املقدمــــــــــة
لعل من أخطر الجرائم االقتصادية جريمة غسل األموال وذلك بسبب اآلثار المباشرة التي
تتركها على األقتصاد العام للدولة  ,حيث تؤدي إلى إشاعة ظاهرة الفساد المالي واإلداري ,
وتعرض الموارد االقتصادية للدولة للخطر من خالل تهريب القسم األكبر منها إلى الخارج  ,فضالً

عما تشكله من تهديد لألمن واالستقرار  ,و إيجاد شعور عام باإلحباط بسبب أن غالبية من يرتكب
هذه الجرائم هم من المتنفذين في قيادة مفاصل المؤسسات العامة في الدولة  ,أو من أصحاب
رؤوس األموال الكبيرة  ,لذا يمكننا القول أن من أخطر اآلثار السلبية لهذه الجرائم التأثير على قدرة
الحكومة في إدارة ومتابعة السياستين المالية واإلدارية وزعزعة االقتصاد الوطني .

ويرى الباحثون في هذا الشأن أن تقاعس بعض الدول في إتخاذ اإلجراءات التنظيمية
والقانونية والمالية المتشددة من أجل حماية أمنها األقتصادي هو السبب الرئيس في إنتشار ظاهرة
الجريمة عموماً  ,وظاهرة جريمة غسل األموال على وجه الخصوص  ,يضاف إلى ما تقدم سبباً

آخر فإن عدم إختيار الرجل المناسب في الموقع المناسب  ,وبخاصة في المراكز القيادية للدولة
كان السبب الرئيس في شيوع هذا النوع من اإلجرام  ,كما ساعد على إنتشار هذه الظاهرة التقدم
التكنولوجي وسهولة تحويل األموال من دولة إلى أخرى عبر أجهزة الحاسوب اآللي وشبكة
األنترنيت الدولية  ,وتعد منافذ غسل األموال من شركات وهمية  ,وسماسرة دوليين ومؤسسات
الصيرفة األهلية  ,وتحويل العملة الوطنية إلى أجنبية على وجه الخصوص أبواباً مشرعة إلرتكاب

جريمة غسل األموال  ,هذه الخطورة لهذا النوع من الجرائم هي التي دفعتني إلختيار ( :جريمة
غسل األموال ) عنواناً للبحث ومحالً للدراسة.

ومن الجدير بالذكر ,إن جريمة غسل األموال لم تعد قاصرة على مجتمع دون آخر ولكنها

األكثر شيوعاً في الدول الفقيرة  ,والدول المتخلفة  ,والدول التي تشهد تخلخالً في وضعها األمني
لذا نجد أن الكثير من الدول العربية قد سعت لتطويق الظاهرة من خالل إصدار قوانين خاصة

بمكافحة هذا النوع من الجرائم  ,ومنها العراق  ,حيث صدر في العراق قانون مكافحة غسيل
األموال لسنة  4002وذلك باألمر الصادر عن سلطة األئتالف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ()39
أعقبه صدور القانون رقم ( )93لسنة  4002وسيكون هذا القانون محور الدراسة بهدف إيضاح

1

أحكامه الجزائية  ,وبيان مواضع القصور فيه مع تقديم المقترحات التي نرى أن من شأنها تفعيل
دور السلطة وبخاصة السلطة القضائية في مكافحة هذه الظاهرة .
وللتعريف بهذا النوع من الجرائم البد من تحديد مفهومها  ,ومن ثم بيان األحكام العامة لهذه
الجريمة كما وردت في القانون رقم ( )93لسنة  , 4002هذه المفردات إقتضت منا تقسيم الدراسة
إلى مباحث ثالث وكاآلتي :
المبحث األول – وأتناول فيه مفهوم جريمة غسل األموال وخصائصها  ,وأقسمهُ إلى مطلبين
األول ويتضمن التعريف بهذه الجريمة  ,والثاني ويتضمن البحث في مراحل هذه الجريمة
وخصائصها.
المبحث الثاني – وأتناول فيه البحث في تجريم عمليات غسل األموال والجزاءات الجنائية
المقررة لها  ,وأُقسمه كذلك إلى مطلبين  :األول خصصته لتجريم عمليات غسل االموال  ,والثاني
خاص بالجزاءات الجنائية المقررة لجريمة غسل األموال .
المبحث الثالث – تضمن

أساليب الوقاية من جريمة غسل االموال والتعاون الدولي في

مكافحتها ،وهو اآلخر قسمته الى مطلبين :األول تطرقت فيه ألساليب الوقاية من جريمة غسل
األموال  ،والمطلب الثاني درست فيه التعاون الدولي لمكافحة جريمة غسل األموال  ،أما الخاتمة
فستتضمن أهم اإلستنتاجات والمقترحات .
ومن هللا أستمد العون

2

المبحث األول
مفهوم جريمة غسل األموال وخصائصها
أن تحديد مفهوم جريمة غسل األموال  ,يتطلب التعريف بهذه الجريمة  ,وبيان مراحل
إرتكابها وخصائصها  ,هذين الموضوعين ستكون محالً للبحث في المطلبين التاليين:
المطلب األول
تعريف جريمة غسل األموال
تتسم م م م ممم األنشم م م م ممطة اإلجراميم م م م ممة المختلفم م م م ممة والمتضم م م م مممنة ارتكم م م م مماب ج م م م م مرائم المخم م م م ممدرات والسم م م م ممرقة
واالخم ممتالس مم ممن قبم ممل عصم ممابات اإلتجم ممار غيم ممر المشم ممروع بأنهم مما ذات مم ممردود مم ممالي كبيم ممر وتحقم ممق
ارباح م ماً طائلم ممة تقم ممدر بمليم ممارات الم ممدوالرات  ,وتسم مماعد هم ممذه األم م موال فم ممي إزدهم ممار شم ممبكات الجريمم ممة
()0

المنظمم م ممة وغيرهم م مما مم م ممن عصم م ممابات اإلج م م مرام ومنهم م مما عصم م ممابات االج م م مرام العم م ممابرة للحم م ممدود

 ,كمم م مما

تسم م مماهم فم م ممي تمويم م ممل المنظمم م ممات اإلرهابيم م ممة مم م ممن خم م ممالل دعم م ممم قم م ممدراتها الماليم م ممة فم م ممي حم م ممين تم م ممؤدي
بالمقابم م ممل إلم م ممى األض م م مرار باإلقتصم م مماد الم م مموطني  ,وزعزعم م ممة الثقم م ممة بالمؤسسم م ممات الماليم م ممة واإلداري م م ممة
()4

والسياسية – وحتى القضائية – في العديد من دول العالم

.

ونط اًر لما تثيره هذه العائدات المالية الضخمة من شكوك ومخاوف لدى السلطة المختصة

بمكافحة اإلجرام وتنفيذ القوانين فهي تسعى جاهدة للتصدي لظاهرة الجريمة ما أمكن  ،غير أن
عصابات اإلجرام والجريمة المنظمة تسعى هي األخرى إلى توفير غطاء قانوني لألموال المتحصلة

بطريق غير مشروع  ,واضفاء الصبغة القانونية عليها وذلك من خالل تحريكها عبر قنوات شرعية
داخل وخارج الجهاز المصرفي  ,وبما يؤدي إلى طمس واخفاء المصدر الحقيقي لتلك األموال
بحيث تبدو على خالف حقيقتها وكأنها متأتية من نشاط مشروع  ,وهو ما يطلق عليه  ( :غسل

األموال ) أو ( تبييض األموال) أو ( تطهير األموال)(.)9

وأصل ( الغسل ) في اللغة من ( َغ َس َل)  ,كلمة تدل على تطهير الشيء وتنقيته  ,يقال :
الغ ُسول  :ما ُيغسل به الرأس  ,وورد في الفيروز آبادي
غسالً  ,والغس ُل إسم  ,و ُ
َغ َس ْل ُ
ت الشيء ْ
( )1د .فارس أحمد الدليمي  ،الجريمة الدولية في اطار القانون الدولي الجنائي  ،مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة  ،العدد
األول  ،2112 ،ص.111-112
()2د .براء منذر كمال عبد اللطيف – دور التشريعات الجنائية في مكافحة غسل األموال ( دراسة مقارنة ) – مجلة جامعة آل
البيت  /كلية إدارة المال واألعمال – عدد خاص بوقائع المؤتمر الدولي األول لمكافحة جريمة غسل األموال – عمان – األردن –
 – 2112ص .2
( )3د  .اسماء عامر عبدهللا الناصري – السياسة الجنائية العربية في مكافحة غسل األموال – مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
والسياسية – العدد ( – )13السنة ( – )2ص . 222
3

الغسل بالضم
لت  ,و ُ
وغسالً ,وقيل َ
تحت مادة ( َغ َس َل الشيء يغسلهُ َغسالً ُ
الغ ْسل  :المصدر من َغ َس ُ
المغتَسل  :الموضع الذي يغتَسل ِ
فيه ,
الغسول  :الماء الذي ُيغتْسل به  ,و ْ
 :من اإلغتسال  ,و ُ
ُ َ
()0
الغسل) .
وغ َسالة الثوب  :ما خرج منه ُ
ُ

وأما تعريف ( األموال) في اللغة مفردها (مال)  ,وورد في لسان العرب ( :المال هو في

ويقتنى)  ,ويتبين من هذا أن
األصل ما ُيملك من الذهب والفضة  ,ثم أُطلق عليه كل ما ُيملك ُ
المال يطلق على ما تقع به المنفعة ويحصل به الملك  ,فالبد من هذين األمرين  :المنفعة والملك.
وقد ينتفع األنسان بشيء ليس هو في حال األنتفاع ماالً كالتراب في البر والماء في النهر وأما
()4
الملك فهو صنو المنفعة  ,فال يمكن لإلنسان أن يملك ما ال نفع ِ
فيه عنده.
ُ
ويفهم مما تقدم أن لمصطلحي (غسل ) و (أموال) عند جمعها مفهوماً يعني في اللغة تطهير

األموال من الدنس.

وتوحدت في المعنى  ,فمنهم من
أما في فقه القانون  ,فقد تباينت التعريفات في األسلوب ,
ّ

عرف ( غسل األموال ) بأنها  ( :محاولة إخفاء طبيعة بعض األموال المتأتية من مصدر
()9

إجرام)

 ،وعرفها آخرون بأنها  ( :فعل ينطوي على إكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها

أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التالعب في
قيمتها  ,وكانت هذه األموال هي نتيجة جرائم نص عليها القانون  ,طالما أن الغرض من هذا
()2

الفعل هو إخفاء حقيقة هذا المال والمصدر الغير مشروع أو تمويه طبيعة مصدره ).

وذهم ممب الم ممبعض اآلخم ممر إلم ممى تعريفهم مما بم ممالقول  ( :هم ممي أي عمليم ممة مم ممن شم ممأنها إخفم مماء المصم ممدر
غي م م ممر المش م م ممروع ال م م ممذي أكتس م م ممبت من م م ممه األمم م م موال )

()2

وه م م ممذه التع م م مماريف تُجم م م ممع إذاً عل م م ممى تموي م م ممه

المص م ممدر غي م ممر المش م ممروع للم م ممال المتحص م ممل م م ممن جريم م ممة  ,أيم م ماً كان م ممت ص م ممورة الجريم م ممة وتكييفه م مما

الق م ممانوني  ,ل م ممذا يمكنن م مما تعري م ممف ( غس م ممل األمم م موال) بأن م ممه  ( :التطهي م ممر الظ م مماهر للم م ممال م م ممن دن م ممس
الجريمة ).
ويرى البعض أن أصل التسمية ( غسل األموال ) يعود إلى الثالثينيات من القرن الماضي
عندما تم القبض على زعيم عصابات المافيا والمدعو ( ألكابوني ) سنة  , 0390حيث كانت
( )1مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي – القاموس المحيط – مؤسسة الفكر – بيروت –  – 1991ص .29
( )2مجد الدين محمد بن يعقوب– المصدر نفسه – ص . 31
( )3أحمد المهدي وأشرف الشافعي – المواجهة الجنائية لجرائم غسل األموال – دار العدالة – القاهرة –  – 2112ص . 2
( )2د  .شريف السيد كامل – مكافحة غسل األموال في التشريع المصري – دار النهضة العربية – القاهرة –  – 2112ص .31
( )2د  .براء منذر كمال عبد اللطيف – المصدر السابق – ص . 21
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التهمة الوحيدة التي أمكن إثباتها ضده هي التهرب من الضرائب  ,فتوجهت في حينها عصابات
المافيا إلى تأسيس وشراء أعمال مشروعة تستخدمها لتحصل من خاللها على األرباح الهائلة

الناجمة من عملياتها اإلجرامية(.)0

وتعد إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات والمبرمة في فينا عام
 0311أول أساس قانوني تناول صراحة التعريف بجريمة غسل األموال ,فقدعرفت المادة السادسة
من اإلتفاقية جريمة غسل األموال بأنها  ( :عمليات تحويل أو نقل الممتلكات المتحصلة من
أنشطة إجرامية وذلك بغرض إخفاءها  ،أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها  ،أو مصادرها أو مصالحها
أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها  ,أو إكتساب

الممتلكات أو حيازتها أو إستخدامها متحصلة من إنشطة إجرامية )(.)4

كما عرف دليل األمم المتحدة للتدريب على تنفيذ قوانين العقاقير المخدرة لعام  0330غسل

األموال بأنه  ( :التصرف في األموال بطريقة تخفي مصادرها و أصلها الحقيقي )(.)9

أما على نطاق التشريعات  ,فقد تناولت بعض القوانين العربية التعريف بجريمة غسل األموال
فمنها من حدد بصراحة صور الجرائم المتحصلة عنها األموال غير المشروعة  ,ومن هذه القوانين
قانون غسل األموال في دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )20لسنة  ، 4004إذ نصت المادة
( )0منه على إنه  ( :جريمة غسل األموال  :أي عمل ينطوي على نقل أو إيداع أو إخفاء أو
تمويه حقيقة تلك األموال المتحصلة عن الجرائم األتية :
 -0جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية .
 -4جرائم الخطف والقرصنة واإلرهاب .
 -9الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون البيئة .
 -2جرائم التجارة الغير مشروعة في األسلحة النارية والذخائر .
 -2جرائم الرشوة و اإلختالس واإلضرار بالمال العام .
 -6جرائم اإلحتيال وخيانة األمانة وما يتصل بها ).

( )1د  .سليم الجبوري – جريمة غسل األموال – مجلة التشريع والقضاء – العدد ( – )13السنة ( 2112– )2ص . 222
( )2د .فلاير مشرف عيدان ــ الفساد المالي وهدر االموال في العراق بعد عام 2113ــ مجلة المستنصرية للدراسات العربية
والدولية ــ المجلد  25ــ  2111ــ ص.221 – 215
( )3د  .براء منذر كمال عبداللطيف – المصدر السابق – ص . 21
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وم م ممن القم م موانين م م ممن ل م ممم يح م ممدد ص م ممور الجم م مرائم المتحص م مملة منه م مما واألمم م موال غي م ممر المش م ممروعة
إذ يكف م ممي أن يك م ممون مص م ممدر الم م ممال جريم م ممة – أيم م ماً كان م ممت الجريم م ممة جناي م ممة أو جنح م ممة – م م ممن تل م ممك

القم م موانين ق م ممانون غسم م ميل األمم م موال اللبن م مماني رق م ممم ( )901لس م ممنة  , 4000إذ ع م ممرف جريم م ممة غسم م ميل
ونص م م ممها  ( :غسم م م ميل األمم م م موال  :إخف م م مماء المص م م ممدر الحقيق م م ممي لألمم م م موال
األمم م م موال ف م م ممي الم م م ممادة (ّ )0
غي م م ممر المش م م ممروعة  ,أو إعط م م مماء تبري م م ممر ك م م مماذب له م م ممذا المص م م ممدر بأي م م ممة وس م م مميلة كان م م ممت  ,وتحوي م م ممل
األم م م م موال أو إسم م م ممتبدالها مم م م ممع العلم م م ممم بأنهم م م مما أم م م م موال غيم م م ممر مشم م م ممروعة  ,لغم م م ممرض إخفم م م مماء أو تمويم م م ممه
مصدرها  ,أو مساعدة شخص ضالع في إرتكاب الجرم على اإلفالت من المسؤولية ).
ويبم م م ممدو مم م م ممن التع م م م مريفين المتقم م م ممدمين – فم م م ممي الق م م م موانين الخاصم م م ممة بدولم م م ممة اإلمم م م ممارات العربيم م م ممة
المتحدة ولبنان – إن القوانين إنقسمت إلى إتجاهين :
األول  :ويمث م ممل اإلتج م مماه الض م مميق  ,وبموجب م ممه يقتص م ممر التعري م ممف الض م مميق عل م ممى األمم م موال الغي م ممر
مشم ممروعة المتحصم مملة مم ممن ج م مرائم محم ممددة  ,أمم مما االتجم مماه الثم مماني وهم ممو التعريم ممف الواسم ممع فأنم ممه يمثم ممل
()0

جميع األموال المتحصلة عن جميع الجرائم واألعمال غير المشروعة .

وبتق م م م ممديرنا المتواض م م م ممع ف م م م ممأن التعري م م م ممف الواس م م م ممع لغس م م م ممل األمم م م م موال ه م م م ممو األدع م م م ممى للقب م م م ممول
فم م ممالخطورة تكمم م ممن بالفع م م ممل اإلج ارمم م ممي أيم م م ماً كانم م ممت صم م ممورته و تس م م ممميته المقم م ممررة ل م م ممه فم م ممي الق م م ممانون

وبالم م ممال المتحص م ممل عن م ممه خش م ممية آس م ممتخدامه بارتك م مماب جم م مرائم أكث م ممر خط م ممورة  ,كم م مما يتضم م م ب م ممأن
هم م ممذه التعم م مماريف – وغيرهم م مما – إنمم م مما تتفم م ممق علم م ممى شم م مميء واحم م ممد  ,وهم م ممو التأكيم م ممد علم م ممى إن جم م مموهر
عمليم ممة غسم ممل األم م موال هم ممو إخفم مماء أو تمويم ممه طبيعم ممة األم م موال المتحصم مملة مم ممن ج م مرائم  ,و إضم ممفاء
الصفة المشروعة عليها خالف حقيقتها .

ومن كل ما تقدم يمكننا تعريف جريمة غسل األموال على إنها  ( :أي عملية من شأنها
إخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسب منه المال ).
وهذا التعريف يتسم بنظرنا بالسعة بحيث يمثل كافة األفعال التي يلجأ إليها المجرمون لتمويه
المصدر غير المشروع إليراداتهم  ,ويشمل جميع صور الجرائم المتحصلة عنها األموال غير
المشروعة .
وفي العراق نستطيع القول أن التشريع األول لمكافحة هذا النوع من الجرائم – و إن لم يطلق
عليه تسمية غسل األموال – هو القرار الصادر عن مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) الصادر بالعدد
( )1د  .أسماء عامر عبدهللا رجا الناصري – المصدر السابق – ص . 222 – 222
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( )00لسنة  ,)0( 0331وبموجب الفقرة (أوالً ) منه فأنه  ( :تصادر األموال المنقولة  ,بما فيها
النقود والذهب  ,واألموال غير المنقولة التي آلت ملكيتها إلى شخص بصورة غير مشروعة وقام
بنقل هذه الملكية إلى الغير بقصد التهرب من حكم القانون ).
ويالحظ أن المشرع العراقي خطا خطوة إيجابية بإصداره القانون رقم ( )93لسن مة 4002

( قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )( ,)4وبموجبه تم إلغاء القانون الصادر عن سلطة
االئتالف المؤقتة ( المنحلة ) باألمر رقم ( )39لسنة .)9( 4002
والذي يؤخذ عليه أمرين :
األول – ضعف السياسة العقابية إزاء األفعال اإلجرامية حيث جعل عقوبة غسل األموال جنحة
رغم خطورتها .
الثاني – وألن القانون الملغي صدر باللغة االنكليزية حيث نشرت النسخة األصلية مع ترجمتها
بالوقائع العراقية  ,وكانت الترجمة ركيكة لم تراع فيها قواعد الترجمة القانونية .
وقم م ممد عم م ممرف القم م ممانون النافم م ممذ جريمم م ممة غسم م ممل األم م م موال فم م ممي المم م ممادة ( )4منم م ممه ونصم م ممها ( :يعم م ممد
مرتكباً لجريمة غسل أموال كل من قام بأحد األفعال األتية :

( )1وبهدف التشجيع على األخبار عن هذه الجرائم  ,فقد نصت الفقرة (ثانيا) منه على ما يأتي  -1 ( :إذا قام المالك الظاهر الذي
سجل المال بأسمه بتقديم األخبار عن ذلك المال إلى إحدى المحاكم  ,أو إلى األدعاء العام خالل مدة ( )181يوما من تأريخ نقل
ملكية المال إليه  ,فيستحق نصف المال المسجل بأسمه  ,أو نصف قيمته  ,وفق ما تقدره وزارة المالية .
 -2إذا لم يقم المالك الظاهر  ,رغم علمه بأنتقال ملكية المال إليه باألخبار خالل المدة المحددة في الفقرة ( )1من هذا البند  ,فيغرم
بما يعادل نصف قيمة المال المسجل بأسمه  ,ويصادر ذلك المال .
 -3إذا وقع األخبار عن األموال المشمولة بأحكام البند (أوال) من هذا القرار من غير المالك الظاهر بعد إنتهاء المدة المنصوص
عليها في الفقرة ( )1من هذا البند فسيتحق المخبر واألشخاص الذين قاموا بالكشف عن األموال مكافأة تقدر وفق القواعد
المنصوص عليها في البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( )111في . 1995/11/11
ثالثا – تستثنى من مصادرة األموال المنصوص عليها في البند (أوال) من هذا القرار إذا تم نقل ملكيتها وفق القانون من قبل
المالك الظاهر إلى الغير حسن النية .
رابعا – يحتفظ الغير حسن النية بحقوق اإلنتفاع التي ترتبت له وفق القانون على األموال المشمولة بأحكام هذا القرار ).
الوقائع العراقية – العدد  3529في . 1991/3/3
( )2القانون منشور في الوقائع العراقية – العدد  2381في . 2112/11/15
( )3وكان القانون ( الملغي ) الصادر باألمر رقم ( )93لسنة  2112قد عرف جريمة غسل األموال في المادة ( )3منه بأنها ( :
كل من يدير أو يحاول أن يدير تعامل مالي  ,يوظف عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني  ,أو كل من ينقل أو يرسل أو يحيل
وسيلة نقدية أو مبالغ تمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني ,عارفا بأن هذه الوسيلة النقدية أو المال يمثل عائدات بطريقة ما
لنشاط غير قانوني.
أ -مع نية المساعدة على تنفيذ نشاط غير قانوني  ,أو اإلستفادة من نشاط غير قانوني  ,أو لحماية الذين يديرون النشاط الغير
قانوني من المالحقة القضائية .
ب – العلم بأن التعامل مفتعل كال أو جزءا لغرض :
التستر أو إخفاء طبيعة أو مكان أو مصدر أو ملكية أو السيطرة على عائدات النشاط الغير قانوني  ,أو لتفادي تعامل أو لزوم
إخبار أخر .يعاقب بغرامة ال تزيد عن  21مليون دينار عراقي أو ضعف قيمة المال المستعمل في التعامل  ,أيهما أكثر أو السجن
لمدة ال تزيد على  2سنوات  ,أو كالهما).
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أوالً – تحويم م ممل األم م م موال  ,أو نقلهم م مما  ,أو إسم م ممتبدالها مم م ممن شم م ممخص يعلم م ممم أو كم م ممان عليم م ممه أن

يعلم ممم أنهم مما متحصم ممالت جريمم ممة  ,لغم ممرض إخفم مماء أو تمويم ممه مصم ممدرها غيم ممر المشم ممروع أو مسم مماعدة
مرتكبه م م مما أو مرتك م م ممب الجريم م م ممة األص م م مملية  ,أو م م م ممن س م م مماهم ف م م ممي ارتكابه م م مما أو ارتك م م مماب الجريم م م ممة
األصلية على اإلفالت من المسؤولية عنها .
ثانياااااااً – إخفم م مماء األم م م موال أو تمويم م ممه حقيقتهم م مما أو مصم م ممدرها أو مكانهم م مما أو حالتهم م مما أو طريقم م ممة

التص م ممرف فيه م مما أو انتقاله م مما أو ملكيته م مما أو الحق م مموق المتعلق م ممة به م مما  ,م م ممن ش م ممخص يعل م ممم أو كم م ممان
عليه أن يعلم أنها متحصالت من جريمة .
ثالثااااااً -إكتس م مماب األمم م موال أو حيازته م مما أو إس م ممتخدامها  ,م م ممن ش م ممخص يعل م ممم أو ك م ممان علي م ممه أن

يعلم وقت تلقيها إنها متحصالت جريمة ).

ويفهم ممم مم ممن الم ممنص المتقم ممدم أن م ممه عم ممرف جريمم ممة غسم ممل األمم م موال ببيم ممان صم ممورها  ,وهم ممي ف م ممي
حقيقتهم م مما تعنم م ممي التصم م ممرف بالمم م ممال المتحصم م ممل مم م ممن جريمم م ممة بم م ممأي شم م ممكل مم م ممن أشم م ممكال التصم م ممرفات
وبم م ممذلك قطم م ممع الطريم م ممق وسم م ممد المنافم م ممذ علم م ممى مرتكبم م ممي جريمم م ممة غسم م ممل األم م م موال مم م ممن أيم م ممة محاولم م ممة
لإلفم ممالت مم ممن العقم مماب  ,غيم ممر أن ذلم ممك يوجم ممب علم ممى المحكمم ممة التحقم ممق مم ممن حصم ممول أي صم ممورة
مم ممن الصم ممور المتقدمم ممة مم ممن جانم ممب الفاعم ممل  ,كم ممأن تتحقم ممق المحكمم ممة مم ممن ماهيم ممة النشم مماط التجم مماري
للم م ممتهم  ،واالستيض م مماح م م ممن الجه م ممات ذات العالق م ممة ك م ممدوائر الضم م مريبة والعق م ممار والمص م ممارف واال
ك م ممان القم م مرار عرض م ممة لل م ممنقض  ,وبه م ممذا الص م ممدد قم م مرار لرئاس م ممة محكم م ممة إس م ممتئناف بغ م ممداد /الرص م ممافة
االتحاديم ممة  /الهيئم ممة التمييزيم ممة ج م ماء فيم ممه  ... ( :وعنم ممد عطم ممف النظم ممر علم ممى الق م مرار المميم ممز وجم ممد
أن م ممه غي م ممر ص م ممحي ومخ م ممالف للق م ممانون  ,إذ رغ م ممم إتب م مماع المحكم م ممة للقم م مرار التميي م ممزي الص م ممادر م م ممن
ه م ممذه الهيئ م ممة  ...إال إن م ممه يالح م ممظ أنه م مما ل م ممم تتوص م ممل إل م ممى ماهي م ممة النش م مماط التج م مماري للم م ممتهم  ,و أن
تقريم ممر الخبيم ممر القضم ممائي كم ممان مبتس م م اًر وال يصم ممل لتكم مموين قناعم ممة للمحكمم ممة بهم ممذا الشم ممأن  ,كمم مما أن
إجابم ممة هيئم ممة الض م مرائب لم ممم تتضم مممن مقم ممدار التحاسم ممب الض م مريبي للمم ممتهم المم ممذكور  ,ممم مما يقتضم ممي
االستفسم ممار مم ممن هيئم ممة الض م مرائب المختصم ممة عم ممن مقم ممدار التحاسم ممب الض م مريبي ,ومم مما هم ممي األربم مماح
التم ممي تم ممم التحاسم ممب عنهم مما ومقم ممدارها  ,وان إقتضم ممى األمم ممر طلم ممب إضم ممبارته لم ممدى هيئم ممة الض م مرائب
لألطم م ممالع عليهم م مما ومعرفم م ممة حقيقم م ممة نشم م مماطه  ,و إج م م مراء التحقيقم م ممات التم م ممي تجم م ممدها المحكمم م ممة الزمم م ممة
للتعم م ممرف علم م ممى نشم م مماط المم م ممتهم لمم م مما فم م ممي ذلم م ممك مم م ممن أهميم م ممة فم م ممي تكييم م ممف موضم م مموع الم م ممدعوى  ,وان
تطلّ م ممب األم م ممر إحالته م مما إلم م ممى نف م ممس الخبي م ممر لتقم م ممديم ملح م ممق لتقريم م مره عل م ممى ضم م مموء م م مما تق م ممدم  ,مم م ممع
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مالحظ م م ممة وج م م ممود كت م م ممب ص م م ممادرة م م م ممن البن م م ممك المرك م م ممزي الع ارق م م ممي موض م م مموعها تص م م مماري كمركي م م ممة
مهم م م ممع عل م م ممى بعض م م ممها م م م ممن القاض م م ممي المخ م م ممتص بت م م ممأري  4002/1/04تش م م ممير إل م م ممى اس م م ممتقطاع
ّ
مبم ممال مم ممن بعم ممض المصم ممارف لتقم ممديمهم تصم مماري كمركيم ممة غيم ممر صم ممحيحة عم ممن ح م مواالت زبم ممائنهم
دون اإلشم ممارة إلم ممى عالقتهم مما بموضم مموع الم ممدعوى  ,ممم مما يقتضم ممي التحقم ممق مم ممن ذلم ممك  ,ولعم ممدم م ارعم مماة
المحكم م ممة بقراره م مما الممي م ممز م م مما تق م ممدم مم م مما أخم م م ّل بص م ممحة قراره م مما  ,ل م ممذا ق م ممرر نق م ممض كاف م ممة القم م م اررات

الصم ممادرة ف م ممي ال م ممدعوى  ,و إع م ممادة االض م ممبارة لمحكمته م مما ألج م مراء المحاكم م ممة عل م ممى ض م مموء م م مما تق م ممدم
()0

)...

.

كم م م مما أن عل م م ممى المحكم م م ممة ان تتحق م م ممق م م م ممن الجه م م ممات المختص م م ممة ع م م ممن حقيق م م ممة وج م م ممود مخالف م م ممة
للقم ممانون مم ممن عدمم ممه  ،وبشم ممكل خم مماص االستفسم ممار مم ممن البنم ممك المركم ممزي  ،وفم ممي هم ممذا السم ممياق ق م مرار
محكمم ممة جم ممن الرصم ممافة وفم ممي تسم ممبيبها للق م مرار الصم ممادر بإلغم مماء التهمم ممة واالف م مراج عم ممن المم ممتهم جم مماء
في م م ممه ( :والن البن م م ممك المرك م م ممزي ول م م ممدى تدقيق م م ممه مع م م ممامالت المص م م ممرف الم م م ممذكور اك م م ممد ع م م ممدم وج م م ممود
مخالفات تستدعي األحالة للقضاء)(.)4

غيم ممر أن مم مما نأخم ممذه علم ممى المشم ممرع الع ارقم ممي فم ممي قانونم ممه الجديم ممد لغسم ممل األم م موال هم ممو الجمم ممع
ب م ممين جم م مريمتين همم م مما  (:غس م ممل األم م م موال ) و ( تموي م ممل اإلرهم م مماب ) ف م ممي قم م ممانون واح م ممد  ,ذلم م ممك ألن
لمكافحم م م ممة اإلرهم م م مماب قم م م ممانون مسم م م ممتقل هم م م ممو قم م م ممانون مكافحم م م ممة اإلرهم م م مماب رقم م م ممم ( )09لسم م م ممنة 4002
ويتميم م ممز عم م ممن قم م ممانون مكافحم م ممة غس م م مل األم م م موال وتمويم م ممل اإلرهم م مماب فم م ممي كم م ممون سياسم م ممته الجنائيم م ممة
تتصم م ممف بالشم م ممدة  ,وهم م ممو األسم م مملوب الم م ممذي تتطلبم م ممه المرحلم م ممة الراهنم م ممة وواقعنم م مما المعاصم م ممر  ,حيم م ممث

يق م ممرر لجريم م ممة تموي م ممل اإلره م مماب عقوب م ممة اإلع م ممدام ( ,)9كم م مما أن م ممه َع م ممد جم م مرائم تموي م ممل اإلره م مماب م م ممن
الجم م م مرائم العادي م م ممة المخل م م ممة بالش م م ممرف ( , )2ويق م م ممرر مص م م ممادرة كافم م م مة األمم م م موال والمم م م مواد المض م م ممبوطة
()2
ماء عل م ممى م م مما تق م ممدم يمكنن م مما أن
م
م
ن
ب
و
,
والمب م ممرزات الجرمي م ممة أو المهيئ م ممة لتنفي م ممذ العم م ممل اإلج ارم م ممي
ً
نتس م مماءل ع م ممن التكيي م ممف الق م ممانوني الس م ممليم لواقع م ممة ( تموي م ممل اإلره م مماب ) فيم م مما ل م ممو ارتكب م ممت الجريم م ممة

( )1قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية  /الهيئة التمييزية رقم /121جزاء 2112/في ( 2112/11/2غير منشور).
( )2قرار محكمه جن الرصافة رقم /0003ج 4002 /في ( 4001/2/43غير منشور ) .
( )3تالحظ المادة  ( :الرابعة  )1/من قانون مكافحة اإلرهاب رقم ( )13لسنة  2112حيث يعاقب على الجرائم اإلرهابية وتمويل
اإلرهاب باإلعدام .
( )2تالحظ المادة ( السادسة  )1/من قانون مكافحة اإلرهاب رقم ( )13لسنة . 2112
( )2تالحظ المادة ( السادسة )2/من ذات القانون اعاله .
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فم م ممي ظم م ممل قم م ممانون مكافحم م ممة غسم م ممل األم م م موال وتمويم م ممل اإلرهم م مماب رقم م ممم ( )93لسم م ممنة  4002؟ وقبم م ممل
اإلجابة على التساؤل البد من إبداء المالحظات التالية :
أوالً – الق م ممانون رق م ممم ( )93لس م ممنة  4002ه م ممو ق م ممانون خ م مماص بن م مموعين م م ممن الجم م مرائم  ( :غس م ممل

األم م م موال ) و ( تمويم م ممل اإلرهم م مماب )  ,بينمم م مما القم م ممانون رقم م ممم ( )09لسم م ممنة  , 4002قم م ممانون مكافحم م ممة
اإلرهاب فهو قانون لعموم جرائم اإلرهاب .
ثانياااااااً – الق م ممانون رق م ممم( )93لس م ممنة  4002ه م ممو الق م ممانون األص م ممل للم م ممتهم  ,ذل م ممك ألن العقوب م ممة

المقم م ممررة بموجم م ممب المم م ممادة الرابعم م ممة مم م ممن قم م ممانون مكافحم م ممة اإلرهم م مماب هم م ممي اإلعم م ممدام  ,بينمم م مما العقوبم م ممة
المقم م ممررة لجريمم م ممة تمويم م ممل اإلرهم م مماب بمقتضم م ممى القم م ممانون رقم م ممم ( )93فم م ممي المم م ممادة ( )91منم م ممه هم م ممي
السجن المؤبد  ,وبناء عليه يطبق القانون األصل دون سواه .
ب م م م ممل وطبقم م م م ماً ل م م م ممنص الم م م م ممادة ()4/4

()0

م م م م ممن ق م م م ممانون العقوب م م م ممات رق م م م ممم ( )000لس م م م ممنة 0363

المعم ممدل فم ممأن القم ممانون األصم ممل يسم ممري بأحكامم ممه علم ممى ج م مرائم تمويم ممل اإلرهم مماب المرتكبم ممة قبم ممل نفم مماذ
القانون رقم ( )93وقبل أن يصب الحكم الصادر فيها نهائياً كونه القانون األصل .

وبن م م مماء عل م م ممى م م م مما تق م م ممدم فسياس م م ممة المش م م ممرع ب م م ممالجمع ب م م ممين جريمت م م ممي ( غس م م ممل األمم م م موال ) و

( تموي م ممل اإلره م مماب ) ف م ممي ق م ممانون واح م ممد ه م ممو الق م ممانون رق م ممم ( )93لس م ممنة  4002ال يخل م ممو بتق م ممديرنا
مم ممن نقم ممد  ,ذلم ممك ألن السياسم ممة الجنائيم ممة فم ممي البلم ممد الواحم ممد ينبغم ممي أن تكم ممون واضم ممحة فم ممي توجهاتهم مما
 ,موحم م ممدة فم م ممي أحكامهم م مما  ,محققم م ممة ألهم م ممدافها  ,وباعتقادنم م مما فم م ممأن فصم م ممل جريمم م ممة تمويم م ممل اإلرهم م مماب
ع م ممن ق م ممانون مكافح م ممة اإلره م مماب  ,ومعالجته م مما ض م مممن الق م ممانون رق م ممم ( )93لس م ممنة  4002ال مس م ممو
ل م م ممه  ,ألن سياس م م ممة الش م م ممدة المحقق م م ممة إلعتب م م ممارات ال م م ممردع الع م م ممام والخ م م مماص ه م م ممو م م م مما تتطلب م م ممه ه م م ممذه
المرحلة الراهنة .

المطلب الثاني
( )1تالحظ الفقرة ( )4من المادة ( )4من قانون العقوبات  000لسنة  0363المعدل ونصها ( :على انه اذا صدر قانون او اكثر
بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصب الحكم الصادر فيها نهائياً يطبق القانون االصل للمتهم).
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خصائص جريمة غسل األموال ومراللها
من القواعد المستقرة في القانون الجنائي أن ال عقاب على األفعال التحضيرية السابقة على

()0
عد األعمال التحضيرية مرحلة من
مرحلة الشروع – البدء – بارتكاب الجريمة
 ,لذا ال يمكن ّ
مراحل جريمة غسل األموال في حالة تطبيقنا لهذه القاعدة  ,كما ال تُعد شروعاً بارتكابها.

وقد تناول المشرع في معظم القوانين العقابية الشروع وعدهُ جريمة قائمة بذاتها  ,و إن
إختلفت التسمية من قانون آلخر ( , )4فقد عبرت عنه بعض التشريعات بالشروع ( ,)9بينما عبرت
عنه تشريعات أخرى بمصطل ( المحاولة ) (.)2

ويذهب الفقه الجنائي إلى أن استخدام مصطل

( الشروع ) للداللة على مرحلة البدء

بارتكاب الجريمة هو األكثر توفيقاً وموافقة للمنطق القانوني من إستخدام مصطل ( المحاولة )

وذلك لسببين :

 -0ألن مصطل (الشروع ) أقرب في الداللة على فكرة البدء في ارتكاب الجريمة .
 -4و ألن مصطل ( المحاولة) يتسع ليشمل في مفهومه األفعال السابقة على الشروع كاألعمال
التحضيرية .
في حين هناك من يرى بأن ( المحاولة ) مرحلة مستقلة عن األعمال التحضيرية  ,لكنها

تسبق الشروع في حاالت حددها المشرع سلفاً حيث يعاقب عليها كجريمة مستقلة( ,)2ومن صور
المحاولة التي يعاقب عليها المشرع العراقي ما نصت عليه الفقرة ( عاش اًر ) من المادة ( )0من

القانون رقم ( )93لسنة  4002ونصها  ( :تمويل اإلرهاب  :كل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية
وسيلة كانت  ,مباشرة أو غير مباشرة بإرادته  ,بتوفير األموال أو جمعها أو الشروع في ذلك من
مصدر شرعي أو غير شرعي  ,بقصد إستخدامها مع علمه بأن تلك األموال ستستخدم كلياً أو
جزئياً في تنفيذ عمل إرهابي  ,أو من إرهابي أو منظمة إرهابية  ,وسواء وقعت الجريمة أم لم تقع ,

( )1يالحظ الشطر األخير من المادة ( )31من قانون العقوبات  000لسنة  0363المعدل ونصها  ... ( :وال يعد شروعا مجرد
العزم على ارتكاب الجريمة  ,وال األعمال التحضيرية لذلك  ,ما لم ينص القانون على خالف ذلك ).
( )2د  .ماهر عبد شويش الدره – االحكام العامة في قانون العقوبات – دار الحكمة للطباعة والنشر – الموصل –  – 1991ص
. 215
( )3من تلك التشريعات  :المادة ( )31عقوبات عراقي  ,والمادة ( )22عقوبات مصري  ,والمادة ( )58عقوبات أردني .
( )2من تلك التشريعات  :المادة ( )199عقوبات سوري  ,والمادة ( )211عقوبات لبناني .
( )2د  .ضاري خليل محمود – الشروع في الجريمة ( دراسة مقارنة )  -دار الشؤون الثقافية – بغداد –  – 2111ص.92-93
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وبصرف النظر عن الدولة التي يقع فيها هذا الفعل  ,أو يتواجد فيها اإلرهابي أو المنظمة اإلرهابية
).
والمشرع بالنص المتقدم و إن لم يذكر مصطل ( المحاولة ) صراحة  ,لكنه عبر عنها ضمناً

بقوله  ( :مع علمه بأن تلك األموال ستستخدم )  ,أي سواء استخدمت أم ال  ,وبقوله ( وسواء
وقعت الجريمة أم لم تقع )  ,إذ ال يهم البدء بارتكاب الجريمة اإلرهابية و إن لم يحصل البدء بعد.

ومع ذلك ففي نص آخر جاءت اإلشارة إلى تجريم ( المحاولة ) صراحة وذلك بمقتضى
الفقرة ( ثالث عشر  /أ) من المادة ( )0من ذات القانون ونصها  ( :أ – ارتكاب أو محاولة
ارتكاب أفعال إرهابية عمداً بأية وسيلة  ,بشكل مباشر أو غير مباشر ).

وجريمة غسل األموال – كغيرها من الجرائم العمدية – ال يمكن أن تنفذ دفعة واحدة  ,إنما

يمر الجاني في سبيل ارتكابها بمراحل متعددة  ،فالجريمة تبدأ كفكرة تولد في الذهن  ,وال تلبث أن
تروق لصاحبها  ,ثم يبدأ من راقت له الفكرة بإعداد العدة الرتكابها وبالشكل المتاح له وبما يخدم
قدراته والظروف المحيطة به  ,وبعد انتهاء المراحل المتقدمة يقُدم الجاني على ارتكاب الجريمة
بمباشرة األفعال المكونة لها  ,وعندها إما أن يتم الجاني جريمته فتقع كاملة  ,وتتحقق آثارها  ,أو
()0

تقف عند حد الشروع فتخيب جهود الجاني لسبب خارج عن إرادته

.

غير أن لجريمة غسل األموال طابع خاص  ,فهناك الجريمة السابقة وقد أطلق عليها المشرع
مصطل

( الجريمة األصلية )( ,)4وهي الجريمة التي تحصلت منها األموال غير المشروعة

كاإلختالس والسرقة  ,وكجرائم اإلتجار غير المشروع باألسلحة والمخدرات  ,كما أن مرتكب جريمة
غسل األموال قد يكون هو ذاته مرتكب الجريمة األصلية  ,وفي مثل هذه الحالة يجري التحقيق مع
المتهم عن كلتا الجريمتين  ,وتطبق بحقه عند المحاكمة أحكام تعدد الجرائم وأثره في العقاب

المنصوص عليها في قانون العقوبات(.)9

وبهذا الصدد ينبغي مالحظة المادة ( )2من القانون رقم ( )93لسنة  4002ونصها  ( :ال يمنع
الحكم على المتهم عن أي من الجرائم األصلية  ،من الحكم عن جريمة غسل األموال الذاتي التي

( )1د .السعيد مصطفى السعيد  ،شرح قانون العقوبات القسم العام  ،مكتبة النهضة العربية  ،القاهرة  ،2112 ،ص.123
()2تالحظ الفقرة ( سابعا ) من المادة (  )1من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ( )39لسنة  2112ونصها :
(سابعا – الجريمة األصلية  :كل جريمة في القانون العراقي من جرائم الجنايات والجنح ).
()3تالحظ المواد  )123 , 122 , 121 (:من قانون العقوبات رقم  111لسنة  1959المعدل .
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نتجت عن تلك الجريمة  ,وتطبق أحكام تعدد الجرائم والعقاب المنصوص عليها في قانون
العقوبات).
وتجدر االشارة الى أنه – وفي عصر التكنولوجيا – بات مرتكبوا الجرائم يتفننون في كيفية
إضفاء المشروعية على مصادر أموالهم المتأتية من الجرائم  ,بحيث أصب من الصعب حصرها
بطائفة معينة من الصور  ,غير أن من أهم وسائل العصابات اإلجرامية إلخفاء األصل اإلجرامي
ألموالهم يتم عبر مؤسسات مالية

()0

 ,حيث تمر هذه العملية عبر مرحلتين قد تتزامن فيما بينها.

أما المرحلة األولى  ,فهي مرحلة األيداع والتوظيف  ,وهي مرحلة تمهيدية  ,وتعني التخلص
المادي من كميات ضخمة من النقود المتحصلة من الجرائم بهدف تهريبها أو خلطها بأخرى
مكتسبة بطرق مشروعة  ,ومن وسائل هذه المرحلة إبدال األوراق النقدية من فئة القطع الصغير

بأوراق نقدية من فئة القطع الكبير ( ,)4ثم التصرف الفعلي في النقد عن طريق المؤسسات المالية

أو بواسطة أعمال تجارية  ,أو التحويل الفوري للنقد الوطني إلى عمالت أجنبية  ,أو تهريب النقد
– وطنياً كان أم أجنبياً – إلى الخارج

()9

 ,ويدخل ضمن هذه المرحلة تحويل النقد إلى قيد في

الحسابات المصرفية  ,وابدال النقد بأموال أخرى أو مقتنيات ثمينة كالذهب والسيارات.
وأما المرحلة الثانية  ,فهي مرحلة ( التمويه ) أو ( التغطية ) ويقال لها كذلك مرحلة (التقييم)
أو ( الفصل)  ,وهي المرحلة التي يتم فيها إجراء سلسلة من العمليات المالية المتعاقبة إلخفاء
األصل غير المشروع لألموال  ,وتمثل هذه المرحلة أهمية كبيرة لغاسلي األموال الذين يعمدون إلى
عقد صفقات تجارية متعددة  ,والى التحويالت المالية  ،ويرى البعض أن هناك مرحلة ثالثة هي

مرحلة ( التكامل) حيث يغيب الطابع غير المشروع عن المال المتحصل من جريمة ( ,)2ومثل هذه

العمليات من شأنها إخفاء العائدات المالية الكبيرة المتأتية من مصدر غير مشروع بتمويه طبيعتها
وقطع صلتها تمام ًا بمصدرها الجرمي  ,والهدف من هذه العمليات الحيلولة دون إمكانية اقتفاء
أثرها من جانب األجهزة األمنية المختصة و األجهزة الرقابية  ,ومن ثم إتاحة الفرصة الكاملة

( )1المؤسسة المالية  ,بمقتضى الفقرة ( ثامنا ) من المادة (  )1من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ( )39لسنة
 2112تعني  ( :أي شخص طبيعي أو معنوي يزاول نشاط أو أكثر من العمليات التالية لصالح أحد العمالء أو نيابة عنه )...
وتشمل تلقي الودائع  ,واألقراض و إصدار أو إدارة وسائل الدفع كبطاقات االئتمان والتداول أو اإلتجار فيما يأتي  :أدوات السوق
النقدي كالشيكات والكمبياالت  ,والصرف األجنبي و أدوات صرف العملة  ,واألوراق المالية القابلة للتداول  ,وحفظ النقد
واألوراق المالية و استثمار األموال أو النقود أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن الغير  ....الخ .
( )2د  .احمد السفر – مكافحة غسل األموال في البلدان العربية – دار صادر – بيروت –  – 2113ص . 33
( )3د  .محمود كبيش – السياسة الجنائية في مواجهة غسل األموال – دار النهضة العربية – القاهرة – ط – 2111 – 2ص .23
( .)2د .براء منذر كمال عبد اللطيف – المصدر السابق – ص . 51
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إلستخدامها في األغراض المختلفة  ,كما تعد هذه المرحلة أكثر المراحل تعقيداً  ,و أكثرها التصاقاً

بالطبيعة الدولية  ,فغالباً ما تجري وقائعها في بلدان متعددة  ,وتنطوي على استخدام عدد من
األساليب المتنوعة والمتشعبة ومنها ما يأتي :

 -0نقل األموال من دولة إلى أخرى على وجه السرعة السيما باتجاه الموانئ  ,أو المطارات أو
إلى المؤسسات المالية اآلمنة من خالل التحويالت المالية البرقية  ,أو باستخدام النظم المصرفية
السرية  ,حيث تقدم مثل هذه المؤسسات خدماتها للزبائن على قدر كبير من السرية والسرعة ,
وبتكلفة أقل  ,بقصد تشجيع الزبائن على ارتيادها.
 -4توزيع األموال المتأتية من مصدر غير مشروع بين استثمارات متعددة  ,وفي بلدان مختلفة
 ,مع إعادة بيع األموال المشتراة  ,ونقل االستثمارات من بلد آلخر باستمرار لتجنب اقتفاء أثرها من
جانب السلطات المختصة.
 -9تسهيل حركة األموال غير المشروعة  ,داخل البالد وخارجها  ،من خالل الشركات الوهمية
التابعة للمنظمات اإلجرامية .
 -2التبديل المتكرر لمصدر هذه األموال  ,من خالل تحويالت من أسماء أشخاص حقيقيين

إلى شركات وهمية  ,ومن ثم تحويلها إلى شركات حقيقية متواطئة (.)0

وبخصوص المراحل المتقدمة ينبغي مالحظة األمور الجوهرية التالية :
األمر األول – يشترط أن تكون هناك جريمة سابقة  ,هي الجريمة األصلية  ,وهي الجريمة
المتحصلة منها األموال غير المشروعة ,واألموال المتحصلة من جريمة تعني وبمقتضى الفقرة
(سادساً) من المادة ( )0من القانون رقم ( )93لسنة  ( : 4002األموال الناتجة أو المتحصلة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة كلياً أو جزئياً  ,من ارتكاب إحدى الجرائم األصلية ) ,وبمقتضى
المادة ( )9من ذات القانون فأنه  ( :ال تتوقف إدانة المتهم عن جريمة غسل األموال على صدور
حكم عن الجريمة األصلية التي نتجت عنها هذه األموال )  ,فقد يكون مرتكب الجريمة األصلية
هارباً فيتأخر حسم دعواه  ,وقد تنقضي الدعوى األصلية لسبب من أسباب االنقضاء كالوفاة

والعفو.

ثم إن مرتكب جريمة غسل األموال ليس بالضرورة أن يكون هو مرتكب الجريمة األصلية ,فقد
يرتكب الجريمة األصلية (س) من الناس  ,ويهدي األموال المتحصلة منها أو يهبها إلى (ص)
( )1د .براء منذر كمال عبداللطيف – المصدر السابق – ص . 1-2
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ليتولى الثاني مهمة غسلها بصورة من الصور  ,كاستبدال العملة أو تهريبها خارج القطر  ,أو
إيداعها في حسابه أو حساب شخص آخر لدى أحد المصارف  ,غير أنه يشترط في مرتكب
جريمة غسل األموال أن يكون على علم أو يفترض فيه أن يعلم بأن المال متحصل من جريمة(.)0

األمر الثاني – يكفي بتقديرنا المتواضع ارتكاب المرحلة األولى من م راحل جريمة
غسل المال للقول بحصول الجريمة  ,إذ ال يشترط تحقق المرحلتين المشار إ ليها آنف اً

وليس في القانون ما يشير لمثل هذا الشرط  ,فما ذكرناه م ن م راحل هو من ا راء الفقه
المتحصلة من جريمة اختالس عقا راً  ,داخل

َوشُ را ح القانون فمن يشتري بالمبال
الع راق أو خارجه  ,ومن يستبدل العملة الوطنية بأجنبية أو الع كس  ,أو أن يودعها في
مصرف بنية إ ستثمارها من قبل المصرف  ,ومن يشتري باألموال المتحص لة من جريمة
ذهب اً أو مجوه رات أو سيا رات  ,ومن يكتفي بتهريبها إلى خارج الع راق ليودعها في
خ زانته الخاصة أو أن يقوم بإيداعها في مصرف خارجي  ...في كل هذه األمثلة

وغيرها ال يشترط لمساءلة الفاعل أن يرتكب المتهم المرحلة الثانية من م را حل جريمة
غسل المال  ,هذا من جهة  ,ومن جهة ثان ية فهو يُ سأل عن جريمة تامة ال الشروع فيها
ألن القانون لم يشترط ص راحة تعدد الم راحل .
األمر الثالث – إذا كانت الجريمة متعلقة بتمويل اإلرهاب  ,فال يشترط أن تكون هناك جريمة
سابقة ( أصلية)  ,إذ ينطبق القانون رقم ( )93لسنة  4002على الممول لإلرهاب و إن كان المال
من مصدر مشروع  ,وبهذا الصدد تالحظ الفقرة (عاش اًر) من المادة ( )0من القانون المذكور حيث

جاء فيها وبالنص  ( :تمويل اإلرهاب – كل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة

أو غير مباشرة  ,بإرادته  ,بتوفير األموال أو جمعها أو الشروع في ذلك  ,من مصدر شرعي أو
غير شرعي .)....
وجدير بالذكر أنه ال يكفي لقيام الجريمة مجرد ثبوت إيداع المتهم للمال في مصرف ما واال
لتعطلت أعمال الصيرفة عموماً  ,كما ال يكفي مجرد االشتباه بمصدر المال و إن كانت المبال

طائلة  ,بل على الجهة التحقيقية والمحكمة أن تركز في إجراءاتها على إثبات مصدر المال ومدى
مشروعيته وعن الهدف من إيداعه وصحة التصريحات المقدمة له مثلما تهتم بالبحث عن االدلة
ومدى كفايتها لألدانة  ,و إن أقتضى البحث عن الحقيقة فيتعين االستماع إلى رأي ممثل الجهة
()1تالحظ المادة ( )2من القانون رقم ( )39لسنة  ( 2112قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ).
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الرقابية المختصة كالبنك المركزي العراقي
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 ,أو االستعانة بالخبراء ,وبهذا الصدد قرار لمحكمة

إستئناف بغداد  /الرصافة االتحادية  /الهيئة التمييزية جاء فيه  ( :لدى التدقيق والمداولة ....
وجد أنه غير صحي ومخالف للقانون  ,ألن محكمة الجن لم تُكمل تحقيقاتها في التحري والتحقيق
عن مصدر األموال التي تم بموجبها شراء العملة األجنبية ومدى مشروعيتها  ,فضالً عن التزام
المصرف بالتحري عن ذلك على وفق حكم المادة ( )01من قانون مكافحة غسيل األموال رقم

( )39لسنة  , 4002وحيث أن محكمة الجن أصدرت حكمها قبل إكمال التحقيقات المشار إليها
في أعاله  ,فيكون الحكم قد صدر قبل أوانه  ,لذلك قرر نقض كافة الق اررات الصادرة في الدعوى ,

واعادة اإلضبارة إلى محكمة الجن إلتباع ما تقدم  ,على أن يبقى المتهمون على كفاالتهم .)4()...

يتوجب في الكثير من
وحيث ان الجريمة تتعلق باألموال ،وبمعامالت حسابية متنوعة  ،لذا ّ
الحاالت االستعانة بالخبراء وهو ما تركز عليه محكمة التمييز االتحادية في ق ارراتها ،من ذلك قرار
لها جاء فيه ( :حيث كان يتعين على محكمة التحقيق المختصة االستعانة بخبراء من ذوي
االختصاص في االمور المالية والمصرفية لبيان وجهة المخالفات والتصرفات المالية والمصرفية
المنسوب ارتكابها للمتهمين اعاله  ،والمبين تفاصيلها في المذكرة الداخلية للبنك المركزي
العراقي/المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان /قسم التحقيق الميداني والمؤرخة 4009/00/4

وتحديد ما هية هذه المخالفات بشكل دقيق ال يقبل اللبس و الغموض .)9()...
وتأسيساً على ما تقدم فأن لجريمة غسل األموال خصائص من أهمها :

أوالً – إنها – في الكثير منها – جرائم عابرة للحدود  ,فهي جريمة دولية  ,ذلك ألنها في

األغلب تتوزع في مراحلها على أكثر من مؤسسة مالية  ,تقع في أقاليم أكثر من دولة  ,لذا يمكننا

القول أن جريمة غسل األموال ذات طبيعة دولية ( ,)2وبهذا الصدد يالحظ الشطر األخير من الفقرة
(عاش اًر) المادة ( )0من القانون رقم ( )93لسنة  4002ومما جاء فيه – بصدد تمويل األرهاب –
( )1تالحظ الفقرة ( سابع عشر) من المادة ( )1من قانون رقم ( )39لسنة  2112ونصها  ( :الجهات الرقابية  :الجهة المختصة
بترخيص أو إجازة المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة  ,أو األشراف عليها والتأكد من التزامها بالمتطلبات
التي تستلزمها مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  ,وتشمل وزارة التجارة ووزارة الصناعة والبنك المركزي العراقي وهيئة
األوراق المالية وديوان التأمين و أية جهة أخرى يصدر قرار باختصاصها كجهة رقابية بقرار من مجلس الوزراء بناء على
اقتراح المجلس وينشر في الجريدة الرسمية).
( )2قرار محكمة إستئناف بغداد الرصافة االتحادية  /الهيئة التمييزية رقم /158جزاء 2112/في  ( 2112/2/13غير منشور).
( )3قرار محكمه التمييز االتحادية رقم  /11122الهيئة الجزائية  2112/في ( 2112 /9/23غير منشور).
( )2عمار غالي عبد الكاظم العيساوي – المسؤولية الجنائية عن جريمة تبييض األموال ( دراسة مقارنة)  ،رسالة ماجستير مقدمة
إلى كلية القانون جامعة بابل –  – 2112ص. 31
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ما نصه  ... ( :سواء وقعت الجريمة أم لم تقع  ,وبصرف النظر عن الدولة التي يقع فيها هذا
الفعل  ,أو يتواجد فيها اإلرهابي أو المنظمة اإلرهابية ) ,مما يعني أن جريمة تمويل اإلرهاب –
بمقتضى هذا القانون مشمولة بمبدأ اإلختصاص الشامل( ,)0فالقضاء العراقي مختص بنظرها و إن
ارتكب الفعل خارج العراق  ,كذلك الحال في غسل األموال حيث جاء بالفقرة (خامساً) من المادة

( )0من ذات القانون ما نصه  ...( :وما يتأتى من تلك األموال من فوائد وأرباح  ,سواء أكانت
داخل العراق أم خارجه .)..
ومن الجدير بالذكر أنه غالباً ما يحاول مرتكبوا جريمة غسل األموال تهريب أموالهم غير

المشروعة إلى بعض الدول التي تضعف فيها السلطة الرقابية مستفيدين من الحدود التي يسهل

عم
عبورها بسبب ضعف قدرات القوات المكلفة بحماية الحدود  ,أو بسبب الفساد اإلداري الذي ّ
أجهزة الدولة(.)4
ثانياً  -ومن خصائص جريمة غسل األموال كذلك أنها في الغالب جرائم منظمة فهي رغم وحدة
الجريمة لكنها بحاجة دائماً إلى تعدد الجناة بسبب األموال الطائلة المتحصلة من الجرائم  ,ومن ثم

يصب نشاط الفاعل أم اًر ال مفر منه من أجل التمويه على تلك األموال واضفاء الصفة المشروعة
عليها  ,وألن جريمة غسل األموال جريمة اقتصادية تنخر في النظام االقتصادي للدولة  ,ولكونها

جريمة دولية ومنظمة  ,كل ذلك يجعل من التصدي لها ومكافحتها والشدة في التعامل مع مرتكبيها
أم اًر في غاية األهمية.

المبحث الثاني
( )1تالحظ المادة ( )13من قانون العقوبات رقم  111لسنة  1959المعدل .
( )2في كلمة لرئيس وحدة مكافحة غسل األموال في الشرطة الجنائية الدولية ( اإلنتربول) السيد ( نوم براون) قال  ( :إنه يمكن
تبييض األموال في أي مكان  ,وبالتالي فقد بات المجرمون يقومون باختيار الدول التي أما أن تكون القوانين فيها غير موجودة
أصال لمكافحة هذا النوع من الجرائم  ,أو ألنها تتسم بالتراخي  ,أو تلك الدول التي ال تكون فيها جهود الشرطة من القوة بما يكفي
أللقاء القبض عليهم ).
عمار غالي عبد الكاظم العيساوي – المصدر السابق – ص . 32-31
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تجريم عمليات غسل االموال والجزاءات المقررة لها
مممما الشممك فيممه ان للج مرائم الماليممة أث م اًر كبي م اًر فممي اقتصمماد أي دولممة ووضممعها المممالي  ,وقممد

يترتممب عليهمما تممدمير وتخريممب االقتصمماد المموطني لتلممك الدولممة  ،ولعممل فممي مقدمممة الج مرائم الماليممة
الخط مرة التممي شممهدت تسممارعاً فممي ارتكابهمما هممي ج مرائم (غسممل األم موال) أو (غس ميل األم موال) كممما

تسمى أحياناً  ،فهي من الجرائم العمدية المنظممة العمابرة للحمدود التمي تنطموي علمى كسمب أمموال

ممن مصمادر غيمر مشممروعة واسمبا طمابع المشممروعية علمى همذه االمموال ( أو مما يعمرف بمماألموال
القممذرة) ليتمماح اسممتخدامها م مرة ثانيممة بإطممار قممانوني وبشممكل علنممي  ،وبتعبيممر آخممر  ,ف مأن عممماد
جريمممة غسممل االم موال هممو تحويممل االم موال المتحصمملة مممن ارتكمماب ج مرائم يعاقممب عليهمما القممانون
ألصممول اليمكممن تعقممب اثرهمما العائممد الممى الجريمممة األصمملية  ,بهممدف إخفمماء حقيقممة هممذه االم موال
واظهارها بأنها جاءت من مصمدر أو مصمادر مشمروعة  ,وتجنمب التحقيمق فيهما  ,وحمايمة الثمروة
المتحققممة مممن الحجممز أو المصممادرة مممن قبممل السمملطات المختصممة  ,والممتمكن مممن نقممل االمموال الممى
دولة أو دول اخرى  ،وربما لتمويل نشاطات إجرامية أو إرهابيمة لمذلك سمنتناول فمي همذا المبحمث
تجريم عمليات غسل االموال في المطلب األول  ،ومن ثمم نتطمرق المى الجمزاءات المقمررة لجريممة
غسل االموال في المطلب الثاني .
المطلب األول
تجريم عمليات غسل االموال
من الممكن القول أن ظاهرة غسل االموال لم تكن موجودة أو معروفة  ,وان وجدت فهي
في حاالت فردية اليمكن النظر اليها والتعامل معها على اساس كونها ظاهرة ملموسة  ,غير
انه في نهاية عقد التسعينات من القرن المنصرم وبداية االلفية الثالثة بدأ الحديث عن هذه
الظاهرة ولو بشئ محدود بسبب ضعف قدرة القطاعات االنتاجية على توفير السلع والخدمات ,
مما أدى الى نشوء ما يسمى بالسوق السوداء وعمليات تهريب النفط بالنظر الى غياب دولة
القانون واالجهزة الرقابية  ,فضال عن فت الحدود العراقية مع دول العالم بشكل واسع  ,وانعدام
االستقرار السياسي واالقتصادي واالنفالت االمني واتساع دائرة العمليات االرهابية.
وعلى الصعيد الخارجي  ,أدت سياسة السوق الحر واالنفتاح على االقتصاد العالمي الى
تكوين أرض خصبة لهذه الظاهرة  ,وخلق بيئة مالئمة لوالدة ظاهرة غسل االموال ونموها في
العراق  ،فأصب المالذ اآلمن للقيام بجريمة غسل االموال من قبل المافيات العالمية  ,فضالً
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عن االسواق الجديدة التي أُ ِ
نشَئت في ظل العولمة دون ان يكون لها موقع جغرافي يمكن
السيطرة عليه  ,وتزايد حجم الجريمة االقتصادية في العالم  ,واعالن بعض الدول قبولها االموال
غير المشروعة وتقديم التسهيالت لها مقابل فوائد تمكنها من الحصول على مستوى ٍ
عال من

الرب دون رقابة أو ُمساءلة قانونية أو قضائية .

اما عن أبرز مصادر االموال غير المشروعة في العراق فهي :

م سرقات المصارف والبنوك بعد احتالل العراق .
م سرقة وتهريب اآلثار الوطنية وبيعها في االسواق العالمية .
م تهريب النفط ومشتقاته الى الخارج .
م تهريب المصانع والمكائن واآلالت والمعدات الى الخارج .
م الفساد المالي واالداري في أجهزة الدولة  ,بما فيها عمليات االختالس الكبيرة لالموال المخصصة
للمشاريع الخدمية وأعادة االعمار .
م االموال المتأتية من جرائم المخدرات والسطو والخطف والغع الصناعي والتجاري وانتشار
الشركات الوهمية .
وتتمثل صور جرائم غسل االموال بالسلوك اإلجرامي الذي يصدر عن مرتكبه من نشاط
تترتب عليه آثار مادية أو معنوية تمثل بمجموعها صورة االعتداء على المصلحة الجديرة بحماية
القانون  ،وبمقتضى القانون رقم ( )93لسنة  , 4002فأن المادة ( )4منه قد حددت صور
السلوك بأشكال متعددة حتى ال تترك للجناة فرصة اإلفالت من العقاب  ,وتمثلت هذه الصور
وبمقتضى الفقرة ( أوالً) من المادة ( )4منه بما يأتي :
 -0تحويل األموال
 -4نقل األموال
 -9استبدال األموال
 -2مساعدة مرتكب جريمة غسل األموال  ,أو مرتكب الجريمة األصلية  ,ومن ساهم معهم
بارتكابها على اإلفالت من المسؤولية عنها.
وأما صور السلوك اإلجرامي لجريمة غسل األموال بمقتضى الفقرة ( ثانياً ) من المادة

( )4من ذات القانون فقد تمثلت بما يأتي :
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 -0إخفاء األموال
 -4تمويه حقيقة األموال أو مصدرها أو مكانها أو حالتها أو طريقة التصرف فيها  ,أو انتقالها
أو ملكيتها  ,أو إخفاء أو تمويه الحقوق المتعلقة بها .
و أما صور السلوك اإلجرامي لجريمة غسل األموال بمقتضى الفقرة ( ثالثاً ) من المادة ( )4من

القانون ذاته فقد تمثلت بما يأتي :
 -0إكتساب األموال
 -4حيازة األموال
 -9إستخدام األموال

ويشترط في جميع الصور المتقدمة أن تكون األموال حصيلة جريمة  ,أياً كان نوع الجريمة

وتكييفها القانوني  ,شرط أن تكون الجريمة من جرائم الجنايات والجن

()0

مما يعني أن األموال

المتحصلة من ( مخالفة ) -على فرض حصولها  -ال تخضع إلحكام قانون مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب رقم ( )93لسنة  , 4002وحسناً فعل المشرع  ,فالمخالفات جرائم

بس يطه وليس من المتصور أن ينجم عن ارتكابها جني أموال طائلة يمكن غسلها أو أستثمارها
في مشروع ما .
والمالحظ على الصور المتقدمة كذلك أنها جاءت بشكل تعابير عامة أراد المشرع من
خاللها إحكام دائرة الجريمة على كل فعل من المتصور أن يلجأ الجاني الستخدامه من أجل
إخفاء حقيقة المال المتحصل من جريمة ومن تلك التعابير ( تحويل األموال ونقلها )  ,ويقصد
بالنقل في إطار جريمة غسل األموال  ,عملية نقل األموال المتحصلة من جريمة ما بصورة
مباشرة أو غير مباشرة من بلد آلخر بهدف طمس معالم الصفة غير المشروعة للمال أو ألجل
()4

مساعدة من ارتكب الجريمة األصلية لإلفالت من العقاب

 ،أما التحويل فيعني كل ما تحولت

إليه األموال المتحصلة من جريمة أو استبدلت بها بأموال أخرى  ،كما لو باع تلك األموال
واشترى بثمنها عقارات .

( )1تالحظ الفقرة ( سابعا ) من المادة ( )1من القانون رقم  39لسنة  2112ونصها  ( :الجريمة األصلية – كل جريمة في القانون
العراقي من جرائم الجنايات أو الجنح ).
( )2عمار غالي عبد الكاظم العيساوي – المصدر السابق – ص . 112
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وعملية التحويل كسلوك إجرامي لجريمة غسل األموال ذات مدلول واسع  ,يمثل جميع صور
التحويل بما في ذلك التحويل اإللكتروني لألموال المتحصلة من جريمة عبر المصارف
الحكومية أو األهلية  ,أو عبر مكاتب الصيرفة  ,إذ يمكن من خاللها تحويل أو نقل األموال
الطائلة ذات المصدر غير المشروع إلى المؤسسات المالية أو المصارف التي تقع في بلد آخر
وبسرعة متناهية .
ومن مزايا هذه الصور لمرتكبيها هو الكم الهائل من التحويالت المصرفية التي تجري يومي ًا

والتي تتصف عادة بالسرية مما يساعد ممتهني جريمة غسل األموال من إيجاد طريقة شبه آمنة
تمكنهم من تحويل أموالهم غير المشروعة على وجه السرعة  ,لهذا السبب وضع المشرع
العراقي وبمقتضى المادة ( )00من القانون رقم ( )93لسنة  4002عدداً من االلتزامات على

عاتق المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة  ,وقد تمثلت هذه االلتزامات بما

يأتي :
( أوالً – تتخذ المؤسسات المالية وأصحاب األعمال والمهن غير المالية المحددة  ,تدابير العناية
الواجبة التالية تجاه العمالء :

أ – التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي عن طريق وثائق أو بيانات أو
معلومات من مصادر موثوقة و مستقلة .
ب – التعرف على هوية أي شخص يتصرف لحساب العميل والتحقق منها  ,والتأكد من أن هذا
الشخص لديه صالحية التصرف بهذه الصفة .
جم  -فهم الغرض وطبيعة عالقة العميل  ,ويجوز طلب معلومات إضافية بهذا الشأن .
د – التعرف على هيكل الملكية أو السيطرة بالنسبة لألشخاص المعنوية والترتيبات القانونية .
ه – المتابعة المستمرة في كل ما يتعلق بعالقة العمل  ,وفحص أي معامالت تجري لضمان
توافقها مع ما يتوافر عن العميل من معلومات وأنشطة تجارية ونمط المخاطر  ,وعن مصادر
أمواله عند اللزوم .)...
لذلك يتجه القضاء إلى وجوب التحقق من مصدر المال المستخدم في عمليات التحويل عبر
المصارف  ,من ذلك قرار لمحكمة إستئناف بغداد الرصافة االتحادية  /الهيئة التمييزية جاء فيه
 ( :لدى التدقيق والمداولة  ...ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد أنه غير
صحي ومخالف للقانون  ,ألن المحكمة لم تُكمل تحقيقاتها عن مصدر األموال التي تم بموجبها
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شراء العملة األجنبية  ,والتي تم تحويلها إلى الخارج  ,وأسباب عدم إدخال المتهم بضاعة
مقابلها  ,إذ كان على المحكمة وبعد أن دفع المتهم بأنه تاجر خالفاً للمعلومات المدونة عنه

بأنه (كاسب ) التحقق عن ذلك وماهية نشاطه التجاري من خالل االطالع على السجالت
التجارية للمتهم  ,وانتخاب خبير مختص للغرض المذكور  ,ومفاتحة الهيئة العامة للضرائب
لالستيضاح منها عن مقدار التحاسب الضريبي للمتهم أعاله  ,وهل أن نشاطه التجاري يوازي
المبال التي تم تحويلها للخارج  ,ألن المادة ( )01من قانون مكافحة غسيل األموال رقم ()39
لسنة  4002يوجب تحقق المؤسسة المالية عن مصدر المبال والغرض والطبيعة المقصودة
للتعامل أ و عالقة العمل و أنه في حال عجز المتهم عن إثبات المصدر المشروع لنشاطه
التجاري وتحويله لخارج البالد  ,فإن ذلك يشكل جريمة وفق أحكام المادة (/2ب) من القانون
المذكور  ،وحيث أن المحكمة قد أصدرت حكمها قبل إكتمال التحقيقات المشار لها مما أخل
()0

بصحة قرارها المميز  ,لذا قرر نقضه و إعادة اإلضبارة إلى محكمتها ألتباع ما تقدم )...

.

كما يؤكد القضاء في ق ارراته على وجوب تحقق المصارف من مشروعية األموال  ,فعلى
الرغم من أن شراء العملة األجنبية من نافذة البنك المركزي – أي استبدال العملة الوطنية بعملة
أجنبية – هو عمل مشروع  ,لكن المسألة الجوهرية تتمثل في التحقق عن مشروعية مصدر
األموال المستخدمة في شراء العملة األجنبية  ,وفي هذا السياق قرار لمحكمة إستئناف
بغداد/الرصافة االتحادية جاء فيه  ( :لدى التدقيق والمداولة  ....ولدى عطف النظر على
الحكم المميز وجد أنه غير صحي ومخالف للقانون  ,ألن محكمة الجن لم تكمل تحقيقاتها
حيث أن المتهم أفاد بأن المصرف قد أخبر مكتب غسل األموال بأرسال موقف عن الزبائن
الذين يتعامل معهم على وفق إفادته المدونة بتأري  , 4009/2/41وكان الواجب تكليفه بما
يثبت ذلك واالستيضاح من البنك المركزي عن هذا الموضوع  ،كذلك كان على المحكمة
تكليف المتهم بربط نتيجة االعتراض المقدم إلى إقليم كوردستان  ,ألن البنك المركزي أكد على
ال
عدم صحة التصاري المقدمة وال عالقة لإلقليم بذلك  ,وألن ثبوت عدم صحتها يشكل فع ً

جرمه القانون  ,وال يعفى من قدمها من المسؤولية الجزائية  ,كما وجد أن الحكم المطعون فيه
وعدها توجهاً يستقر العمل بموجبه  ,وقد فات على محكمة
تعل ّل بق اررات صادرة عن هذه الهيئة ّ
الجن أن تحصيل العملة األجنبية من نافذة بيع العمالت األجنبية من البنك المركزي يعد
( )1قرار محكمة إستئناف بغداد الرصافة االتحادية  /الهيئة التمييزية رقم  / 125جزاء  2112/في ( 2112/2/23غير منشور ).
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مصد اًر مشروعاً وهذا ما أستقر عليه إتجاه هذه الهيئة  ،إال أن محكمة الجن ملزمة بالتحقق
عن مصدر األموال التي تم بموجبها شراء العملة األجنبية والمودعة في حسابات المصرف

الذي يتولى إدارته المتهم والتحقق من مشروعيتها  ,ألن المصرف ملزم بالتحري عن المبال
والزبائن على وفق حكم المادة (  )01من قانون غسيل األموال  ,وحيث أن محكمة الجن قد
أصدرت حكمها المطعون فيه قبل إكمال التحقيقات المشار إليها فإن الحكم قد صدر قبل أوانه

 ,لذلك قرر نقض الحكم المميز و إعادة اإلضبارة إلى محكمتها ألتباع ما تقدم .)0()...

وأما صورة اإلخفاء فمقصود بها كل سلوك من شأنه منع كشف حقيقة المصدر غير
المشروع لألموال المتحصلة من جريمة  ,وال يهم بعد ذلك الوسيلة المستخدمة في عملية اإلخفاء
حتى لو كانت مشروعة  ,كأن يتم اإلخفاء بطريق الهبة أو المقايضة  ,في حين يقصد بالتمويه
كل سلوك يتم من خالله استحداث أو اصطناع مصدر مشروع أو غير حقيقي لألموال غير
المشروعة  ,ومن أ مثلته إدخال األموال المتحصلة من جريمة في قائمة األرباح الناتجة عن
عمل شركة قانونية فتظهر هذه األموال وكأنها أرباح مشروعة عن النشاط المشروع للشركة(.)4

وقد يحصل التمويه بتقديم مستندات مزوره ألثبات مشروعية األموال التي أودعها الزبون في
المصرف  ,وفي هذا السياق قرار لمحكمة إستئناف بغداد الرصافة االتحادية/الهيئة التمييزية
جاء فيه  ... ( :ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحي ومخالف للقانون
ألن محكمة الجن

أصدرت الحكم قبل إكمال تحقيقاتها  ,حيث ورد في إفادة ممثل البنك

المركزي تقديم مستندات مزورة  ,وكان على المحكمة إتخاذ اإلجراء القانوني المناسب بحق مقدم
()9

هذه المستندات  ,ألن الفعل في حال ثبوته يشكل جريمة)...

 ،ذلك ألن التزوير بمثابة

التمويه لطبيعة األموال المكتسبة من مصدر غير مشروع .
عدها المشرع جريمة
كما أن المساعدة لفاعل جريمة غسل األموال  ,وبأي صورة كانت  ,فقد ّ
وعد المساعد فاعالً أصلياً ال مساهماً ثانوياً  ,ومثالها من ُييسر لفاعل الجريمة
قائمة بذاتها ّ ,
األصلية مقايضة األموال المتحصلة من جريمة – مع علمه بمصدرها غير المشروع – بالذهب

( )1قرار محكمة إستئناف بغداد الرصافة االتحادية /الهيئة التمييزية رقم /1121جزاء  2112/في ( 2112/12/31غير منشور).
( )2تالحظ بنفس المآل المادة (/1ب) من قانون مكافحة غسيل األموال المصري رقم ( )81لسنة  2112ومما جاء فيها  ...( :متى
كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه ) عمار غالي عبد
الكاظم العيساوي – المصدر السابق – ص . 111
( )3قرار محكمة إستئناف بغداد الرصافة االتحادية  /الهيئة التمييزية رقم  /189جزاء  2112/في  ( 2112/2/1غير منشور ).
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مستغالً معرفته المسبقة ببائع الذهب  ,أو مقايضتها بعقار أو سيارة وما شابه ذلك فعلمه

المسبق في كون المصدر غير مشروع للمال يكفي لمساءلته عن المساعدة المقدمة من قبله

لحائز المال غير المشروع .
ومن أجل قيام المسؤولية الجنائية عن جريمة غسل األموال البد من إمكانية إسناد النتيجة
المتحققة إلى الفعل المرتكب من قبل المتهم  ,فلو باشر الجاني بفت مكتب صيرفة إلستبدال
ال حصل عليها من اإلتجار بالمخدرات  ,فالعالقة السببية متحققة  ,إذ
العملة  ,مستخدماً أموا ً
()0

لوال هذا الفعل لبقيت األموال المتحصلة من جريمة على طبيعتها من عدم المشروعية

.

واذا كانت جريمة غسل األموال تتطلب تحقق الركن المادي والذي يتمثل في عنصر السلوك
أو النشاط اإلجرامي بصوره المختلفة التي ذكرناها آنف ًا  ,وكذلك تحقق النتيجة اإلجرامية  ,فأنه

يتطلب أيضاً لقيام الجريمة والمساءلة عنها تحقق الركن المعنوي  ,لذا يصف البعض هذا الركن
()4

بركن المسؤولية الجزائية

 ,ويتمثل الركن المعنوي لجريمة غسل األموال بالقصد الجرمي

بعنصريه العلم واألرادة  ،ويفهم من نص المادة ( )4من القانون رقم ( )93لسنة  4002أن
عد هذه الجريمة من الجرائم العمدية  ,حيث استخدم عبارة  ( :من شخص
المشرع العراقي قد ّ
يعلم أو كان عليه أن يعلم )  ,وبالتالي إذا كان المتهم يجهل بأن األموال المستخدمة متحصلة
من جريمة فال يتوفر القصد الجنائي لتخلف أحد عنصريه وهو العلم  .ونستنتج من هذا أن
المشرع العراقي  ,قد ساير في ذلك سائر التشريعات العربية بضرورة توافر القصد الجنائي

العام( ,)9وهو ما يعد تطبيقاً للقواعد العامة  ،ويراد بالعلم هنا أن يكون الجاني عالماً بكون هذه

األموال محل جريمة غسل األموال متحصلة من جناية أو جنحة  ,أما إذا كان قد اعتقد بحسن
نية أن مصدر هذه األموال هو أعمال مشروعة  ,وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة  ,فأن

القصد الجنائي هنا ال يتحقق و إن أدى نشاطه إلى غسل األموال  ،مع اإلشارة إلى أن علم
الجاني بأن مصدر هذه األموال محل جريمة غسل األموال هو مصدر غير مشروع ٍ
متأت من
ٍ
كاف لقيام القصد الجنائي  ,وبغض النظر عن مالبسات الجريمة األصلية
جناية أو جنحة
وظروفها وأشخاص مرتكبيها وزمان ذلك ومكانه .
( )1د  .رمزي نجيب القسوس – غسل األموال جريمة العصر – دار وائل للنشر – عمان /األردن –  – 2112ص .52-21
( )2د  .ضاري خليل محمود – الوجيز في شرح قانون العقوبات ( القسم العام) – دار القادسية للطباعة – بغداد –  – 1982ص .13
( )3من تلك التشريعات  :قانون غسل األموال األردني  ,والبحريني  ,والمصري  ,والقطري  ،أشار إليها  :أسماء عامر عبدهللا
رجا الناصري – المصدر السابق – ص. 233 – 232
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من جانب آخر ينبغي توافر القصد العام وتحققه من خالل األدلة المتيسرة  ,إذ ال يكفي
أن يخفي رجل – أو شخص معنوي  -أمواله ,أو أن يقوم بتحويلها من مكان آلخر للقول بتحقق
الركن المعنوي لجريمة غسل األموال  ،بل البد من توافر القصد السيء من وراء فعله .
أما إذ كان هناك ما يسو فعل اإلخفاء أو التحويل  ,فال يمكن القول بتحقق أركان الجريمة
 ,وبهذا السياق قرار لرئاسة محكمة إستئناف بغداد الرصافة االتحادية /الهيئة التمييزية جاء فيه
ال
 ( :لدى التدقيق والمداولة لوحظ أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شك ً

 ,وعند عطف النظر على القرار المميز وجد أنه غير صحي ومخالف للقانون  ,إذ كان على
المحكمة وقبل إصدار قرارها المميز التحقق مما أثاره المميز من أن فرع شركته (الحارث

العربية للتحويل المالي ) في محافظة الموصل قد إنتقل إلى محافظة أربيل  ,خاصة وأنه يشير
إلى عدم ممانعة البنك المركزي من إيقاف عمل فرع الشركة في الموصل لثالثة أشهر لغاية
 4002/9/9والكتاب الثاني بالعدد  00261/9/3والمؤرخ  4002/1/2الذي يتضمن الموافقة
على تحديد عدم مزاولة العمل إلشعار آخر بناء على كتب الشركة المذك مورة وما ذكره المتهم (
المميز ) من أن طلبات شركته بأيقاف عمل فرعها في الموصل يعود إلى تهديدات المجاميع
اإلرهابية قبل سقوط الموصل وعدم استقرار األوضاع فيها بعد سقوطها ولعدم إلتزام القرار
المميز وجهة النظر القانونية المتقدمة  ,قرر نقض قراري اإلدانة والعقوبة واعادة إضبارة

الدع م م مموى إلج م م م مراء المحاكمة مجدداً على ضوء ما تقدم .)0()...

وتتميم م ممز ج م م مرائم غسم م ممل األم م م موال بأنهم م مما عمديم م ممة فم م ممي غالبيتهم م مما  ,لكم م ممن منهم م مما مم م مما هم م ممو مم م ممن
ج م م مرائم الخطم م ممأ  ,حيم م ممث حم م ممرص المشم م ممرع فم م ممي قم م ممانون غسم م ممل األم م م موال إلم م ممى تخصم م مميص نصم م مموص
قانوني م ممة تل م ممزم م م ممن يباش م ممر األعم م ممال الت م ممي م م ممن الممك م ممن أن ترتك م ممب م م ممن خالله م مما جريم م ممة غس م ممل
األمم م موال بالت ازم م ممات معين م ممة ه م ممي بمثاب م ممة قواع م ممد وش م ممروط تق م ممع عل م ممى عاتق م ممه م م ممن ش م ممأنها أن تجن م ممب
وقم مموع هم ممذه الجريم م ممة بطريم ممق الخط م ممأ  ,فجعم ممل المش م ممرع مم ممن الخط م ممأ وحم ممده كافيم م ماً لقيم ممام المس م ممؤولية
الجنائي م ممة  ,كم م مما أخ م ممذت به م ممذا األس م مملوب م م ممن التجم م مريم بع م ممض القم م موانين العربي م ممة الخاص م ممة بتجم م مريم

غس م ممل األمم م موال ( ,)0أم م مما المش م ممرع الع ارق م ممي فق م ممد عاق م ممب عل م ممى ص م ممورة ( اإلهم م ممال الجس م مميم ) فق م ممط

وتق م ممدير م م مما أذا ك م ممان اإلهم م ممال جس م مميماً أم ال مس م ممألة مت م ممروك تق م ممديرها للقض م مماء م م ممن خ م ممالل األدل م ممة
( )1قرار محكمة إستئناف بغداد الرصافة االتحادية  /الهيئة التمييزية رقم  / 915جزاء  2112 /في  ( 2112/12/12غير منشور ) .
( )1أشار لتلك القوانين  :عماد غالي عبد الكاظم العيساوي – المصدر السابق – ص . 121-125
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المتيسم مرة فم ممي كم ممل دعم مموى عل ممى انف م مراد  ,وبهم ممذا الصم ممدد يالح ممظ نم ممص المم ممادة (  )20مم ممن القم ممانون
رق م م ممم ( )93لس م م ممنة  4002ونص م م ممها  ( :يعاق م م ممب ب م م ممالحبس وبغ ارم م م ممة ال تزي م م ممد عل م م ممى ()0..,...,...
مئم م ممة مليم م ممون دينم م ممار أو بإحم م ممدى هم م مماتين العقم م مموبتين كم م ممل مم م ممن أخم م ممل مم م ممن رؤسم م مماء مجم م ممالس إدارات
المؤسس م ممات الماليم م ممة

()4

أو أح م ممد أعضم م ممائها أو مالكيه م مما أو مم م ممديريها أو موظفيه م مما بسم م مموء قصم م ممد أو

بإهمم م ممال جس م م مميم ب م م ممأي م م م ممن االلت ازم م م ممات المنص م م مموص عليهم م مما ف م م ممي ه م م ممذا الق م م ممانون ) وتجم م م مريم فع م م ممل
اإلخ م ممالل بااللت ازم م ممات عم م ممداً أم إهم م مماالً أم م ممر تتطلب م ممه حس م ممن السياس م ممة الجنائي م ممة غي م ممر أن م ممه م م ممن
حسن السياسة الجنائية كذلك أمرين أساسيين :

األول – التمييز في العقوبة بين مرتكب الجريمة عن سوء قصد  ,ومرتكبها بإهمال .
الث م مماني – إن اش م ممتراط اإلهم م ممال الجس م مميم  ,م م ممن ش م ممأنه اإلف م ممالت م م ممن العقوب م ممة  ,بحج م ممة تفس م ممير
الخطأ الصادر من المتهم باإلهمال البسيط .
وبالت م ممالي يفت م ممرض ف م ممي المكلف م ممون بخدم م ممة عام م ممة وف م ممي المؤسس م ممات المالي م ممة كاف م ممة أن يكونم م موا
علم م ممى درجم م ممة عاليم م ممة مم م ممن الحم م ممذر والفطنم م ممة والدقم م ممة  ,و ينبغم م ممي أن ال يقع م م موا حتم م ممى فم م ممي الخطم م ممأ
البس م مميط  ,ومحكم م ممة الموض م مموع م م ممن خ م ممالل س م مملطتها التقديري م ممة للعقوب م ممة بإمكانهم م ما أن تمي م ممز ف م ممي
العقوبم ممة المفروضم ممة بحم ممق المم ممدان بحسم ممب مم مما إذا كم ممان مرتكم ممب الفعم ممل قم ممد أخطم ممأ خط م مأً جسم مميماً

 ,أم كان إهماله بسيطاً  ,فتقرر لكل منهم العقوبة المناسبة.

المطلب الثاني
الجزاءات الجنائية المقررة لجريمة غسل األموال
تعتمد السياسة الجنائية على أسس ترمي إلى مكافحة الجريمة وفق قواعد قانونية تتميز
بحسن التنظيم والدقة في تحقيق هدف العقاب في الصميم  ,ومن حيث التنظيم نلحظ على
( )2يالحظ تعريف المشرع للمؤسسات المالية  :الفقرة ( ثامنا) من المادة ( )1من القانون رقم ( )39لسنة . 2112
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قانون (مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) رقم ( )93لسنة  4002أنه إختط لنفسه أسلوباً
في التجريم والعقاب يختلف تماماً عما سارت عليه السياسة الجنائية في العراق وخارجه  ,حيث
خصص لجرائم غسل األموال ( الفصل الثاني ) من القانون وتحت عنوان ( جريمة غسل

األموال ) وذلك في المواد ( 4و9و ، )2ثم عاد وفي ( الفصل الحادي عشر ) وتحت عنوان
(العقوبات ) حيث حدد العقوبات المقررة لتلك الجرائم  ,بما فيها العقوبات المقررة لجريمة تمويل
اإلرهاب  ,وقد وردت أحكام هذا الفصل ضمن المواد (. )21-96
في حين أن ما أستقرت عليه السياسة الجنائية في مجالي التجريم والعقاب هو أن يتضمن
النص القانوني الجريمة وعقوبتها  ,تاركاً لألحكام العامة قواعد قانونية ضمن القانون ذاته  ,أو

أن ي حال إلى قانون العقوبات لتسري قواعده العامة على ما لم يرد به نص في القانون العقابي
الخاص(.)0

وبتقديرنا المتواضع فأن ما درجت عليه التشريعات العقابية من سياسة جنائية تقوم على درج
العقوبة ضمن نص التجريم هو األكثر توفيقاً  ,واألدق تطبيقاً  ,ثم إنه األسلوب المتبع في

قوانين غسل األموال العربية (.)4

من جانب آخر لوحظ أن القانون الملغي ( قانون مكافحة غسيل األموال الصادر باألمر
رقم ( )39لسنة  , ) 4002كان قد قرر لجميع الجرائم عقوبة الجنحة  ,لذلك كان مجلس
القضاء األعلى قد خصص محكمة جن للنظر في هذه الجرائم – وجرائم أخرى – هي (محكمة
الجن

المختصة بقضايا النزاهة والجريمة األقتصادية وغسل األموال )  ,مقرها في محكمة

إستئناف بغداد الرصافة اإلتحادية  ،ولذلك لم تكن لدينا تطبيقات قضائية إال ما تعلق منها
بالق اررات الصادرة من تلك المحكمة ومحكمة اإلستئناف االتحادية التي تتبعها  ,أما بمقتضى
القانون الجديد  ,أي القانون رقم ( )93لسنة  , 4002فقد أصبحت هناك نوعين من الجرائم :
(جنايات) و ( جن )  ,وتضمن القانون في المادة ( )22منه النص على تشكيل محكمة جنايات
تختص في قضايا غسل األموال ,كما يجوز عند االقتضاء تشكيل محاكم أخرى في مراكز
المناطق اإلستئناف ية ببيان يصدر عن مجلس القضاء األعلى ينشر في الجريدة الرسمية ويعني

( )1د  .محمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) – دار النهضة العربية – القاهرة –  – 1982ص .332
( )2أسماء عامر عبدهللا رجا الناصري – المصدر السابق – ص. 239- 232
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ما تقدم أن هذه المحكمة سوف تختص بجنايات غسل األموال فقط  ,بينما تختص محكمة
الجن المشار إليها آنفاً بجرائم الجن المنصوص عليها في هذا القانون .

غير أن ما ينبغي اإلشارة إليه هو أن المادة ( )22آنفة الذكر قد حددت اختصاص محكمة

الجنايات في قضايا ( غسل األموال ) فقط  ,فالنص جاء بالعبارة التالية  ( :تشكل في مجلس
القضاء األعلى محكمة جنايات تختص في قضايا غسل األموال  )...ويعني ذلك صراحة أنها
غير مختصة بقضايا ( تمويل اإلرهاب ) المنصوص عليها في ذات القانون  ,وبالتالي يبقى
لمحاكم الجنايات االختصاص بهذه الجرائم كل ضمن اختصاصها المكاني  ,ويتض مما تقدم
أن االختصاص في الجرائم األصلية المتحصلة منها األموال غير المشروعة يبقى للمحاكم
المختصة في عموم المحافظات كل ضمن اختصاصها الوظيفي أو المكاني بحسب األحوال .
فإذا افترضنا أن الجريمة األصلية كانت اختالسا ألموال الدولة  ,وتم تحويل تلك األموال
لتمويل منظمة إرهابية  ,فتكون الجريمتين  ,األصلية والمتمثلة باالختالس  ,وجريمة تمويل
اإلرهاب من اختصاص محكمة الجنايات التي وقعت الجريمة ضمن حدود اختصاصها المكاني
فإذا ما نظرت الدعويين معاً كان على المحكمة تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بتعدد

الجرائم(.)0

كما أن إتجاه القانون الجديد بتشكيل محكمة جنايات مختصة بقضايا غسل األموال
سيدفعنا إلى التساؤل عن نطاق عمل هذه المحكمة  ,وهل أنها تختص في جميع جنايات غسل
األموال المرتكبة في عموم المحافظات  ،أم انها ستختص بالنظر في جرائم الجنايات المرتكبة
ضمن الحدود اإلدارية للعاصمة بغداد ؟ بالرجوع إلى النص الوارد في المادة ( )22نجد أنه جاء
بالصيغة التالية  ( :تشكل في مجلس القضاء األعلى محكمة جنايات تختص في قضايا غسل
األموال  )...إذاً لم يجعل النص لهذه المحكمة ارتباطا بمحكمة إستئناف بغداد الرصافة أو

الكرخ االتحادية  ,بل جعل تشكيلها ( في مجلس القضاء األعلى )  ،ويعني ما تقدم أن
اختصاص هذه المحكمة بالنظر في جنايات غسل األموال سيكون عاماً  ,ليشمل كافة جنايات

غسل األموال وفي أي محافظة أرتكبت – عدا محافظات إقليم كوردستان العراق كونها غير
مرتبطة بمجلس القضاء األعلى حيث لمحاكم األقليم مجلس قضاء خاص به – وال نرى في هذا
( )1تالحظ المادة ( )2من القانون رقم ( )39لسنة  2112ونصها  ( :ال يمنع الحكم على المتهم عن أي من الجرائم االصلية  ,من
الحكم عن جريمة غسل األموال التي نتجت عن تلك الجريمة  ,وتطبق أحكام تعدد الجرائم والعقاب المنصوص عليها في قانون
العقوبات ).
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التوجه ما يسوغه  ,ألن ارتباط محكمة جنايات غسل األموال بمجلس القضاء األعلى يعني
إثقال مجلس القضاء األعلى بمهمة هي من اختصاص محاكم اإلستئناف االتحادية ,كما أن
ارتباطها بمجلس القضاء األعلى هو على خالف السياسة القضائية في البالد والتي تقوم على
ارتباط المحاكم كافة برئاسات محاكم اإلستئناف االتحادية كل ضمن اختصاصها المكاني
يضاف الى ما تقدم فأن جعل ارتباط محكمة الجنايات المختصة بجنايات غسل األموال
بمحكمة اإلستئناف االتحادية  ,في بغداد  /الكرخ أو الرصافة هو األوفق من حيث التطبيق
العملي وييسر اجراءات المحاكمة ومراجعة أطراف الدعوى وغيرهم إلى المحكمة إلى غير ذلك
مما تتطلبه اجراءات الدعوى  ،ذلك أن جرائم غسل األموال  ,شأنها شأن باقي الجرائم التي
تنظم أحكامها قوانين خاصة  ,كقوانين المخدرات واألسلحة  ,ال يوجد في قانونها الخاص
إجراءات استثنائية تبرر تخصيص محكمة  ,كما أن القضاء العراقي بذاته ال يقوم على مبدأ
التخصص في المحاكمات الجزائية .
حدها األقصى
من جانب آخر نلحظ أن العقوبات المقررة لجريمة غسل األموال في ّ
وبمقتضى المادة (  )96من القانون رقم ( )93لسنة  4002هي السجن المؤقت( ,)0أي السجن
مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة  ,وبغرامة ال تقل عن قيمة المال محل الجريمة  ,وال تزيد على
خمسة أضعاف القيمة  ،ويفهم مما تقدم أن الحكم ينبغي أن يكون بكلتا العقوبتين السجن المؤقت
مع الغرامة  ,وأن الغرامة نسبيه  ,تساوي قيمة المال محل الجريمة على أن ال تزيد على خمسة
أضعافه  ..مما يتعين معه وألغراض حسم الدعوى وجوب تقدير قيمة المال محل الجريمة.
إال أن ما ينبغي اإلشارة إليه هو أن( الغرامة) و إن كانت نسبية  ,غير أنها ال تحول دون
نصت على أنه :
وجوب الحكم بالمصادرة  ,فالفقرة ( أوالً ) من المادة ( )91من ذات القانون ّ
( يجب الحكم بمصادرة األموال محل الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون ومتحصالتها أو
األشياء التي استعملت في ارتكابها  ,أو التي كانت معدة الستعمالها فيها  ,أو ما يعادلها في
القيمة في حال تعذر ضبطها أو التنفيذ عليها  ,سواء أكانت في حوزة المتهم أم شخص آخر
حسَني النية )  ,وبمقتضى الفقرة ( ثانياً ) من المادة (  )91آنفة
دون األخالل بحقوق الغير َ
الذكر فأنه  ( :تخضع متحصالت الجريمة التي تختلط بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة
( )1جاء في المادة ( )35من القانون رقم  39لسنة  2112ما نصه  ( :يعاقب بالسجن لمدة ال تزيد على ( )12خمسة عشر سنة
وبغرامة )...
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للمصادرة المنصوص عليها في البند ( أوالً ) من هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصالت

وثمارها )  ,إذ ال يعفى المتهم من مسؤولية الحكم بالمصادرة وتنفيذها اختالط المال المتحصل
من جريمة بمال مشروع .
كما أنه وبمقتضى الفقرة ( ثالثاً ) من المادة ( )91المذكورة آنفاً فأنه  (:ال يحول انقضاء

الدعوى الجزائية دون الحكم بمصادرة األموال المتحصلة من عمليات غسل األموال أو تمويل

اإلرهاب )  ,والنص بهذه الصيغة جاء مطلقاً  ,فهو يسري على جميع أسباب انقضاء الدعوى
الجزائية كالوفاة والعفو .

ومن أجل قطع دابر التهرب من حكم المصادرة  ,سواء أكانت محاولة التهرب من خالل
عقد أو اتفاق أو أي أداة قانونية أخرى كالهبة والمقايضة واإلجارة  ,فقد جاء المشرع بنص حازم
عن هذه المسألة وهو ما أكدته الفقرة ( رابعاً ) من المادة (  )91من ذات القانون ونصها  ( :يقع

باطالً كل عقد أو إتفاق أو أي أداة قانونية أخرى علم أطرافها أو أحدهم  ,أو كان لديهم ما
يحملهم على االعتقاد بأن الغرض منها هو الحيلولة دون مصادرة الوسائط أو العائدات أو

متحصالت جريمة  ,المتعلقة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب  ,مع عدم األخالل بحقوق الغير
حسَني النية) ،ويستفاد من األحكام المتقدمة ما يأتي :
َ
 -0إن الغرامة ال تقل بأي حال عن قيمة المال محل الجريمة  ,وال تزيد على خمسة أضعافه
فليس للمحكمة أن تنزل عن هذا الحد مهما كانت األسباب الداعية للرأفة بالمتهم  ،كما ليس
لها أن تتجاوز حدها األعلى مهما كانت األسباب الداعية للشدة مع المتهم.
 -4إن المصادرة – في حالة تعذر ضبط األموال أو التنفيذ عليها – ينبغي أن تكون بما يعادل
قيمتها فقط  ,ال أقل من هذه القيمة وال أكثر  ,فمضاعفة القيمة وردت في الغرامة فقط .
 -9إن عقوبة السجن مؤقتة  ,ال تزيد على خمس عشرة سنة  ,غير أن للمحكمة أن تنزل بعقوبة
السجن المؤقت إلى الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر إذا ما ارتأت أن هناك من األسباب ما
ال بنص المادة ( )9/094من قانون العقوبات .
يدعو للرأفة بالمتهم عم ً

 -2وحيث أن للمحكمة النزول بالعقوبة إلى الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر  ,فهذا يعني أن
للمحكمة أن تحكم مع وقف التنفيذ  ,غير أن ما تجدر اإلشارة إليه هو أن عقوبة السجن في
جنايات غسل األموال بمقتضى القانون رقم ( )93لسنة  4002هي السجن مع الغرامة وجوباً

 ,والتساؤل يمكن أن ُيثار بمدى إمكانية الحكم مع إيقاف التنفيذ فيما لو استدلت المحكمة
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بالمادة ( )9/094من قانون العقوبات فنزلت بالعقوبة الى الحبس مدة سنة ؟ وهل من الممكن
أن يشتمل قرار اإليقاف على عقوبتي الحبس والغرامة معاً ؟.
وقبل اإلجابة  ,وألهمية التساؤل  ,ولغرض إيضاح الصورة نذكر ما ورد في المادة ()022
من قانون العقوبات ونصها  ( :للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس مدة ال تزيد على
سنة أن تأمر في الحكم نفسه بإيقاف تنفيذ العقوبة  ,إذا لم يكن قد سبق الحكم على المحكوم
وسنه وظروف جريمته ما يبعث على
عليه عن جريمة عمدية  ,ورأت من أخالقه وماضيه ّ
االعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة  ,وللمحكمة أن تقصر إيقاف التنفيذ على العقوبة
األصلية  ,أو تجعله شامالً للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير االحت ارزية  ،واذا حكم بالحبس

والغرامة معاً جاز للمحكمة أن تقصر إيقاف التنفيذ على عقوبة الحبس فقط)  ،ويفهم من النص
أن األصل هو جواز وقف التنفيذ لعقوبتي الحبس و الغرامة معاً  ,وأن االستثناء هو أن للمحكمة

– جوا اًز كذلك – أن تقصر إيقاف التنفيذ على عقوبة الحبس فقط  ,لكن ليس لها قطعاً أن تقصره

على عقوبة الغرامة  ,ويعني ما تقدم جواز الحكم مع إيقاف التنفيذ في جريمة غسل األموال بما
فيها جنايات هذا النوع من الجرائم .

وحيث أن جريمة غسل األموال من الجرائم االقتصادية المؤثرة في النظام االقتصادي والمالي
()0

للدولة  ,بل هي من الجرائم المشجعة على شيوع جرائم الفساد المالي واإلداري

 ,فقد ذهبت

بعض التشريعات العربية الخاصة بغسل األموال إلى منع الحكم مع وقف التنفيذ في جريمة غسل
األموال  ،وبتقديرنا المتواضع فأن لهذا االتجاه ما يبرره  ,فتخفيف عقوبة الجريمة والنزول بها إلى
الحبس يكفي رأفة بالمتهم  ,أما أن يستفاد من عامل الرأفة بالمتهم مرتين  ,فتنزل المحكمة بعقوبة
السجن إلى الحبس  ,ثم تقرر وقف تنفيذها  ,فمثل هذه الصورة من الرأفة في جناية غسل األموال
من شأنه أن يشجع مرتكبي هذه الجرائم على تكرارها  ,ويشجع غيرهم على سلوك ذات الطريق.
وجدير بالذكر أن التطبيق العملي  ,ومن خالل الوقائع المعروضة على القضاء في ظل
القانون الملغي  ( ,قانون مكافحة غسيل األموال الصادر باألمر رقم  39لسنة  , ) 4002مع

( )1صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي – دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد اإلداري في العراق – أطروحة دكتوراه
مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد –  – 2118ص. 82-18
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()0

اإلشارة إلى أن العقوبة المقررة لجريمة غسل األموال في ظل ذلك القانون هي الحبس

 ,فقد

لوحظ هناك العديد من ق ارراتها تضمنت وقف تنفيذ الحكم الصادر بالحبس ولخطورة هذه الجرائم
حيث أن من األسباب الموجبة للقانون رقم ( )93لسنة  (: 4002لغرض الحد من عمليات غسل
األموال وتمويل اإلرهاب التي أصبحت متفاقمة في العصر الحاضر إلى ٍ
حد كبير  ,وتسارع
التطور التكنولوجي في العمل المصرفي وقطاع األموال  ,والذي أتاح التنوع في أساليب االحتيال
المالي  ,ولما يسببه ذلك من آثار ضاره على االقتصاد والمجتمع  ,ولمواجهة األنشطة اإلجرامية
ومكافحة أساليبها المستجدة  ,والحد منها  ...ولتقرير عقوبات لمرتكبي تلك الجرائم  ,شرع هذا
القانون ) لذا ولألسباب واألغراض اعاله وألن المسألة متروكة لتقدير المحكمة كان المقتضى
القانوني التشدد عند فرض العقوبة تحقيقاً للردع العام والخاص.

وجدير بالذكر أن القانون تضمن جرائم جن متعددة  ,تراوحت العقوبات المقررة لها بين

الحبس مع الغرامة أو بإحداها ( ,)4والحبس مدة ال تزيد على ثالث سنين مع الغرامة أو

بإحداها( ,)9والحبس مدة ال تزيد على سنتين مع الغرامة ( ,)2والحبس مدة ال تزيد على سنة(,)2
وهذه الصور من التجريم ستبقى في ظل القانون رقم ( )93لسنة  4002من اختصاص ( محكمة

الجن المختصة بقضايا النزاهة والجرائم االقتصادية وجريمة غسل األموال )  ,كونها من جرائم
الجن  ,غير أن ما تجدر اإلشارة إليه هو أن المحكمة تتقيد في مقدار الغرامات بما هو محدد
في هذا القانون  ,وبالتالي يمكننا إثارة تساؤلين  :األول – في حال تعذر تحصيل الغرامة هل
للمحكمة المختصة استبدال الغرامة بالحبس ؟ وهي القاعدة المتبعة في هذا الشأن ؟ والثاني – إن
الغرامة وردت ( نسبية ) في المادتين ( )96و ( )29من القانون رقم ( )93لسنة  , 4002فهل
يحكم بها على كل متهم على انفراد في الدعوى الواحدة  ,أم يحكم بها على وجه التضامن على
المتهمين في الجريمة الواحدة فاعلين وشركاء؟.

( )1من ذلك على سبيل المثال  :القرارات الصادرة عن ( محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة االقتصادية وغسل
األموال ) بالعدد /58جزاء 2112/في  , 2112/2/18و/132ج 2112/في  , 2115/3/21و/ 292ج 2112/في 2115/2/21
( غير منشورة ).
( )2تالحظ المادتين ( 21و  )22من القانون رقم  39لسنة . 2112
( )3تالحظ المادتين ( 39و )22من القانون ذاته .
( )2تالحظ المادة ( )23من القانون ذاته .
( )2تالحظ المادة ( )21من القانون ذاته .
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وجواباً على التساؤل األول نلحظ بأن القانون رقم ( )93لسنة  4002لم يعالج هذه الحالة  ,لذا

ينبغي الرجوع إلى األحكام القانونية العامة الواردة في قانون العقوبات  ,كونه القانون األصل

والمرجع لكافة القوانين العقابية بما لم يرد فيها نص خاص يعالج الحالة(.)0

وبم ممالرجوع إلم ممى المم ممادة  39مم ممن قم ممانون العقوبم ممات نجم ممد أنهم مما تم ممنص علم ممى أنم ممه  -0( :إذا حكم ممم
عل م ممى مج م ممرم بالغ ارم م ممة سم م مواء أكان م ممت م م ممع الح م ممبس أم بدون م ممه فللمحكم م ممة أن تقض م ممي بحبس م ممه عن م ممد
عم م ممدم دفعم م ممه الغ ارمم م ممة مم م ممدة معينم م ممة ال تزيم م ممد علم م ممى نصم م ممف الحم م ممد األقصم م ممى المقم م ممرر للجريمم م ممة إذا
كانم ممت معاقبم م ماً عليه م مما ب م ممالحبس والغ ارم م ممة -4 .واذا كان م ممت الجريم م ممة معاقبم م ماً عليه م مما بالغ ارم م ممة فق م ممط

 ,فتكم ممون مم ممدة الحم ممبس الم ممذي تقضم ممي بم ممه المحكمم ممة فم ممي حالم ممة عم ممدم دفم ممع الغ ارمم ممة يوم م ماً عم ممن كم ممل
خمسين ألف دينار على أن ال تزيد مدة الحبس في جميع األحوال عن ستة أشهر )(.)4
وعند التدقيق وتحليل النص المتقدم يالحظ أمرين :
األول – إن المادة ( )96من القانون رقم ( )93لسنة  4002قررت عقوبة ( السجن مع الغرامة )
وهذه الحالة لم يعالجها قانون العقوبات في المادة  39المشار إليها آنفاً  ,ذلك أن الفقرة ( )0منها

عالجت حالة اجتماع عقوبة ( الحبس مع الغرامة )  ,و ( الحبس ) غير ( السجن ) فلكل
مصطل معناه الخاص قانوناً  ,لذا كان المقتضى القانوني معالجة الحالة باستحداث نص خاص
في القانون رقم ( )93لسنة  4002يضع قاعدة عامة الستبدالها .

الثااااااني – فم ممي حالم ممة الحكم ممم بم ممالحبس م م مع الغ ارمم ممة أو بإحم ممداها وتعم ممذر استحصم ممال مبل م م الغ ارمم ممة
ألي س م ممبب ك م ممان  ,كم م مما ه م ممو الح م ممال ف م ممي الجم م مرائم الم م موارد ذكره م مما ف م ممي المم م مواد (/93ثانيم م ماً) و ()24

و( )29و ( )22م م م ممن الق م م ممانون رق م م ممم ( )93لس م م ممنة  , 4002فف م م ممي ه م م ممذه الحال م م ممة يفت م م ممرض تطبي م م ممق
النص الوارد في الفقرة ( )0من المادة ( )39عقوبات المشار إليها آنفاً .

وحيم ممث أن الغ ارم م ممات فم ممي ق م ممانون مكافح م ممة غسم ممل األمم م موال ه م ممي غيم ممر الغ ارم م ممات المنص م مموص

عليه م مما ف م ممي ق م ممانون تع م ممديل الغ ارم م ممات رق م ممم ( )6لس م ممنة  , 4001ب م ممل ه م ممي غ ارم م ممات باهض م ممه (,)9
علي م ممه – وبتق م ممديرنا المتواض م ممع – ف م ممأن ذل م ممك س م مميدفع ب م ممالكثير م م ممن المحك م ممومين بغ ارم م ممات عالي م ممة

( )1د .محمود نجيب حسني – المصدر السابق – ص. 332
( )2عدلت الفقرة ( )2من المادة أعاله وصار نصها هكذا بمقتضى القانون رقم ( )5لسنة . 2118
( )3يالحظ أن الغرامة وبمقتضى القانون رقم ( )39لسنة  2112تصل إلى مائة مليون دينار كما في المادتين ( )21و ( )22منه
وتكون نسبية ( ال تقل عن قيمة المال محل الجريمة و ال تزيد على خمسة أضعافه ) بمقتضى المادة ( )35منه  ,وقد يكون المال
محل جريمة بمئات الماليين وربما بالمليارات .
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إل م ممى ع م ممدم التس م ممديد  ,علمم م ماً أن م ممه اليوج م ممد ن م ممص يع م ممالج حال م ممة االس م ممتبدال ض م مممن الق م ممانون رق م ممم

( )93لسنة . 4002

أم م مما بص م ممدد التس م مماؤل الث م مماني المتعل م ممق بالغ ارم م ممة النس م ممبية  ,ف م مميالحظ أن المش م ممرع الع ارق م ممي
خص م م ممها ب م م ممنص الم م م ممادة ( )34م م م ممن ق م م ممانون العقوب م م ممات حي م م ممث ج م م مماء فيه م م مما وب م م ممالنص  -0 ( :إذا
حكم ممم بالغ ارمم ممة علم ممى عم ممدة متهمم ممين بحكم ممم واحم ممد لجريمم ممة واحم ممدة س م مواء كم ممانوا فم مماعلين أم شم ممركاء
 ,فالغرامة يحكم بها على كل متهم على انفراد فيما عدا عقوبة الغرامة النسبية .
 -4الغرامة النسمبية يحكمم بهما باإلضمافة إلمى العقوبمة األصملية بنسمبة تتفمق ممع الضمرر النماتج عمن
الجريمممة أو المصمملحة التممي حققهمما أو أرادهمما الجمماني مممن الجريمممة  ,ويحكممم بهمما علممى المتهمممين فممي
جريممة واحمدة علمى وجمه التضمامن سمواء كمانوا فماعلين أم شمركاء مما لمم يمنص القمانون علمى خممالف
ذلممك )  ,ويعنممي ممما تقممدم أن الغ ارمممة النسممبية ال مواردة فممي المممادتين ( )96و ( )29مممن القممانون رقممم
( )93لس ممنة  4002ينبغ ممي الحك ممم به مما عل ممى جمي ممع المتهم ممين ف ممي ال ممدعوى الواح ممدة  ,وعل ممى وج ممه
التضممامن  ,وس مواء كممانوا فمماعلين أم شممركاء  .ونممرى بممأن هممذا الحكممم يصممب فممي صممال المتهمممين
بارتكاب جرائم غسل األموال.
وجدير بالذكر أن الجرائم االقتصادية  ,ومنها جريمة غسل األموال  ,كثي اًر ما يكون للشخص

المعنوي دور في ارتكابها  ,وربما كثي اًر ما ترتكب لمصلحته  ,لذا يقرر المشرع عقوبات مناسبة

لطبيعته( ,)1فالمادة ( )93من القانون رقم ( )93لسنة  4002نصت على عقاب المؤسسة المالية
بغرامة حددها النص  ,كما أكد المشرع على فرض عقوبة الغرامة والمصادرة عن الجريمة التي
يرتكبها ممثلوا الشخص المعنوي أو مديروه أو وكالؤه لحسابه وباسمه وذلك بمقتضى المادة ()26
من ذات القانون  ,وفي الفقرة ( ثانياً ) من المادة ( )26أكد المشرع على أن( يكون الشخص
المعنوي مسؤوالً بالتضامن عن الوفاء بما حكم به من عقوبات مالية وتعويضية إذا كانت
الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه و باسمه ولصالحه ).

وج م ممدير بال م ممذكر ان العقوب م ممة  -كقاع م ممدة عام م ممة  -شخص م مميه يتحمله م مما مرتك م ممب الجريم م ممة وش م ممركاؤه
ان وجم ممدوا  ،وبالتم ممالي ال يمكم ممن مسم مماءلة (الخلم ممف) عمم مما ارتكبم ممه (السم مملف) مم ممن مخالفم ممات لصم ممال
الدائرة التي كان يعمل فيها  ،وفي هذا السياق قرار لمحكمه جن الرصافة جاء فيه :
()1باسل عبد اللطيف يوسف – المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية ( دراسة مقارنة) – رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية
القانون بجامعة بغداد –  – 1915ص.12
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( اذا أثب م ممت الم م ممتهم الم م ممدير المف م مموض لالس م ممتثمار ان م ممه ل م ممم يك م ممن يش م ممغل المنص م ممب بت م مماري ارتك م مماب
المخالف م ممة  ،ف م ممال يمك م ممن مس م مماءلته ع م ممن مخالف م ممة أرتكبه م مما س م مملفه) ( ، )0و القم م مرار الم م ممذكور مص م ممدق

تمييم م م اًز وقم م ممد جم م مماء فم م ممي القم م مرار  ( :لم م ممدى التم م ممدقيق والمداولم م ممة  ...وج م ممد ان ق م م مرار االف م م مراج صم م ممحي

ومواف م ممق للقم م ممانون  ،الن المم م ممتهم لم م ممم يكم م ممن يشم م ممغل منصم م ممب المم م ممدير المفم م مموض وقم م ممت وقم م مموع الفعم م ممل
وب م م ممذلك ال يك م م ممون مس م م ممؤوالً ع م م ممن ه م م ممذه االفع م م ممال  ،وانم م م مما الم م م ممدير المف م م مموض ال م م ممذي ك م م ممان يش م م ممغل

المنص م م ممب وق م م ممت الفع م م ممل  ،وحي م م ممث ان المحكم م م ممة اش م م ممعرت قاض م م ممي التحقي م م ممق باتخ م م مماذ االجم م م مراءات
القانونيم ممة بحم ممق المم ممدير المفم مموض السم ممابق الم ممذي كم ممان يعمم ممل وقم ممت وقم مموع الفعم ممل وان الحكم ممم قضم ممى

باالفراج عن المتهم (م) فتكون وجهة النظر القانونية سليمة لذا قرر تصديقه.)4()...

وأخي م م اًر تجم ممدر اإلشم ممارة إلم ممى أن المشم ممرع بعم ممد أن قم ممرر فم ممرض عقوبم ممات معينم ممة بحم ممق الممتنم ممع

ع م م ممن تق م م ممديم اإلب م م ممال ع م م ممن المع م م ممامالت المش م م ممبوهة إل م م ممى المكت م م ممب  ,أو ق م م ممدم معلوم م م ممات غي م م ممر
ص م ممحيحة عم م ممداً  ,أو أفصم م م للزب م ممون أو المس م ممتفيد أو لغي م ممر الس م مملطة المختص م ممة بتطبي م ممق أحك م ممام

ه م ممذا الق م ممانون ب م ممأي إجم م مراء م م ممن إجم م مراءات التح م ممري وذل م ممك بمقتض م ممى الفقم م مرة ( ثانيم م ماً) م م ممن الم م ممادة

( )93م م م ممن ذات الق م م ممانون  ,ث م م ممم ع م م مماد وبمقتض م م ممى الم م م ممادة ( )21من م م ممه فق م م ممرر ع م م ممذ اًر معفيم م م ماً م م م ممن
العقوب م ممة لك م ممل م م ممن ب م ممادر ب م ممإبال أي س م مملطة مختص م ممة بوج م ممود اتف م مماق جن م ممائي الرتك م مماب جريم م ممة
غسم ممل األم م موال أو تمويم ممل اإلرهم مماب  ,وعم ممن المشم ممتركين فيم ممه قبم ممل وقم مموع الجريمم ممة وقيم ممام السم مملطة
المختصة بالبحث واالستقصاء عن أولئك الجناة .
كمم م مما أن للمحكمم م ممة المختصم م ممة اإلعفم م مماء مم م ممن العقوبم م ممة أو تخفيفهم م مما إذا حصم م ممل الم م ممبال بعم م ممد
وقم مموع الجريمم ممة بشم ممرط أن يسم ممهل القم ممبض علم ممى الجنم مماة وضم ممبط األم م موال محم ممل الجريمم ممة وتمثم ممل
هم ممذه السياسم ممة بنظرنم مما  ,سياسم ممة جنائيم ممة متوازن م مة فم ممي التلم مموي بالعقم مماب لمم ممن لم ممم يبم ممادر بم مماإلبال
عم ممن ج م مرائم غسم ممل األم م موال  ,وباإلعفم مماء مم ممن العقوبم ممة – أو تخفيفهم مما فم ممي حم مماالت معينم ممة – لمم ممن
يب م ممادر فعم م مالً ب م مماإلبال  ,إذ يمثم م مل ذل م ممك االب م ممال نوعم م ماً م م ممن التع م مماون المنش م ممود م م ممع الس م مملطة ف م ممي
سم ممبيل الكش م ممف عم ممن جريم م ممة غس م ممل األم م موال  ,والق م ممبض عل م ممى مرتكبيهم مما  ,وض م ممبط األمم م موال ذات
الصلة بالجريمة.

( )1قرار محكمة جنح الرصافة رقم /122ج 2112 /في ( 2112/3/11غير منشور).
( )2قرار محكمه إستئناف بغداد الرصافة االتحادية /الهيئة التمييزية رقم  /311جزاء 2112 /في ( 2112 /2/3غير منشور)
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المبحث الثالث
أساليب الوقاية من جريمة غسل األموال والتعاون الدولي في مكافحتها
ال تكفي النصوص العقابية لوحدها في مكافحة هذا النوع من الجرائم  ,ولكونها تتسم
بالطابع االقتصادي فهي تتطلب خبرة ودراية في مجال الرقابة من جهات فنية متخصصة  ,ورقابة
أمنية من أجهزة مدربة ومقتدرة ومزودة بمعلومات تكفي للتعرف على وسائل و أساليب مرتكبي
جريمة غسل األموال  ,كما أن السياسة الوقائية الداخلية ال تكفي قطعاً إن لم يكن هناك تعاون
()0

دولي في مكافحتها بسبب الطابع الدولي لهذه الجرائم

مطلبين وكاآلتي :

 ,هذين المحورين ستكون محالً للبحث في

المطلب األول
أساليب الوقاية من جريمة غسل األموال
لما كان تدخل الدولة في المجال المالي عموماً  ,والمصرفي على وجه الخصوص أم اًر الزماً

بسبب أهمية النشاط المصرفي في الحياة المعاصرة  ,وللتوسع الكبير في النشاط المصرفي في
عصرنا الحاضر  ,فقد أصبحت المصارف – الحكومية واألهلية – كيان ًا اقتصادياً معتب اًر كمؤتمن

مهم وضروري بالنسبة لألشخاص ( الطبيعية ) و ( المعنوية )  ,وكذلك بالنسبة للدولة ومؤسساتها
اإلدارية والمالية كافة .

وحيث أن جريمة غسل األموال منها ما له طابع تجاري خارج النطاق المصرفي كاستبدال
العملة المحلية باألجنبية أو العكس عن طريق مكاتب الصيرفة أو خارجها  ,أو عن طريق شراء
الذهب والمجوهرات والسيارات والعقارات  ,وهذه الصور من غسل األموال هي بحاجة إلى رقابة
األجهزة األمنية المتخصصة  ,غير أن جريمة غسل األموال في الغالب تتعلق بأموال طائلة وهي
بحاجة في مرحلة من مراحلها إلى التعامل مع المصارف – أهلية كانت أم حكومية – لذا تكون
الرقابة المصرفية أم اًر على غاية األ همية مع ضرورة الحفاظ على السرية المصرفية كحق شخصي
للزبائن(.)4

ومع ذلك فأن تلك السرية ينبغي أن ال تحول دون وجود نوع من الرقابة الفنية المتخصصة
على عمل المؤسسات المالية واإلدارية كافة  ,لذا نلحظ أن المشرع خطا في هذا المجال خطوات
( )1خلدون فاضل علي (المشاور القانوني) االساس القانوني لمكافحة الفساد في التشريعات العراقية مجلة جامعة تكريت للحقوق،
المجلد(  )2العدد ( )2الجزء ( 2118 ) 1ص .381 -319
( )2د .سمير الخطيب – مكافحة غسل األموال – منشأة المعارف – اإلسكندرية –  – 2112ص. 91
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متسارعة لتحقيق هذه الرقابة سواء بموجب قانون المصارف رقم ( )32لسنة  , 4002أو بمقتضى
القانون رقم ( )93لسنة  ( 4002قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ).
وعلى صعيد القانون األخير  ,قرر المشرع وبمقتضى المادة ( )2منه تشكيل مجلس يسمى :
( مجلس مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )  ,يتكون من محافظ البنك المركزي العراقي
رئيساً  ,وعضوية ثالثة عشر آخرهم في التسلسل ( قاضي ال يقل صنفه عن الصنف الثالث

يرشحه مجلس القضاء األعلى )  ,ونظ اًر لما يتمتع به القضاء من مركز متميز بين المراكز
الوظيفية في الدولة  ,فقد كان ينبغي إن يكون القاضي المنسب رئيساً للمجلس  ,أو ان ال يكون

من بين األعضاء مطلقاً أنطالقاً من مبدأ استقاللية القضاء  ,أما إدراجه في آخر القائمة فما ذلك
بحسن التقييم ,مع اإلشارة إلى أن للمجلس مهام متعددة من أهمها  :رسم سياسات وبرامج مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومتابعتها واعمامها  ,ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة لسياسات
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  ,و إقتراح تحديد جهات رقابية معينة ألغراض تطبيق
()0

أحكام هذا القانون

.

كما قرر المشرع وبموجب المادة ( )1من ذات القانون إنشاء ( مكتب مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب ) ومن أهم مهامه وبمقتضى المادة ( )3منه تلقي البالغات والمعلومات أو
الحصول عليها عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن متحصالت جريمة أصلية أو غسل أو
تمويل إرهاب من جهات اإلبال  ،وللمكتب على ضوئها تحليل تلك البالغات والمعلومات واحالة
ما يقوم منها على أسس معقولة لالشتباه في عملية غسل األموال أو تمويل اإلرهاب  ,أو تتعلق
()4

بجريمة أصلية

إلى رئاسة اإلدعاء العام إلتخاذ اإلجراءات القانونية بصددها واشعار الجهات

ذات العالقة بذلك  ,والمكتب بأشعاره لرئاسة اإلدعاء العام بما قدم له من بالغات ومعلومات إنما
يعني ضمن ًا الطلب من رئاسة األدعاء العام تحريك الدعوى الجزائية  ,غير أن ذلك بتقديرنا ال

يمنع من تحريك الدعوى الجزائية بأخبار يقدم مباشرة إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسؤول

()0
()4

تالحظ تفاصيل مهام المجلس في المادة ( )1من القانون رقم ( )93لسنة . 4002

تالحظ الفقرة ( ثامن عشر ) من المادة ( )0من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ( )93لسنة  4002حيث

عرفت (العملية المشبوهة ) بأنها  ( :أي عملية يعتقد أنها تتضمن جزئياً أو كلياً أموال متحصلة من جريمة أصلية ).
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في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من أي شخص علم بوقوعها( ,)1سواء من

المكلفين وجوباً باألخبار( ,)4أو ممن يحق لهم األخبار جوا اًز(.)9

غير أن ما يرد إلى موظفي مجلس مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو إلى موظفي

مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  ,من معلومات تتمتع بالسرية  ,لذا ال يجوز لهم
إفشاءها سواء أطلع عليها الموظف أو علم بها بشكل مباشر أو غير مباشر كما ال يجوز له
اإلفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إال ألغراض هذا القانون  ,ويستمر هذا الحظر إلى
ما بعد انتهاء خدمة الموظف  ,ويسري الحكم المتقدم كذلك على األشخاص الذين يحصلون على
مثل هذه المعلومات بمقتضى اتصالهم الرسمي بالمجلس أو المكتب

()2

.

ويالحظ على القانون رقم ( )93لسنة  4002قد خص موظفي المكتب بميزة ال نرى لها ما
يبررها  ,إذ وبمقتضى المادة ( )20منه فأنه  ( :ال يجوز إحالة موظف المكتب على المحاكمة في
()2

جريمة ارتكبت أثناء تأدية وظيفته الرسمية أو بسببها إال بأذن من المحافظ )

 ,وهذا التوجه في

من حصانة – ولو محدودة – للموظفين عفى عليه الزمن وتجاوزه المشرع العراقي بتعديله لقانون

أصول المحاكمات الجزائية والغائه الفقرة (ب) من المادة ( )096منه( ,)6ذلك ألن مثل هذا النص

يشكل قيداً على ممارسة السلطة القضائية لمهامها  ,هذا من جهة  ,كما ليس هناك ما يبرر من

هذه الحصانة المحدودة لموظفي المكتب وعدم منحها لموظفي المجلس  ,مع العلم أن المجلس هو

في موقع متقدم للسلم الوظيفي.
ومع ذلك البد من األشارة إلى أن هذه الحصانة محدودة وقاصرة على ( اإلحالة على
المحاكمة ) فقط  ,ويفهم من ذلك أن تحريك الدعوى الجزائية و اتخاذ اإلجراءات المقتضية ضد
المتهم خالل مرحلة التحقيق غير مشمولة بوجوب الحصول على األذن  ,إذ من صالحية قاضي
التحقيق أن يتخذ من اإلجراءات ما يراه مناسباً كالقبض والتوقيف واستكمال كافة اإلجراءات  ,غير

أنه إذا ما توافرت أدلة تكفي لإلحالة على المحكمة المختصة عندها تتوقف صالحية قاضي

التحقيق باإلحالة على وجوب الحصول على إذن المحافظ أي محافظ البنك المركزي العراقي .
()1تالحظ المادة (/0أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( )49لسنة  0310المعدل .

( )4تالحظ المادة ( )21من القانون ذاته .
( )3تالحظ المادة ( )1/21من القانون ذاته .
( )2تالحظ المادة ( )23من القانون رقم ( )39لسنة . 2112
( )2يقصد بالمحافظ بمقتضى الفقرة ( ثانيا) من المادة ( )1من القانون رقم  39لسنة  ( 2112محافظ البنك المركزي العراقي).
( )5الفقرة (ب) من المادة (  )135ملغاة بالقانون رقم  8لسنة . 2111
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وأما على صعيد قانون المصارف رقم ( )32لسنة  , 4002وبسبب التوسع الكبير في النشاط
المصرفي  ,ولدعم هذا النشاط  ,كون المصارف هي الجانب األبرز في إدارة التعامالت المالية
لذا أصبحت السرية قاعدة أساسية من قواعد دعم النشاط المصرفي وسمة واضحة في عملياته
سواء كان ذلك لمصلحة المصرف أم لمصلحة زبائنه  ,غير أن تلك السرية ينبغي أن ال تحول
دون وجود نوع من الرقابة الفنية المتخصصة على عمل المؤسسات المالية كافة بما فيها
()0

المصارف  ,وقد تقتضي هذه الرقابة االطالع على معلومات سرية تتعلق بالمصرف أو زبائنه

.

وجدير بالذكر أن الدستور العراقي الصادر سنة  4002قد تضمن أحكاماً عامة تمثل أسس

السياسة التشريعية لسائر القوانين  ,ومن المبادئ المهمة في كل دستور تحديد الحقوق  ,ومن هذه
الحقوق حماية الخصوصية الشخصية لذمة الشخص المالية  ,وكم يملك وكيف ينمي ويطور

ملكيته في حدود القانون  ,ومن الطبيعي القول إذاً أن السرية المصرفية لتعامالت الشخص
المصرفية هي جزء ال يتج أز من حقه في حماية الخصوصية الشخصية  ,هذا الحق ألهميته نصت

عليه الفقرة ( أوالً ) من المادة ( )01من الدستور ونصها  ( :أوالً – لكل فرد الحق في
الخصوصية الشخصية .)...

وبالرجوع إلى التشريعات العراقية المختلفة نجد أن هناك نصوصاً عدة في قوانين مختلفة

تناولت ذلك صراحة أوضمناً  ,من ذلك قانون المصارف العراقي  ,إذ نصت المادة ( )23منه على
أنه  ( :يحافظ المصرف على السرية فيما يتعلق بجميع حسابات العمالء وودائعهم وأماناتهم

وخزائنهم لديه  ,ويكون محظو اًر إعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إال بموافقة

خطية من العميل المعني  ,وفي حالة وفاة العميل إال بموافقة ممثله القانوني أو أحد ورثة العميل

أو أحد الموصى لهم  ,أو إال بقرار جهة قضائية مختصة أو من المدعي العام في خصومة
قضائية قائمة  ,أو بسبب إحدى الحاالت المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون  ،ويظل هذا
الحظر قائماً حتى لو انتهت العالقة بين العميل والمصرف ألي سبب من األسباب) وما نأخذه
على النص أنه ال داعي لذكر (عبارة أو من المدعي العام) لسببين:

األول – ألن المدعي العام هو جهة قضائية كذلك  ,وبالتالي فأن العبارة الواردة في النص (أو
إال بقرار من جهة قضائية مختصة ) تفي بالغرض .
( )1خليل يوسف جندي الميراني – المسؤولية الجزائية الناشئة عن االعتداء على سرية الحسابات المصرفية ( دراسة مقارنة ) –
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون بجامعة الموصل –  – 2113ص . 12
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الثاني – وألن المدعي العام ال يصدر ق اررات  ,وانما له أن يطلب ذلك من الجهة القضائية
المختصة  ,سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق أم في مرحلة المحاكمة.
وحيث أن النص القانوني ينبغي أن يكون دقيقاً في عباراته  ,وجي اًز في كلماته  ,واضحاً في

مراده  ,لذا كان المقتضى القانوني حذف العبارة التالية  ( :أومن المدعي العام)  ،ومن جهة أخرى
فأن صراحة النص تعني أن ال سرية على القضاء  ,فليس للمصرف أن يمتنع عن تزويد القضاء
بالمعلومات التي يطلبها بحجة السرية بهدف الوصول إلى قرار عادل فيما يجري به التحقيق

()0

بل إن تزويد المحاكم بالمعلومات وبخاصة ما يتعلق منها بغسل األموال أصب واجباً فاإلبال

عن أفعال تتصل بغسل األموال واجب  ,كما أن االستجابة لطلبات القضاء بتزويده بالمعلومات
عن مثل هذه االفعال وما يتصل بها واجب  ,وكذلك فأن عدم التعامل مع المؤسسات المالية
المحظورة هو واجب أيضاً  ,هذه الواجبات قررها المشرع في المادة ( )04من قانون مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب رقم ( )93لسنة  4002ومما جاء فيه  ( :خامساً – أ – إبال المكتب

فو اًر بأية عملية يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب  ,سواء تمت هذه العملية أم لم

تتم  ,وعلى وفق نموذج اإلبال الذي يعده المكتب لهذا الغرض .

ب -يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية
والمحاسبية المستقلين  ,إذا كان حصولهم على المعلومات المتعلقة بتلك المعاملة في الحالة التي
يخضعون فيها للسرية المهنية .
سادساً -تزويد المكتب بالمعلومات والمستندات التي يطلبها  ,وعلى وجه السرعة .
سابعاً – تقديم السجالت كافة إلى المحاكم والجهات المختصة عند طلبها.

ثامناً – عدم التعامل مع المصارف الصورية  ,أو الدخول في عالقات عمل معها  ,أو عالقات
مصرفية ُمراسلةً معها  ,أو مع المؤسسات مرسل إليها تسم

باستخدام حساباته مع مصارف

صورية .

تاسعاً -عدم التعامل مع أية مؤسسة ماليه تقدم خدماتها للمؤسسات المالية المحظورة عالمياً).

( )1مع أن تشريعات أخرى تنص على وجوب الحفاظ على السرية المتعلقة بالعمل الوظيفي والمهن  ,من ذلك المواد  )22( :من
قانون البنك المركزي العراقي الصادر باألمر رقم ( )21لسنة  2112و ( )231من قانون العقوبات رقم  111لسنة 1959
المعدل  ,و ( )88من قانون االثبات رقم ( )111لسنة  1919المعدل  ,و ( )2من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم
 12لسنة  1991المعدل  ,إال ان ما يتخذه القضاء من قرارات بشأن تزويده بالمعلومات واجبة النفاذ بهدف كشف الجرائم ومعاقبة
مرتكبيها .
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ويفهم مما تقدم أن المصارف ملزمة قانوناً بالتحري عن مشروعية ما يقدم من مستندات وشرعية

مصدر األموال المتعامل فيها  ,وعلى هذا النهج سار القضاء العراقي في ق ارراته  ,من ذلك قرار
لرئاسة محكمة إستئناف بغداد الرصافة االتحادية  /الهيئة التمييزية  ,حيث جاء فيه  ( :لدى

ال ....
التدقيق والمداولة وجد أن الالئحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية قرر قبولها شك ً
ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحي ومخالف للقانون  ,ألن محكمة الجن

أصدرت الحكم قبل إكمال تحقيقاتها  ,حيث ورد في إفادة ممثل البنك المركزي تقديم مستندات
مزورة  ,وكان على المحكمة أتخاذ األجراء القانوني المناسب بحق مقدم هذه المستندات  ,ألن
الفعل في حال ثبوته يشكل جريمة  ,كما ذكر المتهمان أن مصرفهم اعترض على كتاب البنك
المركزي الذي يشير إلى عدم صحة تلك المستندات  ,وأن االعتراض قدم إلى حكومة إقليم
كردستان  ,وكان على المحكمة ربط نتيجة االعتراض ألن ذلك مؤثر في حسم الدعوى  ,كما وجد
أن المحكمة لم تتحقق عن مشروعية مصدر األموال التي بموجبها تم شراء العملة األجنبية عبر
المزاد في البنك المركزي والمودعة في حسابات المصرف الذي يتولى إدارته المتهمان  ,والتحقق
من المشروعية ألن المصرف ملزم بالتحري عن المبال والزبائن على وفق حكم المادة ( )01من
قانون مكافحة غسيل االموال  ,وحيث أن المحكمة أصدرت الحكم محل الطعن قبل إكمال ما تقدم
ذكره  ,فيكون قد صدر قبل أوانه  ,لذلك قرر نقض الحكم المميز وكافة الق اررات الصادرة في
الدعوى  ,واعادة اإلضبارة إلى محكمتها ألتباع ما تقدم على أن يبقى المتهمان على كفاالتهم

 ,)0()...وفي قرار آخر لذات الهيئة جاء فيه  ( :لدى التدقيق والمداولة لوحظ أن الطعن التمييزي
مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكالً  ,وعند عطف النظر على القرار المميز وجد أنه غير
صحي ومخالف للقانون  ,إذ كان على المحكمة التحقق عن مصدر األموال موضوع الصكين

المحررين من المتهم (ز)  ,األول بمبل ستمائة مليون دينار  ,والثاني بمبل أربعمائة مليون دينار
 ,خاصة وأنه يدعي كونه موظف في شركة الغدوة للصيرفة العائدة للمتهم الثاني (م)  ,كما لوحظ
أن المحكمة وجهت التهمة إلى المتهمين المذكورين وفق أحكام المادة ( ثالثاً /ب) من قانون

مكافحة غسيل األموال رقم ( )39لسنة  4002دون اإلشارة إلى مواد االشتراك  , 21و  21و 23

( )1قرار محكمة إستئناف بغداد الرصافة االتحادية /الهيئة التمييزية رقم 189جزاء  2112/في ( 2112/2/1غير منشور).
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من قانون العقوبات ولعدم إلتزام القرار المميز وجهة النظر القانونية المتقدمة قرر نقضه واعادة
()0

الدعوى إلى محكمتها إلجراء المحاكمة مجدداً على ضوء ما تقدم)...

.

وجدير بالذكر أن مصرف الرافدين كان قد أصدر تعميماً على جميع فروع المصرف العاملة

داخل العراق  ,جاء في الفقرة ( )2من التوصيات الواردة فيه وبالنص  ( :قيام المصارف والبنك
المركزي وو ازرة المالية إصدار – قائمة سوداء – تتضمن أسماء وعناوين مرتكبي جرائم إصدار
صك بدون رصيد وأرقام حساباتهم  ,و إبال جميع مصارف القطر بعدم فت حسابات لهم من أي

نوع كان  ,ووضع أسماؤهم في لوحة اإلعالنات بالمصارف ليكون هذا الفض المعلن ردعاً لهم

ولغيرهم من إرتكاب هذا الفعل في المستقبل  ,واطالع غرفة التجارة بسحب هوية الغرفة من
المتورطين بجرائم إصدار الصكوك بدون رصيد)( ,)4وحسناً فعل المصرف بإصدار هذا التعميم
فالصك أداة وفاء شأنه شأن النقود  ,وانعدام الثقة بالصكوك من شأنه التأثير على سير المعامالت

المصرفية  ,فهي جرائم تضر بالمصرف وبالمتعاملين بالصكوك على السواء  ,وألهمية مثل هذه
التعاميم في مكافحة الجرائم االقتصادية ينبغي التأكيد على هذا األعمام – وتحديثه بين فترة وأخرى
– يتضمن أسماء المتورطين بارتكاب جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
غير أن ما ينبغي التنويه له هو أن جريمة غسل األموال ال تقتصر صورها على ما يرتكب من
خالل المصارف والمؤسسات المالية  ,بل هي تشمل كل مال متحصل من جريمة  ,أياً كانت

صورة الجريمة  ,وحيث أن المشرع – وكما أوضحنا سابقاً – قد عرف ( متحصالت الجريمة )

وبمقتضى الفقرة ( سادساً ) من المادة ( )0من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بأنها

 ( :األموال الناتجة والمتحصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة كلياً أو جزئياً من ارتكاب إحدى
الجرائم األصلية )  ,وحيث أن ( الجريمة األصلية ) بمقتضى الفقرة ( سابعاً ) من ذات المادة

تعني  ( :كل جريمة في القانون العراقي من جرائم الجنايات والجن )  ,فهذا يعني أن جميع
األموال المتحصلة من أي جريمة كانت  ,وسواء نص عليها في قانون العقوبات أو القوانين
العقابية األخرى  ,هي مشمولة بأحكام القانون رقم ( )93لسنة  , 4002شرط أن تكون الجريمة
من الجنايات أو الجن  ,مما يعني أن الرقابة – وبخاصة رقابة األجهزة األمنية المختصة – ينبغي
( )1قرار محكمة إستئناف بغداد الرصافة االتحادية  /الهيئة التمييزية رقم / 892جزاء  2112/في ( 2112/12/31غير منشور).
( )2رقم األعمام  1991/21في  1991/5/18صادر عن قسم الدراسات والعمليات المصرفية  /مصرف الرافدين  ,أشار له :
القاضي جزاع الجبوري  -الحماية الجنائية للسرية المصرفية – بحث مقدم إلى مجلس القضاء األعلى لغرض الترقية - 2118 -
ص.21
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أن تمتد لتشمل جميع بؤر األجرام  ,وبخاصة جرائم اإلتجار بالمخدرات  ,وتجارة األسلحة  ,وتجارة

الجنس ( البغاء )(.)0

ففيما يتعلق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم  20لسنه  4001يالحظ أن الفقرة (ثانياً/ب)

من المادة ( )92قد نصت على انه  ( :تحكم المحكمة بمصادرة اموال المتهم وزوجه وأوالده أو
غيرهم اذا ثبت لها انها ناتجة من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( )41و( )41من
هذا القانون)

()4

 ،ولضمان عدم تهريب االموال أوجب المشرع على المحكمة ان تتخذ ق ار اًر بحجز

االموال المنقولة وغير المنقولة لمرتكبي هذه الجرائم وتالحظ في هذا الصدد الفقرة (أوالً) من المادة

( )92ونصها( :على المحكمة المختصة ان تقرر حجز االموال المنقولة وغير المنقولة لكل من
ارتكب احد الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( )41و( )41من هذا القانون)  ،كما أوجب

المشرع على المحكمة ان تتحقق من مشروعية االموال المشار اليها انفا وبهذا الصدد نصت الفقرة
(ثانياً/أ) من المادة ()92على انه ( :على المحكمة ان تتحقق من المصادر الحقيقية لألموال
ال) من هذه المادة ويشمل التحقيق االموال المنقولة وغير المنقولة
المنصوص عليها في البند (أو ً

للزوج وزوجه وأوالده أو غيرهم الموجودة في داخل العراق وخارجه)  ،ومع ذلك لم يغفل المشرع
ال) من المادة ( )92على انه :
حقوق الغير حسن النية -وحسن ًا فعل -اذ نص في الفقرة (أو ً

(يحكم في جميع االحوال بمصادره المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو السالئف الكيميائية أو
النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية واالدوات واالجهزة واآلالت واألوعية المستعملة
ووسائل النقل المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجرائم وذلك دون االخالل بحقوق الغير حسن
النية).
وحيث أن مصادرة األموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم عليه عن جرائم المخدرات بمقتضى
المادة ( )92من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية قد ال تشمل األموال المتحصلة من جريمة إذا
ما تم تحويلها بأسماء آخرين من أقرباء المحكوم عليه أو من األغيار  ,لذا نص المشرع صراحة
بمقتضى الفقرة (ثانياً/أ) من المادة ( )92آنفة الذكر على األغيار ،أي من غير الزوج واألوالد.

وبما ان األموال المتحصلة من جريمة و أرباح استبدالها أو استثمارها تمثل قانوناً صورة من

صور جريمة غسل األموال ,وبالتالي فأن المتصرف باألموال المتحصلة من جريمة سيخضع
()1القاضي عمار باسل جاسم – جريمة غسيل األموال في القانون العراقي – عالم المعرفة للكتاب – بغداد –  – 2111ص 22
()2يالحظ نص المادتين ( )21و(  )28من القانون رقم  21لسنه  2111فيما يتعلق ببيانها للجرائم وعقوباتها.
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للمساءلة الجزائية بمقتضى القانون رقم ( )93لسنة  ( 4002قانون مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب)  ,هذا من جانب ومن جانب اخر سيكون مرتكب الجريمة األصلية مسؤوالً عن جريمته
األصلية ويعاقب عنها بمقتضى التكييف القانوني المناسب لصورة فعله المخالف للقانون في قانون

المخدرات  ,ويكون مسؤوالً في الوقت ذاته عن جريمة غسل األموال بمقتضى قانون غسل األموال

وتمويل اإلرهاب  ,فما لم يصادر بمقتضى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية  ,سيصادر حتماً
وفق القانون األخير.

غير أن ما ينبغي اإلشارة إليه هو أن مرتكب الجريمة األصلية أو جريمة غسل األموال أو
تمويل اإلرهاب قد ينج في إخفاء أمواله المتحصلة من جريمة  ,غير أن تلك األموال المخفاة أو
المهربة قد تكون ثابتة كماً ونوعاً و بأدلة قانونية معتبرة  ,وباإلمكان تقدير قيمتها بعد االستعانة

بالخبراء  ,ففي مثل هذه الحالة  ,وبهدف تجفيف منابع التمويل الذاتي للمجرمين  ,يفتقد بضرورة
استبدال حكم المصادرة في مثل هذه الحالة بالغرامة اإلضافية  ,ألنه لم يضبط المخدر حتى يحكم
بمصادرته  ,وعلى أن تكون الغرامة اإلضافية بما يعادل قيمة المال المخفي أو المهرب .
وجدير بالذكر أنه إذا كان لإلتجار بالمخدرات أو األسلحة خطورته على كيان الدولة
والمجتمع  ,فأن لإلتجار بالبشر بصورة ( البغاء ) خطورته  ,لما يسببه من ( سرطان ) يقتلع العزة
بالنفس البشرية  ,وينذر بالدمار للكرامة اإلنسانية  ,ومع أن المشرع وبمقتضى القرار رقم ()492
لسنة  4000الصادر عن مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) قد نص على المصادرة إذ جاء فيه :
(  ...يصادر المال المتخذ ألغراض السمسرة منقوالً كان أم عقا اًر المملوك ألي من األشخاص

المذكورين في الفقرات  2و  2و  6من البند أوالً من هذا القرار)( ،)0إال أن هذا التوجه ال يكفي –

بنظرنا – بعد أن أصب اإلتجار بالجنس – وهو من صور اإلتجار بالبشر – ظاهرة يستغلها ذوو
النفوس الضعيفة الذين ال يهمهم سوى المال  ,ولذا يتعين بتقديرنا اجتثاث منابع التمويل لهؤالء

بمصادرة جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة  ,عدا ما ال يجوز حجزه قانوناً كدار السكن و أموال

الغير حسن النية  ,أما المتحصالت من الجريمة إذا ما تم غسلها بأي صورة من صور الغسل
فهي جريمة مستقلة ينطبق بشأنها أحكام القانون رقم ( )93لسنة . 4002

( )1القاضي عمار باسل جاسم – المصدر السابق – ص. 22
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المطلب الثاني
التعاون الدولي في مكافحة جريمة غسل األموال
ّ
ركز المشرع العراقي في القانون رقم ( )93لسنة  4002على مبدأ ( التعاون الدولي ) َف َخصهُ
بالفصل التاسع من القانون  ,إذ نصت المادة ( )41منه على أنه  ( :تعد جريمة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب من الجرائم التي يجوز فيها اإلنابة القضائية  ,والمساعدة القانونية  ,والتنسيق
والتعاون  ,وتسليم المجرمين  ,وفقاً ألحكام االتفاقيات التي تكون جمهورية العراق طرفاً فيها )

والحقيقة أن األساس ا لقانوني لمبدأ التعاون الدولي هو القانون الدولي بما يحويه من اتفاقيات دولية

و إقليمية وثنائية  ,إضافة الى مبدأ المقابلة بالمثل  ,وعلى الصعيد الوطني بما يصدره المشرع من
قوانين تتماشى واالتفاقيات الدولية الموقعة .
ويبدو من نص المادة ( )41المذكورة أعاله  ,أن هنالك عدة صور للتعاون القضائي وهي
الصورة األولى  ( :األنابة القضائية ) هذه الصورة من صور التعاون أوصت بضرورة األخذ بها
غالبية االتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الجريمة  ,ومن تلك االتفاقيات  ( :اتفاقية اإلتجار غير

المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لسنة  , )0311إذ نصت المادة السابعة منها على
ضرورة االستجابة لطلبات اإلنابة القضائية فيما يخص االستماع إلى شهادات الشهود  ,وتبلي
األوراق القضائية  ,والقيام بإجراءات التفتيع والضبط وفحص األشياء وتفقد المواضع الداخلة في
نطاق الكشف والمعاينة ألمدادها بالمعلومات  ،واألدلة المتوافرة لديها بشأن أي من جرائم

المخدرات( .)0كما أوصت المادة ذاتها على ضرورة تنفيذ اإلنابات القضائية الخاصة بجرائم
المخدرات عن طريق وزراء العدل مباشرة كبديل عن الطرق الدبلوماسية الذي قد يستغرق وقتاً

طويالً (.)4

واإلنابة القضائية بالشكل المتقدم تمثل صورة من صور المساعدة القانونية المتبادلة  ,تبدأ
بطلب موجه من سلطة قضائية إلى سلطة قضائية ثانية بهدف إتخاذ إجراء ما من إجراءات
التحقيق القضائي  ,وفي مجال التعاون الجنائي الدولي  ,فأن اإلنابة القضائية تعني إنابة السلطة
القضائية الوطنية لسلطة قضائية أجنبية أو العكس ومن أمثلتها اإلستماع إلى الشهادات ومتابعة
( )1محمد عبدهللا ابو بكر سالمة – الكيان القانوني لغسل االموال  ،مكتب العربي الحديث  ،االسكندرية  ،2111 ،ص.121-111
()2د  .مجاهدي ابراهيم – آليات القانون الدولي والوطني للوقاية من جرائم المخدرات – مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية
واإلنسانية – العدد  – 2111 – 2ص. 81
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الهدف في حالة التسليم المراقب  ,أو تفتيع مكان معين لضبط المواد المخدرة  ,أو األموال
المتحصلة من جريمة  ,أو ضبط مستندات أو مبرزات لها صلة بجريمة غسل األموال أو تمويل
اإلرهاب .
وعلى الصعيد الوطني  ,وبما أن العالقة بين دولتين  ,فعلى الدولة الطالبة لإلنابة القضائية أن
ترسل طلبها باإلنابة بالطرق الدبلوماسية إلى مجلس القضاء األعلى في العراق  ,وبعد تدقيق
ٍ
مستوف للشروط القانونية  ,وأن تنفيذ اإلجراء المطلوب
المجلس للطلب ومرفقاته قد يجد أن الطلب
ال يخالف النظام العام في العراق  ,ففي هذه الحالة يقرر إحالة الطلب على قاضي التحقيق
المختص مكانياً إلنجاز األجراء المطلوب  ,ومن الجائز حضور ممثل عن الدولة الطالبة لإلنابة

عند القيام باإلجراء  ,لذا يتعين إحاطة الجهة الطالبة علماً بمكان وزمان تنفيذ اإلنابة لكي يتاح
()0

للطرف الثاني ذي الشأن أن يحضر إذا شاء أو يوكل من ينوب عنه

.

وبعد االنتهاء من المرحلة األولية هذه تبدأ مرحلة اتخاذ اإلجراء إن كان اتخاذه في حدود الممكن
قانوناً  ,فإذا ما تم القيام باإلجراء المطلوب على قاضي التحقيق أن يقدم األوراق المتعلقة باإلنابة

إلى مجلس القضاء األعلى  ,ويتولى المجلس بدوره إرسالها إلى الدولة الطالبة لإلنابة بالطرق

الدبلوماسية (.)4

أما إذا كانت اإلنابة تتعلق بموضوع ال يجيزه القانون العراقي  ,أو إذا تعذر التنفيذ ألي سبب
كان  ,ففي كلتا الحالتين البد من إشعار الدولة الطالبة بالطرق الدبلوماسية .
وجدير بالذكر أن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة في نيسان ,)9( 0319
حددت الحاالت التي يجوز فيها عدم االستجابة لطلب اإلنابة القضائية بما يأتي :
أ -إذا كان هذا التنفيذ ال يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب
إليه التنفيذ .

( )1تالحظ المادة ( )322 – 323من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( )23لسنة  1911المعدل  ,والمادة ( )18من اتفاقية
الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة . 1983
( )2تالحظ الفقرة ( جـ ) من المادة ( )322من القانون ذاته .
( )3تالحظ المادة ( )11من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة . 1983
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ب -إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك  ,أو المساس
بالنظام العام فيه .
جم  -إذا كان الطلب متعلق بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ جريمة
سياسية .
وفي حالة رفض طلب اإلنابة القضائية  ,أو تعذر تنفيذه  ,تقوم الجهة المطلوب إليها التنفيذ
بإخطار الجهة الطالبة بذلك  ,مع إعادة األوراق وبيان األسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر
تنفيذ الطلب .
الصورة الثانية  ( :تسليم المجرمين )

()0

هذه الصورة من صور التعاون القضائي تتمثل بتسليم

المجرمين ,وألهميتها فقد أكد عليها القانون رقم ( )93لسنة  4002في المادة ( )41منه بالقول ( :
تعد جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من الجرائم التي يجوز فيها  ....وتسليم المجرمين
.)....
وبما أن التسليم يتضمن – ضمناً – تنازل الدولة المطلوب منها التسليم عن إعمال سلطتها

القضائية في جريمة ما إلى سلطة قضائية أجنبية  ,فقد حدد المشرع شروطاً معينة وصريحة

ألمكانية األخذ بهذا األسلوب من أساليب التعاون الدولي  ,وتتمثل هذه الشروط بما يلي :

 -0اذا كان المطلوب تسليمه متهماً بارتكاب جريمة – بما فيها جريمة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب – فينبغي أن تكون الجريمة المرتكبة قد وقعت داخل إقليم الدولة طالبة التسليم ,
أو خارجها – عدا العراق – فالجرائم المرتكبة في العراق من اختصاص السلطة القضائية
في العراق  ,كما يتوجب أن تكون قوانين الدولتين تعاقب عليها بالسجن أو الحبس مدة ال
تقل عن سنتين أو أية عقوبة أشد ,ويطلق على هذا الشرط مبدأ  ( :التجريم المضاعف)(,)4
وقد أخذ المشرع العراقي بهذا المبدأ في القانون رقم ( )93لسنة  4002في المادة ()41
منه ونصها ( :ال ينفذ طلب تسليم المجرمين أو طلب المساعدة القانونية استناداً إلى أحكام
( )1تالحظ بالتفصيل أحكام تسليم المجرمين  :د .براء منذر كمال عبد اللطيف – شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية – ط– 2
مطبعة يادكار – السليمانية –  – 2115ص . 212 – 212
( )2د .عبداالله الخاني – القضاء الجزائي الوطني وجرائم ما وراء الحدود – ج – 1المطبعة الجديدة – دمشق – –1952
ص. 295-292
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هذا القانون  ,إال إذا كانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين جمهورية العراق تعاقب على
الجريمة موضوع الطلب أو على جريمة مماثلة  ,وتعد ازدواجية التجريم مستوفاة  ,بغض
النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها  ,أو تستخدم
في تسمية الجريمة ذات المصطل المستخدم في القانون العراقي بشرط أن يكون فعل
الجريمة موضوع الطلب مجرماً بمقتضى قوانين الدولة الطالبة )  ,إذ من غير الممكن
االعتراف بحكم أجنبي يتضمن عقوبة ال وجود لها في التشريع الوطني  ,أو الموافقة على

تسليم متهم عن فعل هو من وجهة نظر الدولة المطلوب منها التسليم ال يحمل طابعاً

جنائياً.

 -4إذا كان المطلوب تسليمه محكوماً عليه عن جريمة أياً كان نوعها – بما في ذلك جريمة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب – فيجب أن تكون مدة الحكم الصادرة بحقه هي الحبس مدة
()0

ال تقل عن ستة أشهر  ,أو أية عقوبة أشد

 ,وبصدد هذا الشرط نجد أن القانون العراقي

لم يشترط اكتساب الحكم درجة البتات  ,والعلة في ذلك أن المتهم وهو رهن التحقيق من
الجائز تسليمه إذا ما توافرت الشروط المطلوبة في الطلب  ,فمن باب أولى جواز تسليم
المحكوم عليه و إن لم يكتسب القرار الصادر درجة البتات .
 -9إذا تعددت الجرائم المطلوب عنها التسليم  ,يكفي أن تتحقق الشروط المتقدمة في إحداها
للقول بصحة الطلب (.)4

أما حاالت المنع من التسليم  ,فقد حددها المشرع بما يأتي:

أ -الجرائم السياسية ()9والعسكرية( ,)2وتعد الجريمة سياسية أو عسكرية وفقاً للقوانين العراقية.

ب -امتداد اختصاص القضاء الوطني للجرائم المرتكبة في الخارج  ,كما لو كانت الجريمة من
الجائز محاكمة المتهم عنها أمام محاكم العراق رغم ارتكابها خارجه

()2

.

( )1تالحظ المادة (/321أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1911المعدل .
( )2تالحظ المادة (/321ب ) من ذات القانون اعاله .
( )3تالحظ المادة ( )21من قانون العقوبات رقم  111لسنة  1959المعدل حيث أستثنى المشرع خمسة أصناف من الجرائم من
إمكانية اعتبارها جرائم سياسية  ,وليست جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب من بينها .
( )2بشأن تحديد الجرائم العسكرية يالحظ قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم  31لسنة  2111مع مالحظة نص
المادة (/21أ) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة  1983حيث نصت صراحة على عدم ع ْد الجرائم السياسية
والعسكرية من بين الجرائم التي يجوز التسليم فيها .
( )2تالحظ المادة ( )2/328من من ذات القانون اعاله ,والمواد ( )13 – 5من قانون العقوبات رقم  111لسنة  1959المعدل
بشأن االختصاص اإلقليمي والعيني والشخصي والشامل.
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جم  -إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة أمام محاكم العراق وعن
الجريمة ذاتها  ,أو إذا كانت الدعوى الجزائية المقدمة ضده قد ُحسمت في العراق باإلدانة أو
البراءة  ,أو قد صدر قرار باإلفراج عنه من محكمة عراقية أو من قاضي تحقيق عراقي  ,كذلك ال
يجوز التسليم إذا كانت الدعوى الجزائية قد إنقضت وفقاً ألحكام القانون العراقي أو قانون الدولة
()0

طالبة التسليم ألي سبب من أسباب األنقضاء كالعفو والتقادم .

د -تمتع المطلوب تسليمه بحماية الدولة المطلوب منها التسليم  ,كما لو كان المطلوب تسليمه
()4

من العراق عراقي الجنسية

 ,وألهمية هذا الشرط فقد نص عليه الدستور العراقي لسنة 4002

ال – يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات
في الفقرة ( أوالً) من المادة ( )40ونصها  (:أو ً

األجنبية ).

مع اإلشارة إلى أن المطلوب تسليمه قد يكون مطلوباً عن قضية أخرى في العراق  ,فإذا كان

كذلك  ,وكان رهن التحقيق أو المحاكمة في العراق  ,ففي هذه الحالة يؤجل النظر في طلب التسليم
حتى صدور قرار باألفراج عنه  ,أو حكماً ببراءته  .أما في حالة الحكم عليه باإلدانة – أو التجريم
– فيؤجل النظر في طلب التسليم حتى تنفذ العقوبة الصادرة بحقه من القضاء العراقي (.)9

الصورة الثالثة  ( :المساعدة القانونية ) أن التعاون الجنائي الدولي لم يقف عند حدود ما تقدم بل
تعدى ذلك إلى األعتراف باألحكام الجنائية األجنبية وتنفيذها في حدود ضيقة  ,من ذلك ما نصت
عليه المادة ( )90من القانون رقم ( )93لسنة  4002ونصها  ( :تتولى السلطات العراقية
المختصة تنفيذ األحكام الجزائية الباتة الصادرة عن الجهات القضائية األجنبية المختصة المتعلقة
بمصادرة األموال المتحصلة عن جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب وعائداتها وفق القواعد
واإلجراءات التي تتضمنها االتفاقيات الثنائية أو المتعددة األط ارف التي يكون العراق طرفاً فيها )
ٍ
عادة قواعد القانون الدولي  ,اإلتفاق أو مبدأ المقابلة بالمثل
وتنفيذ حكم المصادرة األجنبي تحكمه
حيث أن ذلك سيتطلب بيان وتنظيم أحكامه من حيث المردود المالي للمصادرة وهل للطرف المنفذ
للحكم نسبة منه وكم هي تلك النسبة  ,وما الحكم لو كان أصل المال المصادر من محكمة أجنبية
( )1تالحظ المادة ( )3/328من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1911المعدل ,والمادة ( – 2/21ز ) من اتفاقية
الرياض العربية للتعاون القضائي.
( )2تالحظ المادة ( )2/328من ذات القانون اعاله ,والمادة ( )21من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي  ,حيث أكدت على
حق كل طرف أن يمتنع عن تسليم المطلوب إذا كان من رعاياه  ,على أن يتخذ بحقه اإلجراءات المقتضية وفقا للقانون .
( )3تالحظ المادة ( )329من ذات القانون اعاله.
29

أمواالً عراقية  ,أو أن لعراقيين حقوقاً متعلقة بها  ,ومع ذلك يبقى االعتراف بالحكم الجنائي
األجنبي بالمصادرة في جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يمثل خطوة ايجابية في مجال

التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم.
غير أن االعتراف بالحكم الجنائي األجنبي يبقى بتقديرنا يتعدى ذلك إلى االعتراف به كسابقة
في العود إذا كانت الجريمة السابقة والالحقة من جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب لخطورتها
على المجتمع والدولة  ,بل وعلى المجتمع الدولي بأسره  ,ولهذا االتجاه ما يمثله في قانون
المخدرات رقم ( )62لسنة  0361الملغي  ,حيث نصت المادة ( الرابعة عشر  /ثامناً ) منه على

أنه ُ ( :يعتد بالحكم األجنبي في تطبيق احكام العود المنصوص عليها في المادة ( )093من
قانون العقوبات ( , )0إذا كان الحكم صاد اًر في جرائم المخدرات المعاقب عليها بموجب هذا

القانون)  ,ولهذا األتجاه ما يبرره فاالعتراف بالحكم الجنائي عن جريمة من جرائم غسل األموال

وتمويل اإلرهاب  ,وسواء كان الحكم الجنائي وطنياً أم أجنبياً أمر تتطلبه السياسة الجنائية الحازمة

تجاه مرتكبي هذا النوع من اإلجرام كما اخذ المشرع العراقي بهذا االتجاه في الفقرة (اوالً) من المادة

ويرعى في اثبات
( )43من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ( )20لسنة  4001ونصها ( :ا

العود جميع االحكام القضائية الوطنية و األجنبية الصادرة باإلدانة عن جرائم منصوص عليها في
هذا القانون ).
من جانب آخر  ,فأن مما ال شك فيه أن الكثير من جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب هي
جرائم منظمة  ,والجرائم المنظمة تتطلب تظافر الجهود الدولية لمكافحتها  ,سواء على الصعيد
الوطني أو اإلقليمي أو الدولي  ،ولهذا تم وضع االتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة
المنظمة وهي  ( :اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة عام  , 4000والتي
دخلت حيز النفاذ عام )4009

()4

 ،وبمقتضاها أصب العراق مطالباً بااللتزامات التي تفرضها

االتفاقية على الدول الموقعة عليها في شأن التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة بجميع

أشكالها وصورها ومن بينها جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب كما تضمنت إتباع أحدث السبل
( )1تالحظ المادة ( )139من قانون العقوبات رقم  111لسنة 1959ونصها  ( :يعتبر عائدا  :أوال – من حكم عليه نهائيا لجناية
وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره جناية أو جنحة .
ثانيا – من حكم عليه نهائيا بجنحة  ,وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا أية جناية أو جنحة مماثلة
للجنحة األولى .)...
( )2صادق العراق على هذه االتفاقية والبروتوكولين الملحقة بها عام  2111وذلك بموجب القانون رقم ( )21لسنة . 2111
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في مجال التعاون  ,ومن بين تلك األساليب الحديثة هو (التسليم المراقب)( ,)0ويقصد بهذا التعبير
 :أسلوب السماح لألموال أو المواد المتحصلة بصورة غير مشروعة بمواصلة طريقها إلى خارج
البالد أو إلى داخله بعلم السلطات المختصة الوطنية والسلطات المختصة في الدولة االخرى
وبالتنسيق بينهما  ,وتحت مراقبة الدول التي تمر بها بهدف كشف هوية األشخاص المتورطين
بارتكاب الجريمة .
ويبدو أن المشرع العراقي أخذ بهذا األسلوب في القانون رقم ( )93لسنة  ( 4002قانون
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب)  ,وان لم يطلق عليه مصطل ( التسليم المراقب )  ,حيث
نصت المادة ( )90منه على أنه  ( :للسلطات القضائية المختصة بناءاً على طلب من جهة
قضائية بدولة أخرى تربطها مع جمهورية العراق اتفاقية أو بشرط المعاملة بالمثل  ,أن تقرر تعقب

أو حجز أو ضبط األموال والمتحصالت واإليرادات والوسائط و األدوات المستخدمة أو المعدة
لالستخدام في تنفيذ جريمة غسل األموال أو الجريمة األصلية الناجمة عنها  ,أو جريمة تمويل
اإلرهاب  ,أو القيمة المقابلة لها بما ال يتعارض مع القانون العراقي  ,مع عدم األخالل بحقوق
الغير حسني النية ).
وجدير بالذكر أن التسليم المراقب على نوعين  :داخلي ودولي  ,أما الداخلي فيعني أن يكون
خط سير األموال المتحصلة من جريمة وما يجري عليها من عمليات تمويه داخل حدود الدولة من
بدايته إلى منتهاه  ,حيث يؤجل فعل الضبط ويسم لألموال بحرية الحركة ولكن تحت مراقبة
السلطة المختصة  ,وحتى تصل إلى مقصدها النهائي  ,ليتم بعد ذلك القبض على جميع الجناة
فاعلين وشركاء  ,بدالً من القبض على حائز الشحنة أو ناقلها فقط  ،وهذا األجراء ال يثير أي

مشكلة قانونية  ,فهو ال ُي َعد سوى كونه إرجاء لعملية الضبط والقبض على الجناة أمالً في تحقيق
نتيجة أفضل  ,أما التسليم المراقب الدولي ( الخارجي ) فيتم عبر دولتين أو أكثر  ,وتحت نظر
ومراقبة وتعاون بين السلطات المختصة في الدول التي تمر بها وحيث أن أسلوب التسليم المراقب
يتي الفرصة ألجهزة المكافحة المختصة في ضبط جميع المتورطين بارتكاب الجريمة أو االشتراك
فيها متلبسين  ,بفضل إجراءات المراقبة المستمرة  ,والتي تمكن األجهزة المختصة من جمع الكثير
من المعلومات عن شبكات التهريب المنظم لألموال المتحصلة من الجرائم أو تمويل اإلرهاب كما
( )1د  .براء منذر كمال عبداللطيف و د .فاطمة شبيب السامرائي التعاون الجنائي الدولي في مجال التسليم المراقب – مجلة جامعة
تكريت للعلوم القانونية والسياسية – العدد  – 22السنة السابعة – آذار  – 2115ص 2ومابعدها .
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أنه يفيد في كشف الرؤوس المدبرة والقبض عليها  ,لذا لجأت العديد من الدول إلى عقد اتفاقيات
()4

بهذا الشأن ( , )0كما أخذت به العديد من التشريعات العربية

 ,إال أن المشرع العراقي لم يتطرق

لهذا األسلوب في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  49لسنة  , 0310في الباب السابع
المعنون ( اإلنابة القضائية وتسليم المجرمين) ,وحيث أن التعاون الجنائي الدولي ال يقتصر على (
اإلنابة القضائية) و( تسليم المجرمين)  ,بل يشمل (االعتراف باألحكام الجنائية ) في حدود معينة,
كما يشمل أسلوب (التسليم المراقب) ،وهذا ما لم يتطرق اليه المشرع العراقي كما اسلفنا اعاله رغم
اهميته في التصدي للجريمة ومن جميع جوانبها .
وحيث أن صور التعاون الجنائي الدولي بمجموعها ال يمكن أن تؤدي دورها وتحقق هدفها في
مكافحة الجريمة إن لم يتوافر إلى جانبها تبادل في المعلومات  ,وتطور في اإلداء  ,وتعاون بناء
بين الدول وبخاصة دول الجوار  ,لذا إهتم المشرع في القانون رقم ( )93لسنة  4002ببيان عدد
من صور التعاون المعلوماتي وبما يخدم تطور األداء في مجال مكافحة جريمة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب  ,ولعل من أهم تلك الصور ما يأتي :
 -0جعل المشرع من مهام المجلس ( مجلس مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب)
وبمقتضى المادة ( )1الفقرة ( تاسعاً ) منها  ( :متابعة المستجدات العالمية في مجال

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  ,واقتراح اإلجراءات الالزمة في شأنها).

 -4كما جعل من مهام المجلس ذاته  ,وفي الفقرة ( ثاني عشر ) من المادة ذاتها  ( :اتخاذ
التدابير المضادة والفعالة والمتناسبة مع حجم الخطر في مواجهة الدول التي ال تطبق
المعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب) .
 -9وكذلك جعل من مهام المجلس  ,وبمقتضى الفقرة ( خامس عشر ) من المادة ذاتها :
(متابعة تنفيذ العقوبات المفروضة بسبب عدم االلتزام بق اررات مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة  ,فيما يتعلق بتمويل اإلرهاب وقمع وتعطيل انتشار أسلحة الدمار الشامل ).

( )1من تلك االتفاقيات  :اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  , 1988واتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة . 2111
( )2من تلك التشريعات  :قانون سرية الحسابات بالبنوك رقم  212لسنة  1991المصري  ,وقانون مكافحة غسل األموال
المصري رقم  81لسنة  , 2111والقانون رقم  28لسنة  2112قانون مكافحة غسل األموال القطري  ,والقانون رقم  2لسنة
 2112قانون غسل األموال في دولة األمارات العربية المتحدة يالحظ في تفاصيل هذه التشريعات وغيرها  :د .براء منذر كمال
عبد اللطيف – دور التشريعات الجنائية في مكافحة غسل األموال – المصدر السابق – ص. 18 - 12
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 -2أما المكتب ( مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )  ,فجعل من مهامه وبمقتضى
الفقرة ( رابعاً) من المادة ( )3من ذات القانون  ( :االشتراك في تمثيل جمهورية العراق في

المنظمات الدولية والمؤتمرات ذات العالقة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ).

 -2كما جعل من مهام المكتب وفي الفقرة ( تاسعاً ) من ذات المادة  ( :تقديم المشورة الفنية
في شأن االنضمام إلى االتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب).

 -6وللمكتب كذلك  ,وبمقتضى الفقرة ( أوالً ) من المادة ( ( : )03أن يتبادل المعلومات تلقائياً
أو عند الطلب  ,مع أي وحدة أجنبية نظيره  ,تؤدي وظائف مماثلة لوظائف المكتب
وتخضع لذات التزاماتها بالنسبة للسرية  ,بغض النظر عن طبيعة تلك الوحدة األجنبية مع
مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل و أحكام االتفاقات الدولية أو الثنائية ).
والجدير بالذكر أن المختصون في مكافحة جرائم الفساد المالي واإلداري كثي اًر ما

يركزون على السبب الموجد لهذا الفساد وهو اختيار الرجل غير المناسب للمنصب
المناسب  ,وأن هذا األسلوب هو الذي يقف وراء جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
وبالتالي ال يمكن القضاء على جريمة غسل األموال إن لم تكن هناك سياسة جنائية موجهة
نحو مكافحة الفساد المالي واإلداري  ,كما ال يمكن لهذه السياسة من النجاح إال بتطبيق
المبدأ المتمثل في  :اختيار الرجل المناسب للمنصب المناسب.
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اخلامتــــــــــــــة
بعد أن أنتهينا من إعداد بحثنا الموسوم ( :جريمة غسل األموال)  ,فقد توصلنا من خالله إلى
جملة من االستنتاجات والمقترحات  ,لعل من أهمها ما يأتي:
أوالً – االستنتاجات

 -0غسل األموال مصطل يراد به إضفاء الصبغة القانونية والمشروعية على األموال المتحصلة
من جرائم من خالل تحريكها عبر قنوات شرعية داخل البالد وخارجها.
 -4جريمة غسل األموال ذات طابع قانوني خاص  ,تتطلب دائماً أن تكون هناك جريمة أصلية
وهي الجريمة المتحصلة منها األموال غير المشروعة  ,إذ ال يمنع الحكم على الجاني عن الجريمة

األصلية – كاالختالس – من الحكم عليه عن جريمة غسل األموال التي نتجت عن تلك الجريمة
وتطبق بحقه في هذه الحالة أحكام تعدد الجرائم والعقاب المنصوص عليها في قانون العقوبات .
 -9ومع أن الجريمة األصلية شرط لوقوع جريمة غسل األموال  ,حيث تمر بعدها جريمة غسل
األموال بمراحل متعددة من خالل تحريك األموال المتحصلة من جريمة داخل البالد وخارجها  ,إال
أن إدانة المتهم عن جريمة غسل األموال ال تتوقف على صدور حكم عن الجريمة األصلية التي
نتجت عنها هذه األموال  ,كما أن مرور جريمة غسل األموال بمرحلة من المراحل يكفي لتحققها
وان لم تكتمل بقية المراحل  ,فإذا قام فاعل الجريمة األصلية باستبدال العملة الوطنية المختلسة
بالعملة األجنبية بهدف تهريبها خارج القطر  ،يكفي لتحقق جريمة غسل األموال و إن لم تحصل
مرحلة التهريب إلى خارج البالد .
 -2وجود جريمة أصلية شرط لتحقق جريمة غسل األموال  ,لكنها ليست شرطاً لتحقق جريمة

تمويل اإلرهاب  ,ذلك ألن الفقرة ( عاش اًر ) من المادة ( )0من القانون رقم ( )93لسنة 4002
عرفت جريمة تمويل اإلرهاب بالقول  ( :تمويل اإلرهاب  :كل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية

وسيلة كانت  ,مباشرة أو غير مباشرة بإرادته بتوفير األموال أو جمعها أو الشروع في ذلك من
مصدر شرعي أو غير شرعي .)....
 -2لما كان لجريمة غسل األموال أساليب متنوعة الرتكابها  ,فقد تعددت أساليب الوقاية منها
ومكافحتها  ,ولتحقيق هذه الغاية أوجد المشرع من خالل القانون رقم ( )93لسنة  , 4002مكتب
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  ,حيث يتلقى المكتب المذكور – وبموجب المادة ( )3من
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هذا القانون – البالغات عن غسل األموال  ,واحالة من يقوم منها على أسس معقولة إلى رئاسة
االدعاء العام التخاذ اإلجراءات القانونية  ,غير أن ذلك ال يمنع – بتقديرنا – من تحريك الدعوى
الجزائية وفقاً للمادة ( )0من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأخبار يقدم مباشرة إلى قاضي
التحقيق أو المحقق أو المسؤول في مركز الشرطة  ,أو إلى أي من أعضاء الضبط القضائي من

أي شخص علم بوقوع الجريمة .
 -6السرية المصرفية وان كانت حقاً لصيق الصلة بالخصوصية الشخصية التي كفلها الدستور

كما ألزم المشرع وبمقتضى المادة ( )23من قانون المصارف الحفاظ عليها وبخاصة ما يتعلق

بحسابات الزبائن وودائعهم و أماناتهم  ,غير أنه ال سرية على القضاء  ,فليس للمصرف –
حكومياً كان أم أهلياً – أن يمتنع عن تزويد القضاء بالمعلومات التي يطلبها بهدف الوصول إلى
قرار عادل فيما يجري به التحقيق أو المحاكمة .

 -1حيث أن لجريمة غسل األموال طابعاً دولياً  ,فهي جريمة عابرة للحدود في الكثير من صورها

 ,يلجأ مرتكبوها إلى تهريب أموالهم بشتى السبل  ,إلى خارج البالد  ,لذا أضحى التعاون الدولي
ضرورة لمكافحة هذا النوع من الجرائم .ولتحقيق ما تقدم أكد المشرع في القانون رقم ( )93لسنة
 4002على جواز اإلنابة القضائية  ,والمساعدة القانونية  ,والتنسيق والتعاون  ,وتسليم المجرمين ,
بشأن جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  ,على أن تراعى في ذلك أحكام االتفاقات الدولية التي
يكون العراق طرفاً فيها.

 -1التسليم المراقب وسيلة من وسائل التعاون الجنائي الدولي في مكافحة الجريمة  ,ويقصد بها
السماح لألموال المتحصلة من جريمة بالمرور ومواصلة طريقها داخل أو خارج البالد وبالتعاون
والتنسيق بين الدول ذات الصلة بهدف كشف جميع األشخاص المتورطين بارتكابها  ,والمشرع
العراقي أخذ بها األسلوب من أساليب التعاون الدولي و إن لم يطلق عليه هذه التسمية وذلك
بمقتضى المادة ( )90من القانون رقم ( )93لسنة . 4002
 -3وحيث أن جريمة غسل األموال تتطلب وجود جريمة أصلية تحصلت من خاللها األموال غير
المشروعة  ,لذا لوحظ أن القضاء – من خالل ق ارراته المتيسرة – يؤكد على وجوب التحقق

والتحري عن مصدر األموال المستخدمة في عمليات التحويل عبر المصارف  ,كما يؤكد على
المصارف وجوب التحقق من مشروعية األموال التي يتعامل بها زبائنهم .
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 -00ومن حيث طبيعة جريمة غسل األموال  ,فهي جريمة عمدية  ,يستفاد ذلك من نص المادة
( )4من القانون رقم ( )93لسنة  , 4002حيث أستخدم المشرع عبارة  ( :من شخص يعلم أو
كان عليه أن يعلم )  ,مما يعني أن تخلف عنصر العلم ينفي عن الفعل صفة عدم المشروعية  ,و
إذا كان ذلك هو القاعدة  ,فاالستثناء عليها هو ما ورد النص عليه في المادة ( )20من القانون
رقم ( )93لسنة  4002حين قرر المعاقبة على اإلهمال الجسيم  ,وتقرير ما إذا كان اإلهمال
جسيماً من عدمه مسألة يقدرها القضاء في ق ارراته من خالل وقائع الدعوى وأدلتها .
ثانياً – المقترحات
 -0لوحظ أن المشرع وفي القانون رقم ( )93لسنة  4002عالج جريمتي ( :غسل األموال)
و(تمويل اإلرهاب) مع الفارق في الطبيعة القانونية لكال الجريمتين  ,إذ إن لجرائم اإلرهاب – بما
فيها جريمة تمويل اإلرهاب – قانونها الخاص هو القانون رقم ( )09لسنة  , 4002كما أن لجريمة
غسل األموال طبيعتها الخاصة حيث يشترط لتحققها وجود جريمة أصلية  ,بينما ليس لهذا الشرط
ضرورة في جريمة تمويل اإلرهاب  -تحقق هذا الشرط أو لم يتحقق  -لذا نقترح إلى إعادة النظر
بالقانون رقم ( )93لسنة  4002وجعله قاص اًر في أحكامه على جريمة غسل األموال.

 -4وبصدد العاملين من الموظفين في مكتب مكافحة جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
لوحظ أن المشرع حابى المذكورين بميزة لم نرى لها ما يبررها وذلك في المادة( )20من القانون رقم

( )93لسنة  4002حين نص على عدم جواز إحالة موظف المكتب على المحاكمة عن جريمة
ارتكبت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إال بأذن من محافظ البنك المركزي .وقلنا أن هذا التوجه عفا
عليه الزمن حيث قرر المشرع إلغاء نص الفقرة (ب) من المادة ( )096من قانون أصول
المحاكمات الجزائية وذلك بالقانون رقم ( )1لسنة  , 4000فالعودة إلى هذا التوجه لم نرى فيه ما
يبرره  ,ولذا ندعوا إللغاء النص المذكور كونه يمثل قيداً على صالحيات القضاء بإحالة موظفي
المكتب على المحاكمة .

 -9وبشأن التعاون الجنائي الدولي في مكافحة جريمة غسل األموال  ,لوحظ أن المادة ( )90من
القانون رقم ( )93لسنة  4002تقصر اإلعتراف باألحكام الجنائية األجنبية على أحكام المصادرة ,
وأن المقتضى القانوني يوجب األعتراف بتلك األحكام كسابقة في العود  ,إذا كانت الجريمة السابقة
والالحقة من جرائم غسل األموال أو تمويل اإلرهاب لخطورتها على المجتمع والدولة .
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وللتوجه المذكور ما يماثله في قانون المخدرات الملغي رقم ( )62لسنة  0361المعدل  ،وكذلك
اعترف المشرع في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ رقم ( )20لسنة  4001بالحكم
الجنائي االجنبي كسابقة في العود كما لوحظ أن المادة (/093ثالثاً ) من قانون العقوبات رقم

( )000لسنة  0363المعدل قاصرة عن معالجة هذه الحالة  ,لذا ندعوا إلى تعديل الفقرة ( ثالثاً )
من المادة ( )093عقوبات بما يؤمن شمول جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بأحكامها

وجعلها بالشكل التالي  ( :اليعتد بالحكم األجنبي في تطبيق أحكام هذه المادة إال إذا كان صاد اًر
في جرائم غسل االموال وتمويل االرهاب وجرائم تزييف أو تقليد او تزوير العملة العراقية أو

األجنبية) .
 -2وحيث أن التعاون الجنائي الدولي ال يقتصر على ( اإلنابة القضائية ) و ( تسليم المجرمين)
 ,بل يشمل االعتراف باألحكام الجنائية األجنبية في حدود معينة  ,والتنسيق وتبادل المعلومات
والتسليم المراقب لذا ندعوا المشرع إلى تعديل عنوان الباب السابع ( المواد  ) 961 – 924من
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( )49لسنة  0310المعدل وجعله  ( :التعاون الجنائي
الدولي) بدالً من  ( :اإلنابة القضائية وتسليم المجرمين )  ,وعلى أن يتضمن هذا الباب جميع
صور التعاون الجنائي الدولي بما ينسجم واالتفاقيات المصادق عليها من قبل حكومة العراق .

 -2ومن حيث العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة ( )20من القانون رقم ()93
لسنة  4002لوحظ أن المشرع يساوي فيها بين مرتكب الجريمة عن ( سوء قصد ) وبين من
يرتكبها ( بإهمال جسيم )  ,وقلنا أن من حسن السياسة مراعاة أمرين :
األول  -التمييز في العقوبة بين مرتكب الجريمة عن سوء قصد  ,وبين من يرتكبها بإهمال .
الثاني – إن اإلهمال الجسيم – كشرط لتحقق الجريمة – من شأنه إفالت الكثيرين من العقوبة
بحجة تفسير الخطأ الصادر من متهم هو إهمال بسيط .
ولتفادي ما تقدم من مالحظات نقترح تعديل المادة ( )20آنفة الذكر وجعلها في فقرتين  :األولى
خاصة بارتكاب الجريمة عن سوء قصد وتبقى العقوبة على وضعها الحالي  ,والثانية خاصة
بارتكاب الجريمة بإهمال  ,دون أن يشترط المشرع درجة معينة لإلهمال  ,ألنه يفترض في
المكلفين بخدمة عامة في المؤسسات المالية أن يكونوا على درجة عالية من الحذر والدقة ,
وبالتالي ينبغي أن ال يقعوا في الخطأ حتى البسيط منه  ,ومحكمة الموضوع من خالل سلطتها
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التقديريه للعقوبة بإمكانها التمييز في العقوبة المفروضة بحق المدان  ,بحسب ما إذا كان الفعل
المرتكب نتيجة خطأ جسيم أم بسيط  ,فتقرر لكل منهما عقوبته المناسبة .
 -6وحيث أن جريمة غسل األموال من الجرائم االقتصادية المؤثرة في النظام االقتصادي والمالي
للدولة  ,بل هي من الجرائم المشجعة على شيوع جرائم الفساد المالي و اإلداري  ,فقد ذهبت بعض
التشريعات العربية الخاصة بغسل األموال إلى منع الحكم مع وقف التنفيذ في هذه الجرائم  ,وقلنا
بأن لهذا اإلتجاه ما يبرره  ,فتخفيف العقوبة والنزول بها عن حدها األعلى يكفي رأفة بالمتهم إذا ما
الحظت المحكمة أن هناك من األسباب ما يبرر الرأفة  ,أما أن يستفاد الجاني من عامل الرأفة
مرتين  ,النزول بالعقوبة عن حدها األقصى مع وقف تنفيذها  ,فهذه مغاالة في التخفيف ال مسو
لها وبخاصة في هذا النوع من الجرائم لذا نقترح استحداث نص في القانون رقم ( )93لسنة 4002
يمنع بموجبه الحكم مع إيقاف التنفيذ .
 -1من حيث االجراءات الجنائية المقررة لجريمة غسل األموال ندعوا المشرع العراقي إلى دمج
الفصلين ( الثاني ) و ( الحادي عشر ) ضمن القانون رقم ( )93لسنة  4002بفصل واحد  ,وأن
يكون هذا الفصل تحت عنوان  ( :الجرائم والعقوبات )  ,وأن يقرر لكل جريمة عقوبتها ضمن
النص القانوني الواحد .
 -1لوحظ أن المشرع و في القانون رقم ( )93لسنة  4002وبالتحديد بالمادة ( )22منه نصت
على انه  ( :تشكل من مجلس القضاء األعلى محكمة جنايات تختص في قضايا غسل
االموال  )...وكان المقتضى القانوني أن يترك اختصاص النظر في الجرائم الواردة في القانون
( )93لسنة  4002الى المحاكم المختصة مكانياً – جنايات أو جن – كل ضمن اختصاصها

األصيل شأنها شأن باقي الجرائم التي تنظم احكامها قوانين خاصة لذا ندعوا المشرع الى
األخذ بنظر االعتبار ذلك وتعديل نص المادة اعاله .
واهلل الموفق أوالً وآخ اًر.
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بغداد – . 2111
 -8ضاري خليل محمود – الوجيز في شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) – دار القادسية
للطباعة – بغداد . 1982
 -9عمار باسل جاسم – جريمة غسل األموال في القانون العراقي – عالم المعرفة للكتاب –
بغداد – . 2111
 -11عبداالله الخاني – القضاء الجزائي الوطني وجرائم ما وراء الحدود – ج – 1المطبعة
الجديدة – دمشق – .1952
 -11ماهر عبد شويش الدره – األحكام العامة في قانون العقوبات – دار الحكمة للطباعة
والنشر – الموصل – . 1991
 -12محمود كبيش – السياسة الجنائية في مواجهة غسل األموال – دار النهضة العربية –
القاهرة – ط. 2111 – 2
 -13محمود محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات (القسم العام) – دار النهضة العربية –
القاهرة – . 1988
 -14محمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) – دار النهضة العربية –
القاهرة – . 1982
 -15محمد عبدهللا ابو بكر سالمة – الكيان القانوني لغسل االموال  ،مكتب العربي الحديث ،
االسكندرية .2111،
 -16مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي – القاموس المحيط – مؤسسة الفكر – بيروت
– . 1991
 -17نزيه نعيم شالل – الجهود الدولية وبرامج منظمة األمم المتحدة لمحاربة ظاهرة غسل
األموال – دار المعرفة – بيروت – . 2111
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ثانيا ً – الرسائل الجامعية
 -0باسل عبد اللطيف يوسف – المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية ( دراسة مقارنة ) –
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد – . 0316
 -4خليل يوسف جندي الميراني – المسؤولية الجزائية الناشئة عن االعتداء على سرية الحسابات
المصرفية ( دراسة مقارنة) – رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون بجامعة الموصل –
.4009
 -9صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي – دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد
اإلداري في العراق – أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد . 4001-
 -2عمار غالي عبد الكاظم العيساوي – المسؤولية الجنائية عن جريمة تبييض األموال ( دراسة
مقارنة ) – رسالة ماجستير مقدم إلى كلية القانون بجامعة بابل – . 4002
ثالثا ً – البحوث القانونية
 -0أسماء عامر عبداهلل رجا الناصري – السياسة الجنائية العربية في مكافحة غسل األموال –
مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية – المجلد  – 2السنة 2/العدد . 09
 -4براء منذر كمال عبد اللطيف – دور التشريعات الجنائية في مكافحة غسل األموال ( دراسة
مقارنة ) – مجلة جامعة آل البيت  /كلية إدارة المال واألعمال – عدد خاص بوقائع المؤتمر
الدولي األول – عمان  /األردن – . 4009
 -9براء منذر كمال عبد اللطيف وفاطمة شبيب السامرائي – التعاون الجنائي الدولي في مجال
التسليم المراقب – مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية – العدد  – 42السنة
السابعة – آذار . 4006
 -2جزاع حسن الجبوري – الحماية الجنائية للسرية المصرفية – بحث مقدم إلى مجلس القضاء
األعلى لغرض الترقية – . 4001
 -2سليم الجبوري – جريمة غسل األموال – مجلة التشريع والقضاء – العدد  – 09السنة .2
 -6د .فارس أحمد الدليمي  ،الجريمة الدولية في اطار القانون الدولي الجنائي  ،مجلة التشريع
والقضاء السنة السادسة  ،العدد األول .4002 ،
 -1مجاهدي ابراهيم – آليات القانون الدولي والوطني للوقاية من جرائم المخدرات – مجلة
األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية – العدد .4000 – 2
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رابعاً – التشريعات العراقية

 -0الدستور العراقي الصادر عام . 4002
 -4قانون العقوبات رقم ( )000لسنة  0363المعدل.
 -9قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( )49لسنة  0310المعدل .
 -2قانون مكافحة غسيل األموال ( الملغي ) رقم ( )39لسنة . 4002
 -2قانون المصارف رقم( )32لسنة . 4002
 -6قانون مكافحة اإلرهاب رقم ( )09لسنة . 4002
 -1قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ( )93لسنة . 4002
 -1قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ( )20لسنة . 4001
 -3قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( )00لسنة . 0331
خامساً – الق اررات القضائية

 -0ق اررات محكمة التمييز االتحادية– غير منشورة .
قررات محكمة إستئناف بغداد الرصافة االتحادية ( الهيئة التمييزية ) – غير منشورة .
 -4ا
 -9ق اررات محكمة جن النزاهة والجرائم االقتصادية وغسل األموال – غير منشورة .
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احملتـــــــــــــــــــــــــــــويات

المقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
المبحث األول – مفهوم جريمة غسل األموال وخصائصها
المطلب األول – تعريف جريمة غسل األموال
المطلب الثاني ــ خصائص جريمة غسل األموال ومراحلها
المبحث الثاني ـ تجريم عمليات غسل األموال والجزاءات المقررة لها .
المطلب األول ـ تجريم عمليات غسل األموال
المطلب الثاني ـ الجزاءات الجنائية المقررة لجريمة غسل األموال
المبحث الثالث ـ اساليب الوقاية من جريمة غسل االموال والتعاون الدولي في

رقم الصفحة

2-1
3
11-3
11-11
11
22-11
33-21
32

مكافحتها
المطلب األول ـ اساليب الوقاية من جريمة غسل االموال
المطلب الثاني ـ التعاون الدولي في مكافحة جريمة غسل االموال

الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
مراجع البحث
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