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 إ طالةل عىل قوإعد إلتجرمي إلوإردة بقانون غسل إلأموإل إلكوييت           

 ( بشأأن ماكحفة غسل إلأموإل ومتويل إل رهاب .106/2013( من إلقانون رمق )2لنص إملادة ) حتليلية درإسة    

 ود ــــــــــــــر إملسعــــــــــــــم :     د. معــــــــــــــــبقل    

 جامعة إلكويت .لكية إحلقوق  –قسم إلقانون إجلزإيئ  –عضو هيئة إلتدريس إملنتدب     

 مقدمـــــــــــــــــة : •

ي بدء وقبل إخلوض يف ِغامر درإسة إملادة إلثانية من قانون غسل إلأموإل إلكوييت وإلس ياسة إليت ابديء ذ

نهتجها إملرشع بشأأن جترمي إلأفعال إليت تشلك إلنشاط إمل ادي جلرمية غسل إلأموإل ، يتحمت علينا بيان تكل إ 

تصدى لهذه إل  يف سبيلبيعهتا وصوًل لأجنع إلوسائل من حيث مفهوهما وآ اثرها مع بيان ط  بصورة موجزة إجلرمية

إلظاهرة إليت ابتت تُأأرق إجملمتعات وُمرشعهيا يف سبيل إلوصول إ ىل إلمنوذج إلقانوين إلسلمي إذلي يتوإفق ووإقع 

 س تحقاق إلعقاب .إ ىل إ خضاع ُمرتكبهيا للعدإةل وإ  تكل إجلرمية وهيدف من خالل إلنصوص إلتجرميية 

من إلعصور  -وفق إلرإحج  – ثة ، فهي  بدآأتول خيفى عىل آأحد آأن ظاهرة غسل إلأموإل ليست ابحلدي    

ل آأهنا تطورت وسعى إخملططني ل رتاكهبا يف إ جياد إلًطُرق إلكفيةل بتنفيذها بعيدإً عن آأعنُي يف آأوراب إلوسطى  ، إ 

ثباته يف ساحات إحملامك ، س امي وآأن هذه إجلرمية م نفاذ إلقانون وبشلك ياكد يس تحيل إ  ن إخلطورة مباكن آأهجزة إ 

د إل ئامتن ، ك س هتدإفهانظرإً ل   قتصاد إدلوةل بشلك مبارش ، وتُؤثر عىل إدلخل إلقويم فهيا وُُتدَّ ام آأن لها آ اثر إ 

وإلغري مرشوع  إلتأأثري عىل إجملمتع سوإء بمنط سلوكه آأو حماوةل إ س تلهام إلرحب إلرسيعخر فهيا دَّ جانبية آأخرى ل ت

رتاكهبا   من بعض إل فرإد .من خالل إ 
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ل إلأموإل من حيث طبيعهتا ل تتشابه وإجلرإمئ إلأخرى إلتقليدية إلوإردة مبدوانت قوإنني إ ن جرمية غس   

ذ تتطلب وجود جرمية سابقة  تيان إلنشاط إملادي فهيا إ  إلعقوابت يف دول إلعامل ، فهي  جرمية ُمركبة من حيث إ 

درإرها آأرابح نفاذ إلقانون علهيا نَتََج عهنا مال ، ويه ُمعقَّدة من حيث آ اثرها من خالل إ  ًا يصُعب عىل آأهجزة إ 

وتمتثل تتُبعها وبيان مدى مرشوعيهتا من عدمه يف ظل معليات إل خفاء وإلمتويه للمصدر غري إملرشوع للامل 

س باغ إلصفة إلرشعية عىل إلأموإل غري إملرشوعة من خالل إ دخالها يف حظرية  معليات غسل إلأموإل يف حماوةل إ 

رى فا ن إلباحث إدلإفع لعمليات غسل إلأموإل هو تطهري تكل إلأخرية من رِجس إلكسب إملرشوع ، وبعبارة آأخ

إدلول عىل جترمي إ س تخدإم إملُتحصالت  ِِبَثيف آأوىل حماولته  ذلكل تدخل إملرشع إدلويل عدم إملرشوعية ،

تفاقية إلأمم إملتحدة ملاكحفة إل جتار غري إملرشوع يف إخملدرإت ( مث 1988) فيينا  إلناجتة عن إجلرإمئ من خالل إ 

درآاكً منه خلطورة هذه إجل تفاقية إلأمم إملتحدة ملاكحفة رمية وجتاواًب مع إ ضطرإد حصولها تطور إملرشع إدلويل إ  آأتت إ 

تفاقية  إلأمم إملتحدة ملاكحفة إلفساد2000إجلرمية إملنظمة عرب إلوطنية ) ابلريمو   31/10/2003إلصادرة يف  ( مث إ 

عُتربت جرمية غسل  إدلول عىل وضع إلنصوص إليت  إلأموإل من مضن جرإمئ إلفساد نظرإً خلطورُتا ، حفثَّ ، وإ 

جُترم هذه إلظاهرة وإلتدإبري إلالزمة ملوإهجهتا ، فا س تجاب إملرشع إلوطين ومضََّن نصوص قوإنينه إلعقابية هذه 

نسجامًا مع دعوة إملرشع إدلويل .  إلظاهرة إ 

إ جياز هذه إدلرإسة يف مبحث وإحد يتكون من مطلبني ، نتناول يف إلأول مهنام بيان موقف  وقد آ ثران   

إلترشيعات إملقارنة من جترمي غسل إلأموإل لبيان س ياسة ُمرشع  إدلول يف كيفية تبين قوإعد إلتجرمي لهذه 
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موإل وإل شاكلت إملُثارة إلظاهرة ، عىل آأن نتناول يف إملطلب إلثاين موقف إملرشع إلكوييت من جترمي غسل إلأ 

 . ، مث نورد آأمه إلنتاجئ يف إلتطبيق

 إملطلــــــــــــــــــب إلأول                                        

 وإل .ــل إلأمــرة غســرمي ظاهــارنة من جتـموقف إلترشيعات إملق             

إلوطين إ هامتمًا يف جترمي ظاهرة غسل إلأموإل إ درآاكً مهنام برضورة آأوىل إملرشع إدلويل ومن بعده إملرشع    

عهنا ، ومن مث  متخَّضت إل اثر إليت من إملمكن آأن ت ماكحفة هذه إل فة وسعيًا إ ىل جتنيب إجملمتع إدلويل ويال

جياز موقف إملرشع إدلويل وإلوطين يف فرعني من هذه إدلرإسة ، حنصص إلأول مهنام ل  لتوجه فسوف نس تعرض اب 

 إدلويل يف جترمي غسل إلأموإل وإلثاين ملوقف إلترشيعات إملقارنة من ذكل .

 إلفــــــــــــــــرع إلأول                                        

 وإل ــل إلأمــرة غســظاه رميــة يف جتــوهجات إدلوليــإلت                

ر إملرشع إدلويل موإهجة ظاهرة غسل إلأموإل ، واكن من آأوإئل من تنبََّه لتكل إلظاهرة ووجوب ماكحفهتا    تصدَّ

ذ   تفاقية إلأمم إملتحدة ملاكحفة إ  آأن نتطرق إ ىل  - وحنن نتحدث عن إلتفاقيات إدلولية بشأأن غسل إلأموإل -لبد إ 

، حيث 1988(1) الاجتار غري إملرشوع يف إخملدرإت وإملؤثرإت إلعقلية، ويه ما إصطلح عىل تسميهتا إتفاقية فينا 

 تعد هذه إلتفاقية الانطالقة إلأوىل يف بيان مشلكة غسل إلأموإل وإلنص عىل ماكحفهتا.

ري وآأحاكم حمددة ملاكحفة غسل إلأموإل إملس تخدمة، آأو إملتحصةل من بل يه آأول وثيقة قانونية دولية تعمتد تدإب   

 الاجتار غري إملرشوع ابخملدرإت وإملسائل إملتعلقة بضبط ومصادرة إلعائدإت إل جرإمية وإملساعدة إلقانونية إملتبادةل
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خملدرإت، وآأكدت عىل نت آأن إدلول إلأطرإف فهيا يساورها إلقلق إلبالغ إ زإء جسامة وخطورة الاجتار ابفقد بيَّ ، 

إلروإبط إلقامئة بينه وبني إلأنشطة إل جرإمية إلأخرى إملنظمة إليت تقوًّض الاقتصاد إملرشوع وُتدد إس تقرإر 

، وتصمم عىل حرمان إلأشخاص إملش تغلني ابلجتار ابخملدرإت مما جينونه من متحصالت من نشاطهم  إدلول

 . يس لرتاكب إجلرإمئإل جرإيم وبذكل يمت إلقضاء عىل إحلافز إلرئي

تفاقية إلأمم إملتحدة ملاكحفة إجلرمية إملنظمة عرب إلوطنية ابلريمو إ  ، جاءت 1988تفاقية فينا إ  رإر وعىل غِ    

يرإد تعريف رصحي لغسل إلأموإل ورددت صور إلسلوك للجرمية إلوإردة يف إتفاقية فيينا مع (2)2000 ، دون إ 

إلقانوين إلالزم للتعاون إدلويل عىل ماكحفة إلأنشطة إل جرإمية إختالف بعض إملصطلحات، وشلكت إل طار 

 ومن بيهنا غسل إلأموإل.

كام آأن بعضًا من إلهيئات ذإت إلطابع إدلويل، كفرقة إلعمل إملعنية ابل جرإءإت إملالية يف إجمللس إلأوريب    

FATF (3) لغاء آأو إ خفاء ، قد عرفت غسل إلأموإل بأأنه "حتويل إملمتلاكت مع إلعمل بأأن مصدرها جرمية، هبدف إ 

 إرتاكب تكل إجلرمية، لتجنب إلعوإئق إلأصل غري إملرشوع لتكل إملمتلاكت آأو مساعدة آأي خشص مشرتك يف

لغاء آأو إ خفاء إلطبيعة إحلقيقية ومصدر وماكن وحركة وحقوق آأو ملكية إملمتلاكت مع إلعمل آأن  إلقانونية لأعامهل وإ 

 . مصدرها جرمية آأو من خشص آأسهم يف إرتاكهبا

تفاقية إلأمم إملتحدة ملاكحفة إلفساد     عتب(4)مث إ   ة غسل إلأموإل من مضن جرإمئار جرمي، وإليت نصت عىل إ 

 إلفساد إلوإجب مناهضهتا ، وآأخذت بذإت إلتعريف إملنصوص عليه يف منت إل تفاقيات إلصادرة مهنا ُمس بقًا .

 إلفــــــــــــــــــــــرع إلثــــــــــــــــاين                                   
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 وإل ــــل إلأمــرمي غســـن جتــة مـــريعات إملقارنــــف إلتشـــموق                

همتت آأغلب قوإنني دول إلعامل بوضع إلترشيعات إلالزمة ملاكحفة غسل إلأموإل من خالل تعريفها وبيان آأراكهنا إ   

همت بتعريف إ  ملاكحفة، ومن بني هذه إلقوإنني إلقانون إلفرنيس مكثال عىل هذه إلقوإنني إذلي وإلنص عىل تدإبري إ

إذلي آأضاف اباًب مس تقاًل يف إلقسم إخلاص  1996لعام  39جرمية غسل إلأموإل وذكل من خالل إلقانون رمق 

حيث عرفت غسل إلأموإل بأأنه  1-324مضن إلباب إلثالث يف إملادة  علق جبرإمئ الاعتدإء عىل إلأموإلإملت

إلتربير إلاكذب ملصدر إملمتلاكت آأو إل يرإدإت ملرتكب جناية آأو جنحة  –بأأي شلك اكن  –"معلية تسهيل 

يدإع آأو، "   إذلي آأمده بفائدة مبارشة آأو غري مبارشة  ويعترب آأيضًا من قبيل غسل إلأموإل إملسامهة يف معلية إ 

خفاء آأو حتويل بصورة مبارشة آأو غري مبارشة جلناية آأو  .  جنحة توظيف آأو إ 

 لغسل إلأموإل آأوردت يف موإدها تعريفًا لهذه إجلرمية. إلترشيعات لدلول إلعربية قوإنيناً تضمنت وقد   

إملصدر إحلقيق  للأموإل إ خفاء  مضنيًا يف إملادة إلثانية منه غسل إلأموإل بأأنه "( 5) إملرشع إللبناينفقد عرف   

عطاء تربير اكذب لهذإ إملصدر بأأية  وس يةل اكنت آأو حتويل إلأموإل آأو إستبدإلها آأو متكل  غري إملرشوعة آأو إ 

 "   إلأموإل غري إملرشوعة آأو حيازُتا آأو إس تخدإهما آأو توظيفها مع إلعمل بأأهنا آأموإل غري مرشوعة

شادي ملاكحفة غسل إلأموإل هذه إجلرمية بأأهنا "آأي فعل يقرتف وقد عرف إلقانون إلعريب إلمنوذيج الاسرت    

خفاء آأو متويه إملصدر غري إملرشوع للأموإل  .   (6)"  مبارشة آأو من خالل وس يط بغرض إ 

 إملطلـــــــــــــــب إلثانــــــــــــــ                               

 وإل ــل إلأمــجرمي غســن تـيت مـــــإلكوي رعـــــــف إملشـــــموق          
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( يف شأأن، ماكحفة 35/2002ف إملرشع إلكوييت جترمي ظاهرة غسل إلأموإل من خالل إلقانون رمق )رَ عَ     

معليات غس يل إلأموإل إمللغ  ابلقانون إحلايل ، حيث عرَّف جرمية غسل إلأموإل ابملادة إلأوىل منه وإليت نصت 

"معلية آأو مجموعة معليات مالية، آأو غري مالية ُتدف إ ىل إ خفاء آأو متويه إملصدر غري إملرشوع للأموإل آأو  آأهنا

ظهارها يف صورة آأموإل آأو عائدإت متحصةل من مصدر مرشوع، ويعترب من قبيل هذه  عائدإت آأي جرمية وإ 

ة بصورة مبارشة آأو غري مبارشة إلعمليات لك فعل يسامه يف معلية توظيف، آأو حتويل آأموإل، آأو عائدإت انجت

لغاء إلقانون سالف إلبيان من خالل إلقانون رمق ) ( 106/2013عن جرمية آأو إ خفاء آأو متويه مصدرها " ، واب 

عرَّف إملرشع يف هذإ إلقانون ومادته إلأوىل بعض إملصطلحات ذإت إلِصةل جبرمية غسل إلأموإل ، فعرَّف غسل 

( منه ، مث بنيَّ إملقصود ابجلرمية إلأصلية عىل آأهنا " 2ل إملنصوص علهيا يف إملادة )إلأموإل بأأنه إ رتاكب آأحد إلأفعا

 فعل آأي تشمل كام إلكويت، دوةل يف إلقوإنني مبوجب جرمية يشلك فعل لك

رتُِكبَ  إليت إدلوةل وفقًًا لقوإنني جرمية يشلك اكن إ ذإ إلكويت، دوةل خارج يرتكب  دوةل لقوإنني ووفقًا فهيا إ 

 - مبارشة غري آأو مبارشة بصورة - حتصل آأو تنشأأ  آأموإل إلكويت " ، كام عرَّف متحصالت إجلرمية عىل آأهنا " آأية

 بقيت سوإء آ خر، انجت آأي آأو ريع آأو فوإئد آأو آأرابح من إلأموإل هذه تدره ما وتشمل آأصلية، جرمية إرتاكب من

 ما كام بنيَّ إلأدوإت إليت تُس تعمل يف إجلرمية بأأهنا " لك آأخرى " ، آأموإل إ ىل بعضها آأو لكها حتويلها آأو حالها عىل

 غسل جرإمئ رتاكبإ   يف – جزئيًّا آأو لكيًّا - إلأشاكل من شلك بأأي يس تعمل آأن شأأنه من اكن آأو يس تعمل

 " . إلأصلية إجلرإمئ آأو إل رهاب متويل آأو إلأموإل
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 غسل جلرمية مرتكبًا ة إلثانية من إلقانون بأأهنا " يُعدوآأخريإً عرَّف إملرشع إلكوييت جرمية غسل إلأموإل يف إملاد   

 -:ييل  مبا معًدإ وقام جرمية ، من ُمتحصةل إلأموإل آأن عمِل  من لك إلأموإل

 مساعدة إلأموإل ، آأو لتكل إملرشوع غري إملصدر متويه آأو إ خفاء بغرض إستبدإلها، آأو نقلها آأو حتويلها -آأ 

 .لفعلته إلقانونية إلعوإقب من عىل إل فالت إلأموإل ، منه حتصلت إليت إلأصيل إجلرم إرتاكب يف ضالع خشص آأي

 آأو ملكيهتا آأو آأو حركهتا فهيا إلترصف كيفية آأو ماكهنا آأو مصدرها آأو للأموإل إحلقيقية إلطبيعة متويه آأو إ خفاء -ب

 .هبا إملتعلقة إحلقوق

 .إس تخدإهما آأو حيازُتا آأو إلأموإل إكتساب -ج

ذإ إملادة ، هذه آأحاكم علهيا تنص جرمية آأية عن مسؤولً  الاعتباري إلشخص ويكون    آأو ابمسه إرتكبت إ 

 .حلسابه

  .إلأموإل  غسل جرإمئ من آأخرى جرمية آأي عن معاقبته دون إلأصلية إجلرمية مرتكب معاقبة حتول ول    

ثبات وعند  دإنة مت قد يكون آأن إلالزم من فليس جرمية، متحصالت يه إلأموإل آأن إ   إجلرمية ابرتاكب خشص إ 

 إلأصلية " .

وإملالحظ عىل هذإ إلتعريف آأنه آأىت شاماًل من إملرشع يف بيان صور إلنشاط إملادي جلرمية غسل إلأموإل ،    

ومن حيث إملبدآأ فميكن إلقول آأن إملرشع حرص لك صور إلنشاط إملادي يف هذه إجلرمية ، حيث نص عىل آأفعال 

غري إملرشوع للامل آأي فصل إملصدر إلغري مرشوع حتويل إلأموإل آأو نقلها آأو إ ستبدإلها إ س هتدإفًا لمتويه إملصدر 

عادة تدويره عن إملال ذإته ، وهبذإ إلفعل يتحقق إلركن إملادي يف جرمية غسل إلأموإل ويُصبح إملال نظيفًا مي كن إ 
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كتساب إلأموإل آأو حي اميل ريب فو، كام  رها غري دازُتا ، رشيطة قيام إلعمل بأأن مصنص عليه إملرشع من آأفعال إ 

نتفاء إلعمل ل ميكن نِس به هذه إجلرمية ملرتكب فعل إحليازة آأو إل كتساب ، وحس نًا فعل إملرشع يف مرش  ذ اب  وع إ 

ن للنشاط إملادي جلرمية غسل إلأموإل ، حيث ورد يف  نصه عىل رضورة قيام إلعمل قبل إ رتاكب إلفعل إملُكوَّ

معدإً .... " ، وبرصف  مإل ُمتحصةل من جرمية ، وقاو صدر إملادة إلثانية سالفة إلبيان " ... لك من عمِلَ آأن إلأم

ثبات ذكل ، فهذإ إملسكل من إملرشع إلكوييت يُعد  محمودإً  –ول شك  –إلنظر عن مسأأةل سهوةل آأو ُعرُس إ 

 ويتفق وآأصول إلصناعة إلترشيعية يف بيان آأراكن إجلرمية وعنارصها إملتطلبة .

ل آأننا ل نتفق مع إملرشع إلكوييت يف    خفاء آأو متويه إلطبيعة إحلقيقية للأموإل آأو مصدرها آأو  إ  إلنص عىل فعل إ 

ونرى يف ذكل خلط بني مفهوم إلمتويه  ماكهنا آأو كيفية إلترصف فهيا آأو حركهتا آأو ملكيهتا آأو إحلقوق إملتعلقة فهيا ،

وجوب توإفره ِبس بانه للنشاط إملادي للجرمية وبني  هدفاً ب يف جرمية غسل إلأموإل بوصفه آأو إل خفاء إملُتطل

إخلاص فهيا ، كام آأننا ل نتفق مع إملرشع إلكوييت يف بيان مفهوم إلرشط إملفرتض يف جرمية غسل  إجلنايئ إلقصد

إلأموإل شأأنه يف ذكل شأأن إلعديد من ُمرشع  إدلول إلعربية وإذلين خلطوإ بني إجلرمية مصدر إملال وبني حمل 

 فرعني مس تقلني .عن إجلرمية إلأولية ، وس نفرد للك حاةل  جرمية إلغسل وهو إملال ذإته إلناجت

 ـــــرع إلأول ــــــــــــــإلفـــــ                                

 وإل .ـــل إلأمـــة غســـرض يف جرميـــــرط إملفتـــــإلش ةـــــــــــــــماهيَّ       

إ ن جرمية غسل إلأموإل جرمية اتبعة تفرتض س بق وجود جرمية جنائية حقق مرتكهبا فائدة تمتثل يف مال آأو عائد  

ن تقع عىل حمل يمتثل يف إملال إلناجت عن جرمية سابقة آأ فهذه إلأخرية لبد و  إلأموإل ،يشلك حمل جلرمية غسل 
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   تعرف ابجلرمية إلأولية.

إ طار جرمية غسل إلأموإل بأأهنا "لك نشاط إ جرإيم فعل آأو إمتناع، حتصلت منه  إجلرمية إلأولية يف وتُعرَّف  

بطريق مبارش آأو غري مبارش إلأموإل إ ىل تعلق هبا موضوع آأو حمل جرمية غسل إلأموإل، ويه مبثابة رشط 

 مفرتض يمتثل يف وإقعة قانونية جنائية".

إلأموإل يف إ جياد معيار حيمك إجلرمية إلأولية وحيدد نطاق وقد إختلفت إلترشيعات إليت جرمت نشاط غسل    

إلرشط إملفرتض بناء عليه، فبعض إلقوإنني إعمتدت معيار إلعائد إملادي آأو إلرثإء تأأسيسًا عىل آأن إحلمكة من 

منا يه حرمان إجلاين من مثرة جرميته آأي آأن إلهدف من إرتاكب إجلرإمئ هو بقصد إحلصول  جترمي غسل إلأموإل إ 

ملام باكفة إجلرإمئ إلأولية إ ذ خترج من نطاقه جرإمئ آأخرى، ع ىل إملال، لكن رؤى آأن هذإ إملعيار ل يصلح لال 

وآأرى آأن هذإ   وإلبعض إعمتد معيار جسامة إجلرمية ابلنظر إ ىل إلعقوبة إملقررة يف صورُتا إلعادية آأو إملشددة

سبب آأن هناك من إجلرإمئ إلبس يطة إليت توضع لها إملعيار هو إل خر ل يصلح وحده لتأأطري إجلرمية إلأولية ب 

ذإ ما وضعنا يف  عقوابت يه إلأخرى بس يطة لكهنا تدر ماًل ميكن آأن يكون حماًل جلرمية غسل إلأموإل ، س امي إ 

الاعتبار إختالف س ياسة إلتجرمي من مرشع لأخر يف اكفة إدلول، فقد جند جرإمئ ل يرى فهيا إملرشع خطورة 

زإءها.آأو جسامة يف حني   يرإها مرشع آأخر كذكل فينص عىل عقوبة شديدة إ 

إ ن جرمية غسل إلأموإل من إجلرإمئ ذإت إلطابع إملايل إليت يكون للامل دور همم فهيا بل قد يكون هو إلهدف    

 .من إرتاكهبا ذلكل نرإه يدور وجودإً وعدماً يف لك مادايت إجلرمية 
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إليت تناولت موضوع غسل إلأموإل ختلط بني إجلرمية إلأولية وإملال   ءآأن إغلب إل رإ من جانبنا نرى ناولكن      

إلناجت عهنا، وبعبارة آأخرى آأن حمل جرمية غسل إلأموإل يه إجلرمية إلأولية ،وحنن خنالف ذكل ونرى آأن إجلرمية 

"، ذكل لجرمية غسل إلأموإعىل هذإ إملال مصطلح "حمل إلأولية يه مصدر إملال إلناجت عهنا وميكن آأن يطلق 

وحنن بصدد إلتعريف  -آأن إملال هو ما يس تخدم يف مادايت إجلرمية وليس إملصدر، ولك ما يف إلأمر آأنه جيب 

 . (7) آأن نُبنّّيِ إجلرمية إلأولية إليت ينتُج عهنا ذكل إملال -جبرمية غسل إلأموإل 

ذ ما سلَّمنا بذكل إلتوصيف ، فا ن ما نص عليه إملرشع     آأ( من إلقانون عىل " .........  /2إلكوييت يف إملادة )وإ 

 إلعوإقب من إل فالت عىل إلأموإل، منه حتصلت إليت إلأصيل إجلرم إرتاكب يف ضالع خشص آأي مساعدة آأو

من إلتجرمي  - مصدر إملال إلغري مرشوع -ولية يغدو غري متفق ومنطق إ س هتدإف إجلرمية إلأ لفعلته " ،  إلقانونية

رتاكب إجلرم إلأصيل إذلي حتصلت منه إلأموإل إلقذرة ويف  ذ نص إملرشع عىل مساعدة إلشخص إلضالع يف إ  ، إ 

ذ آأن مساعدة إلشخص إلضالع يف إجلرمية بشلك عام  ُّد من إملرشع مل يكن ِباجه إ ىل إلنص عليه ، إ  ذكل تزي

آأصيل فهيا وفق ما تنص  اعلسوإء بوصف ف (8)ءيف طيات نصوص قانون إجلزإ –وفق إلقوإعد إلعامة  –تدخل 

 :  للجرمية عد فاعالً يُ ( إليت ذكرت " 47عليه إملادة )

 فعال إملكونة لها. ون للجرمية ، آأو يأأيت فعاًل من إلأ و مع غريه إلفعل إملكآأ آأوًل : من يرتكب وحده 

يف إملاكن إذلي ترتكب فيه إجلرمية  حارضإً اثنيًا : من تصدر منه آأفعال مساعدة آأثناء إرتاكب إجلرمية ، آأو يكون 

 آأو بقربه بقصد إلتغلب عىل آأية مقامة آأو بقصد تقوية عزم إجلاين. 
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اثلثًا : من حيرض عىل إرتاكب إجلرمية خشصا غري آأهل للمس ئولية إجلنائية آأو خشصا حسن إلنية " ، آأو بوصف 

 ذكرها " يُعد رشياك يف إجلرمية قبل وقوعها : ( ب48إل شرتإك إلسابق يف إجلرمية وفق ما تنص عليه إملادة )

 آأوًل : من حرض عىل إرتاكب إلفعل إملكون للجرمية ، فوقع بناء عىل هذإ إلتحريض.

 اثنيًا : من إتفق مع غريه عىل إرتاكب إلفعل إملكون للجرمية ، فوقع بناء عىل هذإ إلتفاق. 

اثلثًا : من ساعد إلفاعل ، بأأية طريقة اكنت ، يف إلأعامل إجملهزة للجرمية مع علمه بذكل ، فوقعت بناء عىل هذه 

ب إجلرمية إلأصلية مبوجب نص إملادة يف إ رتاك من آأىت آأفعال مساعدة إجلاينكام ميكن جمازإة إملساعدة " ، 

( من قانون إجلزإء إليت نصت عىل آأن " لك من آأخفى بنفسه آأو بوساطة غريه خشصًا صادرإً يف حقه 132/1)

آأمر ابلقبض عليه آأو فرَّ بعد إلقبض عليه آأو حبسه ، وكذإ لك من آأعانه بأأية طريقة اكنت عىل إلفرإر من وجه 

حدى هاتني إلقضاء مع علمه بذكل ، يعاقب  ابحلبس مدة ل جتاوز س نتني وبغرإمة ل جتاوز آألف  روبية آأو اب 

 إلعقوبتني " .

فف  إلصور سالفة إلبيان ما يُغين إملرشع عن إلنص يف صلب قانون غسل إلأموإل عىل مؤإخذة من ساعد   

ا ابلقوإعد إلعامة كب إجلرمية إلأصلية عىل إل فالت من عوإقب فعلته ، فصور هذه إملساعدة ميكن مشولهتُمر 

ل آأن إملرشع  قد وقع يف خلط بني مفهوم إجلرمية إلأولية ِبس باهنا  –وِبسب رآأينا  –إلوإردة بقانون إجلزإء ، إ 

ذ آأن من يأأيت جرمية  مصدر للامل وبني ذكل إملال إلناجت عهنا وإذلي يُس تعمل يف مادايت جرمية غسل إلأموإل ، إ 

ًا إ س هتدإف ذكل إملال إلناجت عن إجلرمية إلأولية وليس إجلرمية إلأخرية يف غسل إلأموإل جيب عليه لزومًا ومنطق

هاملهاذإُتا إليت تشلك مصدر إملال  إلرتكزي عىل واكن حراًي ابملرشع  بقدر تساِو الاهامتم ابلأمرين وحنن ل نقول اب 
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إملال إلناجت عن إجلرمية إلأولية وبيان آأن إلأخرية ليست إ ل مصدرإً هل ورشطاً ُمفرتضًا يف إ رتاكب جرمية غسل 

ثبات إجلرمية إلأولية إلأموإل  نفاذ إلقانون إلأمر ومن مث جتنح إ ىل إ  وإليت ل يُشرتط  –حىت ل خيتلط عىل آأهجزة إ 

دإنة إملهتم فهيا بقدر إ درإرها للأ  ثبات ذكل إ  وُُتدر قمية إملال إلناجت عهنا وإملُزمع إ س تعامهل يف جرمية إلغسل  -موإل وإ 

ثبات نضوح إجل ذ آأن إ  من خالل ضبط هذه إجلرمية ومرتكهبا وتتبُّع ما نتج عهنا من مال  ال ميكنابملرمية إلأولية ، إ 

ثبات جرمية غسل إلأموإل  –قدر إملس تطاع  –وصوًل لبيان إ س تخدإمه يف معليات إلغسل ، ومن مث يسهل  إ 

تيان إلفاعل فهيا فعاًل من إلأفعال إليت تشلك إلنشاط إملادي ،  ول آأدل عىل ذكل من رسد إملرشع يف إملادة وإ 

 إلأوىل وبيان مصطلح " ُمتحصالت إجلرمية " وهو ما يتعارض مع وصف فاعل إجلرمية إلأولية ابملتحصالت

رتاكب  –بصورة مبارشة آأو غري مبارشة  –ل تنشأأن آأو حتصل " آأي آأموإحيث عرَّف إملتحصالت بأأهنا  من إ 

آأو إلأولية جيب آأن تتَّخذ شلك إملتحصالت إلوإرد ذكرها  " ، آأي آأن متحصالت إجلرمية إلأصليةجرمية آأصلية ....

تيان ل إ ن يف إملادة آأو إلتعريف ، وليس ملرتكهبا مثة صةل آأو آأمهية يف إ  اكن هو  إلنشاط يف جرمية غسل إلأموإل إ 

إلأولية  طلبة يف إلنص من فعل مساعدة إلشخص إلضالع يف إجلرميةإجلاين فهيا ، ويف تكل إحلاةل تنتف  إلغريية إملت 

ذإ ما علمنا آأن حمل جرمية غسل إلأموإل يه ُمتحصالت إجلرمية إلأولية ) إملال( وليس فاعلها بشخصه ، و  إ 

ها تَُعج وتصدح يف آأقضية إلربإءة لأحاكم إلقضاء جيد  فا ن إملُتَتبِّعومساعدة يف إل فالت من عوإقب فعهل ، 

ثبات إلنشاط إملادي يف جرمية إلغسل من إلصعوبة مباكن يف بسبب ظل إلتقنيات إحلديثة إملس تخدمة من  آأن إ 

ثبات ركن إلمتويه وإل خفاء  ُ جرمي ِبس بان آأنمرتكيب هذه إجلرإمئ ، وصعوبة إ  َمةة غسل إلأموإل من إجلرإمئ إمل  نظَّ

د إلأوعية يف آأكرث من بدل وهو  سُعهامرور إملال ِعرب آأوعية ل ي ، مبعىن  (9)إلعابرة لدلول قلمي دوةل مبفردها بل تتعدَّ إ 
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نفاذ إلقانون يف إل ثبات يف ظل ضأ ةل تفعيل إلتعاون إدلويل مقارنة بت ما طور يشلك إلتحدي إلأكرب دلى آأهجزة إ 

لهيا فامي يتعلق مبساعدة  فا نإملنظمة وآأساليهبا ، ومن مث  إلعصاابت إلنص إلوإردة يف صلب إملادة إلثانية إملُشار إ 

ترديدإً للقوإعد إلعامة يف مساءةل إلشخص  حقيقته سوى إلأولية ل يعدو يف إلشخص إلضالع يف إ رتاكب إجلرمية

رتاكاًب للنشاط إملادي يف جرمية غسل إلأموإل وفق مفهوهما  م إلعون للجاين يف إجلرمية إلأولية ، وليس إ  إذلي قدَّ

 إملُتعارف عليه دوليًا ووطنيًا .

وبناء عىل ما تقدم ، يضحى من إلوإجب عىل إملرشع ضبط هذه إجلرمية من خالل إلنص عىل عنارصها    

ىل رفع إلعبء عىل  ورشوطها إملفرتضة وإلأراكن إلوإجب توإفرها يك يُصار إ ىل إ خضاع إجلاين للعدإةل من هجة ، وإ 

نطباق إلنص إلتجرمي  عىل إلوإقعة وإل    ثبات فهيا من هجٍة آأخرى .إحملمكة يف بياهنا بشأأن مدى إ 

 إلفــــــــــــــرع إلثــــــــــــــاين                                   

 وإل ـــــــل إلأمــــــة غســـــ  جرميــاص فــــد إخلـــــــوم إلقصــــــــــــــمفه       

رإدة تتجه ل يكف  ملساءةل إلشخص عن إجلرمية إلعمدية قانواًن إرتاكب  إلركن إملادي لها، بل لبد من عمل وإ 

، وجرمية (10) للسلوك إملكون للجرمية وإلنتيجة إملرتتبة عىل هذإ إلسلوك. وهو ما يعرب عنه ابلركن إملعنوي للجرمية

ذإ ما آأردان إحلديث عن إلعنرص  غسل إلأموإل من إجلرإمئ إلعمدية إليت تتطلب توإفر إلقصد إجلنايئ فهيا ، وإ 

ول يف إلقصد وهو إلعمل، فا ن إملرشع يتطلب إلعمل يف إلقانون وإلوقائع إليت يقوم علهيا كيان إجلرمية، فالقاعدة إلأ 

 إلعامة آأن إلعمل ابلقانون مفرتض ِبق إلاكفة، فال يعد إجلهل ابلقانون آأو إلغلط يف تفسريه سببًا مينع إملس ئولية.
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يف تكوين إجلرمية فيقصد به، آأن يشمل إلعمل موضوع إحلق إملعتدي  آأما عن إملقصود ابنرصإف إلعمل للوقائع إدلإخةل

عليه وإذلي تناهل إلقاعدة إجلنائية ابمحلاية، كحق إجملين عليه يف إحلياة يف جرمية إلقتل، كام جيب آأن حييط إلعمل 

ة إل جرإمية الاعتدإء عىل إحلق موضوع إمحلاية ، ومثل ذكل يف إلنتيج –إلفعل  –خبطورة إلفعل وآأن من شأأنه 

ومثالها توقع إجلاين يف غسل إلأموإل آأن من شأأن قيامه ،  من حيث رضورة إجتاه إلعمل إ لهيا وذكل بتوقعها

حدى صور إلغسل آأن تقطع إلصةل بني إملال ومصدره ، وإلعنرص إلثاين للقصد إجلنايئ هو إل رإدة، ويه توجه  اب 

م قانوانً  تيان إلسلوك إملُجرَّ رإدة إجلاين حنو إ   تتصل مبادايت إجلرمية . من مث فهي و  ، إ 

وإلأصل آأن يُعارص إلقصد إلركن إملادي للجرمية بلك عنارصه ، فيتوإفر وقت تنفيذ إلفعل كقاعدة عامة دون    

رإدة وهذه إلأخرية عنرص يف إلفعل وعليه فا ن وقت  تطلب توإفره دلى حتقق إلنتيجة، وإلعةل يف ذكل آأن إلقصد إ 

ذ به يتحدد إجتاهها وقميهتا إلقانونية.حتقق إلفعل هو وقت حت  قق إل رإدة إ 

ذإ ما آأردان إ سقاط تكل إلقوإعد إلعامة عىل جرمية غسل إلأموإل من حيث إس تعرإض ماهية إلقصد إجلنايئ     وإ 

من حيث مدى إلنص عىل إلقصد إخلاص يف صلب و إلالزم توإفره فهيا عىل إعتبار آأهنا من إجلرإمئ إلعمدية 

ذإ اكنت هناك مثة صعوابت تنشأأ يف حتديده ابلنظر إ ىل تعقيد نشاط غسل إلأموإل وتركيبه إجلرمية. إلقانون، وما  إ 

مفن خالل حفص موقف إملرشع إلكوييت حول إلقصد إجلنايئ إملطلوب يف جرمية غسل إلأموإل، وهل يكتف    

 ومتويل إل رهاب ل إلأموإلماكحفة غسوييت قد تطلب يف قانون ابلقصد إلعام إم إخلاص؟ جند آأن إملرشع إلك

 إملادة إلثانية من إلقانون بأأهنا " يُعدإ ىل جانب إلقصد إلعام، ويظهر ذكل جلياً من خالل نص  توإفر إلقصد إخلاص

 -:ييل  مبا معًدإ وقام جرمية ، من ُمتحصةل إلأموإل آأن عمِل  من لك إلأموإل غسل جلرمية مرتكبًا
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 مساعدة إلأموإل ، آأو لتكل إملرشوع غري إملصدر متويه آأو إ خفاء بغرض لها،إستبدإ آأو نقلها آأو حتويلها -ب

 .لفعلته إلقانونية إلعوإقب من عىل إل فالت إلأموإل ، منه حتصلت إليت إلأصيل إجلرم إرتاكب يف ضالع خشص آأي

 آأو ملكيهتا آأو آأو حركهتا فهيا إلترصف كيفية آأو ماكهنا آأو مصدرها آأو للأموإل إحلقيقية إلطبيعة متويه آأو إ خفاء -ب

 .هبا إملتعلقة إحلقوق

 .إس تخدإهما آأو حيازُتا آأو إلأموإل إكتساب -ج

ذإ إملادة ، هذه آأحاكم علهيا تنص جرمية آأية عن مسؤولً  الاعتباري إلشخص ويكون    آأو ابمسه إرتكبت إ 

 .حلسابه

  .إلأموإل  غسل جرإمئ من آأخرى جرمية آأي عن معاقبته دون إلأصلية إجلرمية مرتكب معاقبة حتول ول    

ثبات وعند  دإنة مت قد يكون آأن إلالزم من فليس جرمية، متحصالت يه إلأموإل آأن إ   إجلرمية ابرتاكب خشص إ 

 إلأصلية " .

ويتضح من ذكل آأن إملرشع إلكوييت مل يكتف يف إلسلوك إذلي يأأتيه إلغاسل وهيدف من خالهل إ خفاء آأو     

متويه إملصدر غري إملرشوع للأموإل، بل تطلب نية خاصة تتجىل برضورة آأن يقصد إجلاين من فعهل إ ظهار 

وفق نص إملادة سالفة  إجلرميةإلأموإل آأو إلعائدإت وكأهنا انجتة من مصدر مرشوع، وهذإ هو إلقصد إخلاص يف 

 إلبيان .

ويف ذكل صعوبة يف إل ثبات وإلوإقع عىل سلطة إل ُتام وهذه إلصعوبة تنُبع من صعوبة معلية آأخرى تمتثل يف    

ثبات آأوًل آأن إجلرمية عدإده ، واثنيًا بيان حركة هذإ إملال سوإء حمليًا آأو دوليًا  إلأولية نتج عهنا مال إ  ثبات إ  وإ 
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ثبات إلقصد من إلمتويه وإل خفاء كنشاط مادي منصوص عليه يف صلب إلقانون وصوًل ل ثبات للغسل  ، واثلثًا إ 

نفاذ إلقانون ولنا يف إلمن تباع س ياسة آأكرث تسهياًل لأهجزة إ  وذج إلقانوين إلقصد إخلاص ، واكن حراًي ابملرشع إ 

نضباط صياغة إلنص 257جلرمية إلزتوير إملنصوص علهيا يف إملادة ) ( من قانون إجلزإء آأسوًة حس نة من حيث إ 

يُعد توإفر هذإ إلرشط آأم مل يتوإفر ، حيث تنص إملادة سالفة إلبيان عىل آأن "  حتديد إلقصد إملطلوب سوإءو 

ذإ اكن إحملرر بعد تغيريه  بقصد إس تعامهلتزويرإً لك تغيري للحقيقة يف حمرر  عىل حنو يومه بأأنه مطابق للحقيقة ، إ 

ذإ إصطنع إلفاعل حمررإً ونس به إ ىل خشص مل يصدر منه ، آأو  صاحلا لن يس تعمل عىل هذإ إلنحو ويقع إلزتوير إ 

ضافة آألفاظ مل تكن موجودة آأو بتغيري بعض  آأدخل تغيريإً عىل حمرر موجود سوإء ِبذف بعض آألفاظه آأو اب 

لفاظ ، آأو وضع آأمضاء آأو خامت آأو بصمة خشص آ خر عليه دون تفويض من هذإ إلشخص ، آأو محل ذكل إلأ 

مضائه آأو خامته آأو بصمته ، عىل إحملرر دون عمل مبحتوايته آأو دون  إلشخص عن طريق إلتدليس عىل وضع إ 

ذإ غري إلشخص إمللكف بكتابة إحملرر معناه آأثناء ثباته فيه وإقعة غري  رضاء حصيح هبا ويقع إلزتوير آأيضا إ  حتريره اب 

حصيحة عىل آأهنا وإقعة حصيحة ، ويقع إلزتوير من إس تغل حسن نية إمللكف بكتابة إحملرر فأأميل عليه بياانت 

اكذبة موهام آأهنا بياانت حصيحة " ، فف  هذإ إلنص توىل إملرشع بيان ما يُعد تزويرإً مث حرص إلنشاط إملادي يف 

ر بشأأن توإف ر إلقصد إجلنايئ آأن تغيري إحلقيقة يقع ابلطرق إملذكورة يف إملادة ويكف  آأن يتوإفر دلى إجلرمية وقرَّ

تيان إلنشاط إملادي قصد إ س تعامل إحملرر بعد تغيري إحلقيقة ، ومن مث تنيبء طرإئق إلزتوير  إجلاين حني إ 

ثبات توإفر ا إحملمكة يف إملنصوص علهيا عن توإفر هذإ إلقصد ، ويف ذكل تسهياًل عىل سلطة إل ُتام ومن بعده إ 

تيان صور تغيري إحلقيقة إملنصوص علهيا .  إلقصد من خالل إ 
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زإء بيان إلمنوذج إلقانوين جلرمية غسل إلأموإل ، وذكل     ننا ندعو إملرشع إ ىل تبين س ياسة ترشيعية إ  ومن مث ، فا 

اص إذلي جيب توإفره حني برفع فعل إل خفاء آأو إلمتويه كنشاط مادي للجرمية ، وجعهل من قبيل إلقصد إخل

قصد ابلنص عىل ( من إلقانون مبعىن إل كتفاء 2) إ رتاكب ابيق صور إلنشاط إملادي إملنصوص علهيا يف إملادة

تيان تكل إلصور تيان  ذكل،  فيضحى إملصطلحان هام جوهر إلقصد إخلاص إلمتويه وإل خفاء حني إ  ثبات إ  آأن يف إ 

نطباق إلنص إلتجرمي  إلوإرد يف إلفاعل فعيل إلمتويه وإل خفاء ما يُشلك  عائقًا حيول دون إ ماكن ضبط إجلاين وإ 

 ( عىل فعهل ، تطبيقًا لقاعدة آأن إلشك يُفرسَّ لصاحل إملهتم ، ومن مث إل فالت من إلعقاب .2إملادة )

 إخلامتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . •

س تعرإض رآأ  بعض نصوص إلتجرمي يف قانون غسل إلأموإل ، وعىل إلأخص إملادة إلثانية منه ، آأن ينا من خالل إ 

د من يرتكب إلسلوك إل جرإيم يف جرمية غسل إلأموإل ، وآأخضع من يُساعد مرتكب إجلرمية إلأو  لية إملرشع حدَّ

لال فالت مهنا إ ىل إلنص إلتجرمي  إذلي خُياطب ُمرتكب جرمية غسل إلأموإل ذإُتا رمغ آأن فعل إملساعدة مل 

رتكب إجلرمية إلأولية إليت نتج عهنا إملال حمل إلغسل ، ورمغ مشول ينصب عىل ُمرتكب جرمية إلغسل بل  من إ 

إلكوييت ، كام نص إملرشع وهو يف معرض بيان ذكل إلفعل للنصوص إلوإردة يف إلقوإعد إلعامة بقانون إجلزإء 

صور إلنشاط إملادي جلرمية غسل إلأموإل عىل فعيل إل خفاء وإلمتويه ، وقد رآأينا من خالل إدلرإسة مدى 

ثباُتاُم ، واكن من إلأجد زإةل إللبس إحلاصل بشأأن إلرشط إملفرتض يف إجلرمية وذكل  رإلصعوبة يف إ  ابملرشع إ 

ين دون لبس ، وكذإ جعل فعيل إل خفاء وإلمتويه هام ما يرنو فاعل إجلرمية إ ىل حصوهل من بتحديده عىل وجٍه يقي
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ُهام من قبيل إلنشاط إملادي للجرمية ، وهو ما ندعو معه إ ىل  خالل تضميهنام إلقصد إجلنايئ إخلاص وليس عدَّ

 ل ومتويل إل رهاب . ( بشأأن ماكحفة غسل إلأموإ106/2013رسعة تعديل إملادة إلثانية من إلقانون رمق )

 إلهوإمـــــــــــــــــــــش : •

 .1988إتفاقية إلأمم إملتحدة ملاكحفة الاجتار غري إملرشوع يف إخملدرإت وإملؤثرإت إلعقلية، فيينا   (1)

 .2000إتفاقية إلأمم إملتحدة ملاكحفة إجلرمية إملنظمة عرب إلوطنية، ابلريمو  (2)

( آ نذإك يف آأعقاب C7من قبل مجموعة إدلول إلصناعية إلس بع) 1989آأنشئت هذه إجملموعة س نة   (3)

دوةل إ ضافة  29وقد آأصبحت تضم يف عضويهتا  1989يوليو  16-14مؤمتر عقد يف ابريس من إلفرتة من 

 للمفوضية إلأوربية وجملس إلتعاون إخلليج .

 .2003إتفاقية إلأمم إملتحدة ملاكحفة إلفساد  (4)

 .2001لس نة  318قانون ماكحفة تبييض إلأموإل إللبناين رمق  (5)

 ج( ./1إملادة ) (6)

، قد مزيت يف 2000ومما يدلل عىل رآأينا آأن إتفاقية إلأمم إملتحدة ملاكحفة إملنظمة عرب إلوطنية ابلريمو  (7)

(، ولو ج/2)يف إملادة  هـ( بني عائدإت إجلرإمئ آأي إملال حمل إجلرمية وإجلرم إلأصيل إلناجت عنه ذكل إملال/2إملادة )

وقت مناقش هتا آأن إملال إملتحصل يساوي إجلرمية إلأولية إلناجت عهنا ملا آأوردوإ  –اكن يف ابل وإضع  إلتفاقية 

 هذإ إلامتيز بيهنام يف إلتعريفات إلوإردة يف صدر إملادة إلثانية من إلتفاقية.

صدإر قانون إجلزإء .( 16/1960إلقانون رمق ) (8)  اب 
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د.كوركيس ، آأنظر ، مدى إل رتباط بني إجلرمية إملنظمة وغسل إلأموإل لتفاصيل حول ملزيد من إ (9)

عامن،  –يوسف دإوود، إجلرمية إملنظمة، رساةل دكتورإه، إدلإر إلعلمية إدلولية وإدر إلثقافة للنرش وإلتوزيع 

ن إلكوييت وإملقارن " جرمية غسل إلأموإل يف إلقانوإملسعود ،عبدهللا كذكل د. معر آأنظر ، و  50 ، ص:2001

رساةل دكتورإه مقدمة لنيل درجة إدلكتورإه يف درإسة مقارنة بني إلنظامني إلالتيين وإلأجنلوسكسوين "  –

 وما بعدها .  67، ص :  2009بريوت ، س نة  –جامعة إلقديس يوسف  –إحلقوق 

رمية وإلعقوبة ، إلطبعة آأنظر د. فايز إلظفريي ، إلقوإعد إلعامة يف قانون إجلزإء إلكوييت ، نظرية إجل (10)

 وما بعدها . 345( ص :  2018 – 2017إلسادسة )

 قامئـــــة بأأهـــــــــــــم إملرإجــــــع . •

 آأوًل : إلُكُتـــــــــــــب :

 2017د. فايز إلظفريي ، إلقوإعد إلعامة يف قانون إجلزإء إلكوييت ، نظرية إجلرمية وإلعقوبة ، إلطبعة إلسادسة ) 

– 2018 ) 

 اثنيًا : رسائل إدلكتـــــــورإه .

( د. كوركيس يوسف دإوود، إجلرمية إملنظمة، رساةل دكتورإه، إدلإر إلعلمية إدلولية وإدر إلثقافة للنرش 1)

 ،2001عامن،  – وإلتوزيع
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درإسة مقارنة بني  –" جرمية غسل إلأموإل يف إلقانون إلكوييت وإملقارن إملسعود ، عبدهللا  د. معر( 2)

جامعة إلقديس  –رساةل دكتورإه مقدمة لنيل درجة إدلكتورإه يف إحلقوق  امني إلالتيين وإلأجنلوسكسوين " إلنظ

 . 2009س نة   -بريوت  –يوسف 

 ــــــــــــــن .اثلثًا : إلقوإنيـ

 ملاكحفة تبييض إلأموإل . 2001لس نة  318قانون رمق  (1)

 ، إلباب إلثالث . 1996لعام  39قانون إلعقوابت إلفرنيس رمق  (2)

 ( .106/2013قانون غسل إلأموإل إلكوييت رمق ) (3)

 ( .16/1960قانون إجلزإء إلكوييت رمق ) (4)

 رإبعًا : إل تفــــــــاقيــــــات .

 .1988إلأمم إملتحدة ملاكحفة الاجتار غري إملرشوع يف إخملدرإت وإملؤثرإت إلعقلية، فيينا  إتفاقية  (1)

 .2000إتفاقية إلأمم إملتحدة ملاكحفة إجلرمية إملنظمة عرب إلوطنية، ابلريمو  (2)

تفاقية إلأمم إملتحدة ملاكحفة إلفساد ،  (3)  . 31/10/2003إ 

 ملاكحفة غسل إلأموإل .إلقانون إلعريب إلمنوذيج الاسرتشادي  (4)


