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مقدمة -:
مفهوم اجلرمية -:

لم يتفق فقهاء الشريعة على تعريف محدد جامع وموحد للجريمة ،ومثلهم فعل فقهااء القاانو ،
أنهم لم يتفقوا على تعريف محدد ،فهناا ما يعرفهاا ويارلك لا لالناحياة ايجتماعياة للمجارم،
وهنا م يعرفها ويرلكها لالناحية النفسية ،وهنا م يعرفها م الناحية القانونية.
ويمك تعريف الجريمة لأنها "سلوك اجرامي من خالله يقوو الخوخا او اخخوخ ا ب رتكو
فعل جرمه الق نون ،أو اإلمتن ع عن فعل أمر به الق نون ،وقرر له الق نون عقوبة".
وتتعدد الجرائ وتتنوع -:
فهنا الجرائم الفردية التي ترتكا ما للال اافاراد ،وها ا الناول ما الجارائم ساهلة المكافحاة،
لاعتلااار أ مرتكا الفعاال شااد ،واحااد ،وعااادل مااا يكااو لا مكانياات ولاادرات محاادودل و
كانت كليرل ،ولاعتلار أ الجريمة ترتك في للايم دولاة واحادل مماا يساهل علاى أجهالل الدولاة
مكافحتها.
وهنا الجرائم الجماعية التي ترتك م للل جماعة جرامية ،ولعل ه ا النول يعتلار اادكار،
كو م يقوم لها جماعة جرامياة ،ااافة لاى أنهاا لاد تمتاد لاى أكثار ما دولاة ولالتاالي فهاي
تعلر حادود الادول وتتشاال أحاداثها وتتعقاد وتدااع فاي مكافحتهاا لقاواني دول مدتلفاة ،وهاي
ل ل تهدد أم واستقرار أكثر م دولة في ولت واحد.
ما معىن مجاعة إجرمية منظمة ؟

معنااى جماعااة جرامي اة منظمااة "هووي جم عووة رجراميووة ذات هيكوول تنيمووي ،تتكووون موون ثالثووة
أخووخ ا فوو،كثر ،تعموول برووورظ متي و فرظ  ،وهووي ريوور مخووكلة عخوووائي ز ،ون يل و أن يكووون
خعض ئه أدور محددظ ومرسومة ،وتهدف رلى الحرول من فع م لية أو من فع م دية أخرى".
وجرائم غسال ااماوال ما الجارائم المنظماة لال ما أدكار أناوال الجارائم المنظماة و كانات
لديمة ال أنها لرلت لقول في الفتارل ااديارل لال أتالحت فاي كليعاة اانشاكة ايجرامياة انهاا
تؤدي لى تقويض اللنياة التنموياة للادول وتلحاق اثاارا سايئة لالتتاادياتها ،ولالتاالي فهاي ُتمثِال
التحادي الحقيقاي أماام مؤسساات الماال واالعماال ،وهاي أيااا لمثالاة ادتلاار لقُادرل القواعاد
القانونياة وسُالكات نفاا القاانو الوكنياة علاى تحقياق فعالياة فاي مواجهاة اانشاكة ايجرامياة
ومكافحة أنماكها المُستجدل.
ويلا ل المجتماع الادولي لشاكل عاام والادول لشاكل داا ،جهاودا كليارل لمكافحتهاا والحا مد منهاا،
وم ه ه الدول الجمهورية اليمنية التي اندركت في تعاو مفتوح مع المجتمع الدولي لمكافحاة
جرائم غسل ااموال ،حيث أتلح للجمهورية اليمنياة أنظمتهاا القانونياة والتشاريعية والمؤسساية
التي تعمل م داللها على مكافحة الجريمة وفي نفس الولت كشري للمجتمع الدولي في ل .
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وسنتناول في ه ه الورلة جرائم غسل ااموال في “ ”6مكال هي -:
المكل ااول  -:مفهوم جريمة غسل ااموال  -:ويتناول المواايع التالية -:
 تعريف غسل ااموال في اللغة وايتكالح.
 تعرلف غسل ااموال في القانو اليمني.
المكل الثاني  -:محل جريمة غسل ااموال.
المكل الثالث  -:مراحل غسل ااموال  -:ويتناول المواايع التالية -:
 النظرية التقليدية لمراحل غسل ااموال.
 النظرية الحديثة لمراحل غسل ااموال.
المكل الرالع  -:أسالي غسل ااموال  -:ويتناول المواايع التالية -:
 أسالي غسل ااموال في المجال المترفي واللنكي.
 أسالي غسل ااموال في المجال غير المترفي.
المكل الدامس  -:أركا جريمة غسل ااموال.
المكل السادس  -:عقولة جريمة غسل ااموال.
المكل السالع  -:ايتجاهات الحديثة في تجريم غسل ااموال.
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املطلب األول

مفهوم جرمية غسل األموال

يعتمد مفهوم جريمة غسل ااموال على تحديد معنى غسل ااموال في اللغة وايتكالح.
الو َسا َ
غسل األموال يف اللغةة  -:ورد فاي المعجام الوسايك َ “ :غ َسا َل” الشاي َء َ -غسْ اال :أَلال عنا َ
َّ
ونظف لالماء ،وورد في المعجم الغني “ َغ َس َل” ]غ س ل[ “فعل  :ثالثي متعد لحارف” َغ َس ْال ُ
ت،
أَ ْغسِ ُل ْ ِ ،غسِ ْل  ،متدر َغسْ ٌل “ َغ َس َل َي َد ْي ِ َ :ن َّظ َف ُه َما ِل ْال َما ِء َو َكه ََّر ُه َما  ،أَ َلا َل َو َس َد ُه َما” ،ولا ل
ينترف لفظ الغسل هنا لى التنظيف ،ولفظ التنظياف يكلاق عاادل عنادما يكاو هناا لالاة أو
تكهير لألوساخ أو الق ارل ،فـ “ َغ َس َل” المال أي َن َّظ َف ُ وكهره مما علق ل م ل ارل.
غسةةل األمةةوال يف اإلصةةط  -: :ال يوجااد تعريااف محاادد جااامع وموحااد لغساال اامااوال ،لاال هنااا
تعريفات كثيرل ومدتلفة داتة م حيث الشكل ،لكنها جميعا تتفق م حياث الماامو  ،ولعال
التعرياااف االااار لناااا هاااو "أي فعووول أو الخوووروع فيوووه يهووودف رلوووى رخ ووو م أو تمويوووه بيعوووة
المتحرووالت المسووتمدظ موون أنخ و ة ريوور مخووروعة بحيووك تبوودو كم و لووو ك نووت مسووتمدظ موون
مر در مخروعة ليتسنى بعد ذلوك رسوتخدامه فوي أنخو ة مخوروعة سووام داخول الدولوة أو
خ رجه ".
ولأسلو ألسك "رسل اخموال يعني تنييف اخموال أي تحويله من أموال ريور مخوروعة “
قووذرظ” رلووى أموووال مخووروعة “ نيي ووة” عبوور مراحوول وب وورل وأس و لي مختل ووة حتووى يمكوون
استغالله واستثم ه في أي مك ن".
تعريف وجتريم غسل األموال يف القانون اليمني-:

عرفت المادل ( )2م القانو رلم ( )71لسنة 2172م التادر لتعاديل القاانو رلام “ ”7لسانة
2171م لشأ مكافحة غسل ااماوال وتمويال ايرهاا غسال ااماوال لأنا “الفعال المحادد فاي
المادل ( )2م القانو ”.
والمادل ( )2م القانو أشارت لى تعريف وتجريم جرائم غسل ااموال كما يلي-:
الفقرتي (أ) و ( ) تشيرا لاى أ الشاد ،يعاد مرتكلاا لجريماة غسال ااماوال ا ألادم علاى
ارتكا أي م اافعال التالية سواء ولع القعل دادل الجمهورية أو دارجها -:
تحويل اخموال أو نقله  -:سواء كا يعلم ه ا الشد ،أو كا ينلغي أ يعلم لاأ ها ه ااماوال
تمثاال عائاادات أو متحتااالت جراميااة أو لتااد مساااعدل أي شااد ،اداار اااالع فااي ارتكااا
الجريمة ااتلية التي نتجت منها ه ه ااموال ،على ايفالت م العوال القانونية افعال .
رخ و م اخمووال أو تمويوه ال بيعوة الحقيقيوة لهو أو متادرها أو مكانهاا أوكيفياة التتارف فيهاا أو
حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة لها م للل شد ،يعلام أو كاا ينلغاي أ يعلام لاأ ها ه
ااموال هي عائدات أو متحتالت جرامية.
ركتس اخموال أو حي ته أو استخدامه م للال ها ا شاد ،وهاو يعلام أو كاا ينلغاي أ يعلام
ولت تسلمها لأنها عائدات أو متحتالت جرامية
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الخووروع أو المخ و ركة أو التحووريت أو توجيووه اخموور أو التوا ووأ أو التووممر أو تقوود المخووورظ أو
المس عدظ على ارتكا أي م أفعال “ النقال أو التحويال أو التمويا أو ايدفااء أو ايكتساا أو

الحيالل أو ايستددام لألموال”.
لكن متى تعتبر اخفع ل المحددظ سو بق ز “النقول أو التحويول أو التمويوه أو اإلخ و م أو اإلكتسو
أو الحي ظ أو اإلستخدا لألموال” جرائ رسل أموال ؟
أجالت ع ه ا السؤال الفقرل “ج” م المادل ( )2م القانو حيث أشارت لى أ ها ه اافعاال
تشكل جرائم غسل أموال متى كانت ااموال التي يتم نقلها أو تحويلها أو تمويههاا أو دفائهاا أو
كتسالها أو حيالتها أو استددامها ناتجة ع أي م الجرائم ااتلية التالية-:
 )7المشاركة في جماعة جرامية منظمة.
 )2ايرها لما في ل تمويل ايرها .
 )2الرق واالتجار لاللشر وتهري المهاجري .
 )4االستغالل الجنسي لما في ل االستغالل الجنسي لألكفال.
 )5لراعة وتتنيع المواد المددرل والمؤثرات العقلية واالتجار غير المشرول فيها.
 )6االتجار غير المشرول لااسلحة وال دائر.
 )1االتجار لالسلع المسرولة واالتجار غير المشرول لالسلع اادرى.
 )8الفساد والرشول.
 )9النت واالحتيال والغش.
 )71التلوير والتلييف لما فيها تلوير المحررات الرسمية والعرفية ،وتليياف العماالت وتاروي
عملة مليفة أو غير متداولة ،وتلييف اللاائع والقرتنة عليها وتلييف اادتام والعالماات
الرسمية وااسناد العامة وما في حكمها وتلييف العالمات التجارية.
 )77جرائم الليئة.
 )72القتل و حداث جروح جسدية جسيمة.
 )72دكف وأد واحتجال الرهائ وتقييد حرياتهم.
 )74السكو والسرلة واالستيالء على أموال عامة أو داتة.
 )75التهري ا لمااا فيهااا التهري ا الجمركااي والتهاار الاااريلي وتهري ا ا ثااار والمدكوكااات
التاريدية.
 )76الجرائم الاريلية .
 )71االلتلال.
 )78القرتنة.
 )79التحايل والتستر التجااري والتالعا لااساواق لماا فاي لا ااساواق المالياة واالتجاار فاي
أدواتها م للل المكلعي لناء على معلومات غير معلنة
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 )21الجرائم الماسة لااللتتاد الوكني المنتو ،عليها في لانو الجرائم والعقولات
 )27كافة الجرائم التي لم يرد كرها أعاله و المعال عليها لمقتاى أحكام القواني الناف ل.
ولكن مىت تعترب هذه األفعال جرائم إذا ارتكبت خارج اجلمهورية ؟

تعتلاار ها ه اافعااال جاارائم ا ارتكلاات دااارج الجمهوريااة ا كاناات تشااكل جريمااة وفقااا لقااانو
الدولاة التااي ارتكلاات فيهااا وتشااكل فااي ات الولاات جريمااة وفقااا للقااواني النافا ل فااي الجمهوريااة
اليمنية ،وهنا ياع المشرل اليمناي ملادأ الدواج التجاريم شاركا العتلاار الجريماة التاي ترتكا
في أي دولاة أدارى جريماة فاي الجمهورياة اليمنياة وهاو ماا اشاارت ليا الفقارل (د) ما الماادل
(.)2
املطلب الثاني

حمل جرمية غسل األموال

يتمثل محل جريمة غسل ااموال في "اخموال المتحرلة من الجرائ اخرلية" وهاو ماا يكلاق
علي “المال الق ر” ا فعل الغسل ينت على ااموال الق رل.
ولد أكلاق المشارل اليمناي فاي الماادل “ ”2ما لاانو مكافحاة غسال ااماوال وتمويال ايرهاا
علااى ه ا ه اامااوال لااـ “المتحتااالت” وهااي كمااا عرفهااا القااانو “ اامااوال الناتجااة أو العائاادل
لكريقة ملاشرل أو غير ملاشرل م ارتكا أى جريمة مشمولة في ه ا القانو ”.
وعرف القانو ه ه ااماوال لأنهاا "اخروول أيو ز كو ن نوعهو م ديوة أو ريور م ديوةة منقولوة أو
رير منقولةة التي يتحرول عليهو بو،ي وسويلة ك نوتة والوثو ئل أو الروكوك الق نونيوة أيو ز كو ن
خكله بم في ذلك الخكل اإللكتروني أو الرقمي والتي تدل على ملكية تلك اخموال أو مرولحه
فيه .
وتخوومل علووى سووبيل المث و ل العمووالت بجميووع أنواعه و المحليووة و اخجنبيووةة واخورال الم ليووة
والتج رية وانعتم دات المررفية والخيك ت السي حية والحووانت الم ليوة واخسوه والسوندات
والكمبيو نت وخ بو ت انعتمو د أو أيووة فوائوود أو أربو م أو عوائوود موون هووذ اخموووال أو القيموة
المستحقة منه أو الن خئة عنه ".
وما اامااور المتعااارف عليهااا فااي النظااام القااانوني الاادولي ـ ا حتااى ولاات لري ا ـ ا أ متااكلح
"ااموال الق رل" كا يقتاد لا ااماوال المتحتالة ما جارائم المدادرات لا ل ركالت اتفالياة
فيينااا لعااام 7988م الداتااة لمكافحااة جاارائم ايتجااار غياار المشاارول لالمداادرات والمااؤثرات
العقليااة علااى ها ا المواااول ،والمتتلااع لحجاام العائاادات الناتجااة عا جاارائم المداادرات ساايجدها
كليرل جدا لل ايحتاءات الواردل في ه ا الشأ مديفة.
لك ومع لرول وانتشار ظاهرل العولمة وثورل اينترنات وتقنياة المعلوماات وظهاور العتاالات
ايجرامية المنظمة التي كورت م نشاكاتها تلعا للتكور الحااري والتقادم التكنولاوجي الا ي
أحرلتا ومااا لالاات تحاارله اللشاارية ،وتنوعاات أنشااكتها ايجراميااة لتشاامل المتاااجرل فااي أعااداد
مدتلفة م السلع والدادمات وااشاياء اادارى ولكارق غيار مشاروعة حتاى أنهاا ـ كماا يقاال ـ
أتلحت تتاجر في كل شيء ،وتحقق م وراء ل أرلاحا مهولة وكائلة.
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ومع أنها عتالات احترفت ايجارام وتفننات فاي الكسا غيار المشارول وجنات ما وراء لا
ااموال ،فهي تلجأ لى اللحاث عا كارق ووساائل مدتلفاة لياتمك ما داللهاا تنظياف ااماوال
التي تحتلت عليها م الجرائم المدتلفاة ،لغارض تحويلهاا لاى أماوال مشاروعة تكاو جااهلل
يدماجها في التتاديات الدول واستثمارها في مشاريع مشروعة مدتلفة.
وه ا ا يعنااي أ متااكلح "اامااوال الق ا رل" محاال جريمااة غساال اامااوال لاام يعااد محتااورا فااي
ااموال المتحتالة ما جارائم المدادرات ،و نماا توساع ليشامل ااماوال المتحتالة ما مدتلاف
اانشكة ايجرامياة والتاي يكلاق عليهاا "الجارائم ااتالية" ،وها ا التوساع فاي مفهاوم متاكلح
"ااموال الق رل" هاو فاي حقيقاة اامار ماا حادى لاالمجتمع الادولي لاى تلناي لواعاد جديادل تلالم
الدول تامي تشريعاتها الداتة لمكافحة غسل ااموال نتوتا تعرف ااموال وتااع لائماة
لااالجرائم التااي يناات عنهااا أمااواال يمك ا أ تكااو محااال لعمليااات غساال اامااوال ،وامتثاااال له ا ا
التوج الدولي فإ لانو مكافحة غسل ااموال وتمويل ايرها اليمني لاد أورد تعريفاا واساعا
وشاامال لألمااوال فااي الماادل ( )2منا  ،كمااا أورد لائماة شاااملة لكافااة الجارائم التااي نتاات عليهااا
المعايير الدولية في المادل ( )2من  ،وهو ما انتهج لانو مكافحة غسل ااماوال المتاري رلام
( )81لعام 2112م في المادل ( )2منا حياث أورد لائماة لتلا الجارائم ،وكا ل فعلات كال ما
ايمارات والسودا .
املطلب الثالث

مراحل غسل األموال

م المعلوم أ الجماعات ايجرامية لمجرد حتاولها علاى ااماوال ما الجارائم التاي ترتكلهاا
تسعى جاهدل لى تنظيف تل ااموال ،أي تحويلها م أموال ل رل "غير مشروعة" لى أماوال
نظيفة "مشروعة" وفي سليل لا يقوماو لعادد ما العملياات المعقادل والمتتالعاة ،وتتمثال فاي
عدد م المراحل هي-:
ً
أوال  -:النظرية التقليدية  -:وتتمثل في ثالث مراحل متتالعة ومعقدل هي -:
 -7اإليداع أو التوظيف -:تعتلار ها ه المرحلاة ااساساية ،انهاا تمثال عملياة نفاا الماال القا ر لاى
المؤسسة أو المؤسسات المالية دادل التتاد الدولة.
وهااي العمليااة ااولااى التااي يلجااأ ليهااا غاساالوا اامااوال للااتدل ،م ا الملااال الماليااة التااي
تحتلوا عليها م اانشكة ايجرامية ،وه ه المرحلة تتم ماا عا كرياق توظياف ااماوال
فاااي اللناااو ساااواء لكرياااق فاااتح الحساااالات أو الودائاااع أو شاااراء ااوراق المالياااة أو أ و
الدلانة أو توظيفها في شراء العقارات والمجوهرات والتحف الفنية لهدف دفائهاا وكماس
كافااة اادلااة والقاارائ التااي تاادل علااى أنهااا ناتجااة ع ا جريمااة يلعاااد الشاالهة ع ا مرتك ا
الجريمة .
وهي تعتلر أاعف مراحل عملية غسل ااموال انها تكو أكثر عرااة للكشاف ،لايس
م التع في ه ه المرحلاة معرفاة ما الا ي لاا لعلياة اييادال وعاللتا لمادر ااماوال،
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ل ل تكور الادول ما أساالي ووساائل وأدوات عملهاا لكشاف ها ه العملياات فاي مرحلتهاا
ااولى ،لعلمها أن م التعولة كتشاف ل ا مرت ه ه المرحلة لسالم.
 -2التمويةة أو التغطيةةة  -:وفااي ه ا ه المرحلااة يااتم القيااام لسلساالة متتاليااة م ا العمليااات الماليااة
والمترفية تكو معقادل ومتشاالكة وفاي نفاس الولات متشاالهة لاى حاد كليار ماع العملياات
المشااروعة ،مثاال نقاال اامااوال علاار حسااالات مدتلفااة ولعاادل لنااو ولحسااالات أداارى وفااي
مناكق مدتلفة.
وتهدف م وراء ل لى لعاد الشلهة ولكاع التالة لاي ااماوال المغساولة ومتاادرها
غير المشروعة ،وك ا التموي وتاليل الجهات الرلالية واامنية.
ومن أمثلة ذلك  -:نقل الملال المودعة لى حسالات مترفية مفتوحة لاسام شاركات منشاأل
لشكل مشارول ،وهاي ماا يكلاق عليهاا لشاركات الواجهاة ،وها ا الناول ما الشاركات يقاوم
غاسلوا ااموال لإنشائها دو أ يكو لها أية أغاراض تجارياة و نماا ياتم نشاائها كواجهاة
يدفاء وتموي الملكية الفعلية لألموال المغسولة.
 -2الةدمج  -:وهي آخر مرحلة من مراحل سلل اومل،افف ها ل يلم دممل ا اومل،اف المغلل،لة
وتشللغ ل هللي امل ل ط واقشللدة اممر ل مية مشللرواة حمللت توللعو ة للعة الرلللة اللن اوقشللدة
اإلجرام للة المللي ت رللل ا ل ف ومللن نلللك إلللء دفللا م رللاة المشللروا ة الللت اوملل،اف
المغل،لة إاط المرعر س ر المشروع ة ث تظ ر ومع اقعمج هي ال ظل المل لي الشلراي
وةلغ من اوم ك م يكاي ةم يمكن م ه اسمثم ره ة رية هي اقشدة مشرواة.
وهذه المرحلة ت مور من ار ب المراح دكمش ه ً لألم،اف المغل،لة وق ل تكل،ك ملع خ ل
ل عة ملم،ي ط من المعوير وةلغ مرجة ا ل ة من اوم ك.
ومللن اكثللر ال،س ل ن ام ق ل ً إلسللمثم ر اوملل،اف المغللل،لة هلل ،امل للة الم ل رةة هللي اوسلل،ا
الم ل ة المي اقمشرط هي كث ر من ةلعاك ال ل ل مللما عة ملن سل ،لة اإلترل حط ال عيثلة اولر
نوك ط الم،ار اإلقمرق ف وة ث ت مق هلذه اومل،اف ملن ةللع دللت آخلر اولر هلذه اوسل،ا
هي مم نق.
ً
ثانيةةا  -:النظريةةة ايديثةةة  -:للوتاال لااى معرفااة كيااف ظهاارل مااا تساامى لالنظريااة الحديثااة ،ينلغااي
ايجالة على تساؤل مهم للغاية وهو :

هل مجيع جةرائم غسةل األمةوال متةر ةنفا املراحةل الةث

السا قة وتتم إجراءاتها شكل موحد يف مجيع مراحلها ؟

المنكق والعقل يقول لأ ل غير ممك  ،ا القول لوجود نماو ج موحاد تمار ما داللا
ااموال غير المشروعة التي يتم غسلها لتحويلها لى مشروعة يفترض وجاود ظاروف واحادل
في كل حالة يتم فيها غسل ااموال سواء :
ح ني اوم،اف المرام سلل .
 من ح ث اونا
 او من ح ث كم ة ومقعار اوم،اف المي يم سلل .
 او من ح ث ال ظ الق ق،ق ة المي تجر امل ة سل اوم،اف هي ظل .
وه ه فراية نادرل الحدوث ولالتالي م النادر تتالع المراحل على الشكل السالق.
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ول ل فإ عملية غسل ااموال -:
 مع تم ة مل ة واحعة تمث هي قاس ال،م المراح الثالث الل ةقة.
 ومع تعمج مرحلم ن هي امل ة واحعة.
ووفقا ل ل فيمك تقسيم عمليات غسل ااموال لى ثالث مراحل مدتلفة وهي "رسويل بسوي -
رسيل مدع  -رسيل متقن" وأنتار ه ا التوج يكلقو عليها «النظرية الحديثة».
ً
ومراحل غسل األموال وفقا للنظرية ايديثة -:

الغسل البسةي  -:ها ا الناول ما الغسال ياتم فاي حالاة كانات ااماوال الماراد غسالها لليلاة وياراد
غسلها لشكل ملاشر م دالل اساتثمارها فاي مشااريع تاغيرل ويساتددم لا ل ألتار الادورات
وتكو وسائل وأساليل لليلة ولعيدل ع التعقيد ،وه ا النول م الغسل يكلق في للدا ومناكق
ال تكيق جراءات مكافحة غسل ااموال أو تفرض ليود لسيكة.
الغسل املدعم  -:ه ا النول م الغسل يكلق في دول تكلق جراءات مكافحة غسل ااموال لشاكل
جيد ،وه ا النول م الغسايل يساتددم ملاال تحتالت ما متاادر متنوعاة ولاد تكاو دااعت
للغسل اللسيك ،ويستددم غاسلوا ااموال في ه ا النول م الغسال وساائل وأساالي اكثار تعقيادا
ويستعينو لمستشاري .
الغسل املتقن  -:في ه ا النول م الغسل يستددم وسائل وأسالي مالية وتجارياة ومتارفية لالغاة
الدلة وايتقا لحيث يكو امر تتلع ااموال شل مستحيل انها لاد تساتددم شاركات ومؤسساات
ولنااو مولعااة علااى دول مدتلفااة وتجااري حركااة سااريعة لألمااوال م ا دااالل ه ا ه الشااركات
واللنو ولاستددام أحدث الوسائل التكنولوجية.
املطلب الرا ع

أساليب غسل األموال

أسالي غسل ااموال هي الكرق المدتلفة التي يلجا ليها غاسلوا ااموال م أجل افاء تفة
المشروعية على ااموال الق رل ،وه ه ااسالي هي -:
 أسالي غسل ااموال في المجال المترفي واللنكي.
 أسالي غسل ااموال في المجال غير المترفي.
ً

أوال  -:أساليب غسل األموال يف اجملال املصريف والبنكي  -:وفاي ها ه ااساالي ياتم اعتلاار اللناو كرفاا
اساسيا في عملية غسل ااموال ويتم ع كريقها جراء العمليات المدتلفة منها -:
 اإليداع والتحويل عن طريق البنوك  -:حيث يتم يدال ااماوال المتحتالة ما الجريماة فاي حساا
لنكي أو حسالات لنكية متعددل في لنو متعاددل وفاي دول مدتلفاة ا ها ه اللناو لاد تسامح
لفتح ه ه الحساالات لاعتلارهاا متواكئاة أو انهاا تحتارم السارية المتارفية ،ثام ياتم لعاد لا
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تحويل ااموال م تل اللنو لى الدولة التي يرغ غاسلي ااموال استثمار أماوالهم فيهاا،
وله ا يكو اللن لد لام لعملية غسل ااموال وأظهرها لمظهر شرعي.
 إعادة االقرتاض  -:حيث يقوم غاسلوا ااموال لإيدال أموالهم في لنو دول يتسام نظامهاا الماالي
والمتاارفي لعاادم التعقيااد ،ويقومااوا لااايلتراض م ا لنااو فااي دول أداارى لاااما أمااوالهم
المودعة في اللنو  ،ول ل يحتلو على أموال نظيفاة عا كرياق ها ه القاروض ،وهاو ماا
يمكنهم م جراء عمليات شراء مدتلفة لكل حرية مفلتي م الرلالة.
 طاقات االئتمان  -:وهي اللكائق التي يقوم لإتدارها لن معي أو مجموعاة لناو مثال “فيالا
– ماسااتر كااارد “ وهنااا أياااا لكااائق “أمريكااا كساالريس” ،ويقااوم غاساالي اامااوال ع ا
كريااق ه ا ه اللكااائق لااإجراء عمليااات الشااراء للاااائع مدتلفااة ويااتم تحتاايل اامااوال ع ا
كريق اللنو وفروعها المدتلفة ،ثم يقوماو للياع ها ه اللااائع والحتاول علاى ثمنهاا دو
المرور لقنوات وليود التحويالت.
 البطاقات الذكية  -:وهي تكنولوجيا نشأت في لريكانيا وامتدت لى أمريكا ،حياث يقاوم العميال
لتحويل ملال مالية كليرل م ماكينة التراف ا لي “ ”ATMلى كارت كي “يحتاوي علاى
شريحة مغناكيسية” ويمك أ يتم تحميل ماليي الدوالرات لى ه ا الكاارت ،ها ه اللكالاات
تغني ع ااوراق النقدية ،وتمك تاحلها م القيام لعمليات الشراء أو سح اارتادل ما
التراف ا لي م أي مكا في العالم في لحظات ،كما تمك ها ه الكاروت غاسالي ااماوال
ما ساح اامااوال التاي أودعوهااا فاي للاادا عملتهاا اااعيفة مقارناة لااالعمالت العالمياة عا
كريق دول تتعامل له ه العمالت العالمية فيسح أموال دارج الحدود دو أياة لياود تا كر،
وم ثم يمكنهم فتح حسالات لعمالت لوية عالميا وم متدر كأن مشرول.
ً
ثانيةةا  -:أسةةاليب غسةةل األمةةوال يف اجملةةال غة البنكةةي  -:وهااي ما ااسااالي المنتشاارل لكثاارل ،وهااي
عمليات تتم دو أ يكو لللن اي وجود فيها ومنها -:
 الصفقات النقدية املباشرة  -:حيث يقاوم غاسالي ااماوال لداياة لتجمياع ااماوال لالعملاة الااعيفة
واساتلدالها لعملاة ألااوى أو ياتم شااراء ها ومجااوهرات أو عقاارات أو ساايارات غالياة ويااتم
الدفع نقدا لعيدا ع أعي السلكات أو معرفتها ودو أ يتم معرفة متدر ااموال ،والهدف
منها تحويلها لى أموال وممتلكات تظهر وكأنها مشروعة.
 الشركات الوهمية أو شركات الواجهة  -:ها ه الشاركات عاادل ماا تكاو تاورية أو تنشاأ دو أ
يكااو لهااا هاادف تجاااري ،و نمااا يااتم نشااائها لغاارض غساال اامااوال القا رل ،حيااث يااتم شااراء
لاائع م دول تتميل لوانينها الاريلية والمالية لالتساهل وعدم التعقيد ويتم تحويال ااماوال
المغسولة ليها كثم لتل اللااعة.
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شركات التحوي ت املالية  -:وهي التي تقوم لالتحويالت اللرلية لألماوال أو تارف الشايكات أو
الشاايكات السااياحية مثاال “ شااركات التاارافة – شااركات سمساارل ااوراق الماليااة وغيرهااا”
وتعتلر منف رئيسي ودكير كونها ال تداع لنفس الرلالة التي تداع لها اللنو .
التهريب  -:حيث يقوم غاسلوا ااموال لأنفسهم أو لواسكة أشدا ،ادري لنقل ااموال علار
الحدود م دالل دفائها في جيو سري مثال أو ع كريق الكرود اللريدية أو غيرها.
شركات التأمني  -:يقوم غاسلي ااموال لعمليات الغسل ع كريق شركات التأمي  ،حيث يقاوم
الشد ،لشراء وثيقة تأمي ات لسك شهري أو سنوي لتالح شد ،وهمي أو شاركة ماا،
ولعااد فتاارل يقااوم لا لغاااء الوثيقااة مااع التلام ا لتنفي ا الشاارك الجلائيااة حيااث يااتم عااادل ألساااك
التأمي لشي لنكي و رسال الملل لحسا ل في أحد اللنو  ،ولنفس الكريقة يتم شاراء عادد
كلير ما وثاائق التاأمي وتجمياع الملاال المالياة التاي يظهار أنهاا وكأنهاا مشاروعة ولاد يقاوم
لعدها لأد لروض لامانات ه ه الوثائق وهك ا.
الفةةوات امل ة ورة أو الصةةفقات الوهميةةة  -:حيااث يقااوم غاساالي اامااوال لشااراء شااركات لااد تكااو
وهمية في الللد التي أودعوا فيها ااموال وشركات في الدول التاي ياتم منهاا شاراء اللااائع،
ثم يقوموا لشراء لاائع ع كريق فواتير ملورل أو لأكثر ما ليمتهاا الحقيقياة لحياث يكاو
فارق السعر هو المال المراد غسل .
املطلب اخلاما

أركان جرمية غسل األموال

ال تقوم الجرائم ال لتوافر أركانهاا التاي تقاوم عليهاا ،وجريماة غسال ااماوال تقاوم علاى ركناي
هما الرك المادي والرك المعنوي -:
ً
أوال  -:الركن املادي -:

ال تقوم الجريمة لدى فقهاء القانو  ،ما لم تتد شكل سلو مادي دارجي ملموس تترت عنا
نتيجة جرمي  ،ويعلر ع ه ا اامر لملادأ “مادياة الجريماة” ماؤداه أ المساؤولية الجنائياة غيار
لائمة ال ا اتد السلو تورل نشاك جرامي يجالي ،وال يكتفى لالحكم على النيات.
ويتكون الركن الم دي في جريمة رسل اخموال من ثالثة عن رر هي-:
أ -السلوك الم دي للجريمة ويتضمن ثالثة أخك ل هي:
 حيالل أو اكتسا أو استددام ااموال الق رل كأ تودل ه ه ااماوال فاي حساا لنكاي أو
واع كأمانة في دلانة مستأجرل في اللن .
 دفاء ااموال الق رل لكي ال يتم التعرف على متدرها ،أو مكانها.
 تموي ااموال لنقلها في حسالات مدتلفة في لن أو لنو متعددل وتجميعها.
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 المحل الذي يرد عليه السلوك -:وهااي اامااوال المتحتاالة م ا الجاارائم كايتجااار لالمداادرات أو لالاادعارل أو ايدااتالس أو
الرشاااوى أو ايتجااار لااالرليق أو لااكفااال أو غيرهااا م ا الجاارائم المنتااو ،عليهااا فااي
المادل “ ”2م لانو مكافحة غسل ااموال وتمويل ايرها .
ج -الجريمة التي تحرلت اخموال بموجبه -:
كاالتجار غير المشرول لالسالح أو المددرات ...ال .
ً

ثانيا  -:الركن املعنوي-:

ويقتد ل الحالة النفسية التي تكم وراء ماديات الجريمة ،أي النياة والقتاد ،حياث أ جريماة
غسال ااماوال جريماة عمديا يتعاي لقيامهاا تاوفر القتاد الجناائي لادى المجارم ،فاإ ا لام يتاوفر
القتد الجنائي لدى الجاني فاال تتحقاق ها ه الجريماة ما الناحياة القانونياة ،ولالتاالي ال يدااع
تاحلها للمسؤولية الجنائية.
ولد ن ،المشرل اليمني علاى ها ا الارك فاي الماادل ( )8ما القارار الجمهاوري لالقاانو رلام
( )72عام 7994م لشأ الجرائم والعقولات تحت عنوا المسئولية حيث نتت على ما يلي-:
مادل ( -: )8ال يسأل شد ،ع جريمة ال ا ارتكلها لتدا "عمدا" أو لإهمال.
وك ا نتت المادل ( )9تحت عنوا "القتد" على أ -:
"يتوافر القتد ا ارتك الجاني الفعل لإرادت وعلم ولنياة حاداث النتيجاة المعالا عليهاا ...
ويتحقق القتد ك ل ا تولع الجاني نتيجة جرامية لفعل فألدم علي لالال حدوث تل النتيجة".
كما ن ،المشرل اليمني على ه ا الرك في الفقرل (أ) م المادل ( )2م لاانو مكافحاة غسال
ااموال وتمويل ايرها والتي تن ،على أ -:
أ -يعد مرتكلا لجريمة غسل ااموال كل م يأتي فعال م اافعال ا تية سواء ولع الفعال دادال
أو دارج الجمهورية:
 -7تحوياال أو نقاال أمااوال ما للاال أي شااد ،يعلاام أو كااا ينلغااي أ يعلاام لأنهااا عائاادات أو
متحتاالت جرامياة لغارض أدفااء أو تمويا المتادر غيار المشارول لتلا اامااوال ،أو
لتااد مساااعدل أي شااد ،اااالع فااي ارتكااا الجريمااة ااتاالية التااي نتجاات منا  ،علااى
ايفالت م العوال القانونية افعال .
 -2أدفاء أو تموي الكليعة الحقيقية لألموال أو متدرها أو مكانها أوكيفية التترف فيهاا أو
حركتها أو ملكيتهاا أو الحقاوق المتعلقاة لهاا ما للال شاد ،يعلام أو كاا ينلغاي أ يعلام
لأنها عائدات أو متحتالت جرامية.
 -2اكتسا أو أحياالل أو اساتددام ااماوال ما للال أي شاد ،يعلام أو كاا ينلغاي أ يعلام
ولت تسلمها لأنها عائدات أو متحتالت جرامية.
ويمك استدال ،العلم المشار لي في لنود الفقرل (أ) م ه ه المادل م الظاروف الوالعياة
المواوعية ...ال .
ويتاح م دالل ه ه النتو ،أن لقيام جريمة غسل ااموال يشترك توافر "القتد الجناائي"
وهو نوعا  ،لتد عام ولتد دا-:،
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ف لقرد العو هاو علام الجااني لالمتادر غيار المشارول لألماوال الماراد غسالها ،و رادل سالو
غسل ااموال.
أم القرد الخ ا فهو تعمد تحقيق نتيجة م دالل دفاء ااموال أو تمويههاا أو عكااء تلريار
كااا للمتاادر غياار المشاارول لألمااوال أو اسااتلدالها مااع العلاام لأنهااا أمااوال غياار مشااروعة أو
تملكهااا أو حيالتهااا أو اسااتددامها أو توظيفهااا لشااراء أمااوال منقولااة أو غياار منقولااة أو للقيااام
لعمليات مالية على أنها أموال مشروعة ،وهو ما يعني ارورل تاوافر عنتاري العلام وايرادل
ومفهومهما كما يلي -:
أ -العةةةلم -:

ومعنااه أ يعلام الفاعال أو كاا ينلغاي عليا أ يعلام أنا عنادما يقاوم لممارساة أفعاال “النقال أو
التحويل أو التموي أو ايدفاء أو ايكتسا أو الحيالل أو ايستددام لألموال الق رل أو يشرل أو
يشار أو يحرض أو يأمر أو يتواكأ أو يتآمر أو يقدم مشورل أو يسااعد علاى ارتكاا أي ما
ه ه اافعال” وأ متدر تلا ااماوال غيار مشارول ،فإنا يكاو لتادد ارتكاا جريماة غسال
أموال.
أماا ا كااا الجاااني يجهاال أ متاادر اامااوال التااي يسااتددمها غياار مشاارول فإنا يعفااى ما
المساؤولية الجنائياة ،ويرجاع أمار تقادير العلام أو الجهال لاى القاااء الا ي يساتنت لا ما
مجموعة اافعال الوالعية التي يقوم لها الجاني ،وهنا تثور تساؤالت مهمة جدا:
متى يتحقق عنتر العلم لدى الجاني ؟
وهل يساءل الشد ،جنائيا وهل يتم معاللت حياث لاد يجهال متادر ااماوال غيار المشاروعة
ولت تسلم لها لكن لد يعلم لأ متدرها غير مشرول الحقا ولد ال يعلم ل ؟
نقسم فقهاء القانو في ه ا المواول لى لسمي -:
القسو اخول  -:يارى أ جريماة غسال ااماوال جريماة هاي جريماة ولتياة ،تتكلا تاوفر علام
الجاني فقك لأ ااموال غير مشروعة ولات نقال ااماوال أو تحويلهاا أو تمويههاا أو دفائهاا أو
اكتسالها أو حيالتها أو استددامها.
ووفقا له ا المفهوم فإ الشد ،ا كا يعلم أو كا ينلغاي عليا أ يعلام ولات لياما لممارساة
الفعاال فإن ا ساايكو مرتكلااا لجريمااة غساال اامااوال ،وأمااا ا لاام يك ا يعلاام ل ا ل ولاات ليام ا
لممارسة الفعل فإن ال يعال ان يعتلر حس النية في ه ه الحالة.
ويارى الفقهااء ما مؤيادي ها ا الارأي أ الجااني ال يعالا حتاى و علام لمتادرها غيار
المشرول في ولت الحق ،وه ا هاو ماا نتات عليا الفقارل (ج) الفقارل الفرعياة ( )7ما الماادل
الثالثة م اتفالية اامم المتحدل لمكافحة ايتجار غير المشارول لالمدادرات والماؤثرات العقلياة
التي ألرت عام .7988
القس الثو ني -:يارى أ جريماة غسال ااماوال جريماة مساتمرل وال يقتتار فيهاا عنتار العلام
على ولات ممارساة فعال الغسال ،فمتاى تاوفر علام الجااني أ ااماوال التاي هاو لتادد نقلهاا أو
تحويلهااا أو تمويههااا أو دفائهااا أو اكتسااالها أو حيالتهااا أو اسااتددامها غياار مشااروعة يثلاات فااي
حق عنتر العلم حتى و كا حس النية ولت ممارست للفعل.
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وفاي رأيناا الشدتاي أنا ا كانات ملااد القاانو الجناائي المعاتار تقتااي تاوفر الاركني
المادي والمعنوي معا لقيام الجريمة وهو ما يعني ارورل توفر القتد الجنائي لحظاة ارتكاا
الفعل ،فإ ا لم يك متوفرا في لحظة ارتكا الجريمة كأ يتوافر لعد ل مثال فإن يعتلر لتد
الحق ،وما دام ك ل فال علرل ل  ,ولالتالي فجريمة غسال ااماوال تعتلار جريماة ولتياة وليسات
جريمة مستمرل.
والمتأماال فااي نتااو ،لااانو مكافحااة غساال اامااوال وتموياال ايرهااا اليمنااي سيستشااف أ
القانو اليمني يأد لارأي القسام ااول الا ي يارى أ جريماة غسال ااماوال هاي جريماة ولتياة
ويتاح ل م تياغة وألفاظ ن ،المادل ( )2من على وج الدتو.،
ب -اإلرادة -:

ومعناها أ تكو رادل الشد ،حرل ولت ارتكال جريمة غسل ااموال ،وأن لام لفعل الغسال
لمحاض ادتيااره وهاو يعلام علام اليقاي لمتادر ااماوال غيار المشارول ،فاإ ا انعادمت ايرادل
الحرل تنتفي المسؤولية الجنائية وينتفي معها الرك المعنوي للجريمة.
مما سلق نساتنت أ القتاد الجناائي لعنتاري “ العلام وايرادل” يعاد ركناا أساسايا فاي جريماة
غسل ااموال ا توفر لامت الجريمة و ا انعدم انتفت الجريمة.
املطلب السادس
عقو ة جرمية غسل األموال

 -7قرر قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رم ( )71لل ة  2172الر مر ةم لعي
القل ق،ك رمل ( )7للل ة  2171اق،ةللة اللللجن ةمل ح يييلع الللت " 1سل ،اط" الللت كل مللن
يرتكللب جريمللة سل ل املل،اف ف ح للث قر ل الاقللرة (ا) مللن الم ل مة ( )4مللن الق ل ق،ك الللت اك
"ي ملللب ة لللللجن ملللعة ح تييلللع اللللت سلللوع سللل ،اط كللل ملللن ارتكلللب جريملللة سلللل امللل،اف
الم ر ،ال هي الم مة ( )2من هذا الق ق،ك".
 -2كما قرر القانون عقوبة على الشروع في جريمة غسل األموال بنفس عقوبةة جريمةة غسةل
األمةةوال التامةةةف ويم للذ إلللء مللن قللا الاقللرة (ا) مللن المل مة ( )47ح للث جل م قرل ا م ل ً
ن مالً لك هة الجران الم رل ،ال ل هلي المل مة ()2ف وهل ،مل ي لي اقله يلم الم مولة اللت
الشروع هي ارتك ب جران سل اوم،اف ة اس ال ق،ةة المقررة لجريملة سلل اومل،اف اللت
اامو ر الشروع جريمة ت مة.
وك ق الم مة ( )79من القلرار الجم ل،ر ة لقل ق،ك رمل ( )72ل ل  7994ةشللك الجلران
وال ق،ة ل ط ال م للي وا ،اق ل "اق،ةللة الشللروع" مللع قر ل الللت اك "يعاقةةع علةةى الشةةروع
دائماً ،وال تزيد العقوبة عن نصف الحد األقصى المقرر للجريمة التامة إال إذا نة القةانون
علةةى فةةلك ذلةةا ،وإذا كان ة عقوبةةة الجريمةةة التامةةة هةةي اإلعةةداع ،تكةةون عقوبةةة الشةةروع
الحبس الذي ال يزيد على عشر سنوات وتسةري علةى الشةروع األمكةاع ال ااةة بالعقوبةات
التكميلية المقررة للجريمة التامة"ف وه ،م ي ي اك ال لع اواللت لل ق،ةلة المقلررة لجريملة
الشروع هي هذه الم مة هي قرف ال ع اومرت لل ق،ةلة المقلررة للجريملة الم ملة ولل س إاط
ال ق،ةة المقررة للجريمة الم مةف لكن او رة "إال إذا ن القانون على فلك ذلا" ت ي اقله
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ةإمك ل ك اك ت ل ا القلل،اق ن الا رللة الللت اق،ةللة للشللروع ةاللال ال ل ا المقللرر هللي م ل ق،ك
ال ق،ة طف ولذلء حعمط اق،ةة الشروع هي جران سل اومل،اف ةل اس اق،ةلة جريملة سلل
اوم،اف قظرا لاد،رة الجريمة.
 -2قةةرر القةةانون فةةي الفقةةرة (ج) مةةن المةةادة ( )14عقوبةةات إفةةافية للعقوبةةة األاةةلية لجريمةةة
غسل األموال وتممث ةمر مرة -:
 اوملل،اف المللي تشللك مم رللالط جريمللة ةم ل ه ل المم رللالط المللي اخملدل ةممملك ل ط
اخرى او ممملك ط ت مف م مة تلء المم رالط.
 اوم،اف المي تشك م،ف،ع الجريمة.
 اوم،اف المي تشك ا نعاط وم هع اخرى مملت ة من تلء اوم،اف او الممملك ط.
 وس نط وامواط ارتك ب الجريمة.
 -4كما قرر القانون أن للمحكمة أيضا ً أن تحكم بأية عقوبات تكميلية أفرى مثل -:
 دلغ م ترخ ا مياولة الم ة.
 الم ع من مياولة الم ة او ال ش ط.
 دسال الم او المؤسلة او الشركة.
االعتباري الذي ارتكب جريمة غسل األمةوال لصةالحأ أو
 -5كما قرر القانون معاقبة الش
باسمأ من مو ناا طو ي يشغ م،م ً م مي ً ه له او لعيله تال،يا ة تال إ القلراراط ق ةلة
ا ه او مال،ف ةمم رسلة اللللدة ه لهف وإللء ةرلر ال ظلر امل دإا اميلن الشلاا الدو لي
ة رتك ب الجريمة من اعمه.
كم ي مب ك ناا طو ي س ه هي ارتك ب الجريمة او ك ك ي م وم ارتك ة ل لل ب
الشاا الم  ،ةل راة ك ق ف وإلء قظراً دلت تيايع تل،رط ة لا المرل ر ونلرك ط
اللملللرة والرللراهة واوام ل ف الم ل للة وس رهلل مللن المؤسل ل ط الم ل للة هللي جريمللة سل ل
اوملل،اف ةرلل،ره الماملاللةف مملل يلللملي دخ لل ع تلللء المؤسللل ط إات لل – وللل س مجللرم
ملماعم او اا ن الذين ترره،ا ة سم  -للملؤول ة الج ن ة.
ويم ذ إلء من الم مة ( )44مكرر من م ق،ك مك ه ة سل اوم،اف ال م ي الملي تل ا اللت
م يلي -:
اعتبةاري ارتكبة جريمةة غسةل
ا -يعاقع بغرامة ال تقل عن فمسة مليين لاير كل ش
طبيعي يشغل موقعا ً قياديةا ً
األموال أو تمويل اإلرهاب لصالحأ أو باسمأ من قبل ش
فيأ أو لديأ تفويض بات اذ القرارات نيابة عنةأ أو م ةول بممارسةة السةلية فيةأ ،وذلةا
اليبيعي بارتكاب الجريمة من عدمأ".
بصرك النظر عما إذا أدين الش
االعتباري وفقا ً للفقرة (أ) من هةذ المةادة مةن معاقبةة
ب -ال تمن العقوبة المقررة للش
االعتبةةاري الم ةةالف بةةذات
اليبيعةةي المس ة ول عةةن اإلدارة الفعليةةة للش ة
الش ة
العقوبات المقررة عن األفعال التي ترتكع بالم الفةة ألمكةاع هةذا القةانون إذا عبة علمةأ
بهةةا أو كانة الجريمةةة قةةد وقعة بسةةبع افللةةأ بواجبةةات و يفتةةأ أو إذا كةةان ناتجةا ً عةةن
اهمالأ واجبات الو يفة.
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اإلعتباري لغلر
 -6وقرر القانون إيقاع عقوبة تكميلية إفافةً إلى العقوبة األالية للش
الم ،يةف وه ،م قر ال ه الاقرة (ا) من المل مة
ت ق ق ا رر الرمع واليجر لألنا
( )44مكللرر والمللي قر ل الللت م ل يلللي "يجلل،ل للم كمللة ال كل الللت الشللاا احامو ل ر
ةإحعى ال ق،ة ط المكم ل ة الم ل ة -:
 ومف مياولة الم ة او ال ش ط.
 الغ م ترخ ا مياولة الم ة او ال ش ط.
 اسال م مياوللة الم لة او ال شل ط او المراهلق الم ة لة لله الملي اسلماعم هلي ارتكل ب
الجريمة ةراة مانمة او مؤممة.
 ترا ة اام له.
ال راسة الق ن ة وهق ً وحك الق،اق ن ال هذة.
 وف ه ت
 قشر حك احماقة الر مر ةشلقه".
 -1كما قرر القانون عقوبات على الم سسات المالية وغير المالية في مالة م الفة اإلجةرااات
التةةي ن ة عليهةةا القةةانون وتمللراوه هللذه ال ق،ة ل ط م ل ة ل ن ال للوس مللعة ح تييللع الللت للالث
س ،اط والغرامة المي ح تييع الت اشرة مل ،ك لاير وال لوس ملعة ح تييلع اللت سل ة واحلعة
والغرامة المي ح تييع الت مل ،ك لايرف دفل هة دللت ال ق،ةل ط المكم ل لة الملي تراهل الم كملة
م سوةف وهل ،مل قرل ال له الاقلراط (ا ف ب ف ا ف م) ملن المل مة ( )42ملن مل ق،ك مك ه لة
سل اوم،اف وتم،ي اإلره ب.
 -8كما قرر أن الدعوى الجزائية ال تنقضي في جرائم غسل األموال بمضي المدة.
 -9وقةةرر أنةةأ ال تسةةقب بمضةةي المةةدة العقوبةةات المحكةةوع بهةةا اسللم ماً دلللت احكل مل ق،ك مك ه للة
سل اوم،اف وتم،ي اإلره ب.
املطلب السادس

االجتاهات ايديثة يف جتريم غسل األموال

أشرنا فيما سالق أ فعال غسال ااماوال يقاع علاى متحتاالت الجريماة ااتالية ،وأ القاواني
التقليديااة ال تعال ا علي ا كجريمااة أتاالية ,لاال ال تعال ا علي ا م ا ااساااس كون ا أثاار م ا اثااار
الجريمة ااتلية.
وما دامت كا ل فكاا ال لاد ما وجاود تشاريعات تعالا علاى جريماة غسال ااماوال كجريماة
مسااتقلة ل ا اتها لهااا أركانهااا التااي تقااوم عليهااا ،وم ا اللااديهي أ تحكمهااا لعااض القواعااد التااي ال
تتامنها القواني التقليدي وهي لواعد تم استحداثها لتتالءم مع كليعة ودتوتية جرائم غسل
ااموال ،وم تل القواعد ما يلي -:
ً
أوال  -:أن جرمية غسل األموال جرمية مركبة فهاي تقاوم علاى جريماة ساالقة لهاا يكلاق عليهاا الجريماة
ااتلية ،فإ ا أمعنا النظر في تعريفات غسل ااموال سنجد أ فعال الغسال ينتا علاى أماوال
متحتلة م جريماة ساالقة تام ارتكالهاا للال ارتكاا جريماة غسال ااماوال ،أي أنهاا ال تاتم ال
لناء على جريمة سالقة لها.
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ً

ثانيا  -:أن جرمية غسل األموال هي جرمية مستقلة عن اجلرمية األصلية التي نتجت عنها األمةوال املغسةولة،
وتعتلر جريمة مستقلة ل اتها وهاو ماا نتات عليا الفقارل (د) ما الماادل ( )2ما القاانو حياث
جااء فيهااا “تعتلار جريمااة غساال ااماوال جريمااة مساتقلة عا الجريمااة ااتالية المتحتاال منهااا
المال”.
ً
ثانيا  -:يقرر القانون عقو ة أصلية على جرمية غسل تلك املتحص ت واألموال شكل مستقل عن عقو ة اجلرميةة

األصلية ،وهو ما ورد في الفقرل (أ) م المادل ( )47م القانو حيث نتت على أ -:
" أ -يعالاا لالساااج مااادل ال تلياااد علاااى سااالع ساانوات كااال مااا ارتكااا جريماااة غسااال أماااوال
المنتو ،عليها في المادل ( )2م ه ا القانو ".
كما يقرر القانو لهاا أيااا عقولاات تكميلياة لجريماة غسال ااماوال لاعتلارهاا جريماة اتالية،
وهو ما نتت علي الفقرتي (ج و د) م المادل ( )47م القانو .
ً
ثالثا  -:يتم املعاقبة على الشروع يف جرمية غسةل األمةوال العقو ةة املقةررة للجرميةة التامةة ،والمتأمال فاي
ن ،الفقرل (أ) م المادل ( )4سيجد أ الان ،عاام يشامل كافاة الجارائم المنتاو ،عليهاا فاي
المادل ( )4وهو ما يعني أن ال يتم المعاللة علاى جارائم غسال ااماوال فقاك و نماا أيااا يعالا
على الشرول في ارتكا جريمة غسال ااماوال لانفس العقولاة المقاررل لجريماة غسال ااماوال
لاعتلار الشرول جريمة تامة.
وكاناات المااادل ( )79م ا القاارار الجمهااوري لالقااانو رلاام ( )72لعااام 7994م لشااأ الجاارائم
والعقولات اليمني وعنوانها "عقولة الشرول" لاد نتات علاى أ "يع قو علوى الخوروع دائمو ز،
ون ت يود العقوبوة عون نروف الحود اخقرووى المقورر للجريموة الت موة رن رذا نوا القو نون علووى
خالف ذلك ،ورذا ك نت عقوبة الجريمة الت مة هي اإلعدا  ،تكون عقوبة الخروع الحبس الوذي
ن ي يد على عخر سنوات وتسري على الخروع اخحك الخ رة ب لعقوب ت التكميلية المقررظ
للجريمة الت مة" ،وهو ما يعني أ الحد ااعلى للعقولة المقررل لجريمة الشرول في ه ه الماادل
هي نتف الحد االتى للعقولة المقررل للجريماة التاماة ولايس ات العقولاة المقاررل للجريماة
التامااة ،لكا علااارل "رذا نووا القو نون علووى خووالف ذلووك" تعنااي أنا لإمكااا أ تاان ،القااواني
الداتة على عقولة للشرول لدالف الن ،المقارر فاي لاانو العقولاات ،ولا ل حاددت عقولاة
الشرول في جرائم غسل ااموال لنفس عقولة جريمة غسل ااموال نظرا لدكورل الجريمة.
ً
را عا  -:يتم املعاقبة علةى غسةل األمةوال حةىت لةو ت تثبةت اإلدانةة يف اجلرميةة األصةلية الناجتةة منهةا ها ه
ااموال ،وهو ما نتت علي الفقرل “هـ” م المادل ( )2حيث نتت على ما يلي -:
"هـ  -تعتلر جريمة غسل ااموال جريماة مساتقلة عا الجريماة ااتالية المتحتال منهاا الماال،
وال يشاااترك حتاااول دارناااة لارتكاااا الجريماااة ااتااالية يثلاااات المتااادر غيااار المشااارول
لمتحتالت الجريمة".
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فمثالز  -:ا كا المتهم لجريماة ايتجاار لالمدادرات لاد حاوكم ما للال المحكماة المدتتاة ولام
تثلت دانت لجريمة ايتجار لالمددرات فأتادرت المحكماة حكمهاا للراءتا علاى ها ا ااسااس،
لكنا وفاي ولاات الحااق لاادم أمااام المحكمااة لتهمااة ارتكااا جريمااة غساال أمااوال ناتجااة عا نفااس
الجريمة التي لم تثلت دانت فيها ،فإ المحكمة في ه ه الحالة تتولى محاكمت عا جريماة غسال
اامااوال ،علااى اعتلااار أ جريمااة غساال اامااوال جريمااة مسااتقلة ل ا اتها ع ا جريمااة ايتجااار
لالمددرات ،وما دامت ك ل فإن يتم محاكمة مرتكلها لمعلل ع الجريمة ااتلية.
ً
ة ما للال
خامسا  -:يتم معاقبة الشةص اإلعتبةاري الةذي ارتكبةت جرميةة غسةل األمةوال لصةاي أو
شااد ،كليعااي يشااغل مولعااا لياديااا فيا أو لديا تفااويض لاتدااا القاارارات نيالااة عنا أو مدااول
لممارسة السلكة في  ,و ل لتارف النظار عماا ا أديا الشاد ،الكليعاي لارتكاا الجريماة
م عدم .
كما يعال كل شد ،كليعي ساهم في ارتكاا الجريماة أو كاا يعمال ولات ارتكالهاا لحساا
الشد ،المعنوي لأي تفة كانت.
و ل نظرا لى تلايد تورك لعض المتاارف وشاركات السمسارل والتارافة وااعماال المالياة
وغيرهااا م ا المؤسسااات الماليااة فااي جريمااة غساال اامااوال لتااورها المدتلفااة ،ممااا يسااتللم
داال تل المؤسسات اتها – ولايس مجارد مساتددميها أو أعااائها الا ي تتارفوا لاسامها-
للمسؤولية الجنائية ويتاح ل م المادل ( )44مكرر م لانو مكافحة غسل ااماوال اليمناي
التي تن ،على ما يلي-:
كال شاد ،اعتلااري ارتكلات جريماة غسال
أ -يعال لغرامة التقال عا دمساة مالياي
ااموال أو تمويل ايرها لتالح أو لأسم م للال شاد ،كليعاي يشاغل مولعاا ليادياا
في ا أو لدي ا تفااويض لاتد اا القاارارات نيالااة عن ا أو مدااول لممارسااة الساالكة في ا  ,و ل ا
لترف النظر عما ا أدي الشد ،الكليعي لارتكا الجريمة م عدم .
 التمنااع العقولااة المقااررل للشااد ،االعتلاااري وفقااا للفقاارل (أ) م ا ه ا ه المااادل م ا معاللااةالشاااد ،الكليعاااي المساااؤول عااا ايدارل الفعلياااة للشاااد ،االعتلااااري المداااالف لااا ات
العقولات المقررل ع اافعال التي ترتك لالمدالفة احكام ه ا القانو ا ثلات علما لهاا
أو كانت الجريماة لاد ولعات لسال اداللا لواجلاات وظيفتا أو ا كاا ناتجاا عا اهمالا
واجلات الوظيفة.
ولم يكتف القانو اليمني لتقرير العقولة ااتلية للشد ،ايعتلاري و نماا لارر أ يولاع عليا
أياا عقولة تكميلية لغرض تحقيق عنتر الردل واللجر لألشدا ،المعنوية ،وهاو ماا نتات
علي الفقرل (ج) م المادل ( )44مكرر والتي نتت على ما يلي -:
"ج -يجول للمحكمة الحكم على الشد ،االعتلاري لاحدى العقولات التكميلية التالية:
 -7ولف ملاولة المهنة أو النشاك.
 -2الغاء تردي ،ملاولة المهنة أو النشاك.
 -2اغالق محل ملاولة المهنة أو النشاك أو المرافق التالعة لا التاي اساتددمت فاي ارتكاا
الجريمة لتفة دائمة أو مؤلتة.
 -4تتفية أعمال .
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 -5واع تحت الحراسة القاائية وفقا احكام القواني الناف ل.
 -6نشر حكم االدانة التادر لشأن .”.
ً

سادسا  -:يتم اإلعفاء من العقاب لكل من ادر من اجلنةاة ة ا اجلهةات املصتصةة لمكافحاة غسال ااماوال
لالجريمة للل العلم لها ،ويتاح ل م دالل ن ،المادل ( )45والتي تن ،على ما يلي -:
"يعفى م العقولات ااتلية المقررل وفقاا احكاام ها ا القاانو كال ما لاادر ما الجناال لاإلالغ
الوحدل أو أي م السلكات المدتتة لالجريمة للل العلم لها".
ً
سا عا  -:يف جرائم غسل األموال ال تنقضي الدعوى فيها وال تسق العقو ات احملكةوم هةا التقةادم ،ويتااح
ل م دالل ن ،المادل ( )42م لانو مكافحة غسل ااموال وتمويل ايرها والتي تان،
على ما يلي-:
مادل (-: )42
أ -ال تنقاي لماي المدل الدعوى الجلائية في الجرائم المنتو ،عليها في ه ا القانو .
 ال تسقك لماي المدل العقولات المحكوم لها استنادا لى أحكام ه ا القانو .وه ه القواعد واالتجاهات حديثة ولد عملت الدول على تامينها لواني مكافحة غسال ااماوال
وتمويل ايهاا ومنهاا لاانو مكافحاة غسال ااماوال وتمويال ايرهاا اليمناي والا ي عكسات
نتوت ه ه القواعد كما اسلفنا.
تمت لحمد هللا وهللا ولي الهداية والتوفيق
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