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مة اإلطار القانوني الوطني لجري
غسل األموال

النائب العام الضريبي 
القاضي عبداهلل أبو الغنم



:تعريف جريمة غسل األموال

من(2)المادةفياألموالغسلاألردنيالمشرععرف
لسنة(46)رقماالرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةقانون

أولهاتحويأواألموالابدالعلىينطويفعلكل):بأنه(2007)
ارتكبمنمعرفةدونالحيلولةأومصدرهاتمويهأونقلها

وأاألموالاكتسابأوالمالمنهاالمتحصلاألصليةالجريمة
وأاستثمارهاأوحفظهاأوإدارتهاأواستخدامهاأوحيازتها
اورهامصداولهاالحقيقيةالطبيعةتمويهاوإخفاءأوإيداعها
الحقوقوأملكيتهاأوفيهاالتصرفكيفيةأوحركتهاأومكانها
أيمنالمتحصلةاألموالهذهمنأيابانالعلممعبها،المتعلقة

.(القانونهذامن(4)المادةفيعليهاالمنصوصالجرائممن



و القيام وبالبناء على ما تقدم نستطيع القول بأن غسل األموال ه

تمدة من بفعل يهدف إلى إخفاء أو تمويه طبيعة المتحصالت المس

روعة أنشطة غير قانونية لكي تظهر بأنها ناتجة عن مصادر مش

و وذلك بهدف استخدامها في أنشطة مشروعة في داخل الدولة أ

.خارجها



مراحـــــل غســـــل األمـــــوال 

يممرحلة التمويه أو التعت

.مرحلة اإليداع أو اإلحالل

مرحلة اإلدماج



مرحلة اإليداع أو اإلحالل

اديةاالقتصالدورةفيغسلهاالمراداألموالإدخالبهاويقصد
مالنظاداخلموالاألبإيداعإماالمرحلةهذهوتقوموالمالية،
األعمالهافيتتمالتيالدولةخارجتحويلهاأوالمصرفيالمالي
عنوأأنفسهماألموالأصحابباإليداعويقومالمشروعة،غير

.آخرينطريق



مرحلة التمويه أو التعتيم

عنكشفالمحاولةتضليلبغرضالماليةالعملياتمنبمجموعةالقيامبهاويقصد
أمراً روعةالمشغيراألموالتلكمصدرتتبعجعلبهدف،لألموالالحقيقيالمصدر
.صعباً 
ومنآخرحسابإلىبنكيحسابمناالموالتحويلعملياتتكرارذلكأمثلةومن
فقاتصإلىاللجوءأواآلمنة،المصرفيةالمالذاتعليهايطلقماوهيآخرإلىبلد

علىلتركيزايتمالمرحلةهذهوفيللمكاسب،المحاسبياألصلإلخفاءمتتابعةمالية
.االجراميوأصلهاالغسلمحلاألمولبينالصلةقطع



مرحلة اإلدماج

لومةومعمشروعةكأموالاالقتصادفياخرىمرةاألموالضخبهاويقصد
مشروعيفإستخدامهايتمأنمثلشرعياً مظهراً تكتسببحيثالمصدر؛
وبذلكبيعيةطوعوائدمكتسباتوكأنهاتظهرلكيمشروعاً عائداً يدرتجاري
.المشروعةاألموالمعالمشروعةغيراالموالتختلط

يتعينيةحتممراحلهنالكليسأنهيؤكداالمواللغسلالعمليالواقعأنإال
آلياتفإنلذلكغسلها،يتملكيالمشروعةغيراالموالخاللهامنتمرأن

الغسلىعلللقائمينالشخصيةاإلعتباراتبإختالفتتنوعاالموالغسل
ختالف ختالفاألموالكمياتوا  .التشريعاتفيالقانونيةالقيودوا 



غسل األموالتجريم 

وفقا ألحكام قانون غسل األموال

وتمويلاألموالغسلمكافحةقانونمنالرابعةالمادةنصت

:علىاالرهاب

:الاالمولغسلمحالدناهأالمبينةالجرائميأمنمتحصلمالكليعد.أ

.المملكةيفالنافذةالتشريعاتحكامأبمقتضىعليهايعاقبجريمةأي.1

عتبارإىعلالمملكةعليهاصادقتدوليةتفاقياتإتنصالتيالجرائم.2

.االموالغسللجريمةمحالا متحصالتها



جببمًوالملغياألموالغسلقانونمنالرابعةالمادةنصإلىبالرجوع
أنهعلىتنصكانتأنهانجد(2010)لسنة(31)رقمالمعدلالقانون

صلالمتحالجريمةعنمستقلةجريمةاألموالغسلجريمةتعتبر.ب)
عدمباتإلثالمالمنهاالمتحصلالجريمةفياإلدانهوالتشترطالمالمنها

.(مشروعيته

افذالناألموالغسلمكافحةقانونمنالرابعةالمادةنصإلىوبالرجوع
ذكرالسالفة(ب)الفقرةألغىقدالمشرعأننجد(2017)لسنة(46)رقم
.الحاليالنصمن

وهنا يثور التساؤل هل تشترط اإلدانة في الجريمة اأًلصلية؟

ال؟هل يشترط اإلدانة في الجريمة األصلية المتحصل منها الم



نهاعنتججريمةإرتكابسبقاألموالغسلجريمةتفترض
محاولةً االموالغسلجريمةوترتكبمشروعة،غيرأموال
هوو وأموالعوائدمنعنهايتولدومااألوليةالجريمةإلخفاء
كنللًرنعرضثمومناألموالغسللجريمةالمفترضالشرط
.األموالغسللجريمةالمعنويوالركنالمادي

أركان جريمة غسل األموال



قانونمن(4)المادةنصبموجباالردنيالمشرعأننجد
وباألسلإلىلجأقداإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحة

يهاعلمعاقبجريمةأيمتحصالتإعتبربأنالمقيدغير
عتبرإضاً واياألمواللغسلمحالً النافذةالتشريعاتبمقتضى

ليةالدًواإلتفاقياتنصتالتيالجرائممنأيمتحصالت
موالاألغسللجريمةمحالً تكونألنتصلحأيضاً عليها
عنىبم،االردنيالقانونفيعليهامعاقبيكونانبشرط
.التجريمإزدواجشرطتوافر



اسلوب . 1
الحصر أو 

.التقييد

اسلوب . 2
غير )االطالق 
(.المقيد

االسلوب . 3
.المختلط

الشرط المفترض 
(الجريمة األصلية)لجريمة غسل األموال  



الركن المادي لجريمة غسل األموال  

نصالوردصورعدةمناالموالغسللجريمةالماديالركنيتكون
وتمويلاألموالغسلمكافحةقانونمن(2)المادةفيعليها

الصورتلكوأناإلجراميالسلوكصورحددتحيثاإلرهاب
نماالحصرسبيلعلىتردلموالوسائل أهمإلىاإلشارةتضمنتوا 
ستخداماً واً شيوعاً وأكثرهاالغسلعملياتفيالمستخدمةالوسائل

.محددةلوسائالجانييرتكبأنالجريمةلقياميشترطالبمعنى،



إكتساب 
.أموال

إستبدال 
.أموال

حيازة 
.أموال

.إيداع أموال
التصرف 

.بأموال

إستثمار 
.أموال

.نقل أموال

التالعب في
.قيمة أموال

.إدارة أموال

تحويل 
.أموال

.حفظ أموال

صور الركن المادي

:أي فعل ينطوي على أي مما يلي



سباباألمنسبببأياألموالتملك؛األموالبإكتسابيقصد
فقدي،المدنالقانونفيالواردةللملكيةالمكسبةأوالناقلة
بغيةليهعاليدبوضعالمنقولعلىاإلستيالءالسببيكون
انيالجيبيعكأنبيععقدبموجبالمالتملكأوتملكه

كتساباإلسببيكونوقدالتجار،ألحداالمسروقةالمجوهرات
التمتحصويتركالمخدراتتجارأحديتوفىكانالميراث

.بإخفائهاالورثةفيقوممشروعةغير

إكتسابًاألموالً.1ً



دايةإًرسيطرةوجوداالموالبحيازةيقصد
ملوتشغسلهالمرادالمالأوالشيءعلى

.ةوالناقصالتامةبصورتيهاالحيازة

حيازة األموال. 2



حقالمالكيمكنقانونيعملالتصرفإن
قحترتيبومثالهاواإلستغاللاالستعمال

الجريمةمنالمتحصلالمالبرهنعيني
.قرضعلىوالحصولللغيراألصلية

التصرف باالموال. 3



بهخرجويالجانيبهيقومفعلأيبهويقصد
فيويندرجالتصرفأعمالنطاقعنالمال
أوبـأجرذلككانسواءاإلدارةأعمالنطاق
.تبرعاً 

ادارة األموال.4



يفالمتحصلالمالتسليمبهاويقصد
عقدبموجبحفظهلغايةاألصليةالجريمة
بحفظعندهالمودعيلزموالذيمثالً الوديعة
.عيناً وردهالمال

حفظ األموال. 5



شراءيتمكأنمالمحلمالإحاللأي
نمالمتحصلةاألموالمنمنقوالتأوعقارات
نوكالبمنالعمالتتبديلأواألصليةالجريمة

.الصرافةشركاتأو

إستبدال األموال. 6



الجريمةمنالمتحصلةاألموالإيداعأي
اتالمؤسسمنوغيرهاالبنوكلدىاألصلية
.المالية

إيداع األموال .7



أيفيباستغاللهااألموالتوظيفبهاويقصد
االموالهذهزيادةعليهيترتبأرباحاً يحققنشاط
ظاهرهاكانسواء،االستثمارطريقةكانتأي

بالمخدراتكاإلتجارمشروعغيرأممشروعاً 
.وغيرهاواألسلحة

إستثمار األموال . 8



أنكآخرإلىمكانمناألموالإنتقالبهويقصد
ذلكويتمتكانوسيلةً بأيالبالدخارجتهريبهايتم
رأكثيعتبروهولألموالالماديالنقلخاللمن

.شيوعاً التقليديةالغسلوسائل

نقل األموال . 9



المؤسسةأوالبنكبقيامالمتمثلالمصرفيالتحويلبهويقصد
سابحإلىالعمالءحدأحسابمننقديمبلغبنقلالمصرفية

لحساباخاللمنكانتصورةبأيللغيرأونفسهللعميلآخر
غيرالتحويليشملكماااللكتروني،التحويلأوالمصرفي
يمةقذاتماديةاشياءإلىاألموالتحويليتمكانالمصرفي

.ذهبيةسبائكإلىالنقودتحويلمثل

تحويلًاألموال.10ً



الركن المعنوي لجريمة غسل األموال  

هاإرتكابيتصورالحيثعمديةجريمةاألموالغسلجريمةإن
نماالخطأبطريق بدالإذا؛لقيامهالجنائيالقصدتوافريتطلبوا 

نمجريمةمنمتحصلالغسلموضوعالمالأنالجانييعلمأن
وكالسلإرتكابإلىإراداتهتنصرفوأنالغسلمحلالجرائم

أنهليجالجانيكانفإناليها،المشارالوسائلبإحدىاإلجرامي
ديهليتوافرالفإنهالغسلجرائممنجريمةمنمتحصلالمال
.عناصرهأحدلتخلفالجنائيالقصد



يلي يجب ان يكون الفعل المادي بقصد إخفاء أو تمويه أي مما 
دون معرفة من أرتكب الجريمة المتحصل منها المالللحيلولة 

.مصدر االموال 

.الطبيعة الحقيقية لالموال 

.مكان االموال 

.حركة االموال 

.كيفية التصرف في األموال 

.ملكية االموال 

.الحقوق المتعلقة باألموال 



خصائص وسمات جريمة غسل األموال 

جريمة غسل األموال 
جريمة تابعة

جريمة غسل 
األموال ذات طابع 

عبر وطني

جريمة غسل 
األموال جريمة 

منظمة

إستعمال الوسائل 
في التقنية الحديثة

جريمة غسل 
األموال

جريمة غسل 
األموال تعد نشاط 
مكمل لنشاط سابق

ورئيسي



ج عنها تفترض جريمة غسل االموال سبق إرتكاب جريمة أولية نت
تلك أمواالا غير مشروعة، ثم تأتي مرحلة تالية وهي عملية غسل
األموال لتطهيرها وتحويلها إلى أموال ذات مصدر مشروع 
.ةليتسنى إستخدام هذه األموال في مرحلة الحقة بيسر وسهول

نشاط وبالتالي فان جريمة غسل األموال تأتي الحقة على إقتراف
نها غير مشروع وتكتسب الصفة اإلجرامية بناء على الغرض م

وهو التطهير واإلخفاء غير المشروع لألموال المتحصلة من 
.النشاط اإلجرامي السابق

جريمة غسل االموال جريمة تابعة: الخاصية األولى



عبروالطابعالدولةحدودتتجاوزابعادهاأيوطنيعبرطابعذاتاالموالغسلجريمةتكوناألحوالأغلبفي
غسليتمالبافغاالصلية؛اواألوليةالجرائموبينالغسلعملياتبينبعالقةيرتبطاألموالغسللجريمةالوطني
لذلكوالنموذجالمشروعة،غيراالموالعنهانتجتالتيالجريمةفيهاترتكبالتيالدولعنمختلفةدولفياألموال
.بالمخدراتاالتجارجرائمعنالناتجةاالموالغسلحاالت

وعائداتاموالايداعميتثممعينبلدفيترتكبقداألموالغسللجريمةالمفترضالشرطتمثلالتياألوليةفالجريمة
الدوليةودالجهتظافرإلىيدعوماوهذاثالث،بلدفياخرىمرةوتستثمرلتعودأخرىدولةمصارففيالجريمة
.ومواجهتهااألموالغسلجريمةلمكافحة

جريمة غسل االموال ذات طابع عبر وطني: الخاصية الثانية



جريمة غسل األموال جريمة منظمة : الخاصية الثالثة

جرائمالمنباعتبارهااألموالغسلجرائمإلىنظرناإذا
علىباشراً مسلبياً تأثيراً تؤثرالتيالخطيرةالدولية

مةجريأنهاسماتهاأهممنأننجدالدولي،االقتصاد
ادياً مالجريمةووحدةالجناةتعددتفترضوهيمنظمة
منرأكثأوبعنصرمنهمكليساهمبحيثومعنوياً 
.الجريمةفيالمؤثرةالعناصر



ي جريمة إستعمال الوسائل التقنية الحديثة ف: الخاصية الرابعة

غسل األموال 

اإليجابيةالوظائفعلىالعالميشهدهاالتيالعلميةالتطوراتتقتصرلم
نماالحديثة،للتقنية محلياً الجريمةرإنتشافيتمثلتسلبيةوظائفشملتوا 
قليمياً  ترفتعالعالميةمشكلةاألموالغسلجريمةوأضحتودوليا ،وا 
وبعدكله،لمالعامساحتهاوأصبحتبالزمانوالبالمكانوالاإلقليميةبالحدود
والاألملغسلجديدةوسائلاألموالغاسلوطوراإلتصاالتثورةتفجر

إلىولجأوارنتكاإلنتالحديثةالتكنولوجياوسائلمنتطويرهافيمستفيدين
النقديةاتوالسحوبواإليداعاتالبرقيةمنبدالً اإللكترونيةالحواالتأنظمة
.التكنولوجيةالوسائطمنوغيرهااآلليالصرافأجهزةطريقعن



الخاصية الخامسة جريمة غسل األموال تعد نشاط 

مكمل لنشاط سابق ورئيسي

المراداألموالتكونفقدسابقً لنشاطً مكمالً نشاطاً تعداألموالغسلجريمةإن
وأباألسلحةاالتجارأوالدعارةأواإلرهابأوالمخدراتجرائمعنناتجةغسلها

يمكنالتيادرالمصمنوغيرهاالخطيرةبالنفاياتالمتعلقةالبيئةجرائمأوالمفرقعات
بذاتهامستقلةمةجريتعتبرذاتهابحدالسابقةاألنشطةفهذهقذرة،أموالعنهاينتجأن

منهاغيًرأوالجرائمهذهالرتكابالحقكنشاطاألموالغسلجريمةعمليةوتأتي
شطةألنالحقةجريمةاألموالفغسلقذرة،أموالعنهاينتجالتياألخرىالجرائم
علىعيةالمشرًوإسباغإلىتهدففهيلذمشروعة،غيرماليةعوائدحققتجرميه

.ولةوسهبيسرإستخدامهاليتاحالقذرةباألمواليعرفماأوالجرميةالعائدات



العقوبة
الموال لقد أوردنا سابقًا تعريف جريمة غسل األموال حسب المادة الثانية من قانون مكافحة غسل ا

:العقوبة بما يلينصت على ذاته  من القانون 24المادة أن في حين ،وتمويل االرهاب 
:مع عدم االخالل باي عقوبة اشد ورد النص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر

قلتالمدةبالحبسيعاقب
علىتزيدوالسنةعن

الوبغرامةسنواتثالث
محلاالموالمثلعنتقل

اوارتكبمنكلالجريمة
جريمةارتكابفيشرع
المنصوصاالموالغسل
اذاالقانونهذافيعليها
متحصلةاالموالكانت
.جنحةعن

ةالشاقباالشغاليعاقب
خمسعنتقلالمدة

تقلالوبغرامةسنوات
محلاالموالمثلعن

اوارتكبمنكلالجريمة
جريمةارتكابفيشرع
المنصوصاالموالغسل
اذاالقانونهذافيعليها
متحصلةاالموالكانت
.جنايةعن



قلتالمدةالمؤقتةالشاقةباالشغاليعاقب
مائةعنتقلالوبغرامةسنواتعشرعن
وجميعاالموالمصادرةمعدينارالف

فياستخدامهاالمنوياوالمستخدمةالوسائط
بارتكافيشرعاوارتكبمنكلالجريمة
يفعليهاالمنصوصاالرهابتمويلجريمة
القانونهذا

لًيعاقبًالشريكًوالمتدخ
هاًوالمحرضًبالعقوبةًذات
المقررةًللفاعلًاالصلي

وفيًجميعًاالحوالً
الًتضاعفًالعقوبةًفيًح

التكرارً



انتباهكملحسن شكــرا 

Thank you for your attention


