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 .المكافحة والعوائق: جريمة تبييض األموال

 دريس باخوية.أ

 ة أدرارـــــــــجامع

 مةمقّد

كة اجلرمية املنظمة على نطاق واس  عامليًا، تنامت يف اآلونة األخرية حر

وكنتيجة لذلك تزايدت حركة تداول األموال غري املشروعة ذات املصدر 

اإلجرامي، األمر الذي أّدى إىل تنامي ظاهرة تبييض األموال واليت تعترب من 

وم  . أكرب التحديات احلقيقية أمام املؤسسات املالية واملصرفية على اإلطالق

رة العوملة والتطور التكنولوجي اهلائل يف جمال املعلوماتية شاع بروز ظاه

استخدام شبكة اإلنرتنيت يف املعامالت املالية، األمر الذي استفاد منه القائمون 

 . جبرائم تبييض األموال يف تطوير وسائلهم وعملياتهم غري املشروعة

 رئيسي بشكل اعتمدت اليت التقليدية الطرق على االعتماد فبعد

 أفرز، الصرافة ومكاتب املوازية السوق واستخدام األموال تهريب على

 جبرائم القيام تسهل مستحدثة طرقًا ذلك بعد اهلائل التكنولوجي التطور

 وأنظمة بطاقات استخدام على تعتمد الطرق هذه أبرز، األموال تبييض

ت والشيكات وبطاقا النقود غرار على اإللكرتونية الدف  ووسائل التحويل

 .اإللكرتونية الدف 

هذا األمر أدى إىل عجز أجهزة املكافحة عن احتواء الظاهرة 

خصوصًا م  حمدودية اآلليات اليت تقرها خمتلف األنظمة املصرفية مبا يف 

ذلك النظام املصريف اجلزائري، والعوائق املصرفية املختلفة ال سيما ما 

فاعلية هيئات يتعلق بعضعف تأهيل العاملني بالقطاع البنكي وعدم 

الرقابة املصرفية منها وغري املصرفية بالرغم من فاعلية التشريعات اليت 

أقرت من قبل السلطة التشريعية يف اجلزائر يف إطار مكافحة جرائم 

فيا ترى ما هي أبرز اآلليات اليت أقرها املشرع اجلزائري . تبييض األموال

ت من ئق اليت حّدللتكفل مبحاربة جرمية تبييض األموال؟ وما العوا

 الية مكافحة هذه الظاهرة ؟فّع
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جرمية " :هذا ما سنحاول اإلجابة عنه يف هذا املوضوع املعنون بـ

، وقد قسمت هذه الدراسة إىل "(املكافحة والعوائق) تبييض األموال

مبحثني مسبوقني مببحث متهيدي معنون باإلطار املفاهيمي جلرمية تبييض 

مكافحة جرمية تبييض بحث األول لسبل التعرض يف امل األموال، مّت

 ليات من  جرائم تبييض األموالآل، وذلك من خالل التطرق األموال

، (املطلب الثاني) ، وآلليات كشف جرائم تبييض األموال(املطلب األول)

عوائق مكافحة جرمية تبييض التعرض فيه ل أما املبحث الثاني فتّم

، وملعوقات (املطلب األول)ة لسرية املصرفيل، وذلك بالتطرق األموال

وبيان ذلك (. املطلب الثاني)أخرى يف جمال مكافحة جرمية تبييض األموال 

 :كاآلتي

 .اإلطار املفاهيمي جلرمية تبييض األموال: املبحث التمهيدي

نسبيًا، وإذا كانت جريـمة  ايعترب مصطلح تبييض األموال حديث

قيام رجعها البعض إىل تبييض األمـوال كظـاهرة على خالف ذلك، إذ ي

أحد أععضاء املافيا األمريكية بشراء مغسلة عامة لغسيل املالبس يف 

ضافة جانب من أرباح جتارة املخدرات إىل إمدينة شيكاغو، وكان يقوم ب

، ويقوم بإيداعه يف فرع أحد البنوك القريبة، ائد غسل املالبس يوميًاوع

تسمية األموال غري  وبالتالي أصبحت. ذلكدون أن يرتاب أحد يف 

، واليت سنقوم بتحديد "غسيل األموال، أو تبييض األموال"املشروعة 

 (.املطلب الثاني)، ثم نقوم بتحديد مراحلها (املطلب األول)تعريف هلا 

 : تعريف جرمية تبييض األموال. املطلب األول

جرم قومه، أي : يف اللغة جرم جرمًا مبعنى أذنب، ويقال :اجلرمية

 .أي ارتكب جرمًا: هم، وأجرمجنى علي

واجلرمية اصطالحًا مجعها جرائم وهي حمظورات شرعية زجر اهلل 

 .تعاىل عنها باحلد والتعذير

غسل الشيء يغسله غساًل، وقيل الغسل املصدر من  :الغسل

وجاء يف منجد اللغة . غسلت، والُغسل بالعضم االسم من االغتسال
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ُغساًل الشيء طهره باملاء وأزال غسل غساًل و: "واإلعالم يف باب غسل

 .وسخه

كثر ماله، فهو مال، وهي ماله، : لغة مال مواًل ومؤواًل :األموال

 .وفالنًا أعطاه املال

اسم جلمي  ما ميلكه اإلنسان، وأصله ما مييل إليه  :واصطالحًا

 .الطب  وميكن ادخاره كالنقد، وما ميكن أن يقوم مقامه

تعددت تعاريف جرمية تبييض األموال  وعلى مستوى الفقه القانوني

بسبب صعوبة ضبط األفعال واألنشطة املكونة لألموال غري املشروعة، 

كل فعل يقصد به متويه : "ويرى جانب من الفقه أن تبييض األموال هو

أو إخفاء مصدر املداخيل الناجتة بصورة مباشرة أو غري مباشرة عن 

 . "ارتكاب إحدى اجلرائم

جمموعة : "تبييض األموال بأنه ستاذ كما يرى األ

من عمليات حتويل املال الذي يكون مصدره من اقتصاد غري مشروع 

حبيث عند إدماجه يف اقتصاد شرعي ال ميكن متييزه من بني املصادر 

 . "الشرعية األخرى

األموال بأنه سلسلة من التصرفات تبييض  كما عرف آخرون

قوم بها صاحب الدخل غري املشروع بقصد إخفاء واإلجراءات اليت ي

مصدر هذه األموال ومن ثم إدخاهلا يف الدورة االقتصادية والتداول بها 

ودخوهلا يف جمال االستثمار، واهلدف من هذه العملية هو حماولة لتغيري هوية 

األموال غري املشروعة والناجتة عن املخدرات واجلرمية والفساد والتهرب 

مشروعة يصح تداوهلا يف السوق دون أن  ريها، لتبدو أمواالالعضرييب وغ

 .يكون هناك أي شبهات عليها

أما تشريعيًا فاملشرع الفرنسي مل يعرف جرمية تبييض األموال يف 

املتعلق مبشاركة  05/17/0221املؤرخ يف  21/102القانون رقم 

ة عن ومساهمة املنظمات املالية يف مكافحة تبييض األموال الناجت

املخدرات، بل اكتفى يف مادته الثانية بإلزامية كل شخص مبناسبة 

ممارسته لوظيفته أو إجنازها أو مراقبتها، وحني يقدم استشارات خبصوص 
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عمليات ينتج عنها حركة يف رؤوس األموال، أن يصرح لدى وكيل 

 اجلمهورية بالعمليات اليت يعلم بها واليت تتعضمن مبالغ يعلم بأنها متأتية

من  752من املخدرات أو جرائم أخرى منصوص عليها يف املادتني 

كما نص املشرع . من قانون اجلمارك 202قانون الصحة العمومية، و

من قانون  5و0فقرة  052الفرنسي على جرمية تبييض األموال يف املادة 

ماي  00الصادر يف  21/025العقوبات الفرنسي اجلديد املعضافة إىل قانون 

تبييض األموال هو تسهيل التربير الكاذب بـأي طريقة : "قولهب 0221

ل منها على كانت ملصدر أموال أو دخول لفاعل جناية أو جنحة حتّص

 ."فائدة مباشرة أو غري مباشرة

مما يالحظ على املشرع الفرنسي من خالل ما ورد يف التشريعات 

جلرمية تبييض اخلاصة بتبييض األموال أنه أخذ مبفهوم ضيق يف تعريفه 

األموال نتيجة حلصرها يف املتاجرة باملخدرات، ثم توس  بعد ذلك يف 

تعريفه ليشمل مجي  األموال الناجتة عن كل أنواع األنشطة اإلجرامية 

 .األخرى

أما املشرع اجلزائري وقصد التكفل باألمناط اإلجرامية املستحدثة يف 

تفاقيات اإلقليمية اجلزائر، وقصد موائمة التشريعات الوطنية م  اال

والدولية، فقد أصدرت اجلزائر عدة نصوص قانونية خاصة مبكافحة 

ف املشرع اجلزائري نشاط تبييض جرمية تبييض األموال، وإن مل يعّر

األموال يف النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة يف هذا اجملال، إال 

وآليات أنه قام بتحديد األفعال املشكلة جلرمية تبييض األموال 

مكافحتها، فاعترب كل العائدات اإلجرامية الناجتة عن جناية أو جنحة 

بغرض إخفاء أو متويه ذلك املصدر غري املشروع جرمية تبييض األموال، 

بشرط العلم عن وقوع اجلرمية األصلية وأن تكون اجلرمية األصلية جناية 

غري  ل بغرض إخفاء ذلك املصدرأو جنحة وعائدات هذه اجلرمية حتّو

لى غرار التشري  مما يدل على أن املشرع اجلزائري ع. املشروع

 . جتاه الذي أخذ بالتعريف الواس  جلرمية تبييض األموالالفرنسي ساير اال
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من جهتنا وانطالقًا من التعريفات السابقة ميكننا اعتبار جرمية 

 أنشطةمن  املتحصل عليها األموالعملية حتويل بأنها  تبييض األموال

املصدر غري الشرعي واحملظور هلذه  إنكار أو إخفاءبهدف  ،ميةاجرإ

ليتجنب املسؤولية  مساعدة أي شخص ارتكب جرمًا أو األموال

 .القانونية عن االحتفاظ مبتحصالت هذا اجلرم

 .مراحل جرمية تبييض األموال: املطلب الثاني

إال أن  بالرغم من تعدد املراحل اليت متر بها عملية تبييض األموال،

، إذ ليس من هذه املراحل ما هي إال جمرد تقسيم أكادميي ليس إال

العضروري أن متر عملية تبييض األموال جبمي  املراحل املتعاقبة، وعلى 

ذلك سنتعرض ملراحل تبييض األموال يف احلاالت العادية بدءًا من 

، (الفرع الثاني)، ثم مرحلة التغطية (ولالفرع األ)مرحلة اإليداع 

 (.الفرع الثالث)فمرحلة الدمج 

 .مرحلة اإليداع :ولالفرع األ

تعد مرحلة اإليداع أو كما يسميها البعض مرحلة التوظيف أو 

األموال إذ يتم فيها التخلص املادي  تبييض، من أبرز مراحل اإلحالل

من األموال وذلك بإيداعها يف دورات مالية بغية متويه حقيقة مصدرها 

لك تعترب من أكثر املراحل تعرضًا خلطر الكشف من قبل اإلجرامي، لذ

الطرق املستخدمة يف  كثرومن أ. األموال تبييضسلطات مكافحة 

هذه املرحلة، جتزئة األموال غري املشروعة وإيداعها يف حسابات 

مصرفية، على غرار ما يقوم به جتار املخدرات يف الواليات املتحدة 

جتارتهم غري املشروعة إىل أقسام أقل من األمريكية عند جتزئة عوائد 

دوالر لكل إيداع، بغية التحايل على قانون السرية املصرفية  010111

الذي يلزم البنوك باإلبالغ عن العمليات املالية اليت تزيد قيمتها عن 

، ولذلك تلعب املصارف واملؤسسات املالية دورًا هامًا يف دوالر 010111

إلزام العاملني فيها ضرورة اإلخطار عن  هذه املرحلة، من خالل

 .FATFمن توصيات  02العمليات املالية املشبوهة تطبيقًا للتوصية 
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 .مرحلة التغطية. الفرع الثاني

، كما يسميها البعض مرحلة تسمى مبرحلة التمويه عند البعض

، ويقصد بها إتيان اجلاني ملعامالت مالية معقدة غري مشروعة التعتيم

باستخدام وسائل فنية متطورة وتقنيات إلكرتونية حديثة، كاستخدام 

التحويل اإللكرتوني للنقود نظرًا لسرعته الفائقة يف حتويل األموال إىل 

بنوك خارجية، ثم القيام مبجموعة من التحويالت عرب بنوك أخرى يف 

دول خمتلفة، مما يصعب معه مالحقة هذه األموال وتعقب مصدرها، 

ذا ما مت حتويلها إىل بنوك تأخذ بقواعد السرية املصرفية خصوصًا إ

. وتنعدم فيها الرقابة على النقد األجنيب كبنما وجزر كامين وسويسرا

ومن الطرق اليت تستخدم يف عمليات تبييض األموال يف هذه املرحلة 

نظرًا لقيامها بدور الوسيط يف حتويل عوائد األنشطة  شركات الواجهة

ة إىل أموال مشروعة، من خالل تزوير املستندات إلثبات أن اإلجرامي

إضافة إىل استخدام . األموال دخلت الشركة عن طريق صفقة جتارية

بغية إخفاء اهلوية احلقيقية للجناة الذين يتلقون  الشركات الوهمية

 . العوائد اإلجرامية غري املشروعة

 .مرحلة الدمج: الفرع الثالث

ملرحلة النهائية من مراحل تبييض األموال اليت تهدف يعد الدمج ا

إىل إضفاء طاب  الشرعية على األموال اليت يتم تبييعضها، وذلك بتقديم 

، لتبدو يف نهاية األمر وكأنها مربر غري قابل للجدل عن أصل األموال

عوائد طبيعية لصفقة جتارية، حبيث يصعب فصلها عن مصدرها األصلي 

كون قد بلغت بر األمان حيث يكون مبقدور اجملرم إعادة غري املشروع، وت

وأبرز مثال لذلك . استثمارها يف أنشطة أخرى مشروعة أو غري مشروعة

حالة تواطؤ البنوك األجنبية، حيث تصدر هذه البنوك وبتواطؤ م  

مبيعضي األموال سندات شرعية تدل على قانونية الصفقة اليت يقومون 

.اء املصدر اإلجرامي لألموالبها، مما يسهل عملية إخف
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 .مكافحة جرمية تبييض األموال: املبحث األول

تقتعضي مكافحة جرمية تبييض األموال ضرورة القيام بإجراءات 

احرتازية مسبقة من شأنها أن تؤدي إىل تفادي القيام جبرائم تبييض 

ام ، ويف حالة قي(املطلب األول)األموال عرب النظام املصريف بالدرجة األول 

جرائم تبييض األموال وجب على السلطات املصرفية وأجهزة املكافحة 

، (املطلب الثاني)حينها اتباع آليات الكشف عن جرائم تبييض األموال  

وذلك من خالل إنشاء وحدات للتحريات املالية واإللتزام باإلبالغ عن 

 .هاتالعمليات املالية املشتبه يف مشروعي

 .جرائم تبييض األموالآليات منع : املطلب األول

لتزام بتوخي احليطة واحلذر سنتطرق يف هذا املطلب لعضرورة اال

الفرع )لتزامات الواجب اختاذها ملن  جرائم تبييض األموال كأحد أهم اال

 (.الفرع الثاني)ل ، ثم للرقابة على املؤسسات املالية وحركة األموا(األول

 . لتزام بتوخي احليطة واحلذراال :الفرع األول

يتعضمن مبدأ توخي احليطة واحلذر التزام مجي  املصارف 

واملؤسسات املالية اختاذ اإلجراءات الالزمة والوقائية اليت يتعني عليها 

االلتزامات يف ضرورة التحقق من هوية  وتتمثل أهم هذه ،الوفاء بها

العمالء باملستندات الرمسية وعدم االحتفاظ بأية حسابات لشخصيات 

، كما جيب عليها اختاذ اإلجراءات املناسبة و بأمساء وهميةجمهولة أ

للحصول على معلومات كافية عن الشخصية احلقيقية للعميل الذي 

، وااللتزام حبفظ يطلب فتح حساب له أو تنفيذ عملية مالية حلسابه

من القانون  02املستندات األمر الذي أكده املشرع اجلزائري يف نص املادة 

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب  10-12: رقم

ومكافحتهما، واليت أوجبت على البنوك واملؤسسات املالية واملؤسسات 

املالية األخرى، االحتفاظ بالوثائق اآلتي ذكرها وجعلها يف متناول 

 :السلطات املختصة

  الوثائق املتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم خالل فرتة مخس سنوات

 .على األقل بعد غلق احلسابات أو وقف عالقة التعامل
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  الوثائق املتعلقة بالعمليات اليت أجراها الزبائن خالل فرتة مخس

 .سنوات على األقل بعد تنفيذ العملية

، حيث 12-12: من النظام رقم 10كما أشارت إىل ذلك املادة رقم 

ربيد اجلزائر أوجبت على البنوك واملؤسسات املالية واملصاحل املالية ل

إضافة إىل ما سبق ذكره، إعداد إجراءات لفائدة هيئاتها العملية حتدد 

مبوجبها املعطيات اليت ينبغي اإلحتفاظ بها خبصوص إثبات هوية الزبائن 

 . حتفاظة القانونية والنظامية لعملية االوالعمليات الفردية واملد

صرفية من خالل امل ناهيك عن تطوير املمارسات والربامج الداخلية

عتماد على خصائص ارتقائية يف جمال السرعة اليت ال تتعضمن أي اال

تأخري، والدقة الكاملة اليت ال تسمح باحتمال ضئيل حلدوث اخلطأ، 

والفاعلية اليت تتعضمن حتقيق كامل احتياجات ورغبات املتعاملني 

 وطموحاتهم، من شأنه أن يؤدي بالعضرورة إىل توس  املعامالت البنكية

اليت حتد من عمليات تبييض األموال كاستخدام بطاقات الدف  

 . اإللكرتونية

 .لالرقابة على املؤسسات املالية وحركة األموا: الفرع الثاني

وهو ما تبناه املشرع اجلزائري فلقد أورد العديد من األحكام 

د املتعلقة بإلزامية الرقابة على املصارف واملؤسسات املالية، أهمها ما ور

واملتعلق بالنقد والقرض، حيث نصت املادة مائة  10/00: يف األمر رقم

، تكلف مبراقبة منه على ضرورة إنشاء جلنة مصرفية( 012)ومخسة 

مدى احرتام البنوك واملؤسسات املالية لألحكام التشريعية والتنظيمية 

خول هلا املطبقة عليها، بناء على الوثائق ويف عني املكان، ويف هذا الصدد ُي

املالية مجي  املعلومات واإليعضاحات  واملؤسساتأن تطلب من البنوك 

 .حتج بالسر املهين اجتاههاواإلثباتات الالزمة ملمارسة مهمتها، وال ُي

 .آليات كشف جرائم تبييض األموال:  املطلب الثاني

ختتلف آليات كشف جرائم غسل األموال على حسب جسامة اجلرمية 

حسب الوسائل واآلليات املعتمدة من قبل أجهزة من جهة، وعلى 

املكافحة من جهة أخرى، لذلك تعتمد غالبية الدول أسلوب إنشاء هيئة 
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، وتفرض ضرورة إبالغ (الفرع األول)خاصة ملكافحة الظاهرة 

 (. الفرع الثاني)املؤسسات املالية عن العمليات املشبوهة كذلك 

 .تحريات املاليةاإللتزام بإنشاء وحدة لل -الفرع األول

تتعدد مفاهيم وحدات التحريات املالية وذلك باختالف الوظائف 

وحسب ما . املمنوحة هلا والنموذج املعمول به يف كل دولة من دول العامل

فإن وحدة  0221يف نوفمرب  Egmont Groupورد يف جمموعة إمجونت 

ل وتوزي  وحدة مركزية وطنية تقوم بتلقي وحتلي:"التحريات املالية تعترب

املعلومات املالية على السلطات املختصة بهدف مكافحة غسل األموال 

أو متويل اإلرهاب، سواء أكانت هذه املعلومات متعلقة باملتحصالت املشتبه 

يف كونها ناجتة عن اجلرائم، أو كانت هذه املعلومات مطلوبة مبوجب 

 . "القوانني والتشريعات الوطنية ملكافحة اجلرائم

بوحدات التحريات املالية جمموعة من املهام األساسية اليت  يناط

تتوافق م  املفاهيم واألسس اليت تقوم عليها جمموعة العمل املالي 

 :يف توصياتها األربعون، أهم هذه الوظائف تتمثل يف FATFالدولية 

تلقي اإلخطارات والبالغات اخلاصة بعمليات غسل األموال املشتبه  -

 فيها،

 نات الواردة يف هذه البالغات واإلخطارات،حتليل البيا -

 تبادل املعلومات م  األجهزة األمنية وسلطات الرقابة األخرى، -

 .تبادل املعلومات ذات الطاب  الدولي م  السلطات املعنية -

ونظرًا للدور اهلام الذي تقوم به وحدات التحريات املالية يف مج  

، ونظرًا لكونها متثل املورد املعلومات عن العمليات املالية املشتبه فيها

الرئيسي الذي يقوم بإمداد جهات إنفاذ القانون مبا حتتاجه من معلومات 

خبصوص هذه العمليات فإنه يتعني أن يتوافر فيها جمموعة من الشروط 

 : حتى تستطي  القيام بالدور املنوط بها على أحسن وجه تتمثل يف

 .نيمنطق الكفاءة والتخصص يف اختيار املوظف -

 .مبدأ السرية يف عمل وحدات التحريات املالية -

 .مبدأ التخصص يف عمل وحدات التحريات املالية -
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 .االستقاللية واملساءلة -

ستعالم املالي يف اجلزائر مبثابة اهليئة الرئيسية وتعترب خلية معاجلة اال

املكلفة مبكافحة جرائم تبييض األموال، وهي مؤسسة عمومية تتمت  

، يق  مقرها مبدينة اجلزائر نوية واالستقالل املاليبالشخصية املع

تعترب من أبرز اجلهات املكلفة مبكافحة جرائم تبييض . العاصمة

 057-15: األموال يف اجلزائر، أنشأت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم

أععضاء من بينهم ( 11)، تتكون من ستة 5115أفريل  17املؤرخ يف 

يدير . ءتهم يف اجملالني القانوني واملاليختارون بسبب كفاالرئيس ُي

يعني رئيس اجمللس وأععضاؤه مبوجب . اخللية جملس ويسريها أمني عام

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتخذ ( 12)مرسوم رئاسي ملدة أرب  

 .اجمللس قراراته باإلمجاع

تعلق ستعالم املالي جمموعة من الصالحيات تومتارس خلية معاجلة اال

ى وجه اخلصوص مبكافحة متويل اإلرهاب و تبييض األموال، وتتمثل عل

شتباه املتعلقة بكل عمليات متويل اإلرهاب وتبييض يف تسلم تصرحيات اال

ثم . األموال املرسلة إليها من قبل اهليئات واألشخاص احملددون قانونًا

عضاء تقوم قتالوعند ا، تقوم مبعاجلتها بكل الوسائل والطرق املناسبة

بإرسال امللف املتعلق بذلك لوكيل اجلمهورية املختص إقليميًا يف حالة ما 

 .إذا كانت الواقعة قابلة للمتابعة اجلزائية

ستعالم املالي اقرتاح صعيد آخر بإمكان خلية معاجلة اال وعلى

النصوص التشريعية أو التنظيمية اليت يكون موضوعها مكافحة متويل 

موال، وتعض  اإلجراءات العضرورية الالزمة للوقاية اإلرهاب و تبييض األ

كما ميكن هلا طلب أية وثيقة أو معلومة ضرورية . من هذه اجلرائم

لتزام ات واألشخاص اخلاضعون قانونًا لالإلجناز املهام املسندة إليها من اهليئ

 كما هلا حق تبادل املعلومات م  اهليئات األجنبية املعنية. باإلخطار بالشبهة

 .مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب يف إطار املعاملة باملثل
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 .عن العمليات املشبوهة اإلبالغ -الفرع الثاني

الشيء يبلغ بلوغًا  َغَلاإلبالغ هو اإليصال، واالسم منه البالغ، من َب

غ بالشيء بّلغه تبليغًا، وَته هو إبالغًا، وبّلَغوبالغًا، وصل وانتهى، وأبَل

 .ىل مرادهوصل إ

أما يف الفقه القانوني فيقصد باإلبالغ إفصاح البنوك وغريها من 

املؤسسات املالية اليت حددها القانون عما يكون لديها من معلومات 

متعلقة بعملية مالية يبدو من قيمتها أو الظروف اليت تتم فيها بأنها 

 .متعلقة بتبييض أموال غري مشروعة

لية اهتمامًا بالغًا بواجب اإلبالغ من خالل حتديدها وقد أولت الوثائق الدو

لتزام، واآلثار القانونية املرتتبة عنه، الجهات اليت يق  على عاتقها هذا الل

ضرورة اإلخطار عن املعامالت املالية املشتبه فيها، فنصت  فأوصت 

ي  على أن تعين املؤسسات املالية انتباه خاص جبم ()التوصية الرابعة عشر 

الصفقات غري العادية اخلاصة بالعمليات التجارية واليت ال يكون هلا غرض 

اقتصادي واضح، كما جيب التحري عن اخللفية احلقيقية للصفقة والغرض 

 .منها

رهاب ويف اجلزائر فلقد أعطى قانون حماربة تبييض األموال ومتويل اإل

خطارات من إلا تلقيستعالم املالي صالحية الومكافحتهما خللية معاجلة ا

املصارف واملؤسسات املالية وسائر اجلهات اليت خوهلا القانون ذلك مبقتعضى املادة 

الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب  من قانون( )التاسعة عشر 

يل املعلومات املتعضمنة يف هذه ، كما تقوم مبعاجلة وحتل ومكافحتهما

بيعة اليت تقوم الشبهة بشأنها أو الط خطارات بغية اكتشاف مصدر األموالإلا

 .خطارإلاحلقيقية للعمليات موضوع ا

 .عوائق مكافحة جرمية تبييض األموال: املبحث الثاني

غالبًا ما تصطدم اجملهودات اليت تقوم بها خمتلف السلطات واألنظمة 

املصرفية بعوائق حتول دون املعاجلة الفعالة واحلقيقية لظاهرة تبييض 

بالرغم من اإلمكانيات املادية اجلبارة اليت يتم تسخريها من أجل  األموال

تعترب مبثابة العائق ( املطلب األول)ذلك، ولعل عقبة السرية املصرفية 
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األكرب الذي حيول دون مكافحة جرمية تبييض األموال يف ظل التكتم عن 

 العمليات املالية املشتبه يف كونها تنطوي على جرائم تبييض األموال،

ختتلف من نظام آلخر ومن دولة ( املطلب الثاني)إضافة إىل عقبات أخرى 

ألخرى أبرزها ما يتعلق بعضعف تأهيل العاملني بالقطاع املصريف وضعف 

 .أجهزة الرقابة

 .السرية املصرفية. املطلب األول

، وهو ما السر لغة ومجعه أسرار هو ما يكتمه املرء يف نفسه

، والسر يف جوهره واقعة غري ظاهرة وغري سره اإلنسان من أمرُي

طالع الغري عليه، ويقال يف السر وإفشاء السر يكون با معلومة للناس،

أيعضًا أنه أمر يتعلق بشيء أو بشخص، وخاصيته أن يظل حمجوبًا عن 

كل أحد غري من هو مكلف قانونًا حبفظه، أما استخدامه حبيث يكون 

اد الذين رخص هلم دون سواهم أن العلم به غري متجاوز عددًا من األفر

 .يعلموه أو يتناقلوه فيما بينهم فال يؤثر على كونه سرًا

ولقد عرف جانب من الفقه السرية املصرفية بأنها الواجب امللقى 

على عاتق املصارف حبفظ القعضايا املالية واالقتصادية والشخصية 

آلت إىل علمهم املتعلقة بالزبائن وباألشخاص اآلخرين، واليت تكون قد 

أثناء ممارستهم ملهنتهم أو يف معرض هذه املمارسة، م  التسليم بوجود 

 ."قرينة على حفظ التكتم ملصلحة هؤالء الزبائن

وسنقوم بدراسة السرية املصرفية من خالل التطرق للملزمني 

، ثم لالعتبارات اليت تقوم عليها (الفرع األول)بكتمان السر املصريف 

 (.الفرع الثاني)رفية السرية املص

 .امللزمون بكتمان السر املصريف -الفرع األول

ألن حرصه  ،(أواًل)املصرف ُتفرض السرية املصرفية غالبًا على 

على حفظ السر املصريف إمنا هو لتدعيم الثقة فيه، غري أن نطاق 

 (.ثانيًا)الزبون السرية املصرفية ميتد ليشمل 
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 :املصرف -أواًل

ثابة هيئة ذات طاب  مالي ختتص باخلدمات النقدية يعترب املصرف مب

واملالية وتقدم خدمات متنوعة لعمالئها وحتصل على عوائد هذه اخلدمات 

 . من خالل العموالت وهوامش الربح

وعليه فإن واجب السرية املصرفية يق  بالدرجة األوىل على عاتق 

 بنكال ألن حرص. املصارف من بنوك مركزية وجتارية على حد سواء

على حفظ السر املصريف إمنا هو لتدعيم الثقة فيه األمر الذي يؤدي إىل 

 .ازدهار نشاطاته بزيادة عدد املتعاملني معه وكرب حجم التعامل

املتعلق بالنقد ، 10/00من األمر رقم  007ألزمت املادة ولذلك 

ظي مجي  البنوك واملؤسسات املالية، وأععضاء جملس إدارتها وحمافوالقرض 

احلسابات فيها، ومسرييها وكل شخص يشارك أو شارك يف رقابتها وفقًا 

 .للشروط املنصوص عليها أن يلتزم بالسر املصريف

 .الزبون: ثانيًا

أي شخص لديه حساب "بأنه  الزبونعرفت العديد من التشريعات 

، أو الشخص الذي وافق املصرف على حتصيل حقوق "م  املصرف

 . شخاص الطبيعيني واملعنوينيلصاحله، ويشمل ذلك األ

بفتح حساب إال بعد التأكد من  وحترص غالبية املصارف على أال تقوم

شخصية طالبه وحمل إقامته، وبذلك يصبح معروفًا للمصرف فيطمئن للوفاء 

 -، وهو املبدأ الذي أقرته املادة السابعة من القانون رقم احلاصل له

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل و فرباير  املؤرخ يف 

جيب على البنوك واملؤسسات املالية : "اإلرهاب ومكافحتهما، حيث نصت املادة

واملؤسسات املالية املشابهة األخرى أن تتأكد من هوية وعنوان زبائنها قبل فتح 

حساب أو دفرت أو حفظ سندات أو قيم أو إيصاالت أو تأجري صندوق أو ربط 

 ".قة عمل أخرىأي عال

 .االعتبارات اليت تقوم عليها السرية املصرفية: الفرع الثاني

االعتبارات اليت تقوم عليها السرية املصرفية يف القوانني إن 

باحملافظة على أسرار عمالئه املعهودة  ملصرفالتزام ا تتمثل يف اجلزائرية

وختتلف . ئيةإليه وعدم إفشائها، ألن ذلك يعرضه للجزاءات املدنية واجلزا
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تبعًا الختالف السياسة التشريعية للدولة، واليت غالبًا ما هذه االعتبارات 

يف  ملصرفتستند إىل محاية احلرية الشخصية للفرد ومحاية مصلحة ا

 .اجملتم  مصلحةكتمان أعماله، إضافة حلماية 

 .محاية احلرية الشخصية . أ

احلريات : "05بالرجوع لنص الدستور اجلزائري جنده ينص يف املادة 

، لذلك فالدستور كفل "األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن معضمونة

احلرية الشخصية وما يتبعها من احرتام احلياة اخلاصة للمواطن وصون 

اإلنسان حبكم طبيعته له أسراره الشخصية ومشاعره الذاتية وكرامته، 

مغلق وصالته اخلاصة، وال ميكنه أن يتمت  بهذه األسرار إال يف إطار 

 .حيفظها ويهيئ هلا سبل البقاء

وتقتعضي حرمة احلياة اخلاصة أن يكون لإلنسان احلق يف إضفاء 

السرية على مظاهرها وآثارها، لذا فإن كتمان السر املصريف مظهر من 

مظاهر محاية احلرية الشخصية لألفراد مبناسبة نشاطهم االقتصادي، 

بارات سياسية واقتصادية وهي محاية تقوم على أسس قانونية ومتليها اعت

أن ميارس  -يف حدود القانون –واجتماعية، ذلك أن للفرد مطلق احلرية 

نشاطه االقتصادي املشروع وأن حيتفظ لنفسه بذمته املالية وتفصيالتها 

 .دون أن يتعرض له أحد إال وفق أحكام القانون

 .محاية مصلحة املصرف يف كتمان أعماله . ب

يتوقف على ازدياد عدد املتعاملني معه ومنائه  مصرفإن ازدهار أي 

أن تبقى أعماله  ملصرفوحركة تعامالتهم، لذلك كان من مصلحة ا

مكتومة الرتباط ذلك مبصلحة العمالء الذين يأمتنونه على أسرارهم 

والذي يتوجب عليه أن حيافظ عليها، ليس من منطلق احلماية  ،املالية

ق احلرص على مصلحته القانونية للسر املصريف فحسب، بل من منطل

: أضف إىل ذلك أن ممارسة أي مهنة تقوم على جانبني .يف تدعيم الثقة فيه

جانب مادي هو األفعال اليت يقوم بها صاحب املهنة، وجانب معنوي هو 

أخالقيات املهنة، واليت يقصد بها جمموعة الواجبات األدبية واإلنسانية اليت 

عض هذه الواجبات األدبية تصبح من وب. متليها املهنة على املشتغلني بها
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سلوكيات وآداب املهنة الثابتة، فمخالفة هذه الواجبات تؤدي لقيام 

، أما املسؤولية اليت قد تتحقق أحيانًا حتى دون إحلاق العضرر باآلخرين

البعض اآلخر فيكتسب محاية القانون الذي يعضفي عليها إلزام قانوني 

يعترب مؤمتنًا على أساس الثقة  صرفملكعدم إفشاء السر املصريف، ألن ا

 .املفرتضة فيه، ومن ثم يتعني عليه أن ال خيون هذه الثقة

 .املصلحة العامة . ت

يف الواق  يصعب إعطاء تعريف دقيق وواضح للمصلحة العامة، 

لذلك تعد من . لكونها فكرة ختتلف باختالف الزمن وتتغري بتغري الظروف

ام املصارف بسر املهنة، فالفرد جزء أهم االعتبارات اليت تكمن خلف التز

 .من اجلماعة، ومبراعاة مصلحة اجلماعة تتحقق مصلحة الفرد

إضافة إىل أن كتمان السر املصريف يؤثر اجيابيا على االقتصاد الوطين 

مبا يوفره من ثقة ودعم االئتمان الوطين، وبالتالي يف املصارف الوطنية، 

ا وإيداع األموال مبا يف ذلك جذب األمر الذي يؤدي الزدياد التعامل معه

رؤوس األموال األجنبية واستقرارها يف البلد، ونظرًا لكون عملية جذب 

رؤوس األموال تلعب دورًا كبريًا يف دعم عجلة االقتصاد الوطين وازدهار 

النشاط االقتصادي والرخاء االجتماعي، فإن ذلك يعود بالنف  والفائدة 

 .على اجملتم  ككل

معوقات أخرى يف جمال مكافحة جرمية تبييض . انياملطلب الث

 .األموال

تتعدد معوقات مكافحة جرائم تبييض األموال وختتلف من دولة 

ألخرى حبسب طبيعة النظام املصريف لديها، لذا سنقتصر على أهم 

معوقات مكافحة تبييض األموال واليت غالبًا ما تنحصر يف ضعف أجهزة 

بالقطاع  برنامج تدرييب للعاملنيعدم وجود  ، وكذا(الفرع األول)الرقابة 

 (.الفرع الثاني)واملالي  املصريف

 .ضعف أجهزة الرقابة :الفرع األول

 0200من اتفاقية فينا لسنة  05نصت الفقرة التاسعة من املادة 

على ضرورة إنشاء نظام ملراقبة التجارة الدولية تسهياًل لكشف 
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طات املختصة عن هذه الصفقات املشبوهة، ومن ثم إبالغ السل

ومن أجل . الصفقات من أجل القيام باملالحقة والتحري والتحقيق

ذلك قامت الدول املهتمة مبكافحة عمليات تبييض األموال بإنشاء أجهزة 

متخصصة أبرزها نذكر هيئة إدارة خدمة الدخول احمللية يف الواليات 

يف Trac Fin  وهيئة Internal Revenue Servicesاملتحدة األمريكية 

 .ستعالم املالي يف اجلزائروخلية معاجلة اال فرنسا،

وبالرغم من ذلك فإن هذه األجهزة تعاني من عدة نقائص حتد من 

فعاليتها خاصة ما يتعلق بتنوع القوانني املنظمة هلا والغموض الذي 

يشوب املهام املوكلة هلا، وحمدودية الصالحيات املنوطة بها، وضعف 

ستفادة من خربة عدد من لذلك ال بد من اال. صص هلايل املخالتمو

اهليئات واملصارف ذات السبق يف هذا اجملال وتعزيز أنظمة املراقبة وتفعيل 

أدوارها والعمل على إجياد آلية تنسيق وتعاون دولي وتوسي  دائرة 

 .الصالحيات املنوطة بها بغية املكافحة الفعالة لظاهرة تبييض األموال

بالقطاع  برنامج تدرييب للعاملنيعدم وجود : الفرع الثاني

 .واملالي املصريف

بغية أداء أجهزة الرقابة ألدائها على أكمل وجه، ال بد من وجود 

نظام معلوماتية متطور يساعدها يف احلصول على املعلومات وحتليلها 

للوصول إىل اهلدف املنشود وهو مكافحة جرمية تبييض األموال، حيث 

الدول ما تزال غري قادرة على ضبط كل عمليات تبييض جند أن غالبية 

األموال مبا يف ذلك الدول اليت أنشأت أحدث أنظمة الرقابة على التحويالت 

ويرج  السبب وراء ذلك لعدم وجود نظام معلوماتية متطور  ،املالية

 . يسمح بالتحقق من مصدر األموال بشكل سري وسري 

صرفية يف خمتلف الدول من انعدام األنظمة املمن عديد التعاني 

اخلربة لدى العاملني بالقطاع املصريف واملالي خصوصًا يف جمال الكشف 

عن جرائم تبييض األموال، وهو ما يشكل عقبة حقيقية يف مواجهة 

هذه الظاهرة، األمر الذي يسمح ألصحاب األموال املشبوهة من إجراء 

للقصور العلمي والعملي  عمليات تبييض أموال بكل يسر وسهولة نظرًا
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وضعف قدرات املوظفني يف التعرف على الصفقات اليت يقوم بها أصحاب 

ولذلك وجب تدريب وتنمية قدرات العاملني . األموال غري املشروعة

واملوظفني بالقطاع املصريف واملالي بطرق متكنهم من التعرف على 

كافحة جرائم العمليات املالية املشبوهة، ومن ثم تسهيل عمليات م

 .تبييض األموال

وال يقتصر األمر على العقبات املذكورة أعاله، بل هناك عقبات 

أخرى خمتلفة تقف يف وجه املكافحة الفعالة جلرائم تبييض األموال، 

كتداخل صالحيات أجهزة الرقابة سواء املصرفية أو املالية أو القعضائية 

ىل ذلك اختالف التشريعات أو اجلمركية، مما يؤدي لعضالة فعاليتها، أضف إ

بني الدول، فما يعتب جرمية يف دولة ما قد ال يعترب كذلك يف دولة أخرى 

يعضاف إىل هذه . ويتبعه نفس احلكم بالنسبة لعوائد اجلرمية أو الفعل

العقبات كذلك ضعف التنسيق الدولي يف جمال مكافحة جرائم تبييض 

تبييض أو "مصطلح  األموال خصوصًا م  وجود اختالف كبري يف حتديد

، إضافة إىل التطور اإللكرتوني اهلائل والذي أفرز طرقًا "غسل األموال

خصوصًا م  تنامي ظاهرة اخرتاق . مستحدثة يف جمال تبييض األموال

احلواسيب املصرفية واملالية حبيث مل تستط  هيئات املكافحة مواكبة هذا 

 .التطور، ما صعب من مهام هذه اهليئات

وجب إنشاء هيئات تستخدم تقنيات متطورة للرقابة على لذلك      

التحويالت املالية وربط الوكاالت وحمالت الصرافة وسائر املؤسسات 

املصرفية واملالية بهيئة مركزية إلكرتونيًا يتم من خالهلا إخطار هذه 

 .   اهليئة جبمي  العمليات املالية املشبوهة بطريقة إلكرتونية

 

 امتةـــــخ

ليات تبييض األموال مععضلة حقيقية تزداد خطورتها تشكل عم

من وقت آلخر نظرًا التساع نطاقها اإلقليمي من جهة، ونظرًا الزدياد 

حجم األموال اليت يتم تبييعضها من جهة أخرى، األمر الذي يرتتب عنه 
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جتماعية، ناهيك عن زعزعة السوق املالية واإلسهام اختالاًل يف البنية اال

 .احمللية، وغريها من اإلختالالت األخرىيف خفض العملة 

ولئن كانت جرائم غسل األموال اليت تتم من خالل األنظمة 

املصرفية هي ظاهرة قدمية، إال أن اجلديد فيها هو تطور أساليبها نظرا 

للتطور التكنولوجي اهلائل، والذي ساعد وبشكل كبري يف زيادة جرائم 

ملكافحة على التخفيف من غسل األموال بشكل أدى إىل عجز أجهزة ا

، خصوصًا يف ظل األخذ مببدأ السرية املصرفية اليت حدة هذه اجلرائم

تفرض على املصارف واملؤسسات املالية ضرورة التكتم عن العمليات اليت 

جيريها الزبائن حفاظًا على الثقة املتبادلة بينها وبني الزبون، أضف إىل 

ي واملالي مما يعرقل آليات ذلك ضعف تأهيل العاملني بالقطاع البنك

 .مكافحة جرائم تبييض األموال

ومن أجل ذلك، ومن خالل هذه الدراسة املقتعضبة ارتأينا تقديم 

جمموعة من التوصيات، واليت من شأنها التخفيف من حدة وجسامة 

 :تأثريات جرائم غسل األموال، تتمثل يف

ات التجارية إعادة النظر يف التشريعات والتنظيمات اليت حتكم الشرك -

يف اجلزائر بغية التحقق من الوجود الفعلي للشركات، والنشاط 

الذي تقوم به، والتأكد من أنه مطابق ملا مت التصريح به للشركة 

.مبوجب عقد تأسيسها

ضرورة تشديد الرقابة على املنافذ املالية، إضافة إىل احملافظة على  -

قابة على خمتلف استقرار السياسة النقدية، ويف نفس الوقت فرض ر

.املصارف واملؤسسات املالية

وض  آليات ملراقبة األموال غري املشروعة، مبا فيها تلك اليت ميكن أن  -

متر من خالل أماكن الصرف املسموح بها قانونًا بغية احلد من تنامي 

 . السوق السوداء للعمالت األجنبية يف اجلزائر

سائل الدف  إخعضاع التعامل بالبطاقات وأنظمة التحويل وو -

اإللكرتونية إىل رقابة خاصة بغية تتب  أصول األموال ذات املصدر 

 .اإلجرامي
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حماولة التخفيف من حدة سرية احلسابات املصرفية للتوفيق بينها  -

.وبني سبل مكافحة جرمية تبييض األموال

إقامة دورات تكوينية تأهيلية بصفة دورية للعاملني بالقطاع  -

.املصريف واملالي

 

 امش واملراجع املعتمــــــــدةاهلو

                                                 

 .02، ص5110جمموعة النيل العربية، مصر، حمسن أمحد الفصري، غسيل األموال، ( )

  .، بريوت لبنان5الثاني، دار صادر، ط ابن منظور، لسان العرب، اجمللد: انظر ()

  .ابن منظور، نفس املرج  ()

لعشب : نقاًل عن. تبييض األموال، دراسة مقارنة نادر عبد العزيز شايف،: انظر ()

علي، اإلطار القانوني ملكافحة غسل األموال، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن 

 .51:عكنون، اجلزائر، ص

أنور إمساعيل اهلواري، ظاهرة غسيل األموال والتدخل التشريعي، جملة : انظر ()

  .00: ، ص5111، سنة 00األمن واحلياة، العدد 

هيام اجلرد، املد واجلزر بني السرية املصرفية وتبييض األموال، منشورات : انظر ()

 .27:، ص0222احلليب احلقوقية، 

 .0221جويلية  05الصادر يف  21/ 102راج  املادة الثانية من القانون رقم ( )

نبيه صاحل، جرمية غسل األموال يف ضوء اإلجرام املنظم واملخاطر : انظر كذلك

 .02: ص، 5111بة عنها، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، املرتت

من قانون الصحة العمومية الفرنسي يف فقرتها األوىل على  752تنص املادة  ()

أما املادة . معاقبة كل عملية جلب املواد املخدرة، إنتاجها، صناعتها، وتصديرها

بطريق  من قانون اجلمارك الفرنسي فهي ختص معاقبة كل من أجرى، 202

التصدير أو اجللب أو التحويل أو املقاصة أو شرع يف عملية مالية بني فرنسا 

واخلارج موضوعها أصول يعلم بكونها حمصلة من إحدى اجلرائم املنصوص عليها 

  .يف تشري  املخدرات

جالل وفاء حممدين، دور البنوك يف مكافحة غسل األموال، اإلسكندرية، : انظر( )

 .72: ، ص5115ديدة للنشر، دار اجلامعة اجل

من قانون العقوبات اجلزائري، واملقابلة  002من املادة  5و0الفقرة : راج  ()

 .GAFI من 15للتوصية 
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 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 
حممد أمني الرومي، غسل األموال يف التشري  املصري والعربي، دار الكتب ( )

 .20: ، ص5110القانونية، مصر، 

غسل األموال يف ضوء الفقه والقعضاء حممد علي سويلم، التعليق على قانون ( )

 .20: ، ص5110واالتفاقيات الدولية، دار النهعضة العربية، القاهرة، 

، 5110خالد حامد مصطفى، جرمية غسل األموال دراسة مقارنة، مصر، ( )

 .017ص

( ) Robert E. Grosse، Drugs and Money Laundering، Latin 

America's Cocaine Dollars Praeger، Westport، CT، 2001. P: 4. 

 من التوصيات األربعون جملموعة العمل الدولي املالي 02تنص التوصية  ()

FATF:"  يف حال هناك شك لدى املصارف واملؤسسات املالية يف عملية ما، جيب

 ."عليها إعالم السلطات املختصة بها ليصار إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة

 .070: رج  السابق، صخالد حامد مصطفى، امل( )

صفوت عبد السالم عوض اهلل، اآلثار اإلقتصادية لعمليات غسل األموال ودور  ()

البنوك يف مكافحة هذه العمليات، جملة احلقوق، العدد الثاني، السنة التاسعة 

 .22: ، ص5112والعشرون، الكويت، ماي، 

 .22: صفوت عبد السالم عوض اهلل، نفس املرج ، ص ()

شركات واقعية تنشأ بصورة قانونية ومتارس أنشطة جتارية كات الواجهة هي شر ()

مشروعة، كما تعضطل  مبمارسة أفعال غسل أموال غري مشروعة يف اخلفاء مستغلة 

 .072: خالد حامد مصطفى، املرج  السابق، ص: انظر يف ذلك ،وجودها القانوني

موال املتحصلة من مصطفى طاهر، املواجهة التشريعية لظاهرة غسل األ ()

 .00: ، ص5115جرائم املخدرات، مطاب  الشرطة للنشر والتوزي ، القاهرة، 

الشركات الوهمية هي شركات صورية ال وجود هلا يف الواق ، وتظهر يف الوثائق  ()

كمرسل إليها أو وكيلة شحن، تقوم بإخفاء هوية األشخاص احلقيقيني الذين 

خالد حامد مصطفى، املرج  : نظر يف ذلكا، يتلقون األموال غري املشروعة

 .072: السابق، ص

سعيد عبد اخلالق، اإلقتصاد اخلفي وظاهرة غسل األموال، ندوة غسل األموال  ()

مبركز الدراسات القانونية واإلقتصادية بكلية احلقوق، جامعة عني مشس، جوان 

 .22: ، ص0222

غسيل األموال، دار النهعضة  حممد سامي الشوا، السياسة اجلنائية يف مواجهة ()

 .001: ، ص5110العربية، القاهرة، 

 .020: ، صاملرج  السابقمصطفى طاهر، ( )



 ويةــدريس باخ.أ  .قــالمكافحة والعوائ: جريمة تبييض األموال 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (476) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
 .FATF من توصيات جمموعة العمل املالي الدولية( 05)التوصية الثانية عشر  ()

من التوصيات األربعني جملموعة العمل املالي  05إىل التوصية  12من التوصية  ()

 .FATF الدولية

واملتعلق بالوقاية من  5112ديسمرب  02املؤرخ يف  12-12: النظام رقم( )

السنة الثالثة  51تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، ج ر العدد 

 .5111أفريل  50واألربعون، املؤرخة يف 

 .010: حمسن أمحد اخلعضريي، املرج  السابق، ص( )

أععضاء ( 10)فظ بنك اجلزائر رئيسًا، ثالثة حما :تتكون اللجنة املصرفية من ( )

ينتدبان من ( 15)خيتارون حبكم كفاءتهم يف اجملال املصريف واملالي واحملاسيب، قاضيني 

احملكمة العليا، خيتارهما الرئيس األول هلذه احملكمة بعد استشارة اجمللس األعلى 

ات، وتزود بأمانة سنو( 12)يعني رئيس اجلمهورية أععضاء اللجنة ملدة مخس للقعضاء، 

عامة حيدد جملس إدارة البنك صالحياتها وكيفية تنظيمها وعملها بناءًا على اقرتاح من 

وتتخذ قراراتها باألغلبية ويف حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس اللجنة، 

غشت  51 :املؤرخ يف 10/00: من األمر رقم 017و 011راج  املادتني  .مرجحًا

  .واملتعلق بالنقد والقرض 5110غشت  57 :واملؤرخة يف 25، ج ر العدد 5110

: " على أنه ، واملتعلق بالنقد والقرض10/00: من األمر رقم 012تنص املادة ( )

تنظم اللجنة برنامج عمليات املراقبة اليت تقوم بها، وحتدد قائمة التقديم وصيغته 

هلا أن تطلب من البنوك  وخيول. وآجال تبليغ الوثائق واملعلومات اليت تراها مفيدة

. واملؤسسات املالية مجي  املعلومات واإليعضاحات واإلثباتات الالزمة ملمارسة مهمتها

ال حيتج . وميكن أن تطلب من كل شخص معين تبليغها بأي مستند وأية معلومة

 ."بالسر املهين اجتاه اللجنة

لتحريات منظمة غري رمسية تعضم وحدات ا Egmont Group جمموعة إمجونت ()

املالية، مسيت باسم املكان الذي عقدت فيه أول اجتماع هلا وذلك يف قصر إمجونت 

أرينبريغ يف بروكسل، هدف هذه اجملموعة هو إتاحة منتدى لوحدات التحريات 

عادل أمحد : انظر يف ذلك، املالية لتحسني مساندة برامج مكافحة غسل األموال

 .120: جابر السيوى، املرج  السابق، ص

 () The Egmont Group٬ Principles of Information Exchange 

between Financial Intelligence Units for Money Laundering 

Cases (June 13٬ 2001)٬ Principle 07. 

 .112: عادل حممد أمحد جابر السيوي، املرج  السابق، ص: نقاًل عن

، 5115أفريل  17املؤرخ يف  057-15: املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم( )

 .واملتعضمن إنشاء خلية معاجلة اإلستعالم املالي وتنظيمها وعملها
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 (04) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 
 .املادة الثالثة من نفس املرسوم التنفيذي ()

 .الفقرة األوىل  من نفس املرسوم( 01)املادة العاشرة  ()

 .لنفس املرسوم( 12)املادة التاسعة ( )

 .الفقرة الثانية من نفس املرسوم( 01)املادة العاشرة  ()

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال  10-12من القانون رقم  02نصت املادة  ()

 :خيعض  لواجب اإلخطار بالشبهة: "ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما على أن

 البنوك واملؤسسات املالية واملصاحل املالية لربيد اجلزائر واملؤسسات املالية املشابهة األخرى

كل   .وشركات التأمني ومكاتب الصرف والتعاضديات والرهانات واأللعاب والكازينوهات

أو بإجراء عمليات إيداع أو /شخص طبيعي أو معنوي يقوم يف إطار مهنته باإلستشارة و

مبادالت أو توظيفات أو حتويالت أو أية حركة لرؤوس األموال ال سيما على مستوى املهن 

مهن احملامني وحمافظي البي  باملزايدة وخرباء احملاسبة وحمافظي  احلرة املنظمة وخصوصًا

احلسابات والسماسرة والوكالء اجلمركيني وأعوان الصرف والوسطاء يف عمليات البورصة 

واألعوان العقاريني ومؤسسات الفوترة وكذا جتار األحجار الكرمية واملعادن الثمينة 

  ."واألشياء األثرية والتحف الفنية

 .12: لعشب علي، اإلطار القانوني ملكافحة غسل األموال، املرج  السابق، ص () 

أفريل  17املؤرخ يف  057-15: من املرسوم التنفيذي رقم( 10)املادة الثامنة  ()

 .، واملتعضمن إنشاء خلية معاجلة اإلستعالم املالي وتنظيمها وعملها5115

، 0، ج0210والنشر، بريوت،  ابن منظور، لسان العرب، دار بريوت للطباعة ()

 .202: ص

عزت حممد العمري، جرمية غسل األموال، دار النهعضة العربية، القاهرة، ( )

 .527: ، ص5111

املتعلق بالوقاية  10-12من القانون رقم  02هذه اجلهات حسب ما ورد يف املادة  ()

 :من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما هي

ت املالية واملصاحل املالية لربيد اجلزائر واملؤسسات املالية املشابهة البنوك واملؤسسا

األخرى وشركات التأمني ومكاتب الصرف والتعاضديات والرهانات واأللعاب 

كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم يف إطار مهنته باإلستشارة  .والكازينوهات

ت أو أية حركة أو بإجراء عمليات إيداع أو مبادالت أو توظيفات أو حتويال/و

لرؤوس األموال ال سيما على مستوى املهن احلرة املنظمة وخصوصًا مهن 

احملامني وحمافظي البي  باملزايدة وخرباء احملاسبة وحمافظي احلسابات والسماسرة 

والوكالء اجلمركيني وأعوان الصرف والوسطاء يف عمليات البورصة واألعوان 

ر األحجار الكرمية واملعادن الثمينة واألشياء العقاريني ومؤسسات الفوترة وكذا جتا

 .األثرية والتحف الفنية



 ويةــدريس باخ.أ  .قــالمكافحة والعوائ: جريمة تبييض األموال 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (460) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
عياد عبد العزيز، تبييض األموال والقوانني واإلجراءات املتعلقة بالوقاية منها  ()

 .20: ، ص5117ومكافحتها يف اجلزائر، دار اخللدونية، اجلزائر، 

ة لشؤون املطاب  األمريية، املعجم الوجيز، جمم  اللغة العربية، اهليئة العام ()

 .010: ، ص(س)حرف 

 .050: معجم املنجد يف اللغة واإلعالم، دار املشرق، بريوت، لبنان، ص ( )

حممد عبد اهلل الشلتاوي، سرية احلسابات بالبنوك ودورها يف مكافحة جرائم  ( )

، يوليه 01، السنة (اجمللة العربية لعلوم الشرطة)غسيل األموال، جملة األمن العام 

حمي الدين إمساعيل علي الدين، شرح  :وقريب من هذا املعنى، 00: ، ص0222

قانون سرية احلسابات بالبنوك واملشاكل الناشئة عن تطبيقه، األهرام اإلقتصادي، 

 .50-55: ، ص0220، نوفمرب 22العدد 

، منشورات احلليب (دراسة مقارنة)نادر عبد العزيز شايف، تبييض األموال ( )

 .502: حلقوقية، بريون، صا

هيام اجلرد، املد واجلزر بني السرية املصرفية وتبييض األموال، منشورات  ()

 .07: ، ص5112احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، بريوت، 

أبو عمر حممد عبد الودود، املسؤولية اجلزائية عن إفشاء السرية املصرفية،  ()

 .02:، ص0222

سر املهنة املصرفية يف التشري  األردني، دار الثقافة للنشر  العطري عبد القادر، ()

 .010: ، ص0221والتوزي ، عمان، 

: ، ص0215، دالوز  0215فرباير  17حكم حمكمة النقض الفرنسية بتاريخ  ()

 .202: ، ص0210جملة املصرف، . 011

 وء الفقهعز الدين الدناصوري، وعبد احلميد الشواربي، املسؤولية املدنية يف ض ()

 .12: ص ،5111والقعضاء، الفنية للتجليد الفين، اإلسكندرية، 

 .000: نبيه صاحل، املرج  السابق، ص( )

تعترب الواليات املتحدة األمريكية واسرتاليا من أبرز الدول اليت أنشأت أنظمة  ()

نادر عبد العزيز شايف، املرج  : انظر يف ذلك، الرقابة على التحويالت املالية

 .017: سابق، صال

خالد محد حممد احلمادي، غسيل األموال يف ضوء اإلجرام املنظم، ، رسالة لنيل  ()

 .211: ، ص5115درجة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 

 .005: نادر عبد العزيز شايف، املرج  السابق، ص ()


