الجـــاني إرادة تتجـــه لـــم إذا الجنائیـــة المـــسئولیة تنتفـــي بالتـــالي و ،

 إهمالـه عـن ًناشـئا كـان لـو و حتـى اإلجرامـي الـسلوك ارتكاب إلى

 المــشرع مــن یحتــاج و نظــر محــل أمــر هــو و . الجــسیم خطئـه أو

   . ذلك تصویب البحریني

  : السادسة التوصیة

 جریمة على یعاقب المصري شرعالم أن نجد العقوبة حالة في

 بالــسجن األمــوال غــسل قــانون مــن ١٤ المــادة فــي األمــوال غــسل

 كــان ًأیــا واحــدة عقوبــة جعلهــا و ، ســنوات ســبع علــى تزیــد ال مــدة

 ارتكبهـا سـواء ، خاللـه مـن الغسل جریمة ارتكاب تم الذي النشاط

 أو منظمــــة عــــصابة خــــالل مــــن ارتكابهــــا تــــم أو بمفــــرده شــــخص



                                             -          - ٦٥٩

 الجـاني لسلطات ًاستغالال ارتكابها تم أو ، إرهابیة أنشطة لتمویل

ــــي نفــــوذه و ــــة مؤســــسة ف ــــة غیــــر أو مالی ــــي ، مالی ــــدیري وف  أن تق

 فــي العقوبــة یــشدد و األمــر لهــذا ینتبــه أن یجــب المــصري المــشرع

 ، موجـــود التـــشدید داعـــي أن حیـــث . ذكرهـــا ســـبق التـــي الحـــاالت

 الـــصور ههـــذ كـــل بـــین العقوبـــة فـــي المـــساواة المعقـــول غیـــر فمـــن

   . اإلجرامیة

  : السابعة التوصیة

 بالنـسبة بالتقـادم الجنائیـة الـدعوى أو العقوبـة سـقوط مجال في

 كــــذلك و المــــصري التــــشریع فــــي نجــــد لــــم األمــــوال غــــسل لجــــرائم

 علـى یـدل مما . صراحة ذلك إلى یشیر ما االماراتي و السعودي

 جـــراءاتاإل قـــانون و العقوبـــات لقـــانون العامـــة للقواعـــد تركهـــا أنـــه

 غیــره و ، المــصري المــشرع علــى یجــب أنــه أرى لــذلك . الجنائیــة

ــــى صــــراحة یــــنص أن ، ًآنفــــا المــــذكورة التــــشریعات مــــن  عــــدم عل

 المتـــــصلة العقوبـــــة أو الجنائیـــــة للـــــدعوى بالنـــــسبة التقـــــادم ســـــریان

 هـــذه مكافحـــة فـــي أهمیـــة مـــن لـــذلك لمـــا . األمـــوال غـــسل بجـــرائم

 یــــصعب لخطورتهــــا ضــــافةباإل الجــــرائم هــــذه أن حیــــث ، الجــــرائم

 األحیـان مـن كثیـر فـي یـصعب وسائل من لمرتكبیها لما اكتشافها

ــــسلطات إلیهــــا تهتــــدي أن ــــي خاصــــة ، العامــــة ال ــــي الجــــرائم ف  الت

 تقـــوم التـــي و المؤســـسات بعـــض اإلجرامیـــة أنـــشطتها فـــي یـــشارك

   . الجرائم هذه على التغطیة بدور

  

  : الثامنة التوصیة



                                             -          - ٦٦٠

 یتجـه أن أرى الغـسل جـرائم في بةالعقو من اإلعفاء مجال في

 عن اإلبالغ حالة في اإلعفاء إلقرار الكویتي و السعودي المشرع

 أو الجنـــــاة بـــــاقي لـــــضبط ذلـــــك أدى إذا بهـــــا العلـــــم بعـــــد الجریمـــــة

 علــى اإلقــدام علــى ًتــشجیعا ذلــك و الغــسل جریمــة محــل األمــوال

 رمـيت التي الجنائیة السیاسة مع ًإتفاقا و الجرائم هذه عن اإلبالغ

 . علیهــا المترتبــة اآلثــار و اإلجرامیــة األنـشطة هــذه مــن الحــد إلـى

 قبـل اإلبـالغ حالـة علـى اإلعفـاء هذا الكویتي المشرع قصر حیث

ــــم ــــسلطات عل  غــــسل مكافحــــة قــــانون مــــن ١٠ المــــادة فــــي بهــــا ال

   . النظام من ١٦ المادة في كذلك السعودي المشرع و ، األموال

 لــصیاغة الــسعودي مــشرعال ینتبــه أن ضــرورة لــذلك یــضاف و

 أن حیــث األمــوال غــسل مكافحــة نظــام مــن عــشر الــسادسة المــادة

 الغـسل جـرائم علـى یقتـصر فیهـا الـوارد العقوبة من اإلعفاء مجال

 عــــن یتحــــدث أن دون ، النظــــام هــــذا مــــن الثانیــــة بالمــــادة الــــواردة

 ارتكــاب هــي و عــشر الــسابعة بالمــادة الــواردة و المرتكبــة الجــرائم

 أو للعنـف الجـاني اسـتخدام أو منظمة عصابة خالل من الجریمة

ــــى ....... األســــلحة  أن أرى لــــذا . المــــادة بهــــذه ورد مــــا آخــــر إل

 العقوبـــة مـــن اإلعفـــاء لـــصیاغة ینتبـــه أن یجـــب الـــسعودي المـــشرع

 مادة ذلك یضمن أن و ، عشر السادسة بالمادة علیه المنصوص

   . مفصلة و واضحة مستقلة

 فیمــا وفقــت قــد أكــون أن جــل و زعــ اهللا أدعــو الختــام فــي و

 من فهو تسدید هناك كان إن و ، البحث هذا خالل من عرضت



                                             -          - ٦٦١

 أدعـــوه كمـــا . النـــصیر نعـــم و المـــولى نعـــم هـــو و ، تعـــالى اهللا

 . علیه العرض یوم حسناتنا میزان في ذلك یجعل أن عزوجل

   حسین أحمد محمود محمد حمدي . د 

  

  

  

  

  

  

  

  



                                             -          - ٦٦٢

  المــراجــــع قائـمـة

   : العربیة المراجع

   : العامة المراجع أوال

 العــام القــسم – العقوبــات قــانون شــرح – طــه حــسني أحمــد . د    -١

  .تاریخ بدون – الدقهلیة – القانون و الشریعة كلیة مطبوعات  –

 فــي الجنائیــة اإلجــراءات قــانون مبــاديء – طــه حــسني أحمـد . د  -٢

  .یختار بدون – الدقهلیة – النور مطبعة – المصري التشریع

 الفكــــر دار  – الجنائیــــة اإلجــــراءات مبــــاديء – عبیــــد رءوف . د -٣

  .تاریخ بدون السابعة الطبعة – القاهرة – العربي

 الثالثــة الطبعــة – القــانون مبــاديء – الــصدة فــرج عبــدالمنعم . د  -٤

  .تاریخ بدون -  القاهرة – العربیة النهضة دار  –

 – األول الكتـاب – اإلداري القانون  -  محفوظ المنعم عبد . د  -٥

  . م١٩٧٨ القاهرة – شمس عین مكتبة

 القــــسم – العقوبــــات قــــانون شــــرح – رمــــضان الــــسعید عمــــر . د  -٦

  .م ١٩٨٥ الثالثة الطبعة – القاهرة – العربیة النهضة دار  – الخاص

 – العــام القــسم – العقوبــات قــانون – رمــضان الــسعید عمــر . د  -٧

   .م١٩٩١ القاهرة - العربیة النهضة دار

 دار – العــــــام القــــــسم – العقوبــــــات قــــــانون – محمــــــد عــــــوض . د -٨

  . م ١٩٨٥ اإلسكندریة – الجامعیة المطبوعات

 دار –  الجنائیـــــــــة المـــــــــسئولیة – الـــــــــشاذلي عبـــــــــداهللا فتـــــــــوح . د  -٩

  .م٢٠٠١ اإلسكندریة – الجامعیة المطبوعات



                                             -          - ٦٦٣

 – العقوبــــات شخــــصیة مبــــدأ – طــــه أحمــــد محمــــود . د  -١٠

  .م١٩٩٢ القاهرة – العربیة ضةالنه دار – الثانیة الطبعة

 فــــي الجنــــائي الحكــــم قــــوة – حــــسني نجیــــب محمــــود . د  -١١

 الطبعــــة – القــــاهرة – العربیــــة النهــــضة دار  – الجنائیــــة الــــدعوى إنهــــاء

  .م ١٩٩٧ الثانیة

   : المتخصصة المراجع ًثانیا

 األمــوال لغــسل التــشریعیة المواجهــة – طنطــاوي حامــد ابــراهیم . د -١

 م٢٠٠٣  القـاهرة – العربیـة النهـضة دار –  رنـةمقا دراسـة – مـصر في

 .  

 المـسئولیة – قانونیـة بحـوث مجموعة – الذهبي غالي إدوار . د  -٢

 العربیـة النهـضة دار – األولـى الطبعـة – االعتباریة لألشخاص الجنائیة

   .م ١٩٧٨ القاهرة –

 مكافحـــة لقـــانون نقدیـــة دراســـة – الـــدین شـــمس توفیـــق أشـــرف . د -٣

ـــــدالج األمـــــوال غـــــسل ـــــى مقـــــدم بحـــــث – دی ـــــث العلمـــــي المـــــؤتمر إل  الثال

 و الـــــــسیاسي لالقتـــــــصاد المـــــــصریة الجمعیـــــــة – المـــــــصریین للقـــــــانونیین

 دیــــــسمبر ٢٠ – ١٩ مــــــن القــــــاهرة – ٢٧ ص – التــــــشریع و اإلحــــــصاء

   .م ٢٠٠٣ القاهرة – العربیة النهضة دار مطبوعات – م٢٠٠٢

 دار  – المــــصرفیة و النقدیــــة الــــنظم – المــــولى عبــــد الــــسید . د  -٤

  .م ١٩٨٨ القاهرة – العربیة النهضة

 عــــن الجزائیــــة المــــسئولیة – المــــساعدة صــــدقي محمــــد أنــــور . د  -٥

 .م ٢٠٠٧ عمان – التوزیع و للنشر الثقافة دار – االقتصادیة الجرائم



                                             -          - ٦٦٤

 للقـانون ًطبقـا األموال غسیل مكافحة – محمدین وفاء جالل . د  -٦

 و اللبنـاني و المصري نالقانو من بكل ًمقارنا ٢٠٠٢ لسنة ٣٥ الكویتي

 اإلســــــكندریة – النــــــشر و للطباعــــــة الجدیــــــدة الجامعــــــة دار – اإلمــــــاراتي

  .م٢٠٠٤

 ٨٠ رقـم المـصري القـانون شـرح – أحمـد محمـد الـدین حسام . د  -٧

 الحدیثة االتجاهات ضوء في األموال غسل مكافحة بشأن م٢٠٠٢ لسنة

 و األوربــــي االتحــــاد دول و العربیــــة الــــدول لتــــشریعات مقارنــــة دراســــة –

 الطبعة – القاهرة – العربیة النهضة دار -   األمریكیة المتحدة الوالیات

   .م٢٠٠٣ الثانیة

 للمعــــــامالت الجنــــــائي القــــــانون – الجنــــــدي أحمــــــد حــــــسني . د - -٨

  .م ١٩٨٩ القاهرة جامعة مطبعة – التجاریة

 – العـالم و مـصر فـي األمـوال غسیل – العظیم عبد حمدي . د  -٩

   .ناشر بدون –م ١٩٩٧ القاهرة

 المــــــــستثمر مـــــــسئولیة – - حــــــــسین محمـــــــد حمـــــــدي . د -١٠

 – مقارنة دراسة – الوطني باالقتصاد یلحقها التي األضرار عن الجنائیة

 – األزهـــر جامعـــة الدقهلیـــة فـــرع القــانون و الـــشریعة كلیـــة بمجلـــة منــشور

   .األول الجزء – م ٢٠١٢ ینایر عشر الرابع العدد

 الجنائیـــة المـــصرف سئولیةمـــ – المـــنعم عبـــد ســـلیمان . د -١١

 الجامعـــة دار –  األمـــوال غـــسیل ظـــاهرة – النظیفـــة غیـــر األمـــوال عـــن

   .م١٩٩٩ اإلسكندریة – للنشر الجدیدة

 لألشــخاص الجنائیــة المــسئولیة – كامــل ســید شــریف . د -١٢

  .   م١٩٩٧ القاهرة – العربیة النهضة دار – المعنویة



                                             -          - ٦٦٥

 مــوالاأل غــسل جریمــة – حجــازي بیــومي الفتــاح عبــد . د -١٣

 – القانونیــة الكتــب دار – التــشریع نــصوص و االلكترونیــة الوســائط بــین

   م ٢٠٠٧ مصر

 لألشــخاص الجنائیــة المــسئولیة – ســالم محمــد عمــر . د -١٤

 دار – األولـى الطبعـة – الجدیـد الفرنـسي العقوبـات لقـانون ًوفقا المعنویة

  . م١٩٩٥ القاهرة – العربیة النهضة

 األمــوال غــسیل ظــاهرة ةمكافحــ – غنــام محمــد غنــام . د -١٥

 عـصر فـي الجریمـة من الوقایة لمؤتمر مقدم بحث – العولمة عصر في

 المتحــــدة العربیـــة اإلمــــارات جامعـــة القــــانون و الـــشریعة كلیــــة – العولمـــة

 مـــایو ٨-٦ مـــن الفتـــرة – األمنیـــة للعلـــوم نـــایف أكادیمیـــة مـــع باالشـــتراك

  .م٢٠٠١

 لغـــــس جریمـــــة – العـــــال عبـــــد عبـــــداللطیف محمـــــد . د   -١٦

 العربیـة النهـضة دار – المـصري القانون في مكافحتها وسائل و األموال

   . م٢٠٠٣ القاهرة

 – األمــــــوال غــــــسل جــــــرائم – ســــــعید محمــــــود محمــــــد . د -١٧

ــــى الطبعــــة – مالحقتهــــا اجــــراءات و الموضــــوعیة أحكامهــــا  دار – األول

  . م ٢٠٠٧  القاهرة العربي الفكر

ـــــیش محمـــــود . د -١٨ ـــــة الـــــسیاسة – كب ـــــي الجنائی  اجهـــــةمو ف

 الثانیـــــة الطبعـــــة – القـــــاهرة – العربیـــــة النهـــــضة دار - األمـــــوال غـــــسیل

  .م ٢٠٠١



                                             -          - ٦٦٦

 لظـــــاهرة التـــــشریعیة المواجهـــــة – طـــــاهر مـــــصطفى . د  -١٩

 – الـــشرطة مطـــابع –  المخـــدرات جـــرائم مـــن المتحـــصلة األمـــوال غـــسل

  .م ٢٠٠٤ الثانیة الطبعة – القاهرة

 فـــي األمـــوال غـــسل جریمـــة – قـــشقوش حامـــد هـــدى . د  -٢٠

  .م٢٠٠٣ القاهرة – العربیة النهضة دار – الدولي التعاون نطاق

 مسئولیته و المعنوي الشخص – موافي أحمد یحیى . د  -٢١

 اإلســـــكندریة – المعـــــارف منـــــشأة – ًجنائیـــــا و ًإداریـــــا و ًمـــــدنیا – ًقانونـــــا

  .م١٩٨٧

   : العلمیة الرسائل : ًثالثا

 لألشـــــــخاص الجنائیـــــــة المـــــــسئولیة – صـــــــالح علـــــــي إبـــــــراهیم . د -١

 – م ١٩٧٥  القــاهرة جامعــة الحقــوق كلیــة – دكتــوراه رســالة – لمعنویــةا

   . م١٩٨٠ القاهرة المعارف دار

 – دكتـوراه رسـالة – العملـة تزییف جرائم – غانم حافظ عادل . د -٢

   .م ١٩٦٦ القاهرة جامعة الحقوق كلیة

 – بالتقـــادم العقـــاب ســـلطة انقـــضاء – األحـــول عـــوض محمـــد . د -٣

   .م١٩٦٥ القاهرة جامعة لحقوقا كلیة دكتوراه رسالة

 فعــــل عــــن الجنائیــــة المــــسئولیة – الهمــــشري عثمــــان محمــــود . د -٤

 دار – م ١٩٦٩ القــاهرة جامعــة الحقــوق كلیــة – دكتــوراه رســالة – الغیــر

   م١٩٦٩ األولى الطبعة – العربي الفكر

   : القضاء أحكام ًرابعا

 ، م ١٩٩٥ أبریـــــل ١٢ بتــــاریخ المـــــصریة الــــنقض محكمـــــة حكــــم -١

  . ٧٠٨ ص ١٠٤ رقم ٤٦ س ، النقض أحكام ةمجموع



                                             -          - ٦٦٧

 م ٢/٦/٢٠٠١ جلـسة المـصریة العلیـا الدسـتوریة المحكمـة حكم   -٢

  . دستوریة قضائیة ٢١ لسنة ١٤ رقم الدعوى ،

 فـــــي الـــــصادر الحكـــــم  البحـــــرین بمملكـــــة الدســـــتوریة المحكمـــــة   -٣

ــــدعوى  یــــوم المنعقــــدة بالجلــــسة قــــضائیة ٥ لــــسنة ) ٧ / ٤ / د ( رقــــم ال

  .م ٢٠٠٩ دیسمبر ٢١ لموافقا االثنین

 ١٩/١٢/١٩٥٨ بتـاریخ ٢٩٧ رقـم حكـم اللبنانیـة التمییز محكمة  -٤

   . عالیة سمیر – الجزائیة االجتهادات موسوعة – م

   : أخرى ًخامسا

 / ١٦ بتــاریخ – ٧٧ الجلــسة مــضبطة ، الــشعب مجلــس مــضبطة -١

   . م ٢٠٠٢/ ٥

 بتــــــــــاریخ - ٧٤ رقــــــــــم  المــــــــــصري الــــــــــشعب مجلــــــــــس مــــــــــضبطة -٢

  .م ١٨/٥/٢٠٠٢

 بتـــــــــــاریخ – ٧٧ رقـــــــــــم المــــــــــصري الـــــــــــشعب مجلـــــــــــس مــــــــــضبطة -٣

١٩/٥/٢٠٠٢   

  

  




