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  :ة ــــــاملقدم
ـــــه  هديهونســـــتنســـــتعينه ونســـــتغفره إن احلمـــــد هللا حنمـــــده و        ـــــاهللا مـــــن ونتـــــوب إلي ونعـــــوذ ب

ـــــا شـــــرور أنفســـــنا ومـــــن ـــــه ،ســـــيئات أعمالن ومـــــن يضـــــلل فـــــال  ،مـــــن  يهـــــده اهللا فـــــال مضـــــل ل
وأشــــــهد أن حممــــــداً عبــــــده  ،وأشــــــهد أن ال إلــــــه إال اهللا وحــــــده  ال شــــــريك لــــــه ،هــــــادي لــــــه

فصــــــالة ريب وســــــالمه عليــــــه مــــــا  ،أفضــــــل الرســــــل وخــــــامتهم وأفضــــــل اخللــــــق ُخلقــــــاً  ،ورســــــوله
وعلــــــى التــــــابعني هلــــــم ، وصــــــحابته األخيــــــار ،ى آلــــــه األطهــــــاروعلــــــ ،تعاقــــــب الليــــــل والنهــــــار

  .بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليماً 
  :أما بعد 

وحيقـــــق أهـــــدافها يف  ،جـــــاءت الشـــــريعة اإلســـــالمية بكـــــل مـــــا حيفـــــظ املصـــــاحل الشـــــرعية      
وحيــــــــــول دون تســــــــــرب عوامــــــــــل الفســــــــــاد إىل  ،وأداء ســــــــــنة االســــــــــتخالف ،عمــــــــــارة األرض

أمــــــر الشــــــارع بــــــه مــــــن ضــــــرورة ويســــــد ذرائــــــع خمالفــــــة مــــــا  ،احليــــــاة االجتماعيــــــة واالقتصــــــادية
وتــــــــوخي الطــــــــرق الصــــــــحيحة يف حتــــــــري احلقيقــــــــة عــــــــن  ،االلتــــــــزام حبــــــــدود اهللا جــــــــل وعــــــــال

ــــــــــداخلي  ،مصــــــــــادر الضــــــــــرر باحليــــــــــاة ومقوماــــــــــا االقتصــــــــــادية واملاليــــــــــة وزعزعــــــــــة أمنهــــــــــا ال
   .واخلارجي

ــــــى ســــــ      ــــــاسوممــــــا يعمــــــل عل ــــــاة صــــــيانة أمــــــوال الن ــــــام اخلاصــــــة،  ،المة احلي واحــــــرتام حي
، مة مــــــواردهم املاليــــــة واالقتصــــــاديةوالتـــــوخي يف ســــــال ،علــــــى أرواحهــــــم وأعراضــــــهمواحلفـــــاظ 

  .لقواننيواالبتعاد عن الطرق اليت ال تتفق مع نصوص الشرع وما قررته األنظمة وا
إن كــــــل عمليــــــة تغــــــري اجتمــــــاعي ينتقــــــل فيهــــــا اتمــــــع مــــــن حــــــال البســــــاطة إىل حــــــال      

ــــــر تعقيــــــًدا يصــــــاحبها عــــــادة ظهــــــور مشــــــكالت نوع يــــــة تتناســــــب مــــــع الوضــــــع اجلديــــــد أكث
ومـــــن هـــــذه املشـــــكالت جرميـــــة متويـــــل عمليـــــات غســـــل  ،الـــــذي يســـــتقر فيهـــــا هـــــذا اتمـــــع
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ـــــام مكافحـــــــــة غســـــــــل األمـــــــــوال و النـــــــــاظر يف اتمـــــــــع  ،)١(األمـــــــــوال كمـــــــــا أشـــــــــار إليـــــــــه نظــــ
ــــــا وغــــــريه ي ، حيــــــث ينتقــــــل بــــــوترية شــــــهد وضــــــًعا تنطبــــــق عليــــــه هــــــذه احلالــــــةالســــــعودي حالًي

، مــــــــع احلــــــــرص علــــــــى صــــــــيانة ضــــــــر والبنــــــــاء والتغــــــــري االجتمــــــــاعيلتحســــــــريعة يف عمليــــــــة ا
ــــــــة ارتفاًعــــــــا  ــــــــة، وتســــــــجل املصــــــــادر اجلنائي ــــــــة واالجتماعي ــــــــت الشــــــــرعية للحيــــــــاة الفردي الثواب
ــــــيت تبــــــني تصــــــاعد هــــــذه  ملحوظًــــــا يف معــــــدالت اجلرميــــــة  تســــــجله اإلحصــــــاءات اجلنائيــــــة ال

تمـــــاعي وعـــــدم االســـــتقرار اجلرميـــــة النكـــــراء وكثرـــــا وتنوعهـــــا ممـــــا يثـــــري نوعـــــا مـــــن القلـــــق االج
  .السياسي واألمين واالقتصادي

فعمليـــــات غســـــل األمـــــوال هـــــي احلصـــــول علـــــى أمـــــوال غـــــري مشـــــروعة عـــــادة مـــــا تكـــــون      
مثـــــــل جتـــــــارة املخـــــــدرات أو بيـــــــع األســـــــلحة أو االجتـــــــار يف الرقيـــــــق  ،نتـــــــاج ارتكـــــــاب جـــــــرائم

ـــــــي جرميـــــــــة متفرعـــــــــة عـــــــــن ا ،األبـــــــــيض أو الفســـــــــاد اإلداري أو الرشـــــــــوة وغريهـــــــــا جلـــــــــرائم فهــ
وبعــــــدها يــــــتم تــــــدوير هــــــذه األمــــــوال إلضــــــفاء الشــــــرعية عليهــــــا ؛  ،األصــــــلية الســــــابق ذكرهــــــا

مبعـــــــىن جعلهـــــــا يف صـــــــورة أمـــــــوال مشـــــــروعة ويكـــــــون اإلخفـــــــاء عـــــــن طريـــــــق شـــــــخص ثالـــــــث 
  .عادًة ما يكون بنكاً 

، جرميـــــة متويـــــل عمليـــــات غســـــل األمـــــوال ومـــــن هنـــــا كـــــان هـــــذا البحـــــث لبيـــــان حقيقـــــة     
  .ة حاربتها الشريعة اإلسالمية ونظام هذه البالد املباركةوهو مشكلة خفية معقد

  :أهمية البحث  �

تكمـــــن أمهيـــــة هـــــذه الدراســـــة مـــــن حيـــــث مـــــا نشـــــاهده يف واقعنـــــا املعاصـــــر مـــــن ازديـــــاد       
ــــــــات غســــــــل األمــــــــوال  والتفــــــــنن يف طــــــــر  ــــــــل عملي ق و وســــــــائل هــــــــذه العمليــــــــة نشــــــــاط متوي

ــــة ــــة، وهلــــا أثــــر بــــالغ اإلجرامي ممــــا يســــتدعي  ،اتمــــع االقتصــــادية و مصــــاحل علــــى أمــــن الدول
لــــــيعم االســــــتقرار  ،ظامــــــاً وبيــــــان العقوبــــــة املقــــــدرة شــــــرعاً ون ،حبــــــث هــــــذا العمــــــل اإلجرامــــــي

                                                           

املوافق  ـه١٤٢٤/ ٢٥/٦يف  ٣٩/ باململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم رقم منظام مكافحة غسل األموال  )١(
  .م ٢٠٠٣أغسطس  ٢٣
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ــــــــه الشــــــــريعة اإلســــــــالمية  ،االجتمــــــــاعي واألمــــــــين واالقتصــــــــاديالنفســــــــي و  ــــــــذي تنشــــــــد إلي ال
ن الكـــــرمي والســـــنة آوحفظـــــاً للضـــــروريات الـــــيت أكـــــد عليهـــــا القـــــر  ،لتحقيـــــق املصـــــلحة العامـــــة

  :ية هذا البحث يف النقاط التاليةوميكن تلخيص أمه ،لنبوية املطهرةا

بيــــــان رفــــــض اإلســــــالم لكــــــل صــــــور اكتســــــاب املــــــال بطريــــــق غــــــري مشــــــروع ومنهــــــا  -١
الـــــــدين، (وكـــــــل مـــــــا خيـــــــل بالضـــــــرورات اخلمـــــــس  ،متويـــــــل عمليـــــــات غســـــــل األمـــــــوال

 .)النفس، العرض، العقل، املال

ـــــدة األمـــــة ووحـــــدة اجلماعـــــة واســـــتقر  -٢ ـــــي عقي ـــــة احلفـــــاظ عل ارها لتظـــــل اجلبهـــــة الداخلي
 .قوية متماسكة

اهتمــــــام اإلســــــالم باملعاهــــــدات واملواثيــــــق اهتمامــــــا كبــــــريا و إن هــــــذا االهتمــــــام يعتــــــرب  -٣
 .من الدالئل على رفض الشريعة لكل عملية  متويل غسل األموال

ــــــــــق األمــــــــــن  -٤ ـــة يســــــــــعي لتحقي ــــــــــه ومبادئــــــــــه وقيمـــــــ أن اإلســــــــــالم مــــــــــن خــــــــــالل أهداف
نظــــــــام وتطبيــــــــق احلــــــــدود الشــــــــرعية حبيــــــــث مل يــــــــرتك واالســــــــتقرار واحملافظــــــــة علــــــــي ال

ـــــــق  ـــــــذ أعمـــــــاهلم وحتقي ــــــرة يســـــــلكها  جمرمـــــــي غســـــــل األمـــــــوال  لتنفي اإلســـــــالم أي ثغـ
مــــأرم ولــــذلك جــــاءت عقوبــــة احلرابــــة مبــــا يتناســــب مــــع هــــذه اجلرميــــة اخلطــــرية علــــي 
أمـــــــن اتمـــــــع وهـــــــي احلـــــــل  األمثـــــــل للحـــــــد مـــــــن هـــــــذه الظـــــــاهرة وكافـــــــة الظـــــــواهر 

 .اإلجرامية

ذه العمليـــــات اإلجراميـــــة الغـــــري مشـــــروعة أحيانـــــاً يف نشـــــر ظـــــاهرة االبتـــــزاز إســـــهام هـــــ -٥
واقــــــرتاف اجلــــــرائم ومتويــــــل األنشــــــطة اإلجراميــــــة ممــــــا يشــــــكل ديــــــدا ألمــــــن الــــــوطن 

 .واتمع واالقتصاد

ابتكــــــار اجلنــــــاة واجلماعــــــات اإلجراميــــــة املنظمــــــة وســــــائل وأســــــاليب دقيقــــــة ومعقــــــدة  -٦
 .لناجتة عن أنشطة إجرامية إلضفاء الشرعية على مصادر األموال ا

�.األموال يف إيضاح جرمية متويل عمليات غسلفكان هذا البحث ذات أمهية بالغة     �
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 :أسباب اختيار املوضوع  �

إن األســـــــــباب الـــــــــيت دعتـــــــــين لطـــــــــرق هـــــــــذا املوضـــــــــوع و اإلحبـــــــــار يف أعمـــــــــاق مباحثـــــــــه 
 :تتلخص يف النقاط التالية 

  .اطة مبسائلهالرغبة الذاتية يف تناول هذا املوضوع واإلح - ١
 .أن هذا املوضوع مما يشكل اخلطورة القصوى حبياة اتمع - ٢
ـــــــــوع جرميـــــــــة غســـــــــل األمـــــــــوال  وبراعـــــــــة مرتكبيهـــــــــا و التفـــــــــنن يف إخفـــــــــاء  - ٣ كثـــــــــرة وق

 .جرائمهم
للحـــــد مـــــن انتشـــــار جرميــــــة متويـــــل عمليـــــات غســــــل األمـــــوال يف اتمـــــع اإلســــــالمي  - ٤

 .اآلمن
  .وعي اتمع خبطورة هذه اجلرمية - ٥
   .حيقق انتشار األمان و االستقرار االقتصادي والسياسي واألمينالسعي ملا   - ٦
 .بحث ذه الفكرة اليت سرت عليهاأين مل أجد أحد تناول هذا املوضوع بال - ٧

  :مشكلة البحث  �
ــــــدول املتخلفــــــة          إن موضــــــوع جرميــــــة متويــــــل عمليــــــات غســــــل األمــــــوال قــــــد عانــــــت ال

ميـــــــة الـــــــيت تنخــــــر كيـــــــان الـــــــدول وتزيـــــــل واملتحضــــــرة وال زالـــــــت تعـــــــاين مـــــــن تنــــــامي هـــــــذه اجلر 
وجودهـــــا وــــــدم مؤسســـــاا وهــــــذه الظـــــاهرة تعتــــــرب جرميـــــة منظمــــــة متطـــــورة متلــــــك أســــــاليب 

عنيفــــة جتــــرب الضــــعفاء واجلبنــــاء علــــى الســــمع و الطاعــــة وتنفيــــذ مــــا  ووســــائل مبتكــــره وطرقــــاً 
ها فهــــــد ينصــــــبة ونفــــــوذ هــــــذه اجلرميــــــة الــــــيت ور ومــــــن خــــــالل خطــــــ ،يريــــــدون ومــــــا يكرهــــــون

علـــــى ـــــب األمـــــوال وســـــرق الثـــــروات وهـــــدم القـــــيم وحتطـــــيم القـــــوانني فقـــــد  اجتـــــه  ياألساســـــ
العــــامل أمجــــع علــــى حماربــــة جرميــــة متويــــل عمليــــات  غســــل األمــــوال ومعاقبــــة كــــل مــــن يشــــارك 

لـــــذلك جـــــاء هـــــذا البحـــــث لدراســـــة هـــــذه  ،يف هـــــذه اجلرميـــــة الـــــيت تفســـــد احلاضـــــر واملســـــتقبل
والوقـــــــوف  ،موقـــــــف الشـــــــريعة وعلمائهـــــــااجلرميـــــــة مـــــــن اجلانـــــــب الشـــــــرعي والنظـــــــامي وإبـــــــراز 

  .ومراحل هذه اجلرمية وعالقتها بغريها من اجلرائمعلى عقوبتها 
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 :تساؤالت البحث  �

 ما حقيقة جرمية عمليات غسل األموال ؟ -١

 ما أركان جرمية متويل عمليات غسل األموال ؟ -٢

ــــاك عالقــــة بينهــــا وبــــني جرميــــة متويــــل اإلرهــــاب -٣ واالتفــــاق مــــا نقــــاط التعــــارض و  ،هــــل هن
 ؟ بينهما

 ما اإلجراءات املتبعة عند التحقيق يف جرمية متويل عمليات غسل األموال ؟ -٤

عمليـــــات غســـــل متويـــــل مـــــا العقوبـــــة الـــــيت قـــــدرها الشـــــرع والنظـــــام علـــــى مـــــرتكيب جرميـــــة  -٥
 ؟  األموال

  ما موقف الفقه اإلسالم من العفو عن العقوبة ؟ -٦

 :الدراسات السابقة  �

ن مـــــا كتـــــب حـــــول هـــــذا املوضـــــوع مـــــن خـــــالل مكتبـــــة املعهـــــد العـــــايل بعـــــد البحـــــث عـــــ     
للقضــــــــاء ومكتبــــــــة جامعــــــــة اإلمــــــــام ومكتبــــــــة معهــــــــد اإلدارة العامــــــــة ومكتبــــــــة امللــــــــك فهــــــــد 
ــــد العزيــــز وحمركــــات البحــــث العديــــدة يف  الوطنيــــة ومكتبــــة امللــــك فيصــــل و مكتبــــة امللــــك عب

ذا املوضـــــــوع ـــــــذه فـــــــإين مل أعثـــــــر علـــــــى رســـــــالة علميـــــــة تناولـــــــت هـــــــ ،الشـــــــبكة العنكبوتيـــــــة
الفكـــــرة غـــــري مـــــا وجـــــدت رســـــالة دكتـــــوراه باملعهـــــد  العـــــايل للقضـــــاء بعنـــــوان أحكـــــام غســـــل 

بـــــــد اهللا الثنيـــــــان ومل تتطـــــــرق ملوضـــــــوعي ـــــــذه الفكـــــــرة ال يف ع: مـــــــوال إعـــــــداد الطالـــــــب األ
  .املخطط وال يف ثنايا البحث

  

  

  

 



�د�א����&��+����–����(�.��B��C	��A@�.�א?��אل� J 

- ٧  - 

 

 :منهجية البحث  �


��א
	��:��و�������:� �

جــــــاع كــــــل رأي أو مســــــألة إىل أصــــــوهلا وتوثيــــــق املعلومــــــة مــــــن األســــــلوب التأصــــــيلي بإر  -١
  .مواردها

    .أسلوب املقارنة بني املذاهب الفقهية وبني األنظمة أو القانون -٢

  . وسأمجع بني األسلوبني يف حبثي وأستعمل كل أسلوب يف حمله املناسب له بإذن اهللا

  :البحث إجراءات : الثاني
������دאد�א
	�����	��א
�طوא��א��:� �

  .العناية باختيار املوضوع وعنوان البحث من حيث التحديد والدقة  .١
  .حتديد مشكلة البحث وبيان أهدافه والدراسات السابقة وتوظيفها يف البحث  .٢
  .صياغة البحث بأسلوب علمي دقيق واضح  .٣
  .العناية بالتعريف باأللفاظ الغريبة واملصطلحات العلمية الواردة يف البحث  .٤
واملنقـــــــوالت مـــــــن مصـــــــادرها وتوثيـــــــق اآلراء واألفكـــــــار ونســـــــبتها إىل  توثيـــــــق النصـــــــوص  .٥

  .أصحاا
  .عزو اآليات القرآنية الكرمية وختريج األحاديث النبوية  .٦
العنايـــــــــة باملســـــــــائل اخلالفيـــــــــة بتحريـــــــــر حمـــــــــل اخلـــــــــالف وســـــــــببه أوال مث ذكـــــــــر األقـــــــــوال   .٧

  .بأدلتها ومناقشتها مث الرتجيح
  .مبا يقتضيه البحث املقارنة بني الفقه والنظام مبتدئا  .٨
  .ذكر اجلديد والنازلة اليت هلا عالقة باملوضوع وذكر أقوال العلماء املعاصرين فيها .٩

  .ترمجة األعالم غري املشهورين .١٠
  .االلتزام عالمات الرتقيم املتعارف عليها .١١
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  .ذكر التطبيقات القضائية اليت تتطلبها الدراسة مىت وجدت مع حتليلها .١٢
  .من القسم املختص االلتزام باخلطة املعتمدة .١٣
  .وضع خامتة يف اية البحث تتضمن نتائج البحث والتوصيات املناسبة .١٤
  . عمل الفهارس الالزمة .١٥
  .إخراج البحث وطباعته وفق تعليمات القسم والنموذج املعتمد .١٦
  .بيان وجه الداللة من األدلة مع التوثيق .١٧
  .إتباع التوثيق العلمي يف التهميش .١٨
 .لمي ومن ضمنها ما ذكرااللتزام مبناهج البحث الع .١٩

  

  :خطة البحث �
  :تتألف من مقدمة وفصل متهيدي وأربعة فصول وخامتة وفهارس على النحو التايل

����د�
��א���:�א
�:و� ��ل�� �

  .أمهية البحث - ١
  .أسباب اختيار البحث-٢
  .مشكلة البحث-٣
  .تساؤالت البحث-٤
  .الدراسات السابقة-٥
  .منهج البحث-٦
  .خطة البحث-٧
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 ثالثـــة وفيـــه ،التعريـــف مبفـــردات العنـــوان: تمهيـــدي الفصـــل ال �
  :مباحث 

  :وفيه ثالثة مطالب فقهاً و نظاماً تعريف اجلرمية لغة و: املبحث األول  
 .تعريف اجلرمية يف اللغة : المطلب األول •
   .تعريف اجلرمية يف النظام :لمطلب الثاني ا •
  .تعريف اجلرمية يف الفقه :المطلب الثالث  •

  :وفيه ثالثة مطالب فقهاً و لغة ونظاماً تعريف التمويل  :املبحث الثاني  
 .تعريف التمويل يف اللغة : المطلب األول •

  .تعريف التمويل يف النظام :المطلب الثاني •

  .تعريف التمويل يف الفقه :المطلب الثالث •
  :وفيه ثالثة مطالب فقهاً و لغة ونظاماً التعريف بغسل األموال :الثالث املبحث  

 .التعريف بغسل األموال يف اللغة : ولالمطلب األ •

  .التعريف بغسل األموال يف النظام :المطلب الثاني •

  .التعريف بغسل األموال يف الفقه: المطلب الثالث •


	�����א������אل��:الفصــل األول ��������،�������ن�������������������

�������� ��! �Wو"
  .الركن الشرعي يف النظام والفقه: املبحث األول 

  .وفيه ثالثة مطالب ،الركن املادي :انياملبحث الث
  .وفيه فرعان ،السلوك اإلجرامي: المطلب األول •

  .ماهية السلوك اإلجرامي: الفرع األول  �
  .امي يف جرمية متويل غسل األموالصور السلوك اإلجر :الفرع الثاين �

  .النتيجة  : المطلب الثاني •
  .العالقة السببية  :المطلب الثالث  •
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  .وفيه مطلبان ،لركن املعنويا: املبحث الثالث 
  .وفيه فرعان ،ماهية القصد اجلنائي وأنواعه :المطلب األول •

  .ماهية القصد اجلنائي :الفرع األول  �
  .أنواع القصد اجلنائي :الفرع الثاين  �

  .القصد املتطلب يف اجلرمية:  المطلب الثاني •

ــل ا � ــانيالفص 
	����א�����אل�����������א������:لث����������������

�/.�ن�،�-�א,+�א�*�(و� )'&��%��! �Wو"

  .وفيه ثالثة مطالب ،مراحل متويل عمليات غسل األموال :األولاملبحث   
  .التوظيف : المطلب األول •
  .التمويه : المطلب الثاني •
  .الدمج : المطلب الثالث •

عالقــة جرميــة متويــل عمليــات غســل األمــوال بغريهــا مــن  : الثــانياملبحــث 
  .وفيه مطلبان ،اجلرائم

عالقـــــــة جرميــــــــة متويــــــــل عمليــــــــات غســــــــل األمــــــــوال  :طلــــــــب األولالم •
  .باستغالل الرقيق األبيض

عالقـــــة جرميـــــة  متويـــــل عمليـــــات غســـــل األمـــــوال :  المطلـــــب الثـــــاني •
  :وفيه ثالثة فروع  ،جبرمية متويل اإلرهاب

  .التعريف بتمويل اإلرهاب :الفرع األول  �
و سل األموال نقاط التداخل بني جرمية متويل عمليات غ :الفرع الثاين  �

  .متويل اإلرهاب
نقاط التعارض بني جرمية متويل عمليـات غسـل األمـوال  :الفرع الثالث  �

   .و متويل اإلرهاب
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	���א����אل�����0: الثالثالفصل  �������������������%�1�

�!���� ��א563�م�وא123!،�و"����W� �

وفيـه  ،نظـاماألمـوال يف ال غسـلعقوبة جرمية متويـل عمليـات : املبحث األول 
  :مطلبان 

  .العقوبة بالسجن :المطلب األول •
  .العقوبة بالغرامة املالية :المطلب الثاني  •

  .عقوبة االشرتاك يف النظام والفقه: املبحث الثاني  
ــــــب األول • ماهيــــــة االشــــــرتاك يف اجلرميــــــة وأحكامــــــه يف النظــــــام  :المطل

  : فرعان وفيه ،والفقه
  .فاظ ذات الصلة بهمفهوم  االشرتاك واألل: الفرع األول  �
  .أحكام االشرتاك يف النظام والفقه: الفرع الثاين  �

ــــــــاني • ــــــــب الث ــــــــل عمليــــــــات :  المطل صــــــــور االشــــــــرتاك يف جرميــــــــة متوي
                                                            غسل األموال  

  .عقوبة االشرتاك يف الفقه:  الثالثالمطلب  •
  :وفيه مطلبان  ،العقوبة اإلعفاء من:  لثالثاملبحث ا

  .اإلعفاء من العقوبة يف النظام :المطلب األول  •
  .موقف الفقه اإلسالمي من اإلعفاء :  المطلب الثاني •

א���93��8وא3'/1��������������������0�7 : الرابـــعالفصـــل  �


	��א���אل����/.�ن�،�����!�Wو" �

  .وفيه ثالثة مطالب ،حملة عن الضبط اجلنائي: املبحث األول  
  .تعريف الضبط اجلنائي : طلب األولالم •
  .رجال الضبط اجلنائي :المطلب الثاني  •
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ـــــث • ـــــب الثال ـــــائي اجتـــــاه جرميـــــة   : المطل ســـــلطات رجـــــال الضـــــبط اجلن
  .متويل عمليات غسل األموال

 ،التحقيق يف جرمية متويل عمليات غسل  األمـوال تإجراءا: املبحث الثاني 
  :وفيه مطلبان 

ــــــــب  • ــــــــق يف اجلرميــــــــةإجــــــــراءا ت ا:  األولالمطل ــــــــه مخســــــــة  ،لتحقي وفي
 :أفرع 

 .فحص وتدقيق أوراق القضية :الفرع األول  �
  ندب اخلرباء  :الفر ع الثاين  �
  .التفتيش املعلومايت :الفرع الثالث  �
  .مساع الشهود :الفرع الرابع  �
  .االستجواب :الفرع اخلامس  �

 وفيـــــه ،واإلدعـــــاء التحقيـــــقجهـــــة االختصـــــاص يف  : الثـــــانيالمطلـــــب  •
 :فرعان

اجلهـة الـيت تنظـر وتفصـل يف جرميـة متويـل عمليـات غسـل : لفرع األول ا �
  .األموال

اجلهــة الــيت متثــل الدولــة يف االدعــاء العــام أمــام القضــاء يف  :الفــرع الثــاين  �
  .جرمية متويل عمليات غسل األموال

  : اخلامتة  �
  .وتتضمن استعراض أهم النتائج والتوصيات  
  :لفهارس وفيها ا �

  .فهرس اآليات -
  .فهرس األحاديث - 

  فهرس املراجع   -
  .فهرس احملتويات -
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فلــــــوال فضــــــله و إنعامــــــه  ،و أوالً و آخــــــراً  ،أشــــــكر اهللا تعــــــاىل ظــــــاهراً وباطنــــــاً اخلتــــــام يف و      
  . حث فله احلمد كله عالنيته و سرهملا استطعت إمتام هذا الب

جامعـــــــة  –عريقـــــــة هلـــــــذه اجلامعـــــــة ال ،و الثنـــــــاء العـــــــاطر ،كمـــــــا أتقـــــــدم بالشـــــــكر الـــــــوافر     
املعهـــــد العـــــايل للقضـــــاء  –و هـــــذا املعهـــــد املبـــــارك  –اإلمـــــام حممـــــد بـــــن ســـــعود اإلســـــالمية 

الــــــذي وجــــــدنا فيــــــه حبــــــق كــــــل احــــــرتام و خلــــــق و تعامــــــٍل  ،العلمــــــي الشــــــامخ هــــــذا الصــــــرح
  .فإلدارته منا الشكر و العرفان ،راقٍ 

  :أختتم الشكر بشكر أستاذي املشرف فضيلة الدكتور و     

  بن ثنيان الثنيانعبد اهللا 
حـــــول جوانـــــب البحـــــث املختلفـــــة بســـــعة صـــــدر  ،لـــــذي مـــــا فـــــيتء يف إرشـــــادي و تـــــوجيهي

   .حابة فأسأل اهللا أن يكتب ذلك يف ميزان حسناته يوم يلقاهر و 

  

���  ���� �	
 ���� ��� ���� �� ���� ������� �� ��� ����  

  

  /الباحث 
  عبد اهللا بن سعيد أبو داسر
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  ل التمهيديالفص

  : التعريف مبفردات العنوان، وفيه ثالثة مباحث

�	���א!ول� •
  .تعريف الجريمة لغًة ونظاماً وفقهاً  :א

• ��"�#
�	���א
  .تعريف التمويل اللغة ونظاماً وفقهاً  :א

• ��
�#
�	���א
  .التعريف بغسل األموال لغًة ونظاماً وفقهاً  :א
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  : وتقسيم متهيد
املتفشـــــية يف أقطـــــار عصـــــر احلـــــايل مـــــن أبـــــرز الظـــــواهر ل األمـــــوال يف التُعـــــد ظـــــاهرة غســـــ     

لــــــيس مــــــن حيــــــث مــــــدى  ،ومــــــن أْعَقــــــد الظــــــواهر وأْشــــــَكلها ،عديــــــدة مــــــن الكــــــرة األرضــــــية
الـــــذي جيعلهـــــا شـــــوكة يف خاصـــــرة كـــــل الـــــدول املتقدمـــــة منهـــــا واملتـــــأخرة  -انتشـــــارها الواســـــع 

وطــــرق عالجهــــا والقضــــاء  ،بــــل وأيضــــا مــــن حيــــث صــــعوبُة بلورــــا وحتديــــدها ،ســــبفح –
  .عليها

ــــت جرميــــة     ــــريعة اإلســــالمية ل األمــــوال غســــ لقــــد نال ــــل علمــــاء الش  ،اهتمامــــاً بالغــــاً مــــن قب
جعلهـــــــا تســـــــتحوذ علـــــــى قمـــــــة أولويـــــــات ممـــــــا  اآلونـــــــة األخـــــــرية ـــــــا يف زاد االهتمـــــــام حـــــــىت

بـــــل وحـــــىت مـــــن قبـــــل رجـــــال  ،فحســـــب األنظمـــــة لـــــيس مـــــن قبـــــل شـــــراح ،البحـــــث والدراســـــة
ــــــا ينبــــــع مــــــن خطــــــور  ،السياســــــة واالقتصــــــاد ة هــــــذه اجلرميــــــة علــــــى وكــــــل ذلــــــك االهتمــــــام إمن

  .وغريها ةواالجتماعي ةواالقتصادي ةألمنيا و ةالسياسي األصعدةخمتلف 

حيـــــث ســـــيتم  ،مهمـــــاً هلـــــذا البحـــــثمـــــدخالً ويف هـــــذا الفصـــــل التمهيـــــدي الـــــذي يعـــــد      
  :كراء وذلك من خالل ثالثة مباحثهذه اجلرمية النفردات تعريف مبتناول ال

�	���א!ول��� •
�.اجلرمية لغًة ونظاماً وفقهاً  تعريف�:א �

• ��"�#
�	���א
�.ونظاماً وفقهاً  اللغةالتمويل تعريف �:א �

• ��
�#
�	���א
  .التعريف بغسل األموال لغًة ونظاماً وفقهاً  :א
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  املبحث األول
  .فقهاً و لغة ونظاماً  تعريف اجلرمية

�ط
��א!ول •
  .تعريف الجريمة في اللغة  :א

• ��"�#
�ط
��א
  .تعريف الجريمة في النظام :א

• ��
�#
�ط
��א
  .تعريف بالجريمة في الفقه :א
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  املطلب األول 
  اللغة تعريف اجلرمية يف 

  

 ،تعدييطلق على الو أي اكتسب اإلمث  ،مبعىن أذنب:رم من اجلُ كلمة اجلرمية مأخوذة      
قال  ،(١)جىن جناية والرجل أكسبه جرمًا  ،مجرم نفسه وقومه وجرم عليهم وإليه: ويقال

�½½½½����¼¼¼¼����««««����²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº �: تعاىل
)٢(

، 
  .)٣(بعض القوم على االعتداء عليهمال حيملنكم :أي 

اجلــــيم و الــــراء و املــــيم أصــــل واحــــد يرجــــع إليــــه : ( وجــــاء يف معجــــم مقــــاييس اللغــــة        
أي  : كمـــــــا يـــــــرد قـــــــوهلم جـــــــرم   ،امالنخـــــــل اجلـــــــرّ   اميقـــــــال لصـــــــرّ و  ،فـــــــاجلرم القطـــــــع ،فـــــــروعال

ــــــذنب و : بهم و اجلــــــرم و اجلرميــــــة أي كاســــــ: فــــــالن جرميــــــة أهلــــــه : يقــــــال و  ،كســــــب  هــــــوال
  .)٤( )من األول ؛ ألنه كسب و اقتطاع 

كـــــل : واجلرميـــــة بوجــــه عـــــام  ،واجلرميــــة مجعهـــــا جــــرائم ،ارتكــــب جرمـــــاً : ويقــــال أجـــــرم        

  .)٥(سواء كانت خمالفة أم جنحة أم جناية  ،أمر إجيايب أو سليب يعاقب عليه القانون
ـــــــرآن الكـــــــــــــــرمي ألفـــــــــــــــاظوقـــــــــــــــد                        منهـــــــــــــــا لفـــــــــــــــظ ،للجرميـــــــــــــــة متعـــــــــــــــددة وردت يف القــــــــ

ـــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــ) رمـــــــــــــــــــــــواأج( ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ �:اىلكمـــــــــــــــــــــــا يف قول

ÉÉÉÉÊ�
)٦(.   

                                                           

، ١٠٨٧لقاموس احمليط، للفريوز آبادي، صللرافعي، وا، ، واملصباح املنري)٢/٢٥٨(لسان العرب، البن منظور،) ١(
  . ١٠٠ص  وخمتار الصحاح، للرازي،

  .٢:سورة املائدة، اآلية رقم  ) ٢(
  .)١١/١٩٩( اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب،) ٣(
  ).٤٤٥/ ١(معجم مقاييس اللغة، البن فارس، ) ٣(
  . ١١٨ص  املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية،) ٥(
  .٢٩ :اآلية رقم سورة املطففني) ٦(
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�����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg :كمـــــــــــا يف قولـــــــــــه تعـــــــــــاىل ) ارمـــــــــــون ( ولفـــــــــــظ      

hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp�q� )١(
.  

)٢( ��ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ�Ó: وقوله تعاىل
.  

إن أعظـــــــم المســـــــلمين جرمـــــــا مـــــــن  ((: قـــــــال  � أن النـــــــيباحلـــــــديث وجـــــــاء يف      
  . )٣()) سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته

ســــــبق بـــــأن اجلرميــــــة يف معناهـــــا اللغـــــوي تنتهــــــي إىل أـــــا فعــــــل األمـــــر الــــــذي  يتضـــــح ممـــــا    
وأــــا تطلــــق علــــى ارتكــــاب كــــل مــــا هــــو خمــــالف للحــــق والعــــدل  ،يســــتهجن وال يستحســــن

)٤(حدود اهللا والعبادوذلك بالتعدي على  ،ريق املستقيموالط
 .  

التعــــــدي و الكســــــب و الــــــذنب و :  منهــــــاكثــــــرية و   جرميــــــة معــــــاينللأن يتــــــنب للباحــــــث بــــــ    
  .كلها تدور يف معىن واحد ، و القطع

  

  

  

  

                                                           

  .١٧ :سورة يونس اآلية رقم) ١(
  .٤٧ :سورة القمر اآلية رقم) ٢(
ما يكره من كثرة السؤال و من تكلف ما ال يعنيه و (عتصام بالكتاب و السنة، باب البخاري، كتاب اال صحيح) ٣(

يف (ورواه مسلم و زاد . ١٣٩٠ص ،٧٢٨٩:برقم" ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم : " قوله تعاىل 
ثار سؤاله و ترك إك �توقريه ( ، يف كتاب الفضائل، باب )فحرم عليهم ( و ) على املسلمني ( و ) املسلمني 

  .٩٥٩، ص ٢٣٥٨ :عما ال ضرورة إليه أو ال يتعلق به تكليف و ما ال يقع و حنو ذلك، حديث رقم
  . ١٩رمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، حممد أبو زهرة، ص اجل) ٤(
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  املطلب الثاني

  تعريف اجلرمية يف النظام
  

  

نــــــاظر يف هــــــذه التعــــــاريف جيــــــد أــــــا مل ال و ،وردت عــــــدة تعــــــاريف للجرميــــــة يف النظــــــام     
  :ومن هذه التعريف  ،خترج عن تعريف اجلرمية يف الفقه اإلسالمي

، يف يصـــــــدر عـــــــن شـــــــخص مســـــــؤول جنائيـــــــاً  ،روع مشـــــــســـــــلوك إرادي غـــــــري " :قيـــــــل      

)١("عدوناً على مال أو مصلحة أو حق حيميه جبزاء جنائي ،غري حاالت اإلباحة
.  

عقوبــــة أو القــــانون هلــــا هــــي فعــــل غــــري مشــــروع صــــادر عــــن إرادة جنائيــــة يقــــرر :"وقيــــل     

  .)٢(" تدابري احرتازية

املخـــــــالف ألوامـــــــر ونـــــــواهي قـــــــانون الســـــــلوك :" أيضـــــــاً يف تعريـــــــف اجلرميـــــــة بأـــــــا وقيـــــــل     

)٣( "جترمي ذلك السلوكالعقوبات شريطة أن ينص هذا القانون صراحة على 
.  

ـــــل يف تعريفهـــــا       ـــــداء علـــــى حـــــق أو مصـــــلحة  ،ســـــلوك إنســـــاين منحـــــرف:" وقي ميثـــــل اعت

)٤( "من املصاحلة اليت حيميها الشرع أو القانون الصادر بناء عليه
.   

اعلــــــــه جــــــــزاًء ســــــــلوك إرادي حيظــــــــره القــــــــانون ويقــــــــر لف: " ة وقيــــــــل يف تعريــــــــف اجلرميــــــــ     

  .)٥( "جنائياً 

                                                           

  .٤٤عبد الفتاح الصيفي، ص . األحكام العام للنظام اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية والقانون د) ١(
  .٤٥، حممود جنيب حسين، ص -القسم العام  –قانون العقوبات شرح ) ٢(
  .١٥٩أحكام اجلرمية والعقوبة يف الشريعة اإلسالمية، حممد أبو حسان، ص ) ٣(
  .١١جلرمية وأحكامها العامة يف االجتاهات املعاصرة والفقه اإلسالمي، عبد الفتاح خضر، صا) ٤(
  .٣٠د القادر قهوجي، ص ، علي عب-القسم العام  –قانون العقوبات ) ٥(
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ورغــــــم اخــــــتالف شــــــراح القــــــانون اجلنــــــائي يف تعريــــــف اجلرميــــــة إال أــــــم متفقــــــون علــــــى      
  .عناصرها األساسية

  :وهذه العناصر األساسية للجرمية هي 

ـــــاع عـــــن فعـــــل :ألول ا ـــــام بفعـــــل أو االمتن ـــــؤدي ،تتكـــــون اجلرميـــــة مـــــن القي هـــــذا الفعـــــل  وأن ي
ـــــــدخل الســـــــلطة العامـــــــة  ـــــــاع عنـــــــه إىل اإلضـــــــرار بـــــــاتمع ممـــــــا يســـــــتوجب ت أو االمتن

  .لتوقع العقاب على مرتكب هذا الفعل

  .ظر القانون وأن يقرر العقاب عليهأن يكون الفعل غري مشروع يف ن :ثانيًا 

ــــ ان فــــال يتصــــور وقــــوع اجلرميــــة إال عــــن إرادة اإلنســــ ،أن يصــــدر الفعــــل عــــن إنســــان :ًا ثالث
  .وعمله

ـــًا  فإيقـــاع العقوبـــة هـــو األثـــر الـــذي  ،اجلرميـــة هـــي الفعـــل املعاقـــب عليـــه بعقوبـــة جنائيـــة :رابع
والعقوبـــــة هـــــي املعيـــــار الواضــــــح  ،يرتبـــــه القـــــانون علـــــى اســـــتكمال اجلرميـــــة لعناصـــــرها

  .)١(الذي مييز اجلرمية عن غريها من األعمال غري املشروعة

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٤٤اجلرائم والعقوبات يف الشريعة اإلسالمية، توفيق وهبة، ص ) ١(
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  املطلب الثالث
  الفقهتعريف اجلرمية يف 

  

حمظــــــورات شــــــرعية زجــــــر :(الســــــلطانية تعريــــــف اجلرميــــــة بأــــــا جــــــاء يف كتــــــاب األحكــــــام     

   .)١()اهللا تعاىل عنها حبد أو تعزير
وقــــد وصــــفت بأــــا  ،أو تــــرك فعــــل مــــأمور بــــه ،إتيــــان فعــــل منهــــي عنــــه: حمظــــورات هــــي     

   .إشارة إىل أنه جيب يف اجلرمية أن حتظرها الشريعة ،شرعية
ــــان فعــــل حمــــرم معاقــــب علــــى فعلــــه: ة إذن فاجلرميــــ     أو تــــرك فعــــل حمــــرم معاقــــب علــــى  ،إتي

  .)٢(أوهي فعل أو ترك نصت الشريعة على حترميه والعقاب عليه ،تركه
علـــــى الـــــرغم  ،أنـــــه أدخـــــل القصـــــاص يف احلـــــدود: ويالحـــــظ علـــــى تعريـــــف املـــــاوردي "     

ه احلــــــــق أن القصــــــــاص يغلــــــــب فيــــــــ: ومــــــــن ذلــــــــك  ،مــــــــن االخــــــــتالف بينهمــــــــا يف األحكــــــــام
كمـــــــــا أنـــــــــه جيـــــــــوز العفـــــــــو والشـــــــــفاعة يف   ،واحلـــــــــدود يغلـــــــــب فيهـــــــــا احلـــــــــق العـــــــــام ،اخلـــــــــاص

ويالحــــــظ علــــــى تعريــــــف عبــــــد القــــــادر  .بينمــــــا ال عفــــــو وال شــــــفاعة يف احلــــــدود ،القصــــــاص
  .)٣(..".فهو يعم كل معصية ،أنه تعريف عام وليس خباص: عودة

اب عليهــــــا حبــــــد أو حمظــــــورات شــــــرعية نصــــــت الشــــــريعة علــــــى حترميهــــــا والعقــــــ(  : وقيــــــل   
  .)٤() دية أو تعزير

تعـــــــاريف الفقهـــــــاء تتفـــــــق مـــــــع القـــــــانون للجرميـــــــة  شـــــــراحمـــــــا عرفـــــــه ممـــــــا ســـــــبق جنـــــــد أن و    
    .ص عليها يف التشريع اجلنائيميكن أن توقع العقوبة إال إذا نيف أنه ال  ،للجرمية

ــــ حظــــور ارتكــــاب أمــــر م: ــــا ث إىل أنــــه ميكــــن تعريــــف اجلرميــــة بأوخيلــــص الباحــــ    تج ين
ـــــه ـــــه أو فعـــــل مـــــا نهـــــى اهللا عن ـــــه مخالفـــــة مـــــا أمـــــر اهللا ب بصـــــورة تســـــتوجب إيقـــــاع  عن

  .العقوبة

                                                           

  .٢٨٥ألحكام السلطانية والواليات الدينية، املاوردي، ص ا) ١(
  .٤٤/ ١التشريع اجلنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة،  )٢(
  .٢٦عبد اهللا الثنيان،ص .ة، درسالة دكتوراه غري منشور -دراسة مقارنة  –حكام غسل األموالأ )٣(
  .٢٦سابق، ص الاملرجع  )٤(
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  املبحث الثاني
  :وفقهاً  تعريف التمويل لغة ونظاماً 

�ط
��א!ول •
  .تعريف التمويل في اللغة :א

• ��"�#
�ط
��א
  .تعريف التمويل في نظام :א
• ��
�#
�ط
��א
  .تعريف التمويل في الفقه :א

 

 



�د�א����&��+����–����(�.��B��C	��A@�.�א?��אل� J 

- ٢٣ - 

 

  املطلب األول
  تعريف التمويل يف اللغة

  

 هــــــي ،واملــــــيم و الــــــواو والــــــالم كلمــــــة واحــــــدة ،مصــــــدر مــــــّول ميــــــول متــــــويالً : التمويــــــل      
ويقــــال متــــّول فــــالن  ،ج مــــن املــــال قــــدم لــــه مــــا حيتــــا :  )مولــــه (و  .اختــــذ مــــاالً : ل الرجــــل متــــوّ 

املــــــال يف األصــــــل مــــــا ُميلــــــك مــــــن الــــــذهب : قــــــال ابــــــن األثــــــري  " ،إذا اختــــــذه قُنيــــــةً : مــــــاالً 
ــــان ،والفضــــة ــــر مــــا يطلــــق املــــال عنــــد  ،مث أطلــــق علــــى كــــل مــــا يُقتــــىن وميلــــك مــــن األعي وأكث

  .)١(العرب على اإلبل ألا كانت أكثر أمواهلم

: فقــــــال  �فـــــأتى النبــــــي  ،عمــــــر بخيبـــــر أرضــــــا أصــــــاب( (: وجـــــاء يف احلـــــديث      
إن ( (: فكيــــف تــــأمرني بــــه ؟ قــــال  ،لــــم أصــــب مــــاال قــــط أنفــــس منــــه ،أصــــبت أرضــــا

وال  ،أنــــه ال يبــــاع أصــــلها:  فتصــــدق عمــــر .))شــــئت حبســــت أصــــلها وتصــــدقت بهــــا 
 ،والضـــــيف ،وفــــي ســـــبيل اهللا ،والرقـــــاب ،والقربـــــى ،فـــــي الفقــــراء ،، وال يـــــورثيوهــــب

أو يطعــــــم  ،علــــــى مــــــن وليهــــــا أن يأكــــــل منهــــــا بــــــالمعروف ال جنــــــاح ،وابــــــن الســــــبيل
  . )) فيه متمولغير : ((الشاهد من احلديث قوله  .)٢() )فيه  متمولصديقا غير 

كــــــل مــــــا ميلكــــــه الفــــــرد أو متلكــــــه اجلماعــــــة مــــــن متــــــاع، أو  : "املــــــالقيــــــل يف تعريــــــف و      
اهليـــــة علـــــى وقـــــد أطلـــــق يف اجل ،أمـــــوال عـــــهرة، أو عقـــــار أو نقـــــود أو حيـــــوان مجعـــــروض جتـــــا

  .)٣(" من ينفق على عمل ما : ) لاملموّ (و ،اإلبل

   

                                                           

املعجم ، )٢٨٦ -٢٨٥/ ٥(و معجم مقاييس اللغة، البن فارس، ) ١٣/٢٢٤( لسان العرب،البن منظور، )١(
  . ٨٩٢، جممع اللغة العربية، ص الوسيط

رجه مسلم، كتاب وأخ. ٥٣٥ص  ٢٧٧٢الوصايا، باب الوقف كيف يكتب ؟، برقم : أخرجه البخاري، كتاب ) ٢(
  .٦٧٠ص  ١٦٣٢ : الوقف، برقم: باب : الوصية : 

  .٨٩٢، جممع اللغة العربية، مرجع سابق، ص املعجم الوسيط )٣(
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  املطلب الثاني
  تعريف التمويل يف النظام

  

إىل فبعضــــــــهم ينظــــــــر  تلــــــــف وجهــــــــات نظــــــــر البــــــــاحثني يف تقــــــــدمي تعريــــــــف للتمويــــــــلخت     
 و بالتــــــايل ،مــــــن جانــــــب اقتصــــــاديإىل تعريفــــــه جانــــــب فقهــــــي واآلخــــــر ينظــــــر  تعريفــــــه مــــــن

  : ورد منها ما يلي أللتمويل  ةكثري   جند أن هناك تعريفات
وهـــــــذا املــــــال إذا مل يتـــــــوفر  ،تـــــــوفري املــــــال الـــــــالزم الســــــتثمار جديــــــد: " التمويــــــل قيــــــل      

  .)١( "للمستثمر من مدخراته اقرتضه من مدخر آخر 
ويف أي وقــــــت يكــــــون هنــــــاك  ،التزويــــــد بــــــالنقود أينمــــــا: " ل يــــــالتمو يف تعريــــــف  وقيــــــل     

   .)٢( "حاجة إليها 

ــــــــل       ــــــــل وقي ــــــــف التموي ــــــــاج إليــــــــه يف "  :مبعنــــــــاه العــــــــام  أيضــــــــاً يف تعري ــــــــد مبــــــــال حملت تزوي

  .)٣( "أو استهالك  ،استثمار

هـــــــو البحـــــــث عـــــــن الطـــــــرق املناســـــــبة للحصـــــــول علـــــــى : " التمويـــــــل يف تعريـــــــف وقيـــــــل      
ــــــى املــــــزيج األفضــــــل ب ــــــك الطــــــرق واحلصــــــول عل ــــــار وتقــــــيم تل نهــــــا بشــــــكل ياألمــــــوال واالختي

  .)٤( "عية التزامات املؤسسة املالية يناسب كمية ونو 

جمموعــــــة األســــــس واحلقــــــائق الــــــيت تتعامــــــل يف " : بأنــــــه التمويــــــل  تعريــــــف وممــــــا قيــــــل يف     
تــــــدبري األمــــــوال وكيفيــــــة اســــــتخدامها ســــــواًء كانــــــت هــــــذه األخــــــرية ختــــــص األفــــــراد أو نشــــــأة 

  .)٥( "األعمال أو األجهزة احلكومية 

                                                           

  .٢٦٣أمجد زكي بدوي ، ص . معجم املصطلحات االقتصادية، د) ١(
  .٣٢٩عبد العزيز فهمي هيكل، ص . موسوعة املصطلحات االقتصادية واإلحصائية د) ٢(
  .٢٨فهد بن صاحل العريض، ص : ، إعداد غري منشوره متول االستثمار يف األسهم، رسالة دكتوراه أحكام) ٣(
  .٧٧اإلدارة والتحليل املايل، هيثم حممد الزغيب، ص ) ٤(
  .١٣التمويل واإلدارة املالية، يسري إمساعيل، ص ) ٥(
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 ،كـــــــل مـــــــا ميكـــــــن حيازتـــــــه: " املـــــــال هـــــــو : مي جـــــــاء يف نظريـــــــات التمويـــــــل اإلســـــــالو      

   .)١( "لالنتفاع به شرعاً ، وإشباع احلاجات البشرية 
كــــل شــــيء ميكــــن أن يعــــرض : " وجــــاء يف تعريــــف املــــال عنــــد االقتصــــاديني مــــا نصــــه      

  .)٢( "يف السوق وتقدر له قيمة 
ـــــه  عمومـــــاً لتمويـــــل لبتعـــــرف  وخيلـــــص الباحـــــث     ـــــن أجـــــل إن: بأن ـــــوفير المـــــال م ـــــه ت فاق

ابـــــت بهـــــدف ضـــــمان بقـــــاء هـــــذه وتكـــــوين رأس مـــــال ثالمؤسســـــات أو األفـــــراد علـــــى 
  . بطرق وأساليب متنوعةو األنشطة 

المـــــال جمـــــع  :ة غســـــل األمـــــوال ميكـــــن أن يعـــــرف بأنـــــهبـــــأن التمويـــــل يف جرميـــــ وأرى     
ـــــــر مشـــــــروعة  هتـــــــدوير و  الصـــــــفة المشـــــــروعة علـــــــى تلـــــــك إضـــــــفاء ألجـــــــل بطـــــــرق غي

   . هدف الكسب المادي، لالعمليات
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٣١حممد صاحل عبد القادر، ص . نظريات التمويل اإلسالمي، د) ١(
  . ٢٣ال وطرق استثماره يف اإلسالم، شوقي عبده الساهي، ص ملا) ٢(
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  ملطلب الثالثا
  تعريف التمويل يف الفقه

  
، وقــــــد اختلفــــــت عبــــــارات الفقهــــــاء )١(ســــــبق بيــــــان أن التمويــــــل يف اللغــــــة إعطــــــاء املــــــال     

  .يف تعريف املال ؛ نظراً لتباين وجهات نظرهم يف حقيقته

وميكـــــــن ادخــــــاره لوقـــــــت  ،طبــــــعمــــــا مييـــــــل إليــــــه ال" : علـــــــى أن املــــــال  الحنفيــــــة فــــــنص     

  .)٢("ةاحلاج

ــــــوق إلقامــــــة مصــــــاحلنا: " قــــــال اإلمــــــام السرخســــــي و       ولكــــــن  ،املــــــال اســــــم ملــــــا لــــــه خمل

  .)٣("و التمــــــــول هــــــــو صــــــــيانة الشــــــــيء وادخــــــــاره لوقــــــــت احلاجــــــــة  ،باعتبــــــــار صــــــــفة التمــــــــول
للمـــــال أـــــم مل جيعلــــوا مـــــن عناصـــــر املـــــال إباحـــــة االنتفـــــاع  حلنفيـــــةواملالحــــظ علـــــى تعريـــــف ا

كمــــا أــــم أخرجــــوا   ،تقســــيم املــــال إىل متقــــوم وغــــري متقــــوم هم إىل ابالشــــيء شــــرعاً ممــــا دعــــ

  املنافع من اعتبار كوا ماالً 
)٤(

.  

ـــــةونـــــص        ،أن املـــــال هـــــو مـــــا يقـــــع عليـــــه امللـــــك: " كمـــــا جـــــاء يف املوافقـــــات    المالكي

)٥( "ويستبدل به املالك عن غريه إذا أخذ من جهة 
.   

عريـــــــــف اللغـــــــــوي للمـــــــــال ؛ إذ معـــــــــىن الت وتعريـــــــــف املالكيـــــــــة للمـــــــــال ال خيتلـــــــــف عـــــــــن        
ولكــــن املالكيــــة حصــــروا املــــال يف   ،أن يكــــون لــــه منفعــــة) ويســــتبدل بــــه املالــــك عــــن غــــريه (

ونعـــىن ذلـــك أن كــــل مـــا يقــــع  ،ويســـتبدل بـــه املالــــك عـــن غــــريه ،عليـــه  امللــــك  كـــل مـــا يقــــع

                                                           

  .٢٣راجع املبحث الثاين ص ) ١(
  .) ١٠/  ٧( حملمد أمني بن عمر عابدين، ) حاشية ابن عابدين ( رد احملتار على الدر املختار ) ٢(
    .) ٧٩/ ١١(بسوط، لشمس الدين السرخسي، امل) ٣(
   .٢٩٣ة الفقهاء، ص معجم املصطلحات االقتصادية يف لغ) ٤(
   . )١٧/  ٢ ( املوافقات يف أصول الشريعة، أليب إسحاق الشاطيب،) ٥(
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وبالتــــــايل فــــــإن تعريــــــف املالكيــــــة  ،مــــــاالً  –عنــــــدهم   –عليــــــه امللــــــك واالســــــتبدال ال يعتــــــرب 

 لمال جاء قاصراً عن استيعاب حقيقة املالل
)١(.   

ــــــه قيمــــــة يبــــــاع ــــــا: " بأنــــــه  الشــــــافعيةوعرفــــــه      ــــــت ،وتلــــــزم متلفــــــه ،مال ومــــــا ال  ،وإن قّل

   .)٢( "وما أشبه ذلك  ،يطرحه الناس مثل الفلس

  .)٣( "بال حاجة  ،أو يباح اقتناؤه ،ما يباح نفعه مطلقاً ": بأنه  الحنابلةوعرفه    

ــــه أصــــالً ا ال فخــــرج مــــ    ــــه منفعــــة حمرمــــة كــــاخلمر ،كاحلشــــرات نفــــع في و مــــا فيــــه  ،ومــــا في
يف حــــــــال  ه منفعــــــــة تُبــــــــاح للضــــــــرورة كامليتــــــــة ومــــــــا فيــــــــ ،منفعــــــــة مباحــــــــة للحاجــــــــة كالكلــــــــب

 واخلمر لدفع لقمة غص ا ،املخمصة
)٤(.  

                                                           

  .٢٩عادل السيوى، ص . جرمية غسل األموال تعريفها وخمطرها والتطور التشريعي ملكافحتها، د) ١(
  . ٣٢٧ألشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي، ص ا) ٢(
  ).٢٥٥ – ٢٥٤/ ٢ ( ، للفتوحي،منتهى اإلرادات) ٣(
  ) .٣٠٣/  ٧ ( كشاف القناع عن اإلقناع، البهويت ،) ٤(
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  الثالثاملبحث 

  :فقهاً و التعريف بغسل األموال لغة ونظاماً 

�ط
��א!ول •
  .يف اللغة بغسل األموالالتعريف  :א

• ��"�#
�ط
��א
  .يف النظام بغسل األموالالتعريف  :א

• ��
�#
�ط
��א
  .يف الفقه بغسل األموالالتعريف  :א
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  املطلب األول
  التعريف بغسل األموال يف اللغة

%�א
$�ل&'��:� �

وقيـــــل الغســـــل املصـــــدر مـــــن غســـــلت والُغســـــل بالضـــــم  ،غســـــالً  غســـــل الشـــــيء يغســـــله     
مـــــاؤه : االســـــم مـــــن االغتســـــال و غســـــالة الثـــــوب مـــــا خـــــرج بالغســـــل وغســـــالة كـــــل شـــــيء 

)١( الذي يغسل به والغسالة ما غسلت به الشيء
.   

غســـــل اهللا : ويقـــــال  ،أزال عنـــــه الوســـــخ ونظفـــــه باملـــــاء: غســـــل الشـــــيء غســـــالً : وقيـــــل     

 خيــــــــــــرج مــــــــــــن الشــــــــــــيء بالغســــــــــــل مــــــــــــا: والغســــــــــــالة  ،حوبتــــــــــــه أي طهــــــــــــره مــــــــــــن إمثــــــــــــه
)٢(

.                                  
إزالــــة األوســــاخ مــــن شــــيء  ىأــــا تطلــــق علــــ) غســــل ( ويتضــــح مــــن املعــــىن اللغــــوي لكلمــــة 

   .وهذا الشيء يشمل املال وغريه ،ما

 لغةفتم بيانه سابقاً عند احلديث عن معىن التمويل يف ال أما املال     
)٣(

.  

                                                           

  ).٧١ - ٧٠/  ١٠( لسان العرب، البن منظور، مرجع سابق،  )١(
  .٦٥٢املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، مرجع سابق، ص  ) ٢(
  .٢٣جع املبحث الثاين، ص را) ٣(

 



�د�א����&��+����–����(�.��B��C	��A@�.�א?��אل� J 

- ٣٠ - 

 

  املطلب الثاني
  التعريف بغسل األموال يف النظام

العربيـــــــة  التشـــــــريعاتيف االتفاقـــــــات الدوليـــــــة و  ريف لغســـــــل األمـــــــوالاعـــــــدة تعـــــــ تورد     
  :ريف ما يلي اومن هذه التع

تعريـــــف جريمـــــة غســـــل األمـــــوال فـــــي اتفاقيـــــة األمـــــم المتحـــــدة لمكافحـــــة االتجـــــار    
ـــــي المخـــــدرات والمـــــؤثرا ـــــر المشـــــروع ف ـــــة عـــــام غي والـــــيت تعتـــــرب  ،)١(م١٩٨٨ت العقلي

ـــــــف صـــــــريح وحمـــــــدد لظـــــــاهرة غســـــــل األمـــــــوال  ـــــــيت خلـــــــت مـــــــن تعري ـــــــات ال منوذجـــــــاً لالتفاقي
دون أن تـــــورد  ،واكتفـــــت بـــــإيراد صـــــور لغســـــل األمـــــوال املكونـــــة للـــــركن املـــــادي هلـــــذه اجلرميـــــة

ــــــة الغســــــل  تعريفــــــاً صــــــرحياً ومباشــــــراً حيــــــدد ماهي
 مــــــن املــــــادة) ع (فقــــــد نصــــــت الفقــــــرة ، )٢(

ــــــــه األوىل مــــــــن هــــــــذه االت أيــــــــة أمــــــــوال ) املتحصــــــــالت (يقصــــــــد بتعبــــــــري : " فاقيــــــــة علــــــــى أن
مســــتمدة أو حصــــل عليهــــا بطريــــق مباشــــر أو غــــري مباشــــر مــــن ارتكــــاب جرميــــة مــــن اجلــــرائم 

  . "من املادة الثالثة ) أ ( املنصوص عليه يف الفقر 

: " بأـــــا ) وال أمـــــ( مـــــن املـــــادة األوىل املقصـــــود بعبـــــارة ) ف ( كمـــــا حـــــددت الفقـــــرة     
ملموســـــــة أو غـــــــري  ،منقولـــــــة أو ثابتـــــــة ،األصـــــــول أيـــــــاً كـــــــان نوعهـــــــا ماديـــــــة أو غـــــــري ماديـــــــة

تلـــــك األمـــــوال أو أي حـــــق  ملموســـــة واملســـــتندات القانونيـــــة أو الصـــــكوك الـــــيت تثبـــــت متلـــــك

  ."متعلق ا

    وقـــــــد اعتمـــــــد الـــــــس األوريب تعريفـــــــاً لغســـــــل األمـــــــوال ورد يف التوجيـــــــه الصـــــــادر بـــــــرقم    
م كــــــأداة لغســــــل نــــــع النظــــــام املــــــايل يف أوروبــــــا مــــــن أن يســــــتخدتام ،م١٩٩١لســــــنة  )٣٠٨(

                                                           

املعروفة باتفاقية (م ١٩٨٨لية، االجتار غي املشروع باملخدرات، واملؤثرات العقاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ) ١(
م، منشورات األمم املتحدة، ومشروع هذه االتفاقية أعده الس ١٩٩١، األمم املتحدة، نيويورك،)يناف

يف الفرتة ) النمسا  –نا في( ر األمم املتحدة املنعقد يف االقتصادي االجتماعي لألمم املتحدة ومت اعتماده يف مؤمت
  . م١٩٨٨/  ١٢/  ٢٠حىت  ١١/ ٢٥من 

  .٣٩أحكام غسل األموال، الدكتور عبد اهللا الثنيان، مرجع سابق، ص  )٢(
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تغــــري شــــكل املــــال مــــن حالــــة إىل حالــــة أخــــرى وتوظيفــــه أو حتويلــــه :" األمــــوال القــــذرة وهــــو
ونقلـــــه مـــــع العلـــــم بأنـــــه مســـــتمد مـــــن نشـــــاط إجرامـــــي أو فعـــــل يعـــــد مســـــامهة يف مثـــــل هـــــذا 

ـــــك بغـــــرض إخفا ،النشـــــاط ـــــوذل ـــــه حقيقـــــةئ أي       أصـــــله غـــــري املشـــــروع أو مســـــاعدة ه أو متوي
  .)١("ي لتجنب النتائج القانونية لعملهشخص متورط يف ارتكاب النشاط اإلجرام

ـــــــف مشـــــــروع القـــــــانون ومـــــــن التعـــــــاريف أيضـــــــاً       تعري
العـــــــريب النمـــــــوذجي االسرتشـــــــادي )٢(

ـــــة : " ملكافحـــــة غســـــل األمـــــوال وهـــــو  أي فعـــــل يقـــــرتف مباشـــــرة أو مـــــن خـــــالل وســـــيط بغي
أو التصـــــرف ـــــا أو إرادـــــا أو  ،اً كـــــان نوعهـــــاأمـــــوال أو حقـــــوق أو ممتلكـــــات أيّـــــاكتســـــاب 

حفظهــــــا يف خزانــــــة أو تبادهلــــــا أو إيــــــداعها أو ضــــــماا أو اســــــتثمارها أو نقلهــــــا أو حيازــــــا 
 ،مـــــع العلـــــم بـــــأن تلـــــك األمـــــوال أو احلقـــــوق أو املمتلكـــــات متأتيـــــة مـــــن اجلرميـــــة ،أو حتويلهـــــا

أو أو التمويـــــــــه  ،غــــــــرض إخفـــــــــاء منشــــــــئها غــــــــري املشــــــــروعأو ل ،أو متثيــــــــل عائــــــــدات جرميــــــــة
رض مســـــــــاعدة أي شـــــــــخص ضـــــــــالع يف ارتكـــــــــاب اجلـــــــــرم أو لغـــــــــ ،احليلولـــــــــة دون اكتشـــــــــافه

   ."األصلي على اإلفالت من العواقب القانونية 
وتلــــك التعريفــــات وغريهــــا إمنــــا تتفــــق علــــى شــــيء واحــــد وهــــو التأكيــــد علــــى أن جــــوهر     

ولـــــيس  ،متويـــــه طبيعـــــة األمـــــوال ذات املصـــــدر اجلرمـــــيعمليـــــة غســـــل األمـــــوال هـــــو إخفـــــاء أو 
ـــــذ القـــــانون ـــــى تلـــــك  ،جمـــــرد نقـــــل أو إخفـــــاء األمـــــوال عـــــن أعـــــني ســـــلطات تنفي ويصـــــدق عل
 ىكمــــــا يصــــــدق علــــــ  ،األمــــــوال املتحصــــــلة مــــــن جــــــرائم االجتــــــار غــــــري املشــــــروع باملخــــــدرات

فعمليــــــة غســــــل  ،غريهــــــا مــــــن األمــــــوال واملتحصــــــالت الناجتــــــة عــــــن أنــــــواع اجلــــــرائم األخــــــرى
ـــــــل إـــــــا قـــــــد أصـــــــبحت ا ـــــة بشـــــــكل خـــــــاص فقـــــــط باملخـــــــدرات ؛ ب ألمـــــــوال ليســـــــت مرتبطــ

 خطوة ضرورية ألي نشاط إجرامي يدر أرباحاً 
)٣(.  

  

                                                           

  .٨حممد حمي الدين عوض، ص . د.حتديد األموال القذرة ومدلول غسلها، أ )١(
العريب الرابع عشر لرؤساء أجهزة املخدرات من توصيات املؤمتر ) ثالثًا ( مت إعداد هذا املشروع تنفيذًا للتوجيه ) ٢(

  .م٢٠٠٠/ ٧/  ٢٠ – ١٩والذي انعقد يف تونس يف املدة من 
سعود بن   :إعداد  –دراسة تأصيلية تطبيقية  –جرمية غسل األموال يف النظام السعودي واالتفاقيات الدولية ) ٣(

  .٣٥العزيز الغامدي، رسالة ماجستري غري منشورة ، ص 
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  جـــــــاء يف نظـــــــام مكافحـــــــة غســـــــل  األمـــــــوال يف اململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية    
حيـــــــث  )١(

  : لك يف املادة األوىل وهو وذ" غسل األموال " عرف املقصود من لفظ 

ارتكـــــاب أي فعـــــل أو الشـــــروع فيـــــه يقصـــــد مـــــن ورائـــــه إخفـــــاء أو متويـــــه أصـــــل حقيقـــــة "     
  ."وجعلها تبدو كأا مشروعة املصدرأموال مكتسبة خالفاً للشرع أو النظام 

  :وعرفت تلك المادة األموال بأنها  

ــــــــة ك"      ــــــــاً كــــــــان نوعهــــــــا مادي ــــــــت األصــــــــول أو املمتلكــــــــات أي ــــــــةان ــــــــة أو  ،أو معنوي منقول
لــــــك األصــــــول أو أي حــــــٍق متعلــــــق مت، واملســــــتندات القانونيــــــة والصــــــكوك الــــــيت تثبــــــت ثابتــــــة
  ."ا 
أي مــــــال مســــــتمد أو "  :فقــــــد عرّفهــــــا النظــــــام بأــــــا  "  صــــــالتللمتح" أمــــــا بالنســــــبة     

مـــــــن ارتكـــــــاب جرميـــــــة مـــــــن اجلـــــــرائم  –بطريـــــــق مباشـــــــر أو غـــــــري مباشـــــــر  –حصـــــــل عليـــــــه 
   ."وفقاً ألحكام هذا النظام املعاقب عليها 

 ويف قــــــــانون اإلمــــــــارات العربيــــــــة املتحــــــــدة    
)٢(

ـــــــرف جرميــــــــة غســــــــل األمــــــــوال يف   حيــــــــث عـ
  :مادته األوىل على أا 

كــــــــل عمــــــــل ينطــــــــوي علــــــــى نقــــــــل أو حتويــــــــل أو إيــــــــداع أمــــــــوال أو إخفــــــــاء أو متويــــــــه "     
مـــــن ) ٢( دحقيقـــــة تلـــــك األمـــــوال املتحصـــــلة مـــــن إحـــــدى اجلـــــرائم املنصـــــوص عليـــــه يف البنـــــ

  ."من هذا القانون )٢( املادة
  

                                                           

ه، املنشور يف جريدة أم ١٤٢٤/ ٢٥/٦وتاريخ  ٣٩/مكافحة غسل األموال الصادر باملرسوم امللكي رقم م نظام) ١(
  .ه١٥/٧/١٤٢٤بتاريخ  ٣٩٥٨القرى العدد 

  .م٢٠٠٢/ ٢/ ٥يف ) ٣٢(السنة  –) ٣٧٦(م، اجلريدة الرمسية، العدد  ٢٢/١/٢٠٠٢لقانون الصادر يف ا) ٢(
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ـــــه ) ١(فقـــــرة ) ٢(تـــــنص املـــــادة و         ـــــاً جرميـــــة غســـــل األمـــــوال كـــــل " علـــــى أن ـــــد مرتكب يُع
مــــــن أتــــــى عمــــــداً أو ســــــاعد يف أي مــــــن األفعــــــال التاليــــــة بالنســــــبة لألمــــــوال املتحصــــــلة مــــــن 

  :من هذه املادة ) ٢(نصوص عليها يف البند أي جرمية من اجلرائم امل
املتحصــــــــالت أو نقلهــــــــا أو إيــــــــداعها بقصــــــــد إخفــــــــاء أو متويــــــــه املصــــــــدر غــــــــري  حتويــــــــل  - أ

 .املشروع هلا

ـــــــــــه حقيقـــــــــــة املتحصـــــــــــالت أو مصـــــــــــدرها  -  ب أو مكاـــــــــــا أو طريقـــــــــــة  ،إخفـــــــــــاء أو متوي
 .أو احلقوق املتعلقة ا أو ملكيتها ،التصرف فيها أو حركتها

 .اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك املتحصالت  -  ت

مـــــن  )٢(تعـــــد متحصـــــالا حمـــــالً للغســـــل فقـــــد نصـــــت عليهـــــا الفقـــــرة أمـــــا اجلـــــرائم الـــــيت    
  :وهي اجلرائم التالية  )٢(املادة 

 .املخدرات واملؤثرات العقلية  - أ

 .اخلطف والقرصنة واإلرهاب  -  ب

 .اجلرائم اليت تقع باملخالفة ألحكام قانون البيئة  -ج   

 .االجتار غري املشروع يف األسلحة النارية والذخائر  - د

 .واالختالس واإلضرار باملال العام جرائم الرشوة  -  ه

 .جرائم االحتيال وخيانة األمانة وما يتصل ا  - و

أيــــة جــــرائم أخــــرى ذات الصــــلة والــــيت تــــنص عليهــــا االتفاقيــــات الدوليــــة الــــيت تكــــون   - ز
 ."الدولة طرفاً فيها 

 ض األمـــــواليقـــــانون مكافحـــــة تبيـــــنفســـــه وقـــــد ســـــار يف االجتـــــاه    
، م٢٠٠١اللبنـــــاين عـــــام)١(

)٢(ون البحريين وكذلك القان
  .م بشأن حظر مكافحة غسل األموال٢٠٠١عام 

                                                           

  .م٢٠٠١تبيض األموال اللبناين لسنة املادة الثانية من قانون مكافحة ) ١(
  .من القانون البحريين)  ٢- ١( املادة ) ٢(
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لعـــــام  )٨٠( ويف ذات الســـــياق جنـــــد أن قـــــانون مكافحـــــة غســـــل األمـــــوال املصـــــري رقـــــم    
  :وهو ) غسل األموال(منه على تعريف ) ب(فقرة ) ١(م قد نص يف املادة ٢٠٠٢

دارـــــــا أو كــــــل ســــــلوك ينطــــــوي علــــــى اكتســــــاب أمــــــوال أو حيازــــــا أو التصــــــرف أو إ"    
حفظهـــــــــا أو اســـــــــتبداهلا أو إيـــــــــداعها أو ضـــــــــماا أو اســـــــــتثمارها أو نقلهـــــــــا أو حتويلهـــــــــا أو 
التالعــــــب يف قيمتهــــــا إذا كانــــــت متحصــــــلة مــــــن جرميــــــة مــــــن اجلــــــرائم املنصــــــوص عليهــــــا يف 

مــــــىت كــــــان القصــــــد مــــــن هــــــذا الســــــلوك  ،مــــــن هــــــذا القــــــانون مــــــع العلــــــم بــــــذلك) ٢(املــــــادة 
مصــــــــدره أو مكانـــــــه أو صــــــــاحب احلــــــــق فيــــــــه أو تغــــــــري  إخفـــــــاء املــــــــال أو متويــــــــه طبيعتــــــــه أو

ــــــة دون اكتشــــــاف ذلــــــك أو عرقلــــــة التوصــــــل  إىل شــــــخص مــــــن ارتكــــــب  حقيقتــــــه أو احليلول
   ."اجلرمية املتحصل املال منها

، )١(من التوصيات األربعني) ٦(وحيقق هذا التعريف ما ورد يف هذا الشأن يف التوصية رقم      
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ) ٦( من املادة) ب(وما ورد يف البند 

)٢( احلدود الوطنية
.  

ــــيت ُحيظــــر غســــل األمــــوال املتحصــــلة منهــــا      فقــــد نصــــت عليهــــا  ،أمــــا بالنســــبة للجــــرائم ال
  :من القانون املذكور حيث نصت على اآليت ) ٢(املادة 

  : ُحيظر غسل األموال املتحصلة من "  
ـــــــات واجلـــــــواهر واملـــــــواد املخـــــــدرة وجلبهـــــــا وتصـــــــديرها جـــــــرائم زراعـــــــة وتصـــــــ - نيع النبات

 .واالجتار فيها

 .جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز األشخاص -

ـــــــيت يكـــــــون اإلرهـــــــاب  - ـــــــوارد يف املـــــــادة  –اجلـــــــرائم ال مـــــــن قـــــــانون ) ٨٦(بـــــــالتعريف ال
 .أو متويله من بني أغراضها أو من وسائل تنفيذها –العقوبات 

                                                           

   www.1.oecd.org/fatf/40Recs_en.htm، )التوصيات األربعني(ملزيد من التفاصيل عن ) ١(
  .٤٢ص  مرجع سابق،سعود الغامدي، جرمية غسل األموال،  )٢(
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ة والـــــــذخائر واملفرقعـــــــات واالجتـــــــار فيهـــــــا وصـــــــنعها بغـــــــري جـــــــرائم اســـــــترياد األســـــــلح -
 .ترخيص

 :التالية اجلرائم املنصوص عليها يف األبواب  -

اخلــــــاص (:والثالــــــث، )ة بــــــأمن الدولــــــة مــــــن جهــــــة اخلــــــارج اخلــــــاص بــــــاجلرائم املضــــــر (:األول  
، والســـــادس )ائم املســـــكوكات الزيـــــوف واملـــــزورة اخلـــــاص جبـــــر ( :، والرابـــــع )جبـــــرائم الرشـــــوة 

 من الكتاب الثاين من قانون العقوبات) اخلاص جبرائم التزوير( عشر
)١(.  

 .جرائم سرقة األموال واغتصاا -

 .جرائم الفجور والدعارة -

 .اجلرائم الواقعة على اآلثار -

 .اجلرائم البيئية املتعلقة باملواد والنفايات اخلطرة -

ن مصـــــر طرفـــــاً اجلـــــرائم املنظمـــــة الـــــيت يشـــــار إليهـــــا يف االتفاقيـــــات الدوليـــــة الـــــيت تكـــــو  -
 .فيها 

وذلــــــك كلــــــه ســــــواًء وقعــــــت جرميــــــة غســــــل األمــــــوال أو اجلــــــرائم املــــــذكورة يف الــــــداخل أو     
  ".اخلارج بشرط أن يكون معاقباً عليها يف كال القانونني املصري واألجنيب 

�
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رج عــــــــن اإلطــــــــار العــــــــام تعريفــــــــاً لغســــــــل األمــــــــوال مل خيــــــــ تضــــــــمنت هــــــــذه التنظيمــــــــات    
ويتضــــــح ذلــــــك يف تعــــــداد صــــــور الســــــلوك حمــــــل  ،لالتفاقيــــــات والوثــــــائق الدوليــــــة واإلقليميــــــة 

  .واليت مىت حتقق واحد أو أكثر منها اُعترب غسالً لألموال ،التجرمي
ســـــــبيل املثـــــــال مـــــــا جـــــــاء يف التشـــــــريع الفرنســـــــي فقـــــــد نـــــــص علـــــــى جتـــــــرمي غســـــــل  ىعلـــــــو    

ـــــــق عليــــــــــه اســــــــــم هــــــــــذا  ،م١٩٩٦لعــــــــــام )  ٣٩٢ – ٩٦( األمــــــــــوال بالقــــــــــانون رقــــــــــم  وأطلـــ
ــــــدويل يف ( القــــــانون  قــــــانون مكافحــــــة غســــــل األمــــــوال واالجتــــــار يف املخــــــدرات و التعــــــاون ال

                                                           

  .٤٦ -٤٥إبراهيم طنطاوي، ص  .املواجهة التشريعية لغسل األموال يف مصر، د) ١(
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وأدخـــــل هـــــذا القـــــانون ضـــــمن قـــــانون العقوبـــــات )  جمـــــال ضـــــبط و مصـــــادرة نـــــاتج اجلرميـــــة 
ونــــــص علــــــى اجلرميــــــة العامــــــة لغســـــــل األمــــــوال يف الكتــــــاب الثالــــــث مــــــن قـــــــانون  ،الفرنســــــي

ـــــــداء علـــــــى األمـــــــوال وذلـــــــك يف املـــــــواد الع ـــــــذي يضـــــــم جـــــــرائم االعت ـــــــات الفرنســـــــي وال ( قوب
  .) ٩ – ٣٢٤( إىل )  ١ – ٣٢٤

: " مـــــــن قـــــــانون العقوبـــــــات الفرنســـــــي غســـــــل األمـــــــوال بأنـــــــه )١-٣٢٤(وعرفـــــــت املـــــــادة   
ألصـــــل األمـــــوال أو الـــــدخول اخلاصـــــة  ،بأيـــــة وســـــيلة كانـــــت ،واقعـــــة تســـــهل التربيـــــر الكـــــاذب

كمـــــا يعتـــــرب أيضـــــاً   ،أحـــــدثت هلـــــم رحبـــــاً مباشـــــراً أو غـــــري مباشـــــرنحـــــة مبـــــرتكيب جنايـــــة أو ج
ـــــل النـــــاتج املباشـــــر أو غـــــري  ،غســـــالً لألمـــــوال ـــــف أو إخفـــــاء أو حتوي واقعـــــة املســـــامهة يف توظي

   ".  املباشر للجناية أو اجلنحة

ويف قـــــوانني اململكــــــة املتحــــــدة تــــــنص علــــــى جتــــــرمي هــــــذا الســــــلوك اإلجرامــــــي حيــــــث جــــــاء    
  :ما نصه  )٣١( من املادةم ١٩٩٣اجلنائي لعام ريع القضاء يف تش

  :يكون الشخص مرتكباً للجرمية يف حالة ما إذا   -١"  
ن يف بـــــــاً علـــــــى أي أمـــــــوال  أو ممتلكـــــــات تكمـــــــأو أضـــــــفى مظهـــــــراً كاذ) كـــــــتم(أخفـــــــى    - أ

ـــق غـــــــري مباشـــــــر مـــــــن النشـــــــاط  جمموعهـــــــا أو يف جـــــــزء منهـــــــا متحصـــــــلة مباشـــــــرة أو بطريــــ
 .اإلجرامي

مــــــوال أو املمتلكــــــات أو حركهــــــا مــــــن نطــــــاق ســــــلطان قــــــانوين حــــــّول أو نقــــــل تلــــــك األ   -  ب
كــــــل ذلــــــك بغــــــرض جتنــــــب وحتاشــــــي االــــــام جبرميــــــة يســــــري عليهــــــا هــــــذا   ،أو قضــــــائي

 .فيذ يف هذه احلالة ألمر املصادرةاجلزء من التشريع  أو لتجنب أو حتاشي أو تن

ن يشـك يف ويكون الشخص مرتكباً جلرميـة عنـدما يعـرف أو يكـون لديـه خلفيـة معقولـة أل -٢
أي أمـوال أو ممتلكــات تكــون يف جمموعهــا أو جــزء منهـا متحصــلة مباشــرة أو بطريــق غــري 

  :ويقوم بـ ،السلوك اإلجراميمباشر من 
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 .إخفاء تلك األموال واملمتلكات أو إضفاء مظهر كاذب عليها  - أ

حتويــــــل تلــــــك األمــــــوال أو املمتلكــــــات أو نقلهــــــا أو النــــــزول عنهــــــا أو حتريكهــــــا مــــــن   -  ب
القـــــــانوين والقضـــــــائي ؛ كـــــــل ذلـــــــك بغـــــــرض حتاشـــــــي االـــــــام جبرميـــــــة  نطـــــــاق الســـــــلطان

ـــــة ألمـــــر  ـــــب أي عمـــــل يف هـــــذه احلال يســـــري عليهـــــا هـــــذا اجلـــــزء مـــــن التشـــــريع أو لتجن

 التنفيذ
)١( ." 
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، مـــــن التعـــــاريف جلرميـــــة غســـــل األمـــــوال جمموعـــــةجيـــــد  نظمـــــةالنـــــاظر يف كتـــــب شـــــراح األ    
  : من أبرزها

ـــــا     ـــــل بأنه ضـــــم األمـــــوال الناجتـــــة عـــــن االجتـــــار غـــــري املشـــــروع وبصـــــفة خاصـــــة عـــــن " :قي
يفـــــــــــة مســـــــــــتخدمة يف اســـــــــــتثمارات املخـــــــــــدرات وجتـــــــــــارة الســـــــــــالح إىل أمـــــــــــوال أخـــــــــــرى نظ

     .)٢("مشروعة
العمليــــــات الــــــيت حيــــــاول مــــــن بأــــــا " : وقيــــــل فــــــي تعريــــــف جريمــــــة غســــــل األمــــــوال     

 ة مصـــــادر هـــــذه األمـــــوال الناجتـــــة عـــــن هـــــذهخفـــــاء حقيقـــــخالهلــــا مرتكبـــــو اجلـــــرائم املختلفـــــة إ
األعمــــال غــــري القانونيــــة وطمــــس هويتهــــا حبيــــث يصــــعب يف هــــذه احلالــــة التعــــرف علــــى مــــا 

 .)٣( "إذا كانت هذه األموال يف حقيقتها ناجتة عن أعمال غري مشروعة أم ال 

أي فعــــــــل أو شــــــــروع فيــــــــه يهــــــــدف إىل إخفــــــــاء أو متويــــــــه طبيعــــــــة أو كنــــــــه "  :وقيــــــــل     
املتحصـــــالت املســـــتمدة مـــــن أنشـــــطة غـــــري مشـــــروعة حبيـــــث تبـــــدو كمـــــا لـــــو كانـــــت مســـــتقاة 

                                                           

  .٣٣٨ص سعيد عبد اللطيف حسن، . دجرائم غسيل األموال بني التفسري العلمي والتنظيم القانوين، ) ١(
مكافحة عمليات غسل األموال، التعاون الدويل ودور املؤسسات املصرفية واملالية يف جمال املكافحة االتفاقيات ) ٢(

  .١٥مسري اخلطيب، ص : ليات غسل األموال، األستاذ الدولية والتشريعات اليت جترم عم
  .٧سيد حسن عبد اهللا، ص .د –دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية –خنبة األقوال يف مكافحة غسل األموال ) ٣(
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مـــــن مصـــــادر مشـــــروعة ليتســـــىن بعـــــد ذلـــــك اســـــتخدامها يف أنشـــــطة مشـــــروعة داخـــــل الدولـــــة 

  .)١( "أو خارجها 
إخفــــــاء أو متويــــــه املصــــــادر احلقيقيــــــة غــــــري املشــــــروعة لألمــــــوال املنقولــــــة وغــــــري "  :وقيــــــل     

بقصـــــد تـــــداوهلا بصـــــورة  ،رتكـــــاب اجلـــــرائم املنظمـــــة كتجـــــارة املخـــــدراتاملنقولـــــة املتأتيـــــة عـــــن ا

)٢( "مشروعة وطبيعية 
.  

ـــــرا وويلـــــز ســـــنة        ـــــة القـــــانون إلنجلت ـــــه١٩٩٧وعرفتهـــــا جمعي عمليـــــة تغـــــري "  : م بأن
طبيعــــة املـــــال القــــذر أي متحصـــــالت اجلرميـــــة حبيــــث تبـــــدو هـــــذه احملصــــالت وكأـــــا مســـــتقاة 

  .)٣( "من مصدر مشروع 
ـــــ     ـــــه أو إخفـــــاء مصـــــدر األمـــــوال أو :"  ت أيضـــــاً بأنهـــــاوعرف ـــــه متوي كـــــل فعـــــل يقصـــــد ب

  .)٤( "املداخيل الناجتة بصورة مباشرة أو غري مباشرة عن ارتكاب إحدى اجلرائم 
عمليـــــة حتويـــــل األمـــــوال املتحصـــــل عليهـــــا مـــــن مصـــــادر "  :وقيـــــل أيضـــــاً فـــــي تعريفهـــــا     

ــــاألموال القــــذرة إىل أمــــوال شــــرعية املصــــدر عــــن طريــــق فصــــلها  غــــري شــــرعية أو مــــا يســــمى ب
 عــــــن املصــــــدر األساســــــي باســــــتخدام عــــــدة طــــــرق ووســــــائل ومؤسســــــات إلخفــــــاء مصــــــدرها

الرئيســـــي ومـــــن مث اســـــتخدام هـــــذه النقـــــود يف النظـــــام املـــــايل القـــــانوين للدولـــــة وكأـــــا أمـــــوال 

   .)٥( "شرعية
وال تغطيـــــة أو دمــــج املــــال املتحصـــــل بطريــــق حمظــــور بـــــأم:"  وقيــــل فــــي تعريفهـــــا بأنهــــا    

  .)٦( "متحصلة بطريق مشروع بقصد إخفاء مصدر املال احملظور 

                                                           

  .١٥حممد حمي الدين عوض، ص . د.جرائم غسل األموال، أ) ١(
  .١٩املصارف وتبيض األموال، أمحد سفر، ص ) ٢(
  .١٥ص  ،حممد حمي الدين عوض، مرجع سابق. د.األموال، أ جرائم غسل) ٣(
   .٢٧، نادر عبد العزيز شايف، ص -دراسة مقارنة  –جرمية تبيض األموال ) ٤(
  .٣خالد املشعل،ص . ألساليب املستحدثة يف غسل األموال وكيفية التغلب عليها، دا) ٥(
  .٥٦ص عبد اهللا الثنيان، مرجع سابق، . حكام غسل األموال، دأ) ٦(
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ــــــا         ــــــل بأنه ــــــل األمــــــوال "  :وقي ــــــات متتابعــــــة ومســــــتمرة ــــــدف إىل حتوي جمموعــــــة عملي
ـــــــول عليهــــــــا بطــــــــرق غــــــــري مشــــــــروعة إىل دورة النشــــــــاط االقتصــــــــادي  القــــــــذرة الــــــــيت مت احلصـ

الصـــــفة  ومـــــن مث اكتســـــاا لالقتصـــــاد الرمســـــي مـــــن أجـــــل التغطيـــــة علـــــى مصـــــدرها أو إخفائـــــه

  .)١("الشرعية عرب اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية األخرى 

تنظيــــف األمــــوال القــــذرة املتأتيـــــة بطريقــــة عــــري مشــــروعة لصــــبغها بصـــــفة " :وقيــــل بأنهــــا    

   .)٢( "شرعية وذلك من خالل إخفاء مصادرها القذرة غري املشروعة 
ـــــل        ـــــتم مبقتضـــــاه إد"  :وقي ـــــدة عـــــن التجـــــارة يف األمـــــوال أي نشـــــاط ي خـــــال أربـــــاح متول

ـــــى املصـــــادر  ـــــث يصـــــعب التعـــــرف عل احملرمـــــة يف النظـــــام املصـــــريف املـــــايل بشـــــكل مشـــــروع حبي

   .)٣( "األصلية 
كــــــل عمليــــــة  :غســــــل األمــــــوال بأــــــا جرميــــــة وخيلــــــص الباحــــــث إىل أنــــــه ميكــــــن تعريــــــف    

غيـــــر ت لهـــــذه المتحصـــــال يالمصـــــدر الحقيقـــــ تغطيـــــةماليـــــة أو تجاريـــــة تهـــــدف إلـــــى 
  . لتلك األموال شرعي صول على مستند رسميمشروعة بغية الحال

                                                           

سعد بن سعيد : ستغالل النفوذ الوظيفي ظرف مشدد لعقوبة جرمية غسل األموال يف النظام السعودي، إعداد ا) ١(
  .٢٩بن علي القرين، رسالة مقدمة لنيل املاجستري غري منشورة، ص 

  .١٧ -١٦أمحد حممود احليصات، ص :معوقات مكافحة جرمية غسل األموال، رسالة ماجستري، إعداد ) ٢(
العايل سعود بن عبد:اململكة العربية السعودية، تأليفاملوسوعة اجلنائية اإلسالمية، املقارنة باألنظمة املعمول ا يف ) ٣(

  .٥٦٣/  ٢البارودي العتييب، 
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  املطلب الثالث

  التعريف بغسل األموال يف الفقه
  

ـــــــيت فطـــــــر اهللا اإلنســـــــان عليهـــــــا مـــــــن      حـــــــب للمـــــــال إىل حـــــــد تقـــــــرر الشـــــــريعة الفطـــــــرة ال

�����pppp����qqqq����rrrr����ssss :قــــــــال تعــــــــاىل ،بــــــــذلك لقــــــــرآن الكــــــــرميالفتنــــــــة، وقــــــــد صــــــــرح ا

tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx �)١(.  

������AAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE � :وقـــــــــــال تعــــــــــــاىل    
، وقــــــــــــد يصــــــــــــل األمــــــــــــر إىل )٢(

�����mmmm:قــــال فقــــد نبــــه إىل ذلــــك ربنــــا جــــل يف عــــاله حيــــث  ،ان باملــــال والولــــدتــــحــــد االفت

nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����� )٣(.  

  :ولذلك أقر اإلسالم طرقاً لتحصيل املال احلالل ذكرها العلماء ومنها     
   .وام أمر الفرد و اتمعه قفيالذي وهو األصل يف الكسب العمل املشروع  - ١

 . اإلرث بشرط أن ال يتعجل الوارث حتصيله بإزهاق روح مورثه - ٢

   .اهلبات والصدقات والزكاة وما يلحق ا - ٣
ـــــــذلك           : قـــــــال تعـــــــاىلف ،راماحلـــــــمجـــــــع املـــــــال الكـــــــرمي التحـــــــذير مـــــــن  جـــــــاء يف القـــــــرآنول

�kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����

vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||�����)٤(
 حتــــــــــــــرمي احلصــــــــــــــول فاآليــــــــــــــة صــــــــــــــرحية يف ،

اجلـــــــامع جـــــــاء يف  ،كالرشـــــــوة والســـــــرقة املشـــــــروعةغـــــــري  والكســـــــب بـــــــالطرق غـــــــري املباحـــــــة و

                                                           

  .١٤: سورة آل عمران رقم اآلية ) ١(
  .٤٦: سورة الكهف رقم اآلية ) ٢(
  .١٥: سورة التغابن رقم اآلية ) ٣(
  .١٨٨: رقم اآلية سورة البقرة ) ٤(
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 ،بعـــــــض بغـــــــري حـــــــق ال يأكـــــــل بعضـــــــكم مـــــــال"اآليـــــــة  هـــــــذه يف تفســـــــريحكـــــــام القـــــــرآن أل
 نإو  ،ومـــــا ال تطيـــــب بـــــه نفـــــس مالكـــــه ،فيـــــدخل يف هـــــذا القمـــــار واخلـــــداع واملغصـــــوب

  .)١(  "اخلمور واخلنازير وغريهاطابت به نفس مالكه كمهر البغي وأمثان 

����̂̂̂̂����[[[[����\\\\����]]]]�����YYYY����ZZZZ :كمــــــــــــــــــــا ورد قــــــــــــــــــــول اهللا تعــــــــــــــــــــاىل    

____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����

mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����srsrsrsr����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����

zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀����aaaa � )ــــــــــريع عـــــــــــــــام حيـــــــــــــــرم ف ،)٢ فـــــــــــــــي اآليـــــــــــــــة تشـــــ

ــــــل علــــــ ــــــاس بــــــالظلم والنصــــــبى التعامــــــل بالباطــــــل والتحاي ــــــني  ،أمــــــوال الن ــــــز التــــــداول ب وجيي
وغســـــل األمــــــوال  ،علــــــى أســـــاس الرضــــــا التجـــــارة الطرق املباحـــــة وهــــــيبــــــاألمـــــوال النـــــاس يف 

بانتحــــــــال صــــــــفة  ليســــــــت جتــــــــارة ألن أصــــــــحاا ال يريــــــــدون الكســــــــب إمنــــــــا تربيــــــــر أمــــــــواهلم
  .التجارة واملعاملة القانونية

ومنــــع حــــق اهللا جــــل  ،وكنــــزه وحــــذر اإلســــالم مــــن اســــتغالل الــــدين كســــبيل جلمــــع املــــال    
ا للفقــــراء واملســـــاكني ورتـــــب علـــــى منعهـــــا ذهلمــــن إخـــــراج الزكـــــاة وبـــــ وعــــال الـــــذي أوجبـــــه فيـــــه

�������������rrrr����ssss: قـــــــــــال تعـــــــــــاىل حيـــــــــــث ،الوعيـــــــــــد الشـــــــــــديد والعـــــــــــذاب األلـــــــــــيم

tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����

____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����

kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss�����)٣(.   

                                                           

  .  ٢٢٣/  ٣مرجع سابق، -اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب ) ١(
  .٣٠ – ٢٩: سورة النساء رقم اآلية ) ٢(
  .٣٥ – ٣٤: سورة التوبة رقم اآلية ) ٣(
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كمـــــــا جـــــــاء يف القـــــــران الكـــــــرمي لعـــــــن اليهـــــــود و ذلـــــــك بســـــــب تصـــــــرفام املاليـــــــة الغـــــــري       

ـــــــــال يف حمكـــــــــم التنزيـــــــــل م ـــــــــث ق ����̧̧̧̧����¶¶¶¶��������µµµµ́́´����²²²²����³³³³����́±±±±� :شـــــــــروعة حي

¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ���������)١( .  

والنـــــاظر يف الســـــنة النبويــــــة املطهـــــرة علـــــى صــــــاحبها أفضـــــل الصـــــالة والســــــالم جيـــــد أنــــــه      
و أكـــــد علـــــى بطـــــالن عمـــــل مقـــــرتف الكســـــب  ،املســـــالك احملرمـــــة يف مجـــــع املـــــالقـــــد بـــــني 

إن  ((: �قــــــال رســــــول  :بــــــو هريــــــرة قــــــالاحلــــــديث الــــــذي رواه أ حيــــــث جــــــاء يف ،احلــــــرام
ـــــا ـــــل إال طيب ـــــب ال يقب ـــــاده ب ،اهللا طي ـــــاده المرســـــلينوإن اهللا أمـــــر عب ـــــه عب  ،مـــــا أمـــــر ب

ـــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــال)٢( ������qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu :فق �����mmmm����nnnn����oooo:، وق

pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����� )ـــــــل الســـــــفر )٣ ـــــــر يطي ـــــــم ذكـــــــر الرجـــــــل أشـــــــعث أغب ، ث
ــــــا رب ومطعمــــــه حــــــرام ومشــــــربه حــــــ ــــــول ي ــــــأنى يســــــتجاب يق ــــــالحرام ف رام وغــــــذي ب

  .)٤())له

هـــــــ، ٢٢/٥/١٤٠٢بتــــــاريخ )٩١(اء رقــــــمصــــــدر قــــــرار هيئــــــة كبــــــار العلمــــــوكــــــذلك فقــــــد        
املــــــواطن أو األجنــــــيب للتســــــرت يعتــــــرب  بتجــــــرمي التســــــرت واعتبــــــار أن املبلــــــغ الــــــذي حيصــــــل عليــــــه

ــــــاح ــــــه بــــــال عــــــوض مب ������kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo: قــــــال تعــــــاىل ،مــــــاالً حرامــــــاً، ألن

pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����

{{{{�|�
 )٥(

.  
وكـــــل مـــــن  ،ال احلـــــراميكفـــــي أن اإلســـــالم قـــــد توعـــــد كاســـــب املـــــأنـــــه ألمـــــر وخالصـــــة ا     

أّن النـــــاَر مصـــــُري مـــــن  �بـــــني النـــــيب لـــــه إىل جهـــــنم والعيـــــاذ بـــــاهللا حيـــــث آن مأكـــــل منـــــه بـــــأ
                                                           

  .١٦١: سورة النساء رقم اآلية ) ١(
  .٥١: سورة املؤمنون رقم اآلية ) ٢(
  .١٧٢: سورة البقرة رقم اآلية ) ٣(
  .٣٩١ص ، مرجع سابق،١٠١٥مسلم،باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها،رقم احلديث  صحيح) ٤(
  .١٨٨: سورة البقر رقم اآلية ) ٥(
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ــــِن ُعْجــــَرَة  ــــِب ْب ــــْن َكْع ــــالَ  ربــــا حلمــــه مــــن احلــــرام فَع ــــاَل ِيل َرُســــ : رضــــي اهللا عنــــه َق ( (:وُل اللــــهِ َق
إال َكانَــــْت النــــاُر أْولَــــى  ُســــْحٍت   بَــــَت ِمــــْن ِإنَــــُه ال يـَْربــــو َلْحــــٌم نَـ    َرَة َكْعــــَب بْــــَن ُعْجــــ  يَــــا 
  .)١())ِبهِ 

 ذكرهحــــــــديث مل يــــــــ -غســــــــل األمــــــــوال  –غم مــــــــن أن هــــــــذا االصــــــــطالح الــــــــر وعلــــــــى      
ــــــــى شــــــــكل املفــــــــاهيم  ــــــــم يبلــــــــوروه يف تصــــــــانيفهم عل ــــــــدميا فل فقهــــــــاء الشــــــــريعة اإلســــــــالمية ق

ن األحكـــــام الفقهيـــــة الـــــيت جـــــاءوا ـــــا تقطـــــع بوجـــــود تصـــــور حكـــــيم النظاميـــــة املعاصـــــرة إال أ
  .يف أذهام هلذه الظاهرة

أن صـــــاحب كتـــــاب صـــــيد اخلـــــاطر كـــــان مـــــن األوائـــــل الـــــذين تنبهـــــوا  مـــــن هنـــــا أجـــــدو      
رأيـــــــت بعــــــض املتقـــــــدمني : ( ل األمـــــــوال يف زمنــــــه حـــــــني قــــــال ســــــإىل مســــــلك أصـــــــحاب غ

ـــــســـــئل ع واألمـــــراء مث يبـــــين املســـــاجد واألربطـــــة  ن يكتســـــب حـــــالالً وحرامـــــاً مـــــن الســـــالطنيم
ــــواب فــــأفىت مبــــا يوجــــب طيــــب قلــــب املنفــــق وذكــــر أن لــــه يف إنفــــاق مــــا ال  ،هــــل لــــه فيهــــا ث

ـــــان املغصـــــوبني فريدهـــــا علـــــيهم ـــــه ال يعـــــرف أعي ـــــوع حســـــنة ألن   !  اواعجبًـــــ  : فقلـــــت . ميلكـــــه ن

 ...) مــــــن املتصــــــدين للفتــــــوى الــــــذين ال يعرفــــــون أصــــــول الشــــــريعة
كالمــــــه وواضــــــح مــــــن     .)٢(

مث غــــــرر ــــــم بعــــــض ،فئــــــة تلطخــــــت أيــــــديها باملــــــال احلــــــرامأنــــــه كــــــان يعــــــين  -رمحــــــه اهللا –
ــــــال جبــــــواز غســـــل أمــــــواهلم ببنــــــائهم املســــــاجد واألربطـــــة وبالتــــــايل يــــــزول عــــــنهم  ،املفتـــــني اجله

  .)٣( العنت واإلمث وكأن شيئا مل حيدث

وم يف أـــــم يكتســـــبون وهـــــذا األمـــــر شـــــبيه ملـــــا يفعلـــــه مـــــرتكيب جرميـــــة غســـــل األمـــــوال اليـــــ    
ــــة  ،هــــذه األمــــوال مــــن طــــرق غــــري شــــرعية مث يضــــفون عليهــــا الصــــبغة الشــــرعية ــــدف احلماي

  .القانونية ملصادر هذه األموال

                                                           

  .١٥٥ص ، ) ٦١٤ ( سنن الرتمذي،، باب ما ذكر يف فضل الصالة، رقم احلديث) ١(
  .٣٦٥صيد اخلاطر، مجال الدين أبو الفرج ابن اجلوزي، ص  )٢(
مذكرة لنيل  –دراسة حتليلية مقارنة  –موال يف نظرية الشريعة اإلسالمي والقانون اجلزائري ظاهرة غسل األ) ٣(

  .٤٠حممد شرّيط، ص : املاجستري غري منشورة، إعداد 
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مــــــن خــــــالل حــــــديثهم عــــــن املكاســــــب  هــــــذا املضــــــمون عرفــــــه الفقهــــــاء قــــــدمياً كــــــذلك      
جنـــــد حيـــــث  .احملرمـــــة والتصـــــرف فيهـــــا ســـــواء بإخفـــــاء مصـــــدرها أو اســـــتعماهلا أو اســـــتغالهلا

 الفقهاء قد تعرضوا يف عدة أبواب هلذه املسألة منها
)١(  :  

ـــــادات كالطهـــــارة باملـــــاء املغصـــــوب والصـــــالة يف األراضـــــي املغصـــــوبة وبنـــــاء  - ـــــواب العب يف أب
 ،املســـــاجد بـــــاألموال احملرمـــــة وإخـــــراج الزكـــــاة مـــــن مـــــال حـــــرام واحلـــــج مبـــــال حـــــرام وحنوهـــــا

  .مة شرعافهذه أعمال مشروعة لكنها متت بوسيلة حمر 
ــــــــث  الربوبيــــــــةيف أبــــــــواب املعــــــــامالت كالتصــــــــرف يف األمــــــــوال  - وأحكــــــــام املغصــــــــوب وتوري

  .املال احلرام وحنو ذلك
ــــــــــات كاملــــــــــال املغصــــــــــوب وكســــــــــب البغــــــــــي وكســــــــــب آالت الطــــــــــرب  -  يف أبــــــــــواب اجلناي

   .والتجارة باخلمور وحنوها
ـــــه اخـــــتالس لألمـــــوال العم - ـــــواب اجلهـــــاد كـــــالغلول يف الغنيمـــــة ويقابل وميـــــة يف عصـــــرنا يف أب

   .احلايل
ـــــريعة اإلســـــالمية متتـــــاز        الش بصـــــالحية التطبيـــــق يف كـــــل زمـــــان ومكـــــان ومـــــن هنـــــا فـــــإن

  . اتمع املسلمملا اختصت به من قواعد وضوابط اجتهادية تليب حاجات و 

تعريفـــــات مســـــتنبطة مـــــن الشـــــريعة بعـــــض املعاصـــــرين  وضـــــعفقـــــد  ،وبعـــــد هـــــذا البيـــــان       
  : هذه التعريفات  ومن ،اإلسالمية

 
g
تنظيـــــف املـــــال احلـــــرام خبلطـــــه مـــــع املبـــــاح أو حتويـــــل مثنـــــه إىل  ": ل األمـــــوال هـــــو غســـــ  :أوال

  .)٢( "األوجه املباحة ليصبح طاهرا بعوضه 

                                                           

  .٢٦ – ٢٥جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي، عطية فياض، ص ) ١(
  .٢٠ص جرائم غسل األموال يف ضوء الشريعة والقانون، أمحد الربيش،  )٢(
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ـــــًا  تصـــــرفات ماليـــــة مشـــــروعة ملـــــال اكتســـــب بطريقـــــة غـــــري  ": ل األمـــــوال هـــــو غســـــ :ثاني

  . )١( "مشروعة بغرض إخفاء  مصدره 

  .)٢("استباحة املال احلرام والتصرف فيه : " األموال هو غسل  :ثالثًا 

ــــًا  عمليــــة تــــدوير األمــــوال احملرمــــة بــــذاا أو وصــــفها يف مشــــاريع  : "غســــل األمــــوال  :رابع
ـــــــــة أو ومهيـــــــــة ـــــــــة  ،اســـــــــتثمارية أو خرييـــــــــة ؛ حقيقي ـــــــــة أو خارجهـــــــــا بغي داخـــــــــل الدول

الرجـــــل  ويبـــــدو صـــــاحبها مبظهـــــر ،إخفـــــاء مصـــــدرها احلقيقـــــي لتبـــــدو مبظهـــــر مشـــــروع

  .)٣( "الصاحل

قانونيــــة وهــــي  غــــري  شــــرعية وغـــري  ل األمــــوال تعتــــرب جرميــــةإن عمليـــة غســــ :واخلالصــــة      
وبـــــذهلا يف مشـــــاريع اســـــتثمارية إلضـــــفاء الصـــــفة مـــــن مصـــــادر غـــــري مشـــــروعة  كســـــب حمـــــرم

  .ة والقانونية عليهايالشرع

والقضـــــاء ة جيـــــب أن تتكـــــاتف كـــــل اجلهـــــود مـــــن أجـــــل إيقـــــاف هـــــذه اجلرميـــــوعلـــــى هـــــذا     
  .ملا هلا من املخاطر االجتماعية واالقتصادية وحىت السياسية ،عليها وعلى منابعها

  

  

  

  

  
                                                           

  .٢٣جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي، عطية فياض، مرجع سابق، ص  )١(
  .٥حممد الدين بوساق، ص : عوائق احلد من غسل األموال، د ) ٢(
  .٤٢مرجع سابق،ص  حممد شرّيط، ظاهرة غسل األموال يف نظرية الشريعة اإلسالمي والقانون اجلزائري، )٣(
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  الفصل األول

أركان جرمية متويل عمليات غسل األموال، وفيه ثالثة 
  :مباحث 

�	���א!ول� •
  .الركن الشرعي في النظام والفقه :א

• ��"�#
�	���א
  .الركن المادي :א

• ��
�#
�	���א
  .الركن المعنوي :א
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  :وتقسيم متهيد 

مــــا مــــن جرميــــة إال و هلــــا أركــــان تكــــون و  ،حتدث عــــن أركــــان اجلرميــــةأيف هــــذا الفصــــل ســــ    
ة أركـــــان ؛ أول هـــــذه علـــــى ثالثـــــ ة متويـــــل عمليـــــات غســـــل األمـــــوال تقـــــوموجرميـــــ ،قوامـــــاً هلـــــا

أنــــــه لــــــن يــــــتم إيقـــــــاع أي  ،وهــــــو األســــــاس الشــــــرعي و النظــــــامي: األركــــــان الــــــركن الشــــــرعي
   .العقوبة إال مبستند شرعي ونظامي

يتبعـــــه نتيجـــــة  ،ال بـــــد أن يصـــــدر مـــــن اجلـــــاين ســـــلوك إجرامـــــي أي أنـــــه : الـــــركن املـــــادي     
   .ضارة بينهما عالقة سببية

   .على هذه اجلرميةرتتب أي القصد امل: الركن املعنوي      

ضـــــوء مـــــا تقـــــدم ســـــيتناول الباحـــــث يف هـــــذا الفصـــــل أركـــــان هـــــذه اجلرميـــــة يف ثالثـــــة  يفو      
  : مباحث كما يلي 

�	���א!ول� •
  .الركن الشرعي يف النظام و الشرع :א

• ��"�#
�	���א
  .الركن املادي :א

• ��
�#
�	���א
  .الركن املعنوي :א
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  املبحث األول 

  .لركن الشرعي يف النظام والفقها 
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  املبحث األول
  ركن الشرعي يف النظام والفقهال

  
ـــــاك نـــــــص حيـــــــرم هـــــــذا الفعـــــــلتوجـــــــب       ،الشـــــــريعة العتبـــــــار الفعـــــــل جرميـــــــة أن يكـــــــون هنــ

  .)١(وهذا ما نسميه اليوم بالركن الشرعي ،ويعاقب على إتيانه

 ،اجلـــــــرائم والعقوبـــــــات يقصـــــــد بـــــــه أنـــــــه ال جرميـــــــة وال عقوبـــــــة إال بـــــــنص شـــــــرعيةفمبـــــــدأ     
، إمنــــــا يســــــتند وال إىل نصــــــوص شــــــرعية عامــــــة ،العقــــــلنطــــــق و وهــــــذا املبــــــدأ ال يســــــتند إىل امل

����««««�����ºººº :القـــــران الكـــــرمي ومـــــن ذلـــــك قـــــول تعـــــاىلإىل نصـــــوص خاصـــــة قـــــد ورد ذكرهـــــا يف 

¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿�À� )٢(.   

ـــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــاىل      ـــــــــــــــ �����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ :وقول

ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����Õ� )٣(.   

ــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــاىل      ����{{{{����||||����}}}}��������tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz � :وقولـــــــــ

~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦� )٤(.  

  .)٥(��RRRR����SSSS����TTTT����UUUU�V :وقوله تعاىل     

�®®®®����¬¬¬¬����»»»»��������ªªªª©©©©����̈̈̈̈����§§§§� :وقوله تعاىل     
)٦(.  

                                                           

  . )٧٠/  ١(مرجع سابق ، عبد القادر عودة، ،التشريع اجلنائي اإلسالمي) ١(
  .١٥: سورة اإلسراء، رقم اآلية ) ٢(
  .٥٩: سورة القصص، رقم اآلية ) ٣(
  .١٦: سورة النساء، رقم اآلية ) ٤(
  .١٩: سورة األنعام، رقم اآلية ) ٥(
  .٢٨٦: سورة البقرة، رقم اآلية ) ٦(
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�����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll:وقولـــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــاىل    

mmmm����n� )١(.   

ــــــة إال بعــــــد إنــــــذار ،فهــــــذه النصــــــوص قاطعــــــة يف أن ال جرميــــــة إال بعــــــد بيــــــان      ،وال عقوب
وأنـــــه  ،نــــذرهم علــــى لســــان رســــلهإال بعــــد أن يبــــني هلـــــم وي باقــــوأن اهللا ال يأخــــذ النــــاس بع

  ما كان ليكلف نفساً إال مبا تطيقه
)٢( .  

ومــــا أضــــيق منطقــــة احلظــــر  ،فمــــا أوســــع منطقــــة العفــــو وقــــد ســــكت اهللا عنهــــا رمحــــة بنــــا    

 إنه سبحانه الرؤوف الرحيم ،وقد حددها اهللا وبينها على سبيل احلصر رأفة بنا
)٣(

.  
ال بــــد لــــه مــــن تــــوفر أمــــرين  ،املشــــروعة للفعــــلوهــــذا الــــركن الــــذي يتمثــــل يف الصــــفة غــــري     
  :مها 

 .خضوع الفعل لنص شرعي يتضمن التجرمي أو املعاقبة-١

ــــــــر-٢ اإلباحــــــــة ؛ ألن : أي  ،عــــــــدم خضــــــــوع الفعــــــــل ألي ســــــــبب مــــــــن أســــــــباب التربي
وينفــــي عــــن الفعــــل  ،وجــــود أحــــد أســــباب التربيــــر يلغــــي مفعــــول نــــص التجــــرمي واملعاقبــــة

)٤(إىل هدم الركن الشرعيمما يؤدي  ،الصفة غري املشروعة
. 

إن جرميـــــة متويـــــل عمليـــــات غســـــل األمـــــوال مـــــن أشـــــد اجلـــــرائم خطـــــراً علـــــى أمـــــن الـــــبالد     
واملصـــــــادر  ةألـــــــا مـــــــن اجلـــــــرائم املنظمـــــــة ذات األهـــــــداف احملـــــــدد ،ونشـــــــاطها االقتصـــــــادي

أن مـــــــــن املبــــــــــادئ املســــــــــتقرة واألساســــــــــية يف الشــــــــــريعة  أســــــــــلفتوحيــــــــــث كمــــــــــا  ،املتنوعـــــــــة
ومـــــــا أشـــــــار إليـــــــه املـــــــنظم الســـــــعودي يف أنـــــــه ال  ،خص يف الفقـــــــه اجلنـــــــائياإلســـــــالمية وبـــــــاأل

ومــــــن املعلـــــــوم أن املصــــــاحل الـــــــيت حتميهـــــــا  .جرميــــــة وال عقوبـــــــة إال بــــــنص شـــــــرعي أو نظـــــــامي

                                                           

  .٣٨: ورة األنفال، رقم اآلية س) ١(
  .٧٣/  ١عودة،مرجع سابق،  نائي اإلسالمي، عبد القادرالتشريع اجل) ٢(
  .٨١عبد الفاتح صيفي، مرجع سابق، ص .ألحكام العامة للنظام اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية والقانون، دا) ٣(
  .٣١٣/ ١املوسوعة اجلنائية اإلسالمية،سعود العتييب، مرجع سابق، ) ٤(
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مـــــــــن علـــــــــم فى جــــــــاء يف املستصـــــــــ ،مصــــــــلحة حفـــــــــظ  املـــــــــالقواعــــــــد التجـــــــــرمي ـــــــــدف إىل 
لـــــق يف حتصـــــيل جلـــــب املنفعـــــة ودفـــــع املضـــــرة مقاصـــــد اخللـــــق وصـــــالح اخلإن "  :األصـــــول 

ــــــا نعــــــين باملصــــــلحة احملافظــــــة علــــــى مقصــــــود الشــــــرع ومقصــــــود الشــــــرع مــــــن  مقاصــــــدهم لكن
ـــــيهم ـــــنهم وأنفســـــهم وعقلهـــــم ونســـــلهم ومـــــاهلم اخللـــــق مخســـــة وهـــــو أن حيفـــــظ عل فكـــــل  ،دي

مـــــا يفــــوت هـــــذه األصـــــول وكـــــل  مــــا يتضـــــمن حفــــظ هـــــذه األصـــــول اخلمســــة فهـــــو مصــــلحة

  .)١( " فهو مفسدة ودفعها مصلحة
نظــــــــام مكافحــــــــة غســــــــل األمــــــــوال قــــــــد محــــــــل يف طياتــــــــه أســــــــاس القواعــــــــد يف  واملتأمــــــــل    

وذلـــــك  ،الشـــــرعية يف جلـــــب املنـــــافع ودفـــــع املضـــــار للمجتمـــــع حتقيقـــــاً ملصـــــلحة حفـــــظ املـــــال
وحتديــــد عقوبــــة مرتكبهــــا الــــيت هــــي  ،بتحديــــد األفعــــال الــــيت تعــــد مــــن جــــرائم غســــل األمــــوال

ــــــــذهن أن الشــــــــ ،مســــــــتقاة مــــــــن الفقــــــــه اإلســــــــالمي ــــــــد وال يغيــــــــب عــــــــن ال ريعة اإلســــــــالمية ق
ــــــــة  اتســــــــمت باملرونــــــــة واليســــــــر والصــــــــالح لكــــــــل زمــــــــان ومكــــــــان يف شــــــــأن اجلــــــــرائم التعزيري

فعـــــال الـــــيت تعـــــد ممـــــا يوجـــــب األ هوعقوباـــــا الـــــيت أوكـــــل أمرهـــــا لـــــويل األمـــــر يف حتديـــــد هـــــذ
، وكـــــــذلك العقوبـــــــات الـــــــيت يرهـــــــا رادعـــــــة ملرتكـــــــب هـــــــذه اجلرميـــــــة وهـــــــذا مـــــــن قبيـــــــل التعزيـــــــر

   .السياسة الشرعية
واملـــــــنظم الســـــــعودي عنـــــــدما حـــــــدد هـــــــذه القواعـــــــد و جعلهـــــــا نظامـــــــاً ملكافحـــــــة جرميـــــــة     

إمنـــــــا ذلـــــــك مـــــــن بـــــــاب  ،غســـــــل األمـــــــوال وذلـــــــك حفظـــــــاً للمـــــــال يف هـــــــذه الـــــــبالد املباركـــــــة
  .املصلحة الشرعية اليت تقتضيها السياسة الشرعية دف حفظ املال

وال يعلــــم أنـــــه قــــد بـــــني مكافحـــــة غســــل األمـــــنظــــام النـــــاظر يف أن  :�-,+++++��א!�+++++&��و��������
  .طبيعة جرمية غسل األموال وحدد املاديات واملعنويات اإلجرامية يف نصوص مواده

 

                                                           

  .٣١٣، ص املستصفى من علم أصول الفقه، للغزايل) ١(
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  املبحث الثاني

  .الركن املادي
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��א!ول� •
  .لسلوك اإلجراميا :א
• ��"�#
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��א
  .النتيجة:�א
• �
�#
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��א
  .العالقة السببية:  א
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  :متهيد وتقسيم 

إن الــــــركن املـــــــادي أليــــــة جرميـــــــة هـــــــو الــــــركن الـــــــذي خيرجهـــــــا إىل عــــــامل الوجـــــــود والواقـــــــع     

رميــــة كمــــا مت بيانــــه يف لــــذلك فــــإن اجل .)١(امللمــــوس مــــن جمــــرد فكــــرة تــــدور يف خلــــد اإلنســــان
يصـــــــدر عـــــــن شـــــــخص مســـــــئول  ،ســـــــلوك إرادي غـــــــري مشـــــــروع:  بأـــــــا تعريفهـــــــا النظـــــــامي

عـــــدوناً علـــــى مـــــال أو مصـــــلحة أو حـــــق حيميـــــه جبـــــزاء  ،يف غـــــري حـــــاالت اإلباحـــــة ،جنائيـــــاً 
  . جنائي

ــــــا يســــــــمى بالســــــــلوك اإلجرامــــــــي      ،إذاً فــــــــالركن املــــــــادي للجرميــــــــة يتضــــــــمن الفعــــــــل أو مــ
شـــــــريطة أن تقـــــــوم بينهمـــــــا رابطـــــــة ســـــــببية أي الـــــــيت تـــــــربط بـــــــني  ،عنهـــــــا النتيجـــــــة  الناشـــــــئةو 

   .الفعل والنتيجة

يف ثالثــــــــة  –املـــــــادي  –هــــــــذا اإليضـــــــاح فــــــــإن الباحـــــــث ســــــــيتناول هـــــــذا الــــــــركن وبعـــــــد     
  :مطالب وهي 

�ط
��א!ول� •
 السلوك اإلجرامي  :א

• ��"�#
�ط
��א
 .النتيجة  :א

• ��
�#
�ط
��א
  .العالقة السببية  :א

  

  

  

                                                           

  .١٤٧ص، أروى فايز وإيناس قطيشات،-دراسة مقارنة  –جرمية غسل األموال امللول العام والطبيعة القانونية  )١(
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  ب األولاملطل

  السلوك اإلجرامي
  

و صــــــــور الســــــــلوك  ،ســــــــيتم احلــــــــديث يف هــــــــذا املطلــــــــب عــــــــن ماهيــــــــة الســــــــلوك اإلجرامــــــــي
  .اإلجرامي جلرمية غسل األموال


و�2א01&א��:�א
/&ع�א!ول��
3��א��.� �

بكــــل نشــــاط مــــادي يأتيــــه  ،تتحقــــق جرميــــة غســــل األمــــوال شــــأا شــــأن معظــــم اجلــــرائم    
يـــــق إتيـــــان فعـــــل ينهـــــى عنـــــه أي عـــــن طر  ،صـــــورة اجيابيـــــةاجلـــــاين ســـــواء اختـــــذ هـــــذا النشـــــاط 

  .)١(أو صورة سلبية عن طريق االمتناع عن القيام بفعل يأمر به القانون،القانون

كـــــل مـــــا يتخـــــذه اجلـــــاين مـــــن نشـــــاط  إنســـــاين إرادي يتمثـــــل : فالســـــلوك اإلجرامـــــي هـــــو     
اتمـــــع  ملساســـــها ،يعاقـــــب عليهـــــا بـــــنص شـــــرعي أو نظـــــامي ،يف مواقـــــف إجيابيـــــة أو ســـــلبية

  احملمية بنصوص التجرمي
)٢(

.   

النشــــــــاط الـــــــــذي يتحقــــــــق مــــــــن خاللــــــــه  خمالفــــــــة القاعـــــــــدة فالنشــــــــاط اإلجرامــــــــي هــــــــو     
  .)٣( القانونية اجلنائية 

أي ســــــلوك هلــــــا ال يتــــــوافر هلــــــا الــــــركن املــــــادي حــــــىت يتــــــوافر مظهــــــر مــــــادي  إذاً فاجلرميــــــة    
إال إذا كـــــــان هـــــــذا الـــــــركن وهـــــــذا فـــــــاملنظم ال ميكـــــــن أن يوقـــــــع التجـــــــرمي والعقـــــــاب  ،إجرامـــــــي

يهـــــدف إىل االعتـــــداء علـــــى  املصـــــلحة املشـــــروعة بالضـــــرر علـــــى  ،الســـــلوك اإلجرامـــــي ظـــــاهر
    .أصحاا

                                                           

  . ١٢٤مفيد نايف الدليمي، ص : إعداد  –دراسة مقارنة  –غسل األموال يف القانون اجلنائي ) ١(
  .٢٩/ ١املوسوعة اجلنائية اإلسالمية،  سعود العتييب، مرجع سابق،) ٢(
  .١٩٠، فقرة ٢٧٨يسر أنور، ص . ح قانون العقوبات، دشر ) ٣(
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ـــــة غســــــــــل األمــــــــــوال حبســــــــــب     تنوعــــــــــت صــــــــــور و أســــــــــاليب الســــــــــلوك اإلجرامــــــــــي جلرميـــــ
ـــــــــة و وحب ــــــــب نظـــــــــرة املـــــــــنظم و تصـــــــــوره للفعـــــــــل اإلجرامـــــــــي و مـــــــــدى خصوصـــــــــية  الدول سـ

 الفــــــرعمــــــن خــــــالل هــــــذا  ســــــأحاولخطورتــــــه علــــــى الوســــــط االجتمــــــاعي و االقتصــــــادي و 
والقـــــــانون م ١٩٨٨الــــــيت حــــــددا اتفاقيـــــــة فينــــــا لعــــــام  عــــــرض أهــــــم صــــــور غســـــــل األمــــــوال
م وهـــــــي ثــــــالث صـــــــور مث خنـــــــتم بصـــــــور الســـــــلوك ١٩٩٥النمــــــوذجي لألمـــــــم املتحـــــــدة عـــــــام 

  .يت حددها املنظم السعوديالاإلجرامي 

ــانون النمــوذجي لألمــم  ــي يف اتفاقيــة فينــا والق ــور الســلوك اإلجرام ص
  :املتحدة 

−����++++++
ويــــــل األمــــــوال أو نقلهــــــا مــــــع العلــــــم بأــــــا حت) "  ١/ب( :א
,++++++و&�6א!و
فعـــــل مـــــن  مـــــنأو ) أ/٣(املـــــادة  اجلـــــرائم املنصـــــوص عليهـــــا يفأو جرميـــــة أيـــــة مســـــتمدة مـــــن 

أو متويـــــه املصـــــدر غـــــري املشـــــروع لألمـــــوال اجلـــــرائم ـــــدف إخفـــــاء أفعـــــال االشـــــرتاك يف هـــــذه 
أو قصــــــد مســــــاعدة أي شــــــخص متــــــورط يف ارتكــــــاب مثــــــل هــــــذه اجلرميــــــة أو اجلــــــرائم علــــــى 

  ."اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته 

−����++++++++"�#
أو  ،إخفــــــــاء أو متويــــــــه حقيقــــــــة األمــــــــوال"  )٢/ب( :א
,++++++++و&�6א
أو  ،فيهــــــا أو حركتهــــــا أو احلقــــــوق املتعلقــــــة ــــــاأو مكاــــــا أو طريقــــــة التصــــــرف  ،مصــــــدرها

ملكيتهـــــــا مـــــــع العلـــــــم بأـــــــا مســـــــتمدة مـــــــن جرميـــــــة أو جـــــــرائم منصـــــــوص عليهـــــــا يف الفقـــــــرة 
ك يف مثــــــــل هــــــــذه اجلرميــــــــة أو أو مســــــــتمدة مــــــــن فعــــــــل مــــــــن أفعــــــــال االشــــــــرتا ،)أ(الفرعيــــــــة 

  ."اجلرائم

−���+++++#
�#
مـــــن نفــــــس ) ج(وهـــــذه الصـــــورة نصـــــت عليهـــــا الفقـــــرة  :��א
,+++++و&�6א
ــــــــث تقــــــــول ) ٣(ة املــــــــاد ــــــــ: " حي ــــــــماكتســــــــاب أو حي ، ازة أو اســــــــتخدام األمــــــــوال مــــــــع العل
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بأــــا مســـــتمدة مــــن جرميــــة أو جــــرائم منصـــــوص عليهــــا يف الفقــــرة الفرعيـــــة  ،وقــــت تســــليمها
  ."ك يف مثل هذه اجلرمية أو اجلرائممستمدة من فعل من أفعال االشرتا) أ(

ات مشـتقة مـن االجتـار باملخـدرات وهـذه حتويل موارد أو ممتلكـ :א
,و&�6א
&א	'���−�����������
) ٢٠/١( حيـث نصـت املـادة ،م١٩٩٥جي لعـامنص عليها املشـرع الـدويل يف القـانون النمـوذ

و ممتلكــات مشــتقة مباشــرة أو بطريــق غــري ويــل مــوارد أذين يقومــون بتحأن األشــخاص الــ ىعلــ
العقــل أو املــواد األوليــة مباشــر مــن االجتــار غــري املشــروع بــاملواد املخــدرة أو املــواد املــؤثرة علــى 

ـــدف إخفـــاء املـــواد غـــري املشـــروعة أو املصـــادر أو مســـاعدة أي شـــخص متـــورط يف ارتكـــاب 

)١("مثل هذه اجلرائم للتهرب من العقوبة القضائية ملا ارتكبه من أعمال 
.  

  : صور السلوك اإلجرامي يف نظام غسل األموال السعودي  -
ل األمـــــوال الســــــعودي متوافقـــــة مــــــع مــــــا جـــــاءت نصــــــوص مـــــواد نظــــــام مكافحـــــة غســــــ      

  .وباألخص ما يتصل بصور السلوك اإلجرامي ،تضمنته اتفاقية فينا
أفعــــــــال الــــــــركن واملتأمــــــــل يف النظــــــــام الســــــــعودي جيــــــــد أنــــــــه انفــــــــرد بالتفصــــــــيل لصــــــــور و       

ــــــــتم علــــــــى أمــــــــوال أو متحصــــــــالت املــــــــادي ؛ ــــــــك جتــــــــرمي أي عمليــــــــة ت ــــــــل وأكثــــــــر مــــــــن ذل ب
ــــــة الســــــعودي يف التوســــــع يف املفهــــــوم ألفعــــــال الــــــركن املــــــادي وحســــــناً فعــــــل املــــــنظم  ،إجرامي

ــــاً يف مكافحــــة اجلرميــــة ــــك إمعان ــــة أفعــــال ماديــــة  ،وذل ــــاب مفتوحــــاً لتجــــرمي أي ولكــــي يبقــــى الب
ســــيما وأنــــه عــــرف عــــن تلــــك اجلرميــــة ومرتكبيهــــا ال ،اجلرميــــة قــــد يكشــــف عنهــــا مرتكبــــو هــــذه

يف إخفــــــاء متحصــــــالت واإلمعــــــان  ،اســــــتخدامهم لشــــــىت أســــــاليب التطــــــور والتقــــــدم التقــــــين

   .)٢( جرائمهم دون االقتصار على جانب معني أو وسيلة حمددة
  
  

                                                           

  .وما بعدها ٤٣ستغالل النفوذ الوظيفي، سعد القرين، مرجع سابق، ص ا) ١(
  .١٣٦مية غسل األموال يف النظام السعودي واالتفاقيات الدولية، سعود الغامدي، مرجع سابق، ص جر ) ٢(
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نصــــت المــــادة الثانيــــة فــــي النظــــام الســــعودي لمكافحــــة غســــل األمــــوال علــــى تجــــريم 
  :ارتكاب عدد من األفعال وهي 

إجــــــــراء أي عمليــــــــة ألمــــــــوال أو متحصــــــــالت، مــــــــع عملــــــــه بأــــــــا ناجتــــــــة مــــــــن نشــــــــاط   -أ
  .شروع أو غري نظاميإجرامي أو مصدر غري م

نقــــــــل أمــــــــوال أو متحصــــــــالت، أو اكتســــــــاا أو اســــــــتخدامها أو حفظهــــــــا أو تلقيهــــــــا  -ب
أو حتويلهـــــا، مـــــع عملـــــه بأـــــا ناجتـــــة مـــــن نشـــــاط إجرامـــــي أو مصـــــدر غـــــري مشـــــروع أو 

  .غري نظامي
ـــــــــــة األمـــــــــــوال أو املتحصـــــــــــالت، أو مصـــــــــــدرها أو حركتهـــــــــــا أو  -ج ـــــــــــه طبي أخفـــــــــــاء أو متوي

طريقــــــة التصــــــرف ــــــا، مــــــع علمــــــه بأــــــا ناجتــــــة مــــــن نشــــــاط ملكيتهــــــا أو مكاــــــا أو 
  .إجرامي أو مصدر غري مشروع أو غري نظامي

  .متويل اإلرهاب واإلعمال اإلرهابية واملنظمات اإلرهابية -د
االشــــــرتاك بطريقــــــة االتفــــــاق أو املســــــاعدة أو التحــــــريض أو تقــــــدمي املشــــــورة أو النصــــــح  -هـــــــ

شـــــــروع يف ارتكـــــــاب أي فعــــــل مـــــــن األفعـــــــال أو التســــــهيل أو التواطـــــــؤ أو التســــــرت أو ال
  .املنصوص عليها يف هذه املادة

  :للنظام المذكور بقولها  )١(ت ذلك الالئحة التنفيذية ر وقد فس
يشـــــــــمل متويـــــــــل اإلرهـــــــــاب واألعمـــــــــال اإلرهابيـــــــــة واملنظمـــــــــات اإلرهابيـــــــــة األمـــــــــوال  - ٢/١

   .املتأتية من املصادر املشروعة
ظــــــــروف واملالبســــــــات املوضــــــــوعية والواقعيــــــــة يســــــــتدل علــــــــى وجــــــــود العلــــــــم مــــــــن ال - ٢/٢

ليكـــــون عنصـــــراً مـــــن عناصـــــر القصـــــد اجلنـــــائي املكونـــــة جلرميـــــة مـــــن اجلـــــرائم املنصـــــوص 
  .عليها يف هذه املادة

                                                           

مكافحة غسل األموال السعودي الصادرة مبوجب تعميم وزارة الداخلية رقم  املعدلة لنظام ةالالئحة التنفيذي) ١(
وتاريخ )٣٦٠١/ ت /١٣(العدل رقم م وزارة ه ومبوجب تعمي٢٨/٢/١٤٣٠وتاريخ ) ٢٥٠٣٧(

  .ـه٢٨/٣/١٤٣٠
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مــــــن أمثلــــــة النشــــــاط اإلجرامــــــي أو املصــــــدر غــــــري املشــــــروع أو غــــــري النظــــــامي الــــــيت  - ٢/٣
    -:ال ما يلييعترب االشتغال باألموال الناجتة عنها من عمليات غسل األمو 

اجلـــــــرائم املنصـــــــوص عليهـــــــا يف املـــــــادة األويل مـــــــن الالئحـــــــة التنفيذيـــــــة التفاقيـــــــة األمـــــــم   . أ
م ١٩٨٨املتحـــــدة ملكافحـــــة االجتـــــار غـــــري املشـــــروع باملخـــــدرات واملـــــؤثرات العقليـــــة لعـــــام 

  .هـ ١٤١٩/ ٨/ ١١وتاريخ ) ١٦٨( املصادق عليها بقرار جملس الوزراء رقم
واردة يف اتفاقيــــــة األمــــــم املتحــــــدة ملكافحــــــة اجلــــــرائم املنظمــــــة عــــــرب اجلــــــرائم املنظمــــــة الــــــ .ب

م واملصـــــــادق عليهـــــــا باملرســـــــوم ٢٠٠٠الصـــــــادرة يف ديســـــــمرب ) اتفاقيـــــــة بـــــــالريمو(الوطنيـــــــة
  .هـ ١٤٢٥/ ٢٤/٣ وتاريخ)  ٢٠/  م( امللكي رقم 

مـــــــن اتفاقيـــــــة األمـــــــم  ةمـــــــن املـــــــادة الثامنـــــــ) ٥(اجلـــــــرائم املنصـــــــوص عليهـــــــا يف الفقـــــــرة  .ج
)  ٦٢/ م ( ة لقمــــــع متويــــــل اإلرهــــــاب املصــــــادق عليهــــــا باملرســــــوم امللكــــــي رقــــــم املتحــــــد
  .هـ١٨/٧/١٤٢٨وتاريخ 

  .ريب املسكرات أو تصنيعها أو املتاجرة ا أو تروحيها. د
) ١٢(جـــــــرائم تزيـــــــف وتقليـــــــد النقـــــــود املنصـــــــوص عليهـــــــا يف املرســـــــوم امللكـــــــي رقـــــــم . هــــــــ

  . هـ١٢/٧/١٣٧٩وتاريخ 
وص عليهـــــــــا يف نظـــــــــام مكافحـــــــــة التزويـــــــــر الصـــــــــادر باملرســـــــــوم جـــــــــرائم التزويـــــــــر املنصـــــــــ. و

هــــــــ واملعـــــــادل باملرســـــــوم امللكـــــــي رقـــــــم ١٣٨٠/ ١١/ ٢٦وتـــــــاريخ ) ١١٤( امللكـــــــي رقـــــــم
  .هـ ١٣٨٢/ ١١/ ٥) ٥٣(
جــــرائم الرشـــــوة املنصـــــوص عليهـــــا يف نظـــــام مكافحـــــة الرشـــــوة الصـــــادر باملرســـــوم امللكـــــي . ز

  .هـ٢٩/١٢/١٤١٢ وتاريخ )٣٦(رقم 
ـــــــنيعها أو االجتـــــــــــــار فيهـــــــــــــاريـــــــــــــب األســـــــــــــل. ح  .حة والـــــــــــــذخائر أو املتفجـــــــــــــرات أو تصــــــ

 .القوادة أو إعداد أماكن الدعارة أو االعتياد على ممارسة الفجور. ط

  .السلب أو السطو املسلح. ي
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  .السرقات. ك
  .النصب واالحتيال. ل
االخــــــــتالس مــــــــن األمــــــــوال العامــــــــة التابعــــــــة جلهــــــــات احلكوميــــــــة أو الــــــــيت تســــــــاهم ــــــــا . م

  .كالشركات واملؤسسات التجارية وحنوها   كذلك اخلاصالدولة، و 
ــــــة املنصــــــوص عليهــــــا يف املــــــادة الثانيــــــة . ن ــــــة األعمــــــال املصــــــرفية بطريقــــــة غــــــري نظامي مزاول

ـــــــــة البنــــــــــــــوك الصــــــــــــــادر ـــــ ـــــــــــوم امللكــــــــــــــي رقــــــــــــــم  مــــــــــــــن نظــــــــــــــام مراقب ــــــــــــــاريخ ) ٥(باملرســـ وت
  .هـ٢٢/٢/١٣٨٦

ـــــــدون تـــــــرخيص املن. س ـــــــة ب صـــــــوص عليهـــــــا يف ممارســـــــة الوســـــــاطة يف أعمـــــــال األوراق املالي
والتــــــداول بنــــــاء علــــــى معلومــــــات داخليــــــة املنصــــــوص عليهــــــا يف املــــــادة ) ٣١(املــــــادة رقــــــم

وتـــــاريخ ) ٣٠/م( ادر باملرســـــوم امللكـــــي رقـــــم مـــــن نظـــــام الســـــوق املاليـــــة الصـــــ) ٥٠(رقـــــم 
  .هـ ١٤٢٤/ ٦/ ٢
ـــــــدون تـــــــرخيص املنصـــــــوص عليهـــــــا يف املـــــــادة . ع ممارســـــــة الوســـــــاطة يف أعمـــــــال التـــــــأمني ب

ــــــامنيمــــــن ا) ١٨(رقــــــم  التعــــــاوين الصــــــادر باملرســــــوم امللكــــــي   لنظــــــام مراقبــــــة شــــــركات الت
  .هـ ١٤٢٤/ ٢/٦وتاريخ)  ٣٢/م ( رقم 

اجلـــــــــرائم املتعلقـــــــــة باألنشـــــــــطة التجاريـــــــــة كـــــــــالغش باألصـــــــــناف و األوزان واألســـــــــعار . ف
ــــــرت التجـــــــــاري املنصـــــــــوص عليـــــــــه يف املـــــــــادة األويل مـــــــــن نظـــــــــام . وتقليـــــــــد الســـــــــلع والتســـ

وتــــــــــاريخ )  ٤٩/ م ( الصــــــــــادرة باملرســـــــــوم امللكــــــــــي رقــــــــــم  مكافحـــــــــة التســــــــــرت التجاريــــــــــة
  .هـ ١٤٠٩/ ١٦/١٠

ـــــدول . ص ـــــدول جملـــــس التعـــــاون ل ـــــواردة يف نظـــــام اجلمـــــارك املوحـــــد ل التهريـــــب اجلمركـــــي ال
ـــوم امللكــــــــــــــــــي رقــــــــــــــــــم  ــــة الصــــــــــــــــــادر باملرســـــــــــــــ وتــــــــــــــــــاريخ )  ٤١/ م ( اخللــــــــــــــــــيج العربيــــــــــــــ

  .ـه٣/١١/١٤٢٣
  .جرائم التهريب الضرييب. ق
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جنـــــــد املـــــــنظم أدخـــــــل يف عـــــــداد الســـــــلوك  اإلجرامـــــــي للســـــــلوك ضـــــــوء هـــــــذه الصـــــــوريف و     
ناجتــــــة مــــــن نشــــــاط إجرامــــــي أو مصــــــدر غــــــري اإلجرامــــــي أيــــــة عمليــــــة ألمــــــوال واملتحصــــــالت 

  .مشروع أو نظامي
بأـــــــــا كـــــــــل تصـــــــــرف يف األمـــــــــوال أو "  : العمليـــــــــةوقـــــــــد حـــــــــددت الالئحـــــــــة تعريـــــــــف     

 ،اإليـــــــداع :املثـــــــال لاملتحصـــــــالت النقديـــــــة أو العينيـــــــة ويشـــــــمل علـــــــى ســـــــبيأو  املمتلكـــــــات
ــــــــلو التح ،الســــــــحب ــــــــراض ،الشــــــــراء ،البيع،ي ــــــــة ،اإلق ــــــــداع  ،املبادل أو اســــــــتعمال خــــــــزائن اإلب

  ."وحنوها 
ــــــا ":هــــــي واألمــــــوال    ــــــة  األصــــــول أو املمتلكــــــات أي ــــــت أو معنوي ــــــة كان  كــــــان نوعهــــــا مادي

ــــــيت تثبــــــت متلــــــك األصــــــول أو أي  ــــــة أو ثابتــــــة، واملســــــتندات القانونيــــــة أو الصــــــكوك ال منقول
  ." علق امت حق
 بطريـــــق مباشـــــر أو غـــــري –أي مـــــال مســـــتمد أو حصـــــل عليـــــه  ":هـــــي  والمتحصـــــالت    

  ."من ارتكاب جرمية من اجلرائم املعاقب عليها وفقاً ألحكام هذا النظام –مباشر 
املســـــــتمدة مـــــــن نشــــــــاط أو املتحصـــــــالت ل ن األمــــــــواأ كـــــــذلك أكـــــــد املـــــــنظم علـــــــى       

بنقلهــــــــا أو اكتســــــــاا مــــــــن  مي مث القيــــــــامإجرامـــــــي أو مصــــــــدر غــــــــري مشــــــــروع أو غــــــــري نظـــــــا
اإلخفــــــــاء أو  شــــــــخص آخــــــــر أو اســــــــتخدامها أو حفظهــــــــا أو تلقيهــــــــا أو حتويلهــــــــا بقصــــــــد

جلرميــــــة  التمويــــــه حــــــىت تبــــــدو كأــــــا مشــــــروعة املصــــــدر يكــــــون الفاعــــــل أو الشــــــريك مرتكبــــــاً 
أو متويــــــه طبيعــــــة األمــــــوال أو مث أعــــــاد املــــــنظم التنبيــــــه أيضــــــاً علــــــى إخفــــــاء  .غســــــل األمــــــوال

، صــــــرف ــــــامكاــــــا أو طريقــــــة الت أو مصــــــدرها أو حتركاــــــا أو ملكيتهــــــا أو ،تحصــــــالتامل
  .مشروع أو غري نظامي مع علمه بأا ناجتة من نشاط إجرامي أو مصدر غري
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ــــــــــه احليــــــــــازة املســــــــــترتة للمــــــــــال أو  ،األمــــــــــوال أو املتحصــــــــــالت يفواإلخفــــــــــاء      يقصــــــــــد ب
لوك التمويـــــه فإنـــــه يقصـــــد بـــــه أمـــــا ســـــ ،منـــــع كشـــــف مصـــــدر املـــــال املتحصـــــالت يهـــــدف إىل

  .)١(املتحصالت غري املشروعة اصطناع مصدر مشروع غري حقيقي لألموال أو
إن املــــــنظم أدخــــــل ســــــلوك متويــــــل اإلرهــــــاب واإلعمــــــال اإلرهابيــــــة واملنظمــــــات اإلرهابيــــــة     
جــــرائم غســــل األمــــوال ســــواء كــــان مصــــدر املــــال أو املتحصــــالت مــــن نشــــاط إجرامــــي  مــــن

و نظــــــامي أو كانــــــت أو األمــــــوال أو املتحصــــــالت مــــــن مصــــــدر أو مصــــــدر غــــــري مشــــــروع أ

  .)٢( شرعي
كـــــــذلك مل يغفـــــــل املـــــــنظم االشـــــــرتاك بطريقـــــــة االتفـــــــاق أو املســـــــاعدة أو التحـــــــريض أو     

تقــــــــدمي املشــــــــورة أو النصــــــــح أو التســــــــهيل أو التواطــــــــؤ أو التســــــــرت أو الشــــــــروع يف ارتكــــــــاب 
   .أي فعل من األفعال املنصوص عليها يف هذه املادة

إن املــــــنظم وســــــع صــــــور االشــــــرتاك بالتســــــبب إىل صــــــوراً عــــــدة وهــــــي  وخيلــــــص الباحــــــث    
االتفـــــــاق واملســـــــاعدة والتحـــــــريض وهـــــــي الصـــــــورة املعروفـــــــة يف القـــــــانون الوضـــــــعي باملســـــــامهة 
اجلنائيــــــــة وزاد عليهـــــــــا تقــــــــدمي املشـــــــــورة أو النصــــــــح أو التســـــــــهيل أو التواطــــــــؤ أو التســـــــــرت أو 

  .الشروع

  
  
  
  
  

                                                           

  .٧٩زيد من اإليضاح راجع مراحل عمليات غسل األموال يف الفصل الثاين ص مل) ١(
  .٨٩، الفصل الثاين ص عمليات غسل األموال بغريها من اجلرائم عالقة جرمية متويل: اجع ر ) ٢(
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  املطلب الثاني
  ةــــــــالنتيج

  

ــــــركن املــــــادي للجرميــــــة      ــــــة أحــــــد عناصــــــر ال ــــــر املرتتــــــب  ،تعــــــد النتيجــــــة اإلجرامي هــــــي األث
وأخـــــــذ املـــــــال يف جـــــــرائم  ،علـــــــى الســـــــلوك اإلجرامـــــــي ؛ كإزهـــــــاق الـــــــروح يف جـــــــرائم القتـــــــل

)١(السرقة
.   

−
��"و�ن��"��0و�"��מ�א
�����:�א01&א �

 .نتيجة ذات ضرر - ١

 .ونتيجة ذات خطر - ٢

ينطـــــــــوي علـــــــــى ضـــــــــرر حمقـــــــــق يلحـــــــــق باملـــــــــال أو باملصـــــــــلحة أو حبـــــــــق  فـــــــــالنوع األول    
ـــــــل أو الضـــــــرب أو الســـــــرقة أو النصـــــــب  ،القـــــــانون  ،كمـــــــا هـــــــو الشـــــــأن بالنســـــــبة جلرميـــــــة القت

ـــــانيبينمـــــا ينطـــــوي  ـــــوع الث علـــــى جمـــــرد خطـــــر يهـــــدد املـــــال أو املصـــــلحة أو احلـــــق الـــــذي  الن

   .)٢(اجلنائي االتفاقحيميه القانون كما هو الشأن يف جرمية 

د أن جرميــــــــة جيــــــــ ،واملتأمــــــــل يف نصــــــــوص نظــــــــام مكافحــــــــة غســــــــل األمــــــــوال الســــــــعودي    
فهـــــــي جرميـــــــة ذات ضـــــــرر وذات  ،نغســـــــل األمـــــــوال قـــــــد اجتمـــــــع فيهـــــــا النوعـــــــان الســـــــابقا

ـــــاس ،خطـــــر ـــــل وســـــرقة أمـــــوال الن وهـــــي ذات  ،فـــــذات ضـــــرر ألـــــا توجـــــب النصـــــب والتحاي
ــــــبالد ــــــق أمــــــن ال ــــــّني  فــــــاملنظم ،خطــــــر ألــــــا ــــــدد االقتصــــــاد واتمــــــع و تقل ــــــب ب ــــــه يتطل أن

أن يــــــؤدي هــــــذا الســــــلوك  ،إليقــــــاع اجلــــــزاء والعقوبــــــة علــــــى مرتكــــــب جرميــــــة غســــــل األمــــــوال
  .وخطر اإلجرامي إىل إحداث ضرر معني

                                                           

  .٢٩/ ١ملوسوعة اجلنائية اإلسالمية، سعود العتييب، مرجع سابق، ا) ١(
  . ٢٣٩عبد الفتاح الصيفي، ص . الشرتاك بالتحريض ووضعه بني النظرية العامة واملسامهة اجلنائية، دا) ٢(
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مــــن اجلــــرائم الــــيت ـــــا  ال ختلـــــوفإــــا جرميــــة متويــــل عمليـــــات غســــل األمــــوال  يف والنــــاظر    
علـــــم جبســـــامة هـــــذه فـــــاملنظم الســـــعودي  ،ضـــــرر وخطـــــر جســـــيم علـــــى اتمـــــع وأمـــــن الـــــبالد

هــــي إدخـــــال األمــــوال غـــــري : هنـــــا مرادهــــا فالنتيجــــة اإلجراميـــــة  ،النتيجــــة الـــــيت أوقعــــة الضـــــرر
ـــــــدف إظهـــــــار هـــــــذه األمـــــــوال وكأـــــــا  ،املشـــــــروعة يف اـــــــاالت االســـــــتثمارية واالقتصـــــــادية

وعلـــــــى هـــــــذا فـــــــإن جرميـــــــة متويـــــــل عمليـــــــات غســـــــل  ،متأتيـــــــة مـــــــن مصـــــــدر شـــــــرعي نظـــــــامي
  .تلحق الضرر باتمع واالقتصاد األموال من اجلرائم اليت

جــــــرائم غســــــل األمــــــوال تعتــــــرب مــــــن  أن جرميــــــة متويــــــل عمليــــــات الباحــــــث إىل يتوصــــــلو     
ألـــــا متثـــــل عـــــدوان فعلـــــي علـــــى احلـــــق أو املصـــــلحة الـــــيت  ،الضـــــرر واخلطـــــر علـــــى حـــــد ســـــواء

يضــــــفي عليهــــــا الشــــــرع والنظــــــام احلمايــــــة اجلنائيــــــة حتقيقــــــاً للعدالــــــة واالســــــتقرار االجتمــــــاعي 
   .االقتصادي واألمينو 
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  املطب الثالث
  العالقة السببية

  

، حبيــــــث ســــــلوك اإلجرامــــــي والنتيجــــــة اإلجرامــــــييــــــراد بالعالقــــــة الســــــببية الرابطــــــة بــــــني ال     
ـــــو مل يكـــــن هـــــذا الســـــلوك اإلجرامـــــي ملـــــا وجـــــدت هـــــذه النتيجـــــة وـــــذا يتكـــــون   يقـــــال أنـــــه ل

  .كيان الركن املادي

املـــــــادي الــــــــذي يـــــــربط بـــــــني نشــــــــاط اجلـــــــاين وبــــــــني هــــــــي الربـــــــاط : فالعالقـــــــة الســـــــببية      

)١(النتيجة اليت حتققت
.   

ويف جمــــــال غســــــل األمــــــوال فــــــإن العالقــــــة الســــــببية تتــــــوافر بارتبــــــاط الســــــلوك اإلجرامــــــي      
الــــذي انصــــب علــــى املــــال غــــري املشــــروع متحصــــل مــــن جرميــــة مــــن اجلــــرائم الــــيت نــــص عليهــــا 

ــــــــذي ينســــــــب إىل اجلــــــــاين ،القــــــــانون ــــــــيت تتمثــــــــل بتمويــــــــه طبيعــــــــة بالنتيجــــــــة اجلر  ،وال ميــــــــة وال
املصـــــــدر غــــــــري املشــــــــروع للمــــــــال أو تغيــــــــري طبيعتــــــــه أو حقيقتــــــــه أو احليلولــــــــة دون اكتشــــــــافه 

)٢(بأي صورة كانت من خالل إضفاء الصفة الشرعية على األموال غري املشروعة
.  

        

    

 

 

 

                                                           

  .٢٤٤ص : صيفي، مرجع سابق  عبد الفتاح. الشرتاك بالتحريض، دا) ١(
  . ١١٢ -١١١، أجمد سعود اخلريشة، ص -دراسة مقارنة  –جرمية غسيل األموال ) ٢(
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  املبحث الثالث
  .الركن املعنوي

  

�ط
��א!ول� •
  .ماهية القصد الجنائي وأنواعه :א

• ��"�#
�ط
��א
  .القصد المتطلب في الجريمة :א
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  :متهيد تقسيم 

أن يــــــــأيت الفاعــــــــل هلــــــــذه  ،ات غســــــــل األمــــــــوالال يكفــــــــي لقيــــــــام جرميــــــــة متويــــــــل عمليــــــــ     
اجلرميـــــة بـــــأي مـــــن صـــــور الســـــلوك اإلجرامـــــي الســـــالفة الـــــذكر الـــــيت هـــــي قـــــوام الـــــركن املـــــادي 

إمنــــا يســــتلزمه تــــوفر الــــركن املعنــــوي الــــذي يتخــــذ صــــورة القصــــد اجلنــــائي أو تــــوفر  ،فحســــب
  .حالة العمد

  :وسيتحدث الباحث يف هذا املبحث يف املطالب التالية  

• ��
�ط
  .ماهية القصد اجلنائي :א!ول�א

• �
  .القصد املتطلب يف اجلرمية:�ط
��א
#�"��א
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  املطلب األول
  ماهية القصد اجلنائي و أنواعه

  .و أنواع القصد اجلنائي ،سيتم احلديث يف هذا املطلب عن ماهية القصد اجلنائي  

  :ماهية القصد اجلنائي : الفرع األول 
هـــــو عالقـــــة تـــــربط بـــــني ماديـــــات اجلرميـــــة وشخصـــــية اجلـــــاين تتمثـــــل " : الـــــركن املعنـــــوي       

   .)١("وجوهر هذه العالقة هي اإلرادة ،يف سيطرة اجلاين على الفعل وآثاره
ويعــــــــّرف يف الشــــــــريعة اإلســــــــالمية  ،وقــــــــد اصــــــــطلح علــــــــى تســــــــميته بالقصــــــــد اجلنــــــــائي      

  .)٢("م الفعل أو يوجبهبأن الشارع حير  تعمد إتيان الفعل احملرم أو تركه مع العلم:"هبأن
ـــــــيت يقـــــــرتن ـــــــا الفعـــــــل: " وجـــــــاء يف تعريفـــــــه أيضـــــــاً        ســـــــواًء اختـــــــذت  ،يعـــــــين اإلرادة ال

   .)٣( "صورة القصد أو صورة اخلطأ 

  .)٤( "احلالة النفسية الكامنة وراء ماديات اجلرمية : " ويعرف بأنه       
 ،ة و الســــــيطرة النفســـــية عليهــــــاوميثـــــل الـــــركن املعنــــــوي األصـــــول النفســــــية ملاديـــــات اجلرميـــــ    

ذلــــــــك  أن هــــــــذه املاديــــــــات ال تعــــــــين املــــــــنظم إال إذا صــــــــدرت عــــــــن إنســــــــان يســــــــأل عنهــــــــا 

   . )٥(ويتحمل العقاب املقرر هلا
كمـــــا أنـــــه أســـــاس   ،اجلرميـــــة ومتامهـــــا عنـــــوي يف النهايـــــة مطلـــــب ضـــــروري لقيـــــاموالـــــركن امل    

إىل إيقــــاع هــــذه اجلرميــــة وإنفاذهــــا للتفرقــــة بــــني مــــا إذا كــــان اجلــــاين قــــد توجــــه بإرادتــــه وعلمــــه 

   .)٦(أو كان اجلاين قد وقعت منه هذه اجلرمية على النحو من اخلطأ غري املقصود

                                                           

  .١٣٩مية غسل األموال يف النظام السعودي واالتفاقيات الدولية، سعود الغامدي،مرجع سابق، ص جر ) ١(
  .٢٤١/  ١لتشريع اجلنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة، مرجع سابق، ا) ٢(
  .٣١٤املوسوعة اجلنائي اإلسالمية، عبد القادر عودة، مرجع سابق، ) ٣(
  .١٩٢مسري عالية، ص . د –القسم العام  –صول قانون العقوبات أ) ٤(
  .٧٥خلف لن عبد الرمحن السيف، ص : مية الرتبح من أعمال الوظيفة، إعداد الطالب جر ) ٥(
  . ١٥٧غري املشروع، فؤاد عبد القادر، ص سوعة الفقه والقضاء للدول العربية، الكسب مو ) ٦(
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  :أنواع القصد اجلنائي : الفرع الثاني 

ــــــوفر القصــــــد اجلرمــــــيإن جرميــــــة غســــــل األمــــــوال        ،جرميــــــة قصــــــدية  يقتضــــــي لقيامهــــــا ت
اإلمهــــــال أو قلــــــة احــــــرتاز أو عــــــدم مراعــــــاة  التــــــايل ال يكفــــــي لقيامهــــــا تــــــوافر اخلطــــــأ بوقــــــوعبو 

ـــــاً وينبغـــــي مســـــاءلة  .)١(القـــــوانني واألنظمـــــة أن يتـــــوفر القصـــــد العـــــام والقصـــــد  ،الفاعـــــل جنائي

يف نـــــوعني جيـــــب توافرمهـــــا معـــــاً  جلـــــىتوـــــذا فـــــإن الـــــركن املعنـــــوي هلـــــذه اجلرميـــــة ت ،)٢(اخلـــــاص
  .القصد العام و القصد اخلاص :مها

�,د�א
'�מ:��و���
�.א �

علـــــــم اجلـــــــاين بـــــــأن املـــــــال موضـــــــوع الغســـــــل متحصـــــــل مـــــــن ":صـــــــد بالقصـــــــد العـــــــام يق    

  .)٣("إحدى اجلرائم األصلية واجتاه إرادته هلا 

بــــــــه إرادة اجلــــــــاين بــــــــاقرتاف الــــــــركن املــــــــادي للجرميــــــــة مــــــــع العلــــــــم : " وجــــــــاء يف تعريفــــــــه     

  .)٤(" والعناصر اليت يتطلبها القانون 
  -:القصد العام يتكون من عنصرين مهاو     

 .العلم بالمصدر غير المشروع لألموال.١

  .إرادة سلوك غسل األموال.٢

  

  

                                                           

  . ١٢٩مسر فايز إمساعيل، ص : الدكتورة   –دراسة مقارنة  –تبيض األموال ) ١(
  .٥٧تبيض األموال، نادر شايف، مرجع سابق، ص ) ٢(
  .١٣٩مية غسل األموال يف النظام السعودي واالتفاقيات الدولية، سعود الغامدي، مرجع سابق، ص جر ) ٣(
  .٥٨ض األموال، نادر شايف، مرجع سابق، ص تبي) ٤(

 



�د�א����&��+����–����(�.��B��C	��A@�.�א?��אل� J 

- ٦٩ - 

 

 
ً
  :العلم باملصدر غري املشروع لألموال : أوال

إرادة اجلــــــــــاين للفعــــــــــل مث علمــــــــــه بنتيجتــــــــــه اإلجراميـــــــــــة : " واملقصــــــــــود بــــــــــالعلم هنــــــــــا       

  .)١(  "وبالظروف والوقائع املتصلة بالفعل 
مرتكـــــب هـــــذه ن يتـــــوافر لـــــدى أينبغـــــي  ،غســـــل األمـــــوالففـــــي جرميـــــة متويـــــل عمليـــــات       

ـــــم الـــــواقعي بكـــــون هـــــذه  مبعـــــىن ،العلـــــم حبقيقـــــة املصـــــدر غـــــري املشـــــروع لألمـــــوالاجلرميـــــة  العل
وال يكفــــــــي فقــــــــط االعتقــــــــاد  ،الغــــــــري مشــــــــروعة األمــــــــوال متحصــــــــلة مــــــــن إحــــــــدى اجلــــــــرائم 

 .اخلاطئ باملصدر غري املشروع لألموال

ينتفــــي مــــىت انتفــــى العلــــم باملصــــدر غــــري املشــــروع  ،اجلرميــــةهلــــذه إذن فــــالركن املعنــــوي        
إذ يكفــــــي قانونــــــاً لتــــــوفر القصــــــد اجلنــــــائي أن يكــــــون املــــــتهم عاملــــــاً باملصــــــدر غــــــري  ،لألمـــــوال

  .)٢(املشروع لألموال بغض النظر عن الباعث الذي يكون قد دفعه إىل اجلرمية

  :إرادة سلوك غسل األموال : ثانيًا 
انصـــــــــراف إرادة الفاعـــــــــل إىل النتيجـــــــــة اإلجراميـــــــــة وإىل  : " ة هنـــــــــا واملقصـــــــــود بـــــــــاإلراد      

  . )٣( "كل ما يتصل بالفعل من وقائع تسهم يف حتديد صفته اإلجرامية
كالنقــــــل أو التحويــــــل أو اإلخفــــــاء أو   ،ارتكــــــاب الســــــلوك اــــــرم: " وقيــــــل يف تعريفهــــــا      

وهـــــــــي إضـــــــــفاء صـــــــــفة ":  ميـــــــــةاجر اإلوإرادة حتقيـــــــــق النتيجـــــــــة  ،"التمويـــــــــه لتلـــــــــك األمـــــــــوال 

  .)٤("املشروعية ومتويه األصل غري املشروع لتلك األموال 
عــــرب الفقهــــاء عــــن اإلرادة يف الفقــــه اإلســــالمي بالقصــــد والــــذي يعنــــون بــــه قصــــد وقــــد      

ــــذي هــــو أســــاس يف مســــؤولية الشــــخص عــــن أفعالــــه ــــاس الــــدقيق   ،العصــــيان ال كمــــا أنــــه املقي

                                                           

  .٢٩٢-١٩١عبد الفتاح صيفي مرجع سابق، ص.ألحكام العامة للنظام اجلنائي، دا) ١(
  .٥٩تبيض األموال، نادر شايف، مرجع سابق، ص ) ٢(
  .٢٩٢عبد الفتاح صيفي، مرجع سابق، ص. ألحكام العامة للنظام اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية والقانون، دا )٣(
   .٨٦، صفايز الظفريي. مواجهة جرائم غسل األموال، د) ٤(
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وإن  ،عصـــــيان وأصـــــر عليـــــه شـــــددت العقوبـــــةفكمـــــا قصـــــد اجلـــــاين بفعلـــــه ال ،لدرجـــــة العقوبـــــة
فهـــــــي عامـــــــل أساســـــــي يف حتديـــــــد العقوبـــــــة عنـــــــد  ،مل يقصـــــــد العصـــــــيان خفضـــــــت العقوبـــــــة

  .فقهاء املسلمني
ــــــبعض عــــــن       ــــــه  قصــــــد وعــــــرب ال تعمــــــد الفعــــــل احملــــــرم أو تركــــــه مــــــع هــــــو  :العصــــــيان بأن

  . )١(العلم بأن الشارع حيرم الفعل أو يوجبه 

فبينـــــوا أن العصـــــيان  ،العلمـــــاء بـــــني العصـــــيان وقصـــــد العصـــــيانوبنـــــاًء عليـــــه فقـــــد فـــــرق       
ســــواء كانــــت جرميــــة بســــيطة أو جســــيمة مــــن  ،عنصــــر ضــــروري جيــــب تــــوافره يف كــــل جرميــــة

فــــــإذا مل يتــــــوفر عنصــــــر العصــــــيان يف الفعــــــل فهــــــو لــــــيس  ،جــــــرائم العمــــــد أو جــــــرائم اخلطــــــأ
  .حجة

ــد العصــــــــــيان فــــــــــال جيــــــــــب تــــــــــوافره إال يف اجلــــــــــرائم العمديــــــــــ        ،ة دون غريهــــــــــاأمــــــــــا قصــــــــ
أي إتيــــــان الفعــــــل احملــــــرم أو االمتنــــــاع عــــــن الفعــــــل الواجــــــب  ،فالعصــــــيان إذاً فعــــــل املعصــــــية

كمـــــن يلقـــــي حجـــــراً مـــــن نافـــــذة ليـــــتخلص منـــــه فيصـــــيب   ،دون أن يقصـــــد الفاعـــــل العصـــــيان
حــــال أن  يقصــــد بــــأيولكنــــه مل  ،فهــــو قــــد فعــــل معصــــية بإصــــابة غــــريه ،بــــه مــــاراً يف الشــــارع

أمـــــا مـــــن قصـــــد العصـــــيان فهـــــو اجتـــــاه نيـــــة  ،لتـــــايل فعـــــل املعصـــــيةومل يقصـــــد با ،يصـــــيب غـــــريه
كمــــن يلقــــي حجــــراً مــــن   ،الفاعــــل إىل الفعــــل أو الــــرتك مــــع علمــــه بــــأن الفعــــل أو الــــرتك حمــــرم

فإنـــــه ارتكـــــب معصـــــية مل يأتيهـــــا  ،نافـــــذة يقصـــــد إصـــــابة شـــــخص مـــــاراً يف الشـــــارع فيصـــــيبه

 إال وهو قاصد فعلها
)٢(.  

والقتـــــل :"حيـــــث جـــــاء يف الكـــــايف  ،ىن اإلرادةهـــــاء يف معـــــوســـــأورد مثـــــاالً يف كـــــالم الفق     
 ،وهـــــو أن يقصـــــد مبحـــــدد أو مـــــا يقتـــــل غالبـــــاً فيقتلـــــه ،؛ أحـــــدمها عمـــــدعلـــــى ثالثـــــة اضـــــرب

                                                           

  .)١/٢٤١(لتشريع اجلنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة، مرجع سابق،ا) ١(
  .)١/٢٤١(سابق، الرجع امل )٢(
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ألن  ،فــــــــال قصــــــــاص منــــــــه ،والثــــــــاين اخلطــــــــأ وهــــــــو أن ال يقصــــــــد إصــــــــابته فيصــــــــيبه فيقتلــــــــه
وهــــــو أن يقصــــــد  ،والثالــــــث خطــــــأ العمــــــد ،القصــــــاص عقوبــــــة فــــــال جتــــــب باخلطــــــأ  كاحلــــــد

فــــــال جتــــــب  ،إصــــــابته مبــــــا ال يقتــــــل غالبــــــاً فيقتلــــــه فــــــال قصــــــاص فيــــــه ألنــــــه مل يقصــــــد القتــــــل

   .)١(" عقوبته كما ال جيب حد الزىن بوطء الشبهة 

جرميــــة عمديــــة تقــــوم علــــى أســــاس تــــوافر القصــــد اجلنــــائي العــــام فجرميــــة غســــل األمــــوال      

         .)٢( بعنصرية العلم واإلرادة

يف حـــــني علـــــم مرتكـــــب اجلرميـــــة حبقيقـــــة املصـــــدر الغـــــري مشـــــروع  تتحقـــــق فهـــــذه اجلرميـــــة      
هلــــذه األمــــوال الـــــيت يقــــوم بإضــــفاء الصـــــفة املشــــروعة عليهــــا ويســـــتمر بــــإرادة حاضــــرة لصـــــور 

   .األعمال اليت تشكل ركنها املادي

����,د�א
��ص:�#�"
���.א �

 الفعــــــــــل باعــــــــــث تنصــــــــــرف إىل غــــــــــرض معــــــــــني أو يــــــــــدفعها إىلنيــــــــــة :"قصــــــــــود بــــــــــه امل     

  .)٣(معني

ــــــا     ــــــد  توهنــــــا يف جرميــــــة متويــــــل عملي غســــــل األمــــــوال فــــــإن القصــــــد اخلــــــاص يتحقــــــق عن
املنقولـــــة  غـــــري التثبـــــت مـــــن إرادة إخفـــــاء أو متويـــــه املصـــــدر غـــــري املشـــــروع لألمـــــوال املنقولـــــة أو

  .)٤(أو املواد الناجتة عن جرائم املخدرات واملؤثرات العقلية 
التمويــــه علــــى املصـــــدر اجلرميـــــة هــــو التعتــــيم و   ظهــــر جليــــاً أن إرادة اجلــــاين يف هــــذهفمــــىت    

   . ؛ فنحن يف دائرة حتقق القصد اخلاص هلذه اجلرمية الغري مشروع هذه األموال

                                                           

  .١٢٦ -١٢٥/  ٥لكايف، البن قدامه املقدسي، ا) ١(
  .١٣٩ة، سعود الغامدي، مرجع سابق، ص مية غسل األموال يف النظام السعودي واالتفاقيات الدوليجر  )٢(
  .٦٠تبيض األموال، نادر شايف، مرجع سابق، ص  )٣(
  .املرجع السابق )٤(
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  املطلب الثاني

  القصد املتطلب يف اجلرمية
  

ــــــائي العــــــام يف جرميــــــة غســــــل امل القصــــــدإن       تطلــــــب يف هــــــذه اجلرميــــــة هــــــو  القصــــــد اجلن
مـــــــن املـــــــادة الثانيـــــــة مـــــــن نظـــــــام )  أ،ب،ج (الفقـــــــرة األمـــــــوال قـــــــد نـــــــص عليـــــــه صـــــــراحة يف 

مكافحـــــة غســـــل األمـــــوال الســـــعودي عنـــــدما تكلـــــم عـــــن صـــــور الســـــلوك اإلجرامـــــي وحـــــدد 
مـــــع علمـــــه بأـــــا ناجتـــــة مـــــن نشـــــاط إجرامـــــي أو مصـــــدر غـــــري مشـــــروع أو :" العبـــــارة التاليـــــة 

  ". غري نظامي
غســـــل األمــــــوال   جرميـــــة عــــــد مرتكبـــــاي: ى نصـــــت املـــــادة الثانيــــــة مـــــن النظـــــام علـــــحيـــــث     

  : كل من فعل أي من األفعال اآلتية
أو متحصــــالت مــــع علمـــــه بأــــا ناجتــــة مــــن نشــــاط إجرامـــــي  إجــــراء أي عمليــــة ألمــــوال -أ

   أو مصدر غري مشروع أو غري نظامي
نقــــــــل أمــــــــوال أو متحصــــــــالت أو اكتســــــــاا أو اســــــــتخدامها أو حفظهــــــــا أو تلقيهــــــــا  -ب

إجرامـــــي أو مصـــــدر غـــــري مشـــــروع أو حتويلهـــــا مـــــع علمـــــه بأـــــا ناجتـــــة مـــــن نشـــــاط  أو
   .غري نظامي

 أو مصــــــــــدرها أو حتركاــــــــــا أو ،إخفــــــــــاء أو متويــــــــــه طبيعــــــــــة األمــــــــــوال أو املتحصــــــــــالت -ج
مــــــع علمــــــه بأــــــا ناجتــــــة مــــــن نشــــــاط  ،ملكيتهــــــا أو مكاــــــا أو طريقــــــة التصــــــرف ــــــا

    .مصدر غري مشروع أو غري نظامي إجرامي أو
علـــــى القصـــــد اجلنـــــائي  ادة األوىل مـــــن النظـــــاممـــــن املـــــ) ١(يف الفقـــــرة نـــــص النظـــــام وقـــــد     

املــــــتهم  اخلــــــاص عنــــــدما نــــــص علــــــى تعريــــــف غســــــل األمــــــوال حيــــــث بــــــني أن يكــــــون قصــــــد
وجعلهـــــا  أو متويـــــه أصـــــل األمـــــوال املكتســـــبة خالفـــــاً للشـــــرع أو النظـــــام خفـــــاءإمنصـــــباً علـــــى 

  .تبدو كأا مشروعة املصدر
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ارتكــــــاب أي فعــــــل أو الشـــــــروع : النظــــــام  مــــــن املــــــادة األوىل مـــــــن) ١(نصــــــت الفقــــــرة و     
أمــــــوال مكتســــــبة خالفــــــاً للشــــــرع أو ن ورائــــــه إخفــــــاء أو متويــــــه أصــــــل حقيــــــق فيــــــه يقصــــــد مــــــ

  .النظام وجعلها تبدو كأا مشروعة املصدر
أن يســــــتدل علــــــى القصــــــد اجلنــــــائي العــــــام واخلــــــاص مــــــن الظــــــروف واملالبســــــات  وميكــــــن    

  .تظهرها جهات التحقيقوكذلك األمارات والدالئل واليت  املوضوعية والواقعية
لنظــــــام مكافحــــــة غســــــل األمــــــوال  الالئحــــــة التنفيذيــــــة مــــــن) ٢/٢(نصــــــت الفقــــــرة  حيــــــثو   

ـــــم مـــــن الظـــــروف: أنـــــه  علـــــى ـــــة  يســـــتدل علـــــى وجـــــود العل و املالبســـــات املوضـــــوعية والواقعي
مـــــن اجلـــــرائم املنصـــــوص عليهـــــا  ليكـــــون عنصـــــرا مـــــن عناصـــــر القصـــــد اجلنـــــائي املكـــــون جلرميـــــة

   .يف هذه املادة
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  الفصل الثاني 

باجلرائم وعالقتها  متويل عمليات غسل األموالجرمية مراحل 
 : األخرى، وفيه مبحثان

• ���	�

���)�ل�א!�وאل��:א!ولא��&א�ل���ول�� 
• ���	�

���)�ل�:��א
#�"�א��ول������&0��:-�

��3�ن�א
0&א;מ א!�وאل&$	  
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  :متهيد وتقسيم 

فهــــــي  ،إن جرميــــــة متويــــــل عمليــــــات غســــــل األمــــــوال جرميــــــة معقــــــدة ليســــــت بســــــيطة       
 ،متـــــر مبراحـــــل متنوعـــــة إلخفـــــاء املصـــــدر احلقيقـــــي هلـــــذه املتحصـــــالت املاليـــــة الغـــــري مشـــــروعة

  .النظاموحىت يتم إظهارها مبظهر مشروع يف نظر الشرع و 

كاســــــتغالل   ،ةجلرميــــــة ليســــــت تــــــدار لوحــــــدها بــــــل هلــــــا عالقــــــة جبــــــرائم خطــــــري وهــــــذه ا      
  .ومتويل اإلرهاب ،الرقيق األبيض

  : ويأيت الكالم يف هذا الفصل من خالل مبحثني    

�	���א!ول� •
  .مراحل متويل عمليات غسل األموال :א

• ��"�++++#
�	�++++��א
عالقــــة جرميــــة متويــــل عمليــــات غســــل األمــــوال بغريهــــا مــــن  :א
  .اجلرائم
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  األولاملبحث 

وفيــه ثالثــة  ،مراحــل متويــل عمليــات غســل األمــوال 
  : مطالب

�ط
��א!ول� •
  .التوظيف :א

• ��"�#
�ط
��א
  .التمويه :א

• ��
�#
�ط
��א
  .الدمج :א
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  :متهيد وتقسيم 

ـــــام هـــــذه اجلرميـــــة       وـــــدف هـــــذه   ،متـــــر هـــــذه اجلرميـــــة مبراحـــــل أساســـــية يلـــــزم توافرهـــــا لقي
ودفعهـــــا  ،املراحـــــل إىل إخفـــــاء املصـــــدر اجلرمـــــي احلقيقـــــي هلـــــذه املتحصـــــالت الغـــــري مشـــــروعة

ممــــــا يعطــــــي  ،للــــــدخول إىل عــــــامل االقتصــــــاد والــــــرتبح الشــــــرعي املصــــــطبغ بالصــــــفة النظاميــــــة
  .مني حرية العمل املشروع بعيداً عن أنظار األجهزة األمنيةللمجر 

  :وسيتناول الباحث يف هذا املبحث إىل هذه املراحل املتتابعة يف مطالب ثالث    

�ط
��א!ول� •
  .التوظيف :א

• ��"�#
�ط
��א
  .التمويه :א

• ��
�#
�ط
��א
  .الدمج :א
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  املطلب األول
  التوظيف

  
أو االســــــتثمار أو إدخــــــال اإليــــــداع أو اإلحــــــالل عــــــدة مســــــميات  هــــــذه املرحلــــــة هلــــــا       

وهـــــــي األكثـــــــر خطـــــــورة مـــــــن جهـــــــة  املشـــــــروعة يف النظـــــــام القـــــــانوين املشـــــــروع غـــــــرياألمـــــــوال 

  .ضبط هذه العملية من قبل السلطات األمنية

�/>و�>��:��و���:� �

اميــــــة قيـــــام أصـــــحاب األمـــــوال القـــــذرة  بإيــــــداع أمـــــواهلم الناجتـــــة مـــــن أنشـــــطتهم اإلجر        

أو شـــــراء أســـــهم أو مؤسســـــة ماليـــــه  –ســـــواًء يف الـــــداخل أم يف اخلـــــارج  –يف أحـــــد البنـــــوك 

)١(أو جتارية أو صكوك نقدية ميكن نقلها إىل مكان آخر
.  

����:�3دא�>��:�#�" �

ويكــــــــون ذلـــــــك بإيـــــــداع هــــــــذه األمـــــــوال يف البنــــــــوك  ،إيـــــــداع األمـــــــوال غــــــــري املشـــــــروعة - ١

 .بدفعات قد تكون كبرية أو صغرية متكررة

والذي قـــــــد يأخـــــــذ شـــــــكل ،املشـــــــروعة يف الـــــــدورة االقتصـــــــاديةاســـــــتثمار األمـــــــوال غـــــــري  -٢

 ،الســـــــندات مـــــــن األســـــــواق املاليـــــــةيف النشـــــــاط املـــــــايل كشـــــــراء األســـــــهم و االســـــــتثمار 

)٢(شراء األصول الثابتة مثل العقارات اليت يتم التخلص منها ال حقاً لبيعهاأو 
.  

                                                           

  .٣٦غسل األموال يف القانون اجلنائي، مفيد نايف الدليمي، مرجع سابق، ص  )١(
  . ٣٤ -٣٣حممود عسيفان، ص. حتليل وتقيم دور البنوك يف مكافحة عمليات غسيل األموال، د) ٢(
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  : )١( ال يف هذه املرحلة نوجزها فيما يليتوجد عدة أساليب لغسل امل 

١−���>&�

و��א���:� �

ومفــاده يــتم عــن طريــق تقســيم املــال املــراد غســله إىل مبــالغ جمــزأة أقــل مــن احلــد الــذي     

بإيــــداع هــــذه املبــــالغ يف  حيــــث يقــــوم فــــرد أو عــــدة أفــــراد ،يلفــــت نظــــر البنــــك املــــودع لديــــه

داً إلجـــراء عمليـــات الحقـــة علـــى هـــذه متهيـــ ،حســـابات مصـــرفية معينـــة لـــدى بنـــك خمتـــار

أو شـراء شــيكات سـياحية أو بنكيــة  ،اإليـداعات لتحويلهـا إىل اخلــارج لصـاحل طــرف ثالـث

 .بكل اإليداعات أو جبزء منها

٢−���

و��א
�وאط@�א
دא����)�����0
 )�:א
/&د��Bو�א

يف هــــــذا األســــــلوب يقــــــوم بعــــــض مــــــوظفي بنــــــك العميــــــل الغاســــــل للمــــــال بتســــــهيل        

مقابـــــل انتفـــــاع شخصـــــي هلـــــم مـــــع عـــــدم إبـــــالغ الســـــلطات األمنيـــــة أو  ،يـــــداعات الكبـــــريةاإل

  .الرقابية عن هذه اإليداعات

٣−�����

�%
���
ل�א#��

و��א��: 

ويتخـــــذ هـــــذا األســـــلوب مـــــن األنشـــــطة واـــــاالت االســـــتثمارية يف االقتصـــــاد الظــــــاهر       

حبيـــــــث يكـــــــون هـــــــذا  ،ناً لعملياتـــــــهاملشـــــــروع يف الدولـــــــة املتلقيـــــــة للمـــــــال املـــــــراد غســـــــله ميـــــــدا

أو مصـــــــــدره أو  ،ملـــــــــراد غســـــــــلهاألســـــــــلوب مظلـــــــــة أو ســـــــــتاراً يهـــــــــدف إىل إظهـــــــــار املـــــــــال ا

                                                           

  .وما بعدها ٤٢حممد الصاحل، ص . د.جرمية غسل األموال بني الشريعة والنظم الوضعية، أ) ١(

 



�د�א����&��+����–����(�.��B��C	��A@�.�א?��אل� J 

- ٨٠ - 

 

إمـــــا باالتفـــــاق بـــــني  ،ويـــــتم هـــــذا األســـــلوب بطـــــريقني ،، بغـــــري املظهـــــر احلقيقـــــي لـــــهالغاســـــل

إمــــا بطريــــق إقامــــة الشــــركات و  ،الغاســــل وبــــني الشــــركات القائمــــة يف اقتصــــاد الدولــــة املتلقيــــة

  .، حبيث متارس نشاطاً هامشياً يةالومه

�٤−�&�F��

و��א
��ول��ن�	"��2��: 

ــــــث  ،وهــــــو أســــــلوب حيتــــــاج إىل تواطــــــؤ داخلــــــي بــــــني أطــــــراف عمليــــــات التحويــــــل       حي

  .يتم خالله حتويل األموال غري القانونية من بنك إىل آخر بوصفها أمواالً قانونية

٥−��6&	>
�ن�א1	-غ��ن�א1دא����א�I�"#א���: 

ويــــتم هــــذا األســــلوب عنــــدما تصــــل عصــــابات غســــل األمــــوال إىل مركــــز صــــنع القــــرار       

حيـــــث يكـــــون ألفـــــراد هـــــذه  ،أو إىل مرتبـــــة رجـــــال األعمـــــال واملـــــال ذوي الثقـــــة ،يف دولـــــة مـــــا

العصـــــابات املنظمـــــة مطلــــــق احلريـــــة يف إيــــــداع أو ســـــحب أو حتويـــــل أيــــــة مبـــــالغ دون حتــــــوط 

  .أو حذر

�و0ودא��و&@�−٦
�&�/'��א�وس &א�Iא
���א�
��ذא��א"'
�وאل�א!: 

 ،واألوراق املاليــــــــة ،ثمينــــــــةواملعــــــــادن ال ،والعقــــــــارات ،كالســــــــيارات والطــــــــائرات والســــــــفن     

 ،مصـــــادر مثنهـــــا يف األســـــواق البائعـــــة هلـــــا ملوجـــــودات ال يســـــأل املشـــــرتي عـــــادة عـــــنوهـــــذه ا

واإلفصــــاح  مث يبيعهــــا بعــــد مــــدة ،فهــــو يســــتطيع أن يشــــريها مبــــا لديــــه مــــن مــــال غــــري شــــرعي

ـــــة حتـــــت  عـــــن ـــــه التصـــــرف فيهـــــا حبري ـــــه الـــــيت حيـــــق ل ـــــة مشـــــروعة ألموال مثنهـــــا كمصـــــادر قانوني

  .مسع وبصر السلطات األمنية واجلهات الرقابية
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مــــــن املــــــدن الــــــيت اكتســــــبت فيهــــــا إىل بلــــــدان أخــــــرى مــــــع املســــــافرين أو يف شــــــاحنات      
ـــــــالطرق املشـــــــروعة عـــــــرب مث إعـــــــادة تصـــــــديرها إىل ،البضـــــــائع  مـــــــواطن أصـــــــحاا األصـــــــليني ب

ـــــوات التجاريـــــة ذات الصـــــلة باالســـــترياد  احلـــــواالت البنكيـــــة التلكســـــية أو غـــــري الطـــــرق و القن
  .والتصدير

 شــــكل هــــذه األمــــوال رييــــتم تغيــــ نــــهإىل أن املهــــم يف هــــذه املرحلــــة أ خيلــــص الباحــــث       
واألمــــن  ،الصــــفة الشــــرعية عليهــــابــــأي طريــــق مــــن طــــرق التحويــــل إلضــــفاء  ،الغــــري مشــــروعة

  .األمنية والرقابية هاتجلمن ا
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  املطلب الثاني

  ويهمــــــــــــــالت

بعـــــــد توظيـــــــف و إيـــــــداع األمـــــــوال القـــــــذرة يف قنـــــــوات العمـــــــل املصـــــــريف أو غـــــــريه تـــــــأيت      
  .مرحلة أخرى وهي مرحلة التمويه تسمى أيضاً  التغطية أو التعتيم أو الرتقيد

�/>و�>�:��و����:� �

املصـــــدر غـــــري املشـــــروع  نيقصـــــد ـــــا تضـــــليل اجلهـــــات األمنيـــــة والرقابيـــــة والقضـــــائية عـــــ      
)١(للمال القذر

.  

ويقصــــــــد بالتمويــــــــه قيــــــــام غاســــــــلو األمــــــــوال بسلســــــــة مــــــــن الصــــــــفقات املاليــــــــة تتميــــــــز       
  تكرار والتعقيد لتحويل األموال غري املشروعة إىل صفقات مالية شرعيةبال

)٢(.  

�����:�>���3دא:�#�" �

جعــــــل تعقــــــب األمــــــوال املغســــــولة  –التمويــــــه  –إن اهلــــــدف الــــــرئيس يف هــــــذه املرحلــــــة       
  .)٣(ومتابعتها إىل مصدرها غري املشروع مستحيالً أو عسرياً على األقل ما أمكن 

����#
�#�:��<	
���:� �

ومـــــــــن أبـــــــــرز الطـــــــــرق املســـــــــتخدمة نقــــــــــل هـــــــــذه األمـــــــــوال إىل حســـــــــابات يف بنــــــــــوك        
ــــــك وشــــــركات أجنبيــــــة يف ملكيــــــة هــــــذه األمــــــوال خارجيــــــة علــــــى أ ســــــاس املشــــــاركة بــــــني املال

والتحويــــــل  ،تكــــــرار التحويــــــل مــــــن بنــــــك إىل آخــــــرويــــــتم نقــــــل هــــــذه األمــــــوال عــــــن طريــــــق 
)٤(التحويل اإللكرتوين لألموال ،الربقي

. 

                                                           

  . ٥٤هدى قشقوش،ص . جرمية غسل األموال يف نطاق التعاون الدويل، د) ١(
، أروى فايز و وإيناس قطشات، مرجع -دراسة مقارنة –جرمية غسيل األموال املدلول العام والطبيعة القانونية ) ٢(

  .٧٢ابق، ص س
  .٣هشام بشري، ص. عمليات غسل  األموال املفهوم واآلثار، د) ٣(
  .٩مرجع سابق، ص خالد املشعل،. د األساليب املستحدثة يف غسل أألموال وكيفية التغلب عليها، )٤(
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ـــــة  –كـــــذلك مـــــن األســـــاليب املســـــتخدمة أيضـــــاً و  ـــــع أو تصـــــدير  -يف هـــــذه املرحل بي
 شراؤها يف مرحلة اإلحالل املتقدمة املوجودات العينية السابق

)١(.   

 ،عمليــــــات غســــــل األمــــــوال تعقيــــــداً  متويــــــلهــــــذه املرحلــــــة أكثــــــر مراحــــــل كمــــــا تعــــــد         
معتمـــــدة يف  )٢(إذ غالبـــــاً مـــــا جتـــــري يف بلـــــدان متعـــــددة  ،وأكثرهـــــا اتصـــــافاً بالطبيعـــــة الدوليـــــة

  :ذلك

ددة يف بلــــــدان خمتلفــــــة نقــــــل األمــــــوال بســــــرعة فائقــــــة مــــــع توزيعهــــــا بــــــني اســــــتثمارات متعــــــ -١ 

ونقـــــــل االســـــــتثمارات باســـــــتمرار لتجنـــــــب اقتفـــــــاء  ،مـــــــع إعـــــــادة بيـــــــع األصـــــــول املشـــــــرتاة
 .أثرها من جانب السلطات املختصة

 ،التواطــــــؤ مــــــع املصــــــارف الوطنيــــــة واألجنبيــــــة واســــــتخدام بطاقــــــات الــــــدفع اإللكــــــرتوين -٢ 
  .ابات االعتمادوكذا استغالل الفواتري املزورة وخط ،واحلسابات الرقمية املتغرية

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .٤٦حممد الصاحل، مرجع سابق، ص . جرمية غسل األموال بني الشريعة والنظم الوضعية، أ د )١(
  .١٠مصطفى طاهر، ص . ة التشريعية لظاهرة غسل األموال املتحصلة من جرائم املخدرات، داملواجه) ٢(
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  املطلب الثالث

  جمـــــــــــــــالد

 وهلــــــا عـــــدت مســــــميات ،هـــــي املرحلــــــة النهائيـــــة لغاســــــلي األمـــــوال املرحلــــــة تعـــــد هـــــذه      
  .وفيما يلي بيان مفهومها وأهدافها وأساليبها  ،أو التجفيف اخللط أو التكامل

�/>و�>��:��و���:� �

ــــــد ـــــــا مـــــــزج األمـــــــوال غـــــــري       املشـــــــروعة وخلطهـــــــا يف قنـــــــوات االقتصـــــــاد الـــــــوطين  يقصـ
  حبيـــــــث تبـــــــدو كاســـــــتثمارات عاديـــــــة وأمـــــــوال نظيفـــــــة ال تثـــــــري أي ريبـــــــة

ومـــــــن مث إعـــــــادة  ،)١(
  .)٢(استعمال هذه األموال احملرمة يف االقتصاد املشروع 

حيـــــث يـــــتم فيهـــــا دمـــــج األمـــــوال  ،وهـــــذه املرحلـــــة مـــــن املراحـــــل اخلطـــــرة علـــــى االقتصـــــاد     
ة يف االقتصــــــــاد كــــــــأموال مشــــــــروعة معلــــــــوم مصــــــــدرها لتبــــــــدو كأــــــــا أمــــــــوال  غــــــــري املشــــــــروع

ويف هــــذه املرحلــــة يصــــعب  .قانونيــــة ســــليمة نامجــــة عــــن أربــــاح مشــــروعة مــــن أعمــــال جتاريــــة
 التفريـــــــق بينهـــــــا وبـــــــني األمـــــــوال املشـــــــروعة

، حيـــــــث متثـــــــل هـــــــذه املرحلـــــــة شـــــــاطئ األمـــــــان )٣(
)٤( بالنسبة لغاسلي األموال

.  
����:�3دא�>��:�#�" �

 دف هذه املرحلة إىل أهداف منها:  

عـــــــن طريـــــــق مزجهـــــــا يف النظـــــــام  إكســـــــاب األمـــــــوال غـــــــري املشـــــــروعة الشـــــــرعية التامـــــــة  -١

ــــة ــــدو وكأــــا أصــــبحت شــــرعية متخضــــت عــــن طريــــق شــــرعية  ،املــــايل القــــانوين للدول لتب
 .مقطوعة الصلة بأصلها الشرعي

                                                           

  .٢٦، خالد سليمان، ص -جرمية بال حدود -تبييض األموال  )١(
  ٢١٩جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي، عطية فياض،  مرجع سابق، ص  )٢(
عية وسبل مكافحتها، مركز الدراسات والبحوث الغرفة التجارية ظاهرة غسيل األموال وآثارها االقتصادية واالجتما) ٣(

  .١٥بالرياض، ص 
  .٩خالد املشعل،مرجع سابق، ص. األساليب املستحدثة يف غسل أألموال و كيفية التغلب عليها، د )٤(
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ذه الظــــــواهر وكــــــأن وتكــــــون هــــــ ،إظهــــــار األمــــــوال املغســــــولة وكــــــأن هلــــــا أصــــــالً شــــــرعياً  -٢

األمـــــوال عبــــــارة عـــــن حــــــواالت واردةٍ  مـــــن اخلــــــارج وكأـــــا أربــــــاح اســـــتثمارات أو مثــــــن 
    .)١( أسهم وسندات من السوق املايل أو مثن قطعة أرٍض أو جموهرات وغريها

����#
�#�:��<	
���:� �

  :من أساليب هذه المرحلة الحساسة ما يلي   

مشـــــــاريع  طريـــــــق شـــــــراء عقـــــــارات أو املســـــــامهة يفعـــــــن : التصـــــــرفات العينيـــــــة املختلفـــــــة  -١

إمنائيــــــــــة أو قطــــــــــاع الســــــــــياحة أو شــــــــــراء الســــــــــلع الرتفيهيــــــــــة باهظــــــــــة الــــــــــثمن أو شــــــــــراء 
  .الشيكات النقدية القابلة للتداول كأوامر الدفع والشيكات املصرفية والسياحية

لـــــيت يقـــــوم غاســـــل األمـــــوال بشـــــراء كميـــــة مـــــن أوراق املقـــــامرة ا: حمـــــالت اللهـــــو والقمـــــار  -٢

تســــــتعمل بــــــدل النقـــــــد الســــــائل أو يفـــــــتح حســــــابا لـــــــه يف هــــــذا احملـــــــل ومــــــن مث ميضـــــــي 
ــــــد وبعــــــد االنتهــــــاء يعيــــــد ورق القمــــــار إىل صــــــاحب  بعــــــض الوقــــــت ويقــــــامر مببلــــــغ زهي
احملــــل أو يغلــــق حســـــابه طالبــــا منـــــه تســــليم املبلـــــغ إىل شــــخص آخـــــر يعمــــل حلســـــابه يف 

خـــــري عـــــن األمـــــوال الـــــيت وإذا مـــــا ســـــئل هـــــذا األ ،اخلفـــــاء وميتثـــــل صـــــاحب احملـــــل لـــــذلك
 .)٢(حبوزته يقول أنه رحبها من القمار

  .)٣(فال يظهر الغاسل مبظهر ارم مادام أنه يقوم بدفع الضرائب:دفع الضرائب -٣

أن حمـــــور الباحـــــث الحـــــظ ي بعـــــد هـــــذا العـــــرض ملراحـــــل متـــــول عمليـــــات غســـــل األمـــــوالو     
يــــث يســــعى غاســــل األمــــوال الرتكيــــز ملكافحــــة غســــل األمــــوال هــــو مرحلــــة إيــــداع األمــــوال ح

وعليـــــه تعتـــــرب املؤسســـــة املاليـــــة خـــــط الـــــدفاع  ،إىل إدخـــــال عائـــــدات اجلرميـــــة يف النظـــــام املـــــايل
 .األول للتصدي هلذه اجلرمية

                                                           

  .٤٠حممود عسيفان،مرجع سابق،.ليل وتقيم دور البنوك يف مكافحة عمليات غسيل األموال،دحت )١(
  .٨٤أروى فايز الفاعوري و إيناس حممد قطيشات، مرجع سابق، ص ة غسيل األموال، جرمي )٢(
  .٢٢٠ص  عطية فياض، مرجع سابق، جرمية غسل األموال يف الفقه اإلسالمي، )٣(
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  سم بياني لمراحل غسل األموالر 
)١(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

مركز الدراسات والبحوث الغرفة التجارية اهرة غسيل األموال وآثارها االقتصادية واالجتماعية وسبل مكافحتها، ظ) ١(
  .١٦مرجع سابق، ص ض، بالريا

  غاسلو األموال

  املنظمات اإلجرامية 
حتصل على األموال  املنظمة اليت

 القذرة من مصادر غري شرعية

  المرحلة األولى 

  اإليداع أو التوظيف أو اإلحالل

يتم إيداع األموال يف البنوك وتعد 
أخطر مراحل الغسل ألا عرضة 
دائماً لالنكشاف وحمط أنظار 

 .السلطة

  الثالثةالمرحلة 

  التكامل أو الدمج

يتم من خالهلا دمج األموال غري 
د لتصبح أمواًال املشروعة يف االقتصا

مشروعة وهذه هي املرحلة األخري من 
  مراحل غسل األموال 

 

  الثانية رحلةالم

  التغطية أو التمويه أو الخلط

ويتم من خالهلا حتويل األموال عرب 
العديد من احلسابات املصرفية و 

القيام بعدة عمليات متتالية و عقدة 
  إلخفاء املصدر احلقيقي لتلك ألموال
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  الثانياملبحث 

عالقة جرمية متويل عمليات غسل األموال بغريها من اجلرائم، 
  وفيه مطلبان

�ط
��א!ول� •
عالقة جريمة تمويل عمليات غسل األموال باستغالل الرقيق  :א
  .األبيض

• ��"�#
�ط
��א
تمويل األموال بجريمة  عالقة جريمة  تمويل عمليات غسل :א
  .اإلرهاب
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   :متهيد وتقسيم 

يم القســــــم اخلــــــاص غســــــل األمـــــوال مــــــن جــــــرائم االعتـــــداء الــــــيت تقــــــع يف صـــــمجرميـــــة        
وهـــــي مـــــن اجلـــــرائم اخلطـــــرة الـــــيت تتخطـــــى حـــــدود الدولـــــة الواحـــــدة فهـــــي  ،لقـــــانون العقوبـــــات

  .)١( تدخل أيضاً يف نطاق دراسات القانون اجلنائي الدويل

وتـــــــدخل كـــــــذلك يف عـــــــدد مـــــــن اجلـــــــرائم املنظمـــــــة الـــــــيت تقـــــــوم علـــــــى أســـــــاس تنظـــــــيم        
ــــــه صــــــفة االســــــتمرارية لتحقيــــــق مكاســــــ ــــــدرجيي ل ــــــةهيكلــــــي وت ــــــه ال ميكــــــن   ،ب طائل كمــــــا أن

جتاهـــــــل البعـــــــد االقتصـــــــادي جلرميـــــــة غســـــــل األمـــــــوال الـــــــيت تعتـــــــرب مـــــــن اجلـــــــرائم االقتصـــــــادية 
والـــــيت تنـــــدرج حتـــــت مـــــا يســـــمى باالقتصـــــاد  ،املتعلـــــق باألنشـــــطة االقتصـــــادية غـــــري املشـــــروعة

)٢( اخلفي
.  

قــــــــة وتعتــــــــرب جرميــــــــة اســــــــتغالل الرقيــــــــق األبــــــــيض وجرميــــــــة متويــــــــل اإلرهــــــــاب ذات عال       
ــــذي ينــــتج عنهــــا كســــب مــــادي ضــــخم مث متويــــل عمليــــات وطيــــدة جبرميــــة  غســــل األمــــوال ال

ـــــة ـــــل العمليـــــات اإلرهابي وســـــأبني  ،يقـــــوم أصـــــحاا بغســـــل هـــــذه األمـــــوال باســـــتثمارها و متوي
  :هذه اجلرائم وعالقتها بغسل األموال وذلك يف مطلبني 

• ��+++++
�ط
الل عالقـــــة جرميـــــة متويـــــل عمليـــــات غســـــل األمـــــوال باســـــتغ :!ول�א+++++א
  .الرقيق األبيض

• ���"�+++++#
�ط
+++++��א
ـــــات غســـــل األمـــــوال جبرميـــــة  :א عالقـــــة جرميـــــة  متويـــــل عملي
  .متويل اإلرهاب

                                                           

  .١٠٣مية غسل األموال يف النظام السعودي واالتفاقات الدولية، سعود الغامدي،مرجع سابق، ص جر ) ١(
  .٨ص .هدى قشقوش، مرجع سابق. جرمية غسل األموال يف نطاق التعاون الدويل، د )٢(

 



�د�א����&��+����–����(�.��B��C	��A@�.�א?��אل� J 

- ٨٩ - 

 

  املطلب األول

  عالقة جرمية متويل عمليات غسل األموال باستغالل الرقيق األبيض

كـــــرم اهللا جـــــل وعـــــال اإلنســـــان وميـــــزه عـــــن غـــــريه مـــــن املخلوقـــــات بصـــــفات كثـــــري أمهـــــا        

ــــــك يقـــــــــول تبـــــــــارك وتعـــــــــاىل  العقـــــــــل والتـــــــــدبر ��������aaaa����bbbb����cccc̀̀̀̀����____����~� :ويف ذلـــ

dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����

oooo����p�)١(.    

وقــــد اتفــــق اتمــــع الــــدويل مجيعــــاً علــــى احلفــــاظ علــــى مبــــدأ صــــيانة حقــــوق اإلنســــان       
م حيــــــــث ١٩٨٨ومنهــــــــا اتفاقيــــــــة فينــــــــا لعــــــــام  ،وتطرقــــــــت االتفاقيــــــــات الدوليــــــــة ،واحرتامهــــــــا

ل يف كثـــــــري مـــــــن أرجـــــــاء العـــــــامل باعتبـــــــارهم ســـــــوقاً جـــــــاء يف مقـــــــدمتها إىل اســـــــتغالل األطفـــــــا
ـــــــة وتوزيعهـــــــا واالجتـــــــار  غـــــــري مشـــــــروعة لالســـــــتهالك وألغـــــــراض املخـــــــدرات واملـــــــؤثرات العقلي

خاصــــة  ،)٢(حــــد يفــــوق التصــــورممــــا يشــــكل خطــــراً قادحــــاً إىل  ،فيهــــا بصــــورة غــــري مشــــروعة

   .)٣( عندما يهدف ذلك إىل التغرير بالقصر أو استغالهلم
الـــــدول تشـــــريعات داخليـــــة مـــــن شـــــأا أن تكـــــرس هـــــذه املبـــــادئ وحتفـــــظ كمـــــا ســـــنت       

ــــــه وكرامتــــــه وحتظــــــر اضــــــطهاده واســــــتغالله بعــــــد أن ذاقــــــت البشــــــرية األمــــــرين  لإلنســــــان حريت
ل حقــــب التــــاريخ املختلفــــة مــــن اإلنســــان مــــن خــــال اةوعرضــــت إىل صــــور كريهــــة مــــن معانــــ

شــــــــىت الوســــــــائل واســــــــتعمار وظلــــــــم مل يــــــــأل اإلنســــــــان جهــــــــداً عــــــــن مكافحتهــــــــا ب اققاســــــــرت 

  .)٤(والسبل لإلعتاق منها وفرض مبدأ حرية اإلنسان وكرامته وصيانتها 

                                                           

  .٧٠: رة اإلسراء رقم اآلية سو ) ١(
  .خدرات واملؤثرات العقلية والسالئف، مرجع سابقتفاقية األمم املتحدة ملكافحة املا) ٢(
  ).و(املرجع السابق، املادة الثالثة الفقرة اخلمسة البند ) ٣(
  .٤٧-٤٦قطيشات، مرجع سابق،ص سمية غسيل األموال املدلول العام والطبيعة القانونية، أروى فايز وإيناجر ) ٤(
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  :الدعارة ومن مظاهر استغالل الرقيق األبيض 

كمــــا جنــــد أن   ،مــــن مصــــادر األمــــوال غــــري املشــــروعة يعتــــرب االجتــــار يف الــــدعارة مصــــدرًا     
عــــــن إشــــــراف ورقابــــــة  هــــــذا النــــــوع مــــــن التجــــــارة غــــــري املشــــــروعة يــــــتم يف ســــــرية تامــــــة بعيــــــًدا

ـــــك ســـــعًيا وراء الكســـــب  الســـــلطات املعنيـــــة ويتعامـــــل فيهـــــا عصـــــابات ومساســـــرة دوليـــــون وذل
املـــــــادي وبصـــــــورة تتنـــــــاىف مـــــــع القـــــــوانني والتشـــــــريعات ارمـــــــة لـــــــذلك خاصـــــــة مـــــــع شـــــــيوع 
اســــــــتخدام االنرتنــــــــت الــــــــيت ســــــــهلت إدارة شــــــــبكات عامليــــــــة لألنشــــــــطة اإلباحيــــــــة وأنشــــــــطة 

   .القمار غري الشرعية

  : غسل األموال باستغالل الرقيق األبيضيل عمليات و تمعالقة جريمة أما  

ــــــاك عالقــــــة وثيقــــــة بــــــني جرميــــــة         عمليــــــات غســــــل األمــــــوال وبــــــني اســــــتغالل متويــــــل هن
حيـــــث أـــــا إحـــــدى الطـــــرق الـــــيت تتبعهـــــا  ،بـــــيض وريـــــب النســـــاء لغـــــرض الـــــدعارةالرقيـــــق األ

ـــــابات غســـــــل األمـــــــوال يـــــــتم مـــــــن خالهلـــــــا مجـــــــع مبـــــــالغ هائلـــــــة فكثـــــــري مـــــــن األمـــــــوال ؛  عصــ
 املتحصــــلة مــــن غســــل األمــــوال هــــي ناجتــــة عــــن جتــــارة الرقيــــق األبــــيض وجتــــارة املتعــــة اجلنســــية

ــــــرقص والفنــــــون والتمثيــــــل تنظيفهــــــا مــــــن خــــــالل ومــــــن مث تتجــــــه هــــــذه العصــــــابات إىل  ،و ال
وإبعــــــــاداً للشــــــــبهة عنهــــــــا املشــــــــروع خلطهــــــــا بــــــــأموال مشــــــــروعة وإدخاهلــــــــا للنظــــــــام الصــــــــريف 

    .)١( ا احلقيقية اليت تزج م وراء القضبانوإخفاًء ملصادره

  
  

   

                                                           

  .٥٢جع سابق، ص رمية غسيل األموال، أروى فايز و ايناس قطيشات، مر ج) ١(
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  املطلب الثاني
  عالقة جرمية متويل عمليات غسل األموال جبرمية متويل اإلرهاب

  

عقــــــب أحــــــداث " بقــــــوة "ظهــــــرت جرميــــــة متويــــــل اإلرهــــــاب وعرفهــــــا اتمــــــع الــــــدويل        
تتبـــــــع  املصـــــــرفية يف م بـــــــدأت العديـــــــد مـــــــن اجلهـــــــات٢٠٠١احلـــــــادي عشـــــــر ســـــــبتمرب لعـــــــام 

ــــــــــات املتصــــــــــلة  ــــــــــع اخلاصــــــــــة بــــــــــبعض املنظمــــــــــات واهليئ ــــــــــى األصــــــــــول والودائ ــــــــــتحفظ عل وال
وكان يطلـــــق علـــــى ،باجلماعـــــات اإلرهابيـــــة أو تلـــــك الـــــيت تقـــــوم بتمويـــــل العمليـــــات اإلرهابيـــــة

ســــــبيل اخلطــــــأ علــــــى تلــــــك التــــــدابري املتخــــــذة يف هــــــذه الفــــــرتة أــــــا تــــــدابري ملكافحــــــة غســــــل 
مــــــر ملواجهـــــــة جرميــــــة أخــــــرى جديــــــدة وهــــــي جرميـــــــة يف حــــــني أــــــا يف حقيقــــــة األ ،األمــــــوال

  متويل اإلرهاب
)١(.   
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بـــــدأ هـــــذا اهلـــــاجس  ،م٢٠٠١بعـــــد هـــــاجس أحـــــداث احلـــــادي عشـــــر ســـــبتمرب لعـــــام         
ومــــــــــن هــــــــــذه  ،حيــــــــــرك الــــــــــدول يف وضــــــــــع اتفاقيــــــــــات دوليــــــــــة يف قمــــــــــع اإلرهــــــــــاب ومتويلــــــــــه

ــــــات مــــــا اعتمدتــــــه هيئــــــ ة األمــــــم املتحــــــدة لالتفاقيــــــة الدوليــــــة لقمــــــع اإلرهــــــاب عــــــام االتفاقي
مـــــــــــن االتفاقيـــــــــــة مفهـــــــــــوم متويـــــــــــل اإلرهـــــــــــاب  ) ٢/١(يف املـــــــــــادة  تحيـــــــــــث بينـــــــــــ ،م١٩٩٩
يعـــــد مرتكبـــــاً جلرميـــــة متويـــــل اإلرهـــــاب مبفهـــــوم هـــــذه االتفاقيـــــة كـــــل شـــــخص يقـــــوم : " بقوهلـــــا

قـــــدمي أو مجـــــع بت ،، وبإرادتــــهوبشــــكل مشـــــروع ،شـــــرة أو غــــري مباشـــــرةبأيــــة وســـــيلة كانــــت مبا
  : أو يعلم أا ستستخدم كلياً أو جزئياً للقيام  ،أموال بنية استخدامها

بعمــــــل يشــــــكل جرميــــــة يف نطــــــاق إحــــــدى املعاهــــــدات الــــــواردة يف املرفــــــق وبــــــالتعريف   - أ
 .احملدد يف هذه املعاهدات

بـــــأي عمــــــل آخــــــر يهــــــدف إىل التســـــبب يف مــــــوت شــــــخص مــــــدين أو أي شــــــخص   -  ب
، غـــــري مشـــــرتك عنـــــدما يكـــــون هـــــذا الشـــــخص ،مةيـــــة جســـــيآخـــــر أو إصـــــابته جبـــــروح بدن
                                                           

  .١٨-١٧ص  غسل األموال االستجابات الدولية وجهود املكافحة اإلقليمية والوطنية، حممود شريف بسيوين، )١(
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حينمـــــا يكـــــون غـــــرض هـــــذا العمـــــل  ،يف أعمـــــال عدائيـــــة يف حالـــــة نشـــــوب نـــــزاع مســـــلح
حبكــــــم طبيعتــــــه أو يف ســــــياقه موجهــــــاً لرتويــــــع الســــــكان أو إلرغــــــام حكومــــــة أو منظمــــــة 

 .)١( "دولية على القيام بأي عمل أو االمتناع عن القيام به

ـــــــة ال      ـــــــع عليهـــــــا يف كـــــــذلك جـــــــاء يف االتفاقي ـــــــيت مت التوقي ـــــــة ملكافحـــــــة اإلرهـــــــاب وال عربي
والــــــــــيت  ،م يف مقــــــــــر األمانــــــــــة العامــــــــــة جلامعــــــــــة الــــــــــدول العربيــــــــــة بالقــــــــــاهرة١٩٩٤/ ٤/ ٢٢

حيـــــــث ه ١٠/٦/١٤١٩وتـــــــاريخ  ١٦/وافقـــــــت عليهـــــــا اململكـــــــة باملرســـــــوم امللكـــــــي رقـــــــم م
ضــــه يقــــع كــــل فعــــل مــــن أفعــــال العنــــف أو التهديــــد بــــه أيــــاً كانــــت بواعثــــه أو أغرا: " تقــــول 

ـــــــاء الرعـــــــــب بـــــــــني النـــــــــاس  تنفيـــــــــذاً ملشـــــــــروع إجرامـــــــــي فـــــــــردي أو مجـــــــــاعي ويهـــــــــدف إىل إلقــ

  .)٢(" وترويعهم بإيذائهم أو تعرض حيام أو أمنهم

 والنـــــاظر لنظـــــام مكافحـــــة غســـــل األمـــــوال جيـــــد أن مفـــــردة اإلرهـــــاب حاضـــــرة باســـــتمرار     
  .يةولفقد وردت يف املادة األوىل يف التعريفات األ

أي نشـــــاط يشـــــكل جرميـــــة معاقبـــــاً عليهـــــا وفـــــق الشـــــرع  :النشـــــاط اإلجرامـــــي تفـــــفعرّ      
   .والنظام مبا يف ذلك متويل اإلرهاب واألعمال اإلرهابية واملنظمات اإلرهابية

علــــــى أن  مــــــن نظــــــام مكافحــــــة غســــــل األمــــــوال ) د( الفقــــــرة ) ٢(نصــــــت املــــــادة كمــــــا     
مــــــــات اإلرهابيـــــــة فإنــــــــه يعــــــــد مـــــــن قــــــــام بتمويـــــــل اإلرهــــــــاب أو األعمــــــــال اإلرهابيـــــــة أو املنظ

  -د :" وذكــــــرت مرتكبــــــاً جرميــــــة غســــــل األمــــــوال كــــــل مــــــن فعــــــل أيــــــاً مــــــن األفعــــــال اآلتيــــــة 
  ."متويل اإلرهاب واألعمال اإلرهابية واملنظمات اإلرهابية 

واجـــــب  ذكـــــر يف ســـــياقجرميـــــة متويـــــل اإلرهـــــاب ى علـــــيف املـــــادة الســـــابعة  أكـــــد املـــــنظمو     
عنـــــد تـــــوافر مؤشـــــرات ودالئـــــل كافيـــــة علـــــى إجـــــراء عمليـــــة  ،املؤسســـــات املاليـــــة وغـــــري املاليـــــة

وصــــــفقة معقــــــدة أو ضــــــخمة أو غــــــري طبيعيــــــة أو عمليــــــة تثــــــري الشــــــكوك والشــــــبهات حــــــول 

                                                           

 www.un.org/law/cod/finteer.htm: ملزيد من املعلومات عن االتفاقية ) ١(
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أو أن هلــــــــا عالقــــــــة بغســـــــــل األمــــــــوال أو بتمويــــــــل اإلرهـــــــــاب أو  ،ماهيتهــــــــا والغــــــــرض منهـــــــــا
ليهــــــــا أن تبــــــــادر إىل اختــــــــاذ اإلجــــــــراءات املنصــــــــوص ع ،ةاألعمــــــــال أو املنظمــــــــات اإلرهابيــــــــ

  . نظاما
  : عالقة جريمة غسل األموال باألعمال اإلرهابيةأما 

يعتــــــرب متويــــــل اإلرهــــــاب مصــــــدر قلــــــق شــــــديد تمــــــع الــــــدويل بأســــــره ويالحــــــظ أن ف       
خطـــــورة أعمـــــال اإلرهـــــاب يتوقفـــــان علـــــى التمويـــــل الـــــذي ميكـــــن أن حيصـــــل عليـــــه  عـــــدد و

التمويـــــل للعمليـــــات اإلرهـــــابيون وال شـــــك أن عمليـــــات غســـــل األمـــــوال مـــــن أهـــــم مصـــــادر 
  .اإلرهابية
غســـــــل األمـــــــوال متويـــــــل عمليـــــــات يف حـــــــدوث اللـــــــبس يـــــــن جـــــــرمييت  بيرجـــــــع الســـــــب       

و يف  نفـــــس الوقـــــت  ،ومتويـــــل اإلرهـــــاب لوجـــــود العديـــــد مـــــن نقـــــاط التـــــداخل بـــــن اجلـــــرميتني
بوجــــــد العديــــــد مــــــن نقــــــاط التعــــــارض بينهمــــــا والــــــيت مــــــن خالهلــــــا ميكــــــن توضــــــيح الفــــــارق 

  :لنحو اآليت وذلك على ا ،بينهما
���"�++#

++���)�++ل�א!�++وאل����:�א
/++&ع�א��و++ل�����++��++�ط�א
�++دא�ل�	++ن�0&"

�ول�א1&�3�و��.� �

غســــــــل األمــــــــوال و متويــــــــل اإلرهــــــــاب أن كليهمــــــــا  متويــــــــل عمليــــــــات تتشــــــــابه جرميــــــــة       
يشــــكل جرميــــة دوليــــة تــــؤثر بشــــكل مباشــــر علــــى حالــــة االســــتقرار العــــاملي وعلــــى االقتصــــاد 

 .)١( ء الوطين على حد سوا

غســـــل األمـــــوال ومتويـــــل اإلرهـــــاب يف اإلجـــــراءات الـــــيت يـــــتم متويـــــل عمليـــــات يتشـــــابه  - ١
والـــــيت يـــــتم مـــــن خالهلـــــا إخفـــــاء منشـــــئها  ،مـــــن خالهلـــــا متويـــــه عوائـــــد األنشـــــطة اإلجراميـــــة

حيـــــث يـــــتم تـــــوفري املـــــوارد املاليـــــة بـــــأي شـــــكل مـــــن اإلشـــــكال لألفـــــراد أو  ،الغـــــري مشـــــروع

                                                           

  .٦٢عبد اهللا الثنيان، مرجع سابق، ص . حكام غسل األموال، دأ) ١(
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ــــــــــة أو ملــــــــــن يســــــــــاندو  ن اإلرهــــــــــاب أو ملــــــــــن يقومــــــــــون أو خيططــــــــــون املنظمــــــــــات اإلرهابي

  للعمليات اإلرهابية أو يشاركون فيها
)١(.  

ـــــا جنـــــد أن جرميـــــة  - ٢ ـــــات كمـــــا أنن ـــــل عملي ـــــل اإلرهـــــاب متوي غســـــل األمـــــوال وجرميـــــة متي
مـــــن أجـــــل نقـــــل األمـــــوال مـــــن جهـــــة  ،يتـــــداخالن يف أمـــــا يســـــتخدمان القطـــــاع املصـــــريف

إرســـــال أمــــــوال غـــــري مشــــــروعة  حيـــــث يعمــــــد القـــــائمون بغســــــل األمـــــوال إىل ،إىل أخـــــرى
وكـــــذلك مـــــن ميّولـــــون  ،مـــــن خـــــالل القنـــــوات املصـــــرفية بقصـــــد إخفـــــاء منشـــــئها اإلجرامـــــي

ـــــل األمـــــوال غـــــري املشـــــروعة ـــــيت يكـــــون منشـــــؤها مشـــــروعاً  ،اإلرهـــــاب يقومـــــون بتحوي أو ال
وذلــــــك  ،إىل تنظــــــيم إرهــــــاب خــــــالل هــــــذه القنــــــوات املصــــــرفية بقصــــــد إخفــــــاء مصــــــدرها

)٢(اجلماعات أو املنظمات اإلرهابية دف مساندا األفراد أو
.    

��+++
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األمــــــوال ليــــــات غســــــل األمــــــوال أــــــا تــــــتم علــــــى عمتمويــــــل القاعــــــدة العامــــــة بالنســــــبة ل -١
مليــــــــــات غســــــــــل األمــــــــــوال بــــــــــأموال ميكــــــــــن أن تــــــــــتم عوال  ،متحصــــــــــلة مــــــــــن اجلرميــــــــــة

ويف اجلانــــــب اآلخــــــر جنــــــد أن القاعــــــدة العامــــــة لتمويــــــل اإلرهــــــاب أــــــا يف . وعةمشــــــر 
ـــــــتم مج ـــــــأموال مشـــــــروعة ي ـــــــتم ب ـــــــب ت ـــــــات أو عالغال ـــــــق األفـــــــراد أو اجلمعي هـــــــا عـــــــن طري

 .صناديق الزكاة أو مجع التربعات

مــــــــن وراء  املكســــــــب املــــــــادي هــــــــو الــــــــدافع الــــــــرئيس أن: الــــــــدافع إىل ارتكــــــــاب اجلرميــــــــة -٢
حيـــــث أن الغـــــرض األهـــــم  هـــــو إضـــــفاء الشـــــرعية القانونيـــــة  ،عمليـــــات غســـــل األمـــــوال

                                                           

عادل حممد السيوى، مرجع سابق، .مية غسل األموال تعريفها وخماطرها والتطور التشريعي ملكافحتها، دجر ) ١(
  .٨٧ص

وجهود وغسل األموال االستجابات الدولية  ٨٨ -٨٧سابق ص عادل السيوى مرجع .جرمية غسل األموال د )٢(
   .١٨مرجع سابق، ص ،  حممود شريف بسيوين املكافحة اإلقليمية والوطنية،

 



�د�א����&��+����–����(�.��B��C	��A@�.�א?��אل� J 

- ٩٥ - 

 

ـــــى مصـــــدر تلـــــك األمـــــوال ـــــات اإلرهـــــاب هـــــو  ،عل ـــــدافع مـــــن وراء عملي يف حـــــني أن ال
حتقيـــــق هـــــدف سياســـــي أو فكـــــر معـــــني أو ألجـــــل التـــــدمري والتخريـــــب و زعزعـــــة أمـــــن 

 .واستقرار اتمع

عقيـــــــــد عمليـــــــــات غســـــــــل األمـــــــــوال التمتويـــــــــل يطغـــــــــى علـــــــــى : العمليـــــــــات املســـــــــتخدمة  -٣
وذلـــــك عـــــن طريـــــق احلـــــدود  ،الشـــــديد حلجـــــب مصـــــدر تلـــــك األمـــــوال الغـــــري مشـــــروعة

بينمــــــا العمليــــــات املســــــتخدمة يف  .أو النقــــــل الســــــريع فيمــــــا بــــــني احلســــــابات املختلفــــــة
احلســـــــابات أو نقـــــــل متويـــــــل اإلرهـــــــاب تتســـــــم بالبســـــــاطة الشـــــــديدة عـــــــن طريـــــــق فـــــــتح 

نظــــراً ألن معظــــم  ،قليلــــةوغالبــــاً مــــا تكــــون تلــــك األمــــوال متواضــــعة  ،وحتويــــل األمــــوال
أمـــــــا يف عمليـــــــات غســـــــل األمـــــــوال  ،العمليـــــــات اإلرهابيـــــــة ال تكلـــــــف مبـــــــالغ ضـــــــخمة

 .فاألموال املتحصلة تكون أموال كبرية جداً 

غســـــل األمــــوال التوصـــــل إىل تلـــــك  متويـــــل عمليــــات ففـــــي جرميــــة: الغايــــة مـــــن املكافحــــة -٤
ة مـــــــن مكافحـــــــة أمـــــــا الغايـــــــ ،األمـــــــوال واملتحصـــــــالت والقضـــــــاء علـــــــى احلـــــــافز املـــــــادي

ـــــــــل اإلرهـــــــــاب ـــــــــة املســـــــــتخدمة يف ارتكـــــــــاب  ،متوي ـــــــــى املـــــــــوارد املادي هـــــــــي القضـــــــــاء عل

  .)١( العمليات اإلرهابية 

                                                           

، و كذلك غسل األموال االستجابات ٦٤-٦٣عبد اهللا الثنيان، مرجع سابق، ص . حكام غسل األموال،دأ) ١(
 ميةجر  ، و٢٠-١٩-١٨الدولية وجهود املكافحة اإلقليمية والوطنية،حممود شريف بسيوين،مرجع سابق، ص 

- ٨٩-٨٨عادل السيوى، مرجع سابق، ص . غسل األموال تعريفها وخماطرها والتطور التشريعي ملكافحتها، د
٩٠.  
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  الفصل الثالث

  عقوبة جرمية متويل عمليات غسل األموال يف النظام والفقه، 

  :مباحث  ثالثةوفيه 

�	���א!ول� •
األموال في  غسلعقوبة جريمة تمويل عمليات  :א
            .النظام

• ��"�#
�	���א
   .شتراك في النظام والفقهعقوبة اال :א

�	���א •

�א�#
 .اإلعفاء من العقوبة :�
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  :متهيد وتقسيم 

ــــــــة        ــــــــة يف مفاهيمهــــــــا احلديث ــــــــذي ينبغــــــــي  األملمتثــــــــل العقوب ــــــــه اجلــــــــاين  أنال يتحمل
ــــدما خيــــالف  ــــه  أو الشــــرع أمــــرعن اعوجــــاج لــــردع  وذلــــك لتقــــومي مــــا يف ســــلوكه مــــن، ي

ويف هـــــــذا الفصـــــــل ســـــــأتناول احلـــــــديث عـــــــن عقوبـــــــة جرميـــــــة ، االقتـــــــداء بـــــــه  عـــــــنغـــــــريه 
ـــــــل عمليـــــــات غســـــــل األمـــــــوال يف النظـــــــاممت ث عـــــــن عقوبـــــــة االشـــــــرتاك يف مث احلـــــــدي ،وي

النظـــــــام والفقـــــــه وأخـــــــتم حـــــــديثي يف هـــــــذا الفصـــــــل عـــــــن أحكـــــــام اإلعفـــــــاء يف النظـــــــام 
  : و ذلك يف ثالثة مباحث على النحو التايل ،والفقه

• ��++++++�	�
ــــــل عمليــــــات  :ول�א++++++!א ــــــة جرميــــــة متوي األمــــــوال يف  غســــــلعقوب

         .النظام

• ��"�#
�	���א
   .عقوبة االشرتاك يف النظام والفقه :א

�	���א •

�א�#
 .اإلعفاء من العقوبة :�
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  املبحث األول 

  وفيه مطلبان  ،األموال يف النظام غسلعقوبة جرمية متويل عمليات 

�ط
��א!ول� •
  .العقوبة بالسجن :א

• ��"�#
�ط
��א
  .العقوبة بالغرامة المالية :א
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  :متهيد وتقسيم 

يـــــــة اهـــــــتم اتمـــــــع الـــــــدويل متمـــــــثالً يف االتفاقيـــــــات الدوليـــــــة و التنظيمـــــــات الداخل         
 ،بفـــــــرض عقوبـــــــات علـــــــى مـــــــرتكيب جرميـــــــة متويـــــــل عمليـــــــات غســـــــل األمـــــــوال ،لكــــــل دولـــــــة

وتتنـــــوع هـــــذه العقوبـــــات حبســـــب جســـــامة اجلرميـــــة املرتكبـــــة فمنهـــــا عقوبـــــات ســـــالبة للحريـــــة 
  .و عقوبات مالية

وقـــــد رتــــــب املـــــنظم العقوبــــــة التعزيريـــــة علــــــى مرتكـــــب جرميــــــة غســـــل األمــــــوال علــــــى          
عقــــوبيت الســــجن والغرامــــة هلــــذه اجلرميــــة  وقــــرر ،فيهــــا وال كفــــارةاعتبــــار أــــا معاصــــي ال حــــد 

  .املالية

علـــــى هـــــذا سأوضـــــح يف هـــــذا املبحـــــث عقوبـــــة هـــــذه اجلرميـــــة يف النظـــــام وذلـــــك يف و         
  :مطلبني على النحو التايل 

�ط
��א!ول� •
  .العقوبة بالسجن :א

• ��"�#
�ط
��א
  .العقوبة بالغرامة املالية :א
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  املطلب األول

  العقوبة بالسجن
  

؛ فحـــــــــة غســـــــــل األمـــــــــوالملكاالدوليـــــــــة والتنظيمـــــــــات الوطنيـــــــــة  تضـــــــــمنت االتفاقيـــــــــات     
 تناول احلـــــديث وســـــأ ،عقوبـــــة الســـــجن لكـــــل مـــــن ارتكـــــب جرميـــــة عمليـــــات غســـــل األمـــــوال

  :يف هذا املطلب من خالل النقاط التالية  عن هذه العقوبة املقررة 


$��وא�,ط-*:��و���
%�א
�0ن����א&'��:� �

 : : : : في اللغة  في اللغة  في اللغة  في اللغة   -

والنــــون أصــــل قــــال ابــــن فــــارس الســــني واجلــــيم  ،الســــجن واحلــــبس كالمهــــا مبعــــىن واحــــد      
 ،املكـــــان يســـــجن فيـــــه اإلنســـــان: والســـــجن  .يقـــــال ســـــجنته ســـــجناً  .وهـــــو احلـــــبس ،واحـــــد

����~~~~����{{{{����||||����}}}}�����yyyy����zzzz: قـــــــال اهللا جـــــــل ثنـــــــاؤه يف قصـــــــة يوســـــــف عليـــــــه الســـــــالم 

____����̀̀̀̀����aaaa����� 
 )١(

ـــــى املوضـــــعوك ،فيقـــــرأ فتحـــــاً علـــــى املصـــــدر . ـــــه عـــــدة   ،ســـــراً عل واحلـــــبس ل
  ضد التخليةاملنع واإلمساك وهو : معاين منها 

)٢(.   

 ::::في االصطالح  في االصطالح  في االصطالح  في االصطالح   -

لــــــيس هــــــو الســــــجن يف  ،فــــــإن احلــــــبس الشــــــرعي: "  -رمحــــــه اهللا  –قــــــال ابــــــن تيميــــــة      
ــــخص ومنعــــــه مــــــن التصــــــرف بنفســــــه ســــــواًء كــــــان يف  ،مكــــــان ضــــــيق وإمنــــــا هــــــو تعويــــــق الشــ

  .)٣( " كيل نفس اخلصم أو وكيل اخلصم عليه أو كان بتو  ،بيت أو مسجد

ومنعـــــه  ،هـــــو حجـــــز الشـــــخص يف مكـــــان مـــــن األمكنـــــة: "وقيـــــل يف تعريـــــف الســـــجن      
)٤("من التصرف بنفسه حىت تبني حاله أو خلوف هربه أو الستيفاء العقوبة

.  
                                                           

  .٣٣: سورة يوسف رقم اآلية ) ١(
خمتار الصحاح . ١٩/  ٣لسان العرب، البن منظور . ١٣٧/  ٣البن فارس، مادة سجن، معجم مقاييس اللغة، ) ٢(

  .٥٣٢للرازي، مادة سجن، ص 
  .٢٣٣، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، صىوع الفتاو جمم) ٣(
  .٥٠حكم احلبس يف الشريعة اإلسالمية، حممد عبد اهللا األمحد، ص ) ٤(
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ـــــات و       يـــــرد مفهـــــوم مصـــــطلح الســـــجن عنـــــد شـــــراح األنظمـــــة عنـــــد حـــــديثهم عـــــن العقوب
جـــــزاءات جنائيـــــة تـــــرد عـــــل احلريـــــة : "  واملـــــراد بالعقوبـــــات الســـــالبة للحريـــــة .يـــــةالســـــالبة للحر 

أو ألجــــــل  ،إن كانــــــت مؤبــــــدة ،فتحرمــــــه منهــــــا حرمانــــــاً كليــــــاً  ،الشخصــــــية للمحكــــــوم عليــــــه
  .)١("إن كانت مؤقتة  ،معلوم

فتمنعـــــه مـــــن التنقـــــل أو  ،هـــــي العقوبـــــة الواقعـــــة علـــــى حريـــــة الفـــــرد: " وعقوبـــــة احلـــــبس       
  .)٢(  "سمى عادة بالعقوبات املانعة للحرية فت ،احلركة

حقــــه  كــــف يــــد اجلــــاين عــــن التصــــرف حــــىت يصــــدر يف: وميكــــن القــــول بــــأن احلــــبس       
  .حكما من السلطة املختصة

���#
� &و���א
�	س�:�#�:������ �

واتفـــــــق الفقهـــــــاء علـــــــى مشـــــــروعيته للنصـــــــوص  ،احلـــــــبس جـــــــائز يف الشـــــــريعة اإلســـــــالمية     
  .ذلك وما تقتضيه املصلحة والوقائع الواردة يف

ـــــــى       ـــــــدل عل ـــــــه تعـــــــاىل وممـــــــا ي �����mmmm����nnnn����oooo����pppp: مشـــــــروعية احلـــــــبس قول

qqqq����� 
 ،ففــــــي هــــــذه اآليــــــة إرشــــــاد إىل حــــــبس مــــــن كــــــان عليــــــه حــــــق حــــــىت يؤديــــــه ،)٣(

  .)٤(وهذه اآلية أصل حبس من وجب عليه حق 

  : ووردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الحبس منها 
بعــــــث رســــــول ( (: عــــــن أيب هريــــــرة رضــــــي اهللا عنــــــه قــــــال  مــــــا رواه البخــــــاري ومســــــلم     
ســـيد  .فجـــاءت برجـــل مـــن بنـــي حنيفـــة يقـــال لـــه ثمامـــة بـــن أثـــال .خـــيال قبـــل نجـــد اهللا

فخــــــرج إليــــــه رســــــول اهللا   .فربطــــــوه بســــــارية مــــــن ســــــواري المســــــجد .أهــــــل اليمامــــــة
إن تقتــــل  .خيــــر! يــــا محمــــد  ،عنــــدي: فقــــال ! ) مــــاذا عنــــدك ؟ يــــا ثمامــــة ( فقــــال 

                                                           

  .٩٢ -٩١لكيان القانوين لغسيل األموال، حممد عبد اهللا أبو بكر سالمة، ص ا) ١(
  .٦٤٩عيد، ص كامل الس. د  - دراسة مقارنة -شرح األحكام العامة يف قانون العقوبات األردين) ٢(
  .١٠٦: سورة املائدة، رقم اآلية ) ٣(
  .٢٦٥/  ٨جلامع ألحكام القران، للقرطيب، ا) ٤(
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ــــل ذا  ــــنعم علــــى شــــاكر .دمتقت ــــنعم ت ــــه  .وإن ت ــــد المــــال فســــل تعــــط من ــــت تري وإن كن
! مـــا عنـــدك ؟ يـــا ثمامـــة ( فقـــال  .حتـــى كـــان بعـــد الغـــد .فتركـــه رســـول اهللا  .مـــا شـــئت

وإن   .وإن تقتـــــل تقتـــــل ذا دم .إن تـــــنعم تـــــنعم علـــــى شـــــاكر .مـــــا قلـــــت لـــــك: قـــــال ) 
ــــا شــــئت ــــت تريــــد المــــال فســــل تعــــط منــــه م ن مــــن فتركــــه رســــول اهللا  حتــــى كــــا .كن

ــــد ــــال  .الغ ــــة ( فق ــــدك ؟ يــــا ثمام ــــال ! ) مــــا عن ــــك: فق ــــا قلــــت ل إن تــــنعم  .عنــــدي م
ــــنعم علــــى شــــاكر ــــل تقتــــل ذا دم .ت ــــه وإن كنــــت  .وإن تقت ــــد المــــال فســــل تعــــط من تري

ــــــب مــــــن ) أطلقــــــوا ثمامــــــة ( ال رســــــول اهللا فقــــــ.مــــــا شــــــئت ــــــى نخــــــل قري ــــــانطلق إل ف
اهللا وأشـــــهد  أشــــهد أن ال إلـــــه إال: ثـــــم دخــــل المســـــجد فقـــــال  .فاغتســـــل .المســــجد

مـــــا كـــــان علـــــى األرض وجـــــه أبغـــــض ! واهللا ! يـــــا محمـــــد  .أن محمـــــدا عبـــــده ورســـــوله
ـــي ،إلـــي مـــن وجهـــك مـــا كـــان مـــن ! واهللا  .فقـــد أصـــبح وجهـــك أحـــب الوجـــوه كلهـــا إل

ـــك ـــي مـــن دين ـــن أبغـــض إل ـــي .دي ـــه إل ـــدين كل ـــك أحـــب ال ـــا كـــان ! واهللا  .فأصـــبح دين م
وإن خيلـــك  .د كلهـــا إلـــيأحـــب الـــبال بلـــدكفأصـــبح  .مـــن بلـــد أبغـــض إلـــي مـــن بلـــدك

ـــــد العمـــــرة ـــــا أري ـــــرى ؟ فبشـــــره رســـــول اهللا  .أخـــــذتني وأن  .وأمـــــره أن يعتمـــــر .فمـــــاذا ت
ولكنـــي أســـلمت مـــع رســـول  .ال: أصـــبوت ؟ فقـــال : فلمـــا قـــدم مكـــة قـــال لـــه قائـــل 

ال يــــــأتيكم مــــــن اليمامـــــــة حبــــــة حنطـــــــة حتــــــى يـــــــأذن فيهــــــا رســـــــول ! واهللا  ،وال .اهللا 
)١())اهللا

.  
ــــو داود      ــــي ( عــــن حكــــيم عــــن أبيــــه عــــن جــــده  وروى أب ــــي رجــــال حــــبس����أن النب  ف
  .والداللة من احلديثني السابقني واضحة على مشروعية احلبس .)٢() تهمة

ذ عليــــــــه العقوبـــــــــات أو تســــــــتوىف منـــــــــه ملصــــــــلحة تقتضـــــــــي حــــــــبس املـــــــــتهم حــــــــىت تنفـــــــــوا    
  .احلقوق

� �

                                                           

ورواه مسلم، . ٤٣٧٢: رقم احلديث  ٨٢٦وفد بين حنيفة، وحديث مثامة بن أثال، ص  :رواه البخاري، باب) ١(
إن تقتلين تقتل ذا :نه قال إال أ ١٧٦٤: رقم احلديث  ٧٣٢ربط األسري وحبسه، وجواز املن عليه، ص :باب 

  . دم
  . ٣٢/  ٤،  ٣٦٣٠واه أبو داود يف سننه، باب يف احلبس يف الدين وغريه، رقم احلديث ر ) ٢(
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 يف املـــــادة السادســـــةكمـــــا جرميـــــة غســـــل األمـــــوال   ملرتكـــــبالنظـــــام عقوبـــــة الســـــجن  أورد     
يعاقــــــب كــــــل مــــــن يرتكــــــب جرميــــــة غســــــل األمــــــوال املنصــــــوص عليهــــــا يف :" ة ونصــــــها عشــــــر 

حيــــث حــــددت هــــذه املــــادة  ،..".املــــادة الثانيــــة بالســــجن مــــدة ال تزيــــد عــــن عشــــر ســــنوات
ة غســـــــل األمـــــــوال الســـــــجن املقـــــــررة علـــــــى الشـــــــخص الطبيعـــــــي الـــــــذي يرتكـــــــب جرميـــــــ مـــــــدة

ـــــد عـــــن عشـــــر ســـــنوات ويف املـــــادة الســـــابعة عشـــــرة زادت العقوبـــــة إىل مخـــــس   ،حبيـــــث ال تزي
  :رة سنة وذلك يف حني الوقوع يف الظروف املشددة وهي شع

 .إذا ارتكب اجلاين اجلرمية من خالل عصابة من منظمة  - أ

 .استخدم اجلاين للعنف أو األسلحة -ب

أو ارتكـــــب اجلرميـــــة  ،اجلرميـــــة ـــــذه الوظيفـــــة شـــــغل اجلـــــاين وظيفـــــة عامـــــة واتصـــــال  -ج
 .مستغالً سلطاته أو نفوذه

 .التغرير بالنساء أو القصر واستغالهلم -د

ـــــــة أو يف  -ـهـــــــ ـــــــة أو تعليمي ارتكـــــــاب اجلرميـــــــة مـــــــن خـــــــالل مؤسســـــــة إصـــــــالحية أو خريي
 .مرفق خدمة اجتماعية

اص يف وبوجـــــه خـــــ ،صـــــدور أحكـــــام حمليـــــة أو أجنبيـــــة ســـــابقة باإلدانـــــة حبـــــق اجلـــــاين -و
  .جرائم مماثلة

علـــــــــى معاقبـــــــــة رؤســـــــــاء جمـــــــــالس مـــــــــن النظـــــــــام وأكـــــــــدت املـــــــــادة الثامنـــــــــة عشـــــــــرة          
املؤسســــــــات املاليــــــــة وغــــــــري املاليــــــــة  أو أعضــــــــائها أو أصــــــــحاا أو مــــــــديرها أو موظفيهــــــــا أو 

  .بالسجن ملدة ال تزيد على سنتني ،ممثليها املفوضني عنها أو مستخدميها
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  املطلب الثاني
  وبة بالغرامة املاليةالعق

  

اهتمـــــت األنظمـــــة ملكافحـــــة جرميـــــة غســـــل األمـــــوال بفـــــرض غرامـــــة ماليـــــة متـــــس الذمـــــة        
وســــأحتدث يف هـــــذا  ،للمحكــــوم عليــــه ؛ وهــــذا مــــن قبيــــل التعزيــــر باملــــال علــــى وجــــه التغــــرمي

  :الغرامة املالية يف النقاط التالية عن املطلب 

%�א
:��و���&'���
$��وא�,ط-�$&א
�:*����א �

 : : : : في اللغة  في اللغة  في اللغة  في اللغة   - 

: والغرامـــــــــة  ،لزمـــــــــه مــــــــاالً جيـــــــــب عليــــــــه: وغرامــــــــة  ،مصـــــــــدر َغــــــــرَِم ُغرمـــــــــاً : الغرامــــــــة        
حكـــــم القاضـــــي علـــــى : يقـــــال  .مـــــا يلـــــزم أداؤه تأديبـــــاً أو تعويضـــــاً : ويف املـــــال  –اخلســـــارة 

  فالن بالغرامة
)١(.  

 ::::في االصطالح  في االصطالح  في االصطالح  في االصطالح   - 

عقلـــــت عـــــن : " قاتـــــل الديـــــة يقـــــال ملـــــن دفـــــع عـــــن ال : يالشـــــرعاالصـــــطالح الغرامـــــة يف    
)٢( " وذلك إذا لزمته دية فأديتها عنه ،فالن أي غرمت عنه جنايته

.   

يـــــدفع  ،هـــــي مـــــال يلـــــزم اجلـــــاين بأدائـــــه إذا حكـــــم بـــــه عليـــــه"  : أيضـــــاً  تعريفهـــــا وجـــــاء يف    
  .)٣( " لبيت املال أو ملستحقه

 هإلــــــزام احملكــــــوم عليــــــ: " بأــــــا  النظــــــامشــــــراح  هــــــاعرفف ،أمــــــا تعريــــــف الغرامــــــة يف النظــــــام    
  .)٤(  "بأداء مبلغ معني لصاحل الدولة لقاء جرمية وقعة منه 

هــــي إلــــزام احملكــــوم عليــــه بــــدفع مبلــــغ مقــــدر يف خزينــــة الدولــــة أو : " وقيــــل يف تعريفهــــا     
 .)٥(  "احلكومة

                                                           

   ٦٥١املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، مرجع سابق، مادة غرم، ص ) ١(
  .٢٩٦نيس الفقهاء فتعريف األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، قاسم القونوي، ص أ) ٢(
  .٤٢لتعزيرات البدنية وموجباا يف الفقه اإلسالمي، عبد اهللا بن صاحل احلديثي، ص ا) ٣(
  .٦٦٨نبيل النراوي،  ص . سقوط احلق يف العقاب بني الفقه والتشريع اإلسالمي، د )٤(
  .٦٦٣مأمون حممد سالمة، ص . د -القسم العام  -قانون العقوبات  ) ٥(
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وممــــــــا يــــــــدل علــــــــى  ،النبويــــــــة لألدلــــــــة املتضــــــــافرة مــــــــن الســــــــنة ،الغرامــــــــة جــــــــائزة شــــــــرعاً         

ومـــــن خـــــرج بشـــــيء منـــــه .. .((: ل عـــــن الثمـــــر املعلـــــق قـــــال ئملـــــا ُســـــ �أنـــــه  مشـــــروعيتها
  .)١(  )) فعليه غرامة مثليه و العقوبة

 ملن وجده املدينة حرم يف يصطادإباحته  سلب الذي و      
)٢(.   

ســــــهل ولــــــيس ي ،وهــــــذه قضــــــايا صــــــحيحة معروفــــــة" :  -رمحــــــه اهللا  -ابــــــن القــــــيمقــــــال      
فقــــــد غلــــــط وأطلــــــق ذلــــــك  ،إن العقوبــــــات املاليــــــة منســــــوخة: ومــــــن قــــــال  ،دعــــــوى نســــــخها

ـــــى مـــــذاهب األئمـــــة نقـــــالً واســـــتدالالً  ، فـــــأكثر هـــــذه املســـــائل ســـــائغة يف مـــــذهب اإلمـــــام عل
وفعــــل اخللفــــاء الراشــــدين وأكــــابر الصــــحابة   ،وكثــــري منهــــا ســــائغ عنــــد اإلمــــام مالــــك ،أمحــــد

  .)٣(  "سخها مبطل أيضاً لدعوى ن �بعد موته  هلا
��#
�و	��א:��#����
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تضـــــمن نظــــــام مكافحـــــة غســــــل األمـــــوال الســــــعودي العقوبـــــات املقــــــررة جلـــــرائم غســــــل       
حيــــــــث  ،الغرامــــــــة املاليــــــــة: ومــــــــن بــــــــني هــــــــذه العقوبــــــــات  ،)٢١-١٦(األمــــــــوال يف املــــــــواد 

ررة علـــــــى الشـــــــخص الطبيعـــــــي الـــــــذي الغرامـــــــة املقـــــــ راحـــــــددت املـــــــادة الســـــــادة عشـــــــرة مقـــــــد
ــــــ ــــــد عــــــن مخســــــة مالي ــــــث ال تزي ومت زيادــــــا يف  ،  نييرتكــــــب جرميــــــة غســــــل األمــــــوال حبي

  يف حالـــــــة حتقـــــــق بعـــــــض نيحبيـــــــث ال تزيـــــــد عـــــــن ســـــــبعة ماليـــــــاملـــــــادة الســـــــابعة عشـــــــرة 
مث قضــــــت املــــــادة الثامنــــــة عشــــــرة علــــــى معاقبــــــة رؤســــــاء جمــــــالس إدارات  ،الظــــــروف املشــــــددة

ـــــة وغـــــري املاليـــــة وغـــــريهم ممـــــن ورد ذكـــــرهم يف هـــــذه املـــــادة بغرامـــــة ماليـــــة ال املؤسســـــات امل الي

                                                           

  . ٢٣٠/  ٢، مرجع سابق، ١٧١٠ة، باب التعريف باللقطة، برقم خرجه أبو داود، كتاب اللقطأ) ١(
فيها بالربكة وبيان حترميها وحترمي صيدها وشجرها  �فضل املدينة ودعاء النيب : خرجه مسلم، كتاب احلج، باب أ) ٢(

  .٥٣٨، ص ١٣٦٤وبيان حدودها،  رقم احلديث 
  .٦٩٢ -٦٩١/ ٢لطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، البن القيم، ا) ٣(
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 مث نصـــــت املـــــادة التاســـــعة عشـــــرة علـــــى تغـــــرمي املؤسســـــات املاليـــــة  ،تزيـــــد مخســـــمائة ألـــــف

  ال تقل عن مائة ألف  هوغري املالية املخالفة بغرامة مالي
)١(.  

جــــــزء مــــــن  يهــــــ افحــــــة غســــــل األمــــــوال نظــــــام مكوــــــذا أقــــــول أن العقوبــــــة املقــــــررة يف      
أن فقــــــه السياســــــة الشــــــرعية حيــــــث  .أجــــــزاء السياســــــة الشــــــرعية العادلــــــة وفــــــرع مــــــن فروعهــــــا

ــــــى حتصــــــيل املصــــــاحل وتكميلهــــــا ودرء املفاســــــد أو تقليلهــــــا وإجــــــراء أي تعــــــديل يف  قــــــائم عل
النصــــــــوص النظاميــــــــة والقانونيــــــــة املتعلقــــــــة ــــــــذه اجلرميــــــــة ال بــــــــد أن حيقــــــــق هــــــــذه الغايــــــــات 

حيـــــث أن أحكـــــام السياســـــة الشـــــرعية هـــــي األحكـــــام الـــــيت مـــــن شـــــأا أال تبقـــــى  .مـــــةالعظي
ــــاس ،علــــى وجــــه واحــــد ــــل ختتلــــف بــــاختالف الزمــــان واملكــــان وأحــــوال الن ــــة جرميــــة  ،ب وعقوب

فهـــــــي ختتلـــــــف بـــــــاختالف الزمـــــــان واملكـــــــان واألحـــــــوال مـــــــن  ،غســـــــل األمـــــــوال هـــــــذا شـــــــأا
ومن حيــــــث ،وحــــــال اــــــرم حيــــــث جســــــامة اجلرميــــــةومن ،مقــــــدارها املالئــــــم حلجمهــــــا حيــــــث
  .العفو

والتعزيـــــر أمـــــر مصـــــلحي يرجـــــع  ،تعزيريـــــةفيهـــــا أن العقوبـــــة  :وأخلـــــص بعـــــد هـــــذا البيـــــان     
وأرى أن هــــــذه العقوبــــــة املقــــــررة يف النظــــــام رادعــــــة حيــــــث أــــــا دائــــــرة  ،إىل اجتهــــــاد اإلمــــــام

بـــــني الســـــجن والغرامـــــة املاليـــــة يف حـــــني أـــــا تـــــؤدي املقصـــــود مـــــن فرضـــــها وهـــــو اإلصـــــالح 
واملــــــــنظم مل يغفــــــــل جانــــــــب التشــــــــديد يف  ،التأديــــــــب والزجــــــــر مــــــــن ارتكاــــــــا مــــــــرة أخــــــــرىو 

ــــــا يف املــــــــادة الســــــــابعة عشــــــــرة  العقوبــــــــة يف احلــــــــاالت الســــــــالفة الــــــــذكر ا أن العقوبــــــــة مبــــــــو .كمــ
لإلمــــام أن يزيــــد يف هــــذه العقوبــــة مبــــا ف املقــــررة يف هــــذا النظــــام مــــن قبيــــل السياســــة الشــــرعية

ومل ترتـــــــدع  تازدادغســـــــل األمـــــــوال جـــــــرائم رأى أن  وذلـــــــك إذا ،تقتضـــــــي املصـــــــلحة العامـــــــة
  .خطرها وضررها يف اتمع وتفشىهذه العصابات اإلجرامية 

                                                           

  .٥٧١عبد اهللا الثنيان، مرجع سابق، ص . حكام غسل األموال، دأ) ١(
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  املبحث الثاني 

  :  ، وفيه ثالثة مطالبعقوبة االشرتاك يف النظام والفقه

�ط
��א!ول •
   ماهية االشتراك في الجريمة وأحكامه في النظام والفقه :א

• ��"�#
�ط
��א
صور االشتراك في جريمة تمويل عمليات غسل  :א
  .موالاأل

• ��
�ط

��א�#
  .عقوبة االشتراك في الفقه :א
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  :متهيد وتقسيم 

حيـــــــــث أنـــــــــه يقتصـــــــــر دور  ،يعتـــــــــرب االشـــــــــرتاك يف اجلرميـــــــــة تابعـــــــــاً يف ارتكـــــــــاب اجلرميـــــــــة     
صـــــــاله واكتســـــــب صـــــــفته اإلجرامـــــــي بنـــــــاًء علـــــــى ات ،عـــــــل األصـــــــلياالشـــــــريك مبســـــــاعدة الف

فهـــــــو بفعلـــــــه قـــــــد ميهـــــــد الطريـــــــق للفاعـــــــل األصـــــــلي  ،بالفاعـــــــل األصـــــــلي واملباشـــــــر للجرميـــــــة

  فلواله ملا وقعت اجلرمية على األقل يف املكان والزمان الذي وقعت فيه
)١(.   

يف ثالثــــــة  ،ومــــــن هنــــــا ســــــأتناول يف هــــــذا املبحــــــث عقوبــــــة االشــــــرتاك يف النظــــــام والفقــــــه    
  :مطالب هي 

�ط
��א!ول •
   االشرتاك يف اجلرمية وأحكامه يف النظام والفقه ماهية :א

• ���"�+++++++#
�ط
+++++++��א
 صـــــــور االشـــــــرتاك يف جرميـــــــة متويـــــــل عمليـــــــات غســـــــل  :א
  .األموال

• ��
�ط

��א�#
  .عقوبة االشرتاك يف الفقه :א

  

                                                           

  .١٨٢منصور رمحاين، ص . الوجيز يف القانون اجلنائي العام، د) ١(
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  املطلب األول

  ماهية االشرتاك يف اجلرمية وأحكامه يف النظام والفقه
  

ـــــــة ا      الشـــــــرتاك وأحكـــــــام االشـــــــرتاك يف ســـــــأحتدث يف هـــــــذا املطلـــــــب عـــــــن ماهي
  :النظام و الفقه وذلك يف الفروع التالية 

  

  .مفهوم  االشرتاك واأللفاظ ذات الصلة به: الفرع األول 
  


$��:��و���
%�א� �&א����2א&'��:� �

: ومــــن معانيــــه كـــــذلك  ،املخالطـــــة بــــني اثنــــني فـــــأكثر علــــى أمــــر مـــــا: االشــــتراك يعنــــي     

ـــــــاون علـــــــــى األمـــــــــر واالتفـــــــــ  ��ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ�Ë :قـــــــــال اهللا تعـــــــــاىل ،)١(اق عليـــــــــهالتعــ
)٢( ،

   .أي اجعله شريكي فيه
ـــــاس     ـــــد اهللا ابـــــن عب ـــــيب - � –وروى عب المســـــلمون شـــــركاء  ((:نـــــه قـــــالأ � عـــــن الن

)٣(  )) الماء والكأل والنار: في ثالث 
.  

 -املنطـــــق – يـــــزانالعربيـــــة واألصـــــول وامل اللغـــــة كأهـــــل  ،ويطلـــــق االشـــــرتاك يف عـــــرف العلمـــــاء 
  :نينيعلى مع

   .المعنوي االشتراك: أحدهما 

وذلـــــك اللفـــــظ  ،وهـــــو كـــــون اللفـــــظ املفـــــرد موضـــــوعا ملفهـــــوم عـــــام مشـــــرتك بـــــني األفـــــراد    
  .كاإلنسان   يسمى مشرتكا معنويا

                                                           

و لسان العرب، البن منظور،  . ١٥٩٣/  ٤الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إمساعيل بن محاد اجلوهري، ) ١(
  . ٩٩/  ٧مرجع سابق، 

  .٣٢: ة طه، رقم اآلية سور ) ٢(
  .٥٢٨/  ٣، ٢٤٧٢سنن ابن ماجه،  باب املسلمون شركاء يف ثالث، رقم احلديث ) ٣(
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  .االشتراك اللفظي: ثانيهما 

 ،وهـــــو كـــــون اللفـــــظ املفـــــرد موضـــــوعا ملعنيـــــني معـــــا علـــــى ســـــبيل البـــــدل مـــــن غـــــري تـــــرجيح   
  .)١( القرءكالعني و   كا لفظياوذلك اللفظ يسمى مشرت 

���%�א� �&א����2א�,ط-*�:�#�"&'�:� �

ــــــف      ــــــل يف تعري ــــــر جلرميــــــة مــــــا: "  االشــــــرتاكقي ســــــواء كــــــان  ،ارتكــــــاب شخصــــــني أو أكث
  .)٢("ذلك بالتسبب أو املباشر 

اتفــــاق أكثــــر مــــن شــــخص يف ارتكــــاب حمظــــور شــــرعي زجــــر : " وقيــــل يف تعريفــــه بأنــــه      
 " زيراهللا عنه حبد أو تع

)٣(
.  

�����#
�:�א
"(�מ��'&%�א� �&א����2:�#� �

ــــوا      ــــذين ارتكب ــــاة ال ــــة الــــيت تعــــين تعــــدد اجلن ــــاه الواســــع يعــــين املســــامهة اجلنائي االشــــرتاك مبعن
ولكــــــــن القــــــــانون يســــــــتعمله اصــــــــطالحاً للداللــــــــة علــــــــى املســــــــامهة التبعيــــــــة يف  ،ذات اجلرميــــــــة

 قيـــــام املســـــاهم بنشـــــاط يشـــــكل العمـــــل ولتميـــــزه عـــــن املســـــامهة األصـــــلية الـــــيت تعـــــين ،اجلرميـــــة
  التنفيذي للجرمية أو جزء منه على األقل

)٤(.    
  .)٥(" تعدد اجلناة الذين يرتكبون اجلرمية : " يعرف االشرتاك يف القانون هو و     

الشــــــــخص الــــــــذي ال يرتكــــــــب بنفســــــــه العناصــــــــر املاديــــــــة :" كــــــــذلك قيــــــــل الشــــــــريك هــــــــو 
ـــــأيت أفعـــــاالً ذ ـــــة للجرميـــــة وإمنـــــا ي ـــــك لتســـــهيل ارتكـــــاب اجلرميـــــةاملكون  ،ات أمهيـــــة قانونيـــــة وذل

.)٦( "أو يقوم بإنشاء أو بتدعيم فكرا لدى الفاعل أو الفاعلني األصلني 
  

                                                           

  .٧٧٦/ ١كشاف اصطالحات الفنون، حممد علي الفاروقي التهانوي، ) ١(
  .١١٣مرجع سابق، ص سعود العتييب، املوسوعة اجلنائية اإلسالمية، ) ٢(
   .١٧سامي مجيل الفّياض الُكبيسي، ص . إلسالمي، داالشرتاك يف اجلرمية يف الفقه ا) ٣(
  .٥٠٧، حممود جنيب حسين، ص -القسم العام  –شرح قانون العقوبات  )٤(
  .٣٥٠املبادئ العامة يف قانون العقوبات، حممد الفاضل، ص ) ٥(
  .٨٦مكافحة غسل األموال يف اململكة العربية السعودية، عبد الفتاح سليمان، ص) ٦(
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وبـــــــالنظر إىل تعريـــــــف االشـــــــرتاك يف االصــــــــطالح الفقهـــــــي و القـــــــانوين أجـــــــد أن هنــــــــاك     
لصـــــــورة علـــــــى اخـــــــتالف يف طبيعـــــــة ا ،اتفـــــــاق بينهمـــــــا يف اشـــــــرتاط تعـــــــدد اجلنـــــــاة يف اجلرميـــــــة

    .اجلرمية اليت يشرتك فيها كل شريك يف إظهار اجلرمية

  :األلفاظ ذات الصلة 

  :ذكر منها ما يلي أهلا صلة باالشرتاك كثرية ألفاظ   وردت   

 :א��1"��� −١

  :  اللغةي اإلعانة ف •

ــــة: يقــــال  ،وهــــو اســــم مبعــــىن املســــاعدة علــــى األمــــر ،مــــن العــــون     ــــه إعان  ،واســــتعنته ،أعنت
وكثـــــري املعونـــــة  ،وهـــــو احلســـــن املعونـــــة ،رجـــــل معـــــوان: كمـــــا يقـــــال   .أعـــــانينف واســـــتعنت بـــــه

  .)١( للناس

  :اإلعانة جاء في معنى  •

واالمتنـــــاع عـــــن كـــــل خصـــــلة  ،اإلتيـــــان بكـــــل خصـــــلة مـــــن خصـــــال اخلـــــري املـــــأمور بفعلهـــــا" 
ومبعاونــــــة غــــــريه  ،فــــــإن العبــــــد مــــــأمور بفعلهــــــا بنفســــــه ،مــــــن خصــــــال الشــــــر املــــــأمور برتكهــــــا

  .)٢(  "وبكل فعل كذلك  ،بكل قول يبعث عليها ،ملسلمنيعليها من إخوانه ا

ومـــــن التعـــــاون املشـــــاركة يف فعـــــل اجلـــــرائم وتـــــدبريها والتخطـــــيط هلـــــا و كـــــذلك التســـــهيل      
فاإلعانـــــــة وســــــيلة لالشـــــــرتاك غـــــــري املباشـــــــر الرتكـــــــاب  ،للمجــــــرم يف إقامـــــــة فعلـــــــه اإلجرامـــــــي

  .اجلرمية

                                                           

  .٥٤١وما بعدها، خمتار الصحاح، للرازي،مرجع سابق، ص  ٩/٤٨٤عرب، البن منظور، مرجع سابق،لسان ال) ١(
، ١عبد الرمحن بن ناصر السعدي، طبعة الرسالة، ط: تفسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، للعالمة الشيخ ) ٢(

  .٢١٩ صم، ٢٠٠٢-ه١٤٢٣

 



�د�א����&��+����–����(�.��B��C	��A@�.�א?��אل� J 

- ١١٢  - 

 


ط�� −٢�
 �.א

 .وهــــو مـــــزج الشــــيء بالشـــــيء ،اخللـــــط لغـــــة مــــن) ء بضـــــم اخلــــا( خلطــــة : اخللطــــة يف اللغـــــة 
 .وخلــــــيط الرجــــــل خمالطــــــه.وخلطــــــه فــــــاختلط ،قمح خيلطــــــه خلطــــــاخلــــــط القمــــــح بــــــال:يقــــــال

 ال يكون إال يف الشركة: وقيل  .، اجلار والصاحبواخلليط
)١(.  

  :نوعان : الخلطة في االصطالح الفقهي و 

ا الشــــافعية أيضـــــا خلطـــــة ومساهـــــ ،هكــــذا مساهـــــا احلنابلــــة ،خلطــــة األعيـــــان :�א
"+++++وع�א+++++!ول
وهــــــي أن يكــــــون املــــــال لــــــرجلني أو أكثــــــر هــــــو  ،االشــــــرتاك وخلطــــــة الشــــــيوع

ـــــى الشـــــيوع ـــــل أن يشـــــرتيا قطيعـــــا مـــــن املاشـــــية شـــــركة بينهمـــــا  ،بينهمـــــا عل مث
أو أن يرثـــــــاه أو يوهـــــــب هلمـــــــا فيبقيـــــــاه  ،لكـــــــل منهمـــــــا فيـــــــه نصـــــــيب مشـــــــاع

  .حباله غري

 .ســـــميتها خلطـــــة اجلـــــوار أيضـــــاويف شـــــرح املنهـــــاج ت ،خلطـــــة األوصـــــاف :א
#+++++�"�א
"+++++وع�
وهــــي أن يكــــون مــــال كــــل مــــن اخلليطــــني معروفــــا لصــــاحبه بعينــــه فخلطــــاه 

حبيــــــث ال  .أو الشــــــرب ،أو احلظــــــرية ،يف املرافــــــق ألجــــــل الرفــــــق يف املرعــــــى

  .)٢( تتميز يف املرافق

 الشــــــــركاءجمرمــــــــي غســــــــل األمــــــــوال و أن  : بــــــــه يــــــــراد اللفــــــــظواالشــــــــرتاك يف اجلرميــــــــة ــــــــذا    
هــــم قــــاموا بعمليــــة خلــــط  هــــذه األمــــوال املتحصــــلة مــــن جــــرائم ومصــــادر غــــري املتعــــاونون مع

   .إلخفاء املصدر احلقيقي هلا مشروعة بأموال مشروعة أو استثمارات مشروعة

  

                                                           

  .٤/١٧٥لسان العرب،البن منظور، مرجع سابق، ) ١(
  .٢٢٥ - ١٢٤/  ١٩، ملوسوعة الفقهية الكويتيةا )٢(
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  .أحكام االشرتاك يف النظام والفقه: الفرع الثاني 

ــــــى أحكـــــــــام االشــــــــرتاك ومـــــــــدى     أكــــــــدت االتفاقيــــــــات الدوليـــــــــة والقــــــــوانني الداخليـــــــــة علــ
ـــــات غســـــل ارتباطـــــ ـــــت العقوبـــــة املقـــــررة ملرتكـــــب جرميـــــة متويـــــل عملي ه بالفاعـــــل األصـــــلي وبين

 ،أفعــــــال االشــــــرتاك تا جنــــــد أــــــا حــــــددفينــــــففــــــي اتفاقيــــــة  ،األمــــــوال بصــــــفته شــــــريكاً فيهــــــا
ضـــــهم جتـــــرمي حتـــــريض الغـــــري أو ح" علـــــى )  ٣/ ج( حيـــــث نصـــــت يف املـــــادة الثالثـــــة فقـــــرة 

املخـــــدرات أو التواطـــــؤ علـــــى ذلـــــك أو عالنيـــــة بـــــأي وســـــيلة علـــــى ارتكـــــاب أيـــــة مـــــن جـــــرائم 
فبينـــــت أن االشـــــرتاك يكـــــون  ،"أو إبـــــداء املشـــــورة بصـــــدد ارتكاـــــا  ،املســـــاعدة يف ارتكاـــــا

     .أو إبداء املشورة ،أو املساعدة ،أو االتفاق ،عن طريق التحريض

فـــــق مـــــع اتفاقيـــــة فينـــــا حيـــــث حـــــدد يف تياملصـــــري ويف املقابـــــل جنـــــد أن قـــــانون العقوبـــــات    
ــــأن نــــص علــــى جتــــرمي  )٤٠( املــــادة كــــل مــــن حــــرض علــــى :" أحــــوال االشــــرتاك يف اجلرميــــة ب

وكــــل  ،ارتكــــاب الفعــــل املكــــون للجرميــــة إذا كــــان هــــذا الفعــــل قــــد وقــــع بنــــاًء علــــى التحــــريض
وكــــل مــــن أعطــــى  ،مــــن اتفــــق مــــع غــــريه علــــى ارتكــــاب اجلرميــــة فوقعــــت بنــــاًء علــــى االتفــــاق

آخــــــــر ممــــــــا اســــــــتعمل يف ارتكــــــــاب  الفاعــــــــل أو الفــــــــاعلني ســــــــالحاً أو آالت أو أي شــــــــيء
اجلرميـــــة مـــــع علمــــــه ـــــا أو ســــــاعدهم بـــــأي طريقــــــة أخـــــرى يف األعمــــــال اهـــــزة أو املســــــهلة 

  ."أو املتممة الرتكاا 

ــــــات  إىل املتأمــــــلو     النظــــــام الســــــعودي ملكافحــــــة غســــــل األمــــــوال أجــــــد أنــــــه وافــــــق االتفاقي
ــــــة يف جترميــــــ كمــــــا ة  غســــــل األمــــــوال  أفعــــــال الشــــــريك يف جرميــــــ هالدوليــــــة والتنظيمــــــات الدولي

االشـــــرتاك بطريـــــق االتفـــــاق أو املســـــاعدة :" مـــــن املـــــادة الثانيـــــة ) ه (  ةنصـــــت عليـــــة الفقـــــر 
أو التحــــــريض أو تقــــــدمي رشــــــوة أو النصــــــح أو التســــــهيل أو التواطــــــؤ أو التســــــرت أو الشــــــروع 

  ."ل املنصوص عليها يف هذه املادة يف ارتكاب أي فعل من األفعا
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اتفاقيـــــــــة فينـــــــــا وقـــــــــانون العقوبـــــــــات املصـــــــــري واملـــــــــنظم  وبعـــــــــد هـــــــــذا العـــــــــرض لنصـــــــــوص   
الســـــــعودي نـــــــورد بعـــــــض األحكـــــــام املتعلقـــــــة باالشـــــــرتاك يف جرميـــــــة متويـــــــل عمليـــــــات غســـــــل 

  .ومنها ،األموال
هـــــذا أن االتفاقيـــــات الدوليـــــة واألنظمـــــة الوطنيـــــة لكـــــل دولـــــة أكـــــدت علـــــى خطـــــورة  - ١

ت تـــــتم إال رميــــة مـــــا كانــــهــــذه اجلألن  ،الشـــــريكمــــن  صــــدر الســــلوك اإلجرامــــي الـــــذي
   .هذا الشريك أو الشركاءتعاون وتواطؤ ب

جيـــــب أن يكـــــون فعـــــل االشـــــرتاك ســـــابقاً أو معاصـــــراً لألفعـــــال الـــــيت تقـــــع ـــــا اجلرميـــــة   - ٢
ومــــــــــن مث يتحقــــــــــق االشــــــــــرتاك إذا متــــــــــت املســــــــــاعدة يف األعمــــــــــال اهــــــــــزة  ،األصــــــــــلية

  .)١(للجرمية

ــــــــيت ســــــــاهم فيهــــــــا الشــــــــريك أن مكمــــــــن  - ٣ مبســــــــاعدة حتقــــــــق االشــــــــرتاك يف اجلرميــــــــة ال
التعامــــــــل يف إخفــــــــاء أو متويــــــــه املصــــــــدر غــــــــري املشــــــــروع  ،الفاعــــــــل األصــــــــلي للجرميــــــــة

القـــــانون  لألمـــــوال أو مســـــاعدته علـــــى اهلـــــروب مـــــن متطلبـــــات اإلخطـــــار الـــــيت يتطلبهـــــا

 .)٢( أي قانون آخر ، أو اخلاص بالوالية

أن املـــــــــنظم الســـــــــعودي جعـــــــــل عقوبـــــــــة الشـــــــــريك يف اجلرميـــــــــة هـــــــــي نفـــــــــس عقوبـــــــــة  - ٤
رتكــــــب جرميـــــة غســــــل أنـــــه يعـــــد م : "حيــــــث قضـــــت املـــــادة الثالثــــــة  ،مرتكـــــب اجلرميـــــة

ــــة مــــن هــــذا النظــــام أواألمــــوال كــــل مــــن فعــــ ــــاً مــــن األفعــــال الــــواردة يف املــــادة الثاني  ل أي
يعتــــــــرب قــــــــد ارتكــــــــب جرميــــــــة غســــــــل األمــــــــوال وأن فيتبــــــــني أن الشــــــــريك ..". .اشــــــــرتك

ألن  ،جرميـــــةالعقوبـــــة املقـــــدرة يف حقـــــه هـــــي نفـــــس العقوبـــــة املقـــــدر للفاعـــــل األصـــــلي لل
املــــــادة السادســــــة عشــــــر مــــــن النظــــــام بينــــــت العقوبــــــة يف حــــــق مرتكــــــب جرميــــــة غســــــل 

   .األموال بالسجن والغرامة املالية وعقوبة الشريك داخلت فيها

                                                           

  .٨٦مكافحة غسل األموال يف اململكة العربية السعودية، عبد الفتاح سليمان، مرجع سابق، ص ) ١(
  .٢١٩عبد اهللا الثنيان، مرجع سابق، ص . جرمية غسل األموال، د) ٢(
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 ،بــــــــد أن يتــــــــوفر لــــــــدى الشــــــــريك القصــــــــد اجلنــــــــائي باعتبــــــــار أن اجلرميــــــــة عمديــــــــة ال - ٥
يف ارتكـــــاب  وبـــــأن هـــــذا الفعـــــل يســـــاهم يف تســـــهل ،وذلـــــك بـــــأن يعلـــــم حبقيقـــــة فعلـــــه

  اجلرمية
)١(.  

مــــــــــا ذكــــــــــره الفقهــــــــــاء رمحهــــــــــم اهللا يف  دوبعــــــــــد ذكــــــــــر أحكــــــــــام االشــــــــــرتاك يف النظــــــــــام أور   
ال ختــــــرج  ،فبعــــــد وقـــــوع اجلرميــــــة مـــــن هــــــؤالء املشـــــاركني فيهــــــا ،األحكـــــام املتعلقــــــة باالشـــــرتاك

  :وهي  ،مشاركتهم عن  أحد نوعي االشرتاك

 .االشتراك المباشر -١

 .ا يسمى بالتسبباالشتراك غير المباشر أو م -٢

ســـــواء   ،وقبــــل احلـــــديث عـــــن هـــــذين النـــــوعني ال بـــــد مــــن ذكـــــر شـــــرط االشـــــرتاك عمومـــــا     
جيـــــب أن يتـــــوفرا فيـــــه  ،ولالشـــــرتاك عمومـــــاً شـــــرطان ،كـــــان االشـــــرتاك مباشـــــراً أو غـــــري مباشـــــر

  :ومها  ،حىت يطلق على االشرتاك جرمية

س هنــــــاك اشــــــرتاك مباشــــــر فــــــإذا مل يتعــــــددوا فلــــــي: أن يتعــــــدد اجلنــــــاة  :الشــــــرط األول      

)٢( وال غـــــــري مباشـــــــر
وكمـــــــا توصـــــــلنا إليـــــــه بعـــــــد ذكـــــــر التعريـــــــف االصـــــــطالحي والقـــــــانوين   ،

 ،لالشــــرتاك وهــــو ال بــــدمن تعــــدد اجلنــــاة حــــىت حيكــــم علــــى هــــذا الســــلوك اإلجرامــــي اشــــرتاك
ــــــل فــــــرد واحــــــد ــــــو كــــــان هــــــذا الســــــلوك اجلرمــــــي مــــــن قب فقــــــام بتنفيــــــذ العمليــــــة مبفــــــرده  ،إذ ل

  .ال يوجد اشرتاك هناوخطط هلا مبفرده ف

ـــــاني  فـــــإذا مل يكـــــن الفعـــــل  ،إىل اجلنـــــاة فعـــــل حمـــــرم معاقـــــب عليـــــه بأن ينســـــ :الشـــــرط الث

  املنسوب إليهم معاقباً عليه فليس هناك جرمية وبالتايل ال اشرتاك
)٣(

.  

                                                           

  .٨٧غسل األموال، عبد الفتاح سليمان، مرجع سابق، ص مكافحة ) ١(
  .٢١٢/ ١التشريع اجلنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة، مرجع سابق، ) ٢(
  .املرجع السابق) ٣(
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فعلـــــــي وهـــــــو  هـــــــو االشـــــــرتاك بطريـــــــق" : االشـــــــرتاك املباشـــــــر يف الفقـــــــه اإلســـــــالمي هـــــــو     

)١(" االشرتاك األصلي الذي يقال للمشرتك فيه إنه فاعل أصلي 
.  

واالشـــــرتاك املباشـــــر يوجـــــد يف حالـــــة تعـــــدد اجلنـــــاة الـــــذين يباشـــــرون ركـــــن اجلرميـــــة املـــــادي     

ــــوم بتعــــدد الفــــاعلني األصــــليني أو اشــــرتاك أكثــــر مــــن فاعــــل أصــــلي   وهــــو مــــا نســــميه الي
)٢(. 

  وهيك املباشر صور لالشرتاا ذكرو اهللا جند أن الفقهاء رمحهم 
)٣( :  

  .على اجلرميةالتمالؤ  االشرتاك املباشر للجرمية عن طريق :الصورة األولى  

  .االشرتاك املباشر للجرمية عن طريق التوافق على اجلرمية :الصورة الثانية  

   .االشرتاك املباشر للجرمية عن طريق التعاقب على اجلرمية :الصورة الثالثة  

 ،التعاقــــــبشــــــر الــــــثالث التمــــــالؤ أو التوافــــــق أو ورة مــــــن الصــــــور االشــــــرتاك املباوكــــــل صــــــ    
مث تُرتـــــب النتيجـــــة اإلجراميـــــة بنـــــاًء  ،صـــــورة ملباشـــــرة اجلـــــاين بارتكـــــاب الـــــركن املـــــادي للجرميـــــة

علــــى  ،ممــــا جيعلــــه مســــئوالً عــــن فعلــــه اإلجرامــــي ومــــا أدى إليــــه مــــن نتيجــــة إجراميــــة  ،عليــــه
  .حسب اجلرم الذي ارتكبه
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يعتــــــرب شــــــريكاً متســــــبباً  ،هــــــو االشــــــرتاك غــــــري املباشــــــر يف اجلرميــــــة: االشــــــرتاك بالتســــــبب     
أو أعانــــه علــــى  ،ومــــن حــــرض غــــريه ،مــــن اتفــــق مــــع غــــريه علــــى ارتكــــاب فعــــل معاقــــب عليــــه

 هذا الفعل
)١(. � �

                                                           

  .٧٩نظريات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي، أمحد فتحي نسي، ص ) ١(
  .٢١٢/  ١لتشريع اجلنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص ا) ٢(
  .١٩٦–١٩٥كمال حممد حسني، أطروحة ماجستري، ص:سالمي،إعدادحكام االشرتاك يف اجلرمية يف الفقه اإلأ) ٣(
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يســـــــــاندون فيـــــــــه فعـــــــــل املباشـــــــــر اشـــــــــرتكوا يف اجلرميـــــــــة بفعـــــــــل إجرامـــــــــي فهـــــــــؤالء اجلنـــــــــاة     
ـــــــركن املـــــــادي للجرميـــــــة دون املشـــــــاركة ألي  ،حتـــــــدث النتيجـــــــة اإلجراميـــــــة ،للجرميـــــــة، ليـــــــتم ال

ــــــركن املــــــادي للجرميــــــة ــــــه مباشــــــرة ال ــــــة  ،فعــــــل يكــــــون في ــــــأتى االشــــــرتاك بالتســــــبب يف ثالث ويت
  :صور وهي 

  .اجلرمية طريق االتفاق على ارتكاب االشرتاك غري املباشر للجرمية عن:الصورة األولى  

االشــــــرتاك غــــــري املباشــــــر للجرميــــــة عــــــن طريــــــق التحــــــريض علــــــى ارتكــــــاب :الصــــــورة الثانيــــــة  
  .اجلرمية

طريـــــــق اإلعانـــــــة علـــــــى ارتكـــــــاب  ناالشـــــــرتاك غـــــــري املباشـــــــر للجرميـــــــة عـــــــ:الصـــــــورة الثالثـــــــة  
  .اجلرمية

                                                                                                                                                                     

والتشريع اجلنائي اإلسالمي،  ،٧٩نظريات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي، أمحد فتحي سين، مرجع سابق، ص ) ١(
  .٢١٥ /١مرجع سابق،عبد القادر عودة، 
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  املطلب الثاني
  جرمية متويل عمليات غسل األموالصور االشرتاك يف 

  

 اإلجرامـــــي لســـــلوكفكـــــر وحـــــده با إذارميـــــة مـــــن قبـــــل شـــــخص واحـــــد غالبـــــا مـــــا تقـــــع اجل     
تقــــــع  صــــــور أخــــــرىويف  .اجلرميــــــة إىلتنفيــــــذه ونفــــــذ الوقــــــائع املاديــــــة املؤديــــــة  وصــــــمم علــــــى

ومــــا  أدوارهــــموقــــد تتماثــــل  .يتعــــاونون علــــى ارتكاــــا األشــــخاصجمموعــــة مــــن  اجلرميــــة مــــن
فقــــد  ،رميــــة وقــــد ختتلــــفمعنويــــة يف حتقيــــق النتيجــــة اجل أونشــــاطات ماديــــة  يقومــــون بــــه مــــن

كمـــــا   ،املاديـــــة باألفعـــــال اآلخـــــرونعلـــــى التهيئـــــة والتحضـــــري فيمـــــا يقـــــوم  يقتصـــــر دور الـــــبعض
رمبــــا  وأ ،بــــالتحريض علــــى اجلرميــــة فيمــــا ينفــــذ البــــاقون موضــــوع التحــــريض قــــد يقــــوم الــــبعض

عــــــن  الرتكــــــاب جرميــــــة ويكــــــون هــــــذا الغــــــري غــــــري مســــــؤول قانونــــــاً  يســــــتخدم شــــــخص غــــــريه
مــــــن شــــــخص يف ارتكــــــاب جرميــــــة  أكثــــــريســــــاهم فيهــــــا  الــــــيت الصــــــوره هــــــذ .هــــــذه اجلرميــــــة

باملســــــامهة يف اجلرميــــــة  اآلخــــــريســــــميها الــــــبعض  كمــــــا  أوواحــــــدة تســــــمى باملســــــامهة اجلنائيــــــة 
  .االشرتاك فيها أو

 تــــــــدور بـــــــــنيجيــــــــد أـــــــــا االشـــــــــرتاك يف القــــــــوانني العربيـــــــــة املقارنــــــــة  صــــــــور والنــــــــاظر إىل     
ا نظــــــام مكافحــــــة غســــــل األمــــــوال الســــــعودي جنــــــد وأمــــــ ،االتفــــــاق والتحــــــريض و املســــــاعدة

 هـــــاذكر كمـــــا ورد   وهـــــذه الصـــــور ،وخـــــرج عـــــن الصـــــور املألوفـــــةاالشـــــرتاك  صـــــور أنـــــه وســـــع 
  : من النظام ما نصه )  ـه( يف املادة الثانية فقرة 

تحـــــــريض أو تقـــــــدمي رشـــــــوة أو النصـــــــح االشـــــــرتاك بطريـــــــق االتفـــــــاق أو املســـــــاعدة أو ال"     
ــــاب أي فعــــــــــل مــــــــــن األفعــــــــــاالتســــــــــهيل أو التواطــــــــــؤ أو  ل أو التســــــــــرت أو الشــــــــــروع يف ارتكــــــ

  ."املنصوص عليها يف هذه املادة 
متويـــــــل عمليـــــــات غســـــــل رميـــــــة الباحـــــــث علـــــــى أبـــــــرز صـــــــور االشـــــــرتاك يف جوسيقتصـــــــر      

  :وهي األموال 
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  :االشتراك بطريق االتفاق : أوالً 

ـــــة     االتفـــــاق :التوافـــــقاملوافقـــــة، و : والوفـــــاق ،مـــــأخوذ مـــــن مـــــادة وفـــــق :االتفـــــاق فـــــي اللغ
ومنــــه املوافقــــة، تقــــول وافقــــت فالنــــاً  ،وفــــق الشــــيء مــــا الءمــــه: ال ابــــن ســــيدهقــــ ،والتظــــاهر

  .)١(  فالنــــــاً علــــــى أمــــــر كــــــذا أي اتفقنــــــا عليــــــه معــــــاً  يف موضــــــع كــــــذا أي صــــــادفته، ووافقــــــت
ــــك  :وفــــي االصــــطالح  جنــــد الفقهــــاء يعــــربون عــــن االتفــــاق مبســــمى التمــــالؤ و يــــذكرون ذل
  .رمية القتلعند حديثهم عن ج

اجتـــــــاه إرادة املشـــــــرتكني يف اجلرميـــــــة إىل ارتكاـــــــا دون أن  " :تعريـــــــف التمـــــــالؤ  جـــــــاء يف    

  .)٢(  " يكون بينهم اتفاق سابق
اجتمـــــــاع إرادات احملـــــــرمني قبـــــــل ارتكـــــــاب اجلرميـــــــة واتفـــــــاقهم علـــــــى : " وقيـــــــل يف تعريفـــــــه    

  .)٣(  "التعاون يف اقرتافها والقيام مبجريات هذا الفعل اإلجرامي 

  .)٤("انعقاد إرادتني أو أكثر على ارتكاب اجلرمية :" ويعرف االتفاق يف القانون 
والفقهــــــاء رمحهــــــم اهللا يعــــــربون عــــــن التمــــــالؤ عنــــــد حــــــديثهم عــــــن مســــــألة قتــــــل اجلماعــــــة   

يف قصـــــة مجاعــــــة مـــــن أهــــــل  ،بواحـــــد والـــــيت قــــــال فيهـــــا عمـــــر بــــــن اخلطـــــاب رضــــــي اهللا عنـــــه

)٥(  " تماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً لو واهللا : " اليمن قتلوا صبياً 
.  

 ،فاالتفـــــاق ال بـــــد أن يكـــــون هنـــــاك تفـــــاهم مســـــبقاً علـــــى ارتكـــــاب اجلرميـــــة بـــــني الشـــــركاء   
فــــــإذا مل يكـــــن ذلــــــك فـــــال اشــــــرتاك  ،والبـــــد أن تـــــتجهم إرادــــــم مجيعـــــاً إىل ارتكــــــاب اجلرميـــــة

  .هنا

                                                           

  .٣٥٧/  ١٥، )وفق (لسان العرب، البن منظور، مرجع سابق، مادة ) ١(
  . ٢٤٥/ ٤شية الدسوقي على الشرح الكبري، للدسوقي، على الشرح الكبري للدردير، حا) ٢(
  .٣٦حكام االشرتاك يف اجلرمية يف الفقه اإلسالمي، كمال حممد حسني، مرجع سابق، صأ)٣(
  .٢٣٣عبد الفتاح صيفي، مرجع سابق،  . ألحكام العامة للنظام اجلنائي، دا) ٤(
: إذا أصاب قوم رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم، حديث رقم : ، باب خرجه البخاري، كتاب الدياتأ) ٥(

  .١٣١٤، ص ٦٨٩٦
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�:االشتراك بطريق المساعدة : ثانياً  �

  .)١(املساعدة املعاونة وساعده مساعدة وسعادا وأسعده أعانه:لغةيف الاملساعدة     

ـــــــأي وجـــــــه مـــــــن الوجـــــــوه :"يف القـــــــانون املســـــــاعدة   ــــاين ب ـــــــة اجلـــ ـــــــذه  ،إعان يف ســـــــبيل تنفي
  .)٢( " جرمية تامة 

ـــــدخالً مقصـــــوداً يتجـــــاوب صـــــداه       وتتحقـــــق املســـــاعدة بتـــــدخل الشـــــريك مـــــع الفاعـــــل ت
وقــــد يتمثــــل العــــون يف تقــــدمي الوســــائل  ،رميــــةمــــع فعلــــه ويتحقــــق معــــىن تســــهيل ارتكــــاب اجل

فتكــــــــــون املســــــــــاعدة يف جرميــــــــــة متويــــــــــل  ،)٣(املاديــــــــــة واملعنويــــــــــة املهيئــــــــــة الرتكــــــــــاب اجلرميــــــــــة 
وتــــذليل لــــه كــــال  ،بكــــل مــــا يســــاعد اجلــــاين علــــى ارتكــــاب جرميتــــهعمليــــات غســــل األمــــوال 

 مــــــا يعــــــرض لــــــه مــــــن صــــــعاب والغــــــاب يف أن تكــــــون املســــــاعدة هــــــي تقــــــدمي املعلومــــــات أو
كمــــن يســــاعد اــــرم يف إيــــداع املبــــالغ الناجتــــة عــــن نشــــاط غــــري  ،تســــهيل العمليــــات البنكيــــة

مشــــــروع يف البنــــــك عــــــن طريــــــق حســــــابات ومهيــــــة وذلــــــك ألجــــــل إضــــــفاء الصــــــفة املشــــــروعة 
فصــــنيع البنــــك يعتــــرب مــــن قبيــــل  ،وبعــــد هــــذا يقــــوم بتحويــــل املبــــالغ إىل خــــارج البلــــد ،عليهــــا

، فاملســــــاعدة هنــــــا  يف االشــــــرتاك يف هــــــذه اجلرميــــــةوقــــــع  املســــــاعدة وهنــــــا يكــــــون البنــــــك قــــــد
   .كانت قبل وقوع النتيجة اإلجرامية

  :االشتراك بطريق التحريض : ثالثاً 
: التحـــــــريض : يف لســــــان العــــــرب  جـــــــاء ،احلــــــث علــــــى الشــــــيء :التحــــــريض فــــــي اللغـــــــة 

  التحريض على القتال احلث عليه واإلمحاء علية: قال اجلوهري  ،يضالتحر 
)٤(.   

)٥(  "إغراء اين عليه بارتكاب اجلرمية : "  في االصطالحالتحريض 
.  

                                                           

  .٢٦٢/ ٦، )سعد(لسان العرب، البن منظور،  مرجع سابق، مادة ) ١(
  .٢٠٤ص  ،عبد الفتاح خضر، مرجع سابقاجلرمية وأحكامها العامة يف االجتاهات املعاصرة والفقه اإلسالمي،  )٢(
  .٢٣٥عبدالفتاح صيفي، مرجع سابق، ص . ة للنظام اجلنائي، دألحكام العاما) ٣(
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري، مرجع سابق، ،  ٣/١٢٦لسان العرب، البن منظور، مرجع سابق، ) ٤(

  .١٠٧٠/ ٣مادة حرض، 
  .٢١٦/ ١التشريع اجلنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة، ) ٥(
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  :  النظامالتحريض في 
شـــــاط اإلجرامـــــي املعنـــــوي حنـــــو إرادة الغـــــري توجيهـــــاً توجيـــــه الن:"يض بصـــــفة عامـــــة التحـــــر     

)١(وذلك خبلق الفكرة اإلجرامية ،من شأنه دفعها إىل ارتكاب جرمية معينة
.  

  .)٢(  "لدى الغري خلق فكرة اجلرمية:" وقيل       

 فــــــالتحريض مفــــــاده بــــــث الفكــــــرة لــــــدى اجلــــــاين الرتكــــــاب اجلرميــــــة وترســــــيخها يف ذهــــــن    
حــــــــىت أن النصــــــــح قــــــــد يــــــــدخل حتــــــــت التحــــــــريض يف حــــــــني أن يكــــــــون احملــــــــرض  ،اجلــــــــاين

ويتحقـــــــق التحـــــــريض بـــــــأي طريـــــــق   ،صـــــــاحب نفـــــــوذ علـــــــى مـــــــن ســـــــيقوم بارتكـــــــاب اجلرميـــــــة
ل الشــــــريك ذلــــــك فإنــــــه يكــــــون مرتكبــــــاً فمــــــىت فعــــــ ،كانــــــت فقــــــد يقــــــع شــــــفافية أو مكتوبــــــاً 

فاملباشـــــر للجرميـــــة بطريـــــق التحـــــريض  ،للجرميـــــة ومـــــا حـــــدثت اجلرميـــــة إال بنـــــاء علـــــى حتـــــريض
  .خمتاراً غري مكره يف ارتكاب اجلرمية

  

   

                                                           

  .١٧١عبد الفتاح صيفي، مرجع سابق،ص .من النظرية العامة للمساهم اجلنائية، دالشرتاك بالتحريض ووضعه ا) ١(
  .٢٣٢عبد الفتاح صيفي،  مرجع سابق، . ألحكام العامة للنظام اجلنائي، دا) ٢(
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  املطلب الثالث

  عقوبة االشرتاك يف الفقه

علـــــى   صـــــاحلة هلـــــم ،أنـــــزل اهللا جـــــال وعـــــال شـــــريعته للعبـــــاد شـــــاملة لكـــــل أمـــــور حيـــــام      
ــــت التشــــريع ،كــــل األحــــوال ــــائي اإلســــالمي ومــــن هــــذه الشــــرائع الــــيت نزل ــــذي حيفــــظ  ،اجلن ال

وحيمــــــي  ،ن الضــــــياععــــــ وحتفــــــظ فيــــــه حقــــــوق العبــــــاد ،بتطبيقــــــه وإقامتــــــه حقــــــوق رب العبــــــاد
فشــــرع أحكــــم احلــــاكمني عقوبــــات تــــتالءم وتتنــــوع  ،اتمــــع مــــن الطغيــــان والظلــــم والفســــاد

رائم هلـــــا عقوبـــــة خاصـــــة يعاقـــــب فيهـــــا اجلـــــاين إمـــــا كـــــل جرميـــــة مـــــن اجلـــــ.مـــــع تنـــــوع اجلـــــرائم
   .ملباشرته أو لتسببه يف ارتكاا

فكـــــــــل شـــــــــريك يف اجلرميـــــــــة لـــــــــه عقوبـــــــــة خمصصـــــــــة ومقـــــــــدرة تناســـــــــب فعـــــــــل الشـــــــــريك      
ـــــــة املقـــــــدرة  ،اإلجرامـــــــي ـــــــركن املـــــــادي للجرميـــــــة يعاقـــــــب بالعقوب ـــــــة الشـــــــريك املباشـــــــر لل فعقوب

  .جرميةيأيت كل األفعال املكونة لل ولو أن اجلاين عند التعدد ال ،لتلك اجلرائم
أمــــــــا الشــــــــريك املتســــــــبب يف اجلرميــــــــة فعقوبتــــــــه ال تصــــــــل إىل عقوبــــــــة الشــــــــريك املباشــــــــر     

تناســــــب فعلـــــــه اإلجرامـــــــي  تعزيريـــــــةفعقوبتـــــــه عقوبــــــة  ،أيـــــــاً كانــــــت وســـــــيلة اشــــــرتاكهللجرميــــــة 
وقـــــد تكـــــون عقوبـــــة الشـــــريك بالتســـــبب كعقوبـــــة الشـــــريك املباشـــــر كمـــــا لـــــو   .الـــــذي ارتكبـــــه

ان املباشـــــــر جمـــــــرد أداة يف يـــــــد املتســـــــبب فـــــــإن األخـــــــري يعاقـــــــب يف هـــــــذه احلالـــــــة بعقوبـــــــة كـــــــ

 الشريك املباشر
)١(.   

وكمـــــا بينـــــا يف أن النظـــــام الســـــعودي ملكافحـــــة غســـــل األمـــــوال قـــــد ســـــاوى بـــــني عقوبـــــة      
وهـــــــذا الصـــــــنيع مـــــــن املـــــــنظم ال حـــــــرج فيـــــــه ألن  .الفاعـــــــل األصـــــــلي وبـــــــني عقوبـــــــة الشـــــــريك

مــــــــوال عقوبــــــــة تعزيريــــــــة موكــــــــول أمرهــــــــا إىل اإلمــــــــام يضــــــــع  مــــــــن عقوبــــــــة جرميــــــــة غســــــــل األ

  .  )٢(العقوبات ما يراه أكثر زجراً ومنعاً النتشار اجلرمية
                                                           

  .٢٢٠-٢١٩ – ٢١٤/ ١التشريع اجلنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة، مرجع سابق، ) ١(
  .١٠٧اجع يف ذلك من البحث، ص ر ) ٢(
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   لثالثاملبحث ا

  :وفيه مطلبان  اإلعفاء من العقوبة،

�ط
��א!ول� •
  .اإلعفاء من العقوبة في النظام :א

• ��"�#
�ط
��א
  . موقف الفقه اإلسالمي من اإلعفاء :א
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  :متهيد وتقسيم 
ثـــــت الوثـــــائق واالتفاقيـــــات الدوليـــــة وكـــــذلك التنظيمـــــات الداخليـــــة لكـــــل دولـــــة علـــــى ح     

ـــــة املقـــــرر ملرتكـــــب جرميـــــة غســـــل األمـــــ ـــــر اإلعفـــــاء مـــــن العقوب ـــــدما جيـــــرم و  .والتقري املـــــنظم عن
ـــــــورد  ـــــــنس أن ي ـــــــل ال ي هـــــــذه اجلرميـــــــة ويقـــــــرر عقوبـــــــة أصـــــــلية هلـــــــذه اجلرميـــــــة إال إنـــــــه يف املقاب
حــــــــاالت إذا حتققــــــــت لــــــــدى اجلــــــــاين أو مرتكــــــــب اجلرميــــــــة فــــــــإن اجلهــــــــة املختصــــــــة بالرقابــــــــة 

وقبــــل احلــــديث عــــن اإلعفــــاء مــــن العقوبــــة  ،وإيقــــاع العقوبــــة تعفــــي اجلــــاين عــــن هــــذه العقوبــــة
، ال بــــد مــــن احلــــديث عــــن املــــراد بــــالعفو وموقــــف الفقــــه اإلســــالمي مــــن اإلعفــــاءام يف النظــــ

  :وذلك يف النقاط التالية  ،يف اللغة واالصطالح

والعفـــــو يـــــأيت يف اللغـــــة  ،العفـــــو مصـــــدر عفـــــا يعفـــــو عفـــــواً : تعـــــرف العفـــــو يف اللغـــــة :��و+++++���
جـــــاوز العفـــــو هـــــو الت: جـــــاء يف لســـــان العـــــرب،الـــــرتك والتجاوز: بعـــــدة معـــــاين منهـــــا 

 .فهـــــو عـــــاف وعفـــــو  ،عفـــــا يعفـــــو عفـــــواً : يقـــــال  ،عـــــن الـــــذنب وتـــــرك العقـــــاب عليـــــه

  ومنه قبول الدية ،ومنه العفو عن اجلاين ،صفح: وعفا عن ذنبه عفواً 
)١(.  

��++++++ة نــــــذكر لمــــــاء العفــــــو بتعــــــاريف كثــــــري عــــــرف الع :الصــــــطالحتعــــــرف العفــــــو يف ا :#�"
  : منها 

 .)٢("اص أو غرامــــــة صــــــويــــــربئ عنــــــه مــــــن ق أن يســــــتحق حقــــــاً فيســــــقطه" :وقيــــــل العفــــــ      
العفـــــو أن إســــقاط حقـــــك جــــوداً وكرمـــــاً وإحســــاناً مـــــع قـــــدرتك : " تعريـــــف العفــــو وقيــــل يف 

  .)٣(  "على االنتقام 

   .)٤(  "إسقاط اجلزاء املرتتب على اجلرمية كّله أو بعضه : " وجاء يف تعريفه      

                                                           

  .و ما بعدها ٢٩٧/  ٩، )عفا ( لسان العرب، البن منظور، مادة  )١(
  .١٨٢/  ٣الغزايل ،  حممد بن حممد الغزايل الطوسي إحياء علوم الدين ، أبو حامد) ٢(
  .٧١٨/  ٢الروح، البن القيم، ) ٣(
  .٣١ص  زيد بن عبد الكرمي زيد،. لعفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي، دا) ٤(
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  ملطلب األولا

  اإلعفاء من العقوبة يف النظام

تقريـــــــــر  ،نصـــــــــوص االتفاقيـــــــــات الدوليـــــــــة واألنظمـــــــــة الداخليـــــــــة لكـــــــــل دولـــــــــةردت يف و     
وذلــــــك يف حــــــني  ،اإلعفــــــاء مــــــن العقوبــــــة املقــــــررة يف حــــــق مــــــرتكيب جرميــــــة غســــــل األمــــــوال

أو التعــــــاون معهــــــا مبــــــا إبــــــالغ الســــــلطة املختصــــــة يف الكشــــــف عــــــن جرميــــــة غســــــل األمــــــوال 
  : وص الواردة يف ذلكنصنورد بعض الو  ،حيقق  الكشف عن مرتكيب هذه اجلرمية

ـــــه ) ٣٣(نصـــــت املـــــادة      ـــــة األمـــــم املتحـــــدة ملكافحـــــة الفســـــاد علـــــى ان تنظـــــر  " مـــــن اتفاقي
كـــــــل دولـــــــة طـــــــرف يف أن تـــــــدخل يف صـــــــلب نظامهـــــــا القـــــــانوين الـــــــداخلي تـــــــدابري مناســـــــبة 
ــــة و ألســــباب  ــــة مــــن أي معاملــــة ال مســــوغ هلــــا لــــدى شــــخص يقــــوم حبســــن ني لتــــوفري احلماي

أفعـــــــــال جمرمـــــــــة وفقـــــــــا هلـــــــــذه ختصـــــــــة بـــــــــأي وقـــــــــائع تتعلـــــــــق بوجيـــــــــه بـــــــــإبالغ الســـــــــلطات امل
  ."االتفاقية

تنظــــر  " مــــن اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة املشــــار إليهــــا علــــى انــــه  )٣٧/٢(كمــــا نصــــت املــــادة   
ـــــة طـــــرف يف أن تتـــــيح يف احلـــــاالت املناســـــبة إمكانيـــــة حتقيـــــق عقوبـــــة املـــــتهم الـــــذي  كـــــل دول

  " ن فعل جمرم وفقاً هلذه االتفاقيةيقدم عونا كبريا يف عمليات التحقيق واملالحقة بشأ

حــــاالت إعفــــاء مرتكــــب جرميــــة غســــل األمــــوال مــــن ي علــــى نــــص املــــنظم املصــــر  وأيضــــاً     
 ) ٨٠( مــــــن قــــــانون مكافحــــــة غــــــل األمــــــوال رقــــــم  )١٧(املــــــادة  نصــــــت حيــــــث  ،العقوبــــــة
يعفـــــــى مـــــــن  : "م علـــــــى أنـــــــه ٢٠٠٣لســـــــنة ) ٧٨(م املعدلـــــــة بالقـــــــانون رقـــــــم٢٠٠٢لســـــــنة 

كـــــل مـــــن بـــــادر مـــــن اجلنـــــاة ،مـــــن هـــــذا القانون )١٤(املقـــــررة يف املـــــادة  العقوبـــــات األصـــــلية
فــــــإذا حصــــــل  ،بــــــإبالغ الوحــــــدة أو أي مــــــن الســــــلطات املختصــــــة باجلرميــــــة قبــــــل العلــــــم ــــــا

الــــــبالغ بعــــــد العلــــــم باجلرميــــــة تعــــــني لإلعفــــــاء أن يكــــــون مــــــن شــــــأن اإلبــــــالغ ضــــــبط بــــــاقي 
يــــرى لظــــروف تتعلــــق بالسياســــة  جنــــد أن املــــنظم املصــــري ."اجلنــــاة أو األمــــوال حمــــل اجلرميــــة 

وهــــذا اإلعفــــاء يعــــد نوعــــاً مــــن املكافــــأة  ،اجلــــاين مــــن العقــــاب بــــنص القــــانوناجلنائيــــة إعفــــاء 
منحهـــــــا القـــــــانون ملـــــــن يـــــــؤدي خدمـــــــة للعدالـــــــة وهـــــــي مســـــــاعدة اجلـــــــاين الســـــــلطات علـــــــى 
الكشـــــف عـــــن اجلرميـــــة الـــــيت كـــــان طرفـــــاً فيهـــــا قبـــــل علـــــم وحـــــدة مكافحـــــة غســـــل األمـــــوال و 

ومــــن جهــــة أخــــرى أنــــه إذا حصــــل اإلبــــالغ بعــــد  ،هــــذا مــــن جهــــة صــــة ــــا؛طات املختالســــل
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علـــــــم الوحـــــــدة املـــــــذكورة والســـــــلطات املختصـــــــة باجلرميـــــــة وجـــــــب إلعفـــــــاء اجلـــــــاين املبلـــــــغ أن 
  :يكون من شأن إبالغه أحد أمرين 

إمـــــــا ضـــــــبط بـــــــاقي اجلنـــــــاة باإلرشـــــــاد عـــــــنهم وبالتـــــــايل إلقـــــــاء القـــــــبض علـــــــى بـــــــاقي   - ١
 .املسامهني يف اجلرمية

  ؤدي إبالغه إىل األموال حمل اجلرميةأو أن ي - ٢
)١(. 

لســــــــنة  )٣٥(كـــــــذلك نـــــــص علـــــــى اإلعفـــــــاء قــــــــانون غســـــــل األمـــــــوال الكـــــــوييت رقـــــــم       
للمحكمـــــــة أن تعفـــــــي مـــــــن العقوبـــــــة املقـــــــررة :" يف املـــــــاد العاشـــــــرة مـــــــن القـــــــانون  )٢(م٢٠٠٢

كـــــــل مـــــــن بـــــــادر مـــــــن اجلنـــــــاة بـــــــإبالغ الســـــــلطات املختصـــــــة عـــــــن اجلرميـــــــة )٧-٦(باملـــــــادتني
   ."بيها قبل علمها به ومرتك

وعليــــــــه جيــــــــوز للمحكمــــــــة أن متتنــــــــع عــــــــن النطــــــــق بالعقوبــــــــة بالنســــــــبة للجــــــــاين الــــــــذي      
  : يتحقق بشأنه شرطان 

أن يبــــــادر اجلــــــاين طواعيــــــة بــــــإبالغ الســــــلطات املختصــــــة عــــــن اجلرميــــــة وعــــــن اجلنــــــاة  :األول  األول  األول  األول  
  .اآلخرين املتورطني فيها

طات املختصـــــــة باجلرميــــــــة م الســـــــلأن يـــــــتم هـــــــذا اإلبــــــــالغ قبـــــــل أن يتصـــــــل علــــــــ : الثـــــــانيالثـــــــانيالثـــــــانيالثـــــــاني
وعلــــــى أي األحــــــوال يبقــــــى أمــــــر اإلعفــــــاء مــــــن العقــــــاب مــــــن إطالقــــــات .ومرتكبيهــــــا

  .)٣(جوازيفاإلعفاء من العقاب أمر  ،احملكمة وحىت لو توافر هذان الشرطان
 كـــــــذلك نـــــــص قـــــــانون مكافحـــــــة غســـــــل األمـــــــوال البحـــــــريين     

علـــــــى ) ٧-٣( يف املـــــــادة)٤(
ة يف هــــــذا القــــــانون كــــــل مــــــن بــــــادر مــــــن اجلنــــــاة بــــــإبالغ يعفــــــى مــــــن العقوبــــــات املقــــــرر :"أن

فـــــإذا حصـــــل اإلبـــــالغ بعـــــد  ،الوحـــــدة املنفـــــذة عـــــن جرميـــــة غســـــل األمـــــوال قبـــــل علمهـــــا ـــــا
                                                           

  .٣٥١ – ٣٥٠حممد عوض، مرجع سابق، ص . األموال، أد جرائم غسل) ١( 
من ذي ٢٦م يف شأن مكافحة عمليات غسل األموال بدولة الكويت الصادر يف ٢٠٠٢نةلس) ٥٣(قانون رقم  )٢(

  .م٢٠٠٢مارس  ١٠ه املوافق ١٤٢٢احلجة سنة 
  .٦٦-٦٥جالل وفاء حممدين، ص . مكافحة غسيل األموال، د )٣(
ذي القعدة  ٤يف ( م ٢٠٠١لسنة  ٤غسل األموال البحريين الصادر باملرسوم بقانون رقم  قانون حظر ومكافحة) ٤(

  ).م ٢٠٠١يناير سنة  ٢٩املوافق 
  

 



�د�א����&��+����–����(�.��B��C	��A@�.�א?��אل� J 

- ١٢٧  - 

 

ـــــاقي اجلنـــــاة أو  ـــــالغ فعـــــال إىل ضـــــبط ب ـــــم الوحـــــدة املنفـــــذة باجلرميـــــة تعـــــني أن يوصـــــل اإلب عل
  ."األموال 

  : ويتحقق اإلعفاء يف حق اجلاين عند حتقق حالتني مها  

املبـــــادرة مـــــن أحـــــد اجلنـــــاة بـــــاإلبالغ عـــــن اجلرميـــــة دون أن يكـــــون للوحـــــدة  ،الحالـــــة األولـــــى
  .املنفذة عن جرمية غسل األموال أي علم

ـــــــة  ـــــــة الثاني ـــــــم  ،الحال أن تكـــــــون الوحـــــــدة املنفـــــــذة عـــــــن جرميـــــــة غســـــــل األمـــــــوال علـــــــى عل
فــــى فــــإذا وقــــع اإلبــــالغ مــــن أحــــد اجلنــــاة وجــــب أن يتحقــــق إحــــدى النتيجتــــني ليع ،باجلرميــــة

  : من العقاب وهي 

��
��0א!و�"
  .أن يوصل اإلبالغ فعال إىل ضبط باقي اجلناة  :א
�"�#
��0א�"
  .أن يوصل اإلبالغ فعال إىل ضبط األموال : א

أمـــــــا املـــــــنظم الســـــــعودي فقـــــــد أورد ذكـــــــر اإلعفـــــــاء مـــــــن عقوبـــــــة مرتكـــــــب جرميـــــــة غســـــــل    
املقـــــــررة علـــــــى مـــــــرتكيب  يف مـــــــادة السادســـــــة عشـــــــرة حـــــــني بينـــــــة العقوبـــــــاتاألمـــــــوال وذلـــــــك 

وللمحكمـــــة املختصـــــة أن : " جرميـــــة غســـــل األمـــــوال أو ضـــــحت يف ايـــــة املـــــادة مـــــا نصـــــه 
ـــــك األمـــــوال أو املتحصـــــالت  ـــــات مال غـــــري املشـــــروعة أو حائزهـــــا أو تعفـــــي مـــــن هـــــذه العقوب

مصــــــادر األمــــــوال أو املتحصـــــــالت و  –قبــــــل علمهــــــا  –مســــــتخدمها إذا أبلــــــغ الســــــلطات 
  ."يستفيد من عائدها  دون أن ،هوية املشرتكني

وهنـــــــا جيـــــــد الباحـــــــث أن املـــــــنظم الســـــــعودي أوكـــــــل اإلعفـــــــاء مـــــــن العقوبـــــــة إىل احملكمـــــــة     
إذا حتقــــــــــق أن اجلــــــــــاين أبلــــــــــغ الســــــــــلطات قبــــــــــل علمهــــــــــا ملصــــــــــادر األمــــــــــوال أو  ،املختصــــــــــة

فاإلعفــــــــاء هنــــــــا أمـــــــــر  ،املتحصــــــــالت و هويــــــــة املشـــــــــرتكني دون أن يســــــــتفيد مــــــــن عائـــــــــدها
   .ة السلطة التقديرية يف ذلكجوازي ترك املنظم للمحكم
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  املطلب الثاني
  موقف الفقه اإلسالمي من اإلعفاء

�����RRRR����SSSS����TTTT:وعـــــال ـــــا كمـــــا قـــــال ســـــبحانه وتعـــــاىل العفـــــو صـــــفة اتصـــــف اهللا جـــــل    

UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����`� 
)١(.  

������tttt����uuuu����vvvv����wwww: سبحانه بالعفو والصفح قال اهللا جل يف عاله مث أمر     

xxxx����yyyy����zzzz�����
 ،فة الرفيعة حتلى ا األنبياء عليهم الصالة والسالم يف تعاملهم، وهذه الص)٢( 

هللا جل وعال فهذا يوسف عليه السالم يُؤذى من أخوته مث يعفوا عنهم ويصفح كما حكا ا

����¦¦¦¦����¥¥¥¥����¤¤¤¤����££££����¢¢¢¢����¡¡¡¡������������~~~~� :وجاء يف ختام القصة،عنهم يف سورة يوسف

§§§§����̈¨̈̈����©©©©����«ª«ª«ª«ª¬� )وهذا عيسى عليه السالم يعفوا عن قومه . )٣

�����ÁÁÁÁ:ه بأن أمرهم باختاذه وأمه إهلني اثنني من دون اهللا كما حكاه عنه القرآنحني امو 

ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����Í� )فلم يطلب بعقوبتهم ، )٤

   .على هذا االام الباطل
ــــاء حممــــد      ــــرية فهــــو يعفــــوا عــــن  �مث نــــرى خــــري البشــــر وخــــامت األنبي يعفــــوا يف مواقــــف كث

  .فار قريش يوم الفتحكأسرى بدر مث يعفوا عفواً عاماً عن  
اء مــــــن عقوبــــــة ويف هــــــذا املطلــــــب نتحــــــدث عــــــن موقــــــف الفقــــــه اإلســــــالمي مــــــن اإلعفــــــ    

علــــــى أن  )٥(أشــــــرنا يف حــــــديثنا يف املبحـــــث األول مــــــن هــــــذا الفصــــــل.جرميـــــة غســــــل األمــــــوال

                                                           

  .١٤٩: اآلية  سورة النساء، رقم )١(
  .١٠٩: اآلية رقم ،سورة البقرة )٢(
  .٩٢: اآلية رقم ،سورة يوسف )٣(
  .١١٨: اآلية رقم ،سورة املائدة )٤(
  .١٠٧ص  ، راجع )٥(
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ــــة املقــــرر جلرميــــة غســــل األمــــوال اإلمــــام  دأــــا عقوبــــة تعزيريــــة موكــــوٌل أمرهــــا الجتهــــاو  ،العقوب
وعلــــى هــــذا فــــإن مــــن املســــلم  ،مصــــلحة شــــرعية يف إيقــــاع العقوبــــة علــــى اجلنــــاة ملــــا يــــراه مــــنو 

هـــــا مـــــن بـــــه يف الشـــــريعة اإلســـــالمية أن لـــــويل األمـــــر حـــــق العفـــــو يف جـــــرائم التعـــــازير دون غري 
ولــــه حــــق  ،ولــــه أن يعفــــو عــــن العقوبــــة كلهــــا أو بعضــــها ،فلــــه أن يعفــــو عــــن اجلرميــــة ،اجلــــرائم

أو يف اجلـــــــرائم الــــــيت نـــــــص  ،عليهــــــا الشــــــريعة العفــــــو ســــــواء يف جـــــــرائم التعــــــزي الــــــيت نصـــــــت

)١( عليها هو
.  

فالشــــــــريعة اإلســــــــالمية أجــــــــازت لإلمــــــــام أن يعفــــــــو عــــــــن اجلرميــــــــة والعقوبــــــــة مــــــــن هنــــــــا و      
جرمهـــــا املـــــنظم  وبـــــالنظر إىل جرميـــــة غســـــل األمـــــوال فهـــــي جرميـــــة حادثـــــة طارئـــــة ،هلـــــااملقـــــررة 

عقوبــــــة  ،العقوبــــــة التعزيريــــــة إىل اإلمــــــام  وهــــــذه دهــــــار عقوبــــــة تعزيريــــــة مالســــــعودي وقــــــرر هلــــــا 
  .غري مقررة شرعاً لكل ما فيه معصية أو خمالفة أو إضرار باملصلحة العامة

فاجلـــــــــاين يف جرميـــــــــة غســـــــــل األمـــــــــوال عنـــــــــدما تقـــــــــدم إىل اجلهـــــــــة املختصـــــــــة للكشـــــــــف      
والتحــــــري عــــــن جــــــرائم غســــــل األمــــــوال ومكافحتهــــــا  وأبلغهــــــا ــــــذه العمليــــــة ودهلــــــا علــــــى 

ــــــة  ،العمليــــــة هويــــــة املشــــــرتكني يف هــــــذه ــــــه مــــــن العقوب ــــــويل األمــــــر أن يكافئــــــه بإعفائ طــــــاب ل
أن املـــــنظم  ملحـــــظ مهـــــمويف هـــــذا  ،وهـــــي الســـــجن و الغرامـــــة املاليـــــة  ،املقـــــدرة هلـــــذه اجلرميـــــة

انطلـــــــق مــــــن مبــــــدأ الرمحــــــة والتســــــامح والتعـــــــاطف  ،يف تنظيمــــــه وإقــــــراره العفــــــو عــــــن اجلــــــاين
فـــــالعفو مـــــن مكـــــارم  ،اإلســـــالم علـــــى اـــــرم والعطـــــف عليـــــه الـــــيت دعـــــا إليهـــــاولـــــني اجلانـــــب 

 ألتمــــــم بعثــــــتإنمــــــا ((:يف احلــــــديث حــــــني قــــــال  �األخــــــالق الــــــيت أكــــــدها املصــــــطفي 
، ويف هــــــذا دعــــــوة لبــــــاقي اجلنــــــاة لتســــــليم أنفســــــهم قبــــــل الكشـــــــف )٢())حســــــن األخــــــالق

  .مهعنهم وإيقاع العقوبة علي

                                                           

  .١٥٢/  ١التشريع اجلنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة، مرجع سابق، ) ١(
، ص ٣٨٧٠رقم احلديث، ما جاء يف حسن اخللق: مكارم األخالق، باب : رواه اإلمام مالك يف املوطأ، كتاب  )٢(

  .١١٢/  ١سلسلة األحاديث الصحيحة،،  أخرجه يف . قال األلباين حديث صحيح. ٥٤٧ -٥٤٧
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ـــــدة العفـــــواألنظمـــــة ويف املقابـــــل جنـــــد أن شـــــراح      ـــــال ،حتـــــدثوا عـــــن فائ ـــــد وذكـــــروا ث ث فوائ
  :قانونية 

ألن  العفـــــو عـــــالج ســـــريع ينهـــــي العقوبـــــة يف احلـــــال  ،تـــــدارك األخطـــــاء القضـــــائية :األولـــــى  
 ويغـــــين عـــــن اإلجـــــراءات املطولـــــة أمـــــام حمكمـــــة الـــــنقض واإلبـــــرام طبقـــــاً للمـــــادتني

  .حتقيق جنايات)  ٢٣٣/٢٣٤ (

  .للتخفيف من صرامة العقوبة يف حاالت معينة :الثانية  

  حق العفو لتشجيع احملكوم عليه على إصالح حاله استعمال :الثالثة  
)١(

.   

وخالصــــــة األمــــــر أن اإلعفــــــاء مــــــن عقوبــــــة غســــــل األمــــــوال ال حــــــرج فيهــــــا، ألن هــــــذه       
العقوبـــــة املقـــــررة مـــــن العقوبـــــات التعزيريـــــة الـــــيت قررهـــــا ويل ألمـــــر ملـــــا رآه مـــــن مصـــــلحة عامـــــة 

فهـــــــذا مـــــــن بـــــــاب   عـــــــن اجلـــــــاين فلـــــــو عفـــــــا ،للمجتمـــــــع واحلفـــــــاظ علـــــــى ممتلكـــــــات الـــــــبالد
   .ألن ذلك يؤدي إىل الكشف عن هوية باقي اجلناةاملصلحة و 

  

                                                           

  .٢٤٢/  ٥وعة اجلنائية ، جندي عبد امللك، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، املوس) ١(
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  الرابعالفصل 

وفيه الضبط والتحقيق يف جرمية متويل عمليات غسل األموال،
  :مبحثان

�	���א!ول� •
 . لمحة عن الضبط الجنائي :א

• �"�#
�	���א
ت غسل  التحقيق في جريمة تمويل عمليا تإجراءا :�א
 .األموال
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  :متهيد وتقسيم 

 ،لقــــــــد حظيــــــــت مكافحــــــــة جرميــــــــة متويــــــــل عمليــــــــات غســــــــل األمــــــــوال باهتمــــــــام عــــــــاملي    
ـــــى األمـــــن واالقتصـــــاد واتمـــــع السياســـــي وهنـــــا جنـــــد أن  ،وذلـــــك نظـــــراً خلطورـــــا البالغـــــة عل

  .هت ملواجهة هذه اجلرمية بكل حزم وقوةإرادة اتمع الدويل اجت

ــــــاظر إىل نصــــــوص نظــــــام مكافحــــــة غســــــل األمــــــوال الســــــعودي جيــــــد أــــــا نصــــــوص      والن
غــــــري أن جرميــــــة غســــــل األمــــــوال  ،وقواعــــــد موضــــــوعية تتنــــــاول اجلرميــــــة والعقوبــــــة املقــــــدرة هلــــــا

علـــــــــى بعـــــــــض النصـــــــــوص اإلجرائيـــــــــة ؛ كإنشـــــــــاء وحـــــــــدت نظامهـــــــــا اقتضـــــــــت أن حيتـــــــــوى 
و كــــــــذلك النصــــــــوص املتعلقــــــــة  ،كجهــــــــة ضــــــــبط  اوبيــــــــان اختصاصــــــــا ،يــــــــةالتحريــــــــات املال

  .باحلجز التحفظي وغريها

معرفـــــــة غســـــــل األمـــــــوال تقتضـــــــي  متويـــــــل عمليـــــــات وعلـــــــى هـــــــذا فـــــــإن مواجهـــــــة جرميـــــــة    
وهـــــذا مـــــا ســـــيبنه الباحـــــث يف هـــــذا الفصـــــل  ،إجـــــراءات الضـــــبط والتحقيـــــق يف هـــــذه اجلرميـــــة

  :يف املباحث التالية 

�	���א!ول� •
   ة عن الضبط اجلنائيحمل :א

• ���"�+++++#
�	�+++++��א
ـــــات غســـــل  تإجـــــراءا :א ـــــل عملي ـــــق يف جرميـــــة متوي التحقي
  .األموال
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  املبحث األول

  .، وفيه ثالثة مطالبحملة عن الضبط اجلنائي

�ط
��א!ول� •
  .تعريف الضبط الجنائي :א

• ��"�#
�ط
��א
  .رجال الضبط الجنائي :א

• ��
�#
�ط
��א
سلطات رجال الضبط الجنائي اتجاه جريمة   :א
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  :متهيد وتقسيم 

مهـــــا  ،قبـــــل الـــــدخول إىل هـــــذا املبحـــــث ال بـــــد مـــــن التميـــــز بـــــني وظيفتـــــني متبـــــاينتني    
ـــــث أن لكـــــل منهمـــــا نشـــــاطاً   ،وظيفـــــة الضـــــبط اإلداري و وظيفـــــة  الضـــــبط اجلنـــــائي حي

  .مييزه عن اآلخر

ــــة الضــــبط اإلداري      ــــع اجلرميــــة مــــن وقوعهــــا وذلــــك باختــــاذ : فوظيف ــــدور حــــول من ت
  .من تفشي وانتشار اجلرائم اإلرشادية اليت حتول التدابري األمنية الوقائية و

تتجـــــه حنـــــو تعقـــــب اجلـــــرائم بعـــــد وقوعهـــــا : الضـــــبط الجنـــــائي يف حـــــني أن وظيفـــــة     
ملباشـــــــر التحقيـــــــق  ةمجـــــــع االســـــــتدالالت الالزمـــــــ وبالبحـــــــث والتحـــــــري عـــــــن مرتكبيهـــــــا 

  .فيها
فمرحلـــــة الضـــــبط اجلنـــــائي مرحلـــــة الحقـــــة وتاليـــــة لوظيفـــــة الضـــــبط اإلداري حـــــني ال     

إال أن الضـــــبط اجلنـــــائي  ،تنفـــــع يف منـــــع مـــــن يقـــــوم بـــــاإلخالل واإلفســـــاد بنظـــــام اتمـــــع
  .يأيت بدور عالجي ملا حلق اتمع من خالل وزعزعة ألمنه واستقراره

ــــة وف ســــ     ــــائي يف ثالث ــــاول يف هــــذا املبحــــث احلــــديث عــــن حملــــة عــــن الضــــبط اجلن أتن
  :مطالب 

�ط
��א!ول�         
  .تعريف الضبط اجلنائي :א

         ��"�#
�ط
��א
  .رجال الضبط اجلنائي :א

     ���+++++
�#
�ط
+++++��א
ـــــائي اجتـــــاه جرميـــــة متويـــــل  :א ســـــلطات رجـــــال الضـــــبط اجلن

  .عمليات غسل األموال
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  طلب األولامل

  تعريف الضبط اجلنائي

ــــبُط جــــاء يف لســــان العــــرب  ،وحفظــــه حبــــزم :المــــراد بالضــــبط فــــي اللغــــة       لــــزوم : الض
ـــــْبُط : وقـــــال الليـــــث  ،َضـــــَبَط عليـــــه وَضـــــَبطَه َيْضـــــُبط َضـــــْبطاً وَضـــــباطةً  ،الشـــــيء وحبســـــه الض

ـــــاحلزم ،لـــــزوم الشـــــيء ال يفارقـــــه يف كـــــل شـــــيء  ،ضـــــاِبطٌ  والرجـــــل ،وَضـــــْبُط الشـــــيء ِحْفظـــــه ب
شــــــديد الــــــبطش : ويف التهــــــذيب  ،قــــــوٌي شــــــديدٌ : ْنطي بَـ ورجــــــل ضــــــاِبُط وَضــــــ .حــــــازِمٌ : أي 

  والقوة واجلسم
)١(.  

 احلفظ املتقن: والضبط في االصطالح 
)٢(.  

يســــتدل علــــى مفهــــوم الضــــبط اجلنــــائي مــــن خــــالل تلــــك الوظيفــــة املنوطــــة بــــه واملتمثلــــة      
ــــــقومجــــــع اال ،يف البحــــــث عــــــن اجلــــــرائم ومرتكبيهــــــا وال تتخــــــذ  ،ســــــتدالالت الالزمــــــة للتحقي

  .إال بصدد جرمية وقعت بالفعل
مالحقـــــــة مـــــــرتكيب اجلـــــــرائم ومجـــــــع املعلومـــــــات "  :ويقصـــــــد بالضـــــــبط الجنـــــــائي هنـــــــا     

    .)٣(  "عنهم وإلقاء القبض عليهم وتقدميهم للعدالة 
ــــــ ،البحــــــث عــــــن مــــــرتكيب اجلــــــرائم وضــــــبطهم:" وقيــــــل يف تعريفــــــه  ة ومجــــــع املعلومــــــات واألدل

)٤(  "الالزمة للتحقيق وتوجيه االام هلم 
.  

ـــــــو ضـــــــبط المجـــــــرمين وتعقـــــــبهم : الضـــــــبط اجلنـــــــائي  ميكـــــــن تعريـــــــفوعلـــــــى هـــــــذا     ه
  .وتقديمهم للمحاكمة وتنفيذ األحكام الجنائيةوالقبض عليهم 

                                                           

  . ١٦ -١٥/  ٨لسان العرب، البن منظور، مرجع سابق، مادة ضبط، ) ١(
  .٥٢٨/  ٢املوسوعة اجلنائية اإلسالمية، سعود العتييب، مرجع سابق، ) ٢(
  .املرجع السابق) ٣(
  .٥٨خالد بن شارع الشوافة، ص . ئية يف مرحليت االستدالل والتحقيق، دلتعليق على نظام اإلجراءات اجلزاا) ٤(
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  املطلب الثاني

  رجال الضبط اجلنائي
  

ل الضـــــبط اجلنـــــائي وذلـــــك بيـــــان املـــــراد برجـــــااجلزائيـــــة الســـــعودي  ورد يف نظـــــام اإلجـــــراءات  
ـــــه ) ٢٤( يف املـــــادة ـــــذين يقومـــــون بالبحـــــث عـــــن مـــــرتكيب اجلـــــرائم  : "بأن هـــــم األشـــــخاص ال

  . )١("وضبطهم، ومجع املعلومات واألدلة الالزمة للتحقيق وتوجيه االام

هـــــم املوظفـــــون املختصـــــون بالبحـــــث عـــــن اجلـــــرائم : " وقيـــــل أن رجـــــال الضـــــبط اجلنـــــائي     
)٢("الت اليت تلزم للتحقيق يف الدعوىاالستدال ومجع ،وتعقب مرتكبيها

.  

األشــــــخاص الــــــذين يقومــــــون بصــــــفة الضــــــبط اجلنــــــائي  )٢٦( وأوضــــــح املــــــنظم يف املــــــادة    
  : حبسب املهام املوكلة إليهم وهم كل من 

  .أعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام يف جمال اختصاصهم -١

  .ات واملراكزمديري الشرط ومعاونيهم يف املناطق واحملافظ -٢
وضـــــــــباط  ،وضـــــــــباط اجلـــــــــوازات ،ضـــــــــباط األمـــــــــن العـــــــــام وضـــــــــباط املباحـــــــــث العامـــــــــة -٣

ومـــــديري الســـــجون والضـــــباط فيهـــــا، وضـــــباط  ،وضـــــباط الـــــدفاع املـــــدين ،االســـــتخبارات
وضــــــباط احلــــــرس الــــــوطين، وضــــــباط  ،وضــــــباط قــــــوات األمــــــن اخلاصــــــة ،حــــــرس احلــــــدود

اجلـــــــرائم الـــــــيت تقـــــــع ضـــــــمن كـــــــل حبســـــــب املهـــــــام املوكولـــــــة إليـــــــه يف   ،القـــــــوات املســـــــلحة
  .اختصاص كل منهم

  .حمافظي احملافظات ورؤساء املراكز -٤

  .يف اجلرائم اليت ترتكب على متنها ،رؤساء املراكب السعودية البحرية واجلوية -٥

                                                           

  .ه١٤٢٢/ ٧/ ١٤التاريخ  ٣٩/نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، الصادر باملرسوم  امللكي رقم م )١(
. د –ارنة دراسة مق –املوجز يف الضبطية القضائية والتحقيق االبتدائي وفقًا لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ) ٢(

  .  ١٩رضا محدي مالح،  ص 
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  .رؤساء مراكز هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، يف حدود اختصاصهم -٦

ــــــوا صــــــالح -٧ يات الضــــــبط اجلنــــــائي، مبوجــــــب أنظمــــــة املــــــوظفني واألشــــــخاص الــــــذي خول
  .خاصة

اجلهــــــات واللجــــــان واألشــــــخاص الــــــذين يكلفــــــون بــــــالتحقيق، حبســــــب مــــــا تقضــــــي بــــــه  -٨
  ." األنظمة

مـــــــن نظـــــــام اإلجـــــــراءات اجلزائيـــــــة الســـــــعودي  )٢٦(مـــــــن املـــــــادة  )٧( اســـــــتناداً للفقـــــــرةو     
ـــــــيت تقضـــــــي بـــــــأن  ـــــــائي، ال ـــــــذي خولـــــــوا صـــــــالحيات الضـــــــبط اجلن املـــــــوظفني واألشـــــــخاص ال

فهـــــؤالء يقومـــــون بأعمـــــال الضـــــبط اجلنـــــائي حبســـــب املهـــــام املوكلـــــة  ،وجـــــب أنظمـــــة خاصـــــةمب
فــــــإن وحــــــدة التحريــــــات املاليــــــة  وعلــــــى هــــــذا ،إلــــــيهم بالنســــــبة للجــــــرائم املتعلقــــــة بأعمــــــاهلم 

ـــــيت ورد ذكرهـــــا يف نظـــــام مكافحـــــة غســـــل األمـــــوال  ٣٩/الصـــــادر باملرســـــوم امللكـــــي رقـــــم م ال
ائيــــــــة مســــــــتقلة جــــــــاء بإنشــــــــائها نظــــــــام هــــــــي جهــــــــة ضــــــــبط جن ،ه١٤٢٤/ ٢٥/٦وتــــــــاريخ 
مــــــن نظــــــام اإلجــــــراءات اجلزائيــــــة منحــــــت وحــــــدة ) ٢٦(مــــــن املــــــادة  )٧(قرة ففــــــال ،خــــــاص

 ،بـــــاجلرائم املوكـــــل إلـــــيهمالتحريـــــات املاليـــــة صـــــالحيات رجـــــال الضـــــبط اجلنـــــائي فيمـــــا يتعلـــــق 
الضــــــــبط اجلنــــــــائي فيمــــــــا يتعلــــــــق بوظــــــــائفهم خيضــــــــعون إلشــــــــراف هيئــــــــة  هــــــــذا فــــــــإن رجــــــــال

مــــــــن نظــــــــام اإلجــــــــراءات  ٢٥عــــــــاء العــــــــام وهــــــــذا مــــــــا نصــــــــت عليــــــــه املــــــــادة التحقيــــــــق واإلد
خيضــــــــع رجــــــــال الضــــــــبط اجلنــــــــائي فيمــــــــا يتعلــــــــق بوظــــــــائفهم يف الضــــــــبط :" بــــــــأن  ،اجلزائيــــــــة

وللهيئـــــــة أن . اجلنــــــائي املقـــــــررة يف هــــــذا النظـــــــام، إلشــــــراف هيئـــــــة التحقيــــــق واالدعـــــــاء العــــــام
فـــــة لواجباتــــه أو تقصـــــري تطلــــب مــــن اجلهـــــة املختصــــة النظــــر يف أمـــــر كــــل مـــــن تقــــع منــــه خمال

يف عملـــــــه، وهلـــــــا أن تطلـــــــب رفـــــــع الـــــــدعوى التأديبيـــــــة عليـــــــه، دون إخـــــــالل بـــــــاحلق يف رفـــــــع 
  ." الدعوى اجلزائية

وحــــــدة التحريــــــات املاليــــــة هــــــم مــــــن رجــــــال الضــــــبط  فــــــإن أعضــــــاء وعلــــــى هــــــذا األســــــاس   
   .اجلنائي
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  املطلب الثالث
  سل األموالسلطات رجال الضبط اجلنائي اجتاه جرمية متويل عمليات غ

  

 ،وحــــــدة التحريــــــات املاليـــــــة هــــــم مــــــن رجـــــــال الضــــــبط اجلنـــــــائي أعضـــــــاءاتضــــــح لنــــــا أن     
وقـــــد نصـــــت املـــــادة  ،وبالتـــــايل فهـــــم يقومـــــون جبمـــــع املعلومـــــات عـــــن قضـــــايا غســـــل األمـــــوال

  -علـــــى رجـــــال الضـــــبط اجلنـــــائي : " مـــــن نظـــــام اإلجـــــراءات اجلزائيـــــة الســـــعودي بأنـــــه )٢٧(
ــــــرد إلــــــيهم يف مجيــــــع أن يقبلــــــوا ال -كــــــل حســــــب اختصاصــــــه  بالغــــــات والشــــــكاوى الــــــيت ت

اجلــــــــرائم، وأن يقومــــــــوا بفحصــــــــها ومجــــــــع املعلومــــــــات املتعلقــــــــة ــــــــا يف حمضــــــــر موقــــــــع عليــــــــه 
مـــــنهم، وتســـــجيل ملخصـــــها يف ســـــجل يعـــــد لـــــذلك، مـــــع إبـــــالغ هيئـــــة التحقيـــــق واالدعـــــاء 

وجيــــــب أن ينتقــــــل رجـــــــل الضــــــبط اجلنــــــائي بنفســـــــه إىل حمــــــل احلـــــــادث . العــــــام بــــــذلك فـــــــورا
ظــــــــة عليــــــــه، وضــــــــبط كــــــــل مــــــــا يتعلــــــــق باجلرميــــــــة، واحملافظــــــــة علــــــــى أدلتهــــــــا، والقيــــــــام للمحاف

وعليــــــه أن يثبــــــت مجيــــــع هــــــذه اإلجــــــراءات يف احملضــــــر . بــــــاإلجراءات الــــــيت تقتضــــــيها احلــــــال
  ." اخلاص بذلك

لرجـــــال الضــــبط اجلنـــــائي يف أثنـــــاء : " مـــــن النظـــــام ذاتــــه أنـــــه  )٢٨( كمــــا نصـــــت املــــادة      
ـــــــديهم معلومـــــــات عـــــــن الوقـــــــائع اجلنائيـــــــة  مجـــــــع املعلومـــــــات، أن يســـــــتمعوا إىل أقـــــــوال مـــــــن ل

وهلــــــم أن  ،ومرتكبيهــــــا، وأن يســــــألوا مــــــن نســــــب إليــــــه ارتكاــــــا ويثبتــــــوا ذلــــــك يف حماضــــــرهم
  ." يستعينوا بأهل اخلربة من أطباء وغريهم، ويطلبوا رأيهم كتابة

أمـــــا فيمـــــا ختـــــتص  ،)مجـــــع االســـــتدالالت(هـــــذا هـــــو اإلطـــــار العـــــام إلجـــــراءات الضـــــبط     
بيـــــــان بأعمـــــــال ) ١١( بـــــــه جـــــــرائم متويـــــــل عمليـــــــات غســـــــل األمـــــــوال فإنـــــــه جـــــــاء يف املـــــــادة

: " حيــــث نصــــت ،االســــتدالل الــــيت تقــــوم بــــه وحــــدت التحريــــات املاليــــة اجتــــاه هــــذه اجلــــرائم
، ويكــــــون مــــــن )وحــــــدة التحريــــــات املاليــــــة(تنشــــــأ وحــــــدة ملكافحــــــة غســــــل األمــــــوال تســــــمي 
لتقـــــارير عـــــن املعـــــامالت املشـــــبوهة يف مجيـــــع مســـــؤولياا تلقـــــي البالغـــــات وحتليلهـــــا وإعـــــداد ا
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املؤسســـــات املاليـــــة وغـــــري املاليـــــة وحتـــــدد الالئحـــــة التنفيذيـــــة هلـــــذا النظـــــام مقـــــر هـــــذه الوحـــــدة 
  .وتشكليها واختصاصاا وكيفية ممارسة مهامها وارتباطها

بعــــــض اإلجــــــراءات الــــــيت يقــــــوم ــــــا رجــــــال الضــــــبط اجلنــــــائي يف  ســــــألقي الضــــــوء علــــــىو     
دف الكشـــــف والتحـــــري عـــــن عمليـــــات غســـــل هلـــــتـــــأيت هـــــذه اإلجـــــراءات و  ،هـــــذه الوحـــــدة

علـــــى املـــــتهم أو  ألجـــــل إثبـــــات اجلرميـــــة باألدلـــــة والقـــــرائناألمـــــوال وتركيـــــز املســـــؤولية اجلنائيـــــة 
  :ومن هذه اإلجراءات ما يلي  ،املتهمني
���א
	-)���:��و���
�:� �

ــــــــأيت علــــــــى رأس هــــــــرم اختصاصــــــــات وحــــــــدة التحريــــــــات املاليــــــــة يف املم     لكــــــــة العربيــــــــة ي
ـــــــام مكافحــــــــة غســــــــل األمــــــــوال  ،ســــــــعوديال يف حيــــــــث أوضــــــــحت الالئحــــــــة التنفيذيــــــــة لنظـ

البالغــــــــــات أن تقــــــــــوم بتلقــــــــــي ممثلــــــــــة يف قســــــــــم  الوحــــــــــدةأن علــــــــــى ، )أ /  ١١/٣( املــــــــــادة
مـــــن املؤسســـــات املاليـــــة وغـــــري املاليـــــة واجلهـــــات احلكوميـــــة األخـــــرى البالغـــــات الـــــواردة إليهـــــا 

ــــــات الــــــيت يشــــــتواأل ــــــل اإلرهــــــابفــــــراد عــــــن العملي  ،به يف أــــــا جرميــــــة غســــــيل أمــــــوال أو متوي
  .ويتضح من أن دائرة التبليغ هنا واسعة كالً حبسبه

كمــــــا أن الوحــــــدة تقــــــوم بإعــــــداد منوذجــــــاً خاصــــــا بــــــاإلبالغ عــــــن العمليــــــات املشـــــــتبهة     
/ ١١( وهــــذا مــــا نصــــت عليــــه الالئحــــة التنفيذيــــة لنظــــام مكافحــــة غســــل األمــــوال يف املــــادة

إعـــــــداد النمـــــــاذج الـــــــيت تســـــــتخدم يف ..:".أن الوحـــــــدة ختـــــــتص بـــــــاآليتتقـــــــول حيـــــــث ) ه/٣
ـــــيت يشـــــتبه يف أـــــا غســـــل أمـــــوال  ـــــات ال ـــــة عـــــن العملي ـــــة وغـــــري املالي إبـــــالغ املؤسســـــات التالي
أو متويــــــل اإلرهــــــاب تشــــــمل علــــــى بيانــــــات تعينهــــــا علــــــى القيــــــام بأعمــــــال مجــــــع املعلومــــــات 

  ."إذا اقتضى األمر والتحليل والتحري والتسجيل يف قاعدة البيانات وحتديثها
ومــــن هنـــــا فـــــإن قســـــم البالغــــات يقـــــوم بتلقـــــي البالغـــــات الــــواردة حـــــول العمليـــــات الـــــيت     
هلــــا عالقــــة بغســــل األمــــوال  ت حــــول ماهيتهــــا والغــــرض منهــــا أو أن الشــــكوك والشــــبهاريتثــــ

ويســـــــتقبل القســـــــم البالغـــــــات بـــــــأي طريقـــــــة كانـــــــت ســـــــواًء بواســـــــطة  ،أو متويـــــــل اإلرهـــــــاب
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وعنــــد تلقــــي اإلبــــالغ عــــن طريــــق اهلــــاتف فإنــــه  ،أيــــة وســــيلة أخــــرى الفــــاكس أو اهلــــاتف أو
ــــــة يف أســــــرع وقــــــت ممكــــــن ــــــبالغ بــــــأي طريقــــــة كتابي ــــــد هــــــذا ال ــــــة تلقــــــي  .يــــــتم تأكي ويف حال

  البالغات يتم توثيقها يف سجالت 
���"�#�:����
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0���א�<

�.و�� �

ت خيـــــــــتص رجـــــــــال الضـــــــــبط اجلنـــــــــائي يف وحـــــــــدة التحريـــــــــات املاليـــــــــة جبمـــــــــع البالغـــــــــا      
وحتليلهـــــا وإجـــــراء التحريـــــات الالزمـــــة يف الكشـــــف عـــــن جـــــرائم غســـــل األمـــــوال ويـــــتم ذلـــــك 

املعلومــــــات الــــــواردة مــــــن قســــــم البالغــــــات املتعلقــــــة ــــــذه العمليــــــة املشــــــتبه  ،بوســــــائل  منهــــــا
وللوحــــــــدة يف ذلــــــــك  ،غســــــــل لألمــــــــوال أو متويــــــــل اإلرهــــــــاب وحتليلهــــــــافيهــــــــا بأــــــــا عمليــــــــة 

، وكــــــذلك يــــــتم ختصــــــني مــــــن اجلهــــــات ذات العالقــــــةاالســــــتعانة مبــــــن تــــــراه مــــــن اخلــــــرباء وامل
التحــــــري  امليــــــداين مــــــن قبــــــل أعضــــــاء الوحــــــدة أو باالســــــتعانة مجــــــع املعلومــــــات عــــــن طريــــــق 

: لالئحـــــة التنفيذيـــــة حيـــــث تقـــــولمـــــن ا) ز( ة األمنيـــــة كمـــــا أوضـــــحت ذلـــــك فقـــــربـــــاألجهز 
ـــــــك مـــــــن " تقـــــــوم وحـــــــدة التحريـــــــات املاليـــــــة بالبحـــــــث وحتـــــــرى امليـــــــداين وهلـــــــا أن تطلـــــــب ذل

هــــــــات األمنيــــــــة بالبحــــــــث والتحــــــــري بقطاعــــــــات وزارة الداخليــــــــة وعنــــــــد قيــــــــام الــــــــدالئل اجل
الكافيـــــة بـــــأن العمليـــــات الـــــواردة يف الـــــبالغ هلـــــا عالقـــــة بغســـــل األمـــــوال أو متويـــــل اإلرهـــــاب 
تقــــــوم بإحالتهــــــا للجهــــــة املختصــــــة بــــــالتحقيق مــــــع إعــــــداد تقريــــــر مفصــــــل يتضــــــمن بيانــــــات  

ارتكاــــــا وعــــــن مرتكبيهــــــا وماهيــــــة هــــــذه كافيــــــة عــــــن اجلرميــــــة الــــــيت قامــــــت الــــــدالئل علــــــى 
   ".الدالئل مشفوعاً بالرأي مرفق بة كافة الوثائق واملستندات واملعلومات ذات الصلة
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مـــــــن أهـــــــم األعمـــــــال يف مرحلـــــــة االســـــــتدالل الـــــــيت تقـــــــوم بـــــــه وحـــــــدة التحريـــــــات املاليـــــــة     
ام علـــــى األمـــــوال واملمتلكـــــات طلـــــب احلجـــــز التحفظـــــي مـــــن هيئـــــة التحقيـــــق واإلدعـــــاء  العـــــ

مـــــن  ١٢وذلـــــك طبقـــــاً ملـــــا نصـــــت عليـــــه املـــــادة  ،والوســـــائط املرتبطـــــة جبرميـــــة غســـــل األمـــــوال
ــــد التأكــــد مــــن قيــــام شــــبهة : " نظــــام مكافحــــة غســــل األمــــوال  لوحــــدة التحريــــات املاليــــة عن
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أن تطلــــــــب مــــــــن اجلهــــــــة املختصــــــــة بــــــــالتحقيق القيــــــــام بــــــــاحلجز التحفظــــــــي علــــــــى األمــــــــوال 
الوســــــائط املرتبطــــــة جبرميــــــة غســــــل األمــــــوال ملــــــدة ال تزيــــــد عــــــن عشــــــرين يومــــــاً واملمتلكــــــات و 

ــــــك فيكــــــون بــــــأمر وإذا اقتضــــــى األمــــــر اســــــتمرار مــــــ قضــــــائي مــــــن دة احلجــــــز أطــــــول مــــــن ذل
   ".احملكمة املختصة 

واحلجــــــز التحفظـــــــي عرفتـــــــه املـــــــادة األوىل مـــــــن نظــــــام مكافحـــــــة غســـــــل األمـــــــوال حيـــــــث     
ألمــــــوال واملتحصــــــالت أو حتويلهــــــا أو تبــــــديلها احلظــــــر املؤقــــــت علــــــى نقــــــل ا:" ل بأنــــــه تقــــــو 

أو التصــــرف فيهــــا أو وضــــع اليــــد عليهــــا أو حجزهــــا بصــــورة مؤقتــــة اســــتناداً إىل أمــــر صــــادر 
  ."من حمكمة أو سلطة خمتصة 

وعلــــى هــــذا جنــــد أن احلجــــز التحفظــــي يعتــــرب مــــن ضــــمن اإلجــــراءات التحفظيــــة الــــيت       
وال مــــن حيــــث كونـــــه إجــــراًء حيـــــول دون تلعــــب دوراً مهمــــاً يف عمليـــــة مكافحــــة غســــل األمـــــ

  فقدان أثر حمل اجلرمية وتتبعه
)١(.  

صــــــادر مـــــــن وحـــــــدة التحريــــــات املاليـــــــة وملـــــــدة وأمــــــر احلجـــــــز التحفظــــــي هـــــــو خطـــــــاب      
وعلــــــــى هـــــــذا يتعــــــــني أن يســـــــتويف الطلــــــــب  ،حمـــــــدودة قابلـــــــة للزيــــــــادة عنـــــــد احلاجــــــــة لـــــــذلك

لتنفيذيـــــــة لنظـــــــام مكافحـــــــة مـــــــن الالئحـــــــة ا) ١٢/٣( البيانـــــــات املنصـــــــوص عليهـــــــا يف املـــــــادة
يــــــتم طلــــــب احلجــــــز التحفظــــــي مبــــــذكرة تتضــــــمن بيانــــــاً وافيــــــاً عــــــن حيــــــث  ،غســــــل األمــــــوال

  -:األيت 
معلومــــــــات تفصــــــــيلية عــــــــن األشــــــــخاص املــــــــراد احلجــــــــز علــــــــى أمــــــــواهلم أو ممتلكــــــــام أو  - أ

  .وسائطها
  .حتديد األموال واملمتلكات والوسائط املراد حجزها - ب
  .واألسباب املؤكدة واملؤيدة للطلباملشبهات واحليثيات   -ج
  .مدة احلجز التحفظي مبا ال يزيد عن املدة احملددة يف هذه املادة -د

                                                           

  .٢٤٠جرمية غسل األموال يف النظام السعودي واالتفاقيات الدولية، سعود الغامدي، مرجع سابق، ص ) ١(
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مفـــــــاد ذلـــــــك أي التصـــــــرف يف إجـــــــراءات مجـــــــع االســـــــتدالل الـــــــيت قامـــــــت ـــــــا وحـــــــدة      
  : التحريات املالية ؛ وهذا األمر يكون بني حالتني 

ـــــــال إمـــــــا أن تكـــــــون إ .١ ـــــــة حي جـــــــراءات الوحـــــــدة بشـــــــأن البالغـــــــات ذات دالئـــــــل كافي
عـــــن فتعـــــد الوحـــــدة تقريـــــر مفصـــــل يتضـــــمن بيانـــــات كافيـــــة  ،جرميـــــة غســـــل األمـــــوال

مشــــــفوعاً بــــــالرأي مرفــــــق بــــــه كافــــــة الوثــــــائق واملســــــتندات واملعلومــــــات ذات  ،اجلرميــــــة
   .من الالئحة التنفيذية)  ز/ ٣/ ١١( وهذا ما فسرته املادة ،الصلة

عـــــن عـــــدم قيـــــام الـــــدالئل أو الشـــــبهة تســـــفر أعمـــــال وحـــــدة التحريـــــات املاليـــــة وإمـــــا  -٢
املنصـــــــوص عليهـــــــا يف املـــــــادة الثانيـــــــة مـــــــن هـــــــذا   علـــــــى ارتكـــــــاب أي مـــــــن األفعـــــــال

ط مـــــــــن / ١١/٣وهـــــــــذا مــــــــا فســـــــــرته املــــــــادة  ،وعنــــــــدها حتـــــــــف البالغــــــــات النظــــــــام
  . الالئحة التنفيذية
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 املبحث الثاني

وفيه  تحقيق يف جرمية متويل عمليات غسل  األموال،ال تإجراءا
  : مطلبان

• ��
�ط
  .إجراءا ت التحقيق في الجريمة:  א!ولא

• ��
�ط
 .واإلدعاء التحقيقجهة االختصاص في  :�א
#�"�א
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  :متهيد وتقسيم 
إىل قيــــــام الــــــدالئل ) مجــــــع االســــــتدالل (جــــــراءات مجــــــع الضــــــبط اجلنــــــائي إذا انتهــــــت إ      

الكافيـــــــــة بشـــــــــأن وقـــــــــوع إحـــــــــدى اجلـــــــــرائم املنصـــــــــوص عليهـــــــــا يف نظـــــــــام مكافحـــــــــة غســـــــــل 
إىل هيئــــــــة التحقيــــــــق واإلدعــــــــاء  وراقاأل املاليــــــــة حتيــــــــل األمــــــــوال، فــــــــإن وحــــــــدت التحريــــــــات

مـــــن نظـــــام مكافحـــــة ) ٢٧(وفقـــــاً ملـــــا نصـــــت عليـــــه املـــــادة لتتـــــوىل التحقيـــــق يف اجلرميـــــة العـــــام 
غســـــل األمـــــوال، وتتبـــــع اهليئـــــة يف ذلـــــك اإلجـــــراءات املنصـــــوص عليهـــــا يف نظـــــام اإلجـــــراءات 

  : ذلك على النحو التايل سأتناول و  ،اجلزائية يف مجيع مراحا سري الدعوى اجلزائية

• ��
�ط
  .إجراءا ت التحقيق يف اجلرمية :�א!ولא

• ��
�ط
 .اإلدعاءو  التحقيقجهة االختصاص يف  :�א
#�"�א
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  األولاملطلب 
  ت التحقيق يف اجلرميةإجراءا

  

جمموعــــــة مــــــن اإلجــــــراءات الــــــيت تباشــــــرها ســــــلطة التحقيــــــق بغــــــرض البحــــــث : التحقيــــــق     
ــــــة ــــــب عــــــن األدل ــــــة لتقــــــدمي  ،عــــــن احلقيقــــــة والتنقي ــــــة األدل واختــــــاذ القــــــرار بشــــــأن مــــــدى كفاي

  .)١(  املتهم للمحاكمة
ايا غســــــــل األمــــــــوال مــــــــن خــــــــالل دائــــــــرة التحقيــــــــق يف تباشــــــــر اهليئــــــــة التحقيــــــــق يف قضــــــــ    

     :قضايا االعتداء على األموال ويتمثل دورها فيما يلي 

�:�א
/&ع�א!ول�P�
�.��ص�و�د:ق��و&אق�א �

بعـــــــد صـــــــدور الـــــــبالغ مـــــــن وحـــــــدة التحريـــــــات املاليـــــــة إىل دائـــــــرة التحقيـــــــق يف قضـــــــايا     
حتـــــال القضـــــية إىل ،األموالبـــــالقبض علـــــى مـــــتهم يف جرميـــــة غســـــل  األمـــــوالاالعتـــــداء علـــــى 

ــــــديها للمتابعــــــة واالطــــــالع علــــــى ســــــري إجــــــراءات القضــــــية والتأكــــــد مــــــن تكامــــــل  ،حمقــــــق ل
ــــــق بعــــــد دراســــــة ،أوراق القضــــــية القضــــــية وفحصــــــها ومعرفــــــة  يباشــــــر احملقــــــق دوره يف التحقي

  .، واستيفاء النواقص إن وجدتمالبساا

&/
�."د��א
�	&אI:�ع�א
#�"��א �

ـــــة تتعلـــــق قـــــد يســـــتدعي األمـــــر إىل     ـــــرأيهم اجتـــــاه مســـــألة معين ـــــدب اخلـــــرباء لالســـــتعانة ب  ن
نظــــــــام  مــــــــن الئحــــــــة) و/ ١١/٣(جــــــــاء يف املــــــــادة حيــــــــث  ،ــــــــذه اجلرميــــــــة املشــــــــتبه فيهــــــــا

ـــــــراه مـــــــن اخلـــــــرباء .. .: "مكافحـــــــة غســـــــل األمـــــــوال  ـــــــك االســـــــتعانة مبـــــــن ت وللوحـــــــدة يف ذل
    ." واملختصني من اجلهات ذات العالقة

إذ أجـــــــازت ذلـــــــك املـــــــادة  ،دب مـــــــن رجـــــــال الضـــــــبط اجلنـــــــائيأن ينـــــــكمـــــــا أن احملقـــــــق       
للمحقـــــق أن ينـــــدب كتابـــــة أحـــــد رجـــــال الضـــــبط اجلنـــــائي للقيـــــام بـــــإجراء معـــــني  أن ) ٦٥(

   .أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب املتهم
                                                           

  .٥٠١مرجع سابق،   ، حممود جنيب حسين،-القسم العام  –شرح قانون العقوبات  )١(
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ويف جرميــــــة غســــــل األمــــــوال قــــــد يســــــتدعي األمــــــر إىل نــــــدب اخلــــــرباء ومعرفــــــة احلقيقــــــة       
ومــــــن اخلــــــرباء املمكــــــن  ،ن طبيعــــــة غســــــل األمــــــوال أــــــا غامضــــــة معقــــــدةألن مــــــ ،الغامضــــــة

أو خبـــــــري  ،أو خبـــــــري يف ســـــــوق األســـــــهم ،أو حماســـــــب قـــــــانوين ،اســـــــتدعائهم خبـــــــري بنكـــــــي
  .وغريها من ااالت ،أو يف جمال االقتصاد ،يف جمال االستثمار

��
�#

و����:�א
/&ع�א'�
ش�א�/�
�.א �

لتحقيـــــق اهلامـــــة الـــــيت ـــــدف للبحـــــث عـــــن أدلـــــة يعـــــد التفتـــــيش إجـــــراء مـــــن إجـــــراءات ا     
 ،وجيـــــري يف حمـــــل خـــــاص يتمتـــــع باحلرمـــــة بغـــــض النظـــــر عـــــن إدارة صـــــاحبه ،اجلرميـــــة املرتكبـــــة

وهلـــــذا فهـــــو يشـــــكل مساســـــاً حبريـــــات  ،علـــــى قـــــدر اإلجبـــــار واإلكـــــراهوهـــــو إجـــــراء ينطـــــوي 

م ولقـــــد عـــــرف نظـــــام مكافحـــــة اجلـــــرائ ،)١( وحقـــــوق األفـــــراد واعتـــــداء علـــــى مكنـــــون أســـــرارهم
بنــــــــــاء   ،ه٨/٣/١٤٢٨وتــــــــــاريخ ) ١٧/م (املعلوماتيــــــــــة الصــــــــــادر باملرســــــــــوم امللكــــــــــي رقــــــــــم 

:" النظــــــام املعلومــــــايت بأنــــــه ،ه٧/٣/١٤٢٨وتــــــاريخ ) ٧٩(علــــــى قــــــرار جملــــــس الــــــوزراء رقــــــم 
  ."وتشمل احلاسبات اآللية ،اراجمموعة برامج وأدوات معينه ملعاجلة البيانات وإد

ن إجــــــراءات مجـــــع األدلـــــة املســـــتخدمة والتقليديــــــة يف آن فيعتـــــرب التفتـــــيش املعلومـــــايت  مـــــ    
ــــــل اإللكــــــرتوين وضــــــبط  ــــــة وشــــــبكة اهلــــــاتف والتحوي ــــــيش أجهــــــزة احلاســــــبات اآللي واحــــــد تفت
املعلومـــــــات املخزنـــــــة فيهـــــــا أي وضـــــــعها حتـــــــت تصـــــــرف ســـــــلطة التحقيـــــــق والـــــــتحفظ عليهـــــــا 

و البحــــــــث عــــــــن أيــــــــة آثــــــــار ميكــــــــن أن تكشــــــــف ،)٢(  حــــــــىت انتهــــــــاء التحقيــــــــق يف القضــــــــية
  .بسات هذه اجلرميةمال
ــــــيت جيــــــري التحقيــــــق فيهــــــا جرميــــــة غســــــل أمــــــوال      فللمحقــــــق أن ومبــــــا أن هــــــذه اجلرميــــــة ال

مــــــن نظــــــام اإلجــــــراءات  ٤٢يفــــــتش املــــــتهم الــــــذي مت قبضــــــه وفقــــــاً ملــــــا نصــــــت عليــــــه املــــــادة 
يف األحـــــوال الـــــيت جيـــــوز فيهـــــا القـــــبض  -جيـــــوز لرجـــــل الضـــــبط اجلنـــــائي : " اجلزائيـــــة ونصـــــها 

                                                           

  .٨النظرية العامة للتفتيش، سامي حسىن احلسني، ص ) ١(
  . ١٨٤صول التحقيق اجلنائي وتطبيقاا يف اململكة العربية السعودية، تاج عبد الرمحن الدين مدين، ص أ )٢(
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فـــــإذا مل ." أن يفتشـــــه، ويشـــــمل التفتـــــيش جســـــده ومالبســـــه وأمتعتـــــه -هم نظامـــــا علـــــى املـــــت
ــــه طبقــــاً للقواعــــد العامــــة املنصــــوص  ،يكــــن املــــتهم مقبوضــــاً عليــــه يصــــدراً إذنــــاً بــــالتفتيش علي

ويـــــتم تفتـــــيش كـــــل مـــــا أعـــــد أو أســـــتخدم بـــــأي شـــــكل  عليهـــــا يف نظـــــام اإلجـــــراءات اجلزائيـــــة 
آيل يف مســـــكن املـــــتهم أو غـــــريه فـــــإذا وجـــــد جهـــــاز حاســـــب  ،كـــــان جلرميـــــة غســـــل األمـــــوال

ووجـــــدت قـــــرائن تفيـــــد أنـــــه حيـــــوز أشـــــياء تتعلـــــق جبرميـــــة غســـــل األمـــــوال الـــــيت وقعـــــت ؛ فهنـــــا 
يـــــتم أخـــــذ إذن بضـــــبط هـــــذا اجلهـــــاز وكـــــل مـــــا يفيـــــد يف كشـــــف هـــــذه اجلرميـــــة وذلـــــك وفقـــــاً 

وللمحقــــــــق أن يفــــــــتش أي  ...:"مــــــــن نظــــــــام اإلجــــــــراءات اجلزائيــــــــة ونصــــــــها ) ٨٠( للمــــــــادة
عنهــــا، وكــــل مــــا  ارتكــــاب اجلرميــــة أو نــــتج يفا حيتمــــل أنــــه اســــتعمل مكــــان ويضــــبط كــــل مــــ

وعلــــى هــــذا إذا مت التفتـــــيش وضــــبط كــــل مـــــا يتعلــــق باجلرميـــــة  ،"...كشــــف احلقيقـــــة  يفيفيــــد 
ويتضــــــمن كــــــل األســــــباب الــــــيت بـُـــــَين عليهــــــا  ،لــــــزم احملقــــــق إعــــــداد حمضــــــراً عــــــن هــــــذه الواقعــــــة

  .ونتائج ذلك
هـــــــزت اهلـــــــاتف وشـــــــبكة اإلنرتنـــــــت لـــــــزم أخـــــــذ وإذا لـــــــزم األمـــــــر إىل التصـــــــنت علـــــــى أج     

ــــه املــــادة  ــــق واإلدعــــاء العــــام وفقــــاً ملــــا نصــــت علي ــــيس هيئــــة التحقي مــــن )  ٥٦(األمــــر مــــن رئ
لـــــــرئيس هيئــــــة التحقيـــــــق واالدعــــــاء العـــــــام، أن يــــــأمر بضـــــــبط :" نظــــــام اإلجـــــــراءات اجلزائيــــــة 

اتفيــــــــة الرســــــــائل واخلطابــــــــات واملطبوعــــــــات والطــــــــرود، ولــــــــه أن يــــــــأذن مبراقبــــــــة احملادثــــــــات اهل
وتســــــــجيلها، مــــــــىت كــــــــان لــــــــذلك فائــــــــدة يف ظهــــــــور احلقيقــــــــة يف جرميــــــــة وقعــــــــت، علــــــــى أن 
يكــــــــون اإلذن مســــــــببا وحمــــــــددا مبــــــــدة ال تزيــــــــد علــــــــى عشــــــــرة أيــــــــام قابلــــــــة للتجديــــــــد وفقــــــــا 

ـــــيش  ." ملقتضـــــيات التحقيـــــق ـــــزم احملقـــــق إعـــــداد حمضـــــراً مبـــــا أســـــفر عـــــن التفت فـــــإذا مت ذلـــــك ل
مـــــــن نظـــــــام  )٤٧(ملـــــــا نصـــــــت عليـــــــه املـــــــادة  ومـــــــا مت ضـــــــبطه أثنـــــــاء التفتـــــــيش وذلـــــــك وفقـــــــاً 

ب أن يتضـــــمن حمضـــــر جيـــــ : "اإلجـــــراءات اجلزائيـــــة حيـــــث بينـــــت مـــــا يشـــــتمل عليـــــه احملضـــــر 
  :التفتيش، ما يلي

  .اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته، وتاريخ التفتيش وساعته -١
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نــــــــص اإلذن الصـــــــــادر بـــــــــإجراء التفتـــــــــيش، أو بيـــــــــان الضـــــــــرورة امللحـــــــــة الـــــــــيت اقتضـــــــــت  -٢
  .تيش بغري إذنالتف

  .أمساء األشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعام على احملضر -٣
  .وصف األشياء اليت ضبطت وصفا دقيقا -٤
إثبـــــات مجيـــــع اإلجـــــراءات الـــــيت اختـــــذت أثنـــــاء التفتـــــيش، واإلجـــــراءات املتخـــــذة بالنســـــبة  -٥

  ". لألشياء املضبوطة
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ولـــــه  ،يف قضـــــايا غســـــل األمـــــوال مســـــاع الشـــــهوداملتبعـــــة يف التحقيـــــق مـــــن اإلجـــــراءات        
وأكـــــدت  ،أمهيـــــة بالغـــــة يف االـــــام ســـــواء كـــــان مســـــاع الشـــــهود مـــــن بـــــاب اإلثبـــــات أو النفـــــي

علــــــى احملقــــــق أن يســــــتمع إىل أقــــــوال :" مــــــن نظــــــام اإلجــــــراءات اجلزائيــــــة بأنــــــه ) ٩٥( املــــــادة
ولــــه . عــــدم الفائــــدة مــــن مساعهــــا الشــــهود الــــذين يطلــــب اخلصــــوم مســــاع أقــــواهلم، مــــا مل يــــر

أن يســــــتمع إىل أقــــــوال مــــــن يــــــرى لــــــزوم مساعــــــه مــــــن الشــــــهود عــــــن الوقــــــائع الــــــيت تــــــؤدي إىل 
فــــــإذا مت مســــــاع الشــــــهود  ." إثبــــــات اجلرميــــــة وظروفهــــــا وإســــــنادها إىل املــــــتهم أو براءتــــــه منهــــــا

وجــــــب علــــــى احملقــــــق إثبــــــات البيانــــــات كاملــــــة عــــــن كــــــل شــــــاهد ومــــــا قــــــال يف شــــــهادته و 
اعهـــــا يف حمضـــــر مـــــن غـــــري تعـــــديل أو شـــــطب أو كشـــــط أو حتشـــــري أو إضـــــافة  إجـــــراءات مس

علـــــــى  : "مـــــــن نظـــــــام اإلجـــــــراءات اجلزائيـــــــة ونصـــــــها ) ٩٦(ادةكمـــــــا أوضـــــــحت ذلـــــــك املـــــــ
اســــــم الشــــــاهد : احملقـــــق أن يثبــــــت يف احملضـــــر البيانــــــات الكاملــــــة عـــــن كــــــل شــــــاهد، تشـــــمل

ين عليـــــه، واملـــــدعي ولقبـــــه وســـــنه، ومهنتـــــه، وجنســـــيته وحمـــــل إقامتـــــه، وصـــــلته بـــــاملتهم، واـــــ
وتـــــدون تلـــــك البيانـــــات وشـــــهادة الشـــــهود، وإجـــــراءات مساعهـــــا يف احملضـــــر  .بـــــاحلق اخلـــــاص

وال يعتمــــــــد شــــــــيء مــــــــن . مــــــــن غــــــــري تعــــــــديل أو شــــــــطب أو كشــــــــط أو حتشــــــــري أو إضــــــــافة
  ."ذلك، إال إذا صدق عليه احملقق والكاتب والشاهد
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ءات التحقيـــــــق وذلـــــــك ملـــــــا يرتتـــــــب عليـــــــه مـــــــن نتـــــــائج يعـــــــد االســـــــتجواب أهـــــــم إجـــــــرا      
ســــؤال املــــتهم " : واالســــتجواب هــــو ،موصــــلة للكشــــف عــــن حقيقــــة جرميــــة غســــل األمــــوال

ــــــــة أو بغــــــــريه مــــــــن املشــــــــاركني يف اجلرميــــــــة أو بالشــــــــهود ــــــــك إلثبــــــــات  ،ومواجهتــــــــه باألدل وذل

  .)١( " التهمة أو نفيها
باألدلــة  تــهومواجه ،االــام املنســوب إليــةمناقشــة املــتهم مناقشــة تفصــيلية يف فاالسـتجواب       

يــــتم مناقشــــة املــــتهم مناقشــــة تفصــــيلية يف هــــذه اجلرميــــة يف جرميــــة غســــل األمــــوال و  ،نفيــــاً وإثباتــــاً 
اصرته باألدلة والرباهني اليت ثبتت عليه يف هذه الدعوى وسؤاله أسئلة دقيقة حول مالبسات حمو 

فإذا مت ذلك فإما أن توقع التهمة على املتهم  ،اهذه اجلرمية وظروفها وشركائه فيها وطرق ارتكا
، فاالســتجواب دلــة والرباهــني الدالــة علــى براءتــهوإمــا أن يقــوم املــتهم بنفــي هــذه الــتهم بتقــدمي األ

  .يعطي ضماناً للمتهم يف تقدمي دفاعه عن هذه اجلرمية املنسوبة لدية
يف املــــــواد مــــــن األوىل  الـــــيت تــــــنظم مرحلــــــة االســـــتجوابدت األحكــــــام اإلجرائيــــــة ر وقـــــد و     

إىل الســــــابعة بعـــــــد املائـــــــة مـــــــن نظـــــــام اإلجـــــــراءات اجلزائيـــــــة، إال التحقيـــــــق يف جـــــــرائم غســـــــل 
وذلــــــك خلطورـــــــا ومتكــــــن اجلنـــــــاة مــــــن هـــــــذه  ،األمــــــوال جيـــــــب أن يعتــــــين بـــــــه احملقــــــق جيـــــــداً 

فـــــــاحملقق البـــــــد أن حيـــــــرص علـــــــى الفهـــــــم التـــــــام هلـــــــذه القضـــــــية ومعرفـــــــة  ،العمليـــــــة اإلجراميـــــــة
ــــــده درايــــــة بأســــــاليب مرتكبيهــــــاو  ،مالبســــــاا ــــــه و  ،يكــــــون عن ــــــى أن تكــــــون عبارت  حيــــــرص عل

ولـــــيكن احملقـــــق حاضـــــر  ،وشـــــاملة ألبعـــــاد  القضـــــية ليخـــــرج بنتيجـــــة واضـــــحة وحمـــــددةدقيقـــــة 
  .الذهن متيقظ فطن لديه القدرة على ربط املعلومات بني أقوال املتهم

همـــــــة علـــــــى فاالســـــــتجواب مرحلـــــــة خطـــــــرية مهمـــــــة للكشـــــــف عـــــــن احلقيـــــــق وإقامـــــــة الت     
   .املتهم لتقدميها أما اجلهة املختصة يف إصدار احلكم عليه

  
                                                           

  . لنظام اإلجراءات اجلزائية ةمشروع الالئحة التنفيذي) ١(
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  الثانياملطلب 
  واإلدعاء التحقيقجهة االختصاص يف 

  

ــــــــق واإلدعــــــــاء العــــــــام هــــــــي الســــــــلطة        األصــــــــل يف النظــــــــام الســــــــعودي أن هيئــــــــة التحقي
ــــــك وفــــــق مــــــا أكدتــــــه املــــــادة     املختصــــــة بــــــالتحقيق واإلدعــــــاء يف قضــــــايا غســــــل األمــــــوال وذل

ـــــة  )١٤( ـــــق : " مـــــن نظـــــام اإلجـــــراءات اجلزائي ـــــق واالدعـــــاء العـــــام التحقي ـــــة التحقي ـــــوىل هيئ تت
  ." واالدعاء العام، طبقا لنظامها والئحتها

حيـــــــث  ،وعلـــــــى هـــــــذا جنـــــــد أن نظـــــــام مكافحـــــــة غســـــــل األمـــــــوال وافـــــــق هـــــــذا األصـــــــل     
دعـــــــاء تتـــــــوىل هيئـــــــة التحقيـــــــق واإلدعـــــــاء العـــــــام التحقيـــــــق واإل: " بـــــــأن ) ٢٧(نصـــــــت املـــــــادة

  ."العام أمام احملاكم العامة يف اجلرائم الواردة يف هذا النظام 
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غســــــل األمــــــوال ووجــــــدت متويــــــل عمليــــــات إذا انتهــــــى التحقيــــــق مــــــع املــــــتهم يف جرميــــــة      
 فهنـــــا جيـــــب أن يقـــــرر ،ة غســـــل أمـــــوالاألدلـــــة الكافيـــــة الـــــيت تثبـــــت أن املـــــتهم مرتكـــــب جرميـــــ

ـــــــدعوى إىل اجلهـــــــة املختصـــــــة للفصـــــــل يف هـــــــذه اجلرميـــــــة ،احملقـــــــق توجيـــــــه االـــــــام  ،ويرفـــــــع ال
إذا رأى احملقـــــــق  :")  ١٢٦(وهـــــــذا مـــــــا نـــــــص عليـــــــه نظـــــــام اإلجـــــــراءات اجلزائيـــــــة يف املـــــــادة 

، بعـــــد انتهـــــاء التحقيـــــق أن األدلـــــة كافيـــــة ضـــــد املـــــتهم ترفـــــع الـــــدعوى إىل احملكمـــــة املختصـــــة
  ." ويكلف املتهم باحلضور أمامها

ومعلــــــوم أن احملكمــــــة املختصــــــة الــــــيت تنظــــــر وتفصــــــل يف جرميــــــة متويــــــل عمليــــــات غســــــل     
مــــــن نظــــــام مكافحــــــة )  ٢٦( األمــــــوال هــــــي احملــــــاكم العامــــــة طبقــــــاً ملــــــا نصــــــت عليــــــة املــــــادة

 ."ختــــــتص احملــــــاكم العامــــــة يف مجيــــــع اجلــــــرائم الــــــواردة يف هــــــذا النظــــــام : " غســــــل األمــــــوال 
يصــــدره ) وثيقــــة اــــام ( يــــتم ذلــــك برفــــع الــــدعوى إىل احملكمــــة العامــــة مبوجــــب قــــرار اــــام و 

  .احملقق بدائرة التحقيق يف قضايا االعتداء على املال بذا اخلصوص
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اإلجـــــــراءات اجلزائيـــــــة علـــــــى اختصـــــــاص هيئـــــــة التحقيـــــــق واإلدعـــــــاء العـــــــام  أكـــــــد نظـــــــام     
الـــــوارد يف نظامهـــــا واملتعلـــــق يف مباشـــــرة الـــــدعوى اجلزائيـــــة واإلدعـــــاء أمـــــام احملـــــاكم املختصـــــة 

ختــــــتص هيئــــــة التحقيـــــــق واالدعــــــاء العــــــام وفقـــــــا : " ) ١٦( وذلــــــك طبقــــــاً ملــــــا ورد يف املـــــــادة
ا أمام احملكمة املختصةلنظامها بإقامة الدعوى اجلزائية ومباشر ".   

أســـــند مهمـــــة اإلدعـــــاء يف جـــــرائم متويـــــل  هويف نظـــــام مكافحـــــة غســـــل األمـــــوال جنـــــد أنـــــ     
ـــــــات غســـــــل األمـــــــوال أمـــــــا ـــــــق واإلدعـــــــاء العـــــــام وفقـــــــاً  معملي ـــــــة التحقي احملـــــــاكم العامـــــــة  هليئ

التحقيــــــق واإلدعـــــاء أمـــــام احملــــــاكم  هيئـــــة التحقيــــــق واإلدعـــــاء العـــــامتتـــــوىل : " )٢٧( للمـــــادة
  ."يف اجلرائم الواردة يف هذا النظام لعامة ا

ــــــــــد رمســــــــــت املــــــــــواد      ــــــــــى املــــــــــدعي ) ١٦١-١٦٠- ١٥٧( وق ــــــــــة عل اإلجــــــــــراءات الواجب
تنفيــــــذاً هلــــــذا الــــــدور وذلــــــك مــــــن خــــــالل إعــــــداد الئحــــــة الــــــدعوى العامــــــة الــــــيت تتلــــــى علــــــى 

مـــــع التأكيـــــد علـــــى املـــــدعى حبضـــــور جلســـــات احملاكمـــــة يف احلـــــق العـــــام يف اجلـــــرائم  ،املـــــتهم
الـــــــيت متـــــــس أمـــــــن  ةاخلطـــــــري  ةوجرميـــــــة غســـــــل األمـــــــوال تعـــــــد مـــــــن اجلـــــــرائم الكبـــــــري  ،ةلكبـــــــري ا

واقتصـــــاد الـــــبالد، وفيمـــــا عـــــدا ذلـــــك يلزمـــــه احلضـــــور إذا طلبـــــه القاضـــــي أو ظهـــــر للمـــــدعي 
  .ما يستدعي حضوره

ممــــــن نظــــــام اإلجــــــراءات اجلزائيــــــة دور املــــــدعي ) ١٩٣-١٧٤(  كمــــــا حــــــددت املادتــــــان     
اجللســـــة وحقـــــه يف التعقيـــــب علـــــى أقـــــوال املـــــدعى عليـــــه أو وكيلـــــه أو  العـــــام يف املرافعـــــة أثنـــــاء

  .وحقه يف طلب متيز احلكم الصادر من احملكمة املختصة ،حماميه
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  اخلامتة
والصــــالة والســـــالم  ،الــــذي هـــــدانا هلــــذا ومـــــا كنــــا لنهتـــــدي لــــوال أن هـــــدانا اهللاحلمــــد هللا     

  ....وبعد ،على أشرف األنبياء واملرسلني
 ،ام هـــــذا البحـــــث أتوجـــــه إىل اهللا أن جيعـــــل هـــــذا العمـــــل خالصـــــاً لوجهـــــه الكـــــرمييف ختـــــ    

يتـــــه انـــــا برعوحيف ،وأن ميـــــأل قلوبنـــــا بتعظيمـــــه وحبـــــه ،و خدمـــــة دينـــــه ،و أن يســـــخرنا لطاعتـــــه
   .لنا من هذه الدنيا باحلسىن وخيتم ،وعنايته

توصــــــــــلت إىل عــــــــــدت نتــــــــــائج  ،وبعــــــــــد اســــــــــتعراض فصــــــــــول ومباحــــــــــث هــــــــــذا البحــــــــــث   
  :وجزها فيما يلي وتوصيات أ

 
ً
  .النتائج: أوال

جرميـــــة متويـــــل عمليـــــات غســـــل األمـــــوال ســـــلوك خمـــــالف للشـــــريعة واألنظمـــــة الـــــيت قررـــــا  -١
  .عقوبات املقدرة ملرتكيب هذا اجلرميةالالدولة وحددت هلا 

فهــــــي مــــــا زالت ســــــباقًة حلمايــــــة العبــــــاد وصــــــيانة  ،ســــــعت ومرونــــــة الشــــــريعة اإلســــــالمية -٢
وحتـــــرمي كـــــل مصـــــدر نـــــاتج عـــــن فعـــــل  ،ادر املاليـــــة املشـــــروعة هلـــــموبيـــــان املصـــــ ،أمـــــواهلم

 .حمرم

 هتــــــدوير و املــــــال مجــــــع : تـــــنب لنــــــا أن املــــــراد مــــــن التمويــــــل يف جرميــــــة غســــــل األمــــــوال هــــــو -٣
ــــاتألجــــل بطــــرق غــــري مشــــروعة  ، هلــــدف إضــــفاء الصــــفة املشــــروعة علــــى تلــــك العملي

 .الكسب املادي

يـــــــة ـــــــدف إىل تغطيـــــــة املصـــــــدر أن غســـــــل األمـــــــوال هـــــــي كـــــــل عمليـــــــة ماليـــــــة أو جتار  -٤
احلقيقـــــــي هلـــــــذه املتحصـــــــالت الغـــــــري مشـــــــروعة بغيـــــــة احلصـــــــول علـــــــى مســـــــتند رمســـــــي 

 .شرعي لتلك األموال

علـــــــــــى أن اهلـــــــــــدف مـــــــــــن عمليـــــــــــات غســـــــــــل األمـــــــــــوال إضـــــــــــفاء الصـــــــــــفة املشـــــــــــروعة  -٥
  .حىت تبدوا وكأا أموال ناتج من نشاط مشروع ،املتحصالت
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بب إىل صــــوراً عـــــدة وهـــــي االتفـــــاق واملســـــاعدة إن املــــنظم وســـــع صـــــور االشـــــرتاك بالتســـــ -٦
ــــــــة يف القــــــــانون الوضــــــــعي باملســــــــامهة اجلنائيــــــــة وزاد  والتحــــــــريض وهــــــــي الصــــــــورة املعروف

  .عليها تقدمي املشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التسرت أو الشروع
تطلـــــــب يف هـــــــذه اجلرميـــــــة هـــــــو القصـــــــد اجلنـــــــائي العـــــــام يف جرميـــــــة غســـــــل املقصـــــــد إن ال -٧

 .من املادة الثانية من نظام) أ،ب،ج(قد نص عليه صراحة يف الفقرة و موال األ

ـــــث يســـــعى  -٨ ـــــداع األمـــــوال حي ـــــة إي ـــــز ملكافحـــــة غســـــل األمـــــوال هـــــو مرحل أن حمـــــور الرتكي

ـــــل األمـــــــــوال إىل إدخـــــــــال عائـــــــــدات اجلرميـــــــــة يف النظـــــــــام املـــــــــايل وعليـــــــــه تعتـــــــــرب  ،غاســــ
  .ةاملؤسسة املالية خط الدفاع األول للتصدي هلذه اجلرمي

أن هنــــــــاك عالقــــــــة وثيقــــــــة بــــــــني متويــــــــل عمليــــــــات غســــــــل األمــــــــوال واســــــــتغالل الرقيــــــــق  -٩
  .فكثري من األموال املتحصلة ناجتة عن جتارة الرقيق األبيض ،األبيض

أن الســــــبب الــــــذي أحــــــدث اللــــــبس بــــــني جــــــرمييت غســــــل األمــــــوال  ومتويــــــل اإلرهــــــاب  -١٠
  .وجود نقاط تداخل وتعارض بينهما

والتعزيـــــر أمـــــر  ،ميـــــة متويـــــل عمليـــــات غســـــل األمـــــوال عقوبـــــة تعزيريـــــةأن العقوبـــــة يف جر  -١١
وعلــــــى هــــــذا فالعقوبــــــة املقــــــررة يف النظــــــام مــــــن  ،مصــــــلحي يرجــــــع إىل اجتهــــــاد اإلمــــــام

  .قبيل السياسة الشرعية
 .أن لإلمام حق يف زيادة العقوبة إذا رأى يف ذلك مصلحة -١٢

  .ة املختصةأن املنظم السعودي أوكل اإلعفاء من العقوبة إىل احملكم -١٣
 .تبني أن أعضاء وحدت التحريات املالية هم من رجال الضبط اجلنائي  -١٤

ـــــالتحقيق واإلدعـــــاء يف  -١٥ ـــــق واإلدعـــــاء العـــــام هـــــي الســـــلطة املختصـــــة ب ـــــة التحقي أن هيئ
  .قضايا غسل األموال

ـــــــرة قضـــــــايا  -١٦ ـــــــق يف جـــــــرائم غســـــــل األمـــــــوال هـــــــي دائ ـــــــدائرة املختصـــــــة يف التحقي أن ال
 .االعتداء على األموال
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ـــــــة متويـــــــــل عمليـــــــــات غســـــــــل   -١٧ أن احملكمـــــــــة املختصـــــــــة الـــــــــيت تنظـــــــــر وتفصـــــــــل يف جرميــ
 .األموال هي احملاكم العامة كما نص النظام

  .التوصيات: ثانيًا 
ــــورد بعــــض التوصــــيات  ــــا هــــذا ؛ ن ــــيت توصــــلنا إليهــــا يف حبثن ــــائج ال بعــــد عرضــــنا ألهــــم النت

يف جمموعهـــــا إىل  والـــــيت ـــــدف ،املهمـــــة الـــــيت قـــــد يســـــتفاد منهـــــا فيمـــــا خيـــــتص ـــــذه اجلرميـــــة
وتســـــــاهم يف عـــــــالج هـــــــذه اجلرميـــــــة واحلـــــــد مـــــــن  ،محايـــــــة أمـــــــوال اتمـــــــع وممتلكـــــــات الـــــــبالد

  :ومن هذه التوصيات ما يلي  ،انتشارها

ريــــــب املخــــــدرات وتروجيهــــــا وجــــــرائم جــــــرائم ن ذلــــــك حماربــــــة شــــــىت أنــــــواع اجلــــــرائم ومبــــــ -١
والرافــــــــد  حيــــــــث أــــــــا هــــــــي األســــــــاس ،الفســــــــاد اإلداري واســــــــتغالل الرقيــــــــق األبــــــــيض

 .األول جلرائم غسل األموال

وبيــــــان طـــــرق الكســـــب احلــــــالل  ،االهتمـــــام بتقويـــــة الـــــوازع الــــــديين لـــــدى أفـــــراد اتمـــــع -٢
 .للمال

بكـــــل والتعريـــــف ـــــا وخبطورـــــا  ،إبـــــراز ظـــــاهرة غســـــل األمـــــوال للمجتمـــــع بشـــــكل عـــــام -٣
 .الوسائل اإلعالمية

اـــــــاالت املرتبطـــــــة بقضـــــــايا لرجـــــــال الضـــــــبط والتحقيـــــــق يف كـــــــل  إقامـــــــة دورات تأهيـــــــل -٤
 .غسل األموال

واألنشــــــــــــطة التجاريــــــــــــة  ،تقويــــــــــــة الرقابــــــــــــة علــــــــــــى املؤسســــــــــــات املاليــــــــــــة وغــــــــــــري املاليــــــــــــة -٥
 .لتفادي انتشار هذه اجلرمية ،واالستثمارية

جتمــــــع بــــــني املقــــــاالت والدراســــــات والقضــــــايا املســــــتجدة جلــــــرائم  ،إصــــــدار جملــــــة دوريــــــة -٦
 .غسل األموال
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ــــــادة ا -٧ ــــــى زي ــــــة املتخصصــــــة يف غســــــل العمــــــل عل ــــــدورات واحملاضــــــرات واملــــــؤمترات العلمي ل
أو مـــــــوظفي  ،واســـــــتهداف العـــــــاملني يف مؤسســـــــة النقـــــــد العـــــــريب الســـــــعودي ،األمـــــــوال

 .وكل من له صلة يف العمل القضائي واألمين ،البنوك

االســــــتفادة مــــــن خــــــربات الــــــدول واملنظمــــــات الدوليــــــة و اإلقليميــــــة يف جمــــــال مكافحــــــة   -٨
 .واجلرائم املتصلة ا ،غسيل األموال

ويف ظــــــــل التوســـــــــع يف التعلـــــــــيم األكـــــــــادميي وإنشــــــــاء كليـــــــــات متخصصـــــــــة يف تـــــــــدريس  -٩
وإقامــــــة نــــــدوات  ،نوصــــــي تلــــــك األقســــــام بتــــــدريس جرميــــــة غســــــل األمــــــوال ،األنظمــــــة

  .متخصصة يف ذلك
هــــــذا وحســــــيب أين بــــــذلت غايــــــة جهــــــدي يف إخــــــراج هــــــذا البحــــــث علــــــى الوجــــــه الــــــذي   

مــــع العلــــم بــــأن الكمــــال  ،ب مــــن اهللا عــــز وجــــل مــــا اســــتطعترجــــوت فيــــه الســــداد والصــــوا
ــــــــنقص والتقصــــــــري مــــــــن طبيعــــــــة البشــــــــر فــــــــال ميكــــــــن  ،ال يكــــــــون إال هللا وحــــــــده واخلطــــــــأ وال

ـــــو قـــــدم أو أخـــــر أو زاد  ،الكمـــــال ـــــه ل ومـــــا كتـــــب أحـــــد كتابـــــاً يف يومـــــه إال رأى يف غـــــده أن
  .أو نقص لكان أفضل

  ومن له الحسنى فقط    قط                 من الذي ما ساء             
واســــتغفر اهللا وأتــــوب  ،فمــــا كــــان مــــن خطــــأ ونقــــص وتقصــــري فهــــو مــــين ومــــن الشــــيطان   

إليـــــــه مـــــــن خطئـــــــي وتقصـــــــريي وأســـــــأله إخـــــــالص النيـــــــة لـــــــه يف القـــــــول و العمـــــــل يف الســـــــر 
   .والعلن

� ����� ���� �� ������� ����� ��� ���� �	
 ���� ����� ! ��	�"# �.  

  الباحث                 
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  فهرس اآليات                                    

  رقمها  السورة  ةــــــــــاآلي

  

  الصفحة

�kkkk����llll����mmmm����nnnn�����.  ٤٢-٤٠  ١٨٨  البقرة  

�§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬�.  ٤٩  ٢٨٦  البقرة  

�����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy�����.  ١٢٨  ١٠٩  البقرة  

�mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt�.  ٤٢  ١٧٢  البقرة  

�pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx�  ٤٠  ١٤  آل عمران  

�YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����
cccc����dddd����eeee����ffff����gggg�����.  

 ٤١  ٢٩  النساء

�ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����
~~~~����____����̀̀̀̀�����.  

 ٤١  ٣٠  النساء

�±±±±����²²²²����³³³³����́´́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����

¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ�.  
  ٤٢  ١٦١  النساء

� tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����

��������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥�.  
  ٤٩  ١٦  النساء

�RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____�  ١٢٨  ١٤٩  النساء  
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�²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����

½½½½�.  
  ١٧  ٢  املائدة

�����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq�.  ١٠١  ١٠٦  املائدة  

�ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ�.  ١٢٨  ١١٨  املائدة  

�����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU�����.  ٤٩  ١٩  األنعام  

�ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||�����.  ٥٠  ٣٨  األنفال  

�rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����
{{{{����||||����}}}}�����.  

  ٤١  ٣٤  التوبة

�____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����
iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr�  

  ٤١  ٣٥  التوبة

�bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����

oooo����pppp�.  
  ١٨  ١٧  يونس

�yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀����aaaa�����.  ١٠٠  ٣٣  يوسف  

  ١٢٨  ٩٢  يوسف  .�����§§§§����¦¦¦¦����¥¥¥¥����¤¤¤¤����££££����¢¢¢¢����¡¡¡¡������������~~~~�

� ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿�����.  ٤٩  ١٥  اإلسراء  

���������____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����

jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo�.  
  ٨٩  ٧٠  اإلسراء
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�AAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE�.  ٤٦  ٤٦  الكهف  

�ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ�.  ١٠٩  ٣٢  طه  

�qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||�  ٤٢  ٥١  املؤمنون  

�ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����

ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ�.  
  ٤٩  ٥٩  القصص

�ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ�.  ١٨  ٤٧  القمر  

�mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu�����.  ٤٠  ١٥  التغابن  

�ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ�� �.  ١٧  ٢٩  طففنيامل  
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  فهرس األحاديث

  الصفحة  احلديث

�����Jل�)����������G�H�$�����I�م�����EF�م�������������3.������� •�����������������Kא��������������L(3ن�M
N�J��K� �

١٨� �

• �Q�3�R	S���(�T�U3،�W0JFل��&F��X/�W�Q�3�Z*U3Kא �٢٣� �

• �*	[�\M�.*&��\�]	[�4ن�אMK� �٤٢� �

• ����������̂_�����àb(������
�]�����c������̀����d��Z����*+�e�����È̂������
���\�bN����_+fM�������b��gZÈ��b������h/�Z����+�c�i\Mא
dNd
�j3وK� �

٤٣� �

• � k�.*'��	l��4ل�א����1�
K� �١٠١� �

• ��X/���#0,�����3n*oن�אK� �١٠٢� �

• �
�&��Kو���l�ج�
(�$��/��F�N	�N@�א�����6	�Nو�א �١٠٥� �

• �r�7�,�$�c�Iא�����ن��W��/�Kא��$�وא��sوא �١٠٩� �

• ��uMZ6�
��B?ق��l?א���oK� �١٢٩� �
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  راجعفهرس امل
 .القرآن الكرمي .١
واملـــــــؤثرات  ،اتفاقيـــــــة األمـــــــم املتحـــــــدة ملكافحـــــــة االجتـــــــار غـــــــي املشـــــــروع باملخـــــــدرات .٢

 .م١٩٩١،نيويورك ،األمم املتحدة ،)ينااملعروفة باتفاقية ف(م ١٩٨٨ ،العقلية
 .م١٩٩٨إبريل  ،جامعة الدول العربية ،االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب .٣
كمـــــال حممـــــد حســـــني : إعـــــداد  ،يف الفقـــــه اإلســـــالميأحكـــــام االشـــــرتاك يف اجلرميـــــة  .٤

 ،جامعـــــــــة النجـــــــــاح الوطنيـــــــــة يف نـــــــــابلس ،أطروحـــــــــة ماجســـــــــتري ،عبـــــــــد اهللا حامـــــــــد
 .م٢٠١٠ ،فلسطني

مكتبــــــــة  ،حممــــــــد أبــــــــو حســــــــان ،أحكــــــــام اجلرميــــــــة والعقوبــــــــة يف الشــــــــريعة اإلســــــــالمية .٥
 .، د ت١ط ،األردن ،املنار

ـــــات الدينيـــــة .٦ ـــــأليف أيب ،األحكـــــام الســـــلطانية والوالي ـــــن  ت ـــــن حممـــــد ب احلســـــن علـــــي ب
أمحـــــــــــد مبـــــــــــارك : حتقيـــــــــــق الـــــــــــدكتور  ،ه٤٥٠املتـــــــــــوىف ســـــــــــنة  ،حبيـــــــــــب املـــــــــــاوردي

 .م١٩٨٩ –ه ١٤٠٩، ١ط ،الكويت  ،دار ابن قتيبة ،البغدادي
عبـــــد الفتـــــاح . األحكـــــام العـــــام للنظـــــام اجلنـــــائي يف الشـــــريعة اإلســـــالمية والقـــــانون د .٧

 .، د تمصطفى الصيفي، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية
ـــــوراه ،أحكـــــام متـــــول االســـــتثمار يف األســـــهم .٨ فهـــــد بـــــن صـــــاحل : إعـــــداد  ،رســـــالة دكت

 ،املعهــــــد العــــــايل للقضــــــاء ،جامعــــــة األمــــــام حممــــــد بــــــن ســــــعود اإلســــــالمية ،العــــــريض
 .ه١٤٢٨ –الرياض  ،قسم الفقه املقارن

ــــالة دكتـــــــــوراه غـــــــــري منشـــــــــورة -دراســـــــــة مقارنـــــــــة  –أحكـــــــــام غســـــــــل األمـــــــــوال  .٩  ،رســـــ
جامعــــــة اإلمــــــام حممــــــد بــــــن ســــــعود اإلســــــالمية  ،نيــــــان الثنيــــــانعبــــــد اهللا ث: الــــــدكتور

 .م٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧ ،املعهد العايل للقضاء
أمحــــــد بــــــن ســــــليمان  ،جــــــرائم غســــــل األمــــــوال يف ضــــــوء الشــــــريعة والقــــــانون .١٠

 ،)ط.د( ،الســـــــعودية ،الريـــــــاض ،جامعـــــــة نـــــــايف العربيـــــــة للعلـــــــوم األمنيـــــــة ،الـــــــربيش
 .هـ١٤٢٥
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ـــــــدين  .١١ ـــــــوم ال ـــــــاء عل ـــــــن ،إحي ـــــــو حامـــــــد حممـــــــد ب حممـــــــد الغـــــــزايل الطوســـــــي  أب
 .بريوت، د ت –دار املعرفة للطباعة والنشر  ،الغزايل

 ،دار الفكـــــــــــر عمـــــــــــان ،هيـــــــــــثم حممـــــــــــد الـــــــــــزغيب ،اإلدارة والتحليـــــــــــل املـــــــــــايل .١٢
 .م٢٠٠٠ ١األردن، ط

 .د ،األســـــــــاليب املســـــــــتحدثة يف غســـــــــل األمـــــــــوال وكيفيـــــــــة التغلـــــــــب عليهـــــــــا .١٣
قواعــــــــد التنظيميــــــــة أحبــــــــاث احللقــــــــة العلميــــــــة ال ،خالــــــــد بــــــــن عبــــــــد الــــــــرمحن املشــــــــعل

 ،جامعـــــــة نـــــــايف العربيـــــــة للعلـــــــوم األمنيـــــــة ،ملكافحـــــــة املخـــــــدرات وغســـــــل األمـــــــوال
  .ه ١٨/١٠/١٤٢٥ -١٤

ــــــة جرميــــــة غســــــل األمــــــوال  .١٤ ــــــوظيفي ظــــــرف مشــــــدد لعقوب اســــــتغالل النفــــــوذ ال
رســـــالة مقدمـــــة  ،ســـــعد بــــن ســـــعيد بــــن علـــــي القــــرين: إعــــداد  ،يف النظــــام الســـــعودي

 .ه١٤٣٠ ،الرياض ،لعلوم األمنيةجامعة  العربية ل ،لنيل املاجستري
اإلمــــــــام : تــــــــأليف  ،األشــــــــباه والنظــــــــائر يف قواعــــــــد وفــــــــروع فقــــــــه الشــــــــافعية .١٥

 ،دار الكتـــــب العلميـــــة ،ه٩١١جـــــالل الـــــدين عبـــــد الـــــرمحن الســـــيوطي املتـــــوىف ســـــنة 
 .م١٩٨٣ –ه ١٤٠٣ ،١ط  ،لبنان -بريوت 

 .د ،االشـــــرتاك بـــــالتحريض ووضـــــعه بـــــني النظريـــــة العامـــــة واملســـــامهة اجلنائيــــــة .١٦
 .د ت ،القاهرة ،دار اهلدى للمطبوعات ،عبد الفتاح الصيفي

ـــــــــاض . د ،االشـــــــــرتاك يف اجلرميـــــــــة يف الفقـــــــــه اإلســـــــــالمي .١٧ ســـــــــامي مجيـــــــــل الفّي
ـــــــــــــــب العلميـــــــــــــــة ،الُكبيســـــــــــــــي ـــــــــــــــريوت  ،دار الكت  –ه ١٤٢٧، ١لبنـــــــــــــــان، ط  –ب

 .م٢٠٠٦
تــــــاج  ،أصــــــول التحقيــــــق اجلنــــــائي وتطبيقاــــــا يف اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية .١٨

 .ه١٤٢٥ ،الرياض ،معهد اإلدارة العامة ،الدين مدين عبد الرمحن
املؤسســـــــة  ،مســـــــري عاليـــــــة .د –القســـــــم العـــــــام  –أصـــــــول قـــــــانون العقوبـــــــات  .١٩

 .م١٩٩١ –بريوت  ،اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع
قاســـــم بـــــن عبـــــد  ،أنـــــيس الفقهـــــاء فتعريـــــف األلفـــــاظ املتداولـــــة بـــــني الفقهـــــاء .٢٠

دار  ،أمحــــــد بــــــن عبــــــد الــــــرزاق الكبيســــــي. حتقيــــــق د ،اهللا بــــــن أمــــــري علــــــي القونــــــوي
 .ه١٤٠٦ – ١ط ،جدة ،الوفاء
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 ،مســـــــر فـــــــايز إمساعيـــــــل: الـــــــدكتورة   –دراســـــــة مقارنـــــــة  –تبـــــــيض األمـــــــوال  .٢١
 .م٢٠١٠ – ١ط ،منشورات زين احلقوقية

 املؤسســـــــــة ،خالـــــــــد ســـــــــليمان ،-جرميـــــــــة بـــــــــال حـــــــــدود -تبيـــــــــيض األمـــــــــوال  .٢٢
 .م٢٠٠٤ ،لبنان -طرابلس  ،احلديثة للكتاب

حممــــــــــد حمــــــــــي الــــــــــدين . د.أ ،ل القــــــــــذرة ومــــــــــدلول غســــــــــلهاحتديــــــــــد األمــــــــــوا .٢٣
 .م١٩٩٨ ،الرياض ،جامعة األمري نايف العربية للعلوم األمنية ،عوض

. د ،حتليــــــــل وتقــــــــيم دور البنــــــــوك يف مكافحــــــــة عمليــــــــات غســــــــيل األمــــــــوال .٢٤
 .م٢٠٠٨ – ١ط،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،حممود حممد عسيفان

عبـــــــد اهللا بـــــــن صـــــــاحل  ،ه اإلســـــــالميالتعزيـــــــرات البدنيـــــــة وموجباـــــــا يف الفقـــــــ .٢٥
 .م١٩٨٨ ،الرياض ،مكتبة احلرمني الشريفني ،احلديثي

ــــــــــة يف مــــــــــــرحليت االســــــــــــتدالل  .٢٦ ــ التعليــــــــــــق علــــــــــــى نظــــــــــــام اإلجــــــــــــراءات اجلزائي
 ،الريــــــاض ،مكتبــــــة القــــــانون واالقتصــــــاد ،خالــــــد بــــــن شــــــارع الشــــــوافة. د ،والتحقيــــــق

  .م٢٠١٢ –ه ١٤٣٣ ،١ط
عبـــــــد : للعالمــــــة الشــــــيخ  ،ملنــــــانتفســــــري الكــــــرمي الــــــرمحن يف تفســــــري كــــــالم ا .٢٧

 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ١ط ،طبعة الرسالة ،الرمحن بن ناصر السعدي
ـــــــــة .٢٨ ـــــــــل واإلدارة املالي ـــــــــل ،التموي موســـــــــوعة القضـــــــــاء والفقـــــــــه  ،يســـــــــري إمساعي

  .م١٩٨٥ ،القاهرة ،للدول العربية للموسوعات
ــــــد  ،للقــــــرطيب ،اجلــــــامع ألحكــــــام القــــــرآن .٢٩ ــــــد اهللا بــــــن  عب ــــــدكتور عب ــــــق ال حتقي

  .هـ١٤٢٧، ١بريوت لبنان ط  ،دار الرسالة ،كياحملسن الرت 
جامعــــــة العربيــــــة  ،حممــــــد حمــــــي الــــــدين عــــــوض. د.أ ،جــــــرائم غســــــل األمــــــوال .٣٠

  .م٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥ -١الرياض ط ،للعلوم األمنية
. د ،جــــــــرائم غســــــــيل األمــــــــوال بــــــــني التفســــــــري العلمــــــــي والتنظــــــــيم القــــــــانوين .٣١

 .م١٩٩٧ ،١ط ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،سعيد عبد اللطيف حسن
دار عكــــــــاظ  ،توفيــــــــق وهبــــــــة ،اجلــــــــرائم والعقوبــــــــات يف الشــــــــريعة اإلســــــــالمية .٣٢

 .ه١٤٠٠ ١ط ،الرياض ،للنشر
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خلــــــف لــــــن عبــــــد : إعــــــداد الطالــــــب  ،جرميــــــة الــــــرتبح مــــــن أعمــــــال الوظيفــــــة .٣٣
املعهـــــد العـــــايل   -حبـــــث تكميلـــــي لنيـــــل املاجســـــتري غـــــري منشـــــور –الـــــرمحن الســـــيف 

 .ه١٤٣٢-ه ١٤٣١ ،للقضاء
 ،نـــــــادر عبـــــــد العزيـــــــز شـــــــايف ،-دراســـــــة مقارنـــــــة  –ل جرميـــــــة تبـــــــيض األمـــــــوا .٣٤

  .م٢٠٠١،لبنان –بريوت  ،منشورات احلليب احلقوقية
دراســــــة مقارنــــــة  –جرميــــــة غســــــل األمــــــوال امللــــــول العــــــام والطبيعــــــة القانونيــــــة  .٣٥

ــــــايز و إينــــــــــــــاس قطيشــــــــــــــات- ــــــــل للنشــــــــــــــر والتوزيــــــــــــــع ،، أروى فــــــــ   - ١ط ،دار وائــــــ
 .م٢٠٠٢

حممـــــــد بـــــــن . د.أ ،م الوضـــــــعيةجرميـــــــة غســـــــل األمـــــــوال بـــــــني الشـــــــريعة والـــــــنظ .٣٦
 .م٢٠٠٦-ه ١٤٢٧ ١ط ،أمحد بن صاحل الصاحل

 ،جرميــــــة غســــــل األمــــــوال تعريفهــــــا وخمطرهــــــا والتطــــــور التشــــــريعي ملكافحتهــــــا .٣٧
ـــــــــدكتور  ضـــــــــة مصـــــــــر للطباعـــــــــة والنشـــــــــر  ،عـــــــــادل حممـــــــــد الســـــــــيوى: القاضـــــــــي ال

 .م٢٠٠٨ - ١ط  ،القاهرة ،والتوزيع
دار النشـــــــر  ،فيـــــــاض عطيـــــــة ،جرميـــــــة غســـــــل األمـــــــوال يف الفقـــــــه اإلســـــــالمي .٣٨

 .م١،٢٠٠٤ط ،مصر ،للجامعات 
 –جرميـــــــــة غســـــــــل األمـــــــــوال يف النظـــــــــام الســـــــــعودي واالتفاقيـــــــــات الدوليـــــــــة  .٣٩

ــــــز الغامــــــدي: إعــــــداد  –دراســــــة تأصــــــيلية تطبيقيــــــة  ــــــن عبــــــد العزي رســــــالة  ،ســــــعود ب
 ،الريـــــــــاض ،جامعـــــــــة نـــــــــايف العربيـــــــــة للعلـــــــــوم األمنيـــــــــة ،ماجســـــــــتري غـــــــــري منشـــــــــورة

 .هـ١٤٢٦
 ،هـــــــدى قشـــــــقوش. د ،يف نطـــــــاق التعـــــــاون الـــــــدويلجرميـــــــة غســـــــل األمـــــــوال  .٤٠

 .م٢٠٠٢ ،القاهرة ،دار النهضة العربية
ــــــة در  –جرميــــــة غســــــيل األمــــــوال  .٤١ دار  ،ةشــــــيأجمــــــد ســــــعود اخلر  ،-اســــــة مقارن

 .ه١٤٣٠ ،الثقافة
 ،اجلرميــــــــة وأحكامهــــــــا العامــــــــة يف االجتاهــــــــات املعاصــــــــرة والفقــــــــه اإلســــــــالمي .٤٢

 .ه١٤٠٥، ١ط ،الرياض ،معهد اإلدارة العامة ،عبد الفتاح خضر
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دار الفكـــــــــر  ،حممـــــــــد أبـــــــــو زهـــــــــرة ،اجلرميـــــــــة والعقوبـــــــــة يف الفقـــــــــه اإلســـــــــالمي .٤٣
 .م ١٩٩٨ ،العريب، بريوت

للعالمـــــــة مشـــــــس الـــــــدين الشـــــــيخ  ،حاشـــــــية الدســـــــوقي علـــــــى الشـــــــرح الكبـــــــري .٤٤
ـــري أليب الربكـــــــــات ســـــــــيدي أمحــــــــــد  ،حممـــــــــد عرفـــــــــه الدســـــــــوقي علـــــــــى الشــــــــــرح الكبــــــ

 .د ت ،دار إحياء الكتب العربية ،الدردير
مكتبـــــــة  ،حممـــــــد عبـــــــد اهللا األمحـــــــد ،حلـــــــبس يف الشـــــــريعة اإلســـــــالميةحكـــــــم ا .٤٥

  .ه ١٤٠٤ ،١ط  ،الرياض ،الرشد
ـــــدر املختـــــار  .٤٦ ـــــى ال ـــــار عل ـــــن عابـــــدين ( رد احملت حملمـــــد أمـــــني بـــــن ) حاشـــــية اب

عـــــــادل : دراســـــــة و حتقيــــــق وتعليـــــــق الشــــــيخ  ،ه ١٢٥٢ – ١١٩٨عمــــــر عابــــــدين 
لكتـــــب للطباعـــــة دار علـــــم ا ،علـــــي حممـــــد عـــــوض: أمحـــــد عبـــــد املوجـــــود و الشـــــيخ 

 .م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٣د ط ،الرياض  ،والنشر والتوزيع
ـــــــروح .٤٧ ـــــــي ســـــــالمة العمـــــــوش.حتقيـــــــق د ،البـــــــن القـــــــيم ،ال ـــــــن ،بســـــــام عل دار اب

 .م٢٩٨٦ –ه ١٤٠٦، ١ط ،الرياض ،تيمية للنشر والتوزيع واإلعالم
ـــــني الفقــــــــه والتشــــــــريع اإلســــــــالمي .٤٨ نبيــــــــل . د ،ســــــــقوط احلــــــــق يف العقــــــــاب بـــ

 .ه١٤١٦ ،مدينة نصر ،دار الفكر العريب ،النرباوي
مكتبـــــــة  ،حممـــــــد ناصـــــــر الـــــــدين األلبـــــــاين ،سلســـــــلة األحاديـــــــث الصـــــــحيحة .٤٩

 .د ت ،١ط ،الرياض  ،املعارف
 ،دار الرســـــــــالة العامليـــــــــة ،حتقيـــــــــق شـــــــــعيب األرنـــــــــؤوط ،ســـــــــنن ابـــــــــن ماجـــــــــه .٥٠

 .م٢٠٠٩ –ه  ١٤٣٠ ،١ط ،دمشق
بـــــــــــريوت  ،دار ابــــــــــن احلـــــــــــزم للطباعــــــــــة والنشـــــــــــر والتوزيــــــــــع ،ســــــــــنن أيب داود .٥١

 .ه ١٤١٨ – ١ط  ،لبنان
د  ،١ط ،الريـــــــــاض ،مكتبـــــــــة املعـــــــــارف للنشـــــــــر والتوزيـــــــــع ،ســـــــــنن الرتمـــــــــذي .٥٢

 .ت
  -دراســــــــة مقارنــــــــة -شــــــــرح األحكــــــــام العمــــــــة يف قــــــــانون العقوبــــــــات األردين .٥٣
 .م١٩٨٨، ١األردن ط ،كامل السعيد. د
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دار  ،حممــــــود جنيــــــب حســــــين ،-القســــــم العــــــام  –شــــــرح قــــــانون العقوبــــــات  .٥٤
 .م١٩٧٧ ،مصر –القاهرة  ،النهضة العربية

ـــــــــرح قـــــــــــــانون العقوبـــــــــــــات .٥٥  ،دار الثقافـــــــــــــة اجلامعيـــــــــــــة ،يســـــــــــــر أنـــــــــــــور. د ،شــــ
 .م١٩٩٢

دار  ،إمساعيـــــل بـــــن محـــــاد اجلـــــوهري ،الصـــــحاح تـــــاج اللغـــــة وصـــــحاح العربيـــــة .٥٦
 .م١٩٧٩ –ه ١٣٩٩عام  ،٢ط  ،بريوت ،العلم للمالميني

 ،١ط  ،الريـــــــــاض ،بيـــــــــت األفكـــــــــار الدوليـــــــــة للنشـــــــــر ،صـــــــــحيح البخـــــــــاري .٥٧
 .م١٩٩٨ -ه١٤١٩

 ،١ط  ،الريـــــــــــاض ،األفكـــــــــــار الدوليـــــــــــة للنشـــــــــــربيـــــــــــت  ،صـــــــــــحيح مســـــــــــلم .٥٨
  م ١٩٩٨ -ه١٤١٩

ــــــــدين أبــــــــو الفــــــــرج ابــــــــن اجلــــــــوزي ،صــــــــيد اخلــــــــاطر .٥٩ ــــــــب   ،مجــــــــال ال دار الكت
 .١،١٩٩٢ط ،العلمية، بريوت

حتقيــــــق نــــــايف بــــــن  ،البــــــن القــــــيم ،الطــــــرق احلكميــــــة يف السياســــــة الشــــــرعية .٦٠
ـــــد اهللا أبـــــو زيـــــد: بإشـــــراف  ،حممـــــد احلمـــــد نشـــــر دار عـــــامل الفوائـــــد لل ،بكـــــر بـــــن عب

 .ه١٤٢٨- ١ط  ،مكة املكرمة ،والتوزيع
ظــــــاهرة غســــــل األمــــــوال يف نظريــــــة الشــــــريعة اإلســــــالمي والقــــــانون اجلزائــــــري  .٦١

 ،حممـــــــد شـــــــرّيط: إعـــــــداد  ،مـــــــذكرة لنيـــــــل املاجســـــــتري –دراســـــــة حتليليـــــــة مقارنـــــــة  –
ــــــوم اإلســــــالمية  ــــــر كليــــــة العل ــــــر –قســــــم الشــــــريعة  –جامعــــــة اجلزائ - ١٤٣٠ ،اجلزائ

  .ه١٤٣١
مـــــــــــوال وآثارهـــــــــــا االقتصـــــــــــادية واالجتماعيـــــــــــة وســـــــــــبل ظـــــــــــاهرة غســـــــــــيل األ .٦٢

ـــــــات والبحـــــــــــــــوث الغرفـــــــــــــــة التجاريـــــــــــــــة الصـــــــــــــــناعية  ــــــــــــــا، مركـــــــــــــــز الدراســــــــ مكافحتهـ
  .هـ١٤٢٤،بالرياض

 ،زيـــــد بـــــن عبـــــد الكـــــرمي زيـــــد. د ،العفـــــو عـــــن العقوبـــــة يف الفقـــــه اإلســـــالمي .٦٣
ن  ١ط  ،الريـــــــــاض ،اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية ،دار العاصــــــــمة للنشــــــــر والتوزيــــــــع

 .هـ١٤١٠
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جملة  شــــــون ،هشــــــام بشــــــري. د ،يــــــات غســــــل  األمــــــوال املفهــــــوم واآلثــــــارعمل .٦٤
 .م٢٠١٠سنة  ،١٤٣عربية العدد 

جامعــــــة  ،حممــــــد الــــــدين بــــــو ســــــاق: د  ،عوائــــــق احلــــــد مــــــن غســــــل األمــــــوال .٦٥
 .هـ١٤٢٥الرياض  ،نايف العربية للعلوم األمنية

غســــــــــل األمــــــــــوال االســــــــــتجابات الدوليــــــــــة وجهــــــــــود املكافحــــــــــة اإلقليميــــــــــة  .٦٦
-ه١٤٢٥، ١ط ،القــــــــــاهرة ،دار الشــــــــــرق ،شــــــــــريف بســــــــــيوين والوطنيــــــــــة، حممــــــــــود

 .م٢٠٠٤
أطروحـــــــــــة  –دراســـــــــــة مقارنـــــــــــة  –غســـــــــــل األمـــــــــــوال يف القـــــــــــانون اجلنـــــــــــائي  .٦٧

  – ١ط ،دار الثقافــــــة للنشــــــر والتوزيـــــــع ،مفيــــــد نـــــــايف الــــــدليمي: دكتــــــوراه، إعــــــداد 
  .م٢٠٠٦

هـــــــــ ١٤٢٦ ،٨ط،مؤسســــــــة الرســــــــالة ،للفــــــــريوز آبــــــــادي ،القــــــــاموس احملــــــــيط .٦٨
 .م٢٠٠٥

دار  ،مــــــــأمون حممــــــــد ســــــــالمة .د ،-القســــــــم العــــــــام  -وبــــــــات  قــــــــانون العق .٦٩
 .م١٩٩٠ –القاهرة  –الفكر العريب 

ـــــات  .٧٠ ـــــد القـــــادر قهـــــوجي ،-القســـــم العـــــام  –قـــــانون العقوب ـــــي عب ـــــدار  ،عل ال
 .م١٩٨٥ ،مصر –اإلسكندرية  ،كلية احلقوق  ،اجلامعية

قــــــــانون حظــــــــر و مكافحــــــــة غســــــــل األمــــــــوال البحــــــــريين الصــــــــادر باملرســــــــوم  .٧١
ــــــــــم  ــــــــــق ٤يف ( م ٢٠٠١لســــــــــنة  ٤بقــــــــــانون رق ــــــــــاير ســــــــــنة  ٢٩ذي القعــــــــــدة املواف ين

٢٠٠١.( 
م يف شـــــــــــأن مكافحـــــــــــة عمليـــــــــــات غســـــــــــل ٢٠٠٢لينـــــــــــة ٣٥قـــــــــــانون رقـــــــــــم  .٧٢

هـــــــ املوافــــــق ١٤٢٢مـــــن ذي احلجــــــة ســــــنة ٢٦األمـــــوال بدولــــــة الكويــــــت الصــــــادر يف 
 .م٢٠٠٢مارس ١٠

ملوفـــــق الـــــدين أيب حممـــــد عبـــــد اهللا بـــــن أمحـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن قدامـــــه  ،الكـــــايف .٧٣
ــــــــياملقدســــــــي احل ــــــــن ســــــــليمان الرتكــــــــي ،نبل ــــــــق عبــــــــد اهللا ب ، ١ط  ،دار هجــــــــر ،حتقي

 .هـ١٤١٨
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مكتبــــــة  ،حممــــــد علــــــي الفــــــاروقي التهــــــانوي ،كشــــــاف اصــــــطالحات الفنــــــون .٧٤
 .م١٩٦٧ ،طهران ،خيان

تـــــأليف الشـــــيخ العالمـــــة منصـــــور بـــــن يـــــونس  ،كشـــــاف القنـــــاع عـــــن اإلقنـــــاع .٧٥
 ،عـــــــــدلحتقيـــــــــق وختـــــــــريج وتوثيـــــــــق جلنـــــــــة متخصصـــــــــة يف وزارة ال ،البهـــــــــويت  احلنبلـــــــــي

 .م٢٠٠٠ –هـ  ١٤٢١ ،١ط ،اململكة العربية السعودية
ـــــــد اهللا أبـــــــو بكـــــــر ســـــــالمة ،الكيـــــــان القـــــــانوين لغســـــــيل األمـــــــوال .٧٦  ،حممـــــــد عب

 .م٢٠٠٥ ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف
الالئحــــــــة التنفيذيــــــــة املعدلــــــــة لنظــــــــام مكافحــــــــة غســــــــل األمــــــــوال الســــــــعودي  .٧٧

يخ وتــــــــــــــــــار ) ٢٥٠٣٧(الصــــــــــــــــــادرة مبوجــــــــــــــــــب تعمــــــــــــــــــيم وزارة الداخليــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــم 
) ٣٦٠١/ ت /١٣(هــــــــــــــ ومبوجـــــــــــــب تعمـــــــــــــيم وزارة العـــــــــــــدل رقـــــــــــــم ٢٨/٢/١٤٣٠

 .هـ٢٨/٣/١٤٣٠وتاريخ 
دار إحيــــــــاء الــــــــرتاث العــــــــريب و مؤسســـــــــة  ،البــــــــن منظـــــــــور ،لســــــــان العــــــــرب .٧٨

 .م ١٩٩٩ -ه ١٤١٩، ٣ط  ،بريوت لبنان ،التاريخ العريب
ــــــــده الســــــــاهي ،املــــــــال وطــــــــرق اســــــــتثماره يف اإلســــــــالم .٧٩ ــــــــة  ،شــــــــوقي عب املكتب

 .هـ١٤٠٤ – ٢ط ،الفيصلية مكة
مطبعـــــــة جامعــــــــة  ،حممـــــــد الفاضـــــــل ،املبـــــــادئ العامـــــــة يف قـــــــانون العقوبــــــــات .٨٠

 .م ١٩٦٥ –ه ١٣٨٤ ،٤ط ،دمشق
دار املعرفــــــــــة للطباعــــــــــة والنشــــــــــر  ،لشــــــــــمس الــــــــــدين السرخســــــــــي ،املبســـــــــوط .٨١

   .م١٩٨٩ –ه ١٤٠٩ ،د ط،بريوت لبنان ،والتوزيع
ـــــــاوى .٨٢ ـــــــة ،اموعـــــــة الفت ـــــــن تيمي  ،ورةاملصـــــــ ،دار الوفـــــــاء ،لشـــــــيخ اإلســـــــالم اب

 .م٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦، ٣ط
 .ه١٣٢٩، ١مصر، ط ،املطبعة الكلية ،للرازي ،خمتار الصحاح .٨٣
ــــفى مـــــــن علـــــــم أصـــــــول الفقـــــــه .٨٤  ،لإلمـــــــام أيب حامـــــــد حممـــــــد الغـــــــزايل ،املستصـــ

 .م-٢٠٠٩ ،د ط ،بريوت لبنان -صيدا ،املكتبة العصرية
، د ط،إحتاد املصـــــــــارف العربيـــــــــة،أمحـــــــــد ســـــــــفر،صـــــــــارف وتبـــــــــيض األموالامل .٨٥

 .م٢٠٠١
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ــــب الشـــــــــرح الكبـــــــــري للرافعـــــــــياملصـــــــــبا  .٨٦  ،تـــــــــأليف الفيـــــــــومي ،ح املنـــــــــري يف غريـــــ
 .هـ١٣٤٢ ،د ط،مطابع احلليب

دار الكتـــــــاب  ،أمجـــــــد زكـــــــي بـــــــدوي. د ،معجـــــــم املصـــــــطلحات االقتصـــــــادية .٨٧
 .ه١٤٢٤ – ٢ط ،القاهرة ،املصري

املعهــــــد العـــــايل للفكــــــر  ،معجـــــم املصــــــطلحات االقتصـــــادية يف لغــــــة الفقهـــــاء .٨٨
  .ه١٤١٥ ،الرياض، د ط ،اإلسالمي

ــــــــــة ،املعجــــــــــم الوســــــــــيط .٨٩ ــــــــــة الشــــــــــروق الدوليــــــــــة ،جممــــــــــع اللغــــــــــة العربي  ،مكتب
 .م٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥ ،٤ط ،مجهورية مصر العربية

دار  ،عبـــــد الســـــالم هـــــارون/ حتقيـــــق  ،البـــــن فـــــارس ،معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة .٩٠
 .ه١٣٩٩،د ط ،الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

د أمحــــــ:معوقــــــات مكافحــــــة جرميــــــة غســــــل األموال،رســــــالة ماجســــــتري،إعداد  .٩١
كليـــــــة احلقـــــــوق   ،جامعـــــــة الشـــــــرق األوســـــــط للدراســـــــات العليـــــــا ،حممـــــــود احليصـــــــات

 .م٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠،د ط،األردن –عمان  ،القسم العام
التعــــــــاون الــــــــدويل ودور املؤسســــــــات  ،مكافحــــــــة عمليــــــــات غســــــــل األمــــــــوال .٩٢

ــــــيت جتــــــرم  املصــــــرفية واملاليــــــة يف جمــــــال املكافحــــــة االتفاقيــــــات الدوليــــــة والتشــــــريعات ال
منشــــــــــــأة املعـــــــــــــارف  ،مســــــــــــري اخلطيــــــــــــب: األســـــــــــــتاذ ،مــــــــــــوالعمليــــــــــــات غســــــــــــل األ

 .م٢٠٠٥د ط، ،باإلسكندرية
ــــــــــة العربيــــــــــــة الســــــــــــعودية .٩٣ ـــــة غســــــــــــل األمــــــــــــوال يف اململكــ ــــــــــــأليف  ،مكافحـــــــ ت

 .د ت ،د ط ،عبد الفتاح سليمان: املستشار القانوين 
جــــــــــالل وفــــــــــاء حممــــــــــدين، دار اجلامعــــــــــة . د ،مكافحــــــــــة غســــــــــيل األمــــــــــوال .٩٤

 .م٢٠٠٤ ،د ط ،اإلسكندرية ،اجلديدة للنشر
حتقيـــــق  ،تقـــــي الـــــدين حممـــــد بـــــن أمجـــــد الفتـــــوحي احلنبلـــــي ،منتهـــــى اإلرادات .٩٥
 .ه١٤١٩ - ١ط –بريوت  –عبد اهللا الرتكي مؤسسة الرسالة  .د
ــريعية لظــــــــــاهرة غســــــــــل األمــــــــــوال املتحصــــــــــلة مــــــــــن جــــــــــرائم  .٩٦ املواجهــــــــــة التشــــــــ

 ،مصــــــــطفى طــــــــاهر، مطــــــــابع الشــــــــرطة للطباعــــــــة والنشــــــــر والتوزيــــــــع. د ،املخــــــــدرات
 .م٢٠٠٢القاهرة 
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 ،إبـــــــــراهيم طنطـــــــــاوي. د ،املواجهــــــــة التشـــــــــريعية لغســـــــــل األمــــــــوال يف مصـــــــــر .٩٧
 .م٢٠٠٣ ،د ط ،القاهرة ،دار النهضة العربية

ـــــــة جـــــــــرائم غســـــــــل األمـــــــــوال .٩٨ جملـــــــــس النشـــــــــر  ،فـــــــــايز الظفـــــــــريي. د ،مواجهــ
 .م٢٠٠٤ ،د ط ،جامعة الكويت ،العلمي

شـــــــرح عبـــــــد اهللا  ،أليب إســـــــحاق الشـــــــاطيب ،املوافقـــــــات يف أصـــــــول الشـــــــريعة .٩٩
  .د ت،مصر ،املكتبة التجارية الكربى بأول شارع حممد علي  ،دراز
ــــــــــــدائي وفقــــــــــــاً لنظــــــــــــام  .١٠٠ املــــــــــــوجز يف الضــــــــــــبطية القضــــــــــــائية والتحقيــــــــــــق االبت

 ،رضـــــــا محـــــــدي مــــــــالح. د  –دراســــــــة مقارنـــــــة  –اإلجـــــــراءات اجلزائيـــــــة الســـــــعودي 
   .م٢٠٠٩-ه١٤٣٠ ،١ط ،الرياض ،مكتبة القانون واالقتصاد

 ،دار إحيــــــــاء الــــــــرتاث العــــــــريب ،امللــــــــك جنــــــــدي عبــــــــد ،املوســــــــوعة اجلنائيــــــــة  .١٠١
 .بريوت

ـــــــــــة اإلســـــــــــالمية .١٠٢ ـــــــــــة باألنظمـــــــــــة املعمـــــــــــول ـــــــــــا يف  ،املوســـــــــــوعة اجلنائي املقارن
 ،ســــــعود بــــــن عبــــــد العــــــايل البــــــارودي العتيــــــيب: تــــــأليف  ،اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية

 .ه١٤٣٠- ٢دار التدمورية  الرياض ط
فــــــؤاد  ،روعالكســــــب غــــــري املشــــــ ،موســــــوعة الفقــــــه والقضــــــاء للــــــدول العربيــــــة .١٠٣

  .م١٩٨٧ –١ط ،القاهرة ،الدار العربية للموسوعات ،مجال عبد القادر
إصـــــــــــــــدار وزارة األوقـــــــــــــــاف والشـــــــــــــــؤون  ،املوســـــــــــــــوعة الفقهيـــــــــــــــة الكويتيـــــــــــــــة .١٠٤

 . م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦، ٢ط  ،الكويت ،ذات السالسل ،اإلسالمية
عبـــــــد العزيـــــــز فهمـــــــي . موســـــــوعة املصـــــــطلحات االقتصـــــــادية واإلحصـــــــائية د .١٠٥

 .د ت ،د ط ،ضة العربية  بريوتدار النه ،هيكل
 .م٢٠٠٤ ،د ط ،لبنان ،بيت األفكار الدولية ،موطأ اإلمام مالك .١٠٦
دراســـــــة مقارنـــــــة بالشــــــــريعة  –خنبـــــــة األقـــــــوال يف مكافحـــــــة غســـــــل األمـــــــوال  .١٠٧

 ،املركـــــــز القـــــــومي لإلصـــــــدارات القانونيـــــــة ،ســـــــيد حســـــــن عبـــــــد اهللا. د –اإلســـــــالمية 
 .م٢٠١٠، ١ط
الصـــــــادر باملرســـــــوم  امللكـــــــي رقـــــــم  ،نظـــــــام اإلجـــــــراءات اجلزائيـــــــة الســـــــعودي .١٠٨
 .ه١٤٢٢/ ٧/ ٢٨التاريخ  ٣٩/م
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 ٣٩/نظــــــــام مكافحــــــــة غســــــــل األمــــــــوال الصــــــــادر باملرســــــــوم امللكــــــــي رقــــــــم م .١٠٩
بتـــــــاريخ  ٣٩٥٨املنشـــــــور يف جريـــــــدة أم القـــــــرى العـــــــدد  ،ه١٤٢٤/ ٢٥/٦وتـــــــاريخ 

 .ه١٥/٧/١٤٢٤
ـــد صـــــــــــاحل عبـــــــــــد القـــــــــــادر .د ،نظريـــــــــــات التمويـــــــــــل اإلســـــــــــالمي .١١٠ دار  ،حممــــــــ

 .ه١٤٢٢ – ١ط ،عمان ،الفرقان
دار  ،أمحـــــــــــد فتحـــــــــــي ســـــــــــين ،نظريـــــــــــات يف الفقـــــــــــه اجلنـــــــــــائي اإلســـــــــــالمي .١١١

 .م١٩٨٨ –ه ١٤٠٩، ٥ط ،القاهرة ،الشروق
  ،دار النهضــــــة العربيــــــة ،ســــــامي حســــــىن احلســــــني ،النظريــــــة العامــــــة للتفتــــــيش .١١٢

 .م١٩٧٢
دار العلـــــوم للنشــــــر ،منصـــــور رمحــــــاين. د ،الـــــوجيز يف القــــــانون اجلنـــــائي العــــــام .١١٣

 .م٢٠٠٦ .د ط ،والتوزيع
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        فهرس احملتوياتفهرس احملتوياتفهرس احملتوياتفهرس احملتويات

  الصفحة  ــــــــــــوعاملوض
�Kא�& ��� �٢  

@ð‡îèànÛa@Ý—ÐÛa@ZæaìäÈÛa@pa†‹Ð·@Ñí‹ÈnÛaN@ @١٤  
  ١٦  .لغة ونظامًا وفقهاً  تعريف اجلرمية: املبحث األول  •

o א?ول��]�wא��W��x���0K���yא8���C,�א �١٧  
o ��+�6��0K���yא8���C,�א/�Lم�Wא��w[�א �١٩  
o w�1א��6��0K���yא8���C,�א��WN&z[�א �٢١  

  ٢٢  .تعريف التمويل لغة ونظامًا وفقهاً : املبحث الثاني  •

o א?ول�]�wא��W�x���0K���yא����.�,�א �٢٣  
o ��+�6��0K���yא����.�,�+�Lم�Wא��w[�א �٢٤  
o �1�6��0K���yא����.�,�א�WN&zא��w[�א �٢٦  

  ٢٨  .وال لغة ونظامًا وفقهاً التعريف بغسل األم: املبحث الثالث  •

o א?ول�]�wא��W�x�
�x.�א?��אل�,�א�y�����Kא �٢٩  
o ��+�6
�x.�א?��אل�,�א/�Lم�Wא��w[�א�y�����Kא �٣٠  
o �1�6
�x.�א?��אل�,�א�WN&zא��w[�א�y�����Kא �٤٠  

@Þëþa@Ý—ÐÛaZ@Þaìßþa@Ý�Ë@pbîÜàÇ@Ýíì¸@òº‹u@æb×ŠcN@ @٤٦  
  ٤٨  .الشرعي يف النظام والفقه الركن: املبحث األول  •

  ٥٢  .الركن املادي: املبحث الثاني  •

o א?ول��]�wא��Wא������Kא���}�א �٥٤  
���K=	��א���}�א���א���Wאz�ع�א?ول� � �٥٤  
� �+�6���Uא���}�א���א���,���W��.�@�.��B��Cאz�ع�א

�Kא?��אل �
٥٥  

o ��+�6�Kא/�	�W�aא��w[�א �٦٢  
o �1�6��Wא��w[�א��K'��א�**	�א �٦٤  

  ٦٥  .الركن املعنوي: املبحث الثالث  •

o א?ول��]�wא��WN(א8/�{��و3+�א� ~&���K=	��א �٦٧  
���K=	��א&~ �א�W�}�/8אz�ع�א?ول� � �٦٧  
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  الصفحة  ــــــــــــوعاملوض
� ��+�6�3K+�אع�א&~ �א�W�}�/8אz�ع�א �٦٨  

o ��+�6�Kא&~ �א���w[�,�א8��W�Cא��w[�א �٧٢  
@ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Zíì¸@òº‹u@Ýya‹ßô‹‚þa@áöa‹§bi@bènÓýÇë@Þaìßþa@Ý�Ë@pbîÜàÇ@ÝN@ @٧٤  

  ٧٦  .مراحل متويل عمليات غسل األموال : املبحث األول •

o א?ول��]�wא��Wy	����Kא �٧٨  
o ��+�6�Kא�����WNא��w[�א �٨٢  
o �1�6�Kא ���Wא��w[�א �٨٤  

  ٨٧   .عالقة جرمية متويل عمليات غسل األموال بغريها من اجلرائم: املبحث الثاني  •

o א?ول��]�wא��Wل��x���
�'������(�.��B��C	��A@�.�א?��אل�(
�	
�Kא�'	��א? �

٨٩  

o ��+�6�'������(�.��B���C	��A@�.�א?��אل����W�.��B��Cא��w[�א(
T�=���Kא �

٩١  


����.�א��=��WTאz�ع�א?ول� ��y�����Kא �٩١  
� ��+�6
��K��W��(�.��B��Cאz�ع�א�.lא �	��A@�.�+&�ط�א

T�=���Kא?��אل�و��B.�א �
٩٣  

� �1�6+&�ط�א����ض�
��K���(�.��B��C	��W�.�@�Aאz�ع�א
T�=���Kא?��אل�و���B.�א �

٩٤  

@sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ZéÔÐÛaë@âbÄäÛa@À@Þaìßþa@Ý�Ë@pbîÜàÇ@Ýíì¸@òº‹u@òiìÔÇN@ @٩٦  
  ٩٨ .عقوبة جرمية متويل عمليات غسل األموال يف النظام: املبحث األول  •

o א?ول��]�wא��W�a��
��
�&��Kא �١٠٠  
o ��+�6x�א���א��	���Wא��w[�א�
��
�&�  ١٠٤ Kא

  ١٠٧  .عقوبة االشرتاك يف النظام والفقه: املبحث الثاني  •

o א?ول�]�wא��W�N&z���K=	��א\�Iא}�,�א8���Cو�N���o3,�א/�Lم�وא �١٠٩  

z�N#�م��א\�Iא}�وא?���zذ�Wאz�ع�א?ول� ����~�Kא�Aא �١٠٩  
� ��+�6���o3Kم�א\�Iא}�,�א/�Lم�وא�WN&zאz�ع�א �١١٣  

o ��+�6  ١١٨ �����UKא\�Iא}�,�����(�.��B��C	��A@�.��א?��אل�Wא��w[�א
o �1�6
��א\�Iא}�,�א�W�N&zא��w[�א�&(K ١٢٢  

  ١٢٣ .اإلعفاء من العقوبة: املبحث الثالث  •
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  الصفحة  ــــــــــــوعاملوض
o א?ول��]�wא��W���$�z(�
��,�א/�Lم��א�&�  ١٢٥ Kא
o ��+�6�������א�)�W�$�zא��w[�א��  ١٢٨ ��y'��Kא�N&zא
@Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@ZÞaìßþa@Ý�Ë@pbîÜàÇ@Ýíì¸@òº‹u@À@ÕîÔznÛaë@Áj›ÛaN ١٣١  

  ١٣٣  .حملة عن الضبط اجلنائي: ث األول املبح •

o א?ول��]�wא��W�}�/8א��*%  ١٣٥ �0K���yא
o ��+�6  ١٣٦ Kא%*��א8/�{�����ل��Wא��w[�א
o �1�6������A�wل�א%*��א8/�{��א�������W�Cא��w[�א��.��B

 ��(K	��A@�.�א?��אل
١٣٨  

  ١٤٣ إجراءات التحقيق يف جرمية متويل عمليات غسل  األموال : املبحث الثاني  •

o א?ول��]�wא��W�C�8א�,��	&E�  ١٤٥ �MK�א$א��Aא
  ١٤٥ Kق�א&%	����EFو0 '	��3و�א�Wאz�ع�א?ول� �
� ��+�6  ١٤٥ ��T +Kא�Rא$�Wאz�ع�א
� �1�6  ١٤٦ �Kא��z	��א�������W�0אz�ع�א
� ��
  ١٤٨ ���Kع�א(#�د�Wאz�ع�א�א
� �nع�א����z  ١٤٩ Kא\���aא�W�Tא

o ��+�6  ١٥٠ �K#��א\�l~�ص�,�א�E&	��وא�د)�$��Wא��w[�א
����(�.��B	��Aא��#8א��L/0��و��,�.~z0��WCאz�ع�א?ول� �

�K@�.�א?��אل �
١٥٠  

� ��+�6א��#8א��6B.�א و��,�א\د)�$�א��م���3م��Wאz�ع�א
�Kא&%�$�,�����(�.��B��C	��A@�.�א?��אل �

١٥١  

• Bא���������������������������������������������������K� �١٥٢  
• }��/��������������������������������������������������Kא �١٥٢  
• 	U������������������������������������������A�Kא �١٥٤  
• #Fس�א�������������������������������A�K� �١٥٦  
• #F�����o?س�א�د��������������1�K� �١٥٩  
�F��������������������������K#�س�א��א� • �١٦٠  
�Kא���������������������FA#�س� • �١٧١  

  

 


