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 ةــــــــــاملقدم
لعل من أخطر الجرائم االقتصادية جريمة غسل األموال وذلك بسبب اآلثار المباشرة التي   

, حيث تؤدي إلى إشاعة ظاهرة الفساد المالي واإلداري , تتركها على األقتصاد العام للدولة 
فضاًل , لى الخارج وتعرض الموارد االقتصادية للدولة للخطر من خالل تهريب القسم األكبر منها إ

و إيجاد شعور عام باإلحباط بسبب أن غالبية من يرتكب , عما تشكله من تهديد لألمن واالستقرار 
أو من أصحاب , هذه الجرائم هم من المتنفذين في قيادة مفاصل المؤسسات العامة في الدولة 

هذه الجرائم التأثير على قدرة لذا يمكننا القول أن من أخطر اآلثار السلبية ل, رؤوس األموال الكبيرة 
 .الحكومة في إدارة ومتابعة السياستين المالية واإلدارية وزعزعة االقتصاد الوطني 

ويرى الباحثون في هذا الشأن أن تقاعس بعض الدول في إتخاذ اإلجراءات التنظيمية   
س في إنتشار ظاهرة والقانونية والمالية المتشددة من أجل حماية أمنها األقتصادي هو السبب الرئي

سببًا يضاف إلى ما تقدم , وظاهرة جريمة غسل األموال على وجه الخصوص , الجريمة عمومًا 
وبخاصة في المراكز القيادية للدولة , فإن عدم إختيار الرجل المناسب في الموقع المناسب آخر 

ذه الظاهرة التقدم كما ساعد على إنتشار ه, كان السبب الرئيس في شيوع هذا النوع من اإلجرام 
التكنولوجي وسهولة تحويل األموال من دولة إلى أخرى عبر أجهزة الحاسوب اآللي وشبكة 

ومؤسسات  وسماسرة دوليين , ن شركات وهمية وتعد منافذ غسل األموال م, األنترنيت الدولية 
شرعة إلرتكاب وتحويل العملة الوطنية إلى أجنبية على وجه الخصوص أبوابًا م, الصيرفة األهلية 

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

ولكنها  لم تعد قاصرة على مجتمع دون آخر إن جريمة غسل األموال , ومن الجدير بالذكر     
 ي تشهد تخلخاًل في وضعها األمني والدول الت, والدول المتخلفة , ة األكثر شيوعًا في الدول الفقير 

لذا نجد أن الكثير من الدول العربية قد سعت لتطويق الظاهرة من خالل إصدار قوانين خاصة 
حيث صدر في العراق قانون مكافحة غسيل , ومنها العراق , وع من الجرائم بمكافحة هذا الن
 ( 39)رقم ( المنحلة ) ف المؤقتة مر الصادر عن سلطة األئتالوذلك باأل 4002األموال لسنة 

وسيكون هذا القانون محور الدراسة بهدف إيضاح  4002لسنة ( 93)أعقبه صدور القانون رقم 
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وبيان مواضع القصور فيه مع تقديم المقترحات التي نرى أن من شأنها تفعيل , أحكامه الجزائية  
 .ئية في مكافحة هذه الظاهرة دور السلطة وبخاصة السلطة القضا

ومن ثم بيان األحكام العامة لهذه , وللتعريف بهذا النوع من الجرائم البد من تحديد مفهومها    
هذه المفردات إقتضت منا تقسيم الدراسة ,  4002لسنة ( 93)الجريمة كما وردت في القانون رقم 

 :إلى مباحث ثالث وكاآلتي 
وأقسمُه إلى مطلبين , مفهوم جريمة غسل األموال وخصائصها أتناول فيه و  –ول المبحث األ

والثاني ويتضمن البحث في مراحل هذه الجريمة , األول ويتضمن التعريف بهذه الجريمة 
 .وخصائصها

تجريم عمليات غسل األموال والجزاءات الجنائية  فيأتناول فيه البحث و  –المبحث الثاني 
والثاني , األول خصصته لتجريم عمليات غسل االموال : لبين وُأقسمه كذلك إلى مط, المقررة لها 

 .خاص بالجزاءات الجنائية المقررة لجريمة غسل األموال 
تضمن  أساليب الوقاية من جريمة غسل االموال والتعاون الدولي في  –المبحث الثالث 

جريمة غسل  األول تطرقت فيه ألساليب الوقاية من: مكافحتها، وهو اآلخر قسمته الى مطلبين
أما الخاتمة  والمطلب الثاني درست فيه التعاون الدولي لمكافحة جريمة غسل األموال ، ، األموال 

 . فستتضمن أهم اإلستنتاجات والمقترحات 
 ومن هللا أستمد العون
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 المبحث األول

 مفهوم جريمة غسل األموال وخصائصها

وبيان مراحل , ب التعريف بهذه الجريمة يتطل, أن تحديد مفهوم جريمة غسل األموال    
 :هذين الموضوعين ستكون محاًل للبحث في المطلبين التاليين, إرتكابها وخصائصها 

 المطلب األول

 تعريف جريمة غسل األموال

والمتضمممممممممممنة ارتكمممممممممماب جممممممممممرائم المخممممممممممدرات والسممممممممممرقة تتسممممممممممم األنشممممممممممطة اإلجراميممممممممممة المختلفممممممممممة 
بأنهممممما ذات ممممممردود ممممممالي كبيمممممر وتحقمممممق المشمممممروع  عصمممممابات اإلتجمممممار غيمممممر واالخمممممتالس ممممممن قبمممممل

وتسممممماعد همممممذه األمممممموال فمممممي إزدهمممممار شمممممبكات الجريممممممة , تقمممممدر بمليمممممارات المممممدوالرات ارباحمممممًا طائلمممممة 
كممممممما ,  (0)المنظمممممممة وغيرهمممممما مممممممن عصممممممابات اإلجممممممرام ومنهمممممما عصممممممابات االجممممممرام العممممممابرة للحممممممدود

فممممممي حممممممين تممممممؤدي  الماليممممممة يممممممة مممممممن خممممممالل دعممممممم قممممممدراتها تسمممممماهم فممممممي تمويممممممل المنظمممممممات اإلرهاب
وزعزعمممممممة الثقمممممممة بالمؤسسمممممممات الماليمممممممة واإلداريمممممممة , بالمقابمممممممل إلمممممممى األضمممممممرار باإلقتصممممممماد الممممممموطني 

 . (4)في العديد من دول العالم –وحتى القضائية  –والسياسية 
ونطرًا لما تثيره هذه العائدات المالية الضخمة من شكوك ومخاوف لدى السلطة المختصة    

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

ضفاء الصبغة القانونية عليها وذلك من خالل تحريكها عبر قنوات شرعية , بطريق غير مشروع  وا 
خف, هاز المصرفي داخل وخارج الج  اء المصدر الحقيقي لتلك األموال وبما يؤدي إلى طمس وا 

غسل : ) وهو ما يطلق عليه , بحيث تبدو على خالف حقيقتها وكأنها متأتية من نشاط مشروع 
 .(9)(تطهير األموال) أو ( تبييض األموال) أو ( األموال 
: يقال , ى تطهير الشيء وتنقيته كلمة تدل عل, ( َغَسلَ )في اللغة من ( الغسل ) وأصل    

وورد في الفيروز آبادي , ما ُيغسل به الرأس  : والُغُسول , والغسُل إسم , َغَسْلُت الشيء غْساًل 
                                                           

ار القانون الدولي الجنائي ، مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة ، العدد فارس أحمد الدليمي ، الجريمة الدولية في اط. د( 1)

 .111-112، ص2112األول ، 

 مجلة جامعة آل –( دراسة مقارنة  )دور التشريعات الجنائية في مكافحة غسل األموال  –براء منذر كمال عبد اللطيف . د(2)

 –األردن  –عمان  –ع المؤتمر الدولي األول لمكافحة جريمة غسل األموال عدد خاص بوقائ –كلية إدارة المال واألعمال / البيت 
 .2ص  – 2112

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  –السياسة الجنائية العربية في مكافحة غسل األموال  –اسماء عامر عبدهللا الناصري . د  (3)

 . 222ص  –( 2)السنة  –( 13)العدد  –والسياسية 
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والُغسل بالضم , المصدر من َغَسلُت : وقيل الَغْسل , َغَسَل الشيء يغسلُه َغساًل وُغسالً )تحت مادة 
, الموضع الذي ُيغَتَسل فيِه : والمْغَتسل , ُيغْتسل به  الماء الذي: والُغسول , من اإلغتسال : 

 (0)( .ما خرج منه الُغسل: وُغَسالة الثوب 
المال هو في : )وورد في لسان العرب , ( مال)في اللغة مفردها ( األموال) وأما تعريف    

من هذا أن ويتبين , ( ثم ُأطلق عليه كل ما ُيملك وُيقتنى, األصل ما ُيملك من الذهب والفضة 
 .المنفعة والملك: فالبد من هذين األمرين , المال يطلق على ما تقع به المنفعة ويحصل به الملك 

وقد ينتفع األنسان بشيء ليس هو في حال األنتفاع مااًل كالتراب في البر والماء في النهر وأما 
  (4).دهفال ُيمكن لإلنسان أن يملك ما ال نفع فيِه عن, الملك فهو صنو المنفعة 

عند جمعها مفهومًا يعني في اللغة تطهير ( أموال)و ( غسل )ويفهم مما تقدم أن لمصطلحي   
 . األموال من الدنس

فمنهم من , وتوحّدت في المعنى , فقد تباينت التعريفات في األسلوب , أما في فقه القانون    
ل المتأتية من مصدر محاولة إخفاء طبيعة بعض األموا: ) بأنها ( غسل األموال ) عرف 
فعل ينطوي على إكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها : ) ، وعرفها آخرون بأنها  (9)(إجرام

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

 (2)(.الفعل هو إخفاء حقيقة هذا المال والمصدر الغير مشروع أو تمويه طبيعة مصدره 
هممممي أي عمليممممة مممممن شممممأنها إخفمممماء المصمممممدر : ) وذهممممب الممممبعض اآلخممممر إلممممى تعريفهمممما بممممالقول 
وهمممممممذه التعممممممماريف ُتجممممممممع إذًا علمممممممى تمويمممممممه  (2) (غيمممممممر المشمممممممروع المممممممذي أكتسمممممممبت منمممممممه األمممممممموال 

أيمممممًا كانمممممت صمممممورة الجريممممممة وتكييفهممممما , مصمممممدر غيمممممر المشمممممروع للممممممال المتحصمممممل ممممممن جريممممممة ال
التطهيمممممر الظممممماهر للممممممال ممممممن دنمممممس : ) بأنمممممه ( غسمممممل األمممممموال) لمممممذا يمكننممممما تعريمممممف , القمممممانوني 
 (.الجريمة 
يعود إلى الثالثينيات من القرن الماضي  ( غسل األموال ) ويرى البعض أن أصل التسمية    

حيث كانت ,  0390سنة ( ألكابوني ) القبض على زعيم عصابات المافيا والمدعو  عندما تم
                                                           

 .29ص  – 1991 –بيروت  –مؤسسة الفكر  –القاموس المحيط  –ن محمد بن يعقوب الفيروز آبادي مجد الدي (1)
 . 31ص  –المصدر نفسه  –مجد الدين محمد بن يعقوب (2)
 . 2ص  – 2112 –القاهرة  –دار العدالة  –المواجهة الجنائية لجرائم غسل األموال  –أحمد المهدي وأشرف الشافعي  (3)
 . 31ص  – 2112 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –مكافحة غسل األموال في التشريع المصري  –لسيد كامل شريف ا. د  (2)
 . 21ص  –السابق  المصدر –براء منذر كمال عبد اللطيف . د  (2)
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فتوجهت في حينها عصابات , التهمة الوحيدة التي أمكن إثباتها ضده هي التهرب من الضرائب 
المافيا إلى تأسيس وشراء أعمال مشروعة تستخدمها لتحصل من خاللها على األرباح الهائلة 

 .(0)اإلجرامية الناجمة من عملياتها
وتعد إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات والمبرمة في فينا عام    
عرفت المادة السادسة فقد, التعريف بجريمة غسل األموالأول أساس قانوني تناول صراحة  0311

ات المتحصلة من عمليات تحويل أو نقل الممتلك: ) من اإلتفاقية جريمة غسل األموال بأنها 
ة لها ، أو مصادرها أو مصالحها يأنشطة إجرامية وذلك بغرض إخفاءها ، أو تمويه الطبيعة الحقيق

أو إكتساب , أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها 
 .(4)(الممتلكات أو حيازتها أو إستخدامها  متحصلة من إنشطة إجرامية 

غسل  0330كما عرف دليل األمم المتحدة للتدريب على تنفيذ قوانين العقاقير المخدرة لعام    
 . (9)(التصرف في األموال بطريقة تخفي مصادرها و أصلها الحقيقي : ) األموال بأنه 

ية التعريف بجريمة غسل األموال فقد تناولت بعض القوانين العرب, أما على نطاق التشريعات   
ومن هذه القوانين , ن حدد بصراحة صور الجرائم المتحصلة عنها األموال غير المشروعة منها مف

، إذ نصت المادة  4004لسنة ( 20)قانون غسل األموال في دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
أي عمل  ينطوي على نقل أو إيداع أو إخفاء أو : جريمة غسل األموال : ) منه على إنه ( 0)

 :يقة تلك األموال المتحصلة عن الجرائم األتية تمويه حق
 .جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية   -0
 .جرائم الخطف والقرصنة واإلرهاب   -4
 .الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون البيئة   -9
 .جرائم التجارة الغير مشروعة في األسلحة النارية والذخائر   -2
 .العام  جرائم الرشوة و اإلختالس واإلضرار بالمال  -2
 (.جرائم اإلحتيال وخيانة األمانة وما يتصل بها   -6

                                                           

 . 222ص  2112–( 2)السنة  –( 13)العدد  –مجلة التشريع والقضاء  –جريمة غسل األموال  –سليم الجبوري . د ( 1)
ــ مجلة المستنصرية للدراسات العربية 2113فلاير مشرف عيدان ــ الفساد المالي وهدر االموال في العراق بعد عام . د( 2)

 . 221 – 215ــ ص 2111ــ  25والدولية ــ المجلد 
 . 21ص  –السابق  المصدر –براء منذر كمال عبداللطيف . د  (3)
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وممممممن القممممموانين ممممممن لمممممم يحمممممدد صمممممور الجمممممرائم المتحصممممملة منهممممما واألمممممموال غيمممممر المشمممممروعة     
ممممممن تلمممممك  –أيمممممًا كانمممممت الجريممممممة جنايمممممة أو جنحمممممة  –إذ يكفمممممي أن يكمممممون مصمممممدر الممممممال جريممممممة 

ل يإذ عممممممرف جريمممممممة غسمممممم,  4000سممممممنة ل( 901)ل األممممممموال اللبنمممممماني رقمممممم يالقممممموانين قممممممانون غسمممممم
إخفممممممماء المصمممممممدر الحقيقمممممممي لألمممممممموال : ل األمممممممموال يغسممممممم: ) ونّصمممممممها ( 0)األمممممممموال فمممممممي الممممممممادة 

وتحويممممممممل , أو إعطمممممممماء تبريممممممممر كمممممممماذب لهممممممممذا المصممممممممدر بأيممممممممة وسمممممممميلة كانممممممممت , غيممممممممر المشممممممممروعة 
لغممممممممرض إخفمممممممماء أو تمويممممممممه , األممممممممموال أو إسممممممممتبدالها مممممممممع العلممممممممم بأنهمممممممما أممممممممموال غيممممممممر مشممممممممروعة 

 (.أو مساعدة شخص ضالع في إرتكاب الجرم على اإلفالت من المسؤولية , رها مصد
فممممممممي القمممممممموانين الخاصممممممممة بدولممممممممة اإلمممممممممارات العربيممممممممة  –ويبممممممممدو مممممممممن التعممممممممريفين المتقممممممممدمين    

 :نقسمت إلى إتجاهين إإن القوانين  –المتحدة ولبنان 
األممممممموال الغيممممممر  وبموجبممممممه يقتصممممممر التعريمممممف الضمممممميق علممممممى, ويمثمممممل اإلتجمممممماه الضمممممميق : األول 

أممممما االتجمممماه الثمممماني وهممممو التعريممممف الواسممممع فأنممممه يمثممممل , مشممممروعة المتحصمممملة مممممن جممممرائم محممممددة 
 (0).جميع األموال المتحصلة عن جميع الجرائم واألعمال غير المشروعة 

وبتقممممممممممديرنا المتواضممممممممممع فممممممممممأن التعريممممممممممف الواسممممممممممع لغسممممممممممل األممممممممممموال هممممممممممو األدعممممممممممى للقبممممممممممول     
جراممممممممي أيمممممممًا كانمممممممت صمممممممورته و تسمممممممميته المقمممممممررة لمممممممه فمممممممي القمممممممانون  فمممممممالخطورة تكممممممممن بالفعمممممممل اإل

كمممممما يتضممممم  بمممممأن , وبالممممممال المتحصمممممل عنمممممه خشمممممية آسمممممتخدامه بارتكممممماب جمممممرائم أكثمممممر خطمممممورة  
وهمممممممو التأكيمممممممد علمممممممى إن جممممممموهر , إنمممممممما تتفمممممممق علمممممممى شممممممميء واحمممممممد  –وغيرهممممممما  –همممممممذه التعممممممماريف 

و إضمممممفاء , تحصممممملة ممممممن جمممممرائم عمليمممممة غسمممممل األمممممموال همممممو إخفممممماء أو تمويمممممه طبيعمممممة األمممممموال الم
 .الصفة المشروعة عليها خالف حقيقتها 

أي عملية من شأنها : ) ومن كل ما تقدم يمكننا تعريف جريمة غسل األموال على إنها     
 (.إخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسب منه المال 

إليها المجرمون لتمويه وهذا التعريف يتسم بنظرنا بالسعة بحيث يمثل كافة األفعال التي يلجأ 
ويشمل جميع صور الجرائم المتحصلة عنها األموال غير , المصدر غير المشروع إليراداتهم 

 .المشروعة 
و إن لم يطلق  –وفي العراق نستطيع القول أن التشريع األول لمكافحة هذا النوع من الجرائم    

الصادر بالعدد ( المنحل ) ة الثورة هو القرار الصادر عن مجلس قياد –عليه تسمية غسل األموال 
                                                           

 . 222 – 222ص  –السابق  المصدر – سماء عامر عبدهللا رجا الناصريأ. د  (1)
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بما فيها , تصادر األموال المنقولة : ) منه فأنه ( أواًل )وبموجب الفقرة , (0) 0331لسنة ( 00)
واألموال غير المنقولة التي آلت ملكيتها إلى شخص بصورة غير مشروعة وقام , النقود والذهب 

 (. لقانون بنقل هذه الملكية إلى الغير بقصد التهرب من حكم ا
 4002ة مملسن( 93)ويالحظ أن المشرع العراقي خطا خطوة إيجابية بإصداره القانون رقم       

وبموجبه تم إلغاء القانون الصادر عن سلطة , (4)(قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) 
 .(9) 4002لسنة ( 39)باألمر رقم ( المنحلة ) االئتالف المؤقتة 
 :ليه أمرين والذي يؤخذ ع

ضعف السياسة العقابية إزاء األفعال اإلجرامية حيث جعل عقوبة غسل األموال جنحة  –األول 
 .رغم خطورتها 

وألن القانون الملغي صدر باللغة االنكليزية حيث نشرت النسخة األصلية مع ترجمتها  –الثاني 
 .ترجمة القانونية فيها قواعد ال ترجمة ركيكة لم تراعوكانت ال, بالوقائع العراقية 

يعمممممممد : )منمممممممه ونصمممممممها ( 4)وقمممممممد عمممممممرف القمممممممانون النافمممممممذ جريممممممممة غسمممممممل األمممممممموال فمممممممي الممممممممادة 
 :مرتكبًا لجريمة غسل أموال كل من قام بأحد األفعال األتية 

                                                           
إذا قام المالك الظاهر الذي  -1: ) منه على ما يأتي ( ثانيا  )فقد نصت الفقرة , وبهدف التشجيع على األخبار عن هذه الجرائم   (1)

ما  من تأريخ نقل يو( 181)أو إلى األدعاء العام خالل مدة , سجل المال بأسمه بتقديم األخبار عن ذلك المال إلى إحدى المحاكم 
 .وفق ما تقدره وزارة المالية , أو نصف قيمته , فيستحق نصف المال المسجل بأسمه , ملكية المال إليه 

فيغرم , من هذا البند ( 1)رغم علمه بأنتقال ملكية المال إليه باألخبار خالل المدة المحددة في الفقرة , إذا لم يقم المالك الظاهر  -2
 .ويصادر ذلك المال , ة المال المسجل بأسمه بما يعادل نصف قيم

من هذا القرار من غير المالك الظاهر بعد إنتهاء المدة المنصوص ( أوال  )إذا وقع األخبار عن األموال المشمولة بأحكام البند  -3
قدر وفق القواعد المخبر واألشخاص الذين قاموا بالكشف عن األموال مكافأة ت من هذا البند فسيتحق( 1)ي الفقرة عليها ف

 .  11/11/1995في ( 111)من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( خامسا  )المنصوص عليها في البند 
من هذا القرار إذا تم نقل ملكيتها وفق القانون من قبل (  أوال  )تستثنى من مصادرة األموال المنصوص عليها في البند  –ثالثا  

 .ة المالك الظاهر إلى الغير حسن الني
 (.يحتفظ الغير حسن النية بحقوق اإلنتفاع التي ترتبت له وفق القانون على األموال المشمولة بأحكام هذا القرار  –رابعا  
 . 3/3/1991في  3529العدد  –الوقائع العراقية     

 . 15/11/2112في  2381العدد  –القانون منشور في الوقائع العراقية  (2)
: ) منه بأنها ( 3)قد عرف جريمة غسل األموال في المادة  2112لسنة ( 93)الصادر باألمر رقم ( غي المل) وكان القانون  (3)

أو كل من ينقل أو يرسل أو يحيل , يوظف عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني , كل من يدير أو يحاول أن يدير تعامل مالي 
عارفا  بأن هذه الوسيلة النقدية أو المال يمثل عائدات بطريقة ما ,قانوني وسيلة نقدية أو مبالغ تمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير 

 .لنشاط غير قانوني
أو لحماية الذين يديرون النشاط الغير , أو اإلستفادة من نشاط غير قانوني , مع نية المساعدة على تنفيذ نشاط غير قانوني  -أ

 .قانوني من المالحقة القضائية 
 :أو جزءا  لغرض  مفتعل كال    العلم بأن التعامل –ب 

أو لتفادي تعامل أو لزوم , التستر أو إخفاء طبيعة أو مكان أو مصدر أو ملكية أو السيطرة على عائدات النشاط الغير قانوني 
سجن أيهما أكثر أو ال, مليون دينار عراقي أو ضعف قيمة المال المستعمل في التعامل  21يعاقب بغرامة ال تزيد عن  .إخبار أخر

 .(أو كالهما, سنوات  2لمدة ال تزيد على 
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أو إسممممممتبدالها مممممممن شممممممخص يعلممممممم أو كممممممان عليممممممه أن , أو نقلهمممممما , تحويممممممل األممممممموال  –أواًل     
إخفممممماء أو تمويمممممه مصمممممدرها غيمممممر المشمممممروع أو مسممممماعدة  لغمممممرض, يعلمممممم أنهممممما متحصمممممالت جريممممممة 

أو مممممممممن سمممممممماهم فممممممممي ارتكابهمممممممما أو ارتكمممممممماب الجريمممممممممة , مرتكبهمممممممما أو مرتكممممممممب الجريمممممممممة األصمممممممملية 
 .األصلية على اإلفالت من المسؤولية عنها 

إخفمممممماء األممممممموال أو تمويممممممه حقيقتهمممممما أو مصممممممدرها أو مكانهمممممما أو حالتهمممممما أو طريقممممممة  –ثانيااااااًا   
مممممممن شممممممخص يعلممممممم أو كممممممان , انتقالهمممممما أو ملكيتهمممممما أو الحقمممممموق المتعلقممممممة بهمممممما  التصممممممرف فيهمممممما أو

 .عليه أن يعلم أنها متحصالت من جريمة 
ممممممن شمممممخص يعلمممممم أو كمممممان عليمممممه أن , إكتسممممماب األمممممموال أو حيازتهممممما أو إسمممممتخدامها  -ثالثااااااً  

 (.يعلم وقت تلقيها إنها متحصالت جريمة 
وهمممممي فمممممي , غسمممممل األمممممموال ببيمممممان صمممممورها ويفهمممممم ممممممن المممممنص المتقمممممدم أنمممممه عمممممرف جريممممممة    

حقيقتهمممممما تعنممممممي التصممممممرف بالمممممممال المتحصممممممل مممممممن جريمممممممة بممممممأي شممممممكل مممممممن أشممممممكال التصممممممرفات  
وبممممممذلك قطممممممع الطريممممممق وسممممممد المنافممممممذ علممممممى مرتكبممممممي جريمممممممة غسممممممل األممممممموال مممممممن أيممممممة محاولممممممة 

غيمممممر أن ذلمممممك يوجمممممب علمممممى المحكممممممة  التحقمممممق ممممممن حصمممممول أي صمممممورة , لإلفمممممالت ممممممن العقممممماب 
كممممأن تتحقممممق المحكمممممة مممممن ماهيممممة النشمممماط التجمممماري , المتقدمممممة مممممن جانممممب الفاعممممل  مممممن الصممممور

ال ئر الضممممممريبة والعقممممممار والمصممممممارف  و واالستيضمممممماح مممممممن الجهممممممات ذات العالقممممممة كممممممدوا، للمممممممتهم  ا 
الرصمممممافة / بغمممممداد إسمممممتئنافوبهمممممذا الصمممممدد قمممممرار لرئاسمممممة محكممممممة , كمممممان القمممممرار عرضمممممة للمممممنقض 

وعنمممممد عطمممممف النظمممممر علمممممى القمممممرار المميمممممز وجمممممد : ) ... اء فيمممممه زيمممممة جممممميالهيئمممممة التمي/ االتحاديمممممة 
إذ رغمممممم إتبممممماع المحكممممممة للقمممممرار التمييمممممزي الصمممممادر ممممممن ,  أنمممممه غيمممممر صمممممحي  ومخمممممالف للقمممممانون 

و أن , إال إنمممممه يالحمممممظ أنهممممما لمممممم تتوصمممممل إلمممممى ماهيمممممة النشممممماط التجممممماري للممممممتهم ... همممممذه الهيئمممممة 
كممممما أن , كمممموين قناعممممة للمحكمممممة بهممممذا الشممممأن تقريممممر الخبيممممر القضممممائي كممممان مبتسممممرًا وال يصممممل  لت

ممممممما يقتضمممممي , إجابمممممة هيئمممممة الضمممممرائب لمممممم تتضممممممن مقمممممدار التحاسمممممب الضمممممريبي للممممممتهم الممممممذكور 
وممممما هممممي األربمممماح ,  االستفسممممار مممممن هيئممممة الضممممرائب المختصممممة عممممن مقممممدار التحاسممممب الضممممريبي

ن إقتضمممممى األممممممر طلمممممب إضمممممبارته لمممممدى , التمممممي تمممممم التحاسمممممب عنهممممما ومقمممممدارها  هيئمممممة الضمممممرائب وا 
و إجممممممراء التحقيقممممممات التممممممي تجممممممدها المحكمممممممة الزمممممممة , لألطممممممالع عليهمممممما ومعرفممممممة حقيقممممممة نشمممممماطه 

ن , للتعممممممرف علممممممى نشمممممماط المممممممتهم لممممممما فممممممي ذلممممممك مممممممن أهميممممممة فممممممي تكييممممممف موضمممممموع الممممممدعوى  وا 
مممممممع , تطلّممممممب األمممممممر إحالتهمممممما إلممممممى نفممممممس الخبيممممممر لتقممممممديم ملحممممممق لتقريممممممره علممممممى ضمممممموء ممممممما تقممممممدم 
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درة ممممممممن البنمممممممك المركمممممممزي العراقمممممممي موضممممممموعها تصممممممماري  كمركيمممممممة مالحظمممممممة وجمممممممود كتمممممممب صممممممما
تشمممممممير إلمممممممى اسمممممممتقطاع  04/1/4002مهّممممممممع علمممممممى بعضمممممممها ممممممممن القاضمممممممي المخمممممممتص بتمممممممأري  

مركيمممممة غيمممممر صمممممحيحة عمممممن حمممممواالت زبمممممائنهم كممممممن بعمممممض المصمممممارف لتقمممممديمهم تصممممماري  مبمممممال  
ولعممممدم مراعمممماة , مممممما يقتضممممي التحقممممق مممممن ذلممممك , دون اإلشممممارة إلممممى عالقتهمممما بموضمممموع الممممدعوى 

لمممممذا قمممممرر نقمممممض كافمممممة القمممممرارات , المحكممممممة بقرارهممممما المميمممممز مممممما تقمممممدم ممممممما أخمممممّل بصمممممحة قرارهممممما 
و إعمممممادة االضمممممبارة لمحكمتهممممما ألجمممممراء المحاكممممممة علمممممى ضممممموء مممممما تقمممممدم , الصمممممادرة فمممممي المممممدعوى 

)...(0) . 
كمممممممما أن علمممممممى المحكممممممممة ان تتحقمممممممق ممممممممن الجهمممممممات المختصمممممممة عمممممممن حقيقمممممممة وجمممممممود مخالفمممممممة 

مممممن عدمممممه ، وبشممممكل خمممماص االستفسممممار مممممن البنممممك المركممممزي ، وفممممي هممممذا السممممياق قممممرار للقممممانون 
محكمممممة جممممن  الرصممممافة وفممممي تسممممبيبها للقممممرار الصممممادر بإلغمممماء التهمممممة واالفممممراج عممممن المممممتهم جمممماء 

والن البنمممممممك المركمممممممزي ولمممممممدى تدقيقمممممممه معمممممممامالت المصمممممممرف الممممممممذكور اكمممممممد عمممممممدم وجمممممممود : )فيمممممممه 
 . (4)(مخالفات تستدعي األحالة  للقضاء

غيممممر أن مممممما نأخممممذه علمممممى المشمممممرع العراقممممي فمممممي قانونممممه الجديمممممد لغسمممممل األممممموال همممممو الجممممممع    
ذلممممممك ألن , فممممممي قممممممانون واحممممممد ( تمويممممممل اإلرهمممممماب ) و ( غسممممممل األممممممموال ) :هممممممما بممممممين جممممممريمتين 

  4002لسممممممممنة ( 09)لمكافحممممممممة اإلرهمممممممماب قممممممممانون مسممممممممتقل هممممممممو قممممممممانون مكافحممممممممة اإلرهمممممممماب رقممممممممم 
ل األمممممممموال وتمويمممممممل اإلرهممممممماب فمممممممي كمممممممون سياسمممممممته الجنائيمممممممة غسممممممممكافحمممممممة ويتميمممممممز عمممممممن قمممممممانون 

حيمممممممث , وهمممممممو األسممممممملوب المممممممذي تتطلبممممممه المرحلمممممممة الراهنمممممممة وواقعنممممممما المعاصمممممممر , تتصممممممف بالشمممممممدة 
كمممممما أنمممممه َعمممممد جمممممرائم تمويمممممل اإلرهممممماب ممممممن , (9)يقمممممرر لجريممممممة تمويمممممل اإلرهممممماب عقوبمممممة اإلعمممممدام 

ة األممممممممموال والمممممممممواد المضممممممممبوطة ويقممممممممرر مصممممممممادرة كافمممممممم,  (2)الجمممممممرائم العاديممممممممة المخلممممممممة بالشممممممممرف 
و بنمممممماًء علمممممى ممممممما تقمممممدم يمكننمممممما أن , (2)والمبمممممرزات الجرميمممممة أو المهيئممممممة لتنفيمممممذ العمممممممل اإلجراممممممي 

فيمممممما لمممممو ارتكبمممممت الجريممممممة ( تمويمممممل اإلرهممممماب ) نتسممممماءل عمممممن التكييمممممف القمممممانوني السمممممليم لواقعمممممة 

                                                           
 (.غير منشور) 2/11/2112في  2112/جزاء/121رقم  الهيئة التمييزية/ قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية  (1)
 ( .غير منشور ) 43/2/4001في  4002/ ج/0003قرار محكمه جن  الرصافة رقم  (2)
حيث يعاقب على الجرائم اإلرهابية وتمويل  2112لسنة ( 13)من قانون مكافحة اإلرهاب رقم ( 1/الرابعة : ) تالحظ المادة  (3)

 .اإلرهاب باإلعدام 
 . 2112لسنة ( 13)من قانون مكافحة اإلرهاب رقم ( 1/السادسة ) تالحظ المادة  (2)
 . ذات القانون اعاله من ( 2/السادسة) تالحظ المادة  (2)
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؟ وقبممممممل  4002لسممممممنة ( 93)غسممممممل األممممممموال وتمويممممممل اإلرهمممممماب رقممممممم مكافحممممممة فممممممي ظممممممل قممممممانون 
 :اإلجابة على التساؤل البد من إبداء المالحظات التالية 

غسممممممل : ) هممممممو قممممممانون خممممماص بنمممممموعين ممممممن الجممممممرائم  4002لسمممممنة ( 93)القمممممانون رقممممممم  –أواًل 
قمممممممانون مكافحمممممممة ,  4002لسممممممنة ( 09)بينممممممما القمممممممانون رقمممممممم , ( تمويمممممممل اإلرهممممممماب ) و ( األممممممموال 

 . اإلرهاب فهو قانون لعموم جرائم اإلرهاب
ذلممممممك ألن العقوبممممممة , هممممممو القممممممانون األصممممممل  للمممممممتهم  4002لسممممممنة ( 93)القممممممانون رقممممممم –ثانيااااااًا 

بينممممممما العقوبممممممة , إلعممممممدام المقممممممررة بموجممممممب المممممممادة الرابعممممممة مممممممن قممممممانون مكافحممممممة اإلرهمممممماب هممممممي ا
منمممممممه همممممممي ( 91)فمممممممي الممممممممادة  (93)جريممممممممة تمويمممممممل اإلرهممممممماب بمقتضمممممممى القمممممممانون رقمممممممم لالمقمممممممررة 

 .عليه يطبق القانون األصل  دون سواه  وبناء, السجن المؤبد 
 0363لسمممممممممنة ( 000)ممممممممممن قمممممممممانون العقوبمممممممممات رقمممممممممم  (0)( 4/4)بمممممممممل وطبقمممممممممًا لمممممممممنص الممممممممممادة 

المعممممدل فممممأن القممممانون األصممممل  يسممممري بأحكامممممه علممممى جممممرائم تمويممممل اإلرهمممماب المرتكبممممة قبممممل نفمممماذ 
 .األصل  وقبل أن يصب  الحكم الصادر فيها نهائيًا كونه القانون ( 93)القانون رقم 

و        ( غسممممممممل األممممممممموال ) وبنمممممممماء علممممممممى ممممممممما تقممممممممدم فسياسممممممممة المشممممممممرع بممممممممالجمع بممممممممين جريمتممممممممي   
ال يخلمممممو  بتقمممممديرنا   4002لسمممممنة ( 93)فمممممي قمممممانون واحمممممد همممممو القمممممانون رقمممممم ( تمويمممممل اإلرهممممماب ) 

ذلممممك ألن السياسممممة الجنائيممممة فممممي البلممممد الواحممممد ينبغممممي أن تكممممون واضممممحة فممممي توجهاتهمممما , مممممن نقممممد 
وباعتقادنمممممما فممممممأن فصممممممل جريمممممممة تمويممممممل اإلرهمممممماب , محققممممممة ألهممممممدافها , فممممممي أحكامهمممممما  موحممممممدة, 

ال مسممممممو   4002لسممممممنة ( 93)ومعالجتهمممممما ضمممممممن القممممممانون رقممممممم , عممممممن قممممممانون مكافحممممممة اإلرهمممممماب 
ألن سياسمممممممة الشمممممممدة المحققمممممممة إلعتبمممممممارات المممممممردع العمممممممام والخممممممماص همممممممو مممممممما تتطلبمممممممه همممممممذه , لمممممممه 

 .المرحلة الراهنة 
 
 
 
 

 المطلب الثاني

                                                           

على انه اذا صدر قانون او اكثر : )ونصها  المعدل 0363لسنة  000 من قانون العقوبات( 4)المادة  من( 4)تالحظ الفقرة  (1)
 (.بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصب  الحكم الصادر فيها نهائيًا يطبق القانون االصل  للمتهم
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 موال ومراللهااأل غسلجريمة خصائص 

من القواعد المستقرة في القانون الجنائي أن ال عقاب على األفعال التحضيرية السابقة على     
لذا ال يمكن عّد األعمال التحضيرية مرحلة من ,  (0)بارتكاب الجريمة  –البدء  –مرحلة الشروع 
 .كما ال ُتعد شروعًا بارتكابها, قاعدة األموال في حالة تطبيقنا لهذه ال غسلمراحل جريمة 

و إن , عدُه جريمة قائمة بذاتها وقد تناول المشرع في معظم القوانين العقابية الشروع و    
بينما عبرت , (9)فقد عبرت عنه بعض التشريعات بالشروع ,  (4)ختلفت التسمية من قانون آلخر إ

 .(2)( المحاولة ) عنه تشريعات أخرى بمصطل 
للداللة على مرحلة البدء ( الشروع ) مصطل   استخدامهب الفقه الجنائي إلى أن ويذ   

( المحاولة ) م مصطل  استخدمن إوموافقة للمنطق القانوني  الجريمة هو األكثر توفيقاً  بارتكاب
 :وذلك لسببين 

 .ارتكاب الجريمة أقرب في الداللة على فكرة البدء في ( الشروع )ألن مصطل   -0
يتسع ليشمل في مفهومه األفعال السابقة على الشروع كاألعمال  (المحاولة ) و ألن مصطل -4

 . التحضيرية 
لكنها , مرحلة مستقلة عن األعمال التحضيرية ( المحاولة ) هناك من يرى بأن  في حين   

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

كل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية : تمويل اإلرهاب : ) ونصها  4002لسنة ( 93)القانون رقم 
من  ها أو الشروع في ذلك بتوفير األموال أو جمع, مباشرة أو غير مباشرة  بإرادته , وسيلة كانت 

كليًا أو  ع علمه بأن تلك األموال ستستخدم ا مستخدامهإ بقصد, شرعي أو غير شرعي  مصدر
, وسواء وقعت الجريمة أم لم تقع , أو من إرهابي أو منظمة إرهابية , جزئيًا في تنفيذ عمل إرهابي 

                                                           
وال يعد شروعا  مجرد : ) ... صها ون المعدل 0363لسنة  000 من قانون العقوبات( 31)يالحظ الشطر األخير من المادة  (1)

 (.ما لم ينص القانون على خالف ذلك , وال األعمال التحضيرية لذلك , العزم على ارتكاب الجريمة 
ص  – 1991 –الموصل  –دار الحكمة للطباعة والنشر  –االحكام العامة في قانون العقوبات  –ماهر عبد شويش الدره . د  (2)

215 . 
 .عقوبات أردني ( 58)والمادة , عقوبات مصري ( 22)والمادة , عقوبات عراقي ( 31)المادة : عات من تلك التشري (3)
 .عقوبات لبناني ( 211)والمادة , عقوبات سوري ( 199)المادة : من تلك التشريعات  (2)
 .92-93ص – 2111 –داد بغ –دار الشؤون الثقافية   -( دراسة مقارنة ) الشروع في الجريمة  –ضاري خليل محمود . د  (2)
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هابية أو يتواجد فيها اإلرهابي أو المنظمة اإلر , وبصرف النظر عن الدولة التي يقع فيها هذا الفعل 
.) 

لكنه عبر عنها ضمنًا , صراحة ( المحاولة ) والمشرع بالنص المتقدم و إن لم يذكر مصطل    
وسواء ) وبقوله , أي سواء استخدمت أم ال , ( مع علمه بأن تلك األموال ستستخدم : ) بقوله 

 .حصل البدء بعدإذ ال يهم البدء بارتكاب الجريمة اإلرهابية و إن لم ي, ( وقعت الجريمة أم لم تقع 
صراحة وذلك بمقتضى ( المحاولة ) ومع ذلك ففي نص آخر جاءت اإلشارة إلى تجريم    
ارتكاب أو محاولة  –أ : ) من ذات القانون ونصها ( 0)من المادة ( أ/ ثالث عشر ) الفقرة 

 (.بشكل مباشر أو غير مباشر , ارتكاب أفعال إرهابية عمدًا بأية وسيلة 
إنما , ال يمكن أن تنفذ دفعة واحدة  –كغيرها من الجرائم العمدية  –ألموال ا غسلوجريمة    

وال تلبث أن , فالجريمة تبدأ كفكرة تولد في الذهن ، يمر الجاني في سبيل ارتكابها بمراحل متعددة 
ثم يبدأ من راقت له الفكرة بإعداد العدة الرتكابها وبالشكل المتاح له وبما يخدم , تروق لصاحبها 

دم الجاني على ارتكاب الجريمة وبعد انتهاء المراحل المتقدمة يقُ , دراته والظروف المحيطة به ق
أو , وتتحقق آثارها , وعندها إما أن يتم الجاني جريمته فتقع كاملة , بمباشرة األفعال المكونة لها 

 . (0)تقف عند حد الشروع فتخيب جهود الجاني لسبب خارج عن إرادته
فهناك الجريمة السابقة وقد أطلق عليها المشرع , األموال طابع خاص  غسليمة غير أن لجر    

وهي الجريمة التي تحصلت منها األموال غير المشروعة  , (4)(ألصلية الجريمة ا) مصطل  
كما أن مرتكب جريمة , وكجرائم اإلتجار غير المشروع باألسلحة والمخدرات , والسرقة  كاإلختالس

وفي مثل هذه الحالة يجري التحقيق مع , ون هو ذاته مرتكب الجريمة األصلية األموال قد يك غسل
العقاب في  وأثرهرائم بحقه عند المحاكمة أحكام تعدد الجوتطبق , المتهم عن كلتا الجريمتين 

 . (9)المنصوص عليها في قانون العقوبات
ال يمنع : ) ونصها  4002لسنة ( 93)من القانون رقم ( 2)وبهذا الصدد ينبغي مالحظة المادة 

التي الذاتي من الحكم عن جريمة غسل األموال ، من الجرائم األصلية  الحكم على المتهم عن أي  

                                                           

 .123، ص2112السعيد مصطفى السعيد ، شرح قانون العقوبات  القسم العام ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، . د( 1)
: ونصها  2112لسنة ( 39)من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ( 1) من المادة ( سابعا  ) تالحظ الفقرة (2)

 (.كل جريمة في القانون العراقي من جرائم الجنايات والجنح : مة األصلية الجري –سابعا  )
 .المعدل  1959لسنة  111من قانون العقوبات رقم ( 123,  122,  121:) تالحظ المواد (3)
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المنصوص عليها في قانون أحكام تعدد الجرائم والعقاب وتطبق , نتجت عن تلك الجريمة 
 (.العقوبات
وا الجرائم يتفننون في كيفية بات مرتكب –وفي عصر التكنولوجيا  –أنه  وتجدر االشارة الى   

بحيث أصب  من الصعب حصرها , إضفاء المشروعية على مصادر أموالهم المتأتية من الجرائم 
غير أن من أهم وسائل العصابات اإلجرامية إلخفاء األصل اإلجرامي , بطائفة معينة من الصور 

 .زامن فيما بينهاقد تت حلتين حيث تمر هذه العملية عبر مر ,  (0)ألموالهم يتم عبر مؤسسات مالية 
وتعني التخلص , وهي مرحلة تمهيدية , فهي مرحلة األيداع والتوظيف , أما المرحلة األولى    

المادي من كميات ضخمة من النقود المتحصلة من الجرائم بهدف تهريبها أو خلطها بأخرى 
ية من فئة القطع الصغير ومن وسائل هذه المرحلة إبدال األوراق النقد, مكتسبة بطرق مشروعة 

ثم التصرف الفعلي في النقد عن طريق المؤسسات المالية  , (4)بأوراق نقدية من فئة القطع الكبير 
أو تهريب النقد , أو التحويل الفوري للنقد الوطني إلى عمالت أجنبية , أو بواسطة أعمال تجارية 

لى قيد في هذه المرحلة تحويل النقد إويدخل ضمن ,  (9)إلى الخارج  –وطنيًا كان أم أجنبيًا  –
بدال النقدو , الحسابات المصرفية   .مقتنيات ثمينة كالذهب والسيارات بأموال أخرى أو ا 

( التقييم)ويقال لها كذلك مرحلة ( التغطية ) أو ( التمويه ) فهي مرحلة , أما المرحلة الثانية و   
سلة من العمليات المالية المتعاقبة إلخفاء وهي المرحلة التي يتم فيها إجراء سل, ( الفصل) أو 

وتمثل هذه المرحلة أهمية كبيرة لغاسلي األموال الذين يعمدون إلى , األصل غير المشروع لألموال 
لى التحويالت المالية, عقد صفقات تجارية متعددة  مرحلة ثالثة هي  ويرى البعض أن هناك،  وا 

ومثل هذه , (2)شروع عن المال المتحصل من جريمة حيث يغيب الطابع غير الم( التكامل) مرحلة 
 العمليات من شأنها إخفاء العائدات المالية الكبيرة المتأتية من مصدر غير مشروع بتمويه طبيعتها

 اقتفاءوالهدف من هذه العمليات الحيلولة دون إمكانية , وقطع صلتها تمامًا بمصدرها الجرمي 
ومن ثم إتاحة الفرصة الكاملة , تصة و األجهزة الرقابية أثرها من جانب األجهزة األمنية المخ

                                                           
لسنة ( 39)قم من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ر( 1) من المادة ( ثامنا  ) بمقتضى الفقرة , المؤسسة المالية  (1)

...( أي شخص طبيعي أو معنوي يزاول نشاط أو أكثر من العمليات التالية لصالح أحد العمالء أو نيابة عنه : ) تعني  2112
أدوات السوق : واألقراض و إصدار أو إدارة وسائل الدفع كبطاقات االئتمان والتداول أو اإلتجار فيما يأتي , وتشمل تلقي الودائع 

وحفظ النقد , واألوراق المالية القابلة للتداول , والصرف األجنبي و أدوات صرف العملة , كات والكمبياالت النقدي كالشي
 .الخ .... واألوراق المالية و استثمار األموال أو النقود أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن الغير 

 . 33ص  – 2113 –بيروت  –ر صادر دا –مكافحة غسل األموال في البلدان العربية  –احمد السفر . د  (2)
 .23ص  – 2111 – 2ط –القاهرة  –دار النهضة العربية  –السياسة الجنائية في مواجهة غسل األموال  –محمود كبيش . د  (3)
 . 51ص  –السابق  المصدر –براء منذر كمال عبد اللطيف . د. (2)
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و أكثرها التصاقًا , تعد هذه المرحلة أكثر المراحل تعقيدًا كما , إلستخدامها في األغراض المختلفة 
وتنطوي على استخدام عدد من , فغالبًا ما تجري وقائعها في بلدان متعددة , بالطبيعة الدولية 

 :تشعبة ومنها ما يأتي األساليب المتنوعة والم
أو المطارات  أو , نقل األموال من دولة إلى أخرى على وجه السرعة السيما باتجاه الموانئ  -0

أو باستخدام النظم المصرفية , إلى المؤسسات المالية اآلمنة من خالل التحويالت المالية البرقية 
, كبير من السرية والسرعة حيث تقدم مثل هذه المؤسسات خدماتها للزبائن على قدر , السرية 

 .بقصد تشجيع الزبائن على ارتيادها, وبتكلفة أقل 
وفي بلدان مختلفة , توزيع األموال المتأتية من مصدر غير مشروع بين استثمارات متعددة   -4
ونقل االستثمارات من بلد آلخر باستمرار لتجنب اقتفاء أثرها من , مع إعادة بيع األموال المشتراة , 

 .لطات المختصةجانب الس
من خالل الشركات الوهمية ، داخل البالد وخارجها , تسهيل حركة األموال غير المشروعة  -9

 .التابعة للمنظمات اإلجرامية 
من خالل تحويالت من أسماء أشخاص حقيقيين , التبديل المتكرر لمصدر هذه األموال  -2

 .(0)ومن ثم تحويلها إلى شركات حقيقية متواطئة , إلى شركات وهمية 
 :جوهرية التالية وبخصوص المراحل المتقدمة ينبغي مالحظة األمور ال

وهي الجريمة , هي الجريمة األصلية , يشترط أن تكون هناك جريمة سابقة  – األمر األول
واألموال المتحصلة من جريمة تعني وبمقتضى الفقرة , األموال غير المشروعة هاالمتحصلة من

األموال الناتجة أو المتحصلة : )  4002لسنة ( 93)القانون رقم  من( 0)من المادة ( سادساً )
وبمقتضى , (من ارتكاب إحدى الجرائم األصلية , بصورة مباشرة أو غير مباشرة كليًا أو جزئيًا 

ال تتوقف إدانة المتهم عن جريمة غسل األموال على صدور : ) من ذات القانون فأنه ( 9)المادة 
الجريمة األصلية فقد يكون مرتكب , ( التي نتجت عنها هذه األموال  حكم عن الجريمة األصلية

أسباب االنقضاء كالوفاة  وقد تنقضي الدعوى األصلية لسبب من, دعواه  تأخر حسميهاربًا ف
 .والعفو
فقد ,ثم إن مرتكب جريمة غسل األموال ليس بالضرورة أن يكون هو مرتكب الجريمة األصلية  

( ص)ويهدي األموال المتحصلة منها أو يهبها إلى , من الناس ( س) يرتكب الجريمة األصلية
                                                           

 . 1-2ص  –السابق  المصدر –براء منذر كمال عبداللطيف . د (1)
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أو , كاستبدال العملة أو تهريبها خارج القطر , ليتولى الثاني مهمة غسلها بصورة من الصور 
غير أنه يشترط في مرتكب , ر لدى أحد المصارف يداعها في حسابه أو حساب شخص آخإ

 .(0)يفترض فيه أن يعلم بأن المال متحصل من جريمة جريمة غسل األموال أن يكون على علم أو
ارتكاب المرحلة األولى من مراحل جريمة  بتقديرنا المتواضع يكفي  – األمر الثاني

ليها آنفًا  إذ ال يشترط تحقق المرحلتين المشار إ, غسل المال للقول بحصول الجريمة 
الفقه  ن مراحل هو من اراءفما ذكرناه م, ما يشير لمثل هذا الشرط وليس في القانون 

داخل , ح القانون فمن يشتري بالمبال  المتحصلة من جريمة اختالس عقارًا ار  شُ وَ 
أو أن يودعها في , كس ومن يستبدل العملة الوطنية بأجنبية أو الع, العراق أو خارجه 

لة من جريمة ومن يشتري باألموال المتحص, ستثمارها من قبل المصرف مصرف بنية إ
ومن يكتفي بتهريبها إلى خارج العراق ليودعها في , سيارات  ًا أو مجوهرات أوذهب

 في كل هذه األمثلة ... خزانته الخاصة أو أن يقوم بإيداعها في مصرف خارجي 
حل جريمة المرحلة الثانية من مرا المتهم ال يشترط لمساءلة الفاعل أن يرتكب وغيرها

سأل عن جريمة تامة ال الشروع فيها ية فهو يُ ومن جهة ثان, هذا من جهة, غسل المال 
 .ألن القانون لم يشترط صراحة تعدد المراحل 

فال يشترط أن تكون هناك جريمة ,  اإلرهابإذا كانت الجريمة متعلقة بتمويل  – األمر الثالث
على الممول لإلرهاب و إن كان المال  4002لسنة ( 93)إذ ينطبق القانون رقم  , (أصلية) سابقة 

 ر حيثمن القانون المذكو ( 0)من المادة  (عاشراً )وبهذا الصدد تالحظ الفقرة , من مصدر مشروع 
كل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية وسيلة كانت  مباشرة  –تمويل اإلرهاب : ) جاء فيها وبالنص 
و مصدر شرعي أمن , بتوفير األموال أو جمعها أو الشروع في ذلك , بإرادته , أو غير مباشرة 

 ....(.غير شرعي 
ال إيداع المتهم للمال في مصرف ما و وجدير بالذكر أنه ال يكفي لقيام الجريمة مجرد ثبوت     ا 

االشتباه بمصدر المال و إن كانت المبال  كما ال يكفي مجرد  , لتعطلت أعمال الصيرفة عمومًا 
إثبات مصدر المال ومدى  بل على الجهة التحقيقية والمحكمة أن تركز في إجراءاتها على, طائلة 

مثلما تهتم بالبحث عن االدلة مشروعيته وعن الهدف من إيداعه وصحة التصريحات المقدمة له 
و إن أقتضى البحث عن الحقيقة فيتعين االستماع إلى رأي ممثل الجهة , ومدى كفايتها لألدانة 

                                                           

 (.قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )  2112لسنة ( 39)من القانون رقم ( 2)تالحظ المادة (1)
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قرار لمحكمة  وبهذا الصدد ,راءأو االستعانة بالخب,  (0)الرقابية المختصة كالبنك المركزي العراقي 
.... لدى التدقيق والمداولة : ) الهيئة التمييزية جاء فيه  /الرصافة االتحادية /  بغداد  إستئناف

كمل تحقيقاتها في التحري والتحقيق ألن محكمة الجن  لم تُ , وجد أنه غير صحي  ومخالف للقانون 
فضاًل عن التزام , جنبية ومدى مشروعيتها عن مصدر األموال التي تم بموجبها شراء العملة األ
األموال رقم  ليغسمن قانون مكافحة ( 01)المصرف بالتحري عن ذلك على وفق حكم المادة 

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

عادة اإلضبارة إلى محكمة الجن  إلتباع ما تقدم   .(4)...(على أن يبقى المتهمون على كفاالتهم , وا 
جب في الكثير من لذا يتوّ  ة ،متنوع ةحسابيمعامالت بو  باألموال،تتعلق  الجريمةوحيث ان 

من ذلك قرار  ،في قراراتها ةاالتحاديالتمييز  ةمحكمبالخبراء وهو ما تركز عليه  ةاالستعانالحاالت 
بخبراء من ذوي  ةاالستعان ةالمختصالتحقيق  ةمحكمحيث كان يتعين على : )ه لها جاء في

 ةوالمصرفي ةالماليالمخالفات والتصرفات  ةوجهلبيان  ةوالمصرفي ةالمالياالختصاص في االمور 
للبنك المركزي  ةالداخلي ةالمذكر يلها في والمبين تفاص، وب ارتكابها للمتهمين اعاله سالمن

 4/00/4009 ةالمؤرخقسم التحقيق الميداني و / واالئتمان ةالصيرف ةلمراقب ةامالع ةالمديري/العراقي
 .(9)...( س و الغموضباللهذه المخالفات بشكل دقيق ال يقبل  ةوتحديد ما هي

 :أهمها األموال خصائص من  غسلأن لجريمة فعلى ما تقدم  وتأسيساً    
ذلك ألنها في , فهي جريمة دولية , جرائم عابرة للحدود  –في الكثير منها  –إنها  –أواًل 

لذا يمكننا , تقع في أقاليم أكثر من دولة , األغلب تتوزع في مراحلها على أكثر من مؤسسة مالية 
خير من الفقرة وبهذا الصدد يالحظ الشطر األ, (2)األموال ذات طبيعة دولية  غسلالقول أن جريمة 

 –بصدد تمويل األرهاب  –ومما جاء فيه  4002لسنة ( 93)من القانون رقم ( 0)المادة ( عاشراً )

                                                           
الجهة المختصة : الجهات الرقابية : ) ونصها  2112لسنة ( 39)من قانون رقم ( 1)من المادة ( سابع عشر) تالحظ الفقرة  (1)

أو األشراف عليها والتأكد من التزامها بالمتطلبات , مهن غير المالية المحددة بترخيص أو إجازة المؤسسات المالية واألعمال وال
وتشمل وزارة التجارة  ووزارة الصناعة والبنك المركزي العراقي وهيئة , التي تستلزمها مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

جهة رقابية بقرار من مجلس الوزراء بناء على األوراق المالية وديوان التأمين و أية جهة أخرى يصدر قرار باختصاصها ك
 (. اقتراح المجلس وينشر في الجريدة الرسمية

 (.غير منشور)  13/2/2112في  2112/جزاء/158رقم  الهيئة التمييزية/ محكمة إستئناف بغداد الرصافة االتحادية قرار  (2)
 .(منشور غير) 2112/ 23/9 في 2112/ الجزائية الهيئة/ 11122 رقم االتحادية التمييز محكمه قرار (3)
، رسالة ماجستير مقدمة ( دراسة مقارنة) المسؤولية الجنائية عن جريمة تبييض األموال  –عمار غالي عبد الكاظم العيساوي  (2)

 . 31ص – 2112 –إلى كلية القانون جامعة بابل 
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وبصرف النظر عن الدولة التي يقع فيها هذا , سواء وقعت الجريمة أم لم تقع : ) ... ما نصه 
 –يمة تمويل اإلرهاب مما يعني أن جر ,( مة اإلرهابية أو يتواجد فيها اإلرهابي أو المنظ, الفعل 

فالقضاء العراقي مختص بنظرها و إن , (0)بمقتضى هذا القانون مشمولة بمبدأ اإلختصاص الشامل
من المادة ( خامساً )األموال حيث جاء بالفقرة  غسلكذلك الحال في , ارتكب الفعل خارج العراق 

سواء أكانت , ئد وأرباح وما يتأتى من تلك األموال من فوا.. : ).ه من ذات القانون ما نص( 0)
 ..(.داخل العراق أم خارجه 

األموال تهريب أموالهم غير  غسلجريمة  اومن الجدير بالذكر أنه غالبًا ما يحاول مرتكبو    
المشروعة إلى بعض الدول التي تضعف فيها السلطة الرقابية مستفيدين من الحدود التي يسهل 

بسبب الفساد اإلداري الذي عّم  وأ, ماية الحدود عبورها بسبب ضعف قدرات القوات المكلفة بح
 .(4)أجهزة الدولة

جرائم منظمة فهي رغم وحدة  في الغالباألموال كذلك أنها  غسلومن خصائص جريمة  -ثانيًا 
ومن ثم , الجريمة لكنها بحاجة دائمًا إلى تعدد الجناة بسبب األموال الطائلة المتحصلة من الجرائم 

ضفاء الصفة المشروعة ن أجل التمويه على تلك األموال و مرًا ال مفر منه مأ الفاعليصب  نشاط  ا 
ولكونها , األموال جريمة اقتصادية تنخر في النظام االقتصادي للدولة  غسلوألن جريمة , عليها 

في التعامل مع مرتكبيها كل ذلك يجعل من التصدي لها ومكافحتها والشدة , جريمة دولية ومنظمة 
 . ة األهميةغاي أمرًا في

 

 

 
 

 المبحث الثاني 

                                                           

 . المعدل  1959لسنة  111من قانون العقوبات رقم ( 13)تالحظ المادة ( 1)
إنه يمكن : ) قال ( نوم براون) السيد ( اإلنتربول) في كلمة لرئيس وحدة مكافحة غسل األموال في الشرطة الجنائية الدولية (2)

وبالتالي فقد بات المجرمون يقومون باختيار الدول التي أما أن تكون القوانين فيها غير موجودة , تبييض األموال في أي مكان 
أو تلك الدول التي ال تكون فيها جهود الشرطة من القوة بما يكفي , أو ألنها تتسم بالتراخي , نوع من الجرائم أصال  لمكافحة هذا ال
 (.أللقاء القبض عليهم 

 . 32-31ص  –السابق  المصدر –عمار غالي عبد الكاظم العيساوي 
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 االموال والجزاءات المقررة لها  غسلتجريم عمليات 

وقممد , فممي اقتصمماد أي دولممة ووضممعها المممالي  كبيممراً  ان للجممرائم الماليممة أثممراً فيممه الشممك مممما        
ولعممل فممي مقدمممة الجممرائم الماليممة  ،يترتممب عليهمما تممدمير وتخريممب االقتصمماد المموطني لتلممك الدولممة 

كممما  (ممموالاأل ليغسمم)و أ (ممموالغسممل األ)هممي جممرائم  هممارتكابفممي ا خطممرة التممي شممهدت تسممارعاً ال
فهي من الجرائم العمدية المنظممة العمابرة للحمدود التمي تنطموي علمى كسمب أمموال   ، أحياناً تسمى 

 بمماألمواليعمرف  و مماأ) بع المشممروعية علمى همذه االممموال ممن مصمادر غيمر مشممروعة واسمبا  طما
ن عمممماد أفممم,  يمممر آخمممر وبتعب ،يتممماح اسمممتخدامها ممممرة ثانيمممة بإطمممار قمممانوني وبشمممكل علنمممي ل( القمممذرة

جريممممة غسمممل االمممموال همممو تحويمممل االمممموال المتحصممملة ممممن ارتكممماب جمممرائم يعاقمممب عليهممما القمممانون 
بهمممدف إخفممماء حقيقمممة همممذه االمممموال , األصممملية ألصمممول اليمكمممن تعقمممب اثرهممما العائمممد المممى الجريممممة 

وحمايمة الثمروة , وتجنمب التحقيمق فيهما ,  و مصمادر مشمروعة أمن مصمدر  نها جاءتأظهارها با  و 
الممتمكن مممن نقممل االممموال الممى و , و المصممادرة مممن قبممل السمملطات المختصممة أالمتحققممة مممن الحجممز 

لمذلك سمنتناول فمي همذا المبحمث   رهابيمةإو أجرامية إوربما لتمويل نشاطات ، و دول اخرى أدولة 
ومن ثمم نتطمرق المى الجمزاءات المقمررة لجريممة ، في المطلب األول االموال  غسلتجريم عمليات 

 . في المطلب الثاني  االموال غسل
  

 المطلب األول

 االموال غسلتجريم عمليات 

ن وجدت فهي ا  و , أو معروفة لم تكن موجودة  االموال غسل ظاهرة نأمكن القول من الم      
غير , معها على اساس كونها ظاهرة ملموسة في حاالت فردية اليمكن النظر اليها والتعامل 

الحديث عن هذه  أانه في نهاية عقد التسعينات من القرن المنصرم وبداية االلفية الثالثة بد
, الظاهرة ولو بشئ محدود بسبب ضعف قدرة القطاعات االنتاجية على توفير السلع والخدمات 

ولة نفط بالنظر الى غياب دالريب الى نشوء ما يسمى بالسوق السوداء وعمليات تهمما أدى 
وانعدام , فضال عن فت  الحدود العراقية مع دول العالم بشكل واسع , القانون واالجهزة الرقابية 

 .العمليات االرهابية اتساع دائرةاالستقرار السياسي واالقتصادي واالنفالت االمني و 
اح على االقتصاد العالمي الى أدت سياسة السوق الحر واالنفت, وعلى الصعيد الخارجي       

وخلق بيئة مالئمة لوالدة ظاهرة غسل االموال ونموها في , تكوين أرض خصبة لهذه الظاهرة 
 ضالً ف, فأصب  المالذ اآلمن للقيام بجريمة غسل االموال من قبل المافيات العالمية  ،العراق 



19 
 

لها موقع جغرافي يمكن ت في ظل العولمة دون ان يكون ئَ نشِ أُ عن االسواق الجديدة التي 
واعالن بعض الدول قبولها االموال , وتزايد حجم الجريمة االقتصادية في العالم , السيطرة عليه 

مستوى عاٍل من غير المشروعة وتقديم التسهيالت لها مقابل فوائد تمكنها من الحصول على 
 .قضائية  أوقانونية  لةءسامُ  أودون رقابة  الرب 
 :ز مصادر االموال غير المشروعة في العراق فهي اما عن أبر         

 .مم سرقات المصارف والبنوك بعد احتالل العراق  
 .مم سرقة وتهريب اآلثار الوطنية وبيعها في االسواق العالمية  
 .مم تهريب النفط ومشتقاته الى الخارج  
 .مم تهريب المصانع والمكائن واآلالت والمعدات الى الخارج  

كبيرة لالموال المخصصة بما فيها عمليات االختالس ال, المالي واالداري في أجهزة الدولة مم الفساد 
 . الخدمية وأعادة االعمار  للمشاريع

مم االموال المتأتية من جرائم المخدرات والسطو والخطف والغع الصناعي والتجاري وانتشار 
 . الشركات الوهمية

يصدر عن مرتكبه من نشاط  الذيالسلوك اإلجرامي ب االموال غسلوتتمثل صور جرائم        
الجديرة بحماية تترتب عليه آثار مادية أو معنوية تمثل بمجموعها صورة االعتداء على المصلحة 

منه قد حددت صور ( 4)فأن المادة ,  4002لسنة ( 93)وبمقتضى القانون رقم  القانون ، 
وتمثلت هذه الصور , إلفالت من العقاب السلوك بأشكال متعددة حتى ال تترك للجناة فرصة ا

 :منه بما يأتي ( 4)من المادة ( أوالً ) وبمقتضى الفقرة 
 تحويل األموال -0
 نقل األموال  -4
 استبدال األموال -9
ومن ساهم معهم , أو مرتكب الجريمة األصلية , األموال  غسلمساعدة مرتكب جريمة   -2

 .بارتكابها على اإلفالت من المسؤولية عنها

المادة من ( ثانيًا ) األموال بمقتضى الفقرة  غسلصور السلوك اإلجرامي لجريمة  أماو     
 :من ذات القانون فقد تمثلت بما يأتي ( 4)
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 إخفاء األموال  -0
أو انتقالها , تمويه حقيقة األموال أو مصدرها أو مكانها أو حالتها أو طريقة التصرف فيها  -4

  .تعلقة بها أو إخفاء أو تمويه الحقوق الم, أو ملكيتها 

من ( 4)من المادة ( ثالثًا ) األموال بمقتضى الفقرة  غسلو أما صور السلوك اإلجرامي لجريمة    
 :القانون ذاته فقد تمثلت بما يأتي 

 إكتساب األموال -0
 حيازة األموال -4
 ستخدام األموالإ -9
ع الجريمة أيًا كان نو , ويشترط في جميع الصور المتقدمة أن تكون األموال حصيلة جريمة    

مما يعني أن األموال  (0)شرط أن تكون الجريمة من جرائم الجنايات والجن  , وتكييفها القانوني 
ال تخضع إلحكام قانون مكافحة غسل   -على فرض حصولها  -(مخالفة ) المتحصلة من 

فالمخالفات جرائم , شرع موحسنًا فعل ال,  4002لسنة ( 93)األموال وتمويل اإلرهاب رقم 
 ستثمارهاأيطه وليس من المتصور أن ينجم عن ارتكابها جني أموال طائلة يمكن غسلها أو بس

 .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 
ويقصد , ( تحويل األموال ونقلها ) إخفاء حقيقة المال المتحصل من جريمة ومن تلك التعابير 

بصورة ما عملية نقل األموال المتحصلة من جريمة , األموال  غسلبالنقل في إطار جريمة 
مباشرة أو غير مباشرة من بلد آلخر بهدف طمس معالم الصفة غير المشروعة للمال أو ألجل 

أما التحويل فيعني كل ما تحولت ،  (4)ارتكب الجريمة األصلية لإلفالت من العقابمساعدة من 
إليه األموال المتحصلة من جريمة أو استبدلت بها بأموال أخرى ، كما لو باع تلك األموال 

 .واشترى بثمنها عقارات 

                                                           
كل جريمة في القانون  –الجريمة األصلية : ) صها ون 2112لسنة  39من القانون رقم ( 1)من المادة ( سابعا  ) تالحظ الفقرة  (1)

 (.العراقي من جرائم الجنايات أو الجنح 
 . 112ص  –السابق  المصدر –عمار غالي عبد الكاظم العيساوي   (2)
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ع صور يمثل جمي, األموال ذات مدلول واسع  غسلوعملية التحويل كسلوك إجرامي لجريمة    
التحويل بما في ذلك التحويل اإللكتروني لألموال المتحصلة من جريمة عبر المصارف 

إذ يمكن من خاللها تحويل أو نقل األموال , أو عبر مكاتب الصيرفة , الحكومية أو األهلية 
الطائلة ذات المصدر غير المشروع إلى المؤسسات المالية أو المصارف التي تقع في بلد آخر 

 .متناهية وبسرعة 
ومن مزايا هذه الصور لمرتكبيها هو الكم الهائل من التحويالت المصرفية التي تجري يوميًا   

األموال من إيجاد طريقة شبه آمنة  غسلوالتي تتصف عادة بالسرية مما يساعد ممتهني جريمة 
لهذا السبب وضع المشرع , تمكنهم من تحويل أموالهم غير المشروعة على وجه السرعة 

عددًا من االلتزامات على  4002لسنة ( 93)من القانون رقم ( 00)لعراقي وبمقتضى المادة ا
وقد تمثلت هذه االلتزامات بما , عاتق المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة 

 :يأتي 
بير العناية تدا, تتخذ المؤسسات المالية وأصحاب األعمال والمهن غير المالية المحددة  –أواًل ) 

 :الواجبة التالية تجاه العمالء 
التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي عن طريق وثائق أو بيانات أو  –أ 

 .معلومات من مصادر موثوقة و مستقلة 
والتأكد من أن هذا , التعرف على هوية أي شخص يتصرف لحساب العميل والتحقق منها  –ب 

 .تصرف بهذه الصفة الشخص لديه صالحية ال
 .ويجوز طلب معلومات إضافية بهذا الشأن , فهم الغرض وطبيعة عالقة العميل  -جم 
 .التعرف على هيكل الملكية أو السيطرة بالنسبة لألشخاص المعنوية والترتيبات القانونية  –د 
ان وفحص أي معامالت تجري لضم, المتابعة المستمرة في كل ما يتعلق بعالقة العمل  –ه 

وعن مصادر , توافقها مع ما يتوافر عن العميل من معلومات وأنشطة تجارية ونمط المخاطر 
 ...(.أمواله عند اللزوم 

لذلك يتجه القضاء إلى وجوب التحقق من مصدر المال المستخدم في عمليات التحويل عبر    
ئة التمييزية جاء فيه الهي /بغداد الرصافة االتحادية  إستئنافمن ذلك قرار لمحكمة , المصارف 

ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد أنه غير ... لدى التدقيق والمداولة : ) 
كمل تحقيقاتها عن مصدر األموال التي تم بموجبها ألن المحكمة لم تُ , صحي  ومخالف للقانون 
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لمتهم بضاعة وأسباب عدم إدخال ا, إلى الخارج  تم تحويلهاوالتي , شراء العملة األجنبية 
 إذ كان على المحكمة وبعد أن دفع المتهم بأنه تاجر خالفًا للمعلومات المدونة عنه, مقابلها 
هية نشاطه التجاري من خالل االطالع على السجالت التحقق عن ذلك وما( كاسب )بأنه 

 ومفاتحة الهيئة العامة للضرائب, وانتخاب خبير مختص للغرض المذكور , التجارية للمتهم 
وهل أن نشاطه التجاري يوازي , لالستيضاح منها عن مقدار التحاسب الضريبي للمتهم أعاله 

( 39)وال رقم األم ليغسمن قانون مكافحة ( 01)ألن المادة , للخارج  التي تم تحويلهاالمبال  
ق المؤسسة المالية عن مصدر المبال  والغرض والطبيعة المقصودة يوجب تحق 4002لسنة 

و عالقة العمل و أنه في حال عجز المتهم عن إثبات المصدر المشروع لنشاطه للتعامل أ
من القانون ( ب/2)فإن ذلك يشكل جريمة وفق أحكام المادة , لخارج البالد  وتحويلهالتجاري 
وحيث أن المحكمة قد أصدرت حكمها قبل إكتمال التحقيقات المشار لها مما أخل ، المذكور 

 . (0)...(ذا قرر نقضه و إعادة اإلضبارة إلى محكمتها ألتباع ما تقدم ل, بصحة قرارها المميز 
فعلى , كما يؤكد القضاء في قراراته على وجوب تحقق المصارف من مشروعية األموال    

العملة الوطنية بعملة  استبدالأي  –الرغم من أن شراء العملة األجنبية من نافذة البنك المركزي 
لكن المسألة الجوهرية تتمثل في التحقق عن مشروعية مصدر , هو عمل مشروع  –أجنبية 

 إستئنافوفي هذا السياق قرار لمحكمة , األموال المستخدمة في شراء العملة األجنبية 
ولدى عطف النظر على .... لدى التدقيق والمداولة : ) الرصافة االتحادية جاء فيه /بغداد

ألن محكمة الجن  لم تكمل تحقيقاتها  , انون الحكم المميز وجد أنه غير صحي  ومخالف للق
األموال بأرسال موقف عن الزبائن  غسلحيث أن المتهم أفاد بأن المصرف قد أخبر مكتب 
وكان الواجب تكليفه بما ,  41/2/4009الذين يتعامل معهم على وفق إفادته المدونة بتأري  

كذلك كان على المحكمة ،  يثبت ذلك واالستيضاح من البنك  المركزي عن هذا الموضوع
ألن البنك المركزي أكد على , تكليف المتهم بربط نتيجة االعتراض المقدم إلى إقليم كوردستان 

وألن ثبوت عدم صحتها يشكل فعاًل , عدم صحة التصاري  المقدمة وال عالقة لإلقليم بذلك 
د أن الحكم المطعون فيه كما وج, وال يعفى من قدمها من المسؤولية الجزائية , مه القانون جر  

وقد فات على محكمة , تعلّل بقرارات صادرة عن هذه الهيئة وعّدها توجهًا يستقر العمل بموجبه 
الجن  أن تحصيل العملة األجنبية من نافذة بيع العمالت األجنبية من البنك المركزي يعد 

                                                           
 (.غير منشور ) 23/2/2112في  2112/جزاء /  125 رقمالهيئة التمييزية / محكمة إستئناف بغداد الرصافة االتحادية قرار  (1)
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ملزمة بالتحقق ة الجن  إال أن محكم، مصدرًا مشروعًا وهذا ما أستقر عليه إتجاه هذه الهيئة 
 عن مصدر األموال التي تم بموجبها شراء العملة األجنبية والمودعة في حسابات المصرف

ألن المصرف ملزم بالتحري عن المبال  , والتحقق من مشروعيتها  الذي يتولى إدارته المتهم 
الجن  قد  وحيث أن محكمة, األموال  ليغسمن قانون ( 01) والزبائن على وفق حكم المادة 

أصدرت حكمها المطعون فيه قبل إكمال التحقيقات المشار إليها فإن الحكم قد صدر قبل أوانه 
 .(0)...(ألتباع ما تقدم  كمتهالذلك قرر نقض الحكم المميز و إعادة اإلضبارة إلى مح, 

أما صورة اإلخفاء فمقصود بها كل سلوك من شأنه منع كشف حقيقة المصدر غير و      
وال يهم بعد ذلك الوسيلة المستخدمة في عملية اإلخفاء , ع لألموال المتحصلة من جريمة المشرو 

في حين يقصد بالتمويه , كأن يتم اإلخفاء بطريق الهبة أو المقايضة , حتى لو كانت مشروعة 
كل سلوك يتم من خالله استحداث أو اصطناع مصدر مشروع أو غير حقيقي لألموال غير 

مثلته إدخال األموال المتحصلة من جريمة في قائمة األرباح الناتجة عن ومن أ, المشروعة 
 .(4)المشروع للشركةوكأنها أرباح مشروعة عن النشاط  عمل شركة قانونية فتظهر هذه األموال

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

حيث ورد في إفادة ممثل البنك , ألن محكمة الجن  أصدرت الحكم قبل إكمال تحقيقاتها 
تخاذ اإلجراء القانوني المناسب بحق مقدم إعلى المحكمة وكان , المركزي تقديم مستندات مزورة 

ذلك ألن التزوير بمثابة ،  (9)...(ألن الفعل في حال ثبوته يشكل جريمة, هذه المستندات 
 .التمويه لطبيعة األموال المكتسبة من مصدر غير مشروع 

ا المشرع جريمة فقد عّده, وبأي صورة كانت , األموال  غسلكما أن المساعدة لفاعل جريمة    
ومثالها من ُييسر لفاعل الجريمة , وعّد المساعد فاعاًل أصليًا ال مساهمًا ثانويًا , قائمة بذاتها 

بالذهب  –مع علمه بمصدرها غير المشروع  –األصلية مقايضة األموال المتحصلة من جريمة 
                                                           

 (.غير منشور) 31/12/2112في  2112/ جزاء/1121رقم الهيئة التمييزية / قرار محكمة إستئناف بغداد الرصافة االتحادية (1)
متى : )... ومما جاء فيها  2112 لسنة (81)رقم  من قانون مكافحة غسيل األموال المصري( ب/1)تالحظ بنفس المآل المادة  (2)

عمار غالي عبد ( اء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه كان القصد من هذا السلوك إخف
 . 111ص  –السابق  المصدر –الكاظم العيساوي 

 (.غير منشور )  1/2/2112في  2112/جزاء / 189رقم الهيئة التمييزية / محكمة إستئناف بغداد الرصافة االتحادية قرار  (3)
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شابه ذلك  فعلمه  أو مقايضتها بعقار أو سيارة وما, مستغاًل معرفته المسبقة ببائع الذهب 
المسبق في كون المصدر غير مشروع للمال يكفي لمساءلته عن المساعدة المقدمة من قبله 

 .لحائز المال غير المشروع 
األموال البد من إمكانية إسناد النتيجة  غسلومن أجل قيام المسؤولية الجنائية عن جريمة    

اشر الجاني بفت  مكتب صيرفة إلستبدال فلو ب, المتحققة إلى الفعل المرتكب من قبل المتهم 
إذ , فالعالقة السببية متحققة , مستخدمًا أموااًل حصل عليها من اإلتجار بالمخدرات , العملة 

 . (0)لوال هذا الفعل لبقيت األموال المتحصلة من جريمة على طبيعتها من عدم المشروعية
ذا كانت جريمة    دي والذي يتمثل في عنصر السلوك األموال تتطلب تحقق الركن الما غسلوا 

فأنه , وكذلك تحقق النتيجة اإلجرامية , أو النشاط اإلجرامي بصوره المختلفة التي ذكرناها آنفًا 
لذا يصف البعض هذا الركن , يتطلب أيضًا لقيام الجريمة والمساءلة عنها تحقق الركن المعنوي 

األموال بالقصد الجرمي  غسللجريمة  ويتمثل الركن المعنوي,  (4)بركن المسؤولية الجزائية
أن  4002لسنة  (93)من القانون رقم ( 4)ويفهم من نص المادة ، بعنصريه العلم واألرادة 

من شخص )  : ستخدم عبارةحيث ا, جريمة من الجرائم العمدية عّد هذه القد المشرع العراقي 
بأن األموال المستخدمة متحصلة وبالتالي إذا كان المتهم يجهل , ( يعلم أو كان عليه أن يعلم 

ونستنتج  من هذا أن . من جريمة فال يتوفر القصد الجنائي لتخلف أحد عنصريه وهو العلم 
قد ساير في ذلك سائر التشريعات العربية بضرورة توافر القصد الجنائي , المشرع العراقي 

ن يكون الجاني عالمًا بكون هذه ويراد بالعلم هنا أ، وهو ما يعد تطبيقًا للقواعد العامة , (9)العام
عتقد بحسن اأما إذا كان قد , األموال متحصلة من جناية أو جنحة  غسلاألموال محل جريمة 

فأن , وكان اعتقاده مبنيًا على أسباب معقولة , نية أن مصدر هذه األموال هو أعمال مشروعة 
مع اإلشارة إلى أن علم  ،األموال  غسلالقصد الجنائي هنا ال يتحقق و إن أدى نشاطه إلى 

األموال هو مصدر غير مشروع متأٍت من  غسلالجاني بأن مصدر هذه األموال محل جريمة 
وبغض النظر عن مالبسات الجريمة األصلية , جناية أو جنحة كاٍف لقيام القصد الجنائي 

 .وظروفها وأشخاص مرتكبيها وزمان ذلك ومكانه 

                                                           
 .52-21ص  – 2112 –األردن / عمان –دار وائل للنشر  –غسل األموال جريمة العصر  –ب القسوس رمزي نجي. د  (1)
 .13ص  – 1982 –بغداد  –دار القادسية للطباعة  –( القسم العام) الوجيز في شرح قانون العقوبات  –ضاري خليل محمود . د  (2)
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إذ ال يكفي , د العام وتحققه من خالل األدلة المتيسرة من جانب آخر ينبغي توافر القص      
أو أن يقوم بتحويلها من مكان آلخر للقول بتحقق , أمواله -أو شخص معنوي  –أن يخفي رجل 

 .بل البد من توافر القصد السيء من وراء فعله ، األموال  غسلالركن المعنوي لجريمة 
فال يمكن القول بتحقق أركان الجريمة , التحويل  أما إذ كان هناك ما يسو  فعل اإلخفاء أو     

الهيئة التمييزية جاء فيه / بغداد الرصافة االتحادية إستئنافوبهذا السياق قرار لرئاسة محكمة , 
لدى التدقيق والمداولة لوحظ أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكاًل : ) 
كان على إذ , لمميز وجد أنه غير صحي  ومخالف للقانون وعند عطف النظر على القرار ا, 

الحارث )ها المميز التحقق مما أثاره المميز من أن فرع شركته المحكمة وقبل إصدار قرار 
أنه يشير خاصة و , نتقل إلى محافظة أربيل إفي محافظة الموصل قد ( العربية للتحويل المالي 

مل فرع الشركة في الموصل لثالثة أشهر لغاية إلى عدم ممانعة البنك المركزي من إيقاف ع
الذي يتضمن الموافقة  2/1/4002والمؤرخ  3/9/00261والكتاب الثاني بالعدد  9/9/4002

) ورة  وما ذكره المتهم ممعلى تحديد عدم مزاولة العمل إلشعار آخر بناء على كتب الشركة المذك
لموصل يعود إلى تهديدات المجاميع من أن طلبات شركته بأيقاف عمل فرعها في ا( المميز 

األوضاع فيها بعد سقوطها  ولعدم إلتزام القرار  استقراراإلرهابية قبل سقوط الموصل وعدم 
عادة إضبارة رر نقض قراري اإلدانة والعقوبة و ق, المميز وجهة النظر القانونية المتقدمة  ا 

 .(0)...(تقدم الدعممممممموى إلجممممممممراء المحاكمة مجددًا على ضوء ما 

لكممممممن منهمممممما ممممممما هممممممو مممممممن , عمديممممممة فممممممي غالبيتهمممممما  بأنهممممممااألممممممموال  غسمممممملجممممممرائم  وتتميممممممز        
األممممممموال إلممممممى تخصمممممميص نصمممممموص  غسمممممملحيممممممث حممممممرص المشممممممرع فممممممي قممممممانون , جممممممرائم الخطممممممأ 

 غسمممممملقانونيممممممة تلممممممزم مممممممن يباشممممممر األعمممممممال التممممممي مممممممن الممكممممممن أن ترتكممممممب مممممممن خاللهمممممما جريمممممممة 
بمثابمممممة قواعمممممد وشمممممروط تقمممممع علمممممى عاتقمممممه ممممممن شمممممأنها أن تجنمممممب  األمممممموال بالتزاممممممات معينمممممة همممممي

فجعمممممل المشمممممرع ممممممن الخطمممممأ وحمممممده كافيمممممًا لقيمممممام المسمممممؤولية , وقممممموع همممممذه الجريممممممة بطريمممممق الخطمممممأ 
القمممممموانين العربيمممممة الخاصمممممة بتجممممممريم  كمممممما أخممممممذت بهمممممذا األسممممملوب مممممممن التجمممممريم بعمممممض, الجنائيمممممة 

فقممممممط  ( اإلهمممممممال الجسمممممميم ) لممممممى صممممممورة أممممممما المشممممممرع العراقممممممي فقممممممد عاقممممممب ع, (0)األممممممموال  غسممممممل
وتقمممممدير مممممما أذا كمممممان اإلهممممممال جسممممميمًا أم ال مسمممممألة متمممممروك تقمممممديرها للقضممممماء ممممممن خمممممالل األدلمممممة 

                                                           
 ( .غير منشور )  12/12/2112في  2112/ جزاء /   915رقم الهيئة التمييزية / قرار محكمة إستئناف بغداد الرصافة االتحادية  (1)
 . 121-125ص  –السابق  المصدر –عبد الكاظم العيساوي  عماد غالي: أشار لتلك القوانين  (1)
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مممممن القممممانون ( 20) وبهممممذا الصممممدد يالحممممظ نممممص المممممادة , المتيسممممرة فممممي كممممل دعمممموى علممممى انفممممراد  
 (0..,...,..).يعاقمممممممب بمممممممالحبس وبغراممممممممة ال تزيمممممممد علمممممممى : ) ونصمممممممها  4002لسمممممممنة ( 93)رقمممممممم 

مئممممممة مليممممممون دينممممممار أو بإحممممممدى همممممماتين العقمممممموبتين كممممممل مممممممن أخممممممل مممممممن رؤسمممممماء مجممممممالس إدارات 
أو أحممممممد أعضممممممائها أو مالكيهمممممما أو مممممممديريها أو موظفيهمممممما بسمممممموء قصممممممد أو  (4)المؤسسممممممات الماليممممممة 

وتجمممممممريم فعمممممممل ( بمممممممأي ممممممممن االلتزاممممممممات المنصممممممموص عليهممممممما فمممممممي همممممممذا القمممممممانون  بإهممممممممال جسممممممميم
ت عمممممممدًا أم إهمممممممااًل أمممممممر تتطلبممممممه حسممممممن السياسممممممة الجنائيممممممة  غيممممممر أنممممممه مممممممن اإلخممممممالل بااللتزاممممممما

 :حسن السياسة الجنائية كذلك أمرين أساسيين 
 .ومرتكبها بإهمال , التمييز في العقوبة بين مرتكب الجريمة عن سوء قصد  –األول 

 بحجممممممة تفسممممممير, بممممممة مممممممن شممممممأنه اإلفممممممالت مممممممن العقو , إن اشممممممتراط اإلهمممممممال الجسمممممميم  –الثمممممماني 
 .باإلهمال البسيط  الخطأ الصادر من المتهم

فممممممي المؤسسممممممات الماليممممممة كافممممممة أن يكونمممممموا و يفتممممممرض فممممممي المكلفممممممون بخدمممممممة عامممممممة وبالتممممممالي   
و ينبغممممممي أن ال يقعمممممموا حتممممممى فممممممي الخطممممممأ , علممممممى درجممممممة عاليممممممة مممممممن الحممممممذر والفطنممممممة والدقممممممة 

ا أن تميمممممز فمممممي ومحكممممممة الموضممممموع ممممممن خمممممالل سممممملطتها التقديريمممممة للعقوبمممممة بإمكانهممممم, البسممممميط 
ذا كممممان مرتكممممب الفعممممل قممممد أخطممممأ خطممممًأ جسمممميمًا بممممة المفروضممممة بحممممق المممممدان بحسممممب ممممما إالعقو 
 . فتقرر لكل منهم العقوبة المناسبة, أم كان إهماله بسيطًا , 
 
 
 
 
 
 

 

 المطلب الثاني  

 األموال غسلالجزاءات الجنائية المقررة لجريمة 

إلى مكافحة الجريمة وفق قواعد قانونية تتميز  السياسة الجنائية على أسس ترمي عتمدت     
ومن حيث التنظيم نلحظ على , بحسن التنظيم والدقة في تحقيق هدف العقاب في الصميم 

                                                           
 . 2112لسنة ( 39)من القانون رقم ( 1)من المادة ( ثامنا  ) الفقرة : يالحظ تعريف المشرع للمؤسسات المالية  (2)
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أنه إختط لنفسه أسلوبًا  4002لسنة  (93)رقم ( مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )قانون 
حيث , اسة الجنائية في العراق وخارجه في التجريم والعقاب يختلف تمامًا عما سارت عليه السي

جريمة غسل ) من القانون وتحت عنوان ( الفصل الثاني ) خصص لجرائم غسل األموال 
وتحت عنوان ( الفصل الحادي عشر ) ثم عاد وفي  ،( 2و9و4) وذلك في المواد ( األموال 

ات المقررة لجريمة تمويل بما فيها العقوب, حيث حدد العقوبات المقررة لتلك الجرائم ( العقوبات )
 ( .21-96)وقد وردت أحكام هذا الفصل ضمن المواد , اإلرهاب 

في حين أن ما أستقرت عليه السياسة الجنائية في مجالي التجريم والعقاب هو أن يتضمن   
أو , تاركًا لألحكام العامة قواعد قانونية ضمن القانون ذاته , النص القانوني الجريمة وعقوبتها 

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

وبتقديرنا المتواضع فأن ما درجت عليه التشريعات العقابية من سياسة جنائية تقوم على درج   
تبع في ثم إنه األسلوب الم, واألدق تطبيقًا , العقوبة ضمن نص التجريم هو األكثر توفيقًا 

  .(4)األموال العربية  غسلقوانين 
األموال الصادر باألمر  ليغسقانون مكافحة ) من جانب آخر لوحظ أن القانون الملغي        
لذلك كان مجلس , كان قد قرر لجميع الجرائم عقوبة الجنحة , (  4002لسنة ( 39)رقم 

محكمة )هي  –جرائم أخرى و  –القضاء األعلى قد خصص محكمة جن  للنظر في هذه الجرائم 
مقرها في محكمة , ( األموال  غسلالجن  المختصة بقضايا النزاهة والجريمة األقتصادية و 

بغداد الرصافة اإلتحادية ، ولذلك لم تكن لدينا تطبيقات قضائية إال ما تعلق منها  إستئناف
أما بمقتضى , بعها االتحادية التي تت ستئنافبالقرارات الصادرة من تلك المحكمة ومحكمة اإل

: م فقد أصبحت هناك نوعين من الجرائ,  4002لسنة  (93)أي القانون رقم , القانون الجديد 
منه النص على تشكيل محكمة جنايات ( 22)وتضمن القانون في المادة , ( جن ) و ( جنايات)

 كما يجوز عند االقتضاء تشكيل محاكم أخرى في مراكز, األموال غسلتختص في قضايا 
ية ببيان يصدر عن مجلس القضاء األعلى ينشر في الجريدة الرسمية  ويعني ستئنافالمناطق اإل

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

آنفة الذكر قد حددت اختصاص محكمة ( 22)ة إليه هو أن المادة غير أن ما ينبغي اإلشار      
تشكل في مجلس : ) فالنص جاء بالعبارة التالية , فقط ( األموال  غسل) الجنايات في قضايا 

ويعني ذلك صراحة أنها ...( القضاء األعلى محكمة جنايات تختص في قضايا غسل األموال 
وبالتالي يبقى , لمنصوص عليها في ذات القانون ا( تمويل اإلرهاب ) غير مختصة بقضايا 

ما تقدم م ويتض , لمحاكم الجنايات االختصاص بهذه الجرائم كل ضمن اختصاصها المكاني 
أن االختصاص في الجرائم األصلية المتحصلة منها األموال غير المشروعة يبقى للمحاكم 

 .لمكاني بحسب األحوال المختصة في عموم المحافظات كل ضمن اختصاصها الوظيفي أو ا
وتم تحويل تلك األموال , فإذا افترضنا أن الجريمة األصلية كانت اختالسا ألموال الدولة       

وجريمة تمويل , األصلية والمتمثلة باالختالس , فتكون الجريمتين , لتمويل منظمة إرهابية 
ختصاصها المكاني يمة ضمن حدود ااإلرهاب من اختصاص محكمة الجنايات التي وقعت الجر 

فإذا ما نظرت الدعويين معًا كان على المحكمة تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بتعدد 
 .(0)الجرائم
األموال  غسلتجاه القانون الجديد بتشكيل محكمة جنايات مختصة بقضايا إكما أن        

 غسلع جنايات وهل أنها تختص في جمي, هذه المحكمة عمل سيدفعنا إلى التساؤل عن نطاق 
األموال المرتكبة في عموم المحافظات ، أم انها ستختص بالنظر في جرائم الجنايات المرتكبة 

نجد أنه جاء ( 22)ضمن الحدود اإلدارية للعاصمة بغداد ؟ بالرجوع إلى النص الوارد في المادة 
 غسليا تشكل في مجلس القضاء األعلى محكمة جنايات تختص في قضا: ) بالصيغة التالية 

بغداد الرصافة أو  إستئنافإذًا لم يجعل النص لهذه المحكمة ارتباطا بمحكمة  ...( األموال 
ويعني ما تقدم أن  ،( في مجلس القضاء األعلى ) ها بل جعل تشكيل, الكرخ االتحادية 

ليشمل كافة جنايات , األموال سيكون عامًا  غسلاختصاص هذه المحكمة بالنظر في جنايات 
عدا محافظات إقليم كوردستان العراق كونها غير  –رتكبت أموال وفي أي محافظة األ غسل

وال نرى في هذا  –لمحاكم األقليم مجلس قضاء خاص به حيث مرتبطة بمجلس القضاء األعلى 
                                                           

من , ال يمنع الحكم على المتهم عن أي   من الجرائم االصلية : ) ونصها  2112لسنة ( 39)من القانون رقم ( 2)تالحظ المادة  (1)
م تعدد الجرائم والعقاب المنصوص عليها في قانون وتطبق أحكا, الحكم عن جريمة غسل األموال التي نتجت عن تلك الجريمة 

 (.العقوبات 
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األموال بمجلس القضاء األعلى يعني  غسلألن ارتباط محكمة جنايات , التوجه ما يسوغه 
كما أن ,االتحادية  ستئنافبمهمة هي من اختصاص محاكم اإل إثقال مجلس القضاء األعلى

ارتباطها بمجلس القضاء األعلى هو على خالف السياسة القضائية في البالد والتي تقوم على 
االتحادية كل ضمن اختصاصها المكاني   ستئنافارتباط المحاكم كافة برئاسات محاكم اإل

األموال  غسلجنايات المختصة بجنايات يضاف الى ما تقدم فأن جعل ارتباط محكمة ال
الكرخ أو الرصافة هو األوفق من حيث التطبيق / في بغداد , االتحادية  ستئنافبمحكمة اإل

ذلك العملي وييسر اجراءات المحاكمة ومراجعة أطراف الدعوى وغيرهم إلى المحكمة إلى غير 
نها شأن باقي الجرائم التي شأ, األموال  غسل، ذلك أن جرائم مما تتطلبه اجراءات الدعوى 
ال يوجد في قانونها الخاص , كقوانين المخدرات واألسلحة , تنظم أحكامها قوانين خاصة 

كما أن القضاء العراقي بذاته ال يقوم على مبدأ , إجراءات استثنائية تبرر تخصيص محكمة 
 .التخصص في المحاكمات الجزائية 

مقررة لجريمة غسل األموال في حّدها األقصى من جانب آخر نلحظ أن العقوبات ال      
أي السجن , (0)هي السجن المؤقت 4002لسنة ( 93)من القانون رقم ( 96) وبمقتضى المادة 

وال تزيد على , وبغرامة ال تقل عن قيمة المال محل الجريمة , مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة 
ي أن يكون بكلتا العقوبتين السجن المؤقت ويفهم مما تقدم أن الحكم ينبغ، خمسة أضعاف القيمة 

تساوي قيمة المال محل الجريمة على أن ال تزيد على خمسة , وأن الغرامة نسبيه , مع الغرامة 
 .وب تقدير قيمة المال محل الجريمةمما يتعين معه وألغراض حسم الدعوى وج.. أضعافه 

غير أنها ال تحول دون , انت نسبية و إن ك( الغرامة) إال أن ما ينبغي اإلشارة إليه هو أن  
   : من ذات القانون نّصت على أنه ( 91)من المادة ( أواًل ) فالفقرة , وجوب الحكم بالمصادرة 

يجب الحكم بمصادرة األموال محل الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون ومتحصالتها أو ) 
أو ما يعادلها في , ة الستعمالها فيها أو التي كانت معد, األشياء التي استعملت في ارتكابها 

سواء أكانت في حوزة المتهم أم شخص آخر  , القيمة في حال تعذر ضبطها أو التنفيذ عليها 
آنفة ( 91) من المادة ( ثانيًا ) وبمقتضى الفقرة , ( ي النية نَ دون األخالل بحقوق الغير حسَ 

متلكات اكتسبت من مصادر مشروعة تخضع متحصالت الجريمة التي تختلط بم: ) الذكر فأنه 
                                                           

خمسة عشر سنة ( 12)يعاقب بالسجن لمدة ال تزيد على : ) ما نصه  2112لسنة  39من القانون رقم ( 35)جاء في المادة  (1)
 ...(وبغرامة 
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من هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصالت ( أواًل ) للمصادرة المنصوص عليها في البند 
إذ ال يعفى المتهم من مسؤولية الحكم بالمصادرة وتنفيذها اختالط المال المتحصل , ( وثمارها 

 . من جريمة بمال مشروع 
ال يحول انقضاء :) المذكورة آنفًا فأنه ( 91)من المادة ( ثالثًا )  كما أنه وبمقتضى الفقرة     

الدعوى الجزائية دون الحكم بمصادرة األموال المتحصلة من عمليات غسل األموال أو تمويل 
فهو يسري على جميع أسباب انقضاء الدعوى , والنص بهذه الصيغة جاء مطلقًا , ( اإلرهاب 

 .الجزائية كالوفاة والعفو 
سواء أكانت محاولة التهرب من خالل , ومن أجل قطع دابر التهرب من حكم المصادرة       

فقد جاء المشرع بنص حازم , عقد أو اتفاق أو أي أداة قانونية أخرى كالهبة والمقايضة واإلجارة 
قع ي) : من ذات القانون ونصها ( 91) من المادة ( رابعًا ) عن هذه المسألة وهو ما أكدته الفقرة 

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

مع عدم األخالل بحقوق الغير , المتعلقة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب , متحصالت جريمة 
 :ويستفاد من األحكام المتقدمة ما يأتي ، (النية َنيحسَ 
وال تزيد على خمسة أضعافه  , ن الغرامة ال تقل بأي حال عن قيمة المال محل الجريمة إ -0

كما ليس ، فليس للمحكمة أن تنزل عن هذا الحد مهما كانت األسباب الداعية للرأفة بالمتهم 
 .للشدة مع المتهم الداعية ابلها أن تتجاوز حدها األعلى مهما كانت األسب

ينبغي أن تكون بما يعادل  –في حالة تعذر ضبط األموال أو التنفيذ عليها  –ن المصادرة إ -4
 .فمضاعفة القيمة وردت في الغرامة فقط , ال أقل من هذه القيمة وال أكثر , قيمتها فقط 

أن تنزل بعقوبة  غير أن للمحكمة, ال تزيد على خمس عشرة سنة , ن عقوبة السجن مؤقتة إ -9
السجن المؤقت إلى الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر إذا ما ارتأت أن هناك من األسباب ما 

 .من قانون العقوبات  (094/9)يدعو للرأفة بالمتهم عماًل بنص المادة 
فهذا يعني أن , وحيث أن للمحكمة النزول بالعقوبة إلى الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر   -2

غير أن ما تجدر اإلشارة إليه هو أن عقوبة السجن في , كم مع وقف التنفيذ للمحكمة أن تح
هي السجن مع الغرامة وجوبًا  4002لسنة  (93)جنايات غسل األموال بمقتضى القانون رقم 

دلت المحكمة كم مع إيقاف التنفيذ فيما لو استوالتساؤل يمكن أن ُيثار بمدى إمكانية الح, 
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هل من الممكن و الحبس مدة سنة ؟ الى ن العقوبات فنزلت بالعقوبة من قانو  (094/9)بالمادة 
 .أن يشتمل قرار اإليقاف على عقوبتي الحبس والغرامة معًا ؟

 (022)ولغرض إيضاح الصورة نذكر ما ورد في المادة , وألهمية التساؤل , وقبل اإلجابة      
أو جنحة بالحبس مدة ال تزيد على للمحكمة عند الحكم في جناية : ) من قانون العقوبات ونصها 

إذا لم يكن قد سبق الحكم على المحكوم , سنة أن تأمر في الحكم نفسه بإيقاف تنفيذ العقوبة 
ورأت من أخالقه وماضيه وسّنه وظروف جريمته ما يبعث على , عليه عن جريمة عمدية 

يقاف التنفيذ على العقوبة وللمحكمة أن تقصر إ, االعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة 
ذا حكم بالحبس ، أو تجعله شاماًل للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير االحترازية , األصلية  وا 

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

لكن ليس لها قطعًا أن تقصره , أن تقصر إيقاف التنفيذ على عقوبة الحبس فقط  –جوازًا كذلك  –
ويعني ما تقدم جواز الحكم مع إيقاف التنفيذ في جريمة غسل األموال بما , على عقوبة الغرامة 

 .فيها جنايات هذا النوع من الجرائم 
جريمة غسل األموال من الجرائم االقتصادية المؤثرة في النظام االقتصادي والمالي وحيث أن     

فقد ذهبت ,  (0)بل هي من الجرائم المشجعة على شيوع جرائم الفساد المالي واإلداري, للدولة 
األموال إلى منع الحكم مع وقف التنفيذ في جريمة غسل  غسلبعض التشريعات العربية الخاصة ب

فتخفيف عقوبة الجريمة والنزول بها إلى , وبتقديرنا المتواضع فأن لهذا االتجاه ما يبرره ،  األموال
فتنزل المحكمة بعقوبة , أما أن يستفاد من عامل الرأفة بالمتهم مرتين , الحبس يكفي رأفة بالمتهم 

ألموال ا غسلفمثل هذه الصورة من الرأفة في جناية , ثم تقرر وقف تنفيذها , السجن إلى الحبس 
 .ويشجع غيرهم على سلوك ذات الطريق, من شأنه أن يشجع مرتكبي هذه الجرائم على تكرارها 

ومن خالل الوقائع المعروضة على القضاء في ظل , وجدير بالذكر أن التطبيق العملي    
مع , (  4002لسنة  39األموال الصادر باألمر رقم  ليغسقانون مكافحة ) , القانون الملغي 

                                                           
أطروحة دكتوراه  –د اإلداري في العراق دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفسا –صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي  (1)

 . 82-18ص – 2118 –مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد 
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 فقد,   (0)األموال في ظل ذلك القانون هي الحبس غسلرة إلى أن العقوبة المقررة لجريمة اإلشا
وقف تنفيذ الحكم الصادر بالحبس ولخطورة هذه الجرائم   تضمنلوحظ هناك العديد من قراراتها ت

لغرض الحد من عمليات غسل ) : 4002لسنة  (93)حيث أن من األسباب الموجبة للقانون رقم 
وتسارع , وتمويل اإلرهاب التي أصبحت متفاقمة في العصر الحاضر إلى حٍد كبير األموال 

والذي أتاح التنوع في أساليب االحتيال , التطور التكنولوجي في العمل المصرفي وقطاع األموال 
ولمواجهة األنشطة اإلجرامية , ولما يسببه ذلك من آثار ضاره على االقتصاد والمجتمع , المالي 

شرع هذا , ولتقرير عقوبات لمرتكبي تلك الجرائم ... والحد منها , أساليبها المستجدة ومكافحة 
لذا ولألسباب واألغراض اعاله وألن المسألة متروكة لتقدير المحكمة كان المقتضى ( القانون 

  .القانوني التشدد عند فرض العقوبة تحقيقًا للردع العام والخاص
تراوحت العقوبات المقررة لها بين , ضمن جرائم جن  متعددة وجدير بالذكر أن القانون ت     

والحبس مدة ال تزيد على ثالث سنين مع الغرامة أو , (4)الحبس مع الغرامة أو بإحداها 
, (2)والحبس مدة ال تزيد على سنة, (2)والحبس مدة ال تزيد على سنتين مع الغرامة , (9)بإحداها

محكمة ) من اختصاص  4002لسنة  (93)القانون رقم  وهذه الصور من التجريم ستبقى في ظل
كونها من جرائم , ( األموال  غسلبقضايا النزاهة والجرائم االقتصادية وجريمة  المختصةالجن  
غير أن ما تجدر اإلشارة إليه هو أن المحكمة تتقيد في مقدار الغرامات بما هو محدد , الجن  

في حال تعذر تحصيل الغرامة هل  –األول : ة تساؤلين وبالتالي يمكننا إثار , في هذا القانون 
إن  –للمحكمة المختصة استبدال الغرامة بالحبس ؟ وهي القاعدة المتبعة في هذا الشأن ؟ والثاني 

فهل ,  4002لسنة  (93)من القانون رقم ( 29)و ( 96)في المادتين ( نسبية ) الغرامة وردت 
أم يحكم بها على وجه التضامن على , الدعوى الواحدة يحكم بها على كل متهم على انفراد في 

 .المتهمين في الجريمة الواحدة فاعلين وشركاء؟

                                                           
محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة االقتصادية وغسل ) القرارات الصادرة عن : من ذلك على سبيل المثال  (1)

 21/2/2115في  2112/ج/ 292و,  21/3/2115في  2112/ج/132و,  18/2/2112في  2112/جزاء/58بالعدد ( األموال 
 (.غير منشورة ) 
 . 2112لسنة  39من القانون رقم  (22و  21)تالحظ المادتين  (2)
 .من القانون ذاته  (22و 39)تالحظ المادتين  (3)
 .من القانون ذاته  (23)تالحظ المادة  (2)
 .من القانون ذاته  (21)تالحظ المادة  (2)
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لذا , لم يعالج هذه الحالة  4002لسنة  (93)وجوابًا على التساؤل األول نلحظ بأن القانون رقم  
القانون األصل  كونه, ينبغي الرجوع إلى األحكام القانونية العامة الواردة في قانون العقوبات 
 .(0)والمرجع لكافة القوانين العقابية بما لم يرد فيها نص خاص يعالج الحالة

إذا حكمممممم  -0: )ممممممن قممممانون العقوبممممات نجممممد أنهممممما تممممنص علممممى أنممممه  39وبممممالرجوع إلممممى المممممادة   
علمممممى مجمممممرم بالغراممممممة سمممممواء أكانمممممت ممممممع الحمممممبس أم بدونمممممه فللمحكممممممة أن تقضمممممي بحبسمممممه عنمممممد 

مممممممدة معينممممممة ال تزيممممممد علممممممى نصممممممف الحممممممد األقصممممممى المقممممممرر للجريمممممممة إذا عممممممدم دفعممممممه الغرامممممممة 
ذا كانمممممت الجريممممممة معاقبمممممًا عليهممممما بالغراممممممة فقمممممط -4 .كانمممممت معاقبمممممًا عليهممممما بمممممالحبس والغراممممممة  وا 

فتكممممون مممممدة الحممممبس الممممذي تقضممممي بممممه المحكمممممة فممممي حالممممة عممممدم دفممممع الغرامممممة يومممممًا عممممن كممممل , 
 .(4)(في جميع األحوال عن ستة أشهر  خمسين ألف دينار على أن ال تزيد مدة الحبس

 :وعند التدقيق وتحليل النص المتقدم يالحظ أمرين 
( السجن مع الغرامة ) قررت عقوبة  4002لسنة  (93)من القانون رقم  (96)إن المادة  –األول 

منها  (0)ذلك أن الفقرة , المشار إليها آنفًا  39وهذه الحالة لم يعالجها قانون العقوبات في المادة 
فلكل ( السجن ) غير ( الحبس ) و , ( الحبس مع الغرامة ) عالجت حالة اجتماع عقوبة 
معالجة الحالة باستحداث نص خاص  كان المقتضى القانونيلذا , مصطل  معناه الخاص قانونًا 

 .يضع قاعدة عامة الستبدالها  4002لسنة  (93)في القانون رقم 
ع الغراممممممة أو بإحمممممداها وتعمممممذر استحصمممممال مبلممممم  الغراممممممة فمممممي حالمممممة الحكمممممم بمممممالحبس مممممم –الثااااااني 

( 24)و ( ثانيممممماً /93)فمممممي الممممممواد  كمممممما همممممو الحمممممال فمممممي الجمممممرائم الممممموارد ذكرهممممما, ألي سمممممبب كمممممان 
ففمممممممي همممممممذه الحالمممممممة يفتمممممممرض تطبيمممممممق ,  4002لسمممممممنة  (93)ممممممممن القمممممممانون رقمممممممم ( 22)و ( 29)و

 .ليها آنفًا عقوبات المشار إ( 39)من المادة ( 0)النص الوارد في الفقرة 
األمممممموال همممممي غيمممممر الغراممممممات المنصممممموص  غسممممملوحيمممممث أن الغراممممممات فمممممي قمممممانون مكافحمممممة      

, (9)بمممممل همممممي غراممممممات باهضمممممه ,  4001لسمممممنة ( 6)عليهممممما فمممممي قمممممانون تعمممممديل الغراممممممات رقمممممم 
فمممممأن ذلمممممك سممممميدفع بمممممالكثير ممممممن المحكمممممومين بغراممممممات عاليمممممة  –وبتقمممممديرنا المتواضمممممع  –عليمممممه 

                                                           
 . 332ص –السابق  المصدر –د نجيب حسني محمو.د  (1)
 . 2118لسنة ( 5)من المادة أعاله وصار نصها هكذا بمقتضى القانون رقم ( 2)عدلت الفقرة  (2)
منه ( 22)و ( 21)تصل إلى مائة مليون دينار كما في المادتين  2112لسنة ( 39)يالحظ أن الغرامة وبمقتضى القانون رقم  (3)

وقد يكون المال , منه ( 35)بمقتضى المادة ( عن قيمة المال محل الجريمة و ال تزيد على خمسة أضعافه  ال تقل) وتكون نسبية 
 .محل جريمة بمئات الماليين وربما بالمليارات 
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نممممممص يعممممممالج حالممممممة االسممممممتبدال ضمممممممن القممممممانون رقممممممم  اليوجممممممد أنممممممه اً علممممممم, إلممممممى عممممممدم التسممممممديد 
 . 4002لسنة  (93)

فمممممميالحظ أن المشممممممرع العراقممممممي , أمممممما بصممممممدد التسمممممماؤل الثمممممماني المتعلممممممق بالغراممممممة النسممممممبية        
إذا  -0: ) ممممممممن قمممممممانون العقوبمممممممات حيمممممممث جممممممماء فيهممممممما وبمممممممالنص ( 34)خصمممممممها بمممممممنص الممممممممادة 

حكمممممم واحمممممد لجريممممممة واحمممممدة سمممممواء كمممممانوا فممممماعلين أم شمممممركاء حكممممم بالغراممممممة علمممممى عمممممدة متهممممممين ب
 .فالغرامة يحكم بها على كل متهم على انفراد فيما عدا عقوبة الغرامة النسبية , 
الغرامة النسمبية يحكمم بهما باإلضمافة إلمى العقوبمة األصملية بنسمبة تتفمق ممع الضمرر النماتج عمن  -4

ويحكممم بهمما علممى المتهمممين فممي , ني مممن الجريمممة الجريمممة أو المصمملحة التممي حققهمما أو أرادهمما الجمما
جريممة واحمدة علمى وجمه التضمامن سمواء كمانوا فماعلين أم شمركاء مما لمم يمنص القمانون علمى خممالف 

مممن القممانون رقممم ( 29)و ( 96)ويعنممي ممما تقممدم أن الغرامممة النسممبية الممواردة فممي المممادتين , ( ذلممك 
وعلمممى وجمممه , هممممين فمممي المممدعوى الواحمممدة ينبغمممي الحكمممم بهممما علمممى جميمممع المت 4002لسمممنة  (93)

ونمممرى بمممأن همممذا الحكمممم يصمممب فمممي صمممال  المتهممممين . وسمممواء كمممانوا فممماعلين أم شمممركاء , التضمممامن 
 .األموال غسلبارتكاب جرائم 

كثيرًا ما يكون للشخص , األموال  غسلومنها جريمة , وجدير بالذكر أن الجرائم االقتصادية   
لذا يقرر المشرع عقوبات مناسبة , ما كثيرًا ما ترتكب لمصلحته ورب, المعنوي دور في ارتكابها 

نصت على عقاب المؤسسة المالية  4002لسنة  (93)من القانون رقم ( 93)فالمادة , (1)لطبيعته
كما أكد المشرع على فرض عقوبة الغرامة والمصادرة عن الجريمة التي , بغرامة حددها النص 

( 26)و مديروه أو وكالؤه لحسابه وباسمه وذلك بمقتضى المادة يرتكبها ممثلوا الشخص المعنوي أ
يكون الشخص ) أكد المشرع على أن( 26)من المادة ( ثانيًا ) وفي الفقرة , من ذات القانون 
عن الوفاء بما حكم به  من عقوبات مالية وتعويضية إذا كانت بالتضامن المعنوي مسؤواًل 

 (.لديه و باسمه ولصالحه الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين 
شخصممممميه يتحملهممممما مرتكمممممب الجريممممممة وشمممممركاؤه   -كقاعمممممدة عاممممممة  -وجمممممدير بالمممممذكر ان العقوبمممممة 

ممممممن مخالفمممممات لصمممممال  ( السممممملف)عمممممما ارتكبمممممه ( الخلمممممف)ان وجمممممدوا ، وبالتمممممالي ال يمكمممممن مسممممماءلة 
 : الدائرة التي كان يعمل فيها ، وفي هذا السياق قرار لمحكمه جن  الرصافة جاء فيه 

                                                           

رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية  –( دراسة مقارنة) المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية  –باسل عبد اللطيف يوسف (1)

 .12ص – 1915 –بجامعة بغداد القانون 
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اذا أثبمممممت الممممممتهم الممممممدير المفممممموض لالسمممممتثمار انمممممه لمممممم يكمممممن يشمممممغل المنصمممممب بتممممماري  ارتكممممماب ) 
و القممممممرار المممممممذكور مصممممممدق ،  (0) (المخالفممممممة ، فممممممال يمكممممممن مسمممممماءلته عممممممن مخالفممممممة أرتكبهمممممما سمممممملفه

وجممممممد ان قممممممرار االفممممممراج صممممممحي  ... لممممممدى التممممممدقيق والمداولممممممة : ) تمييممممممزًا وقممممممد جمممممماء فممممممي القممممممرار 
ن ، الن المممممممتهم لممممممم يكممممممن يشممممممغل منصممممممب المممممممدير المفمممممموض وقممممممت وقمممممموع الفعممممممل  وموافممممممق للقممممممانو 

وبمممممممذلك ال يكمممممممون مسمممممممؤواًل عمممممممن همممممممذه االفعممممممممال ، وانمممممممما الممممممممدير المفممممممموض المممممممذي كمممممممان يشممممممممغل 
المنصمممممممب وقمممممممت الفعمممممممل ، وحيمممممممث ان المحكممممممممة اشمممممممعرت قاضمممممممي التحقيمممممممق باتخممممممماذ االجمممممممراءات 

قممممت وقمممموع الفعممممل وان الحكممممم قضممممى القانونيممممة بحممممق المممممدير المفمممموض السممممابق الممممذي كممممان يعمممممل و 
  .(4)...(فتكون وجهة النظر القانونية سليمة لذا قرر تصديقه( م)باالفراج عن المتهم 

وأخيمممممرًا تجمممممدر اإلشمممممارة إلمممممى أن المشمممممرع بعمممممد أن قمممممرر فمممممرض عقوبمممممات معينمممممة بحمممممق الممتنمممممع    
 أو قممممممممدم معلومممممممممات غيممممممممر, عممممممممن تقممممممممديم اإلبممممممممال  عممممممممن المعممممممممامالت المشممممممممبوهة إلممممممممى المكتممممممممب 

أو أفصممممم  للزبمممممون أو المسمممممتفيد أو لغيمممممر السممممملطة المختصمممممة بتطبيمممممق أحكمممممام , صمممممحيحة عممممممدًا 
ممممممن الممممممادة ( ثانيممممماً ) همممممذا القمممممانون بمممممأي إجمممممراء ممممممن إجمممممراءات التحمممممري وذلمممممك بمقتضمممممى الفقمممممرة 

منمممممممه فقمممممممرر عمممممممذرًا معفيمممممممًا ممممممممن ( 21)عممممممماد وبمقتضمممممممى الممممممممادة ثمممممممم , ممممممممن ذات القمممممممانون ( 93)
  أي سمممممملطة مختصممممممة بوجممممممود اتفمممممماق جنممممممائي الرتكمممممماب جريمممممممة العقوبممممممة لكممممممل مممممممن بممممممادر بممممممإبال

وعمممممن المشمممممتركين فيمممممه قبمممممل وقممممموع الجريممممممة وقيمممممام السممممملطة , األمممممموال أو تمويمممممل اإلرهممممماب  غسمممممل
 .المختصة بالبحث واالستقصاء عن أولئك الجناة 

كمممممممما أن للمحكممممممممة المختصمممممممة اإلعفممممممماء ممممممممن العقوبمممممممة أو تخفيفهممممممما إذا حصمممممممل المممممممبال  بعمممممممد     
يمممممة بشممممرط أن يسممممهل القممممبض علممممى الجنمممماة وضممممبط األممممموال محممممل الجريمممممة  وتمثمممممل وقمممموع الجر 
ة فممممي التلمممموي  بالعقمممماب لمممممن لممممم يبممممادر بممممماإلبال  سياسممممة جنائيممممة متوازنمممم, اسممممة بنظرنمممما هممممذه السي

لمممممن  –أو تخفيفهمممما فممممي حمممماالت معينممممة  –وباإلعفمممماء مممممن العقوبممممة , األممممموال  غسمممملعممممن جممممرائم 
ل ذلمممممك االبمممممال  نوعمممممًا ممممممن التعممممماون المنشمممممود ممممممع السممممملطة فمممممي إذ يمثممممم, فعممممماًل بممممماإلبال   ريبممممماد

وضمممممبط األمممممموال ذات , والقمممممبض علمممممى مرتكبيهممممما , األمممممموال  غسممممملسمممممبيل الكشمممممف عمممممن جريممممممة 
 .الصلة بالجريمة

 
                                                           

 .(منشور غير) 11/3/2112 في 2112/ ج/122 رقم الرصافة جنح ةمحكم قرار (1)
 (منشور غير) 2112/ 3/2 في 2112/ جزاء/ 311 رقم التمييزية الهيئة/ االتحادية الرصافة بغداد ستئنافإ محكمه قرار( 2)
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 المبحث الثالث

 األموال والتعاون الدولي في مكافحتها غسلأساليب الوقاية من جريمة 

ولكونها تتسم , ها في مكافحة هذا النوع من الجرائم ال تكفي النصوص العقابية لوحد        
ورقابة , بالطابع االقتصادي فهي تتطلب خبرة ودراية في مجال الرقابة من جهات فنية متخصصة 

أمنية من أجهزة مدربة ومقتدرة ومزودة بمعلومات تكفي للتعرف على وسائل و أساليب مرتكبي 
ائية الداخلية ال تكفي قطعًا إن لم يكن هناك تعاون كما أن السياسة الوق, األموال  غسلجريمة 

هذين المحورين ستكون محاًل للبحث في ,  (0)دولي في مكافحتها بسبب الطابع الدولي لهذه الجرائم
 :مطلبين وكاآلتي 

 المطلب األول

 األموال غسلأساليب الوقاية من جريمة 

مصرفي على وجه الخصوص أمرًا الزمًا وال, لما كان تدخل الدولة في المجال المالي عمومًا    
وللتوسع الكبير في النشاط المصرفي في , بسبب أهمية النشاط المصرفي في الحياة المعاصرة 

كيانًا اقتصاديًا معتبرًا كمؤتمن  –الحكومية واألهلية  –فقد أصبحت المصارف , عصرنا الحاضر 
وكذلك بالنسبة للدولة ومؤسساتها , (  المعنوية) و ( الطبيعية ) مهم وضروري بالنسبة لألشخاص 

 .اإلدارية والمالية كافة 

األموال منها ما له طابع تجاري خارج النطاق المصرفي كاستبدال  غسلوحيث أن جريمة    
أو عن طريق شراء , العملة المحلية باألجنبية أو العكس عن طريق مكاتب الصيرفة أو خارجها 

األموال هي بحاجة إلى رقابة  غسلوهذه الصور من , قارات الذهب والمجوهرات والسيارات والع
األموال في الغالب تتعلق بأموال طائلة  وهي  غسلغير أن جريمة , األجهزة األمنية المتخصصة 

لذا تكون  –أهلية كانت أم حكومية  –بحاجة في مرحلة من مراحلها إلى التعامل مع المصارف 
همية مع ضرورة الحفاظ على السرية المصرفية كحق شخصي الرقابة المصرفية أمرًا على غاية األ

 .(4)للزبائن
ومع ذلك فأن تلك السرية ينبغي أن ال تحول دون وجود نوع من الرقابة الفنية المتخصصة      

لذا نلحظ أن المشرع خطا في هذا المجال خطوات , على عمل المؤسسات المالية واإلدارية كافة 

                                                           

 للحقوق، تكريت جامعة مجلة العراقية التشريعات في الفساد ةلمكافح ونيالقان االساس( القانوني المشاور) علي فاضل خلدون (1)

 .381 -319 ص 2118(  1) الجزء( 2) العدد( 2) المجلد
 . 91ص – 2112 –اإلسكندرية  –منشأة المعارف  –مكافحة غسل األموال  –سمير الخطيب . د (2)
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أو بمقتضى ,  4002لسنة ( 32)متسارعة لتحقيق هذه الرقابة سواء بموجب قانون المصارف رقم 
 (. األموال وتمويل اإلرهاب  غسلقانون مكافحة )  4002لسنة ( 93)انون رقم الق
   : منه تشكيل مجلس يسمى ( 2)قرر المشرع وبمقتضى المادة , وعلى صعيد القانون األخير   
يتكون من محافظ البنك المركزي العراقي , ( مجلس مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) 

قاضي ال يقل صنفه عن الصنف الثالث ) ة عشر آخرهم في التسلسل وعضوية ثالث, رئيسًا 
ونظرًا لما يتمتع به القضاء من مركز متميز بين المراكز , ( يرشحه مجلس القضاء األعلى 

أو ان ال يكون , ن القاضي المنسب رئيسًا للمجلس و فقد كان ينبغي إن يك, الوظيفية في الدولة 
أما إدراجه في آخر القائمة فما ذلك ,  من مبدأ استقاللية القضاء من بين األعضاء مطلقًا أنطالقاً 

رسم سياسات وبرامج مكافحة : مع اإلشارة إلى أن للمجلس مهام متعددة من أهمها , بحسن التقييم
عمامها  ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة لسياسات , غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومتابعتها وا 

و إقتراح تحديد جهات رقابية معينة ألغراض تطبيق , مويل اإلرهاب مكافحة غسل األموال وت
 .  (0)أحكام هذا القانون

مكتب مكافحة غسل األموال ) من ذات القانون إنشاء ( 1)كما قرر المشرع وبموجب المادة   
منه تلقي البالغات والمعلومات أو ( 3)ومن أهم مهامه وبمقتضى المادة ( وتمويل اإلرهاب 

عليها عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن متحصالت جريمة أصلية أو غسل أو الحصول 
حالة ، تمويل إرهاب من جهات اإلبال   وللمكتب على ضوئها تحليل تلك البالغات والمعلومات وا 

أو تتعلق , ما يقوم منها على أسس معقولة لالشتباه في عملية غسل األموال أو تمويل اإلرهاب 
شعار الجهات  (4)بجريمة أصلية إلى رئاسة اإلدعاء العام إلتخاذ اإلجراءات القانونية بصددها وا 

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

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

                                                           
 . 4002لسنة ( 93)م من القانون رق( 1)تالحظ تفاصيل  مهام المجلس في المادة  (0)
حيث  4002لسنة ( 93)من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ( 0)من المادة ( ثامن عشر ) تالحظ الفقرة  (4)

 (.أصلية أي عملية يعتقد أنها تتضمن جزئيًا أو كليًا أموال متحصلة من جريمة : ) بأنها ( العملية المشبوهة )عرفت 



38 
 

سواء من , (1)في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من أي شخص علم بوقوعها
 .(9)أو ممن يحق لهم األخبار جوازاً , (4)المكلفين وجوبًا باألخبار

لس مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  أو إلى موظفي  مجغير أن ما يرد إلى موظفي    
لذا ال يجوز لهم , من معلومات تتمتع بالسرية , مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

إفشاءها سواء أطلع عليها الموظف أو علم بها بشكل مباشر أو غير مباشر كما ال يجوز له 
ويستمر هذا الحظر إلى , إال ألغراض هذا القانون اإلفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت 

ويسري الحكم المتقدم كذلك على األشخاص الذين يحصلون على , ما بعد انتهاء خدمة الموظف 
 . (2)مثل هذه المعلومات بمقتضى اتصالهم الرسمي بالمجلس أو المكتب 

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

وهذا التوجه في ,  (2)(جريمة ارتكبت أثناء تأدية وظيفته الرسمية أو بسببها إال بأذن من المحافظ 
شرع العراقي بتعديله لقانون للموظفين عفى عليه الزمن وتجاوزه الم –ولو محدودة  –من  حصانة 

لغائه الفقرة  ذلك ألن مثل هذا النص , (6)منه (096)من المادة ( ب)أصول المحاكمات الجزائية وا 
كما ليس هناك ما يبرر من  , هذا من جهة , يشكل قيدًا على ممارسة السلطة القضائية لمهامها 

مع العلم أن المجلس هو , مجلس هذه الحصانة المحدودة لموظفي المكتب وعدم منحها لموظفي ال
 .في موقع متقدم للسلم الوظيفي

اإلحالة على ) ومع ذلك البد من األشارة إلى أن هذه الحصانة محدودة وقاصرة على      
ويفهم من ذلك أن تحريك الدعوى الجزائية و اتخاذ اإلجراءات المقتضية ضد , فقط ( المحاكمة 

إذ من صالحية قاضي , ولة بوجوب الحصول على األذن المتهم خالل مرحلة التحقيق غير مشم
غير , التحقيق أن يتخذ من اإلجراءات ما يراه مناسبًا كالقبض والتوقيف واستكمال كافة اإلجراءات 

أنه إذا ما توافرت أدلة تكفي لإلحالة على المحكمة المختصة عندها تتوقف صالحية قاضي 
 .  العراقي أي محافظ البنك المركزي ذن المحافظالتحقيق باإلحالة على وجوب الحصول على إ

                                                           

 .المعدل  0310لسنة ( 49)من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( أ/0)تالحظ المادة (1)
 . القانون ذاتهمن ( 21)تالحظ المادة  (4)
 . القانون ذاتهمن ( 21/1)تالحظ المادة  (3)
 . 2112لسنة ( 39)من القانون رقم ( 23)تالحظ المادة  (2)
 (.محافظ البنك المركزي العراقي)  2112لسنة  39من القانون رقم ( 1)من المادة ( ثانيا  ) يقصد بالمحافظ بمقتضى الفقرة  (2)
 . 2111لسنة  8ملغاة بالقانون رقم ( 135) من المادة ( ب)الفقرة  (5)
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وبسبب التوسع الكبير في النشاط ,  4002لسنة ( 32)وأما على صعيد قانون المصارف رقم     
كون المصارف هي الجانب األبرز في إدارة التعامالت المالية  , ولدعم هذا النشاط , المصرفي 

النشاط المصرفي وسمة واضحة في عملياته  لذا أصبحت السرية قاعدة أساسية من قواعد دعم
غير أن تلك السرية ينبغي أن ال تحول , سواء كان ذلك لمصلحة المصرف أم لمصلحة زبائنه 

دون وجود نوع من الرقابة الفنية المتخصصة على عمل المؤسسات المالية كافة بما فيها 
 . (0)تعلق بالمصرف أو زبائنهوقد تقتضي هذه الرقابة االطالع على معلومات سرية ت, المصارف 

قد تضمن أحكامًا عامة تمثل أسس  4002وجدير بالذكر أن الدستور العراقي الصادر سنة    
ومن هذه , ومن المبادئ المهمة في كل دستور تحديد الحقوق , السياسة التشريعية لسائر القوانين 

ك وكيف ينمي ويطور وكم يمل, الحقوق حماية الخصوصية الشخصية لذمة الشخص المالية 
ومن الطبيعي القول إذًا أن السرية المصرفية لتعامالت الشخص , ملكيته في حدود القانون 

هذا الحق ألهميته نصت , المصرفية هي جزء ال يتجزأ من حقه في حماية الخصوصية الشخصية 
لحق في لكل فرد ا –أواًل : ) من الدستور ونصها ( 01)من المادة ( أواًل ) عليه الفقرة 

 ...(.الخصوصية الشخصية 
وبالرجوع إلى التشريعات العراقية المختلفة نجد أن هناك نصوصًا عدة في قوانين مختلفة     

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

ويكون محظورًا إعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إال بموافقة , وخزائنهم لديه 
وفي حالة وفاة العميل إال بموافقة ممثله القانوني أو أحد ورثة العميل , خطية من العميل المعني 

في خصومة  أو من المدعي العامأو إال بقرار جهة قضائية مختصة , أو أحد الموصى لهم 
ويظل هذا  ، أو بسبب إحدى الحاالت المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون , قضائية قائمة 

وما نأخذه ( الحظر قائمًا حتى لو انتهت العالقة بين العميل والمصرف ألي سبب من األسباب
 :لسببين( عبارة أو من المدعي العام)على النص أنه ال داعي لذكر 

أو )وبالتالي فأن العبارة الواردة في النص , ألن المدعي العام هو جهة قضائية كذلك  –األول   
 . تفي بالغرض( إال بقرار من جهة قضائية مختصة 

                                                           
 –( دراسة مقارنة ) المسؤولية الجزائية الناشئة عن االعتداء على سرية الحسابات المصرفية  –خليل يوسف جندي الميراني  (1)

 . 12ص  – 2113 –دمة إلى كلية القانون بجامعة الموصل رسالة ماجستير مق
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نما له أن يطلب ذلك من الجهة القضائية , وألن المدعي العام ال يصدر قرارات  –الثاني  وا 
 .ق أم في مرحلة المحاكمةسواء كان ذلك في مرحلة التحقي, المختصة 

واضحًا في , وجيزًا في كلماته , وحيث أن النص القانوني ينبغي أن يكون دقيقًا في عباراته     
ومن جهة أخرى  ، (أومن المدعي العام: ) حذف العبارة التالية  لذا كان المقتضى القانوني ,مراده 

صرف أن يمتنع عن تزويد القضاء فليس للم, فأن صراحة النص تعني أن ال سرية على القضاء 
 (0)بالمعلومات التي يطلبها بحجة السرية بهدف الوصول إلى قرار عادل فيما يجري به التحقيق 

األموال  أصب  واجبًا  فاإلبال   غسلبل إن تزويد المحاكم بالمعلومات  وبخاصة ما يتعلق منها ب
طلبات القضاء بتزويده بالمعلومات كما أن االستجابة ل, األموال واجب  غسلعن أفعال تتصل ب

وكذلك فأن عدم التعامل مع المؤسسات المالية , عن مثل هذه االفعال وما يتصل بها واجب 
من قانون مكافحة غسل ( 04)هذه الواجبات قررها المشرع في المادة , المحظورة هو واجب أيضًا 

إبال  المكتب  –أ  –خامسًا ) : ومما جاء فيه  4002لسنة ( 93)األموال وتمويل اإلرهاب رقم 
سواء تمت هذه العملية أم لم , فورًا بأية عملية يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب 

 .وعلى وفق نموذج اإلبال  الذي يعده المكتب لهذا الغرض , تتم 
نية من هذا البند المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانو ( أ)يستثنى من حكم الفقرة  -ب

إذا كان حصولهم على المعلومات المتعلقة بتلك المعاملة في الحالة التي , والمحاسبية المستقلين 
 .يخضعون فيها للسرية المهنية 

 .وعلى وجه السرعة , تزويد المكتب بالمعلومات والمستندات التي يطلبها  -سادساً 
 .د طلبهاتقديم السجالت كافة إلى المحاكم والجهات المختصة عن –سابعًا 
أو عالقات , أو الدخول في عالقات عمل معها , عدم التعامل مع المصارف الصورية  –ثامنًا 

أو مع المؤسسات مرسل إليها تسم  باستخدام حساباته مع مصارف , مصرفية ُمراسلًة معها 
 .صورية 
 (.ورة عالمياً عدم التعامل مع أية مؤسسة ماليه تقدم خدماتها للمؤسسات المالية  المحظ  -تاسعاً 

                                                           
من ( 22: )من ذلك المواد , مع أن تشريعات أخرى تنص على وجوب الحفاظ على السرية المتعلقة بالعمل الوظيفي والمهن  (1)

 1959لسنة  111من قانون العقوبات رقم ( 231)و  2112لسنة ( 21)قانون البنك المركزي العراقي الصادر باألمر رقم 
من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 2)و , المعدل  1919لسنة ( 111)من قانون االثبات رقم ( 88)و , المعدل 

إال ان ما يتخذه القضاء من قرارات بشأن تزويده بالمعلومات واجبة النفاذ بهدف كشف الجرائم ومعاقبة , المعدل  1991لسنة  12
 . مرتكبيها 
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ويفهم مما تقدم أن المصارف ملزمة قانونًا بالتحري عن مشروعية ما يقدم من مستندات وشرعية    
من ذلك قرار , وعلى هذا النهج سار القضاء العراقي في قراراته , مصدر األموال المتعامل فيها 

لدى : ) حيث جاء فيه  ,الهيئة التمييزية   /بغداد الرصافة االتحادية  إستئنافلرئاسة محكمة 
.... التدقيق والمداولة وجد أن الالئحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية قرر قبولها شكاًل 

ألن محكمة الجن  , ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحي  ومخالف للقانون 
المركزي تقديم مستندات حيث ورد في إفادة ممثل البنك , أصدرت الحكم قبل إكمال تحقيقاتها 

ألن , تخاذ األجراء القانوني المناسب بحق مقدم هذه المستندات أوكان على المحكمة , مزورة 
كما ذكر المتهمان أن مصرفهم اعترض على كتاب البنك , شكل جريمة يالفعل في حال ثبوته 

ومة إقليم وأن االعتراض قدم إلى حك, المركزي الذي يشير إلى عدم صحة تلك المستندات 
كما وجد , الدعوى  يجة االعتراض ألن ذلك مؤثر في حسموكان على المحكمة ربط نت, كردستان 

أن المحكمة لم تتحقق عن مشروعية مصدر األموال التي بموجبها تم شراء العملة األجنبية عبر 
والتحقق  ,المزاد في البنك المركزي والمودعة في حسابات المصرف الذي يتولى إدارته المتهمان 
من ( 01)من المشروعية ألن المصرف ملزم بالتحري عن المبال  والزبائن على وفق حكم المادة 

وحيث أن المحكمة أصدرت الحكم محل الطعن قبل إكمال ما تقدم ,  االموال ليغسمكافحة قانون 
ة في لذلك قرر نقض الحكم المميز وكافة القرارات الصادر , فيكون قد صدر قبل أوانه , ذكره 

عادة اإلضبارة إلى , الدعوى  ألتباع ما تقدم على أن يبقى المتهمان على كفاالتهم  محكمتهاوا 
لدى التدقيق والمداولة لوحظ أن الطعن التمييزي : ) وفي قرار آخر لذات الهيئة جاء فيه , (0)...(

ز وجد أنه غير وعند عطف النظر على القرار الممي, مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكاًل 
إذ كان على المحكمة التحقق عن مصدر األموال موضوع الصكين , صحي  ومخالف للقانون 

والثاني بمبل  أربعمائة مليون دينار , األول بمبل  ستمائة مليون دينار , ( ز)المحررين من المتهم 
كما لوحظ , ( م)خاصة وأنه يدعي كونه موظف في شركة الغدوة للصيرفة العائدة للمتهم الثاني , 

 من قانون( ب/ ثالثاً ) أن المحكمة وجهت التهمة إلى المتهمين المذكورين وفق أحكام المادة 
 23و  21و ,  21دون اإلشارة إلى مواد االشتراك  4002لسنة  (39)األموال رقم  ليغس مكافحة

                                                           
 (.غير منشور) 1/2/2112في  2112/جزاء 189رقم الهيئة التمييزية / قرار محكمة إستئناف بغداد الرصافة االتحادية (1)
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عادة من قانون العقوبات ولعدم إلتزام القرار المميز وجهة النظر القانونية المتقد مة قرر نقضه وا 
 . (0)...(الدعوى إلى محكمتها إلجراء المحاكمة مجددًا على ضوء ما تقدم

وجدير بالذكر أن مصرف الرافدين كان قد أصدر تعميمًا على جميع فروع المصرف العاملة    
قيام المصارف والبنك : ) من التوصيات الواردة فيه وبالنص ( 2)جاء في الفقرة , داخل العراق 

تتضمن أسماء وعناوين مرتكبي جرائم إصدار  –قائمة سوداء  –لمركزي ووزارة المالية إصدار ا
و إبال  جميع مصارف القطر بعدم فت  حسابات لهم من أي , صك بدون رصيد وأرقام حساباتهم 

ووضع أسماؤهم في لوحة اإلعالنات بالمصارف ليكون هذا الفض  المعلن ردعًا لهم , نوع كان 
طالع غرفة التجارة بسحب هوية الغرفة من , من إرتكاب هذا الفعل في المستقبل ولغيرهم  وا 

وحسنًا فعل المصرف بإصدار هذا التعميم  , (4)(المتورطين بجرائم إصدار الصكوك بدون رصيد
وانعدام الثقة بالصكوك من شأنه التأثير على سير المعامالت , فالصك أداة وفاء شأنه شأن النقود 

وألهمية مثل هذه , فهي جرائم تضر بالمصرف وبالمتعاملين بالصكوك على السواء , المصرفية 
وتحديثه بين فترة وأخرى  –هذا األعمام  على التأكيد ينبغيالتعاميم في مكافحة الجرائم االقتصادية 

 .يتضمن أسماء المتورطين بارتكاب جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب –
ويه له هو أن جريمة غسل األموال ال تقتصر صورها على ما يرتكب من غير أن ما ينبغي التن   

أيًا كانت , بل هي تشمل كل مال متحصل من جريمة , خالل المصارف والمؤسسات المالية 
( متحصالت الجريمة ) قد عرف  –وكما أوضحنا سابقًا  –وحيث أن المشرع , صورة الجريمة 
من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بأنها ( 0)من المادة ( سادسًا ) وبمقتضى الفقرة 

األموال الناتجة والمتحصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة كليًا أو جزئيًا من ارتكاب إحدى : ) 
من ذات المادة ( سابعًا ) بمقتضى الفقرة ( الجريمة األصلية ) وحيث أن , ( الجرائم األصلية 

فهذا يعني أن جميع , ( العراقي من جرائم الجنايات والجن   كل جريمة في القانون: ) تعني 
وسواء نص عليها في قانون العقوبات أو القوانين , األموال المتحصلة من أي جريمة كانت 

شرط أن تكون الجريمة ,  4002لسنة  (93)هي مشمولة بأحكام القانون رقم , العقابية األخرى 
ينبغي  –وبخاصة رقابة األجهزة األمنية المختصة  –الرقابة مما يعني أن , من الجنايات أو الجن  

                                                           
 (.غير منشور) 31/12/2112في  2112/جزاء / 892رقم الهيئة التمييزية / قرار محكمة إستئناف بغداد الرصافة االتحادية  (1)
: أشار له , مصرف الرافدين / صادر عن قسم الدراسات والعمليات المصرفية  18/5/1991في  21/1991رقم األعمام  (2)

- 2118  -بحث مقدم إلى مجلس القضاء األعلى لغرض الترقية   –الحماية الجنائية للسرية المصرفية  -القاضي جزاع الجبوري 
 .21ص
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وتجارة , وتجارة األسلحة , وبخاصة جرائم اإلتجار بالمخدرات , أن تمتد لتشمل جميع بؤر األجرام 
 .(0)(البغاء ) الجنس 

 (ب/اً ثاني) الفقرة أنيالحظ  4001لسنه  20رقم  العقليةففيما يتعلق بقانون المخدرات والمؤثرات    
 أو هالدأو موال المتهم وزوجه و ا ةبمصادر  المحكمةتحكم  : )ه على ان تنص قد( 92) المادةمن 

من  (41)و (41)من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين  ةناتجغيرهم اذا ثبت لها انها 
بحجز  ان تتخذ قراراً  المحكمةجب المشرع على أو ولضمان عدم تهريب االموال ،  (4)(هذا القانون

 المادةمن  (الً أو ) الفقرةلمرتكبي هذه الجرائم وتالحظ في هذا الصدد  المنقولةوغير  المنقولةاالموال 
لكل من  المنقولةوغير  المنقولةان تقرر حجز االموال  المختصة محكمةالعلى : )صهاون (92)

جب أو كما ،  (من هذا القانون( 41)و (41)المادتين ارتكب احد الجرائم المنصوص عليها في 
 الفقرة نصت االموال المشار اليها انفا وبهذا الصدد  ةمشروعيان تتحقق من  المحكمةالمشرع على 

 ألموالل الحقيقيةان تتحقق من المصادر  المحكمةعلى  : )هعلى ان(92) المادةمن  (أ/اً ثاني)
 المنقولةوغير  قولةالمنويشمل التحقيق االموال  المادةمن هذه  (الً أو )المنصوص عليها في البند 

المشرع  يغفلومع ذلك لم  ،( في داخل العراق وخارجه الموجودةغيرهم  أوالده أو ه و للزوج وزوج
: ه على ان (92) المادةمن   (الً أو ) ةالفقر  في نص  اذ -فعل اً وحسن- النيةحقوق الغير حسن 

 أو الكيميائيةالسالئف  أو العقليةوالمؤثرات  المخدرةوال بمصادره المواد حيحكم في جميع اال)
 ةمستعملال األوعيةو  اآلالتو  ةواالدوات واالجهز  ةمؤثرات عقلي أو ةالنباتات التي تنتج مواد مخدر 

في ارتكاب الجرائم وذلك دون االخالل بحقوق الغير حسن  المستخدمة المضبوطةووسائل النقل 
  (.النية

لمحكوم عليه عن جرائم المخدرات بمقتضى وحيث أن مصادرة األموال المنقولة وغير المنقولة ل    
قد ال تشمل األموال المتحصلة من جريمة إذا والمؤثرات العقلية من قانون المخدرات  (92)المادة 

لذا نص المشرع صراحة , ما تم تحويلها بأسماء آخرين من أقرباء المحكوم عليه أو من األغيار 
 .على األغيار، أي من غير الزوج واألوالدالذكر  آنفة( 92)من المادة ( أ/ثانياً )بمقتضى الفقرة 

األموال المتحصلة من جريمة و أرباح استبدالها أو استثمارها تمثل قانونًا صورة من وبما ان  
وبالتالي فأن المتصرف باألموال المتحصلة من جريمة سيخضع , صور جريمة غسل األموال

                                                           

  22ص  – 2111 –بغداد  –المعرفة للكتاب  عالم –جريمة غسيل األموال في القانون العراقي  –القاضي عمار باسل جاسم (1)
 .وعقوباتها للجرائم ببيانها يتعلق فيما 2111 لسنه 21 رقم القانون من( 28) و( 21) المادتين نص يالحظ(2)
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غسل األموال وتمويل مكافحة انون ق)  4002 لسنة (93)للمساءلة الجزائية بمقتضى القانون رقم 
هذا من جانب ومن جانب اخر سيكون مرتكب الجريمة األصلية مسؤواًل عن جريمته , ( اإلرهاب

لصورة فعله المخالف للقانون في قانون  لتكييف القانوني المناسباألصلية ويعاقب عنها بمقتضى ا
ة غسل األموال بمقتضى قانون غسل األموال ويكون مسؤواًل في الوقت ذاته عن جريم, المخدرات 

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

غير أن ما ينبغي اإلشارة إليه هو أن مرتكب الجريمة األصلية أو جريمة غسل األموال أو    
غير أن تلك األموال المخفاة أو , اء أمواله المتحصلة من جريمة تمويل اإلرهاب قد ينج  في إخف

االستعانة  وباإلمكان تقدير قيمتها بعد, المهربة قد تكون ثابتة  كمًا ونوعًا و بأدلة قانونية معتبرة 
يفتقد بضرورة , وبهدف تجفيف منابع التمويل الذاتي للمجرمين , ففي مثل هذه الحالة , بالخبراء 

ألنه لم يضبط المخدر حتى يحكم , م المصادرة في مثل هذه الحالة بالغرامة اإلضافية استبدال حك
 .وعلى أن تكون الغرامة اإلضافية بما يعادل قيمة المال المخفي أو المهرب , بمصادرته 

وجدير بالذكر أنه إذا كان لإلتجار بالمخدرات أو األسلحة خطورته على كيان الدولة       
يقتلع العزة ( سرطان ) لما يسببه من , خطورته ( البغاء ) لإلتجار بالبشر بصورة  فأن, والمجتمع 

( 492)ومع أن المشرع وبمقتضى القرار رقم , وينذر بالدمار للكرامة اإلنسانية , بالنفس البشرية 
   : قد نص على المصادرة إذ جاء فيه ( المنحل ) الصادر عن مجلس قيادة الثورة  4000لسنة 
يصادر المال المتخذ ألغراض السمسرة منقواًل كان أم عقارًا المملوك ألي من األشخاص  ) ...

 –إال أن هذا التوجه ال يكفي  ، (0)(من البند أواًل من هذا القرار 6و  2و  2المذكورين في الفقرات 
و ظاهرة يستغلها ذو  –وهو من صور اإلتجار بالبشر  –بعد أن أصب  اإلتجار بالجنس  –بنظرنا 

ولذا يتعين بتقديرنا اجتثاث منابع التمويل لهؤالء , النفوس الضعيفة الذين ال يهمهم سوى المال 
عدا ما ال يجوز حجزه قانونًا كدار السكن و أموال , بمصادرة جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة 

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

 
 

                                                           
 . 22ص –السابق  المصدر –القاضي عمار باسل جاسم  (1)
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 المطلب الثاني

 التعاون الدولي في مكافحة جريمة غسل األموال

 هُ ص  خَ فَ ( التعاون الدولي ) على مبدأ  4002لسنة ( 93)ركّز المشرع العراقي في القانون رقم     
تعد جريمة غسل األموال : ) منه على أنه ( 41)نصت المادة إذ , بالفصل التاسع من القانون 

والتنسيق , والمساعدة القانونية , وتمويل اإلرهاب من الجرائم التي يجوز فيها اإلنابة القضائية 
( وفقًا ألحكام االتفاقيات التي تكون جمهورية العراق طرفًا فيها , وتسليم المجرمين , والتعاون 

لقانوني لمبدأ التعاون الدولي هو القانون الدولي بما يحويه من اتفاقيات دولية والحقيقة أن األساس ا
وعلى الصعيد الوطني بما يصدره المشرع من , إضافة الى مبدأ المقابلة بالمثل , و إقليمية وثنائية 

 .قوانين تتماشى واالتفاقيات الدولية الموقعة 

  هنالك عدة صور للتعاون القضائي وهي  نأ, المذكورة أعاله ( 41)ويبدو من نص المادة    
هذه الصورة من صور التعاون أوصت بضرورة األخذ بها ( األنابة القضائية )  :الصورة األولى 

اتفاقية اإلتجار غير : ) ومن تلك االتفاقيات , غالبية االتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الجريمة 
إذ نصت المادة السابعة منها على , ( 0311لسنة المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

وتبلي  , ضرورة االستجابة لطلبات اإلنابة القضائية فيما يخص االستماع إلى شهادات الشهود 
والقيام بإجراءات التفتيع والضبط وفحص األشياء وتفقد المواضع الداخلة في , األوراق القضائية 

األدلة المتوافرة لديها بشأن أي من جرائم و  ، اتنطاق الكشف والمعاينة ألمدادها بالمعلوم
كما أوصت المادة ذاتها على ضرورة تنفيذ اإلنابات القضائية الخاصة بجرائم . (0)المخدرات

المخدرات عن طريق وزراء العدل مباشرة كبديل عن الطرق الدبلوماسية الذي قد يستغرق وقتًا 
 .(4) طويالً 

تبدأ , متقدم تمثل صورة من صور المساعدة القانونية المتبادلة واإلنابة القضائية بالشكل ال    
بطلب موجه من سلطة قضائية إلى سلطة قضائية ثانية بهدف إتخاذ إجراء ما من إجراءات 

فأن اإلنابة القضائية تعني إنابة السلطة , وفي مجال التعاون الجنائي الدولي , التحقيق القضائي 
ة أجنبية أو العكس ومن أمثلتها اإلستماع إلى الشهادات  ومتابعة القضائية الوطنية لسلطة قضائي

                                                           

 .121-111، ص2111العربي الحديث ، االسكندرية ،  الكيان القانوني لغسل االموال ، مكتب –محمد عبدهللا ابو بكر سالمة ( 1)
مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية  –آليات القانون الدولي والوطني للوقاية من جرائم المخدرات  –مجاهدي ابراهيم . د (2)

 . 81ص – 2111 – 2العدد  –واإلنسانية 
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أو األموال , أو تفتيع مكان معين لضبط المواد المخدرة , الهدف في حالة التسليم المراقب 
أو ضبط مستندات أو مبرزات لها صلة بجريمة غسل األموال أو تمويل , المتحصلة من جريمة 

 .اإلرهاب 

فعلى الدولة الطالبة لإلنابة القضائية أن , وبما أن العالقة بين دولتين , ي وعلى الصعيد الوطن   
وبعد تدقيق , ترسل طلبها باإلنابة بالطرق الدبلوماسية إلى مجلس القضاء األعلى في العراق 

وأن تنفيذ اإلجراء المطلوب , المجلس للطلب ومرفقاته قد يجد أن الطلب مستوٍف للشروط القانونية 
ففي هذه الحالة يقرر إحالة الطلب على قاضي التحقيق , النظام العام في العراق  ال يخالف

ومن الجائز حضور ممثل عن الدولة الطالبة لإلنابة , المختص مكانيًا إلنجاز األجراء المطلوب 
لذا يتعين إحاطة الجهة الطالبة علمًا بمكان وزمان تنفيذ اإلنابة لكي يتاح , عند القيام باإلجراء 

 . (0)لطرف الثاني ذي الشأن أن يحضر إذا شاء أو يوكل من ينوب عنهل

وبعد االنتهاء من المرحلة األولية هذه تبدأ مرحلة اتخاذ اإلجراء إن كان اتخاذه في حدود الممكن   
فإذا ما تم القيام باإلجراء المطلوب على قاضي التحقيق أن يقدم األوراق المتعلقة باإلنابة , قانونًا 
ويتولى المجلس بدوره إرسالها إلى الدولة الطالبة لإلنابة بالطرق , جلس القضاء األعلى إلى م

 .(4)الدبلوماسية 

أو إذا تعذر التنفيذ ألي سبب , أما إذا كانت اإلنابة تتعلق بموضوع ال يجيزه القانون العراقي   
 .ماسية ففي كلتا الحالتين البد من إشعار الدولة الطالبة بالطرق الدبلو , كان 

, (9) 0319وجدير بالذكر أن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة في نيسان     
 :حددت الحاالت التي يجوز فيها عدم االستجابة لطلب اإلنابة القضائية بما يأتي 

إذا كان هذا التنفيذ ال يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب  - أ
 .لتنفيذ إليه ا

                                                           
من اتفاقية ( 18)والمادة ,  المعدل 1911لسنة ( 23) ائيةمن قانون أصول المحاكمات الجز (322 – 323)تالحظ المادة  (1)

 . 1983الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 
 . القانون ذاته من ( 322)من المادة (  جـ ) تالحظ الفقرة  (2)
 . 1983من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة ( 11)تالحظ المادة  (3)
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أو المساس , إذا  كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك  - ب
 .بالنظام العام فيه 

إذا كان الطلب متعلق بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ جريمة  -جم 
 .سياسية 

تقوم الجهة المطلوب إليها التنفيذ  ,أو تعذر تنفيذه , وفي حالة رفض طلب اإلنابة القضائية   
مع إعادة األوراق وبيان األسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر , بإخطار الجهة الطالبة بذلك 

 .تنفيذ الطلب 

تتمثل بتسليم هذه الصورة من صور التعاون القضائي   (0) (تسليم المجرمين : )  الصورة الثانية
: ) منه بالقول ( 41)في المادة  4002لسنة ( 93)قانون رقم فقد أكد عليها ال تهاوألهمي, المجرمين

وتسليم المجرمين .... تعد جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من الجرائم التي يجوز فيها 
.).... 

تنازل الدولة المطلوب منها التسليم عن إعمال سلطتها  –ضمنًا  –وبما أن التسليم يتضمن   
فقد حدد المشرع شروطًا معينة وصريحة , لطة قضائية أجنبية القضائية في جريمة ما إلى س

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

بما فيها جريمة غسل األموال وتمويل  –اذا كان المطلوب تسليمه متهمًا بارتكاب جريمة   -0
, تكبة قد وقعت داخل إقليم الدولة طالبة التسليم فينبغي أن تكون الجريمة المر  –اإلرهاب 

فالجرائم المرتكبة في العراق من اختصاص السلطة القضائية  –عدا العراق  –أو خارجها 
كما يتوجب أن تكون قوانين الدولتين تعاقب عليها بالسجن أو الحبس مدة ال , في العراق 

, (4)(التجريم المضاعف: ) ط مبدأ ويطلق على هذا الشر , تقل عن سنتين أو أية عقوبة أشد
( 41)في المادة  4002لسنة  (93)وقد أخذ المشرع العراقي بهذا المبدأ في القانون رقم 

ال ينفذ طلب تسليم المجرمين أو طلب المساعدة القانونية استنادًا إلى أحكام : )منه ونصها 

                                                           
 – 2ط –شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية  –براء منذر كمال عبد اللطيف . د: لمجرمين تالحظ بالتفصيل أحكام تسليم ا (1)

 . 212 – 212ص  – 2115 –السليمانية  –مطبعة يادكار 
 –1952 –دمشق  –المطبعة الجديدة  – 1ج –القضاء الجزائي الوطني وجرائم ما وراء الحدود  –عبداالله الخاني . د (2)

 . 295-292ص
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 على هورية العراق تعاقبإال إذا كانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين جم, هذا القانون 
بغض , د ازدواجية التجريم مستوفاة تعو , الجريمة موضوع الطلب أو على جريمة مماثلة 

أو تستخدم , النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها 
ون فعل في تسمية الجريمة ذات المصطل  المستخدم في القانون العراقي  بشرط أن يك

إذ من غير الممكن , ( الجريمة موضوع الطلب مجرمًا بمقتضى قوانين الدولة الطالبة 
أو الموافقة على , االعتراف بحكم أجنبي يتضمن عقوبة ال وجود لها في التشريع الوطني 

تسليم متهم عن فعل هو من وجهة نظر الدولة المطلوب منها التسليم ال يحمل طابعًا 
 .جنائياً 

بما في ذلك جريمة  –المطلوب تسليمه محكومًا عليه عن جريمة أيًا كان نوعها  إذا كان -4
فيجب أن تكون مدة الحكم الصادرة بحقه هي الحبس مدة  –غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

وبصدد هذا الشرط نجد أن القانون العراقي ,  (0)أو أية عقوبة أشد, ال تقل عن ستة أشهر 
والعلة في ذلك أن المتهم وهو رهن التحقيق من , جة البتات لم يشترط اكتساب الحكم در 

فمن باب أولى جواز تسليم , الجائز تسليمه إذا ما توافرت الشروط المطلوبة في الطلب 
 .المحكوم عليه و إن لم يكتسب القرار الصادر درجة البتات 

قدمة في إحداها يكفي أن تتحقق الشروط المت, إذا تعددت الجرائم المطلوب عنها التسليم   -9
 .(4)للقول بصحة الطلب 

 :فقد حددها المشرع بما يأتي, أما حاالت المنع من التسليم    
 .اقيةوتعد الجريمة سياسية أو عسكرية وفقًا للقوانين العر , (2)والعسكرية(9)الجرائم السياسية  - أ
لجريمة من كما لو كانت ا, امتداد اختصاص القضاء الوطني للجرائم المرتكبة في الخارج   - ب

 . (2)الجائز محاكمة المتهم عنها أمام محاكم العراق رغم ارتكابها خارجه 

                                                           
 . المعدل 1911لسنة  23رقم  من قانون أصول المحاكمات الجزائية (أ/321)حظ المادة تال (1)
 .ذات القانون اعاله من ( ب /321)تالحظ المادة  (2)
المعدل حيث أستثنى المشرع خمسة أصناف من الجرائم من  1959لسنة  111من قانون العقوبات رقم ( 21)تالحظ المادة  (3)

 .وليست جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب من بينها , سياسية   إمكانية اعتبارها جرائم
مع مالحظة نص  2111لسنة  31بشأن تحديد الجرائم العسكرية يالحظ قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم  (2)

ْد الجرائم السياسية حيث نصت صراحة على عدم ع   1983من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة ( أ/21)المادة 
 .والعسكرية من بين الجرائم التي يجوز التسليم فيها 

 المعدل 1959لسنة  111رقم  من قانون العقوبات (13 – 5)والمواد , من ذات القانون اعالهمن  (328/2)تالحظ المادة  (2)
 .بشأن االختصاص اإلقليمي والعيني والشخصي والشامل
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إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة أمام محاكم العراق وعن  -جم 
أو إذا كانت الدعوى الجزائية المقدمة ضده قد ُحسمت في العراق باإلدانة أو , الجريمة ذاتها 

كذلك ال , أو قد صدر قرار باإلفراج عنه من محكمة عراقية أو من قاضي تحقيق عراقي , البراءة 
يجوز التسليم إذا كانت الدعوى الجزائية قد إنقضت وفقًا ألحكام القانون العراقي أو قانون الدولة 

 (0).طالبة التسليم ألي سبب من أسباب األنقضاء كالعفو والتقادم 

كما لو كان المطلوب تسليمه , اية الدولة المطلوب منها التسليم تمتع المطلوب تسليمه بحم -د
 4002وألهمية هذا الشرط فقد نص عليه الدستور العراقي لسنة ,  (4)من العراق عراقي الجنسية

ر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات يحظ –أواًل :) ونصها ( 40)من المادة ( أوالً ) في الفقرة 
 (.األجنبية 

فإذا كان , اإلشارة إلى أن المطلوب تسليمه قد يكون مطلوبًا عن قضية أخرى في العراق مع       
ففي هذه الحالة يؤجل النظر في طلب التسليم , وكان رهن التحقيق أو المحاكمة في العراق , كذلك 

تجريم أو ال –أما في حالة الحكم عليه باإلدانة . أو حكمًا ببراءته , حتى صدور قرار باألفراج عنه 
 .(9)فيؤجل النظر في طلب التسليم حتى تنفذ العقوبة الصادرة بحقه من القضاء العراقي  –

بل  حدود ما تقدمالتعاون الجنائي الدولي لم يقف عند  أن( المساعدة القانونية : )  الصورة الثالثة
ذلك ما نصت  من, تعدى ذلك إلى األعتراف باألحكام الجنائية األجنبية وتنفيذها في حدود ضيقة 

تتولى السلطات العراقية : ) ونصها  4002لسنة ( 93)من القانون رقم ( 90)عليه المادة 
المختصة تنفيذ األحكام الجزائية الباتة الصادرة عن الجهات القضائية األجنبية المختصة المتعلقة 

ق القواعد بمصادرة األموال المتحصلة عن جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب وعائداتها وف
 (ف التي يكون العراق طرفًا فيها واإلجراءات التي تتضمنها االتفاقيات الثنائية أو المتعددة األطرا

 اإلتفاق أو مبدأ المقابلة بالمثل, قواعد القانون الدولي  األجنبي تحكمه عادةٍ  وتنفيذ حكم المصادرة
ي للمصادرة وهل للطرف المنفذ من حيث المردود المال ن ذلك سيتطلب بيان وتنظيم أحكامهحيث أ

وما الحكم لو كان أصل المال المصادر من محكمة أجنبية , للحكم نسبة منه وكم هي تلك النسبة 
                                                           

من اتفاقية ( ز  – 21/2)والمادة , المعدل 1911لسنة  23رقم قانون أصول المحاكمات الجزائية  من (328/3)تالحظ المادة  (1)
 .الرياض العربية للتعاون القضائي

حيث أكدت على , من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ( 21)والمادة , من ذات القانون اعاله ( 328/2)تالحظ المادة  (2)
 .على أن يتخذ بحقه اإلجراءات المقتضية وفقا  للقانون , عن تسليم المطلوب إذا كان من رعاياه حق كل طرف أن يمتنع 

 .من ذات القانون اعاله ( 329)تالحظ المادة  (3)
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ومع ذلك يبقى االعتراف بالحكم الجنائي , أو أن لعراقيين حقوقًا متعلقة بها , أموااًل عراقية 
يمثل خطوة ايجابية في مجال  األجنبي بالمصادرة في جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 .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 

ولهذا االتجاه ما يمثله في قانون , بل وعلى المجتمع الدولي بأسره  ,ولة لدعلى المجتمع وا
على  منه (ثامنًا / الرابعة عشر ) حيث نصت المادة ,  يالملغ 0361لسنة ( 62)المخدرات رقم 

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

ما يبرره فاالعتراف بالحكم الجنائي عن جريمة من جرائم غسل األموال  األتجاهولهذا , ( القانون
وسواء كان الحكم الجنائي وطنيًا أم أجنبيًا أمر تتطلبه السياسة الجنائية الحازمة , وتمويل اإلرهاب 

 المادةمن ( اوالً ) الفقرةكما اخذ المشرع العراقي بهذا االتجاه في  مرتكبي هذا النوع من اإلجرامتجاه 
في اثبات  عىاوير  : )هاصون 4001 ةلسن (20)رقم  العقليةمن قانون المخدرات والمؤثرات  (43)

عليها في منصوص عن جرائم  باإلدانة الصادرة األجنبيةو  الوطنية القضائيةالعود جميع االحكام 
 .(هذا القانون 

فأن مما ال شك فيه أن الكثير من جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب هي , من جانب آخر    
سواء على الصعيد , والجرائم المنظمة تتطلب تظافر الجهود الدولية لمكافحتها , جرائم منظمة 

الخاصة بمكافحة الجريمة ولهذا تم وضع االتفاقية الدولية  ،الوطني أو اإلقليمي أو الدولي 
والتي ,  4000اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة عام : ) المنظمة وهي 

، وبمقتضاها أصب  العراق مطالبًا بااللتزامات التي تفرضها  (4)( 4009دخلت حيز النفاذ عام 
فحة الجريمة المنظمة بجميع االتفاقية على الدول الموقعة عليها في شأن التعاون الدولي لمكا

أشكالها وصورها ومن بينها جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب كما تضمنت إتباع أحدث السبل 

                                                           
من حكم عليه نهائيا  لجناية  –أوال  : يعتبر عائدا  : ) ونصها 1959لسنة  111رقم من قانون العقوبات ( 139)تالحظ المادة  (1)

 .ت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره جناية أو جنحة وثب
وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا  أية جناية أو جنحة مماثلة , من حكم عليه نهائيا  بجنحة  –ثانيا  

 ...(.للجنحة األولى 
 . 2111لسنة ( 21)وذلك بموجب القانون رقم  2111وكولين الملحقة بها عام صادق العراق على هذه االتفاقية والبروت (2)
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ويقصد بهذا التعبير , (0)(التسليم المراقب)الحديثة هو ومن بين تلك األساليب , لتعاون في مجال ا
روعة بمواصلة طريقها إلى خارج أسلوب السماح لألموال أو المواد المتحصلة بصورة غير مش: 

البالد أو إلى داخله بعلم السلطات المختصة الوطنية والسلطات المختصة في الدولة االخرى 
وتحت مراقبة الدول التي تمر بها بهدف كشف هوية األشخاص المتورطين , وبالتنسيق بينهما 
 .بارتكاب الجريمة 

قانون )  4002لسنة ( 93)في القانون رقم ويبدو أن المشرع العراقي أخذ بهذا األسلوب    
ن لم يطلق عليه مصطل  , ( مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب حيث , ( التسليم المراقب ) وا 

للسلطات القضائية المختصة بناءًا على طلب من جهة : ) منه على أنه ( 90)نصت المادة 
أن تقرر تعقب , بشرط المعاملة بالمثل  قضائية بدولة أخرى تربطها مع جمهورية العراق اتفاقية أو

اإليرادات والوسائط و األدوات المستخدمة أو المعدة حجز أو ضبط األموال والمتحصالت و أو 
أو جريمة تمويل , لالستخدام في تنفيذ جريمة غسل األموال أو الجريمة األصلية الناجمة عنها 

مع عدم األخالل بحقوق , القانون العراقي أو القيمة المقابلة لها بما ال يتعارض مع , اإلرهاب 
 (.الغير حسني النية 

أما الداخلي فيعني أن يكون , داخلي ودولي : وجدير بالذكر أن التسليم المراقب على نوعين    
خط سير األموال المتحصلة من جريمة وما يجري عليها من عمليات تمويه داخل حدود الدولة من 

جل فعل الضبط ويسم  لألموال بحرية الحركة ولكن تحت مراقبة حيث يؤ , بدايته إلى منتهاه 
ليتم بعد ذلك القبض على جميع الجناة  , وحتى تصل إلى مقصدها النهائي , السلطة المختصة 
وهذا األجراء ال يثير أي  ،بداًل من القبض على حائز الشحنة أو ناقلها فقط , فاعلين وشركاء 
لقبض على الجناة أماًل في تحقيق وى كونه إرجاء لعملية الضبط واد سعَ فهو ال يُ , مشكلة قانونية 
وتحت نظر , فيتم عبر دولتين أو أكثر ( الخارجي ) أما التسليم المراقب الدولي , نتيجة أفضل 

ومراقبة وتعاون بين السلطات المختصة في الدول التي تمر بها  وحيث أن أسلوب التسليم المراقب 
مكافحة المختصة في ضبط جميع المتورطين بارتكاب الجريمة أو االشتراك يتي  الفرصة ألجهزة ال

والتي تمكن األجهزة المختصة من جمع الكثير , بفضل إجراءات المراقبة المستمرة , فيها متلبسين 
من المعلومات عن شبكات التهريب المنظم لألموال المتحصلة من الجرائم أو تمويل اإلرهاب  كما 

                                                           
مجلة جامعة  –فاطمة شبيب السامرائي التعاون الجنائي الدولي في مجال التسليم المراقب . براء منذر كمال عبداللطيف و د. د  (1)

 .ومابعدها  2ص – 2115آذار  –السنة السابعة  – 22العدد  –تكريت للعلوم القانونية والسياسية 
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لذا لجأت العديد من الدول إلى عقد اتفاقيات , الرؤوس المدبرة والقبض عليها  أنه يفيد في كشف
إال أن المشرع العراقي لم يتطرق ,  (4)كما أخذت به العديد من التشريعات العربية,  (0)بهذا الشأن 

في الباب السابع ,  0310لسنة  49لهذا األسلوب في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 
) وحيث أن التعاون الجنائي الدولي ال يقتصر على , (اإلنابة القضائية وتسليم المجرمين )المعنون 

, في حدود معينة( االعتراف باألحكام الجنائية )بل يشمل , ( تسليم المجرمين) و( اإلنابة القضائية
اعاله رغم وهذا ما لم يتطرق اليه المشرع العراقي كما اسلفنا ، (التسليم المراقب)ما يشمل أسلوب ك

 . اهميته في التصدي للجريمة ومن جميع جوانبها
وحيث أن صور التعاون الجنائي الدولي بمجموعها ال يمكن أن تؤدي دورها وتحقق هدفها في    

وتعاون بناء , وتطور في اإلداء , مكافحة الجريمة إن لم يتوافر إلى جانبها تبادل في المعلومات 
بيان عدد ب 4002لسنة ( 93)ي القانون رقم لذا إهتم المشرع ف, بين الدول وبخاصة دول الجوار 

من صور التعاون المعلوماتي وبما يخدم تطور األداء في مجال مكافحة جريمة غسل األموال 
 :ولعل من أهم تلك الصور ما يأتي , وتمويل اإلرهاب 

( مجلس مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب) جعل المشرع من مهام المجلس  -0
متابعة المستجدات العالمية في مجال : ) منها ( تاسعًا ) الفقرة ( 1)وبمقتضى المادة 

 (.واقتراح اإلجراءات الالزمة في شأنها, األموال وتمويل اإلرهاب  غسلمكافحة 
اتخاذ : ) من المادة ذاتها ( ثاني عشر ) وفي الفقرة , كما جعل من مهام المجلس ذاته  -4

لة والمتناسبة مع حجم الخطر في مواجهة الدول التي ال تطبق التدابير المضادة والفعا
 . (المعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

: من المادة ذاتها ( خامس عشر ) وبمقتضى الفقرة , وكذلك جعل من مهام المجلس  -9
ابع لألمم متابعة تنفيذ العقوبات المفروضة بسبب عدم االلتزام بقرارات مجلس األمن الت)

 (.فيما يتعلق بتمويل اإلرهاب وقمع وتعطيل انتشار أسلحة الدمار الشامل , المتحدة 

                                                           
واتفاقية ,  1988اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة : من تلك االتفاقيات  (1)

 . 2111األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 
وقانون مكافحة غسل األموال , المصري  1991لسنة  212قانون سرية الحسابات بالبنوك رقم : من تلك التشريعات  (2)

لسنة  2والقانون رقم , قانون مكافحة غسل األموال القطري  2112لسنة  28والقانون رقم ,  2111لسنة  81المصري رقم 
ال براء منذر كم. د: قانون غسل األموال في دولة األمارات العربية المتحدة يالحظ في تفاصيل هذه التشريعات وغيرها  2112

 . 18 - 12ص –السابق  المصدر –دور التشريعات الجنائية في مكافحة غسل األموال  –عبد اللطيف 
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فجعل من مهامه وبمقتضى , ( مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ) أما المكتب  -2
االشتراك في تمثيل جمهورية العراق في : ) من ذات القانون ( 3)من المادة ( رابعاً ) الفقرة 
 (.ظمات الدولية والمؤتمرات ذات العالقة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المن

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

أن يتبادل المعلومات تلقائيًا ( : ) 03)من المادة ( أواًل ) وبمقتضى الفقرة  ,وللمكتب كذلك  -6
تؤدي وظائف مماثلة لوظائف المكتب , مع أي وحدة أجنبية نظيره , أو عند الطلب 

بغض النظر عن طبيعة تلك الوحدة األجنبية  مع , وتخضع لذات التزاماتها بالنسبة للسرية 
 (.و أحكام االتفاقات الدولية أو الثنائية  مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

والجدير بالذكر أن المختصون في مكافحة جرائم الفساد المالي واإلداري كثيرًا ما      
يركزون على السبب الموجد لهذا الفساد وهو اختيار الرجل غير المناسب للمنصب 

وتمويل اإلرهاب قف وراء جريمة غسل األموال وأن هذا األسلوب هو الذي ي, ناسب الم
وبالتالي ال يمكن القضاء على جريمة غسل األموال إن لم تكن هناك سياسة جنائية موجهة 

كما ال يمكن لهذه السياسة من النجاح إال بتطبيق , نحو مكافحة الفساد المالي واإلداري 
 .اختيار الرجل المناسب للمنصب المناسب: المبدأ المتمثل في 
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 ـــــة اخلامتـــــــــ
فقد توصلنا من خالله إلى , ( األموال غسلجريمة : )بعد أن أنتهينا من إعداد بحثنا الموسوم 

 :لعل من أهمها ما يأتي, والمقترحات  االستنتاجاتجملة من 
 االستنتاجات –أواًل   
األموال مصطل  يراد به إضفاء الصبغة القانونية والمشروعية على األموال المتحصلة  غسل -0

 .رائم من خالل تحريكها عبر قنوات شرعية داخل البالد وخارجهامن ج
تتطلب دائمًا أن تكون هناك جريمة أصلية  , جريمة غسل األموال ذات طابع قانوني خاص  -4

إذ ال يمنع الحكم على الجاني عن الجريمة , وهي الجريمة المتحصلة منها األموال غير المشروعة 
األموال التي نتجت عن تلك الجريمة   غسلعليه عن جريمة من الحكم  –كاالختالس  –األصلية 

 .وتطبق بحقه في هذه الحالة أحكام تعدد الجرائم والعقاب المنصوص عليها في قانون العقوبات 
 غسلحيث تمر بعدها جريمة , األموال  غسلومع أن الجريمة األصلية شرط لوقوع جريمة   -9

إال , وال المتحصلة من جريمة داخل البالد وخارجها األموال بمراحل متعددة من خالل تحريك األم
األموال ال تتوقف على صدور حكم عن الجريمة األصلية التي  غسلأن إدانة المتهم عن جريمة 
مرحلة من المراحل يكفي لتحققها كما أن مرور جريمة غسل األموال ب, نتجت عنها هذه األموال 

ن لم تكتمل بقية المراحل و  ل الجريمة األصلية باستبدال العملة الوطنية المختلسة فإذا قام فاع, ا 
يكفي لتحقق جريمة غسل األموال و إن لم تحصل ، بالعملة األجنبية بهدف تهريبها خارج القطر 

 .مرحلة التهريب إلى خارج البالد 
لكنها ليست شرطًا لتحقق جريمة , األموال  غسلوجود جريمة أصلية شرط لتحقق جريمة  -2

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

مباشرة أو غير مباشرة بإرادته بتوفير األموال أو جمعها أو الشروع في ذلك من , وسيلة كانت 
 .....( غير شرعيأو  مصدر شرعي

فقد تعددت أساليب الوقاية منها , األموال أساليب متنوعة الرتكابها  غسللما كان لجريمة   -2
 مكتب,  4002لسنة  (93)ولتحقيق هذه الغاية أوجد المشرع من خالل القانون رقم , ومكافحتها 

من  (3)لمادة وبموجب ا –حيث يتلقى المكتب المذكور , مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
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حالة من يقوم منها على أسس معقولة إلى رئاسة , األموال  غسلالبالغات عن  –هذا القانون  وا 
من تحريك الدعوى  –بتقديرنا  –غير أن ذلك ال يمنع , االدعاء العام التخاذ اإلجراءات القانونية 

قدم مباشرة إلى قاضي من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأخبار ي( 0)الجزائية وفقًا للمادة 
أو إلى أي من أعضاء الضبط القضائي من , التحقيق أو المحقق أو المسؤول في مركز الشرطة 

 .أي شخص علم بوقوع الجريمة 
ن كانت حقًا لصيق الصلة بالخصوصية الشخصية التي كفلها الدستور   -6 السرية المصرفية وا 

صارف الحفاظ عليها وبخاصة ما يتعلق من قانون الم( 23)كما ألزم المشرع وبمقتضى المادة 
 –فليس للمصرف , غير أنه ال سرية على القضاء , بحسابات الزبائن وودائعهم و أماناتهم 

أن يمتنع عن تزويد القضاء بالمعلومات التي يطلبها بهدف الوصول إلى  –حكوميًا كان أم أهليًا 
 .قرار عادل فيما يجري به التحقيق أو المحاكمة 

فهي جريمة عابرة للحدود في الكثير من صورها , ن لجريمة غسل األموال طابعًا دوليًا حيث أ -1
لذا أضحى التعاون الدولي , إلى خارج البالد , يلجأ مرتكبوها إلى تهريب أموالهم بشتى السبل , 

لسنة  (93)ولتحقيق ما تقدم أكد المشرع في القانون رقم .ضرورة لمكافحة هذا النوع من الجرائم 
, وتسليم المجرمين , والتنسيق والتعاون , والمساعدة القانونية , على جواز اإلنابة القضائية  4002

على أن تراعى في ذلك أحكام االتفاقات الدولية التي , بشأن جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
 .يكون العراق طرفًا فيها

ويقصد بها , الدولي في مكافحة الجريمة التسليم المراقب وسيلة من وسائل التعاون الجنائي  -1
السماح لألموال المتحصلة من جريمة بالمرور ومواصلة طريقها داخل أو خارج البالد وبالتعاون 

والمشرع , والتنسيق بين الدول ذات الصلة بهدف كشف جميع األشخاص المتورطين بارتكابها 
ن لم يطلق عليه هذه التسمية وذلك العراقي أخذ بها األسلوب من أساليب التعاون الدولي و إ

 . 4002لسنة  (93)من القانون رقم  (90)بمقتضى المادة 
وحيث أن جريمة غسل األموال تتطلب وجود جريمة أصلية تحصلت من خاللها األموال غير  -3

يؤكد على وجوب التحقق  –من خالل قراراته المتيسرة  –لذا لوحظ أن القضاء , المشروعة 
كما يؤكد على , در األموال المستخدمة في عمليات التحويل عبر المصارف والتحري عن مص

 .المصارف وجوب التحقق من مشروعية األموال التي يتعامل بها زبائنهم 
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يستفاد ذلك من نص المادة , فهي جريمة عمدية , ومن حيث طبيعة جريمة غسل األموال  -00
من شخص يعلم أو : ) م المشرع عبارة حيث أستخد,  4002لسنة  (93)من القانون رقم ( 4)

و , مما يعني أن تخلف عنصر العلم ينفي عن الفعل صفة عدم المشروعية , ( كان عليه أن يعلم 
من القانون ( 20)فاالستثناء عليها هو ما ورد النص عليه في المادة , إذا كان ذلك هو القاعدة 

وتقرير ما إذا كان اإلهمال , لجسيم حين قرر المعاقبة على اإلهمال ا 4002لسنة  (93)رقم 
 .جسيمًا من عدمه مسألة يقدرها القضاء في قراراته من خالل وقائع الدعوى وأدلتها 

 المقترحات  –ثانيًا 

( غسل األموال: ) عالج جريمتي 4002لسنة  (93)لوحظ أن المشرع وفي القانون رقم  -0
بما  –إذ إن لجرائم اإلرهاب ,  الجريمتين مع الفارق في الطبيعة القانونية لكال( تمويل اإلرهاب)و

كما أن لجريمة ,  4002لسنة  (09)قانونها الخاص هو القانون رقم  –فيها جريمة تمويل اإلرهاب 
بينما ليس لهذا الشرط , غسل األموال طبيعتها الخاصة حيث يشترط لتحققها وجود جريمة أصلية 

إلى إعادة النظر  نقترحلذا  -رط أو لم يتحقق تحقق هذا الش -ضرورة في جريمة تمويل اإلرهاب 
 .وجعله قاصرًا في أحكامه على جريمة غسل األموال 4002لسنة  (93)بالقانون رقم 

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

حين نص على عدم جواز إحالة موظف المكتب على المحاكمة عن جريمة  4002لسنة  (93)
وقلنا أن هذا التوجه عفا .سببها إال بأذن من محافظ البنك المركزي بارتكبت أثناء تأدية وظيفته أو 

من قانون أصول  (096)من المادة ( ب)قرر المشرع إلغاء نص الفقرة  حيثعليه الزمن 
فالعودة إلى هذا التوجه لم نرى فيه ما ,  4000لسنة ( 1)المحاكمات الجزائية وذلك بالقانون رقم 

إللغاء النص المذكور كونه يمثل قيدًا على صالحيات القضاء بإحالة موظفي  ندعواولذا , يبرره 
 .المكتب على المحاكمة 

من ( 90)لوحظ أن المادة , ريمة غسل األموال وبشأن التعاون الجنائي الدولي في مكافحة ج -9
, تقصر اإلعتراف باألحكام الجنائية األجنبية على أحكام المصادرة  4002لسنة  (93)القانون رقم 

إذا كانت الجريمة السابقة , األعتراف بتلك األحكام كسابقة في العود  وأن المقتضى القانوني يوجب
 .مويل اإلرهاب لخطورتها على المجتمع والدولة األموال أو ت غسلوالالحقة من جرائم 
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، وكذلك المعدل  0361لسنة  (62)رقم الملغي وللتوجه المذكور ما يماثله في قانون المخدرات 
بالحكم  4001لسنة ( 20)النافذ رقم  والمؤثرات العقليةاعترف المشرع في قانون المخدرات 
من قانون العقوبات رقم ( ثالثًا /093)لمادة كما لوحظ أن االجنائي االجنبي كسابقة في العود 

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

ي في تطبيق أحكام هذه المادة إال إذا كان صادرًا اليعتد بالحكم األجنب: ) وجعلها بالشكل التالي 
في جرائم غسل االموال وتمويل االرهاب وجرائم تزييف أو تقليد او تزوير العملة العراقية أو 

 .( األجنبية
( تسليم المجرمين) و ( اإلنابة القضائية ) وحيث أن التعاون الجنائي الدولي ال يقتصر على   -2
والتنسيق وتبادل المعلومات  , ام الجنائية األجنبية في حدود معينة بل يشمل االعتراف باألحك, 

من (  961 – 924المواد ) المشرع إلى تعديل عنوان الباب السابع  ندعواوالتسليم المراقب لذا 
التعاون الجنائي : ) جعله المعدل و  0310لسنة  (49)قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 

وعلى أن يتضمن هذا الباب جميع , ( نابة القضائية وتسليم المجرمين اإل: ) بداًل من ( الدولي
 .صور التعاون الجنائي الدولي بما ينسجم واالتفاقيات المصادق عليها من قبل حكومة العراق 

 (93)من القانون رقم ( 20)ومن حيث العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة   -2
وبين من ( سوء قصد ) يساوي فيها بين مرتكب الجريمة عن لوحظ أن المشرع  4002لسنة 

 :وقلنا أن من حسن السياسة مراعاة أمرين , ( بإهمال جسيم ) يرتكبها 

 .وبين من يرتكبها بإهمال , التمييز في العقوبة بين مرتكب الجريمة عن سوء قصد  -األول 
ه إفالت الكثيرين من العقوبة من شأن –كشرط لتحقق الجريمة  –إن اإلهمال الجسيم  –الثاني 

 .هم هو إهمال بسيط من متبحجة تفسير الخطأ الصادر 
األولى : آنفة الذكر وجعلها في فقرتين ( 20)تعديل المادة  نقترحولتفادي ما تقدم من مالحظات   

والثانية خاصة , خاصة بارتكاب الجريمة عن سوء قصد وتبقى العقوبة على وضعها الحالي 
نه يفترض في أل, ط المشرع درجة معينة لإلهمال دون أن يشتر , ريمة بإهمال بارتكاب الج

, المكلفين بخدمة عامة في المؤسسات المالية أن يكونوا على درجة عالية من الحذر والدقة 
ومحكمة الموضوع من خالل سلطتها , وبالتالي ينبغي أن ال يقعوا في الخطأ حتى البسيط منه 
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بحسب ما إذا كان الفعل , كانها التمييز في العقوبة المفروضة بحق المدان التقديريه للعقوبة بإم
  .فتقرر لكل منهما عقوبته المناسبة , المرتكب نتيجة خطأ جسيم أم بسيط 

وحيث أن جريمة غسل األموال من الجرائم االقتصادية المؤثرة في النظام االقتصادي والمالي  -6
فقد ذهبت بعض , لى شيوع جرائم الفساد المالي و اإلداري بل هي من الجرائم المشجعة ع, للدولة 

وقلنا , األموال إلى منع الحكم مع وقف التنفيذ في هذه الجرائم  غسلالتشريعات العربية الخاصة ب
فتخفيف العقوبة والنزول بها عن حدها األعلى يكفي رأفة بالمتهم إذا ما , بأن لهذا اإلتجاه ما يبرره 

أما أن يستفاد الجاني من عامل الرأفة , ناك من األسباب ما يبرر الرأفة أن ه ةالحظت المحكم
فهذه مغاالة في التخفيف ال مسو  , النزول بالعقوبة عن حدها األقصى مع وقف تنفيذها , مرتين 

 4002لسنة  (93)استحداث نص في القانون رقم  نقترحلها وبخاصة في هذا النوع من الجرائم لذا 
 .كم مع إيقاف التنفيذ يمنع بموجبه الح

المشرع العراقي إلى دمج  اندعو  جريمة غسل األموالمن حيث االجراءات الجنائية المقررة ل -1
وأن , بفصل واحد  4002لسنة ( 93)ضمن القانون رقم ( الحادي عشر ) و ( الثاني ) الفصلين 

عقوبتها ضمن  وأن يقرر لكل جريمة, ( الجرائم والعقوبات : ) يكون هذا الفصل تحت عنوان 
 .النص القانوني الواحد 

 نصتمنه  (22)بالمادة وبالتحديد  4002لسنة ( 93)رقم في القانون  و المشرعلوحظ أن  -1
محكمة جنايات تختص في قضايا غسل  مجلس القضاء األعلىتشكل من : ) على انه 
دة في القانون اختصاص النظر في الجرائم الوار وكان المقتضى القانوني أن يترك ...( االموال 

كل ضمن اختصاصها  –جنايات أو جن   –المحاكم المختصة مكانيًا الى  4002لسنة ( 93)
الى نظم احكامها قوانين خاصة لذا ندعوا المشرع  تشأنها شأن باقي الجرائم التي األصيل 

 .األخذ بنظر االعتبار ذلك وتعديل نص المادة اعاله 

 .واهلل الموفق أواًل وآخراً 
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