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 اإلطار التشريعي لجريمة غسل األموال في سورية
  

  الدكتورة مي محرزي    الدكتور أديب ميالة
  قسم القانون العام    قسم االقتصاد
  كلية الحقوق    كلية االقتصاد

  جامعة دمشق
  

  الملخص

ـ لجرائم المعروفة تاريخياً نظراً إلى   جريمة غسل األموال من أقدم ا      تعد سبق ارتباطها بجريمة أصلية ت
  .ارتكابها

كل سلوك يقصد به إخفاء هوية األموال التي لها عالقة بعمليـات غيـر              : ويعرف غسل األموال بأنه   
أنهـا ناجمـة عـن عمليـات        ب، وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية، ولكي تظهر         أو تغييرها  مشروعة
) التمويـه (لتغطية اإليداع وا: وتتم عمليات غسل األموال من خالل ثالث مراحل رئيسية هي       .مشروعة
فـي  ) األموال غير المـشروعة   (وتهدف هذه المراحل إلى ضخ متحصالت الجريمة األصلية         . والدمج

  .االقتصاد المحلي أو العالمي أو كليهما معاً كأموال مشروعة
وقد انصب االهتمام في األوساط الدولية والمحلية في السنوات األخيرة على موضوع مكافحة غـسل               

ى الصعيد المحلي، سارت سورية في الركب العالمي لمكافحة غسل األموال، فصدر عـن    وعل. األموال
السلطة التشريعية فيها عدة قوانين كان آخرها قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادر              

  . 2005لعام / 33/بالمرسوم التشريعي رقم 
ن أركانها األساسية وعقوباتها في ضوء       هذه الدراسة إلى التعريف بجريمة غسل األموال، وبيا        هدفت

 الجهود التي بذلتها الجمهوريـة العربيـة الـسورية فـي مجـال        فضالً عن أحكام القانون المذكور،    
  .مكافحتها
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  :مقدمة
 األخيرة بترسيخ دعائم النظام العالمي الجديد، الذي يهدف إلى ترسيخ حرية          السنواتانشغل العالم في    

 التي بات قسم كبير منها يرتكـب        ة رافقه تغيير في أشكال الجريم     رهذا التغيي و. انتقال األفراد والسلع  
: ونذكر هنا على سـبيل المثـال   . على نطاق دولي وبحرفية عالية، وتدر أرباحاً طائلة غير مشروعة         

وقد اقتضى هذا تطوراً وتعقداً     . الخ ....،تجارة المخدرات، شبكات الدعارة الدولية، وتهريب األسلحة        
.  تهدف إلى إضفاء صفة الشرعية على هذه األرباح غير المشروعة   ي لعمليات غسل األموال الت    مذهالً

وبسبب ضخامة األموال المغسولة عالمياً، استطاع غاسلو األموال أن يتغلغلوا في النظام االقتـصادي            
، وفـي   خريبها وت العالمي، وأن يستغلوا قدراتهم المالية واالقتصادية لزعزعة النظم االقتصادية للدول         

 أنظمة أخرى   أن تستبدل بها   ذلك إلى اإلطاحة ببعض األنظمة الحاكمة، و       نبعض األحيان، قد يتجاوزو   
  .)1(متعاونة معهم

 – 1920 الممتـدة مـن   السنواتظهر هذا المصطلح أول مرة في الواليات المتحدة األميركية في وقد  
 المالبس األوتوماتيكية من أجل استثمار      عندما قامت عصابات المافيا هناك بإنشاء محال غسل        1930

األموال التي حصلت عليها بطريقة غير مشروعة، فكما يتم غسل المالبس غيـر النظيفـة لتـصبح                 
  .صالحة لالستخدام فإن األموال غير المشروعة تغسل وتحول إلى أموال تظهر وكأنها أموال مشروعة

 .قرار االقتصادي على مستوى العالم تي تهدد االست   جريمة غسل األموال اليوم من أهم األخطار ال        تعدو
من الناتج المحلـي  % 5 – 2ما بين لعمليات غسل األموال   قدر صندوق النقد الدولي الحجم المالي       وي

  .)2(اإلجمالي للعالم
توجهت . واالجتماعية واالقتصادية السلبية  لطابع الدولي لهذه الجريمة وآثارها السياسية       إلى ا ونظراً  
دول العالم إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه اآلفة الخطيرة، فتشكّلت مجموعة             غالبية  

، وهي مجموعة دولية متخصصة بوضع المعايير وتطوير سياسات         1989عام  ) FATF(العمل الدولية   
  .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 إطاراً لمكافحة غـسل األمـوال،        أول مرة أربعين توصية شكلت     )FATF()3( أصدرت   1990وفي عام   
، بما يأخذ في الحسبان التطورات الجديدة في مجال غـسل        2003 وعام   1996يلها في عام    تعدجرى  

                                                
 .8، ص2000، ) نظرة دولية لجوانبها االجتماعية والنظامية واالقتصادية(جريمة غسل األموال : أحمد العمري)   1(

، 25/4/2001، تـاريخ  7267كيف تتم عمليات غسل األموال في العالم، مجلة عمان اليوم، العدد     : محمد ناصر الحجري  .د)   2(
  .11مسقط، ص

)3(   )FATF (وتعني :THE FINANCIAL ACTION TASK FORCE   
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وعلى الرغم من أن هذه التوصيات ليست ملزمة إالّ أنها تتمتع بمصادقة المجتمـع الـدولي               . األموال
 . ليات مكافحة غسل األموالها المعيار القياسي الدولي لعموصفوالمنظمات المعنية، ب

وهي تمثل تجمعاً يضم وحدات  ) بلجيكا( في بروكسل  1995كما تأسست مجموعة إغمونت الدولية عام       
 دول، ويتركز نشاطها على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين وحـدات            /106 /التحريات المالية ل  
  .التحريات في العالم

وتهدف هـذه    . )المينافاتف(   المالي لمنطقة الشرق األوسط     مجموعة العمل  تئََْنِشُأ 2004وفي عام   
الخاصـة  ) الفاتف (يةالمجموعة إلى تبني وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدول          

بغسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات األمم المتحـدة ذات الـصلة بالموضـوع،        
  .افحة غسل األموال طبقاً للقيم الثقافية الخاصة بالدول األعضاء وأنظمتها واتخاذ ترتيبات فعالة لمك

وضع تشريعات تجرم نشاط غسل األموال تجاوباً مـع مبـادئ           إلى  كما سارعت معظم الدول الغربية      
 بـادرت باتخـاذ   ذات الصلة، ثم تبعتها الدول النامية ومنها سورية التيوتوصياتها االتفاقيات الدولية  

عـن  توفير الحماية الالزمة لمؤسساتها المالية من المخاطر الناشئة         ل من اإلجراءات والتدابير     العديد
لعام / 59/رقم خاص بمكافحة غسل األموال  النهذا النوع من الجرائم الخطيرة ،مثل  استصدار القانو       

 إحداث هيئة و ،بليشمل مكافحة تمويل اإلرها   2005لعام    / 33/ الحقاً بالقانون رقم     دَلع الذي   2003
  .  وتمويل اإلرهابمستقلة لمكافحة غسل األموال

 وقـد   ،2007 وإلى مجوعة إغمونت عـام       ى عضوية المينافاتف مند إنشائها      كما انضمت سورية إل   
   .ا المجالذ هياألموال ف لجهود هيئة مكافحة غسل  تتويجاً هده الخطوة شكلت

بات مـن الـضروري نـشر       . األموال السوري نسبياً  حداثة قانون مكافحة غسل     إلى  نظراً  لما تقدم و  
التوعية بمخاطر جرم غسل األموال على جميع المستويات لرفع مستوى االلتزام بالمعايير والمتطلبات         

لذا سوف ينحـصر موضـوع      . الدولية، سعياً وراء الحد من ظاهرة انتشار هذه الجريمة ومخاطرها         
  .  األموال في سوريةعي لجريمة غسلباإلطار التشريدراستنا هذه 

  : ة البحثخط
 غسل األموال  يمةلجر عريف القانوني للت  نتطرق من ثم ومخاطره و  مفهوم غسل األموال     نوضحسوف  

  فـصلين   لذلك قسمت الدراسة إلى    و . وأركانها وعقوباتها في التشريع السوري       وطبيعتها القانونية 
  :يأتيوفقاً لما
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   .تشريع السوري في ال غسل األمواليمةجر: الفصل األول
  مفهوم غسل األموال ومخاطره: المبحث األول        

   التعريف القانوني لغسل األموال :المبحث الثاني
  . غسل األموالةالقانونية لجريمالطبيعة : المبحث الثالث
  . وعقوباتهاأركان جريمة غسل األموال: الفصل الثاني

  .الركن المادي:  األول        المبحث
  .الركن المعنوي: ثاني الالمبحث

  العقوبات: المبحث الثالث
  .الخاتمة

  الفصل األول
  : في التشريع السوريجريمة غسل األموال

 . حديثاً نسبياًيعدعلى الرغم من القدم التاريخي لجرم غسل األموال إالأن لحظه في التشريع السوري،    
مكافحـة غـسل    ب الخاص/ 59 /المرسوم التشريعي رقم  صدرت السلطة التشريعية    أ  2003ففي عام   

الخاص بمكافحة  ليصبح المرسوم   2005لعام    / 33/ الحقاً بالمرسوم التشريعي رقم      عدَلاألموال الذي   
 ،وقد جرم المرسوم المذكور عمليات غسل األموال بمختلف أشـكالها         . غسل األموال وتمويل اإلرهاب   

وتمويل اإلرهـاب   ئة مستقلة لمكافحة غسل األموال       هي ُأحِدثَتْأحكام المادة السابعة منه     إلى  واستنادا  
  .لدى بنك سورية المركزي

سوف نقسم هدا الفصل إلى ثالثة مباحث، نتناول من خاللها مفهـوم غـسل األمـوال ومخـاطره،                   
  .والطبيعة القانونية لهوالتعريف القانوني لجرم غسل األموال 

  المبحث األول
  : ومخاطره غسل األموالمفهوم

ات من القرن الماضي من خالل يطلح غسل األموال بشكل محدد إالّ في نهاية عقد الثمانين لم يعرف مص  
 مع العلم 1988المخدرات الموقعة في فيينا عام دة لمكافحة االتجار غير المشروع ب    اتفاقية األمم المتح  
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حيـث  ، واستخدمت الوصف اللفظي للفعل المادي لهـذه الجريمـة،   مأنها تجنبت استخدام هذا المفهو   
  :)1(نصت المادة الثالثة من االتفاقية على ثالث صور لغسل األموال، هي

  .تحويل األموال أو نقلها مع العلم أنها مستمدة من جرائم المخدرات -
أو مصدرها مع العلم أنهـا مـستمدة مـن جـرائم            أو تمويهها أو إخفائها     إخفاء حقيقة األموال     -

 .المخدرات

مع العلم وقت تسلمها بأنها مستمدة من إحدى الجـرائم  تخدامها أو حيازتها أو اس   اكتساب األموال    -
 .المرتبطة بالمخدرات

 في تحديده لطبيعة األموال ومصدرها على األموال         اقتصر من خالل قراءتنا للتعريف السابق، نجد أنه      
المتأتية من تجارة المخدرات في حين أن المدلول الحالي لمصطلح غسل األموال يربط غسل األمـوال         

  . المجرمة دولياً ومن بينها جريمة االتجار بالمخدراتالنشاطاتبجميع 
ويطلق بعض المختصين مسميات أخرى على غسل األموال مثل تبييض األمـوال وتطهيـر األمـوال           
وتنظيف األموال، وهي بالطبع ذات معنى واحد، إالّ أن المصطلح السائد والذي أخذت به األمم المتحدة           

  .)2(هو غسل األموال
تحويل أو نقل الملكية مع العلم : " بأنه1990 عرف االتحاد األوربي مصطلح غسل األموال سنة قدو

بمصادرها اإلجرامية الخطيرة ألغراض التستر وإخفاء األصل غير القانوني لها أو لمساعدة أي 
  . )3("شخص يرتكب مثل هذه األعمال

دة والمعقدة إلخفاء مصدر األموال تعدخلة والممجموعة العمليات المتدا: " بأنه كما عرف غسل األموال
غير المشروعة وإدخالها ضمن الدورة االقتصادية لتبدو أو تظهر هذه األموال في صورة أموال ناتجة 

  .)4("عن مصدر مشروع
 هو عملية مالية تهدف إلى إخفـاء المـصدر غيـر    غسل األموال إن: وبشكل مختصر يمكن أن نقول 

  . من مصدر مشروعةمتحصلظهارها بصورة أموال المشروع لألموال وإ

                                                
، 2004، مطبعة دار عكرمة، دمشق، الطبعة الثانيـة،  )التجريم والمكافحة (غسل األموال   : المستشار مخلص إبراهيم المبارك   )  1(

 .19ص

  .279، ص1999اإلجرام المعاصر، : محمد فتحي عيد)   2(
  net  -u,laundryman.www:  راجع )3(
 .21، ص2002، مكتب صادر، بيروت، )الفساد أصل العلة(تبييض األموال والسرية المصرفية : داوود يوسف صبح)  4(



 موال في سوريةاإلطار التشريعي لجريمة غسل األ

 162

وتهدف هذه . اإليداع والتغطية ومن ثم الدمج: وتمر عمليات غسل األموال بثالث مراحل أساسية هي
األموال غير (المراحل المتداخلة مع بعضها في أغلب األحيان إلى ضخّ عائدات الجريمة األصلية 

  .أموال مشروعة ك الماليةفي الدورة االقتصادية) المشروعة
   :اآلتية بالنقاط ثارها السلبية فيمكن أن نلخصهاآو لمخاطر غسل األموالبا ما يتعلق

جم عن غسل األموال تشوه وضعف في النمو االقتصادي ونقص الدخل القومي بسبب تهريب  ين-1
يؤدي مر الذي عن نشاط اقتصادي حقيقي، األ األموال إلى الخارج وإيجاد قوة شرائية ليست ناتجة
  . وحدوث تضخم نقديإلى ارتفاع األسعار وانخفاض قيمة العملة الوطنية

 وعدم مقدرتها على ، كما يؤدي إلى فقدان السيطرة الحقيقية للحكومة على سياساتها االقتصادية-2
  . اإلحصاءات المستخدمة في التخطيطوضع سياسات اقتصادية سليمة لعدم دقّة

التي تتلقى أمواالً غير مشروعة ) البورصات(واق األوراق المالية وقد يؤدي إلى إمكانية انهيار أس
تفشي ظاهرة الفساد اإلداري التي من شأنها اإلضرار بسمعة  و،ة البيع المفاجئ لألوراق الماليةنتيج

 ووصول العديد من مرتكبي جرم غسل ، عدم جذب االستثمارات األجنبية إليها، ومن ثمالدولة خارجياً
  . مراكز السلطة والقرار في الدولة والتحكم بقوانينها وتشريعاتها لحماية مصالحهماألموال إلى

مشكلة البطالة، ألن غاسلي األموال يذهبون إلى إنشاء ل اً تفاقمأن يسبب تقدم، يمكن فضالً عما -3
 وذلك إلخفاء المصدر الحقيقي غير ق الربح السريع من شأنها تحقي قصيرة األجلمشاريع

  .موالهمالمشروع أل
 في والتأثير غسل األموال إلى سوء توزيع الدخل وتعميق التفاوت االجتماعي كما تؤدي عمليات  -4

 .عدالة التوزيع الضريبي

  المبحث الثاني
   :التعريف القانوني لنشاط غسل األموال

تي لها هوية األموال ال أو تغييركل سلوك يقصد به إخفاء : "عرف المشرع السوري غسل األموال بأنه
أنها ناجمة عن عمليات بوذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقة ولكي تظهر ، عالقة بعمليات غير مشروعة 

  .)1(مشروعة
  : )2( من قبيل ارتكاب جرم غسل األموال كل فعل يقصد منهيعدو

                                                
  .2005لعام / 33/من مرسوم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم / 1/ المادة  )1(
 .من المرسوم المذكور أعاله/ 2/المادة ) 2(
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إخفاء المصدر الحقيقي لألموال غير المشروعة بأي وسيلة كانت أو إعطاء تبرير كاذب لهذا  -1
  .رالمصد

أو تحويل األموال أو استبدالها مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء مصدرها  -2
 .أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على اإلفالت من المسؤوليةتمويهه 

تملك األموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء أموال  -3
 .ولة أو للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعةمنقولة أو غير منق

كل أنواع األصول سواء أكانت مادية أم غير مادية ، منقولة أم غير منقولة أياً :  فهي تعنياألموالأما 
ية  والوثائق أو المستندات القانونية أياً كان شكلها بمافيه االلكترونية أو الرقماقتنائهاكانت كيفية 

 حق متعلق بها  عنه الملكية أوذالدالة على حق ملكية هده األصول أو حصة فيها وكل ماينتج عن ه
 العملة الوطنية والعمالت األجنبية والتسهيالت المصرفية والشيكات: لك على سبيل المثالذبمافي 

ات والكمبياالت السياحية والشيكات المصرفية والحواالت النقدية واألسهم واألوراق المالية والسند
   .واالعتمادات المستندية

  اآلتية المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائماألموال  :  هناباألموال غير المشروعةويقصد 
   :سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أو في خارجها

ثرات العقليـة أو االتجـار غيـر        المـؤ نقل  أو  ،  أو نقل المخدرات   أو تصنيع أو تهريب   زراعة   -1
 .المشروع بها

 من قـانون    326 و   325األفعال التي ترتكبها جمعيات األشرار المنصوص عليها في المادتين           -2
 . دولياً جرائم منظمةالمعتبرةالعقوبات وجميع الجرائم 

  من قانون العقوبات وفي االتفاقيات    305 و   304جرائم اإلرهاب المنصوص عليها في المادتين        -3
 .الدولية واإلقليمية والثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها

تهريب األسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو االتجار بها بصورة غيـر               -4
 .مشروعة

 .نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف -5

ر غيـر المـشروع باألعـضاء    عمليات الدعارة المنظمة واالتجار باألشخاص واألطفال واالتجا       -6
  .                  البشرية
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 سرقة المواد النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو الـسامة أو تهريبهـا أو االتجـار غيـر                   -7
  .المشروع بها

سرقة أو اختالس األموال العامة أو الخاصة أو االستيالء عليها بطريق الـسطو أو الـسلب أو        -8
 . غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبيةبوسائل احتيالية أو تحويلها

تزوير العملة أو وسائل الدفع األخرى أو األسناد العامـة أو األوراق ذات القيمـة أو الوثـائق             -9
 .والصكوك الرسمية

     . سرقة اآلثار أو الممتلكات الثقافية أو االتجار غير المشروع بها- 10
  . جرائم الرشوة واالبتزاز  - 11
  .جرائم التهريب - 12
  .استخدام العالمات التجارية المسجلة من قبل غير أصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية - 13

  المبحث الثالث
  :لجريمة غسل األموالالطبيعة القانونية 

ظاهرة غسل األموال إحدى صور الجرائم االقتصادية المنظمة، والجرائم االقتصادية تعبير واسع تعد 
) جرائم الصرف(مال، وجرائم النقد جرائم األع: ن الجرائم المتفرعة عنه وهييضم تحت لوائه عدداً م

 والجرائم المالية ومنها الجرائم الضريبية، والجرائم والجرائم المصرفية والجرائم التجارية
  . )1(الجمركية
ال هي كل فعل يتعارض مع السياسة االقتصادية للدولة ويعتدى به على األمو:  االقتصاديةةوالجريم

العامة، أو يمس إنتاج السلع والخدمات وتداولها وتوزيعها واستهالكها، ويلحق الضرر باالقتصاد 
  .)2(القومي

 الجريمة االقتصادية 16/5/1966تاريخ / 37/وقد عرف قانون العقوبات االقتصادي السوري رقم
لع والخدمات وتوزيعها كل فعل من شأنه إلحاق الضرر باألموال العامة وبعمليات إنتاج الس: "بأنها

                                                
  .2004 الحقوقية، بيروت، يقانون العقوبات االقتصادي، منشورات الحلب: غسان رباح.د)  1(
 .275، ص2006/2007شرح قانون العقوبات، منشورات جامعة دمشق، : عبود السراج. د)  2(
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 واالقتصاد القومي ةوتداولها واستهالكها، وتعاقب عليه القوانين التي تهدف إلى حماية األموال العام
  .)1("والسياسة االقتصادية
 نجد أن معيار الجريمة االقتصادية يتحدد بطبيعة الجريمة من جهة، وبهدف فمن خالل هذا التعري

  . والعقاب من جهة ثانيةالقانون الذي ينص على التجريم
  : ألنهجريمة اقتصادية يعدمما تقدم، نجد أن فعل الغسل، 

لعام / 33/قد جرم بموجب أحكام قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  -1
منه عقوبة كل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير / 14/ وحددت المادة 2005

من القانون ذاته، وهو يعلم أنها / 1/عن إحدى الجرائم المذكورة في المادة مشروعة ناجمة 
سنوات، وبغرامة تعادل قيمة / 6-3/ناجمة عن أعمال غير مشروعة، باالعتقال المؤقت من 

األموال المضبوطة، أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها، على أن ال تقل عن مليون ليرة 
  .سورية

ل األموال تتعارض مع السياسة االقتصادية للدولة التي تتمثل بمحاربة جميع إن عمليات غس -2
  .األعمال المتصلة بالجرائم التي ينتج منها أموال غير مشروعة وتلحق الضرر باالقتصاد القومي

  :، هي  غسل األموالجريمة وعلى هذا األساس فإن
ا هي المصدر غير المشروع لألموال  أي أنها تفترض ابتداء وجود جريمة سابقة له:جريمة تابعة -1

علماً أن مرتكب جريمة الغسل قد ال يكون هو نفسه مرتكب الجريمة األصلية، فتعامل . القذرة
 كجريمة مستقلة عن الجريمة األولى، بحيث تتم مالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم جريمة الغسل عندئٍذ

  .ولو كان فاعل الجريمة األصلية غير معاقب
 تعد قد ترتكب جريمة غسل األموال داخل إقليم الدولة السورية، و:و دولية منظمةجريمة محلية أ -2

وقد تتجاوز حدود الدولة السورية لتتوافر عناصرها في أقاليم عدة . في هذه الحالة جريمة محلية
دول من خالل انتقال األموال المراد غسلها عبر الحدود الدولية، فتغدو جريمة غسل األموال 

 .لية منظمةجريمة دو

 األمر الذي استدعى فرض العديد من اإلجراءات والتدابير :جريمة مرتبطة بالقانون التجاري -3
السيما المصارف بأنواعها لمكافحة هذه واالحترازية على جميع المؤسسات المالية في الدولة 

                                                
، ورقم  23/7/1974 تاريخ   46، ورقم   5/2/1968تاريخ  / 29/طرأ على هذا القانون عدة تعديالت بالمراسيم التشريعية رقم           )1(

 .22/4/2000 تاريخ 4، ورقم 6/8/1977 تاريخ 40
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 غسل كما فرضت على المؤسسات غير المالية التي يتم تحديدها من قبل هيئة مكافحة. ةالجريم
 بهدف مراقبة العمليات التي تجريها مع  وااللتزاماتاألموال السورية مجموعة من اإلجراءات

  .)1(عمالئها لتالفي توريطها بعمليات يمكن أن تخفي غسالً لألموال

   الثانيالفصل
  : وعقوباتهاأركان جريمة غسل األموال

وتقوم هذه الجريمـة  .  وجوداً قانونياً  مكونات الجريمة التي تعطيها عند توافرها       الجريمة  أركان تشكل
  .الركن المادي والركن المعنوي: على ركنين أساسيين هما

وتمويـل  قانون مكافحـة غـسل األمـوال     جريمة غسل األموال فقد حددها بعقوبات أما فيما يتعلق     
  : هي ثالثة مباحثنقسم هدا الفصل إلى  سوف يأتوفيما ي.  واضحبشكلالسوري اإلرهاب 
  الركن المادي:  األولالمبحث

  الركن المعنوي: المبحث الثاني
  عقوبات جريمة غسل األموال: المبحث الثالث

   األولالمبحث
  :الركن المادي

هو الجانب المادي الذي يدخل في تكوين جريمة غسل األموال ويبرز إلى العـالم الخـارجي                : تعريفه
عليه يتمثل الركن المادي لجريمة غـسل       وبناء  . )2(بمظهر مادي يعبر عن سلوك ونتيجة تترتب عليه       

  :األموال في كل فعل أو سلوك يقصد منه
   إخفاء المصدر الحقيقي لألموال غير المشروعة بأي وسيلة كانت أو إعطاء تبرير كاذب لهـذا                  -1

  .المصدر
   تحويل األموال أو استبدالها لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها، أو مساعدة شخص ضـالع فـي          -2

 .لجرم على اإلفالت من المسؤوليةارتكاب ا

                                                
 .2005لعام / 33/من قانون مكافحة غسل األموال السوري، رقم / 5 و 4/المادة )  1(

 .281، ص2007 القسم العام، منشورات جامعة دمشق، دمشق، –شرح قانون العقوبات : عبود السراج.د)  2(
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   تملك األموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء أمـوال        -3
  .منقولة أو غير منقولة، أو للقيام بعمليات مالية

  : نستنتج أن األفعال المكونة لجريمة غسل األموال هي ثالثةقمما سب

ر الحقيقي لألموال غير المشروعة بأي وسيلة كانت أو إعطاء تبرير كاذب            فعل اإلخفاء للمصد   :أوالً
  .لهذا المصدر

هنا يجب فهم اإلخفاء على أنه يشمل كل فعل من شـأنه منـع كـشف        :  فيما يتعلق بفعل اإلخفاء    -1
وعدم التقيد بالمعنى   . )1(الحقيقة في أمر الجريمة األصلية التي تحصلت عنها األموال محل اإلخفاء          

لغوي لمصطلح اإلخفاء ألن من شأن ذلك أن يضيق دائرة العقاب علـى نحـو ال يحقـق معـه                 ال
  .)2(المصلحة العامة

ولهذا يجب فهم اإلخفاء على أنه يشمل كل فعل من شأنه منع اكتشاف الحقيقة للمصدر غير المشروع    
  .لألموال وبأي وسيلة كانت مشروعة أو غير مشروعة

 أي اصطناع مصدر مشروع غير حقيقـي   :در غير المشروع لألموال    أو إعطاء تبرير كاذب للمص     -2
 فتظهـر  ،لألموال غير المشروعة كإدخالها في صلب األرباح الناتجة عن إحدى الشركات القانونية   

أو مـساعدة شـخص   أو تمويهه   تحويل األموال أو استبدالها لغرض إخفاء مصدرها         -ثانياًهذه  
  .)3(ن المسؤوليةضالع في ارتكاب الجرم على اإلفالت م

وفيما يتعلق بهذه الفقرة، نجد أن الفعل المكون لجريمة غسل األمـوال يتطلـب تحقـق العنـصريين        
  :اآلتيين

  .تحويل األموال أو استبدالها -1

أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم علـى  أو تمويهه أن يكون الهدف هو إخفاء مصدرها        -2
  .اإلفالت من المسؤولية

                                                
 67، ص2005، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، )دراسة مقارنة(ريمة تبييض األموال نادر عبد العزيز شافي، ج. د )1(
 .383، ص1991قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف، القاهرة، : حسن المرصفاوي. د )2(
 .منه) أ(، الفقرة /2/، المادة 2005 لعام 33قانون مكافحة غسل األموال السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  )3(
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إجراء عمليات مصرفية أو غير مصرفية بقصد تغيير شكل األموال إلـى            : األموال بتحويل   ويقصد هنا 
شكل آخر، كتحويل النقود القذرة المتحصلة عن تجارة المخدرات إلى مجوهرات أو لوحات فنية أثرية               

  . )1(ثم القيام ببيعها مقابل عمالت أجنبية كالدوالر
ير المشروعة من عملة وطنية إلى عملة أجنبيـة،       كما قد يأخذ التحويل شكالً آخر، بتحويل األموال غ        

  .خاصة في الدول التي ال تفرض أي قيود على هذه العملية

 أو استثمارها أو استخدامها لشراء أموال ا تملك األموال غير المشروعة أو حيازتها أو إداراته      -ثالثاً
وتبعـاً  . )2(موال غير مـشروعة منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بأنها أ    

  :اآلتيةألحكام هذه الفقرة، نجد أن الفعل المكون لجريمة غسل األموال يتطلب تحقق العناصر 
  .  أو استثمارها أو استخدامهااتملك األموال غير المشروعة أو حيازتها أو إداراته -1
  بعمليات ماليةأن يكون الهدف هو شراء أموال منقولة أو غير منقولة، أو القيام  -2
 .علم الفاعل أنها أموال غير مشروعة -3

دوراً مهماً في تحديد وقوع جريمة        المصدر غير المشروع لألموال القذرة أو غير المشروعة        ؤديوي
غسل األموال، فال تكون هناك جريمة إذا لم يكن مصدر األموال غير تلك المحددة حصرا فـي المـادة      

  .  والتي سبق ذكرها2005 لعام 33من المرسوم التشريعي رقم األولى 
، إذ ال   المـذكور   ممرسـو الصـدور   كما يجب أن يكون الفعل الجرمي في غسل األموال قد وقع بعد             

  .)3( لمبدأ الشرعيةجريمة وال عقوبة دون نص تطبيقاً
ن ال تسري أحكام القوانين إالّ على ما يقع م        : " من الدستور السوري  / 30/أحكام المادة   إلى  واستناداً  

  ".تاريخ العمل بها وال يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير األمور الجزائية النص على خالف ذلك 

   الثانيالمبحث
  : الركن المعنوي

يمثل الركن المعنوي الجانب العقلي والنفسي لمرتكب الجريمة، ويعبر عن الصلة بين نشاط الفاعـل                
تى صدر النشاط عن إرادة آثمة، أي متـى قـام    ويتوافر الركن المعنوي م   . )1(الذهني ونشاطه المادي  

                                                
 .70نادر عبد العزيز شافي، مرجع مذكور، ص. د )1(

  .منه) أ(، الفقرة /2/، المادة 2005 لعام 33قانون مكافحة غسل األموال السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  )2(
  .1973من دستور الجهورية العربية السورية، / 29/المادة  )3(
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وعلى ذلك فإن دراسة الركن المعنوي في أي جريمـة  .  عن إرادته اآلثمة  الفاعل بفعل االعتداء تعبيراً   
تستلزم دراسة العالقة بين إرادة الفاعل من جهة والفعل الذي ارتكبه الفاعل، والنتيجة التـي سـببها       

ض الجرائم تنصرف إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل الـذي يأتيـه،       ففي بع . )2(فعله هذا من جهة ثانية    
وإلى إحداث النتيجة غير المشروعة الناجمة عن فعل االعتداء، فيأخذ الركن المعنوي صورة القـصد               

  . الجرمي، وتكون هذه الجريمة من الجرائم المقصودة 
لنتيجة غير المـشروعة، فيأخـذ   وقد تنصرف إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل فقط دون إرادة إحداث ا           

  .    الركن المعنوي في هذه الحالة صورة الخطأ وتكون الجريمة من الجرائم غير المقصودة
وهذا يستوجب عند دراسة الركن المعنوي ألي جريمة التحري عن حقيقة هذه الجريمـة، هـل هـي        

يـستلزم تـوافر القـصد     الجريمة مقصودة ويعدوإذا كان المشرع . جريمة مقصودة أم غير مقصودة  
  . ؟ كان هذا القصد هو القصد العام أو الخاصهل الجرمي فيها، فيجب البحث عندئٍذ

   جريمة غسل األموال جريمة قصدية أم غير قصدية ؟               تعدلما تقدم، هل 
  وهل تكتفي جريمة غسل األموال بالقصد العام أم تتطلب توافر القصد الخاص أيضاً؟ 

بالرجوع إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المـشروع          :  جواب السؤال األول   صفيما يخ 
 نجد أن المادة الثالثة منها قد تطلبت توافر        )2()1988اتفاقية فيينا لعام    (بالمخدرات والمؤثرات العقلية    

بهدف إخفاء / الأي غسل األمو/الركن المعنوي في جريمة غسل األموال، فنصت على أن يكون الفعل     
كما  .مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم المخدراتأو تمويهه  المصدر غير المشروع لألموال     

  توافر الركن المعنوي عندما      2005لعام  / 33/ مكافحة غسل األموال     مرسوممن  ) 2(تضمنت المادة   
  : هيقصد ب من قبيل ارتكاب جرم غسل األموال كل فعل يعد: نصت على أنه

 أو إعطاء تبرير كاذب لهـذا       ، إخفاء المصدر الحقيقي لألموال غير المشروعة بأي وسيلة كانت         – 1
  . المصدر

أو  بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء مصدرها   علم الفاعل   تحويل األموال أو استبدالها مع     – 2
  . أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على اإلفالت من المسؤولية تمويهه 

  
  .331، صالمرجع السابق القسم العام، –شرح قانون العقوبات : عبود السراج.د) 1(
-1990، مطبعـة الروضـة ، دمـشق ،    ) القسم الخاص(رياض الخاني ، شرح قانون العقوبات . جاك يوسف الحكيم ود  .  د )2(

   16 ، ص 1991
جديـة برنامجـاً   تعد األمم المتحدة أول منظمة دولية تتفهم أهمية العمل على مكافحة غسل األموال على أساس عالمي، وتنفذ ب   )  3(

 .لمكافحة غسل األموال يسمى البرنامج العالمي لمكافحة غسل األموال ومقره مدينة فيينا في النمسا



 موال في سوريةاإلطار التشريعي لجريمة غسل األ

 170

 تملك األموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أواستخدامها لـشراء أمـوال            – 3
  .  بأنها أموال غير مشروعةعلم الفاعلمنقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع 

رمي العـام  ، يقتضي لقيامها توافر القصد الجقصدية جريمة غسل األموال هي جريمة       أنوبذلك يتبين   
مـع العلـم بـه      ) إرادة سلوك غسل األموال     (هو إرادة الجاني اقتراف الركن المادي للجريمة         الذي

 ).العلم بالمصدر غير المشروع لألموال غير المشروعة أو القـذرة         (وبالعناصر التي يتطلبها القانون     
 مكافحـة غـسل     مرسوممن  ) 2(نص المادة   إلى  استناداً  فالسؤال الثاني، أيضاً    جواب  ب ما يتعلق أما  

قـصداً  األموال المذكورة أعاله، يتضح لنا أن جريمة غسل األموال ال تكتفي بالقصد العام بل تتطلـب            
هو إرادة الجاني إخفاء المصدر الحقيقي لألموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لها بأي خاصاً 

ا مع العلم بأنها أموال غير مشروعة لغرض       وسيلة كانت، أو إرادة الجاني تحويل األموال أو استبداله        
إخفاء أو تمويه مصدرها، أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على اإلفالت من المسؤولية ،                
أو إرادة تملك األموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو اسـتثمارها أو اسـتخدامها لـشراء          

  .)1(ات مالية مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعةأموال منقولة أو غير منقولة، أو للقيام بعملي
لما تقدم نجد أن الركن المعنوي لجريمة غسل األموال يتجلَّى بوجهين، يجب توافرهما معاً هما القصد               

  .العام والقصد الخاص

  المبحث الثالث
   : عقوبات جريمة غسل األموال

 مكافحـة   من مرسوم    16 و 15 و 14واد  حدد المشرع السوري عقوبات جريمة غسل األموال في الم        
  :وهي . 2005 لعام 33غسل األموال رقم 

، والغرامة المالية ومصادرة وتجميـد األمـوال غيـر     )وهي عقوبة جنائية الوصف   ( االعتقال المؤقت 
 مجموعة من التدابير التي يمكن تضمينها في األحكام القضائية الصادرة بحـق          فضالً عن المشروعة،  

  .غاسلي األموال

  : عقوبة االعتقال المؤقت والغرامة المالية-أوالً
 بعمليات غسل أموال ناجمة عن إحدى الجرائم     قام أو تدخل أو اشترك    عاقب المشرع السوري كل من      
 2005 لعـام  33 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقـم  مرسومالمذكورة في المادة األولى من     

                                                
  . 2005لعام / 33/من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، رقم/ 2/المادة ) 1(
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 من ثالث سنوات إلى ست سنوات،     باالعتقال المؤقت  وعة  وهو يعلم أنها ناجمة عن أعمال غير مشر       
تعادل قيمة األموال المضبوطة، أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضـبطها، علـى أن ال             وبغرامة

  . تقل عن مليون ليرة سورية، مالم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد
وبات العام إذا ارتكب الجـرم فـي إطـار       من قانون العق   247 هذه العقوبة وفقاً ألحكام المادة       وتشدد

  : من قانون العقوبات العام/247/المادةأحكام إلى واستناداً . عصابة إجرامية منظمة فقط
يبدل اإلعدام من األشغال الشاقة المؤبدة وتزداد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى النـصف وتـضاعف              

  .الغرامة المالية
  . وجود العناصر التي تؤلف الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوفاعل الجريمة

 .)1(سهم مباشرة مع غيره في تنفيذ الجريمة أ فهو من  الشريكأما

من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخراً بـأي وسـيلة كانـت علـى ارتكـاب              : بالمحرضويقصد  
  .  تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمةتعدو. )2(جريمة

  :)3(في جناية أو جنحة  متدخالً يعدف:  المتدخلأما 
  .من أعطى إرشادات القترافها وإن لم تساعد هذه اإلرشادات على الفعل  -أ  
  . من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل   -ب 
  . من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة -ج  

ه على األفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو علـى األفعـال      من ساعد الفاعل أو عاون      - د   
  . التي أتمت ارتكابها 

سهم في إخفاء معالمهـا أو      أمن كان متفقاً مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة و           -هـ 
تخبئة أو تصريف األشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيهـا عـن      

  .  العدالةوجه
من كان عالماً بسيرة األشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنـف ضـد             -و  

أمن الدولة أو السالمة العامة أو ضد األشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مختبئاً                 
  .أو مكاناً لالجتماع

                                                
  .87من قانون العقوبات السوري ، المرجع السابق ، ص ) 211( المادة )1(

  .88من قانون العقوبات السوري ، المرجع السابق ، ص ) 216(المادة  )2(

  .89من قانون العقوبات السوري ، المرجع السابق ، ص ) 218(المادة  )3(
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يعاقـب الـشريك والمتـدخل       ول األموال،    في جريمة غس   الشروع على    السوري كما عاقب المشرع  
  . )1()والمحرض والمخبئ بعقوبة الفاعل األصلي

 كالجناية  دكل محاولة الرتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تع           : " بالشروع ويقصد  
  . )2("نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل

  : وتجميدهارة األموال غير المشروعة مصادعقوبة-ثانياً
ة من أهم العقوبات المقررة لجريمة غسل األموال ألنها تحرم مرتكب هذه الجريمة مـن               المصادر تعد

االستمتاع بعائدات ناتجة عن مصادر غير مشروعة، كما تشمل المصادرة األموال المنقولـة وغيـر               
  .)3( الناجمة عن غسل األموالوتقضي المحكمة المختصة بمصادرة األموال.المنقولة 

فهو إجراء إداري مؤقت تقضي به هيئة مكافحة غسل األموال دون الحاجة إلـى حكـم                : أما التجميد 
 تبسط سيطرتها بموجب هذا اإلجراء على العائدات الناتجة عن مصادر غير مشروعة،             ثقضائي، بحي 

النفاذ إليها أو التصرف فيها، وذلـك  غير أن العائدات تظل ملكاً لصاحبها األصلي، وتمنع صاحبها من  
وخالل هذه المهلة يمكن للهيئة بعد إجراء تحقيقاتها أن تأمر     . مدة اثني عشر يوماً غير قابلة للتجديد،      

بمواصلة التجميد ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المشتبه بها، ولكن يشترط في هذه الحالة أن     
  .ق المراجعة اإلداريةائ من طرةارات الهيئة أي طريقوال تقبل قر. يكون قرار الهيئة معلالً

خر فإن األموال بـشكلها     آوفي حال تم تحويل األموال غير المشروعة أو تبديلها إلى أموال من نوع              
  .الجديد البديل تخضع للمصادرة 

أما إذا اختلطت األموال غير المشروعة بأموال أخرى مشروعة فإنها أيضاً تخـضع للمـصادرة فـي         
 القيمة المقدرة لألموال غير المشروعة دون اإلخالل بحق الهيئة في تجميدها ريثما يتم التحقيق            حدود

  .بشأنها
اإليرادات والمستحقات المستمدة من األموال غير المـشروعة أو         للتجميد والمصادرة جميع    وتخضع  

ر المـشروعة، بالقـدر     األموال البديلة التي حولت إليها، وكذلك األموال التي اختلطت بها األموال غي           
  .نفسه الذي تخضع له األموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة

                                                
 . فقرة ب33من المرسوم / 14/  المادة )1(

 .من قانون العقوبات السوري السابق ذكره/ 199/  المادة )2(

، الفقـرة  2005 لعـام  33ة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم        من قانون مكافح  / 15/المادة  )  3(
 ).ب(
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  .)1( واالعتبارييننأخيراً بقي أن نشير إلى أن أحكام المصادرة والتجميد تنطبق على األشخاص الطبيعيي
  : التدابير اإلضافية التي تتضمنها األحكام القضائية الصادرة بحق غاسلي األموال-ثالثاً

هذا ماقضت  والطبيعيين واالعتباريين،    على األشخاص    قنا البد من اإلشارة إلى أن هذه التدابير تطب        ه
  :يأت عندما نصت على ماي2005 لعام 33 من المرسوم التشريعي 16به المادة 

من هذا القانون   ) 15 و   14( العقوبات المشار إليها في المادتين       فضالً عن تتضمن األحكام القضائية    " 
بلصق الحكم ونشره، وطرد غير السوري ومن في حكم السوري من األراضي السورية         ت تقضي   فقرا

أو تسليمه إلى سلطات بالده، وكذلك إقفال المحل ووقف الشخصية االعتباريـة عـن العمـل، وحـل      
ا وال تطبق التدابير الثالثة األخيرة على الجهات العامة، كما أنه         الشخصية االعتبارية في حال التكرار،      

  ".ال تخل بالمسؤولية الجنائية لألشخاص الطبيعيين
تصفية أموال الشخص االعتباري، ويفقد المـديرون أو أعـضاء          : بحل الشخصية االعتبارية  ويقصد  

  .)2(اإلدارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة األهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها
قف أعمال هذا الـشخص دون التنـازل عـن     و :أما وقف الشخص االعتباري عن العمل، فيقصد به   

  . )3()مكان العمل (المحل 

  :ةالخاتم
جريمة غسل األموال من أخطر الجرائم المالية ذات االنعكاسات السلبية على االقتصاد والمجتمع،              تعد 

 كما أن االتجاه إلى تجريمها بقوانين لم     .  وأنماطها وذلك لكونها القاسم المشترك لجميع أشكال الجرائم      
مطلباً خاصاً لكل دولة بل  هو مطلب دولي أو عالمي اآلن، حيث تطالب به عدة منظمات وهيئات                   يعد 

دولية قامت وتعمل من أجل مكافحة غسل األموال، ومنها لجنة العمل المالي الدولية لمكافحة غـسل                
إلجـراءات  على كـل دولـة اتخـاذ ا   :  التي أوصت في توصيتها الرابعة أنه)GAFI-FATF()4(األموال  

الالزمة بما في ذلك اإلجراءات التشريعيـة التي تجرم غسل األموال، كما هي موضحــة في اتفاقية            
 وتمويـل   وقيام سورية باستصدار قانون خاص بمكافحة غسل األمـوال        . )6( واتفاقية باليرمو  )5(فيينا

وتوقيع مـذكرة   . )7(، وإحداث هيئة مستقلة مختصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب           اإلرهاب
                                                

  ).ب(، الفقرة 2005 لعام 33من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 15/المادة ) 1(
  . من قانون العقوبات السوري السابق ذكره110المادة )  2(
  . من قانون العقوبات السوري السابق ذكره110المادة ) 3(
  www.fatf-gafi.org/mlundering-en.htm:  الحقائق األساسية عن غسل األموال )4(
   conv/orgle.incb.www://HTTP/1988 اتفاقية فيينا )5(
ــة األ )6( ــي اتفاقي ــاليرمو، ه ــة ب ــام     اتفاقي ــة لع ــر الوطني ــة عب ــة المنظم ــة الجريم ــدة لمكافح ــم المتح : 2000م

www.UNolcp.org/adhoc/palermo/convmolin.html  
    www.bcs.gov.sy موقع هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )7(

http://www.fatf-gafi.org/mlundering-en.htm
http://www.UNolcp.org/adhoc/palermo/convmolin.html
http://www.bcs.gov.sy
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) MENA FATF(التفاهم الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسـط وشـمال إفريقيـة    
وانضمامها إلى مجموعة إجمونت الدولية ما هو إال دليل ساطع على اهتمامها بمكافحة هذه الجريمـة   

  .والتخفيف من آثارها السلبية

  :نتائج البحث
1 -  ل في سورية، جريمة جنائية الوصف واقتصادية و تابعـة أي متولـدة          جريمة غسل األموا   تعد

  . جريمة قصدية تتطلب توافر القصد العام والخاص معاًتعدعن جريمة أصلية،كما 
 المصدر غير المشروع لألموال دوراً مهماً في تحديد وقوع جريمة غسل األمـوال، فـال   ؤدي  ي  - 2

ال غير تلك المحددة حصراً في المادة األولـى مـن           تكون هناك جريمة إذا لم يكن مصدر األمو       
غير أن هذا التحديد اليعني     .2005 لعام   33 م رق  وتمويل اإلرهاب  األموالمكافحة غسل   مرسوم  

  .عدم إمكانية توسيع نطاق الجرائم األصلية لجريمة غسل األموال متى استنسب المشرع ذلك
، كما عاقب الشريك والمتدخل األموال في جريمة غسل  الشروع على السوري  عاقب المشرع-3

  .والمحرض والمخبئ بعقوبة الفاعل األصلي
   على الرغم من الجهود الحثيثة لسورية في مجال مكافحة غسل األموال فـإن مفهـوم غـسل         -4

األموال ما زال حديثاً، مما يستدعي إطالق حمالت توعية كبيرة حوله، تشمل معظـم قطاعـات          
  .وياتالدولة وعلى جميع المست

  :االقتراحات
 ةإن مكافحة جريمة غسل األموال ضرورية لـضمان الحمايـة الالزمـة لألنـشطة االقتـصادي                 -1

 من الضروري وضع برامج تأهيل وتدريب فعالة للعـاملين فـي المؤسـسات          يعدالمشروعة، لذا   
  . المالية االقتصادية المشبوهةالنشاطاتالمعنية بمراقبة حركة رؤوس األموال و

 33توسيع نطاق المصادر غير المشروعة لألموال القذرة المحددة في المرسوم التشريعي رقـم             -2
 بحيث تشمل جرائم تمويل اإلرهاب والتهرب الضريبي وجرائم البيئة والقتـل وجـرائم     2005لعام  

  .المتاجرة والتالعب باألسواق
ت التحريات الماليـة فـي     إنشاء منظمة عربية على غرار مجموعة إغمونت الدولية ،تضم وحدا   -3

 العربي تكون مهمتها األساسية وضع استراتيجية عربية شاملة لمكافحـة جـرائم غـسل               الوطن
  .األموال، وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود العربية في هذا اإلطار
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 ربط وحدات التحريات المالية العربية بشبكة معلوماتية واسعة يـتم عبرهـا تبـادل المعلومـات            -4
  .ة القصوى بالسرع

   إنشاء مركز عربي لتسوية المدفوعات بين الدول العربية لإلقالل من الحاجـة إلـى اسـتعمال              -5
مراكز أجنبية وسيطة يمكن أن تسهل عمليات نقل األموال الملوثة إلى جميع أنحاء العالم بما فيها                

  .الدول العربية
 إلى سورية وإجراء الدورات التدريبيـة   استقدام الخبراء الدوليين في مجال مكافحة غسل األموال      -5

بصورة مستمرة للعاملين في حقل مكافحة غسل األموال واطالعهم على أحدث أساليب المكافحـة              
  .المتبعة في العالم

ر البشرية والموارد المالية الالزمة لقيامها بعملها      ألط  رفد هيئة مكافحة غسل األموال السورية با        -6
  .على أكمل وجه
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