توطئة :
تعترب جرميةة س ةي ل األمةوا جرميةة ميةميةة ميةةو ظةور ةس ر س ةيل األمةوا ايتةا ادتةةاتظس
احلسجة إىل إخفسء ايتثةراا املتحصةةة مة أنشةةة سةم مشةرااة " " اتفشة

ة ا ايتهةس ر جمل اعتتعةس

ايتغردية مؤخراً مع انتشسر اتشعب األنشةة اإلجرامية مثةل ايتتاةسر جمل املرةةرا ااألةةةحة اايتتظر ةب
اايترش ةةساا اايتعت ةةا س ةةم ايتوسنوني ةةة اايتتص ةةب اايتغ ةةل ايتتا ةةسرا اتل ية ة ايتتو ةةو اايتف ةةس ايت يسةة ة
اسم س اايتا تتم مبةيسرا ايتةاالرا اجنت اتظس أثسرٌ اميتصس ة ااجتتساية اةيسةية انعك ة ةةةاسً
اةة

اميةةة حةةسهب ظةةور ةةس ر س ةيل األمةةوا دةةرار ار اصةةسدس املسايةةس جمل ايت دة

ة ا اعتتعةةس

دسألةواق ايتتسشئة تةك ايتا ت عى إىل اتح أةواميظس أمسو رأس املس األجتيب خسحةً ايتةا ايتتسمية" ".
مية ُارِاة جرميةة س ةيل األمةوا متة ايتوةةو هيةت ارتاةة د اتةس ايتورحةتة ايتاحر ةة اايتةا
م ة أش ةةظر س اتةي ةةس ايتورح ةةتة ايتاحر ةةة ايت ةةا مي ةةسو دظ ةةم ( )hennery eneryااص ةةسدت جمل ا ةةي
األطةتة ااهلتةا " ".
يتوةةة انتشةةر جرميةةة س ةيل األمةةوا جمل معهةةم دةةةةامل ايتعةةسر اميةةة ار جمل دعةةن ايتةراةةةس أمل
هام جرمية س ي ل األموا ايتا تةتم اةرب دتةول ايتعةسر اأجظلتة املصةراية دتحةو ثاثةة تر ةيةومل االر
ةتو ًس" " أا مس وةر دتحو  %5م إمجسيت ايتتستج ايتعسمل

اتعترب ايتوال س املتحة األمر كية مة أاالةل

ايتةا ايتا تعسن م س يل أموا جتسر املرةرا ايتة

ةترةمومل ايتاتةول األمر كيةة اأةةواق املةس

ايظس .
تسل م

شم إىل أمل اتةية س يل األموا تعترب أكرب ثسيتت حتساة اةى م توا ايتعةسر إ

ُوةر هام األموا ايتا تم س ةظس ةتو ًس اةى م توا ايتعسر مباةغ ( )4 ,6مةيةسر االر أمر كة اميةة
تصل إىل( ) 0تر ةيومل االر أمر ك .
ايتعل م أ ةم ايتعوامةل ايتةا ت ةساة اةةى تتةسم أنشةةة س ةيل األمةوا تلا ةة هركةة ايتتشةس
االميتصةةس ا ااالنفتةةسا املةةسيت وةي ةًس ااسملي ة ًس ااالجتةةسا إىل ير ةةر ايتتاةةسر امةةس ةةرتا دظةةس م ة متةةس
ةةس م جمل ختفية ة ايتوي ةةو اإل ار ةةة ااملسيتي ةةة ااإلجرالي ةةة مة ةس مي ةةة ف ةةتح ايتا ةةسف أم ةةسو ايتف ةةس اإل ارا
اايت يسةة ة اامل ةةسيت

ا ل ةةة مة ة األنش ةةةة اإلجرامي ةةة يتتا ةةسر املر ةةةرا اتفشة ة ايترش ةةو اايت د ةةح مة ة

ايتو يفة ايتعسمة اايتتلا ر اايتتل ي اسم س امس تحوة متظةس مة

خةو إ ةرا ا سةم مشةرااة تاحةت

ا ميتوا جة ة إلضفسء ايتشراية اةيظس .
جمل ةل ة ا املعةيةس تكت ةب ة ا ايتورميةة أ تيةةة دسيتغةة تتتسةةب مةع ايتتلا ةة املتتةسم يتعتةيةةس
س يل األموا اةى امل توا ايتعسمل مس

تةلو اضع تعر ة ما ة هلة ا اةرميةة اية ةة أركسنظةس

امصس ر األموا موضوع اةرمية اتكيي ايتشر عة اإلةةامية هلة ا اةرميةة يتتتتوةل دعةة يتةك ايتة
اةظةو املا ايتةةة ملكساحةةة ة ا اةرميةةة اةة امل ةتوا ايتةةةايت ااإلميةيتة اايتةوط اختةة
مجةة م ايتتوحيس تضتتتظس اخلسمتة .
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ايتورميةةة ايتة

ايتفصل األا
تعر
أاالً :تعر

جرمية س يل األموا

جرمية س يل األموا يتغةً ااحةاهسً :

 معتى ايتغ يل جمل ايتةغة":"5َس َل (دفتح ايتغني اايتاو )أحلٌ ححيح ة اةى تةظم ايتش ء اتتويتة اسَ َةل غ ةة ُ:
إ ا أةس اةي املةسء اة را رنة اايتغُ ةل (دسيتضةم)االةةم امييةل :ايتغَ ْةل مصةةر سَ ةة ُ اايتغَ ُةو :
املسء ايت ا ُغ ل د ااملغْ َت ل :املوضع ايت ا ُغت ل اي .

 مع املس جمل ايتةغة :مةةس مةكت ة م ة كةةل ش ة ء  :ااةتةةع أمةةوا

ا كةةل مةةس تتحصةةل د ة املتفعةةة أا وةةع اةي ة

املةك اظو مس .
ااملس اتة ايتوسنونيني و مس كسمل ا مييتة دني ايتتسس ااةو ايتتووو و خراج األشةيسء اة
ايتتعسمةل دةايعتظةةس أا
ةةتةيع أه ةةة أمل

كةةم ايتوةةسنومل اةةسألاىل ة ايتةةا شة ل كةةل ايتتةةسس جمل االنتفةةسع دظةةس ا ال
ةةت ثر

اخلسرج ةةة اة ة ايتتعسم ةةل

يسرتظ ةةس ك ةةسهلواء اامل ةةسء اأش ةةعة ايتش ةةت

اايتثسني ةةة :ة ة األش ةةيسء

ك ةةم ايتو ةةسنومل كسملر ةةةرا املتتوا ةةة اامل ةةوا احلردي ةةة املتفا ةةر اك ةةل

األشيسء املتةوكة يتةةايتة أا األشرسص االاتاسر ة أا املرصصة يتةتفع ايتعسو دسيتفعل"."6
تضح م ايتتعر فس املرتةفة يتةتس أمل املس

 ايتتعر

و ول املةكية اول االةتثتسر.

االحةاه ملفظوو س يل األموا :

ا تسيتةةك شةةا إمجةةسع" "اةةةى تعر ة مفظةةوو س ةةيل األمةةوا د ن ة ( :كةةل اتةةل أا إجةةراء
ظةف إىل إخفسء أا يو ةل أا نوةل أا تغةيم طايعةة أا مةكيةة أا نوايةة ا و ةة األمةوا املتحصةةة
م ة أنشةةةة أا أاتةةس إجراميةةة سةةم ميسنونيةةة ا يتةةك دظةةةف ايتتغةيةةة أا ايتتتو ة أا ايتت ة اةةةى
املصةةر األحةة سةةم ايتوةسنون هلة ا األمةوا يتتهظةةر جمل نظس ةة األمةر اةةةى أنظةس أمةةوا نهيفةة امة
أحو ةةيتة امشرااة ديتتس

 تعر


جمل األحل خاف يتك.

س يل األموا يتةا األنهتة ايتةايتية اايتووانني ايتوطتية :

تعر

س ي ل األموا يتةا األنهتة ايتةايتية :

تعر

االيس األاراد يتغ يل األموا ": "4

ارف االيس األاراد س يل األموا جمل ةتة  111و د ن يو ل أا نول املةكيةة مةع ايتعةةم
مبصةةس ر س اإلجراميةةة اخلةةةم ألسةةراو ايتت ة اإخفةةسء األحةةل سةةم ايتوةةسنون هلةةس أا مل ةةساة
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شر

رتكب مثل

ا األاتس

ا ا عة أمل س ةيل األمةوا ) ) laundering moneyةو

احلصو اةى أموا ااةتثتسرا سم شة راية مة خةا طةرف خةسرج إلخفةسء املصةةر احلويوة
هلس ادعاسر أخرا و اتةية تتهي األموا م مصةر س اجعةظس ميسنونية .

تعر

املتهتس ايتةايتية اايتشرطة اةتسلية اإلن دو يتغ يل األموا " " :
و اتل أا ايتشراع جمل اتل دظةف ايتتكتم أا ايتت ة اةةى طايعةة األمةوا املكت ةاة دصةور

سم مشرااة

* تعر

يت تاةا اك نظس جسء م مصس ر مشرااة .

س ي ل األموا جمل ايتووانني ايتوطتية :
تتسايتة ة سسيتاي ةةة ايتو ةةوانني ايتوطتي ةةة تعر ة ة اتةي ةةة س ة ةيل األم ةةوا جمل مع ةةرو تتساهل ةةس

دسيتتعر

ةرمية س يل األموا ن كر متظس اة ةايل املثس ايتوسنونني املصرا اايت و ان

ايتوسنومل املصرا :
ارف ايتوسنومل املصرا رميةم ()40ايتة ا حةةر جمل اةر ةة ايتر

يةة ايتعةة ( ) 0جمل  /مةس و

يت ةةتة  00و س ةةيل األم ةةوا د نة ة  ( :ك ةةل ة ةةةول تة ةةوا اة ةةى اكت ةةسف أم ةةوا أا هيسرتظ ةةس أا
ايتتصةةرف ايظةةس أا إ ارتظةةس أا هفهظةةس أا اةةةتاةاهلس أا إ ةةةااظس أا ضةةتظس أا اةةةتثتسر س أا نوةةةظس أا
يو ةظس أا ايتتااةب جمل مييتتظةس أا كسنة متحصةة مة جرميةة مة اةةرالم املتصةوص اةيظةس جمل
املس ( ) م

ا ايتوسنومل ." 0".

ايتوسنومل ايت و ان :
اةةرف ايتوةةسنومل ايت ةةو ان ملكساحةةة س ةةيل األمةةوا امتو ةةل اإلر ةةسف يت ةةتة  0 0و جرميةةة
س ةةيل األمةةوا جمل املةةس (  ) /متة دةةس ت ُ ( :عةةة مرتكاةسً ةرميةةة س ةيل األمةةوا كةةل شةةر
ة ت ةةةةوكسً تةةةوا اة ة اكت ةةسف متحصةةا أا هيسرتظةةس أا ايتتصةةرف ايظةةس أا اةةةتعتسهلس أا
نوةظس أا إ ارتظس أا هفهظس أا اةةتاةاهلس أا إ ةةااظس أا اةةتثتسر س ا يتةك دسيتتااةب جمل مييتتظةس أا
هركتظس أا يو ةظس أا ؤ ا إيت إخفسء أا متو مصةر س أا ايتةايعة احلويوية هلس أا مكسنظةس أا
كيفية ايتتصرف ايظس أا مةكيتظس أا احلووق املتعةوةة دظةس ةةواء اميعة
اتظس املتحصا

ة ا اةرميةة ايتةا نتاة

اخةل ايت ةو امل اا خسرجة ادشةر أمل كةومل معسمياة ًس اةيظةس جمل كةل مة ايتوةسنومل

ايت و ان ا ميسنومل ايتةايتة ايتا ارتكا ايظس اةرمية ) .
مة ايتتعةةسر

ايت ةةسدوة نصةةل إىل أمل املةةس املغ ةةو

ةةو كةةل مةةس مكت ةةب مة مصةةةر سةةم

مشراع ا عى مرتكاو اتةيةس س ةيل األمةوا إىل إخفةسء هويوةة مصةس ر ة ا األمةوا ايتتسجتةة
ا

ا األاتس سم ايتوسنونية اظ جرمية تووو اةى إنشسء ااميع مل

األموا ايتتسجتة اة ايتتشةس اإلجرامة دة موا نهيفةة

اكس ف ا طر

مةلج

يةت صةعب ايتتحوة اة مشةراايتظس

م ة ة اة ةةةمظس ا صة ةةعب ايتوح ة ةةو إىل مصة ةةس ر س األحة ةةةية ا ة ةةا تتعة ةةرو يتةتصة ةةس ر ا يت ة ةةك
دسكت ةةسدظس حةةفة ايتةظةةسر اايتتهساةةة ااهلةةةف األةسةة مة اتةيةةة س ةيل األمةةوا
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ةةو إضةةفسء

حفة ايتشراية اةى أموا

جمل األحل ا مصةر سم مشراع مس ع ةظويتة ير ةك تةةك

األموا جمل األةواق امل أمل تتعرو إىل ماهوة أا مصس ر أا معسمياة اعرمني .

ثسنيسً :أركسمل جرمية س يل األموا

"

":

ةرمية س يل األموا ركتسمل مس ا امعتوا اايتس ة ديسمل يتك :


ايترك املس ا :

ا ت يت مة ايت ةةول ايتة ا كةومل ركتةسً مس ةسً يتةارميةة ا ا ةل ايتة ا ةر اةية ايت ةةول
ا ة األمةةوا املتحصةةةة م ة االجت ةسر دسملرةةةرا أا دسيت ةةاسر أا االخةةتاس أا ايترشةةساا أا االجت ةسر
دسيترميي أا دسألطفس ااةرمية ايتا تُحصة األموا مبوجاظةس كسإلجتةسر سةم املشةراع دسيت ةاا
أا املرةرا  .....اخل.


ايترك املعتوا:

فة و اةةةم اةةةسن أا اةتةةس دسملصةةةر سةم املشةةراع يتألمةةوا سةةم املشةةرااة اظة جرميةةة
اتة تتصرف إرا ايتفسال إىل ارتكسدظس امل خةل دإرا ت احلر اسةسن

عةم اةم ايتيوني د نة

ميسرس نشسطسً إجراميسً .

ثسيتثسً  :تكيي ايتشر عة اإلةامية ةرمية س يل األموا

"

":

إمل األحةةو املوةةرر جمل ايتشةةر عة اجةةوف هف ة املةةس احف ة املةةس م ة ايتضةةرار س ايتةةا ال
ميكة االةةةتغتسء اتظةةس ا ةةو أهةةة املوسحةةة ايتكةةربا ايتةةا ااتتةةى دظةةس اإلةةةاو اتس ةةة كةةام اميةةة
تضسار ايتتصةوص ايتتشةر عية مة ايتكتةسف اايت ةتة ااثةسر ايتصةحسدة اةةى ايتتحة ر مة أكةل املةس
احلراو متظس.
 .جمل ايتورامل ايتكر م:
ميس تعسىل ( َس أَ ُظَس ايتَ ِ َ امَتُوا ال تَ ْكةوا َأمْوَايتَكمْ دَيْتَكمْ دِسيتْاَسطِلِ إِالَ أَملْ تَكوملَ ِتاَس َر ً َا ْ
تَرَاوٍ مِتْكمْ)" "ميس اد ااسس :أمل كة دغم اوو" " .اجمل ميويت تعسىل (اَال تَ ْكةوا َأمْوَايتَكمْ
دَيْتَكمْ دِسيتْاَسطِلِ اَتُةْيتوا دِظَس إِيتَى ا ْيتحُكَس ِو يتِتَ ْكةوا اَرِ وسً ِم ْ َأمْوَا ِ ايتتَسسِ دِسألِثْمِ اََأنْتُمْ تَعْةَتُوملَ )". " 5
ميس ايتورطيب( :اخلةسف دظ ا ا ة تضت مجيع أمة وتة ص ااملعتى :ال كل
دعضكم مس دعن دغم ه ايةخل جمل
د نف

ا ايتوتسر ااخلةاع اايتغصب اجحة احلووق امسال تةيب

مسيتك أا هرمت ايتشر عة امل طسد د نف

اخلتر ااخلتسر ر" ."1
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مسيتك كتظر ايتاغ اهةوامل ايتكس

اأمثسمل

 .جمل ايت تة ايتتاو ة :
ميويت  :ص " ...اإمل مسءكم اأموايتكم (ميس وتة ا و أهة رجس ايت تة :اأه ةا ميةس :
"اأاراضكم" اةيكم هراو كحرمة ومكم
ايتشر

ا جمل دةةكم

ا جمل شظركم

ا "  " "1جمل احلةة ت

اليتة ااضحة اةى هرمة ايتةمسء ااألموا ااألاراو ااةو جوار ايتتعرو هلةس دغةم اجة

هة ااية اليتةةة اةةةى م ةةؤايتية اإلن ةةسمل اة مسيتة ك ةةاسً اإنفسميةسً ةةوو ايتويسمةةة اتة تعةةةا اةةةى
أموا ا خر

ةتسً ااةاانسً اةتح اوسف اهلل وو ايتويسمة.

امة ا ثةسر ايتةايتةة اةةى جتتةب ايتك ةب احلةةراو مةس رُ ِاا اة ايت ةية اسلشةة رضة اهلل اتظةةس
ميسيت  :كسمل ألد دكر ساو خيرج يت اخلراج اكسمل أدو دكر كةل مة خراجة ااةسء ومةسً دشة ء
ا كةةل متة أدةةو دكةةر اوةةس يتة ايتغةةاو :أتةةةرا مةةس ة ا ميةةس أدةةو دكةةر  :امةةس ةةول ميةةس  :كتة ُ تكظتة ُ
إلن سمل جمل اةس ةية امس أه

ايتكظسنة إال أن خةات اةوي ا اةةسن دة يتك اظة ا ايتة ا

أكة مت ا خل أدو دكر ةا اوسء كل ش ء جمل دةت " . "1
دسيتتتياة اإمل املس ايت ا تم س ة اتاييض دتحو ة إىل مشسر ع اةةتثتسر ة أا شةركس
جتسر ة اوى مسال خايثسً جيب ر ا إىل مصسحل امل ةةتني يتصةعودة ايتتحوة مة حةسها اال
حيل أخ ا ااالنتفسع د ". " 1

رادعسً :مصس ر املس املرا س ة :
إمل مصس ر املس املرا س ة

مصس ر سم مشرااة ام ايتصةعودة مبكةسمل هصةر س إ أمل

كل أموا مكت اة دةرق سم ميسنونية

ارضة يتةغ ةل اايتتايةين امة أ ةم مصةس ر األمةوا

ايتغم مشرااة ":" 0
 .جتسر املرةرا .
 .ايترشو .
 .االجتسر دسيترميي األدين ا

س ر االجتسر دسيتت سء ااألطفس يتغرو ايتةاسر .

 .اة ةةرالم ايتواميع ةةة اة ةةى امل ةةس ا ة ة ج ةةرالم تو ةةع اة ةةى أم ةةوا ا خ ةةر

ك ةةرمية امل ةةس أا

استصةةسد أا اةةةتعتسيت امل ه ة اةةةسلر ضةةراف ايتغةةل مثةةل املرادةةس اايتوةةراو يتوةةسء ر ة
اشةةيك امل رحةةية اإةةةسء االلتتةةسمل اةةةرمية املةكيةةة ايتفكر ةةة اةةةرمية خةةةمس ايتةايتةةة
(املسء اايتكظردسء) .
 .5تل ي ايتعتةة .
 .6ج ةةرالم ايتف ةةس ايت يسةةة ايتةة ا وةة مل دسة ةةتغا ايتتف ةةو ةت ةةع ايتث ةةراا ايتةسلة ةةة ث ةةم
تظر اظس إىل اخلسرج اإاس تظس اةى شكل ب أا جمو را أا شراء اوسرا .
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ام أ م ااجظس اتةيس س يل األموا :
 اكسال ايت يسهة .
 شركس االةتما اايتتصة ر .
 جتسر ايت ب ااملعس مل ايتثتيتة.
 اكاء ايت يسرا – ايتةسلرا .
 مكستب ايتعوسرا ااةةسء ايتعوسرا .
 مصسنع ايت يسرا .
 املةسام .
 مؤة س سم مسيتية .

خسم سً  :املؤشرا ايتةايتة اةى اجو اتةية س يل األموا :
 .ايتتشس ايتكثي اةةى احل ةسدس املصةراية مةع االنتوةس إيتة رحةية مةترفن امل أةةاسف
ااضحة .
 .يو ا متعة م اإىل احل سف نف
 .ران ايتعتيل إدرار مس ة اة

.

وت.

 .رةسلل خسحة دسحل سف اار ا طر
 .5أ

ايتفسك

أا ا طر

حور ارميية او .

سء كفاء صعب االتصس دظم أا ايتتعرف اةيظم.

 .6اع ماسيتغ نوة ة كام سم ااتيس ة جمل هني أمل األنشةةة ايتهةس ر ت ةة اةس دشةيكس
أا يو ا أا سم س م اةسلل ايتةاع .
 .االر س املةحو إل ةااس األارا أا املؤة س ايتتوة ة امل أةاسف ااضحة.
 .4ايتلدسل ايت

وومومل اس دإ ةااس نوة ة اة ةة شةكل جمتواظةس ماةغةًس كةاماً اإملْ

كسن مييتة كل متظس ضئيةة .
 .1ايتلدسل ايت

ل ةامل دسنتهسو م مييتة ه ةسدستظم نوةةًا مة أجةل تغةيةة إاةةا شةيكس

أا تتفي يو ا أا طةب اةسلل نوة ة أخرا ميسدةة يتةتةاا امكتة ايتتتفي اورا .
 . 0اإلكثةةسر مة إ ةةةاع أا ةةةحب أمةةوا جمل أا مة ه ةةسف مفتةةوا مة مياةةل اةةر ال ةةربر نشةةسط
املظ ( م ترةو اس ا مثاً ) أمل تشظة احل سدس مثل
 .اإل ةااس اايت حودس
املؤة س املسيتية أا ا

ا احلركة.

ا املاسيتغ املرتفعة اايتا تل ة كثما ا إمكسنية أححسف إهةةا
خل أهة األارا .

 .شراء اديع كتيس كام م املعس مل ايتثتيتة م ميال ردسل طرايني "."21
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ةس ةسً :املراهل ايتا متر دظس اتةيس س يل األموا :
ت خ اتةيس س يل األموا ثاث مراهل :
املرهةة األاىل :
مرهةة ايتتو ي أا اإلها ايتا تتتثةل جمل وسايتةة إ خةس األمةوا ااملتحصةا املت تيةة
م اةرالم ااألنشةة سم املشرااة إىل ايتتهسو املسيت ااملصرجمل .

املرهةة ايتثسنية :
مرهةةةة ايتتغةي ةةة اةةةى ةة ةةةة م ة ايتعتةيةةس املسيتي ةةة ااملص ةةراية اهلس اةةة يتةتةة
ا األموا ا

مصس ر األموا سم املشرااة ادسيتتسيت اصل

مع ةةسر

ا املصس ر.

املرهةة ايتثسيتثة :
ا

مرهةة ايتةمج ايتا تم مة خاهلةس إاةس ضةه ة ا األمةوا إيتة االميتصةس كة موا

مشرااة"."22

-

-

ايتفصل ايتثسن
اةظو ايتةايتية ااإلميةيتية اايتوطتية اا ةية ملكساحة جرالم س يل األموا
نتتسا ايتس ة " "23أ م األنهتة ايتةايتية ااإلميةيتية اايتوطتيةة ايتةا تعتةل اةةى مكساحةة
جرالم س ل األموا اةى ايتتحو ا ت :

أاالً  :اةى امل توا ايتةايت نتتسا كتتو ج جمتواة ايتعتل املسيت ايتةايتية (: )FATF
مت إنشةةسء ة ا املتهتةةة جمل ايتع ةةسو  141و م ة ايتةةةا ايتص ةةتساية ايت ةةاع ايتكةةربا (أمر ك ةةس
در ةسنيس ارن س أملسنيس إ ةسيتيس كتةا اايتيسدسمل) اتضم ا مل جمل اضو تظس حنو ( ) ايتةة متظةس
ا جمة ة

ايتتعةةسامل اخلةيا ة

اتشةةكة

ة ا اعتواةةة جمل اجتتةةسع ايتوتةةة االميتصةةس ة يتةةةةا

ايت ةةاع اةةسو  141و اتُع ةةُ مة أميةةوا اأشةةظر املتهتةةس ايتةايتيةةة ايتعسمةةةة جمل جمةةس مكساحةةة س ةةيل
األم ةةوا

اتع ةةرف اختص ةةسرا د ةة ( )FATFاتعت ةةل ة ة ا اعتوا ةةة اة ةةى تتتي ةةة اتة ةةو ر ةيسة ةةس

مكساحة اتةيس س ل األموا اخسحة األموا املتحصةة م جتسر املرةرا .
امة أ ةةةااظس اضةةع ايت يسةةةس ايتعسمةةة ملكساحةةة جرميةةة س ةيل املةةس

يةةت ميكة ةتيةةع

ايت ةةةا االة ش ةةس دظ ةةس خسح ةةة ات ةةة اض ةةع ايتو ةةوانني ايتارم ةةة ملكساح ةةة ة ة ا اةرمي ةةة امعسميا ةةة
مرتكايظس اميسم

ا املتهتة دإحةار توحيستظس األردعني املشةظور جمل ايتعةسو ( 110و) ا ُتعةةُ املعيةسر

ايتةةةايت ملكساحةةة جرميةةة س ةةيل األمةةوا امت مراجعةةة ة ا ايتتوحةةيس جمل اةةسو  116و اااتتس ةةس
كتعيسر اسمل ملكساحة جرمية س يل األموا احةس مي اةيظةس أكثةر مة ( ) 0ايتةة جمل ايتعةسر
ااى ايتعسو  00و ادعة اتس (ةاتترب  00و) أحةةر املتهتةة مثةسن توحةيس جة ةة تتعةة
مبس

تى (دسإلر سف)يتتصاح ( ) 4توحية.

ثسنيسً  :اةى امل توا اإلميةيت نتتسا كتتو ج ا ت :
 .مشراع ايتوسنومل ايتعرد ايتتتو ج االة شس ا ملكساحة س يل األموا :
ظر مشراع ايتوسنومل أااا جمل ( ) 1مس خا توحيس املؤمتر ايتعرد ايت س س اشر
يترؤةسء أجظلا مكساحة املرةرا املتعوة جمل تون

مسدني ( 0ة ة ة ة ة

) ويتيو م اسو (  00و ) اإملْ

كسمل مشراع ايتوسنومل سم مُةلو يتةةا ايتعردية املشسركة إال أن ُعةُ مصةراً سمس يتاة شس د
اتة ايتويسو دتشر ع ميسنومل خسص ملكساحة جرمية س يل األموا أا تعة ل ايتوسنومل ايتوسلم .
امية نص موا ايتاسف اخلسم

(

) اةى اوودة

ةةةة

ا اةرمية اأمل اةى كل ايتة

أمل ية نوع امة ايتعوودة ايت سيتاة يتةحر ة اموةار ايتغرامس مبس تاءو مع رااظس.
-

-

 .االتفسميية ايتعردية ملكساحة االجتسر سم املشراع دسملرةرا ااملؤثرا ايتعوةية يتعسو  11و :
ا االتفسميية جمل تون

اميع

اسو  11و م جسنب ارراء ايتةاخةية ايتعرف اتتضت

االتفسميية موا دش مل مكساحة س يل األموا

ا اه امل

ا

ا االتفسميية ةةك نظج اتفسميية ايتس

جمل جمس معسةتظس يتهس ر س يل األموا نهرًا يتعةو اجو اختاف ديتظتس .

 .املؤمترا :
اة امل توا ايتعرد اوة اة مؤمترا متظس :
 -املؤمتر ايتعرد ايتثسم يترؤةسء مكساحة املرةرا اايت ا اوة جمل تون

جمل ايتف

م

 11 /05/و اها  11 /06/0و .
 -مؤمتر اتسمل دسألر مل جمل ايتف

م  4 - 6ةاتترب  11و .

 مؤمتر ارراء ايتةاخةية ايتعرف ايت ا اوة جمل اسو  11و .اسو  116و

 -مؤمتر ايتتعسامل األجتيب ايت ا اوة دتون

ضور ارراء ايتةاخةية ايتعرف .

ثسيتثسً  :اة امل توا ايتوط :
تتفية اً يتةتوحةةيس ايتةايتيةة دشة مل اجةةوف إحةةةار ميةةوانني يتتاةةر م اتةيةةس س ةةيل األمةةوا
اوة حسهب يتك ثور تشر عية سلةة اةى م توا ميوانني ايتةا األجتاية اايتةةا ايتعرديةة مة
اةة ةة رميةم  / 1 /16ايتصةس ر جمل  116/5/و

ايتةا األجتاية :ارن س ميسنومل ايتعوودس ايتفرن

امة ايتةةةا ايتعرديةةة  :ميةةةر اإلمةةسرا ايتعرديةةة املتحةةة ةةةةةتة اتةةسمل مصةةر األر مل ايت ةةو امل
اخل .انتتسا دعن ايتتشر عس ايتعردية ايتس ة :

ايتوسنومل ايت و ان :
تت

املس

م ميسنومل مكساحة س يل األموا امتو ل اإلر سف يت تة  0 0و اة األت :

 .امل امل سس د ا اوودة أشة متصوحسً اةيظس جمل أا ميسنومل اخر عسميب اتة اإل انة كل
شر

خيسيت أهكسو

أ .ايتشر

ا ايتوسنومل ا يتك اة ايتوج األت :

ايتةايع  :ايت ا مة ال جتسار اشر ةتوا اايتغرامة ايتا ال جتسار

ضع املس ول اةرمية .
ف .ايتشر

االاتاسرا  :ايتغرامة ايتا ال جتسار ضع املتحصا ا عسميب ايتشر

ايتةايع ايت ا ارتكب اةرمية دسةم أا ملصةحة ايتشر

االاتاسرا دعوودة ايت ا

اايتغرامة املتصوص اةيظس جمل ايتفور (أ) كتس جيور يتةتحكتة امل يكم
ايتشر

االاتاسرا اامي نشسط كةيسً أا جلليسً أا تغيم اإل ار .

-

-

ل

 .دسإلضساة يتةعوودس املتصوص اةيظس جمل ايتاتة ( ) تصس ر متحصا اةرمية ااأل اا
امل ترةمة جمل ارتكسدظس اا املعة يت يتك اإ ا تع ر ضا

املتحصا يتةتحكتة أمل ت مر

مبصس ر أموا أخرا م سا ة هلس جمل ايتويتة .

ايتوسنومل املصرا :
 /م ايتوسنومل املصرا رميم  40يت تة  00و اخلسص دظ ا اةرمية ( عسميب

نص املس

مثة األموا ول اةرمية كل م ارتكب

دسيت ا مة ال تتاسار ةاع ةتوا ادغرامة تعس

أا شرع جمل ارتكسف جرمية س يل األموا املتصوص اةيظس جمل املس ( ) م
ان

ايتاتة  /م نف

أا دغرامة إضساية تعس

ا ايتوسنومل ) .

املس ( احيكم جمل مجيع األهوا مبصس ر األموا املضاوطة

مييتتظس جمل هسيتة تع ر ضاةظس أا جمل هسيتة ايتتصرف ايظس) .

أمس املس ( ) 6اوة نص اة أن  ( :جمل األهوا ايتا رتكب ايظس اةرمية دواةةة
ااتاسرا عسميب املَ ْ ُؤاْ ُ ا اإل ار ايتفعةية يتةشر

شر

املورر ا األاعس ايتا ترتكب دسملرسيتفة ألهكسو

االاتاسرا املرسيت د ا ايتعوودس

ا ايتوسنومل إ ا أثا اةت دظس اكسن

اةرمية ااميع د اب إخايت دواجاس ا يفت ).

ايتوسنومل ايتكو ا :
ن

ميسنومل س يل األموا ايتكو ا رميم ( ) 5يت تة  00و جمل ايتفصل ايتثسيتت ي اتوامل

ايتعوودس اة اوودس ايت ا اايتغرامة املسيتية ااملصس ر مل

رتكب جرمية س يل األموا .

نص املس ( )6م ميسنومل س يل األموا ايتكو ا اة أن ( :مع اةو اإلخا د ا اوودة
أشة ت

اةيظس ميسنومل اخر

املس ( ) م

عسميب كل م

ا ايتوسنومل دسحلا

رتكب جرمية م اةرالم املتصوص اةيظس جمل

مة ال تل ة اة ةاع ةتوا ادغرامة ال تول ا نص مييتة

األموا ول اةرمية اال تل ة اة كسمل مييتة

ا األموا

امبصس ر األموا ااملتتةكس

اايتعسلةا اايتوةسلل امل ترةمة جمل ارتكسف اةرمية امس إىل يتك امل اإلخا
ه

ووق ايتغم

ايتتية).
انص املس ( ) م

ا ايتوسنومل اة مضسافة اوودا احلا

اايتغرامة ا كوو دظتس

يت ال تول ا مييتة األموا ول اةرمية اال تل ة ا ضع مييتة

ا األموا امبصس ر

امل ترةمة جمل ارتكسف اةرمية

ووق

األموا ااملتتةكس اايتعسلةا اايتوةسل
ايتغم ه

امل اإلخا

ايتتية ا يتك ا ا مت اةرمية م خا جمتواة متهتة أا كسمل مرتكب اةرمية

مُ ْتغِةسً يت ةةس ا يفت اا نفو ا .
- 11 -

ميسنومل اإلمسرا ايتعردية املتحة :
ن

ايتوسنومل االيس ا رميم ( ) يت تة  00و اخلسص دتار م اتةيس س يل األموا ي

ايتفصل ايتثسيتت امل ت دسيتعوودس اة اوودة  :احلا
م ايتوسنومل امل كور  ( :عسميب كل م
املس ( ) م

ا ايتوسنومل دسحلا

( ) 0,000ثاثني أيت

اايتغرامة ااملصس ر هيت جسء جمل املس ( )

رتكب أهة األاعس املتصوص اةيظس جمل ايتاتة ( ) م

ملة ال تل ة اة ةَاْعِ ةتوا أا دسيتغرامة ايتا ال تتاسار

ر م أا دسيتعوودتني معسً مع مصس ر املتحصا أا متةكس تعس

تةك املتحصا أا مس عس

مييتة

تةك املتحصا إ ا هويت أا دةيت أا اختةة مبتتةكس أخرا

اكت ا م مصس ر مشرااة ).
اجسء جمل املس ( )  ( :عسميب كل م خيسيت هكم املس ( ) م
ايتا ال تول ا ( ) 00,000ثامثسلة أيت
متةكس تعس

مييتتظس تةك املتحصا

ا ايتوسنومل دسيتغرامة

ر م اال تل ة ا مةيومل ر م مع مصس ر املتحصا أا
أا مس عس

تةك املتحصا إ ا هويت أا دةيت جلليسً

أا كةيسً إيت متةكس أخرا أا اختةة مبتتةكس أخرا اكت ا م مصس ر مشرااة ).
كتس نص املس ( ) 5اة أن  ( :عسميب دسحلا

أا ايتغرامة ايتا ال تتاسار مسلة أيت

ر م اال تول ا اشر االف ر م أا دسيتعوودتني معسً رؤةسء اأاضسء جمة
امو فو املتشس املسيتية اايتتاسر ة ااالميتصس ة ايت
اةيظس جمل املس ( ) م

اإل ار امةراء

اةتوا اامتتعوا ا إساق ايتوهة املتصوص

ا ايتوسنومل د ا اعل اميع جمل متشآتظم اكسمل متصاً جبرمية س يل

األموا ) .

ايتوسنومل األر ن :
حةر هة ثسً ايتوسنومل رميم ( ) 6يت تة (  00و) اخلسص مبكساحة س يل األموا دعة أمل
كسمل املعو اةي جمل يتك ميسنومل املرةرا ااملؤثرا ايتعوةية ادعن املوا جمل ميسنومل ايتعوودس
دسإلضساة إيت ايتتعةيتس رميم ( ) 0يت تة (  00و) ايتصس ر ا ايتاتك املركلا األر ن اايتا
وصة متظس ديسمل اإلجراءا ايتوسنونية اايتتتهيتية املتعةوة مبكساحة

ا اةرمية .

امية جسء جمل املس ( ) م ايتوسنومل امل كور  ( :حيهر س ل األموا املتحصةة م أا م
اةرالم اخل املتةكة أا خسرجظس شر أمل كومل ايتفعل معسمياسً اةي مبوجب ايتوسنومل ايت سرا جمل
ايتاةة ايت ا اميع اي ايتفعل ) .
أمس اوودة

ا اةرمية اوة ترااه دني احلا

اايتغرامة ااملصس ر اوة نص املس

( ) اة مس ة  ( :مع اةو اإلخا د ا اوودة أشة ار ايتت

اةيظس جمل ميسنومل ايتعوودس

أا ميسنومل اخر عسميب اة اةرالم املايتة جمل ايتفورا ايتتسيتية دسيتعوودس ايتوار ايظس :
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أا

 .دسألشغس ايتشسمية املؤميتة مة ال تل ة ا مخ

ةتوا أا دغرامة ال تول ا اشر أيت

تسر اال تل ة ا مةيومل تسر كل م ارتكب جرمية س ل األموا املتصوص اةيظس جمل
ايتوسنومل
 .عسميب ايتشر ك أا املتةخل أا ا رو دسيتعوودة اتظس املورر يتةفسال األحة
 .اجمل مجيع األهوا تضسا ايتعوودة جمل هسيتة ايتتكرار ).
كتس نص املس ( ) 6اة أن :
أ

حيكم جمل مجيع األهوا دسملصس ر ايتعيتية يتةتتحصا أا األموا أا أمواتعس هلس جمل ايتويتة جمل هسيتة تع ر ضاةظس أا ايتتتفي اةيظس أا جمل هسيتة ايتتصرف ايظس
إيت سم ه

ف

إ ا -اختةة

ايتتية .
املتحصا مبتتةكس اكت ا

املتتةكس ختضع يتةتصس ر املتصوص اةيظس جمل
يتةتتحصا امثسر س.
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م مصس ر مشرااة اسمل
ا املس جمل هةا ايتويتة املوةر

ا

ايتفصل ايتثسيتت
ايتصعودس ايتا تواج مكساحة جرمية س يل األموا
إملَّ مكساحة جةرالم س ةي ل األمةوا يتي ة اتةيةة ةةظةة اظة ا اةةرالم مةتو ةة اتةةار مة
ميال جمرمني ت تومل دسيتة سء ااخلات اظ يتي ة كةسةرالم ايتعس ةة اتكتتة

ة ا اةرميةة

ايتعة ةةة م ة ايتصةةعودس اايتتحةةة س ايتةةا تشةةكل اواةةة جمل طر ة االةتوصةةسء ايتوضةةسل

ا تةةب

اةى يتك حعودة ايتفصل ايتوضسل ايظس ا ايتس ة أ م ايتعواس جمل طرق املكساحة :
 .ةر ة ايتعتل املصرجمل :
دعن األارا رسب أمل تكومل مةكيت يتألموا وسطة د ةور مة ايت ةر ة اإ ارا املصةسرف
ا ايترساةة اتفةرو ةةر ة تسمةة اةةى ه ةسد أا ا العة أا أنشةةت مةع املصةرف

ت تايب إىل

ايوةةوو املصةةرف مبعةةسما سةةم نوة ةةة كةةام انوةةل األمةةوا د ةةراة ااعسيتيةةة يتةةك سسيتا ةسً مةةس
كومل ةاس يتغسةة األموا .
 .اةو اجو نهسو معةومست متةور

تح يتةتحو م مصةر األموا املعراضة دشكل ةرا اةر ع.

 .االاتوةةسر يتربنةةسمج تةةةر يب يتةعةةسمةني جمل ايتوةةةسع املةةسيت ااملصةةرجمل يتةكش ة ا ة اتةيةةس س ةةل
األموا .

 .اةو تتهيم اتةيس اإل فسء ايتتوةا:
ةا ة ة اعرمة ةةومل إىل س ة ةةيل أمة ةةواهلم اة ةةرب ميتة ةةوا سة ةةم مصة ةةراية كشة ةةراء ايتشة ةةركس
اايتعوسرا ااعو را اايت ب اايتتح ايتثتيتة ا اع مثتظةس نوةةًا امة ثةم تحةو املةس ايت ةسلل
إىل مس اي .
 .5سيسف أا اةو اساةية ايتووانني ااإلشراف اةى كل املؤة ةس املسيتيةة جمل ايتةة أا إميةةيم مةس
دسيتشكل ايت ا تتسشى مع املعس م ايتةايتية املةاو ة جمل مكساحة س يل األموا .
 .6سيسف ايتووانني اايتتشر عس اايتةوالح ايتفعسيتة املتهتة ملتةةاس ية ة املؤة ةس املسيتيةة
ااملصراية هلو ة اتالظس اامل تفية
 .اجو اواس ميسنونية أا إجرالية يو

ايتتظسليني م احل سدس ااملعسما املسيتية .
امل هصو ايت ةةس اإل ار ة اايتوضسلية املعتية

مبكساحة س يل األموا اةى املعةومس املتعةوة دظو ة أححسف

 .4نو

ا احل سدس امعسماتظم .

املوار املتسهة ملكساحة س يل األموا :

(املةةوار املسيتيةةة اايتاشةةر ة) ااةةةو كفةةسء املةةو فني ايتعةةسمةني يتةةةا فتة ة ايت ةةةةس املعتيةةة
مبكساحة س يل األموا اسيةسف ايتيةة مجةع ايةيةل املعةومةس اة ايتعتةيةس املشةاو ة يتة ةةةس
املرتصة". "24
 .1سيسف ايتتعسامل ايتةايت ايتفعس ملكساحة جرمية س يل األموا .
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ايتفصل ايترادع
ا ثسر ايت ةاية ايتتسمجة ا

س ر س يل األموا

تة ةةؤثر ة ةةس ر س ة ةةيل األمة ةةوا ةة ةةةاسً اةة ةةى فتة ة ة ايتتة ةةواه االميتصة ةةس ة اايت يسةة ةةية
ااالجتتساية ملس تةحو دسعتتع م إضرار نتتساهلس ايتس ة :

أاال  :اةى احليس االميتصس ة :
 .اخنفسو معة املةخرا جمل ايتاا ايتا تتشر ايظس ايتف س املسيت امبس أمل س يل األمةوا
ووو اةى تظر ب املس إىل خسرج ايتاا اإن

س م م س تة كةام اةى اخنفةسو معةة

اال خسر ا ا عتى اخنفسو معة االةتثتسر جمل نواه احليس االميتصس ة املرتةفة .
 .اخنفسو مييتة ايتعتةة ايتوطتية نتياة تظر ب األموا إىل اخلسرج ادسيتتسيت ار س ايتةةةب
اةةةى ايتعتةةا األجتايةةة ايتةةا ةةتم يو ةةل األمةةوا املظردةةة إىل دا ةةس دوصةةة اإل ةةةاع جمل
ايتاتول اخلسرجية مس جيعل اصسدس املس املتهتة تتحكم اى اصب احليةس االميتصةس ة
يتةةايتة.
 .اضةةةراف األةةةواق املسيتيةةة دشةةكل م ةةتتر مةةس

ةةساة اةةةى انظيسر ةةس دسيتكسمةةل اة طر ة

إشساة متس سم مالم ال وةوو اةةى املتسا ةة احلةر ا يتةك يت كةل ايتوةو اايتتفةو املةسيت
اى أ ةا تةك ايتعصسدس ا ا ؤ ا إىل إاةامل ايتشةركس ااملؤة ةس ايتتهيفةة إااةةظس
يتعةو ايتوةر اةى املتسا ة "."25
 .ارتفةسع هاةةم اإلنفةةسق احلكةوم

سردةةة ة ا ايتهةس ر امةةس

ةةاا مة اةةةتتلاف م ةةتتر

ملوار ايتةايتة نتياةة انتشةسر ايتف ةس اإل ارا ااملةسيت اايتتظةرف ايتضةر يب مةس ةةاع ايتةايتةة
إىل االةتةانة ا ةية ااخلسرجية.

ثسنيسً  :اةى احليس ايت يسةية ":" 6
 .تشكيل ايتوسلتني اة اتةيس ايتغ يل ملراكل ميوا اميتصةس ة جمل ايتةايتةة اايتتةةخل ارب ةس
يتتوجي ةيسةس اميرارا ايتةايتة حلتس ة مصسحلظم دشا ايت ال .
 .ايتعتة ةةل اةة ةةى اة ةةةو االةة ةةتورار األم ة ة اايت يسة ةة يتةةايتة ةةة ا ةة طر ة ة إثة ةةسر ايتتعة ةةرا
ايتعرميية اايتةسلفيةةة اايتة تيةةة ااةةةتغا اإلاةةاو املوج ة كةةل يتةةك جمل ةةةايل يوي ة
أ ةااظم امصسحلظم ايتضيوة.
 .ايتف ةس ايت يسةة (ا ةةس احلكةةم) "  :"2توجةةة ااميةة اثيوةةة دةةني ايتف ةةس ايت يسةة اس ةةيل
األمةةوا اميةةة تاةةي أمل أخةةةر اتةيةةس س ةةيل األمةةوا تتةةتج اة ةةةوء اةةةترةاو ايت ةةةةة
ايت يسة ةةية ااإل ار ةةة دواة ةةةة رؤة ةةسء ايت ةةةا ااحلكوم ةةس ااأله ةةلاف اأاض ةةسء اع ةةسيت
ة ةتغْا ايتتفةةو ةت ةع
ايتتيسديةةة اكاةةسر مةةو ف ايتةايتةةة إ و ة مل ايتف ةةس ايت يسة ة دس ْ
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ايتث ةةراا ايتةسلة ةةة ث ةةم س ةةيةظس ااة ةةترةامظس جمل اكت ةةسف األم ةةوا ايتعيتي ةةة كسيتة ة ب
ااعو را اايتعوسرا ااةتاةاهلس دصةكول مسيتيةة اأةةظم اةةتةا

اإاةس اةةتثتسر س جمل

مشةةرااس أا شةةركس حل ةةسدظم اخلةةسص سةةم خسضةةعني اال اةةسدئني دة ا مييةةو مةس ةةؤثر
دسيت ةةةب اةةةى االميتصةةس ايتةةوط

اتةةؤ ا إىل االض ةةرادس ايت يسةةةية ارالاةةة االةةةتورار

ايت يسةة يتةةايتةةة كتةةس أنة توجةة ااميةةة اطيةةة دةةني س ةةيل األمةةوا اهركةةس اإلر ةةسف
اايتعت ة ايتةةةاخة اض ةاً اة نشةةس املسايةةس ايتعسمليةةة ااملسةةةونية ايتةةا يتضةةتظس ايتيظو ةةة
اتراس ةةس اتو فظ ةةس جمل ه ةةةاث االنواد ةةس ايت يسة ةةية جمل دع ةةن ايت ةةةا ايتتسمي ةةة جمل ايتع ةةسر
ايتثسيتت إ ت تعتل اتةيةس س ةيل األمةوا جمل تةوام ايتةةام املةسيت امتو ةل شةراء ايت ةاا
ايتارو ااةتئاسر املرتلمية إلهةاث االنوادس ايتع كر ة خلةمة اإلة اتياية ايتعسملية.

ثسيتثسً  :اةى احليس االجتتساية :
 .انعةةةاو اةايتةةة ايتتور ةةع يتةةةةخل ايتوةةوم دةةني أاةةرا اعتتةةع مةةس ةةؤ ا إىل انتشةةسر ايتف ةةس
اشيوع اةرمية .
 .تظر ةةب األمةةوا إىل خةةسرج ايتةةاا ااةةةتثتسر س جمل مشةةسر ع دعيةةة ا ة ايتةةوط
توةيل ارص ايتعتل اشيوع ايتاةسيتة مس

ساة اةى متل

ةةؤ ا إىل

ايتت ةيج االجتتةسا اانعةةاو

ايتتتسةك اايتتكسال دني أارا اعتتع .
 .ةةةيس ادةةرار ايتتفةةو االجتتةةسا يت ة اا ايت ةةخو املرتفعةةة م ة اعةةرمني اتراجةةع مكسنةةة
ايتعةتسء ااملصةحني جمل مييس اعتتع .
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اخل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةسمتةة
إال أمل

يتوةةة اتةةة سسيتايةةة ا ايتعةةسر إىل ة ة تشةةر عس تُا ةرِو اتةيةةس س ةةيل األمةةوا

ا ايتتشر عس ميكتتس ايتوو دوصةور س اخسحةة تشةر عس ايتةةا ايتتسميةة األمةر ايتة ا تةةةب
ايتتعسامل اايتتت ي دني املؤة س املسيتية ااملصراية اايتتشةر عية ااألجظةل األمتيةة جمل فتةة

ا

ايتع ةةسر دسإلض ةةساة إىل تة ةةو ر مي ةةوانني ة ةةر ة احل ةةسدس املص ةةراية اأة ةةواق امل ةةس اسم ةةس اة ةةى
األةسيتيب امل تحةثة يتكش وساال س يل األموا ااإلداغ اتظةس امةس ل ةة مة خةةور ة ا
ايتهةةس ر أَ َّمل اتةيةةس س ةةيل األمةةوا تشةةظة خةةو جمتواةس مة املترصصةةني جمل فتةة املظة
ةةتم ت ةةو يفظم مة ة ميا ةةل سسة ةةة األم ةةوا مل ةةساةتظم جمل تتهية ة األم ةةوا ايو ة ةةظس إىل أم ةةوا
ميسنونيةةة اترتةةب اةة

يتةةك حةةعودة ايتكشة اة ايتعتةيةةس املشةةاو ة امة ثةةم ظةةور ايتعة ةةة مة

ايتصعودس ايتا تو اواة جمل طر

االةتوصسء ايتوضةسل

األمةر ايتة ا اةةتةلو اضةع املل ةة مة

ايتتةادم ااملعسةس ايتا تتساهلس ايتورمية كتوحيس نور س ايتس ة :
 .تعل ةةل ايتتعةةسامل ايتةةةايت جمل جمةةس مكساحةةة جرميةةة س ةيل األمةةوا ااةةةرالم املتصةةةة دظةةس
(اة ةةرالم ايتواميع ةةة اة ةةى امل ةةس ) ا يت ةةك د ةةساليتتلاو دسيتض ةةواد ااملع ةةس م ايتةايتي ةةة ايت ةةا مت
اضعظس م ميال املتهتس ايتا أنشئ ملكساحة جرمية س يل األموا .
 .توهية اةظو جمل جمس تاس املعةومس اايتتشر عس اماهوة اعرمني األمر ايت ا مة
ش ن ايتكش ا دواط جرمية س يل األموا ااألنشةة ايتا تترفى دظةس ا

تةب اةةى

يتك م ت يتيل طرق االةتوصسء ايتوضسل ام ثم ةراة ايتفصل ايتوضسل .
 .ضةةرار ختة ة اواةةة ايت ةةر ة املصةةراية دغةةرو ايتكش ة ا ة هركةةس املةةس املشةةاو ة اال
ت تى يتك إيتس دفرو رميسدة اةى ايتية تةاا األاراق املسيتية دظةف ايتت كة م مصةةاميية
اتةيةةس ايتتةةةاا اا ة ميوااةةة اإجةةراءا اس يتةةة يت ة هوةةوق كسا ةة األطةةراف املتعسمةةةة
دشكل متوارمل .
 .تفعيل ايتووانني ا ايتصةة اتعل ل ار س جمل احلة م جرمية س ل األموا .
 .5االنضتسو ايت املعس ةا ااالتفسمييس ايتةايتية ايتا أنشةئ ملكساحةة جرميةة س ةيل األمةوا
اتا مؤمترا إميةيتية ا ايتيةة ُتعةلر املوامية ايتوطتيةة مة االيتتلامةس ايتةايتيةة مبكساحةة
جرالم س يل األموا .
 .6اال تتةةسو دإاةةةا كةةس ر ميةةسنون مؤ ةةل اميةةس ر اةةةى امةةتال رمةةسو املاةةس ر جمل إنفةةس ميةةوانني
مكساح ةةة اةرمي ةةة ايتة ة ايتو ةةةر اة ةةى مواجظ ةةة ايتتح ةةة س ايت ةةا توة ة اوا ةةة جمل جم ةةس
ايتتحوي اةتسل ااالةتوصسء ايتوضسل .
(ااخر اوانس احلتة هلل رف ايتعسملني)
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 .د .عبد هللا عزت بركات  ،ظاهرة غسيل األموال وأثارها االقتصادية واالجتماعية على المستوى العالمي  ،بحث
منشور بمجلة اقتصاديات شمال إفريقيا،العدد(. )4
 .د .عبد الفتاح حجازي ،جريمة غسل األموال في الوسائط اإللكترونية ونصوص التشريع  ،دار الفكر الجامعي ،
اإلسكندرية ص 9-7بتصرف.
 .إستطاع القرصان المذكور وعصابته جمع أطنان من المجوهرات والذهب ،ثم قرر التقاعد واالستمتاع بغنائمه
حيث تسلل إلي قرية بايد فورد إحدى قري مدينة -دنفستير – الساحلية  ،وعاش فيها باسم مستعار  ،وسعى إلى
تحريك أمواله من خالل أعمال تجارية ،إلي إنّ أسلوبه في غسل األموال لم يكن موفقا ،ورفض المتعاملون معه
سداد ما عليهم من ديون له ،ولم يستطيع إبالغ الشرطة وذلك خشية أن يُكشف أمره .وتصادر أمواله فاثر الصمت -
راجع في ذلك د.عبد الفتاح حجازي ،جريمة عن األموال بين الوسائط اإللكترونية ،المرجع السابق ،الحاشية،ص .8
 .4د .عبدهللا عزت بركات  ،مرجع سابق ،ص . 2 – 9
 .محمد بن احمد األنصاري القرطبي /الجامع ألحكام القرآن ،دار الكتاب العربي بيروت.
 .محمد بن احمد األنصاري القرطبي /الجامع ألحكام القرآن ،دار الكتاب العربي بيروت.
 .7محمد بن احمد األنصاري القرطبي /الجامع ألحكام القرآن ،دار الكتاب العربي بيروت.
 .8محمد بن احمد األنصاري القرطبي /الجامع ألحكام القرآن ،دار الكتاب العربي بيروت.
 .9محمد بن احمد األنصاري القرطبي /الجامع ألحكام القرآن ،دار الكتاب العربي بيروت.
 . 2محمد بن احمد األنصاري القرطبي /الجامع ألحكام القرآن ،دار الكتاب العربي بيروت.
 .محمد بن احمد األنصاري القرطبي /الجامع ألحكام القرآن ،دار الكتاب العربي بيروت.
 .محمد بن احمد األنصاري القرطبي /الجامع ألحكام القرآن ،دار الكتاب العربي بيروت.
 .اآلية  9سورة النساء
هـ
 . 4الجصاص /أبو بكر أحمد بن علي الرازي ،أحكام القرآن ،دار الكتاب العربي بيروت ط /
 .اآلية  / 88سورة البقرة .
 .محمد بن احمد األنصاري القرطبي /الجامع ألحكام القرآن ،دار الكتاب العربي بيروت.
 . 7متفق عليه  ،انظرعبد الباقي  :اللؤلؤ والمرجان  ، 8 /كتاب القسامة  ،باب  ،9تغليظ تحريم الدماء
واألعراض واألموال  ،حديث رقم (. ) 294
 - . 8البخاري – الصحيح مجلد /جزء  / 8 /4كتاب مناقب األنصار ،باب /أيام الجاهلية  ،حديث رقم ، 84
ومعنى يخرج له الخراج  :أي يعطيه كل يوم ما عينه وضربه عليه من كسبه  -الغزالي – أحياء علوم الدين /
الجزء  9 /نقالً عن بحث غسيل األموال  ،مرجع سابق .
 . 9انظر بحث غسيل األموال ،مرجع سابق،ص .
،
–
 . 2انظر حول هذا الموضوع  :رسالة دكتوراة  :د .محمد الحسن حسين شرفي ،مرجع سابق ،ص
ص . -
 .انظر إبراهيم العناني  ،بحث عن غسيل األموال  ،منشور باالنترنت .
 .بحث الجهود الدولية والمعايير الدولية لمكافحة غسل األموال ( صندوق النقد الدولي بتصرف ).
 .انظر :حول هذا الموضوع ظاهرة غسيل األموال وآثارها االقتصادية واالجتماعية على المستوى العالمي ،
د.عبد هللا عزت بركات (بحت منشور في مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا عدد (- Abdullah . )4
barakat@yahoo.com
 . 4انظر بحث الجهود والمعايير الدولية لمكافحة غسيل األموال  /صندوق النقد العربي بتصرف ص
 .د .عبد العزيز شافى ،تبييض األموال  ،دراسة مقارنة ،منشورات الحلبى ،بيروت  22 ،م نقالً عن بحث
غسيل األموال ص
 .انظر بحث غسيل األموال،مرجع سابق،ص.7
 . 7انظر مؤلف د محمد الحسن حسين شرفي مرجع سابق ،ص . 9- 7
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