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تسعى الدول الى إستقطاب التدفقات المالية األجنبية من اجل النهوض بإقتصاداتها 
وتحقيق الرفاه لشعوبها، إنفتاح مالي يمكن رجال األعمال من تحويل أصولهم المالية 

حصول على نسب فائدة لهم الالمستثمرة في مختلف أنحاء العالم الى البلدان التي تتيح 
كان نظام الضرائب ال يفرض رسوما مرتفعة على األرباح ويتيح  سيما اذا ،إستثمارية عالية

إعادة تحويلها الى بلدانهم االصلية، كما أن حركة النشاط اإلقتصادي أصبحت تعتمد جوهريا 
بصفتها أهم سمات  ،على ثورة المعلومات واألنظمة المعلوماتية البنكية والوسائط اإللكترونية

كز على إزالة القيود التجارية وتحرير اإلقتصاد تطبيقا لمبدأ النظام العالمي الجديد الذي يرت
على النمو  اإليجابية، مبادئ وبالرغم من آثارها يمر" إتركهدعه يعمل " آدم سميث:

زدهار الجانب اإلجتماعي والمعيشي للفرد إال أنه في المقابل وعند عدم ضبط  ،واإلقتصاد وا 
الداخلية للقنوات المالية التقليدية واإللكترونية الحديثة البنوك والمؤسسات المالية أنظمة الرقابة 

يمكن من تغلغل رؤوس األموال الناتجة عن األنشطة اإلجرامية وعلى رأسها تجارة المخذرات 
 والفساد في اإلستثمار واالسواق المالية. 

أصبح تبيض األموال من الجرائم المنظمة العابرة للحدود التي فرضت بشكل متسارع 
الهيئات اإلقليمية والدولية تظافر الجهود مع الدول للحد من المخاطر اإلجتماعية على 

والسياسية واإلقتصادية التي ترتبها، بعدما اصبح هاجس مكافحتها ضروري نظرا لما يضخه 
المجرمون من رؤوس أموال غير مشروعة في اإلقتصاد من أجل إعادة رسكلتها وتغيير 

ة إستثمارية، وخير دليل على ذلك ان اإلحصائيات توصلت طابعها الى رؤوس أموال نظيف
بالمائة من اإلنتاج العالمي الخام مصدره األموال غير المشروعة  5الى  2أن نسبة  الى

ترليون دوالر، أسباب مقنعة عجلت بإصدار األمم المتحدة  5.5مليون الى  066بتقريب 
الخاصة  5811إتفاقية فيينا ألول صك دولي يعنى بمكافحة تبييض األموال من خالل 

بمكافحة اإلتجار غير المشروع في المخذرات والمؤثرات العقلية، وتطبيقا لها تم إنشاء منظمة 
 GAFIدولية متخصصة تعنى بمكافحة تبييض االموال المسماة " لجنة العمل المالي الدولية 
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لمكافحة الظاهرة ، التي إستحدثت التوصيات األربعون عبارة عن مبادئ عالمية 5818سنة 
 تبنتها معظم تشريعات العالم في أنظمتها القانونية.

تبييض األموال عموما، وتدابير الوقاية والمكافحة المتخذة من الهيئات  يعتبر موضوع
المكلفة  بها خصوصا، من المواضيع التي تعتبر من الطابوهات في الجزائر، بحكم صلتها 
باألموال والسرية المصرفية، اذا اننا لن نتمكن من إجراء دراسة ميدانية تطبيقية على مستوى 

وغير المالية لرفض مدرائها إعطائنا التفاصيل المرجوة بشكل  البنوك والمؤسسات المالية
رسمي، كما ان القضاء كذلك يرفض منح الباحثين األكاديميين تفاصيل الملفات المحالة اليه 
من قبل خلية اإلستعالم المالي أو المعالجة في أطار التحقيق القضائي بحكم ان ذلك يندرج 

صعب علينا الوقوف على واقع المنظومة القانونية ضمن إطار السرية القضائية، وهو ما 
 والمؤسساتية بناءا على القواعد القانونية التي تم تشريعها في هذا المجال.

الجزائر باعتبارها عضوا في المجموعة الدولية صادقت على اإلتفاقيات الدولية التي 
المتعلق بالوقاية  المعدل والمتمم 65-65تعنى بمحاربة تبييض األموال، وأصدرت القانون 

من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، كما أدخلت في قانون العقوبات مواد 
قانونية موضوعية جرمت األفعال التي تعد من قبيل تبييض األموال وخصصت لها عقوبات 

، كما أدخلت عديد منه( 8مكرر  918ممرر الى  918أصلية وتكميلية رادعة )المواد 
، كما عملت الجزائر على في منظومتها القانونية والمؤسساتية ألجل نفس الغرضالتعديالت 

تي تعنى بالوقاية من تبييض األموال ومكافحته من اإلنضمام الى الهيئات الدولية واإلقليمية ال
او كونها عضوا فعاال في  ،خالل انضمام خلية اإلستعالم المالي الى مجموعة إيجمونت

المعروفة بإختصار  لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيامجموعة العمل المالي 
GAFIMOAN .وتخضع منظومتها الى تقارير تقييم من فرق عمل هذه المجموعة 



 املقدمـــــــــــــــة

 

3 
 

تبييض األموال عموما، وتدابير الوقاية والمكافحة المتخذة من الهيئات  يعتبر موضوع
جزائر، بحكم صلتها المكلفة  بها خصوصا، من المواضيع التي تعتبر من الطابوهات في ال

نتمكن من إجراء دراسة ميدانية تطبيقية على مستوى  مباألموال والسرية المصرفية، اذا اننا ل
إعطائنا التفاصيل المرجوة بشكل  مدراءهاالبنوك والمؤسسات المالية وغير المالية لرفض 

لمحالة اليه رسمي، كما ان القضاء كذلك يرفض منح الباحثين األكاديميين تفاصيل الملفات ا
طار التحقيق القضائي بحكم ان ذلك يندرج إأو المعالجة في  ،من قبل خلية اإلستعالم المالي

ضمن إطار السرية القضائية، وهو ما صعب علينا الوقوف على واقع المنظومة القانونية 
 والمؤسساتية بناءا على القواعد القانونية التي تم تشريعها في هذا المجال.

تقييم فعالية النظام التشريعي والمؤسساتي  دراسة اشكاليةالراهنة  رسالةال تعالج االشكالية:
من  على ضوء التطورات التي عرفتها المعايير الدولية في مجال تبييض األموال ،الجزائري 

إبراز جهود الجزائر في إصالح نظام الوقاية والمكافحة بناءا على جهة، ومن جهة أخرى 
 لية المتخصصة.تقارير المنظمات الدو 

في دراستنا بشكل كبير على المنهج التحليلي الذي يمكن من تحليل إعتمدنا : المنهج العلمي
مختلف النظريات والنصوص القانونية التي تضمنتها الصكوك الدولية واإلقليمية والتشريع 

المنهج  عرضياالجزائري المتعلقة بمجال الوقاية ومكافحة تبييض األموال، كما إستعملنا 
إجراء موازنة بين النصوص القانونية في التشريع الجزائري وبعض التشريعات بالمقارن 
 لمكافحة تبييض االموال.من أجل الوصول الى تقييم الجهاز القانوني الوطني  ،األجنبية

عموما والنقاط المثارة في دراسة اإلشكالية أهمية يكتسي موضوع البحث : األهمية العلمية
 تة وأخرى عملية نختصرها في النقاط التالية:علمية بح

 اإللمام العميق بالجانب النظري ألفعال تبييض األموال، وآلياتها وآثارها، على ضوء -
ستخدامها في الجريمة.  تطورات العالم في تكنولوجيا اإلتصال وا 
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في توسيع نشاطهم اإلجرامي  اإللمام بالتقنيات الحديثة المستعملة من قبل مبيضي األموال -
والتغلل في إقتصادات الدول عبر الوسائط اإللكترونية لتغيير صورة المال القذر الى رؤوس 

 أموال إستثمارية.
إنعدام الدراسات النظرية أو العملية تناولت بالتدقيق تقارير التقييم من  مجموعة العمل  -

 مكافحة تبييض األموال للجزائر. المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، لنظام
فهم األسباب النظرية التي حتمت على المشرع الجزائري إدخال عديد اإلصالحات  -

 وتعديالت في المنظومة القانونية لمكافحة تبييض األموال. 
معرفة الخلل والنقص الموجود في النظام القانوني الجزائري بخصوص الوقاية ومكافحة  -

على نقاط عدم توافق التشريع الجزائري والمعايير الدولية الصادرة  تبييض األموال، والوقوف
تحتل مراتب غير مشرفة في  الوطنية في مجال تبييض األموال والتي جعلت من المنظومة

 التقييم اإلقليمي والدولي.

لإلحاطة بكافة جوانب الموضوع عموما واإلشكالية خصوصا تم تقسيم  :المتبعة الخطة
 أوال فصالفي مجال تبييض األموال، تضمن ول تناول التنسيق الدولي أ بابالبحث الى 

دراسة مسألة إنسجام التجريم الدولي ألفعال تبييض االموال من خالل تفصيل تناول بال
تم  الفصل الثانيمفهومها، وتقنياته التقليدية والحديثة، ثم اآلثار الناجمة عن الظاهرة، وفي 

تطرقنا فيه الى الصكوك الدولية واإلقليمية تبييض االموال، از الدولي لمكافحة تفصيل الجه
المنظمة لظاهرة غسيل االموال، وصوال الى اآلليات المؤسساتية الدولية المتدخلة في الوقاية 

 رسالةوالمكافحة والمعوقات التي تواجه جهود الحد من الظاهرة. وفي الباب الثاني من ال
وقسمناه فصل أول تضمن جهود الجزائر  ،بييض األموالتناولنا سياسة الجزائر في مكافحة ت

سة اآلليات القانونية المؤسساتية، وفي فصل ثاني في الحد من اإلفعال المجرمة من خالل درا
تناولنا تقييم إستراتيجية الجزائر في هذا المجال من خالل تقارير التقييم المعدة من قبل 

  شمال إفريقيا. منظمة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط و 
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تعتمد على  ،في تحقيق الرفاه لشعوبها من خالل تنمية مستدامةتسعى الدول والحكومات 
ينمي التماسك  للنهوض بإقتصاد قوي األمثل لثرواتها الطبيعية والبشرية  اإلستغالل
المجتمعات تعرقلها عديد المصاعب منها الجريمة، التي تعبر عن ، إال أن جهود االجتماعي

ووفق نظرية العقد اإلجتماعي  التي تضعها السلطة العامة إنحراف سلوك الفرد عن القواعد
، بغرض فرض منطقه أو الحصول على المنافع المالية دون بذل لجهد، لجون جاك روسو

الجريمة  وأضحت ،نسب الجريمةفي تزايد  سرعتتكنولوجيا المعلومات و ظهور العولمة  ولعل
 .لنموها في األنظمة المصرفية التي توفر لها المناخ المالئممتغلغلة اإلقتصادية 

خاصة في ظل تطور إرتكابها لمخاطر التي أصبحت تجسدها الجريمة اإلقتصادية نتيجة ل
المحصلة، ظهور الحاجة الى تبييض العائدات اإلجرامية كذلك منظمة، و الجريمة في صورة ال

ومالية وسياسية  اجتماعيةقطع العالقة بين الممتلكات والمصدر غير الشرعي، ما خلق آثارا ب
، فظهرت الحاجة الى منفردة أصبحت عاجزة عن مواجهة هذا المد، و الدولأثقلت كاهل 

 تنسيق الجهود الدولية في محاربة هذه الظاهرة.

حاول إلقاء الضوء بدراستنا في هذ الباب على صور توحيد الجهود الدولية في مكافحة  سوف
الفصل االول( ثم ننقل إلى اإلطار ل توحيد التجريم لهذه األفعال  تبييض األموال من خال

  .المؤسساتي العالمي المنشأ في سبيل الحد من غسيل االموال  الفصل الثاني(

 

 

 

 



تبييض ألاموالالباب ألاول: التنسيق الدولي في مكافحة   

 

6 
 

 التجريم الدولي ألفعال تبييض األموالانسجام  االول: الفصل

أحد المؤثرات التي  الجرائم المنظمة البعد العالميو يعتبر إكتساب جريمة تبييض األموال 
من  جعل أنظمة اإلتصاالت المجرمين إستغاللحتمت التعاون الدولي لمواجهتها، إذا أن 

األنظمة القانونية الدولية ، وأصبحت فقط الحدود الجغرافية أمرا موجودا في األوراق الرسمية
كانت في البداية متموقعة  معا، بعدما واإلقليمية والمحلية أمام حتمية مواجهة الظاهرة الدولية

ي الدول الرأسمالية، لتتحول فيما بعد الى الدول النامية ذات األنظمة الرقابية األقل ففقط 
لوقاية من أجل تجفيف منابع توحيد آليات المكافحة وافي الجهود الدولية ، وبدأت تعقيدا

قليمية تهدف الى توحيد القواعد القانونية عال وأبرمت ،الجريمة ميا، ووضع صكوك دولية وا 
ال في حصر نطاق األفع تعددةرب اإليديولوجيات القانونية الماطار تشريعي موضوعي يق

المعروف في مجال التعاون الدولي القضائي أن إختالف  التي تشكل تبييضا لألموال، اذ
تعريف جريمة ما أو تحديد عناصرها المادية يحدث ثغرات قانونية تمكن المجرمين من 

 اإلفالت عبر استغالل هذا الشرخ.

سوف نتناول في هذا الفصل األول كيفية توصل المنظومة القانونية الدولية الى تنسيق تجريم 
، من خالل مبحث أول نتناول فيه 8811إنطالقا الى إتفاقية فيينا  موالأفعال تبييض األ

الجهود التشريعية والفقهية في ضبط مفهوم وتكييف قانوني موحد للجريمة، ثم نصل في 
المبحث الثاني الى إبراز مخاطر الجريمة التي تسببها من خالل إستعمال قنوات حديثة 

 جعلتها جريمة دولية واجبة المواجهة.
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 المبحث األول: مفهوم تبييض األموال

ظهر جليا في القرن العشرون بروز االهتمام المتزايد بدراسة مسببات الجريمة المنظمة عبر 
الدولية، وابتكار آليات حديثة في مكافحتها، ولعل ان أهم األفعال محل الدراسة في هذا 

اعفة ربحهم بالطرق المشروعة االطار هو التقنيات المتطورة التي يستعملها األغنياء في مض
وغير المشروعة، وكيفية إعادة قطع الصلة ما بين المال القذر والمصدر غير المشروع لهذا 
المال، إن هذه التصرفات الهدامة للمكونات األساسية لالقتصاد وبنيان المجتمع جعلت من 

مقال عرض فيه نتائج دراساته حول جرائم  بنشر 8898األمريكي إدوين سذرالند سنة العالم 
المجتمع  األمريكي، أين توصل أن األغنياء قد يكونون أكثر اجراما من الفقراء، بمعنى آخر 

 .1أن جرائمهم أكثر إضرار بالمجتمع، وهو من أطلق مصطلح جرائم ذوي الياقات البيضاء

قنيات التقليدية والحديثة سوف نحاول من خالل المبحث الحالي إلقاء نظرة مفصلة على الت
، وهذا المرتبطة بتكنولوجيا االتصاالتالمستعملة في أفعال تبييض األموال، سيما المعقدة 

بغرض تسليط الضوء على الخاصية األساسية لجريمة تبييض االموال المتمثلة في المرونة 
ر أن تفصيل ونذك (،Hight Technology وارتباطها الحديث بتقنيات بتكنولوجيا االتصال  

تقنيات تبييض األموال تتطلب منا تبيان مراحل عملية تبييض األموال وخصوصياتها، اال ان 
هذا التفصيل الذي نتطرقه في المطلب الثاني،  يسبقه مطلب أول نخصصه لتفصيل تعريف 
تبييض األموال في التشريع والفقه، مركزين على النظريات الحديثة التي توصلت الى تغيير 

من البعد الثالثي وفق النظرية التقليدية الى بعد  ،في أبعاد جريمة تبييض األموال جذري 
احادي ينظر الى تركيب أفعال تبييض األموال وقي مطلب ثالث سوف نتناول بالدراسة أهم 
النظريات الفقهية الكالسيكية والحديثة في التكييف القانوني لجريمة تبييض األموال، محاولين 

 تنظيم الظاهرة بطريقة مستقلة عن المفاهيم الموجودة في القانون العام. إبراز أسباب 
                                                           

، بدون بلد نشر، 1188، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الثانية -دراسة مقارنة  –سمر فايز إسماعيل، تبييض األموال  1
 .81ص 
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 المطلب األول: تبييض األموال وفق الفقه

يعتبر شراح القانون والباحثون في جرائم األعمال أن تبييض األموال أصبح يشكل النمط 
الجريمة البيضاء  الحديث للجريمة اإلقتصادية والمالية، ويعود هذا االهتمام المتزايد الرتباط

 والحوكمة الرشيدة واألمن االقتصادي والمالي. ،بعدة مقاربات متصلة بالتنمية المستدامة

اطالق مصطلح تبييض األموال أو غسيل األموال على أفعال اضفاء الشرعية على  يعود
األموال المتحصلة من تصرفات غير مشروعة لتجنب المالحقات القانونية، الى سنوات 

 BrunoومرافقهAlponse Caponi ناسبة القبض على زعيم المافيا بم 8898
R.Hauptmann  بتهمة التهرب الضريبي، أين اكتشف المحققون أن عناصر الشبكة

 ،يستخدمون عمليات شراء مؤسسات التنظيف اآللي  للمالبس أو السيارات( بشكل متزايد
وهناك جانب آخر يؤكد أن  ،1لتبرير المداخيل المرتفعة الناتجة عن نشاطهم اإلجرامي

اصطالح غسيل األموال يرجع الى استخدام مافيا بيع المخذرات في الواليات المتحدة 
األمريكية لألطفال في عمليات البيع والترويج، وكانت أيديهم والنقود الورقية تتسخ بآثار 

في  ورائحة الحشيش، هذا األمر لفت انتباه أحد موظفي البنوك لدى إيداعهم األموال
المصارف فقام بإبالغ الشرطة ، فسهل على المحققين معرفة مصدر النقود، فأصبح عناصر 

، إال ان فقهاء علم القانون الجنائي 2المافيا يقومون بغسل االموال إلبعاد الشبهة عنها
 8899لألعمال يؤكدون على ان ظهور مصطلح تبييض األموال كمدلول قانوني كان سنة 

في فضيحة التنصت بالواليات المتحدة األمريكية أين توصلت  Waetrgateبمناسبة فضيحة 

                                                           
 .81، ص 1182 دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  عادل عكروم، جريمة تبييض األموال دراسة مقارنة، 1
 المرجع نفسه. 2
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أموال تبرعات في تمويل حملته  Richard Nixonالتحقيقات الى استعمال الرئيس 
 . 1اإلنتخابية

سوف نحاول من خالل هذا المطلب التطرق الى مختلف التعاريف الفقهية المرتبطة بأفعال 
لمختلف العناصر التي توصلت اليها   من أجل الوصول الى تعريف شامل ،تبييض األموال

احدث البحوث الفقهية والمؤتمرات، لجعله مرجعا قانونيا في تقييم المفاهيم التي تضمنتها 
      مختلف للقوانين الداخلية والدولية. 

تعريف الحاطة بالعملية ضبط التعريف الفقهي ألفعال تبييض األموال تتطلب منا اإن 
مثال ال الحصر(، ثم الفقه السواء في الجزائر أو المصري على سبيل الفقهي العربي  

 .بييض األموال سيما الفقه الفرنسياألجنبي خاصة الدول الرائدة في مجال ت

لإلشارة فإن ظاهرة تبييض األموال يستخدم فيها الفقه عدة مصطلحات منها غسيل األموال 
أو القذرة، ومنهم من يستخدم مصطلح تطهير األموال، اال ان من ملوثة الأو غسل األموال 

، والتي سنأتي 2المصطلحات الحديثة المبتكرة نجد الجريمة البيضاء، وحتى األموال السوداء
 على تفصيل مدلوالتها في صلب البحث.

 العربيالفرع األول: الفقه 

جريمة تبييض األموال، مع محاولة تحليل  ع أهم التعاريف الفقهية ألفعالنتناول في هذا الفر 
 المفاهيم والمدارس الفقهية التي يرتكز عليها الفقه العربي في تحديد إطار غسل األموال. 

إلصدارها  ،: تعتبر مصر دولة رائدة في معالجة ظاهرة تبييض األموالالفقه المصري  -أوال
نة بالدول العربية األخرى، اذ نصوص قانونية تعالج الجريمة ومشتقاتها في زمن مبكر مقار 

                                                           
1
 Eric VERNIER, Techniques de blanchiment et moyens de lutte, 3 édition, DUNOD, PARIS 

, 2013 , page 49. 
، منشورات الحلبي 1181سمير عالية وهيثم سمير عالية، القانون الجزائي لألعمال دراسة مقارنة، الطبعة الثانية  2

 .181الحقوقية، بيروت لبنان، ص 
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وقانون ينظم سرية حسابات  8892سنة  21أصدرت قانون الكسب غير المشروع رقم 
طالق المبدأ، ثم فصل قانون مكافحة غسل إالذي قلص من  8881سنة  112البنوك رقم 
على تفاصيل االطار العام لغسل األموال  ،في مواده العشرون  11111سنة  11األموال 
ل المحظورة في هذا الشأن، متضمنا الجانب الوقائي والردعي، كما أصدرت مصر واألفعا

 ،(1111سنة  818قرار رئيس مجلس الوزراء رقم   الئحة تنفيذية لقانون غسل األموال
ووحدة مكافحة غسل  ،تضمنت تفاصيل دقيقة حول التعريف وسرية الحسابات بالبنوك

ألموال، الجهات الرقابية والمؤسسات المالية، األموال ومجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل ا
مادة (  11فصول  9وكذا التدريب والتأهيل في مجال غسل األموال والتعاون الدولي   في 

 . 2المتضمن سرية الحسابات البنكية 1119سنة  8288ثم تالها وقرار رئيس الجمهورية رقم 

فقهاء وشراح القانون مكنت موال ري في مجال غسل األالترسانة القانونية للتشريع المصه هذ
في م إلبراز االيديولوجية الفقهية للتشريع، وحتى انتقادها، وسنكتخايجدون المادة العلمية ال

بأنها: "مجموعة  ها الباحث القانوني عبد الوهاب عرفةعرف، إذ بإبراز أهم التعاريف الفقهية
خفاء طبيعته وتمويه مصدره  العمليات ذات الطبيعة اإلقتصادية تتبع لتغيير صفة المال وا 
الذي آتى من مصدر غير مشروع ليظهر وكأنه نشأ عن مصدر شرعي، بإضفاء الشرعية 

 .3 "عليها، فيقوم صاحبها بإدخالها في تداول مشروع إلخفاء مصدرها

                                                           
منشور في  ، متضمن قانون مكافحة غسل األموال،1119/سنة 91المعدل بالقانون رقم  1111/سنة 11القانون رقم  1

 .1111ماي سنة  11مكرر مؤرخ في تاريخ  11الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد 
، ص 1111الجامعي الحديث، االسكندرية، أحمد محمود خليل، الجريمة المنظمة اإلرهاب وغسيل األموال، المكتب  2

192. 
السيد عبد الوهاب عرفة، الشامل في جريمة غسل األموال، المكتب الفني للموسوعات القانونية ، االسكندرية، بدون سنة   3

 .89نشر ، ص
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وش غسيل األموال بأنه "عملية من شأنها إخفاء المصدر غير عرفت الباحثة هدى قرقفيما 
 .1المشروع الذي اكتسبت منه األموال" 

عدم تحديد أو  أساس المالحظ في التعريفين انهما اعتمدا في تعريف تبييض األموال على
 ، منتهجاالتي تكون جريمة أصلية ألفعال تبييض األموال ،حصر األفعال غير المشروعة
في تعريفها لغسل األموال  8811التي خالفت اتفاقية فيينا لسنة  المدرسة الموسعة أو الحديثة

 التعريف األول فيما نالحظ قصورا في  بحصر الجريمة األصلية على تجارة المخذرات،
باعتباره  ،ركز على أفعال تبييض األموال عبر القنوات البنكية أو المؤسسات الماليةبحيث 

ب تبييض األموال بالعمليات اإلقتصادية، في حين أن قيام تاجر المخذرات يصنف أسالي
خارج  وغسلها بشراء مجوهرات أو العملة الصعبة وتخزينها لمدة زمنية معينة، ثم إعادة بيعها

 قنوات البنوك ال يعد من قبيل العملية اإلقتصادية.

القائمون على اإلتجار غير عرفها الباحث مصطفى طاهر بأنها:" العملية التي يلجأ اليها 
المشروع للمخذرات، إلخفاء وجود دخل وإلخفاء مصدره غير المشروع، أو إستخدام الدخل في 

 .2وجه غير المشروع، فضال عن تمويه ذلك الدخل لجعله يبدو كأنه دخل مشروع" 

وال، قدمنا هذا التعريف الذي ينتهج مسار المدرسة التقليدية أو الضيقة في تعريف غسل األم
باعتباره يستند الى حصر فعل أو مصدر األموال غير المشروعة في جريمة اإلتجار 
 ،بالمخذرات كما أسلفنا شرحه، وهذا الطرح تخلت عنه معظم التشريعات والصكوك الدولية

لما له من نتائج وخيمة تتمثل في اإلفالت من العقاب وظهور أفعال ونشاطات إجرامية 

                                                           
لعربية، التعامل الدولي، دار النهضة ا أنظر سعاد جواني نقال عن: هدى قشقوش، جريمة غسيل األموال في نطاق 1

 .2، ص 1111االسكندرية، سنة 
، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، سنة -دراسة مقارنة –ليندا بن طالب، غسل األموال وعالقته بمكافحة اإلرهاب  2

 .91، ص1188
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التمويه عن المصدر غير المشروع ألفعالهم وا عادة ادماجها في عمد أصحابها الى  ،أخرى 
 النظام اإلستثماري.

ل األموال بأنه:" تحويل ونقل األموال التي تم يكما عرف الدكتور السيد أحمد عبد الخالق غس
الى شكل أو  ،الحصول عليها بطرق غير مشروعة أو المتهربة من االلتزامات القانونية

أشكال أخرى من االحتفاظ بالثروة للتغطية على مصادرها والتجهيل به، حتى تأخذ شكل 
 –بشكل أساسي –األموال المشروعة بعد ذلك أي: أن عمليات غسل األموال تستهدف 

واخفاء ذلك كلية، حتى يصبح صاحبها حرا في  عن المصدر هذه األموال وطبيعتها التمويه
 . 1المطاردة القانونية "ك دون خشية استخدامها بعد ذل

الجديد في هذا التعريف أن الباحث أضاف نقطة قانونية لم نعتدها في مختلف المفاهيم أو 
التعاريف التي تطرقنا لها أو سوف نفصلها، أال وهي أنه يعتمد على مبدأ أن العائدات 

لمشروعة، والتي غالبا اإلجرامية محل التمويه ال يقتصر على المتحصلة من النشاطات غير ا
تشكل جرائم منصوص عليها بالتشريعات، بل وسع من الدائرة لتشمل األموال أو الممتلكات 
المتحصلة من مخالفة االلتزامات القانونية، أو كما وصفها الباحث الدكتور دمحم نصر دمحم 

ين يهدفون بأنها أموال أو أصول متحصلة من أنشطة تتم وفقا للقانون، مع القول أن الفاعل
، ومثالها أن التاجر الذي ال يفي 2الى التهرب من االلتزامات واألعباء التي يفرضها القانون 

قيامه بعملية بيع مثال، و  عدم الوفاء بالتزامه في تسديد الثمن، من بالتزاماته التعاقدية التجارية
شراء عقار باسم التوريدات وتحصيل المال ثم ابعاده من الذمة المالية الشخصية لشركته، ك

أحد أفراد عائلته، ثم استرجاع هذا األصل ببيعه و اعادة استثمار ماله، يعد حسب صاحب 
 هذا التعريف من قبيل غسيل األموال الذي تطاله المالحقة القانونية. 

                                                           
، 11العدد  السيد أحمد عبد الخالق، اآلثار االقتصادية واالجتماعية لغسل األموال، مجلة البحوث القانونية واإلقتصادية، 1

 .9، ص8889أكتوبر 
دراسة تطبيقية على مكافحة غسل األموال، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة  –دمحم نصر دمحم، مكافحة اإلرهاب الدولي  2

   .11عمان، ص -، األردن1181األولى 
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دانه حمه باقي عبد القادر  باحثلل: سلطنا الضوء على تعريف واحد الفقه العراقي -ثانيا
بإعتباره تعريفا حديثا، يرتكز توجه المدرسة الموسعة في عدم حصر األفعال التي تشكل 
الجريمة األصلية ألفعال تبييض األموال، كما أنه ساير التوجه المعاصر الذي ال يفرق بين 

سل، فنجده الوسائل المشروعة أو غير المشروعة في تحصيل العائدات اإلجرامية محل الغ
عرفه  بأنه: " عملية تمويه للسلطات القانونية من خالل ايجاد تغطية قانون إلخفاء المصادر 
الحقيقية لألموال تي تم الحصول عليها في الغالب بوسائل غير مشروعة، بحيث تبدو في 
النهاية وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية لتجنب مالحقة السلطات ومصادرة تلك األموال، أو 
إلخفاء حقيقة حجم تلك األموال المكتسبة بطرق شرعية ومصادرها تهربا من خضوعها 

 .  1للضرائب أو الرسوم أو اي استحقاقات أخرى تفرضها التشريعات المالية في دولة ما" 

 –ما يلفت االنتباه في التعريف انه ركز على زاوية مراحل غسل األموال الثالث   التوظيف 
(، وترك المجال واسعا غير محصور لألساليب المستخدمة في الوصول االدماج  –التمويه 

الى الغاية من تبييض األموال من خالل اإلفالت من المساءلة أو المتابعة القانونية، لكن 
المثير للنقاش الفقهي هو إثارة الباحث لمسألة إمكانية أن تكون األموال محل الغسل محصلة 

به يتم " اعادة تعريف طبيعة األموال ذاتها للحيلولة دون من أنشطة ووسائل مشروعة، اذ حس
خضوع األموال لبعض النظم القانونية "، وضرب مثال بأرباح الشركات مطلقا عليها اسم 

، وخلص الباحث أن كال من األموال غير المشروعة والمشروعة قد تكون 2"األموال السوداء"
 محل غسل االموال.

خفاء أو تمويه المصادر إ: "بأنه سفر أحمد يعرفه الباحث القانوني نجدالفقه اللبناني:  -ثالثا
ووسائل الحصول غير المشروعة لألموال المنقولة وغير المنقولة المتأتي من ارتكاب الجرائم 

                                                           
تحليلية مقارنة، دار الكتب دراسة  –دانة حمه باقي عبد القادر، السرية المصرفية في إطار تشريعات غسيل األموال  1

 .818ص، 1189القانونية، القاهرة، 
 .811المرجع نفسه، ص 2
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المنظمة ، كتجارة المال العام واختالس المال العام وغيرها، ومن ثم العمل على ادخال هذه 
 . 1قتصادية ، وصوال الى استثمارها وتداولها بين الناس"األموال في نطاق الدورة اال

فيما عرفت كذلك بأنها: " كل عمل يقصد منه إضفاء المشروعية على األموال الناتجة عن 
عددة في قانون مكافحة تبييض األموال سواء تم يشكل مباشر أو غير تإحدى الجرائم الم

األولى يبين اعتماده على إيديولوجية المدرسة ، وتحليلنا لهذا التعريف أنه من الوهلة 2مباشر" 
التي تعتمد كما أسلفنا الذكر على حصر  ،الكالسيكية او الضيقة في تعريف تبييض األموال

من قانون مكافحة  1و  8 الجرائم المصدر للجريمة، اال ان اطالع الباحث واستقراؤه المادة
عدد العناصر المادية للسلوك االجرامي  ، يتضح ان القانون اللبناني3تبييض االموال اللبناني

فقط دون حصر الجرائم بتسمياتها، ما يجعلنا نؤكد ان هذا التعريف جانب األساس القانوني، 
اإل أن الباحث يؤكد في شرحه للتعريف أنه حصر جريمة تبييض األموال باألموال الناتجة 

مييز الجريمة عن جريمة عددة في قانون مكافحة تبييض االموال فقط لتتعن الجرائم الم
 .4التخبئة العادية الناتجة عن سائر الجرائم

ينطوي على " سلوك اكتساب األموال أو  الغسلأحد شراح القانون على أن مصطلح ينظر 
ترتبط غسل األموال جريمة تمويه طبيعته أو مصدره "، فيما حيازتها بقصد اخفاء المال أو 

موال وفق المصطلح تعريفه لتبييض األموال  أو غسل األ، ليواصل الباحث 5بنشاط اجرامي

                                                           
سفر أحمد، المصارف وتبييض األموال تجارب عربية وأجنبية، اتحاد المصارف العربية،  :نقال عنانظر سعاد جواني  1

  19.، ص2001طبعة األولى، بيروت، 
 .189سمير عالية وهيثم سمير عالية، المرجع السابق،  ص 2
الصادر  219المتعلق بمكافحة تبييض األموال، المعدل بالقانون رقم  1118أفريل  11مؤرخ في تاريخ  981القانون رقم  3

لبناني المصادق عليه من مجلس النواب ال 11، الملغى بالقانون رقم 11، جريدة رسمية رقم 1119اكتوبر  11بتاريخ 
 .1182نوفمبر  89بتاريخ 

 .181سمير عالية وهيثم سمير عالية، المرجع السابق، ص 4
وسيم حسام الدين االحمد، مكافحة غسل األموال في ضوء التشريعات الداخلية واالتفاقيات الدولية، الطبعة األولى،  5

 .11، ص1111منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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أو  ،أو التصرف فيها ،و حيازتهأ ،سلوك ينطوي على اكتساب االموال : " كلالمشرقي بأنها
أو  ،أو نقلها ،أو إستثمارها ،أو ضمانها ا،أو إيداعه ،أو استبدالها ،أو حفظها ،ادارتها
متى كان  ،نشاط اجرامي غير مشروع إذا محصل من ،أو التالعب في قيمتها ،تحويلها

أو مكانه أو صاحب الحق  ،أو مصدره ،القصد من هذا السلوك اخفاء المال أو تمويه طبيعته
أو تغيير حقيقته دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة  ،فيه

 .1المتحصل منها المال "

  :رئيسية هي األموال يقوم على مرتكزات ثالثح القانون اللبناني ان غسل ايرى شر عموما 

 أو ادارتها أو فيها التصرف أو حيازتها او االموال اكتساب على ينطوي  سلوك كلاألول  -
 في التالعب أو تحويلها أو نقلها أو إستثمارها أو ضمانها أو إيداعها أو استبدالها أو حفظها
 .قيمتها

 .مشروع غير اجرامي نشاط من محصل المالالثاني  -

 صاحب أو مكانه أو مصدره أو طبيعته تمويه أو المال اخفاء الثالث القصد من السلوك، -
.األصلية الجريمة مرتكب التوصل عرقلة أو ذلك اكتشاف دون  حقيقته تغيير أو فيه الحق  

الق تسمية القانون اللبناني أنه كان األجدر اطقانون تبييض األموال و  شراح أبرز أحد ويرى 
لألموال " على ظاهرة غسيل األموال، من منطلق ان نشاطاتها  التبييض غير المشروع" 

تعتبر مخالفة للمفاهيم االنسانية واألخالقية والدينية، حتى ال تختلط األمور حول المقصود 
 .2منها على انها نشاط مشروع وشريف مناطه إعطاء القيمة القانونية الحسنة لألموال

                                                           
 .18-11المرجع نفسه، ص  1
، ص 1112لبنان، -نادر عبد العزيز شافي، جريمة تبييض األموال  دراسة مقارنة(، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس 2

11 . 
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محمود أحمد طه غسل األموال بناء على تعريف  باحثعرف الالفقه االماراتي:  -رابعا
المشرع االماراتي والمصرف المركزي والتشريعات المقارنة بأنه: "مجموعة عمليات تهدف 
اضفاء الشرعية على أموال متحصلة من مصدر غير شرعي مما يمكن الجناة من االستفادة 

ستطرد الفقيه في التدقيق من التعريف ان مناط غسل األموال هو ، وي1من جرائمهم عالنية "
وجعلها شرعية تتيح للغاسل ان يصبح  ،التمويه على مصدر وطبيعة األموال غير القانونية
 حرا في استخدامها دون خشية المطاردة القانونية.

يض االموال وخالصة للتعاريف التي أوردناها في الفقه العربي فانه اجماال يمكن تصنيف تبي
من يجعل النتيجة المتمثلة في إخفاء المصدر الحقيقي  محسب زاوية التركيز، اذا أنه منه
من يركز على المسار الذي تمر به عملية اعادة ادماج  ملألموال القذرة هي األساس، ومنه

األموال واستثمارها أي مراحل عملية تبييض االموال، فيما جانب آخر وكما رأينا يركز على 
في التعريف على األساليب المستخدمة  رزتبييض األموال عبر القنوات المصرفية بمعنى يك

 في غسيل األموال.

 الفرع الثاني: الفقه الجزائري 

تعددت التعاريف في الفقه الجزائري بحسب الزاوية التي ينظر منه؛ وسوف نستعرض عديد 
الجزائري، للوقوف على ضبط دالالت المفاهيم ألساتذة جامعيون وباحثون في القانون 

الظاهرة والوقوف على األيديولوجية القانونية أو المدرسة المتبعة من قبل شراح القانون 
 الجزائريون في هذا المجال.

                                                           
 .992، ص 8888دمحم ماجد قاسم، مؤتمر القانون وتحديات المستقبل في العالم العربي، الكويت، مجلة الحق،  1
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" كل فعل يقصد به تمويه أو اخفاء مصدر المداخيل الناتجة  لعشب علينجد تعريفا لألستاذ 
، كما عرفها ايضا في نفس 1اب احدى الجرائم"بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ارتك

 كل فعل مادي غير مشروع يمنعه القانون أو امتناع عن فعل يأمر به القانون الكتاب: " 
تقوم به منظمة أو شخص أو مجموعة أشخاص مباشرة أو من خالل وسيط بغية اكتساب 

ل على إخفاء مصدرها مع العلم أنها متأتية من جريمة أو عائدات تلك الجريمة والعم، أموال
" األصلي أو الحيلولة دون اكتشافها بإدماجها في الدورة االقتصادية العادية 

2. 

التعريف انه اعتمد على عدم حصر الجرائم التي تكون محصالتها مصدرا  فيما يالحظ 
لجريمة غسيل االموال، متبنيا اذن فقه المدرسة الحديثة أو الموسعة، مع الحرص على أن 
محل االخفاء والتمويه هو االموال غير المشروعة بمعنى آخر ان الباحث لم يتطرق ولم 

، والمعلوم ان تطور (Black Money) وداءيتضمن تعويضه مدلول غسل األموال الس
النظرية الحديثة في هذا السياق أصبح يشمل إخفاء األموال غير المشروعة المتأتية من 

خفاء أو و الجرائم،   االموال المتأتية عن نشاطات مشروعة وقانونية.تمويه ا 

بها صاحب  سلسلة من التصرفات واإلجراءات التي يقومعرفته الباحثة هيام الجرد بأنه: " 
ومن ثم إدخالها في الدورة  ،الدخل غير المشروع بقصد إخفاء مصدر هذه األموال

ودخولها في مجال االستثمار، والهدف من هذه العملية هو محاولة  االقتصادية والتداول
تغيير هوية األموال غير المشروعة والناتجة عن المخدرات والجريمة والفساد والتهرب 

                                                           
، بن عكنون، الجزائر، ص  1119ل ، ديوان المطبوعات الجامعية، لعشب علي، االطار القانوني لمكافحة غسل األموا 1

11. 
 .12و 11، ص المرجع نفسه 2
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الضريبي وغيرها، لتبدو أموال مشروعة يصح تداولها في السوق دون أن يكون هناك أي 
 .1شبهات عليها" 

التعريف هو استخدامه لمصطلحين يدالن على نظريات تأصيلية ان ما يلفت االنتباه في هذا 
"، اذ المتفق عليه ان مراحل وعمليات سلسلةفي مجال غسيل األموال، األولى مصطلح "

تبييض األموال أصبحت مجموعة حلقات مترابطة ال يمكن فصلها عن بعضها البعض، وهو 
اعة إجرامية منظمة، في معظم ما يفسر تطور الظاهرة الى إرتكاب الجريمة عن طريقة جم

الحاالت تكون عابرة للحدود، أما المصطلح الثاني، الذي استخدمته الباحثة في اختصارها 
للهدف المتوخى من عمليات غسيل األموال هو محاولة تغيير " هوية األموال"، ولم تستخدم 

استخدام مصطلح طبيعتها أو وصفها غير الشرعي، ومدلول ذلك أن الباحثة توصلت الى 
أن غسيل االموال تغيرت مراحلها من البعد الثالثي  إيداع ب آخر ما توصل اليه الفقه الغربي

هوية األموال غير المشروعة أي باللغة ( الى بعد فردي يتمثل في تغيير  إدماج –تمويه –
 .  La forme ةعي، دون المساس بالشكل أو الطبStatutاألجنبية 

بأنها: " مجموعة من العمليات المتداخلة ترمي  تبييض األموال الباحث شبلي مختار عرف
ظهارها في صورة أموال محصلة من مصدر  الى إخفاء المصدر غير المشروع لألموال، وا 
مشروع، أو المساهمة في توظيف أو إخفاء أو تحويل العائد المباشر أو غير المباشر 

 .2م انها جريمة تابعةللجريمة "،  معتبرا اياها استنادا الى هذا المفهو 

في تحليلنا، الجديد الذي أثاره الباحث من خالل تعريفه هو االستنتاج وتطويع المفهوم بطريقة 
يصل الى نتيجة التكييف القانوني للجريمة أو الظاهرة، وأعطاها وصف الجريمة التبعية 

بارها تأصل لجريمة أصلية، وهو ما يختلف مع كثير من التكييفات القانونية األخرى باعت
                                                           

هيام الجرد، المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض األموال، منشورات الحلبي أنظر دريس باخويا نقال عن:  1
 .29، ص 1111الحقوقية،

 .811، ص 1189المنظمة، دار هومة، الجزائر، مختار، الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة شبلي  2
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تكييفها القانونية للظاهرة على مدارس فقهية ثالث، سوف نتطرق اليها بالتفصيل في المبحث 
 الثالث.

جريمة تبييض األموال بأنها " عملية تحويل الى تعريف دريس باخويا  الباحث فيما ذهب
األموال المتحصل عليها من أنشطة إجرامية بهدف إخفاء أو إنكار المصدر غير الشرعي 
والمحظور لهذه األموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرمًا ليتجنب المسؤولية القانونية عن 

 .1االحتفاظ بمتحصالت هذا الجرم" 

انها " مجموعة العمليات: ذات الطبيعة االقتصادية التي تتبع بسعاد جواني تعرفه الباحثة 
ليظهر وكأنه نشأ من مصدر مشروع  ،التغير في صفة المال اآلتي من مصدر غير مشروع

، وتضيف في نفس السياق أن 2فيقوم صاحبها بادخالها في تداول مشروع الخفاء مصدرها "
حول اعتبار عمليات غسيل األموال  كل معاني غسيل األموال تتفق في معناها، حيث تدور

تتجه نحو إخفاء حقيقة األموال غير المشروعة، التي تم الحصول عليها بفعل األفعال 
اإلجرامية، بغية إظهارها الى مجتمع على أنها أموال مشروعة نظيفة، إلبعاد المالحقة 

موال غير القانونية عنها، ومرد ذلك ان صاحب األموال يمتنع عن مباشرة العمل في األ
المشروعة أو استثمارها الى غاية ادخالها في الدورة االقتصادية واخراجها الى المجتمع على 

 ، 3انها أمواال مكتسبة من جهده وتعبه

تتلخص في  وحسب الباحثة دائما فان تعريف تبييض األموال ينصب على ثالت محاور
 المخطط اآلتي: 

                                                           
، مقال منشور بمجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،  دريس باخويا، جريمة تبييض األموال: المكافحة والعوائق 1

 .821، ص   1181، جانفي  18تصدر عن المركز الجامعي لتامنغاست الجزائر،  العدد 
تبييض األموال  عمليات غسيل األموال(، مقال منشور بمجلة المعيار، تصدر عن جامعة  سعاد جواني، مصادر جريمة 2

 .892، ص 19، رقم 81األمير عبد القادر قسنيطينة الجزائر، العدد 
 سعاد جواني، المرجع نفسه. 3
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                                                                        القانونية المالحقة ابعاد                                                                  القانونية  صبغة ضفاءا

 

تعريف غسيل أو تنظيف أو  مسعوداوي يوسففي تعريف آخر يرى الباحث القانوني 
تبييض األموال بأنها: " كل فعل أو شروع فيه يهدف الى اخفاء أو تمويه طبيعة 
المتحصالت المستمدة من أنشطة غير مشروعة، بحيث تبدو كما لو كانت مستقاة من 
، 1مصادر مشروعة، ليتسنى بعد ذلك استخدامها في انشطة مشروعة داخل وخارج الوطن " 

الى تعريف يراه متفق عليه ما بين المنظمات االقليمية والدولية أن عملية  وخلص الباحث
تبييض األموال تهدف الى اخفاء المصدر الحقيقي للدخل غير المشروع ومحاولة اضفاء 

من خالل الزاوية الفقهية ، 2الشرعية عليه واظهاره كما لو كان ناتجا من أنشطة مشروعة 
أن تكون األموال المتحصلة من نشاطات مشروعة محال  للباحث فانه استبعد تماما فكرة

 ألفعال تبييض األموال.

فيما لفت انتباهنا في تعريف أفعال تبييض األموال أو باألحرى ابراز المحددات المفاهيمية 
اذ حدد ان التعاريف الفقهية  بن األخضر دمحم،ألفعال غسل االموال، ما توصل اليه الباحث 

وحد في خالصة ان تبييض األموال تعط معنى واحد في اضفاء فإنها تت على كثرتها

                                                           
ية للبحوث انظر مسعوداوي يوسف، دور البنوك في محاربة غسيل األموال غير المشروعة ، مجلة االدارة والتنم 1

:  دمحم محي الدين عوض، جرائم غسل االموال، جامعة نايف العربية للعلوم نقال عن 99، ص  2والدراسات ، العدد 
 .82، ص 1111االمنية ، الرياض، 

 .99مسعوداوي يوسف، المرجع السابق، ص  2

تظهر األموال نظيفة و 
 مشروعة

غسيل االموال من خالل: 
 االيداع، التغطية، الدمج.

أموال غير مشروعة  وجود
 متحصلة عن جريمة
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المشروعية على األموال غير المشروعة، اال ان التعاريف تختلف من الزاوية التي تنظر فيها 
، وألكثر 1الى غسيل األموال، سواء من حيث الطبيعة ،أو من حيث وغايتها، أو طبيعتها

  المخطط البياني اآلتي تحديده.تفصيل نحاول تلخيص أفكار الباحث من خالل 

 

تجمع كل "  بانها: الى تعريف جريمة تبييض األموالشريف هنية فيما ذهبت الباحثة 
الناتجة عن األنشطة  ،العمليات المتتابعة والمستمرة في محاولة معتمدة الدخال أموالهم القذرة

الخفية غير المشروعة التي تمارس من خالل االقتصاد الخفي في دور النشاط االقتصادي 
إلكسابها صفة شرعية عبر الجهاز المصرفي أو أجهزة الوساطة  ،للنشاط الرسمي أو الظاهر

الل المالحظ في هذا التعريف هو ميله الى التكييف اإلقتصادي، من خ، و 2المالية االخرى" 
تمييزه بين الوسط التي تتداول فيه األموال غير المشروعة الذي يكون غالبا االقتصاد الموازي 

                                                           
بن األخضر أحمد، اإلطار المؤسساتي في مكافحة تبييض األموال في الجزائر ، مقال منشور في مجلة الحقوق والعلوم  1

 . 821-829، ص  1، المجلد  11االنسانية، تصدر عن جامعة زيان عاشور الجلفة ، العدد 
مجلة الحقوق والعلوم االنسانية، تصدر عن ،  -تبييض األموال نموذجا  –شريف هنية، األساليب الحديثة لإلجرام المنظم  2

 .89-81( ، ص  1188جامعة زيان عاشور الجلفة، العدد الثاني   سبتمبر 

المحددات المفاهيمية 
 لتبييض األموال

 
 من حيث الطبيعة

جريمة تبعية قابلة 
 للتداول

 من حيث الغاية
تهدف الى ضخ األموال المتحصلة من الجرائم 

في انشطة ..( السرقات ، متاجرة المخذرات ) 
تجارية مشروعة دولية أو محلية ، لتكتسب 

 الصفة المشروعية  

 من حيث الموضوع

استعمال وسائل مشروعة في توظيفها 
كالمصارف لتتخلص  من مصدرها 

 وتدخل وسط اقتصادي طبيعي مشروع 

  ضفاءا
المشروعية على األموال غير 

 المشروعة 
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أو الخفي، ومحاولة إدماج هذه األموال في الوسط اإلقتصادي الحقيق أو اإلستثماري 
 المصرح به لدى السلطات الجبائية.

وال فقهيا بأنه ينصب خلصت في تحليلها لتعريف تبييض األم دموش حكيمةفيما الباحثة 
حول اتيان " أفعال ايجابية أو سلبية محظورة قانونا، التي يتم اعتمادها من احداث تغيير في 
مصدر االموال غير المشروع ومنحها صفة الشرعية، والتستر على حقيقتها باعتماد التحايل 

وال من خالل ، واسترسلت الباحثة في تبسيط تعريف جامع وشامل لتبييض االم1والمراوغة " 
لتعاريف االقتصادية والقانونية أين توصلت ان التعاريف يمكن اختزالها في ثالث فئات:

 
الى التعريف  امن خالل تطرقهالعيد سعدية  ةعليه الباحث توهو نفس السياق الذي أكد

أن الفقهاء اختلفوا في حصر الجرائم المصدر  تالفقهي ألفعال تبييض األموال، إذ أكد
لتبييض األموال من عدم ذلك وهو ما جعلهم يصطفون ما بين األسلوب الضيق والواسع في 
التعريف، والفاصل بينهما هو حصر الجرائم أو تركها على سبيل االطالق كما سبق وأن 

ف الفقهية تنقسم الى تطرقنا، وفي خضم التقسيم المنهجي يؤكد الباحث ان مجمل التعاري
                                                           

دموش حكيمة، مسؤولية البنوك بين السرية المصرفية وتبييض األموال، مذكرة دكتوراه نوقشت بكلية الحقوق جامعة مولود  1
عزيز ندى علي وحميد، المقاربة الوقائية والزجرية لظاهرة غسل : نقال عن 81، ص  1189ماي  19معمري تيزي وزو، 

 .92، ص 1188، سنة 81األموال، مجلة الملف، العدد 

 الفئة الثالثة

 المصدرتركز على •

 االموال تمويه أو اخفاء•
 عليها الحصول تم التي

 أو مشروعة غير بطرق
 التزامات من التهرب
 .قانونية

 الفئة الثانية

 طرق االخفاءتركز على •

 المتداخلة المالية العمليات•
 ادخال الى تهدف التي

 المشروعة غير األموال
 االقتصادية، القنوات في

 مرور مع يصعب بشكل
 أصلها اكتشاف الزمن

 .الجرمي ومصدرها

 الفئة األولى 

 االخفاءتركز على فعل •

 الى تهدف التي العمليات•
 غير المصدر عن االخفاء

 سواء لألموال، المشروع
 او النقل طريق عن

 بأموال اومزجها التحويل
 .نظيفة
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ثالث مجموعات، تعتمد األولى على االخفاء عنصر أساسي في التعريف، فيما الثانية تركز 
على فعل االخفاء بحد ذاته، أما الثالثة فاهتمامها ينصب على حقيقة فعل االخفاء، وحسبه 

ذكر، فان التعريف الفقهي لتبييض األموال البد ان يركز على العناصر الثالث سابقة ال
تعريفا جامعا: " كل تصرف ارادي لتغيير المصدر غير الشرعي ألموال ناتجة عن  توأورد

جريمة بتحويلها أو نقلها أو استخدامها أو امتالكها أو حيازتها أو استثمارها بطريقة مباشرة 
 .   1أو غير مباشرة من خالل عمليات مصرفية أو الكترونية"

الفقه الجزائري ألفعال تبييض وغسل األموال، فانها لم  خالصة ما تطرقنا اليه من تعريفات
تختلف كثيرا عن الفقه العربي في ابرازه لألفعال أو العناصر المادية المشكلة لمجموعة 
عمليات اقتصادية أو غير اقتصادية تهدف الخفاء أصل أو مصدر رؤوس األموال غير 

، لة في الغالب من أعمال إجراميةحصالمشروعة، أو طرق إخفاء هذه األموال، والتي تعد مت
ما يلفت االنتباه في الفقه الجزائري أنه ساير التطورات التي عرفتها نظرية تبييض األموال و 
تبع مدلول النظرية الضيقة أو الكالسيكية في هذا المجال، فلم نجد اي تعريفا اقتصر يلم  إذ

لمتاجرة بالمخذرات أو حصر مصدر األموال الغير المشروعة محل التبييض في جريمة ا
ن ي، بل ان الباحث8811ة فيينا لسنة جريمة أخرى ورد حصرها كما جاءت به اتفاقي

ن سايروا إيديولوجية المدرسة الحديثة أو الموسعة والتي تترك الباب مفتوحا وال يالجزائري
 تحصر الجرائم مصدر األموال غير المشروعة محل جريمة غسل االموال. 

الفقه الجزائري أن منهم ما وصل الى األخذ بفكرة أن األموال المشروعة قد  إال ان األهم في
تصلح ألن تكون محال لعمليات تبييض األموال، من خالل التأكيد أن األموال المحصلة من 
مخالفة االلتزامات القانونية غير المجرمة تعد كذلك سلوكا مصدرا للتبييض، كما هو الحال 

ناتجة عن عدم تسديد الضرائب ال نقصد التهرب الضريبي أو الغش لعملية تبييض األموال ال
                                                           

، كلية  1182جوان  11العيد سعدية، المسؤولية الجزائية للبنك عن تبييض األموال، أطروحة دكتوراه نوقشت بتاريخ  1
 .18-12الحقوق بجامعة مولود معمري تيزي وزو، ص
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بل أن الضريبة واجبة األداء على ذمة التاجر اال أنه يتماطل في التسديد ويقوم بالتمويه عن 
 مصدر األموال ومحاولة استثمار هذه األموال، وهذا الطرح لم يتناوله المشرع الجزائري بعد. 

سابق ذكرهم الذي توصل الى آخر توجهات الفكر الغربي في  كما نشيد كذلك احد الباحثين
من خالل التركيز والتفرقة ما بين عمليات غسيل  ،التأصيل الفقهي لعملية تببيض األموال

األموال التي تكون نتيجتها تغيير شكل األموال، وهو الغالب في أكثر العمليات، فنجد تغيير 
قارات او إستثمارات تجارية، ثم يتم اعادة ادراج االموال غير المشروعة الى مجوهرات أو ع

األرباح في الدورة االقتصادية وتظهر أنها أموال مشروعة، فيما أن عمليات غسيل األموال 
تحول األموال الى حسابات أجنبية في  ،التي تكون نتيجتها تغيير هوية األموال دون شكلها

وبعمليات بنكية متعددة تدخل الى بدلها  ،ثم دول أوروبا الشرقية ،بلدان الجنات الضريبية
 .االصلي في شكل استثمارات أجنبية وتتخلص من المالحقات القانونية أو الرقابة

 الفرع الثالث: الفقه االسالمي

، 1(وأحل هللا البيع وحرم الربا :ان األصل في العقود في اإلسالم اإلباحة  لقوله تعالى
باإلسناد على الكتاب  ،وابط التي حددها الفقهاءمادامت العقود لم تخالف ضابط من الض

أن يكون  –والسنة واالجتهاد والتي ننكرها دون تفصيل مختصرة في : تراضي المتعاقدين 
أن يكون  –أن يكون العقد جائز التصرف   من عقل ورشد وملك (  –قاصد ال هازال 

القدرة على تسليم  –فع أن يكون المعقود عليه مباح الن –التصرف من مالك للمعقود عليه 
 .2أن يكون المعقود عليه معلوما لدى المتعاقدين –المعقود عليه 

ومن هذا المنطلق قسم فقهاء الشرع اإلسالمي العقود والمعامالت الى عقود صحيحة وأخرى 
ويذكر اإلمام ابن ، ول المعامالت الشرعية من عدم ذلكفاسدة، بحسب مطاوعة ضوابط وأص

                                                           
 من سورة البقرة. 192اآلية   1
 . 82 – 2، ص 1189خالد علي دمحم المشيقح، المختصر في المعامالت، مكتبة الرشد ، الطبعة الثانية، الرياض   2
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للقواعد النورانية، قاعدة أكل المال بالباطل ، فقال: " القاعدة الثانية في تيمية في تفسيره 
المعاقد حاللها وحرامها: واألصل في ذلك أن هللا في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل، وذم 
اليهود على أخذهم الربا، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وهذا يعم كل ما يؤكل كل ما يؤكل 

، ويواصل الشارح تفسيره بأن 1لتبرعات وما يؤخذ بغير رضا المستحق"في المعاوضات وا
قاعدة أكل المال بالباطل حرام في القواعد المنظمة للكسب واالسترباح، وخالصتها أن الباطل 
اسم جامع لكل ماال يحل في الشرع كالربا والغصب والخيانة وكل محرم ورد الشرع به، 

 .2تعاطى األموال باألساليب المحرمة شرعاومعناها أنه يحرم على المسلم أن ي

اعتبر شراح الفقه االسالمي ان مدلول تبييض األموال أو غسيل االموال هي مصطلحات 
حديثة لم يعرفها الفقه االسالمي القديم، اال انهم اتفقوا جلهم في تحريمه استنادا الى عديد 

الى قوله تعالى:  لمال الباطل استناداأرجعها الى أكل االمفاهيم واألسانيد القرآنية، فمنهم من 
  ِمْنُكْم َوال  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراض

الى أحكام المال المقبوض ومنهم من أرجع وصفها  ، 3َتْقُتُلوا َأنُفَسُكْم ِإنَّ َّللاََّ َكاَن ِبُكْم َرِحيماً 
وأورد الشراح أن االسالم تطرق الى ، 4بعقد فاسد المتناولة في أحكام المعامالت االسالمية 

الهبات والزكاة والصدقات وما يلحق  –االرث  –سبل اكتساب المال الحالل: العمل المشروع 
وكسب غير مباح وغير مشروع، استنادا  بها ، وان كل ما يخرج من هذا النطاق يعتبر ماال

اِم ِلَتْأُكُلوا َفِريًقا ِمْن : الى اآلية الكريمة  ال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّ
ويذكر أحد الباحثين ان نواة أفعال تبييض األموال ذكرت  ،5َأْمَواِل النَّاِس ِباإِلْثِم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن(

                                                           
عطية عدالن عطية رمضان، موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعامالت المالية اإلسالمية ودرورها في توجيه النظم  1

 . 191، ص  1119مان للطبع والنشر والتوزيع ، اإلسكندرية، المعاصر، دار اإلي
 .199عطية عدالن عطية رمضان، المرجع السابق، ص  2
 من سورة النساء. 91 – 18اآلية  3
السعودية -ليات مكافحة جريمة غسل األموال بين الفقه اإلسالمي واالتفاقيات الدولية دمحم مكيد سبعان المطيري، آ 4

 .22، ص 9، كلية العلوم االسالمية جامعة الجزائر1189-1181ير نوقش سنة ، ماجست-نموذجاً 
 من سورة البقرة. 811اآلية   5
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تساؤال قيام  أجاب عنن الجوزي، بفي كتاب صيد الخاطر عن مؤلفه جمال الدين ابو الفرج ا
 .1األمراء والملوك ببناء مساجد من أموال اكتسبوها ما بين الحالل والحرم، فأجاب" واعجباه "

 الفرع الرابع: الفقه الغربي

أواخر سنوات الثمانينيات وبداية التسعين، نظرا للحركية التي في فقه تبييض األموال  زدهرإ
أول فترة ظهر فيها مصطلح تبييض األموال أو غسيل  8891شهدتها هذه الفترة، وكان سنة 

والذي عرفته  ، Laundering Moneyرؤوس األموال ترجمة للمصطلح األنجلوساكسوني
 2ضبط تم نسبة الى فندق بالعاصمة واشنطن، أين ، Watergate 2أو فضيحة   قضية

من نواب الحزب الديمقراطي المدعم للرئيس المنتخب نيكسون بحوزتهم أوراق نقدية من فئة 
دوالر، تبين الحقا بعد التحقيق أنها إستعملت في التمويل غير الشرعي للحملة  811

نجرت عنها تحقيقات  اإلنتخابية للرئيس المنتخب، مجلس النواب تحقيقات في  فدرالية ووا 
، وتبين ان الرئيس نيكسون أمر بتبييض أموال محصلة من 3هزت كيان الرئاسة االمريكية

وأصبحت تعرف الظاهرة بالمصطلح اإليطالي ، تبرعات في تمويل حملته الرئاسية
Riciclaggio  في  8811، فيما استعمل مصطلح تبييض االموال في النظام القانوني سنة

 .4قضية مصادرة أموال في الواليات المتحدة األمريكية ذات مصدر الكوكايين الكولمبي

عرف المستشار السياسي لوزارة الخارجية األمريكية جون ماكدويل تبييض األموال بانه: " 
لمحاولة ضمان أن تعود عليهم الجريمة بالنفع في نهاية هي السبيل الذي يعتمده المجرمون 

                                                           
، بحث تكميلي لنيل درجة -دراسة مقارنة –عبد هللا بن سعيد بن علي أبو داسر، جريمة تمويل عمليات تبييض األموال  1

ه، جامعة االمام دمحم بن سعود االسالمية، معهد القضاء العالي، 8199-ه8191الماجستير في السياسة الشرعية، سنة 
 المملكة العربية السعودية.

2
 Nouar Mohammed, la places des banques dans le développement des standards 

internationaux et la lutte contre le blanchiment d’ argent en Algerie, Mémoire de magister, 

soutenue 5 juin 2014, faculté de droit université d’oran, page 12. 
3 Pour plus de details voir: FRED EMERY, Watergate The corrupton of Amrican politics and de 
fall of Richard Nixon, Simon & Schuster, NEW York, 1994. 
4
 Eric VERNIER, op-cit , page 48-49. 
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المطاف، ما يجعله ضروريا لهم سواء كانوا تجار مخذرات أو إرهابيين، لزوم إخفاء المصدر 
األصلي ألموالهم الناتجة عن اعمال إجرامية للحول دون اكتشاف مصدرها وتحاشي المالحقة 

 .1لدى استخدام األموال"

تبييض األموال بأنه: " العملية التي بمقتضاها يتم نقل أو هيئة الجمارك األمريكية عرفت 
تحويل األموال المشتبه في كونها متحصلة من مصدر غير مشروع أو نشاط إجرامي، أو 
مزج األموال المشبوهة بأموال نظيفة وذلك بهدف التعتيم أو إخفاء حقيقة وطبيعة ومصدر 

 .2األموال"

قانوني أن مصطلح "غسل األموال" مشتق من األنشطة التي تقوم بها  كما يرى باحث
المنظمات اإلجرامية، التي تستخدم شركات الغسيل إلخفاء "غسل" كميات كبيرة من األموال 

 .3التي يتم الحصول عليها فعلًيا من خالل االبتزاز والبغاء والمقامرة والتمهيد"

بالرجوع الى النظام القانوني الالتيني، تم تعريف ظاهرة تبييض األموال من قبيل العديد من 
الباحثين في القانون أو الفقهاء، كل حسب نظرته أو تكوينه القانوني واالقتصادي، وتعتبر 

من أهم الباحثين في  Chantal Cutadjarالباحثة الفقيهة في القانون بجامعة ستراسبورغ 
ذلك المسار الذي يهدف الى استبدال ، إذ إعتبرته حديث في مجال تبييض األموالالعصر ال

بقصد التمويه عن مصدرها غير  ،األموال غير المشروعة المتأتية من النشاطات االجرامية
 .4المشروع أو التشكيك فيه، ومحاولة اظهار شرعية هذا المصدر

                                                           
 .19عكروم عادل، المرجع السابق، ص  1

 .92سمر فايز إسماعيل، المرجع السابق، ص   2
3
 Elizabeth Vallery Mulig & Murphy Smith, Understanding and preventing money laundering, 

February 2008.  

https://www.researchgate.net/publication/228302122_Understanding_and_Preventing_Money

_Laundering / laste visit 20 february 2020 a 22:54. 
4
 Eqbal El Qallaf, les obligations des professionnels dans la lutte contre le blanchiment 

d’argent : étude comparée entre les droits français et koweitïen, Thèse de doctorat soutenue le 

https://www.researchgate.net/publication/228302122_Understanding_and_Preventing_Money_Laundering%20/
https://www.researchgate.net/publication/228302122_Understanding_and_Preventing_Money_Laundering%20/
https://www.researchgate.net/publication/228302122_Understanding_and_Preventing_Money_Laundering%20/
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المختص في تقنيات تبييض األموال ومكافحته  Eric Vernier المعاصر وعرف الفقيه
والجريمة اإلقتصادية، تبييض األموال بأنه التقنية لجعل المال القذر مشروعا، وهو مرتبط 

وهما مترابطان واليمكن فصلهما عن بعضهما الى درجة  ،مباشرة بأنشطة غير المشروعة
النه ،   le Talon d Achilleبـ اعتبار تبييض األموال بالنسبة لالنشطة غير المشروعة

يمكن من معرفة آثار تكوين الجماعات اإلجرامية، كما يمكن معرفة نجاح الجانب المالي 
، واختصرها في عملية إستبدال المال القذر بالمال الذي يبذو أنه للجماعات اإلجرامية

 .1نظيف

تلك التي كان  مختلف عنوفي هذا اإلطار اعتبرت البحوث الحديثة أن ضبط مفهوم تبييض 
وتلك التي أصبحت عليها بعد األزمة  العشرون،في أواخر الثمانينات من القرن الحال عليها 

، اذ اصبح تبييض األموال يرتكب بطريقة جماعة ضمن 1111المالية العالمية لسنة 
، اذ أصبح تبييض األموال 2جماعات منظمة، ويتداخل فاعلون متنوعون كل له دور محدد

فردية، يمارس من قبل أشخاص غالبا يتواجدون في الخفاء، ال يتواجدون  الحديث أقل
بالضرورة في مكان واحد، وقد يستقطب تبييض األموال الحديث نشاطات ال تكون بالضرورة 

الذي  ،غير شرعية، كما ان جريمة تبييض األموال تختلف عن النموذج الكالسيكي للجريمة
الوقتي آني ومكانه الجغرافي محدد ومعلوم، في حين  يرتكز على انه فعل غير شرعي تنفيذه

ان تبييض األموال المتأتية من المخذرات مثال يتطلب عناصر خارجية عديدة، اذ يتداخل 
اذ ان الفعل يتطلب أشخاص عملياتيون في  ،متعددة انفاعلون من أماكن مختلفة وبأزم

 .3للوجيستيكي لتبييض األموالالميدان وقانونيون وخبراء المالية من أجل ضمان الجانب ا

                                                                                                                                                                                     

11 Fevrier 2013 a  la faculté Droit et science politique –université Pierre Couvrat Poitiers, 

page 15-16. 
1
 Eric VERNIER, op-cit, page 47-50. 

2
 Mamadou Dian Diallo, Les mutations de l’anti-blanchiment à l’aune de la profession 

bancaire et des libertés individuelles,Thèse de doctorat soutenue le 17 Février 

2017,L’UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE,France page 121-122 
3
 Ibid,page 123. 
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الى استخالص محدودية المفهوم أو  Jean de Maillardوفي هذا النسق يذهب الباحث 
التعريف الكالسيكي لتبييض األموال الذي يرتكز على البعد الثالثي في التنفيذ: ايداع األموال 

انونية، واعادة القذرة ثم التمويه عن مصدرها غير الشرعي بعمليات مادية أو مالية أو ق
ادماجها في استثمار أو دورة اقتصادية، وحسبه فان هذا المفهوم هو اكاديمي بحت وال يأخذ 
بعين االعتبار كامل عمليات تبييض األموال، وأنها تعطي المخطط المثالي لعملية تحويل 
المال القذر الى مال نظيف أين تصبح باالستطاعة استعماله دون أي تخوف من مصدره 

الشرعي، الذي هو متوافق مع عمليات تبييض األموال العادية، في حين عمليات  غير
تبييض األموال معقدة ال تعتمد هذه المقاربة او النموذج فقط، اذ بحسب الفقيه دائما فان 
عمليات ادماج أو تبييض رؤوس األموال قذرة قد ال تمر عبر المراحل الثالث بالضرورة، 

التي يتم فيها غسل األموال عن طريق مضاعفة العمليات المالية  خاصة في األسواق المالية
المعقدة عند استثمار األموال المتحصلة عن مصدر غير مشروع  بطريقة يصعب اكتشاف 

صات ر ، ومثالها الفوائد التي يتم جنيها من استثمار األموال غير المشروعة في البو 1مصدرها
 money transfer without moneyعروف بـواألسواق العالمية، أو نظام الحوالة الم

movement   وتوصل الفقيه ان النموذج الحديث لتبييض األموال يقترب من الجريمة ،
 .Juradoالمنظمة ومستوحى من نظرية 

حسب النموذج فانه لفهم اكثر لقنوات تبييض األموال البد من االهتمام تفصيل النظرية: 
المجرمين، فحسب الخبير المالي فرانكلين جورادو فان االهداف والمقاصد المتبعة من 

بل  ،المقصد ليس في استثمار رؤوس األموال القذرة من أجل تغيير شكلها غير الشرعي
ادخال عليها تغييرات في اطارها وهيئتها لتبدو أموال مشرفة، ومثالها تحويل االموال من 

                                                           
1
 Nathalie Laure Tsobgni Djoumetio, Les banques et la mise en oeuvre du dispositif de lutte 

contre le blanchiment des capitaux au Cameroun et en France, Droit. Université de 

Strasbourg, 2015. Français, page 17-18. 
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طقة الجغرافية لألموال( وبذلك حساب بنكي محلي الى حساب بنكي اجنبي  اي تغيير المن
  .La forme 1دون تغيير الشكل Statut leيتغير االطار والهيئة 

يعد من المتخرجين من جامعة هارفرد األمريكية،  Franklin Juradoالخبير االقتصادي 
أمام محكمة الفيديرالية  سنوات ونصف حبس 9وعوقب بـ  8882تمت ادانته في أفريل 

األمريكية بنيويورك لتورطه في االنتساب والمشاركة في تبييض االموال لصالح مافيا 
 Jose، تمكن من وضع ملكاته االقتصادية لصالح زعيم المافيا Cartel de Caliكولومبية 

Londono,-Santacruz  ، مليون دوالر متحصلة من بيع الكوكايين 92وقام بتدوير حوالي 
مبية في الواليات المتحدة االمريكية في عديد البنوك من بنما الى عديد البلدان و الكول

األوروبية  ألمانيا، النمسا، الدنمارك، فرنسا، المجر، ايطاليا، لوكسمبورغ، موناكو، المملكة 
بنك بهذه الدول، منها من  21حساب عبر  811المتحدة البريطانية(، أين قام بفتح حوالي 

 81.111، أين كانت قيمة الحسابات ال تتجاوز باسم صديقات وعائلة زعيم المافيا تم فتح
دوالر حتى يستبعد أي تحقيقات من أجهزة الرقابة المالية، وكان يقوم بعمليات تحويل األموال 
ما بين هذه الحسابات، ثم أنشا عدة شركات تجارية أوروبية، تعد شركات واجهة فقط، هدفها 

رؤوس األموال الى كولومبيا وكأنها رؤوس أموال استثمارية أجنبية، تم  الخفي هو اعادة
 .2استثمارها في المجال الصيدالني، المطاعم، مؤسسات البناء، العقارات وغيرها

اكتشاف حسابات  بدأت التحقيقات ضد الخبير المالي بانهيار احد البنوك بإمارة موناكو، تم
كما تم ، Rodriguezواإلخوة   Londono-SantacruzJoseلها عالقة بزعيم المافيا 

التبليغ من أحد المواطنين بلوكسمبورغ على وجود ضجيج ال يتوقف صادر من أحد المنازل، 
، وتم وضعه Franklin Juradoتبين انها عبارة عن آلة حساب المال بنكية ملك للخبير 

                                                           
1
  Mamadou Dian Diallo, op-cit,page 131. 

2
  Ibid. 
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وتم تسليمه الى  8881سنة تحت المراقبة لمدة شهرين وادين من قبل محكمة لوكسمبورغية 
 .1الواليات المتحدة األمريكية الحقا

 :فيويعتمد األسلوب الحديث في تبييض األموال على مرحلتين أو عمليتين فصلهما الفقه 

 8- le Kennedyfacation تم تسمية هذه العملية أو المرحلة باسم والد الرئيس األمريكي :
الكولومبي األصل خريج جامعة هارفرد بسلسلة من ، أين كان يقوم الخبير 2جون كينيدي

تحويالت األموال المتحصلة من تجارة المخذرات الى الخارج، وذلك لمنع وصول المحققين 
الى عالقتها بكارتل المخذرات، فكانت األموال تحول الى حساب بأسماء أشخاص وهميين أو 

نما الى لوكسمبورغ، الى ان حقيقيين، شركات وهمية أو تجارية فعلية، وكانت تمر عبر ب
 .3تصل الى عدة دول أوروبية أخرى وينتهي بها المطاف في حساب بالمجر

2- la sanctification : ،"ويمكن ترجمة المصطلح في اللغة العربية باصطالح " التقديس

في العملية األولى في شكل رؤوس أموال أجنبية استثمارية  ارجاع األموال المحولةيتم أين 
في عدة مجاالت يسيطر عليها الكارتل الكولومبي، باعتبار ان الرقابة على االستثمارات 
األجنبية تكون أقل حدة لما لها من آثار على االقتصاد المحلي من توفر مناصب الشغل 

مليون دوالر بهذه القنوات، وما جلب له  92تمكن الخبير المالي من غسل  ،والعملة الصعبة
النجاح هو اعتماده على فهم الرقابة الداخلية للبنوك التي تعتمد على المنهج األفقي وليس 

، كما استغل وتر مصداقية البنوك التي تختلف من جهة الى أخرى، وهو السبب 4العمودي

                                                           
1
 Rapport Assemblée Générale des Nations Unies - Session extraordinaire consacrée au 

problème mondial de la drogue 8-10 juin 1998, publié sur : 

https://www.un.org/french/ga/20special/featur/launder.htm consulter le 17/01/2020 à 20:45. 

في فترة المنع األمريكي للمتاجرة بالكحول، تمكن جون كينيدي من االحتيال على تشريع المنع وتحصل على أموال طائلة  2
 من بيع الكحول.

3 Mamadou Dian Diallo,op-cit,page 18. 
4 …………… 

https://www.un.org/french/ga/20special/featur/launder.htm%20consulter%20le%2017/01/2020
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أمريكا الوسطى ثم الى الذي جعله يحول األموال بمسار طويل من أمريكا الجنوبية الى 
التي تعد آخر محطة لألموال للعودة الى الديار باعتبار  ،أوروبا الشرقية وأخير أوروبا الغربية

 .1استثمارات أجنبية مقدسة عند الشعوب

اختصر مراحل عمليات تبييض األموال في  Juradoالماليون اعتبروا ان  وفي تحليل الخبراء
الدمج، كما توصلوا في تحليلهم ان الخبير  –مرحلتين تشبهان الى حد كبير مرحلتي: التمويه 

المالي تمكن من االجابة على جزئية متعلقة بجعل األموال القذرة رؤوس أموال شريفة، لكن 
بالمقارنة  ،الكارتل الكولومبي ماءزعتعذر عليه اخفاء وتفسير حياة الرخاء التي كان يعيشها 

، وهو ما جعل 2بالممتلكات واالستثمارات التي كان يصرحون بها لدى السلطات المحلية
 مخططات الخبير تنهار شيئا فشيء.  

شبكته المالية إلخفاء األموال غير و  المخطط البياني الموالي نظرية الخبير المالي يبين
مصطلحات الفقه الغربي إستعمال ، ونشير الى ذراتروعة المتحصلة من تجارة المخالمش

 Les Fluxحديثة ومختلفة عن السابق، وظهر ما يسمى بالتدفقات المالية غير المشروعة 
Financiers illicites 3والتي تضم ثالث أصناف: 

 fonds issus d’actes illicites  les  األموال المتأتية من التصرفات غير المشروعة -
 الرشوة وتجارة المخذرات(.، مثل 

 les fonds issus d’actes illicites األموال التي يشكل تحويلها تصرفا غير مشروع  -
 ، وتخص عمليات التهرب الضريبي حتى ولو كان المصدر شرعيا(.  
تمويل تصرفات غير مشروعة وتخص األموال المخصصة لتمويل  األموال الموجهة الى -

 (. un acte illicites les fonds destinés àاإلرهاب   
                                                           

1Ibid. 
2 Mamadou Dian Diallo, op-cit, page50.   
3
 Jay Purcell et Ivana Rossi, Confidentialité ou transparence, Article publié en Septembre 

2019, Revue Finances & Développement ( Magazine trimestrielle de FMI ), page 18. 
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 Juradoنموذج تخطيطي لنظرية 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

أموال محصلة من بيع 
 المخذرات من كارتكل كولومبي

  Jurado الخبير المالي 
 يستغل قدراته العلمية 

Le Kennydification Le Sanctification 

عودة األموال الى 
كولومبيا في شكل 

 استثمار أجنبي

 ات أشخاص وشركاتتحول الى حساب
الى   ، تمر عبر بنماةأو حقيقي ةوهمي

لوكسمبورغ، الى ان تصل الى دول 
 ) المجر وألمانيا وموناكو( اأوروب

ارجاع األموال الى كولومبيا في شكل 
رؤوس أموال أجنبية استثمارية في 

 شركات البناء....  مجاالت: المطاعم،

Miguel et Gilbeto,et josé 
Santacruz Londono 

 Fondateur Cartel de Cali en 
Colombie 1970 
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 المطلب الثاني: تبييض االموال وفق التشريع
 ،تظهر للعيان آثار تجارة المخذرات على إقتصاديات الدول تعند نهاية القرن العشرون بدأ

إزدهار المنظمات اإلجرامية العابرة للحدود في نشاطات غسل األموال، إذ أصبحت يقابلها 
تقوم بنقل رؤوس األموال من المناطق والبلدان ذات اإلقتصاديات القوية ومعدالت الفائدة 

، بغرض الفرار من 1الت فائدة منخفضةالمرتفعة الى دول إقتصادها ضعيف وذات معد
في بعض الدول عجز  نتج عنهالمشروع لهذه األموال،  غيرالمالحقة القانونية عن المصدر 

رتفاع األسعار نظرا لوجود خلل في األسس اإلقتصادية  نتشار التضخم وا  الميزان التجاري وا 
مليات غسيل االموال، ومن في تكوين الثروة التي يقابلها العمل، وهي الحلقة المفقودة في ع

أجل منع تغلغل المال الوسخ أكثر في المنظومات اإلدارية واإلقتصادية للدول محليا ودوليا، 
تكاثفت الجهود الدولية من أجل تجريم ظاهرة تبييض األموال بصورة مستقلة بهدف تجفيف 

رة قدرت منظمة منابع الجريمة وآثارها، ولتسليط الضوء على حجم الخطر المحدق لهذه الظاه
بالمائة من الناتج الخام  2الى  1االمم المتحدة حجم األموال التي يتم تبييضها سنويا بنسبة 

 .2مليار دوالر سنويا 1111مليار الى  8211أي ما يعادل من  PIBالعالمي 
، ثم تلتها التوصيات األربعون للجنة 8811ر التجريم في إتفاقية فيينا بظهو البداية كانت 

، لتتزايد القناعة الدولية أكثر مطلع القرن العشرون GAFIالمسماة  8881العمل المالي سنة 
تشكل أكبر التحديات لإلنسانية في العقود التي بضرورة محاربة الجريمة الدولية المنظمة 

عت إتفاقية ميريدا وباليرمو، وتناولت ، فوق3نظرا لتداعياتها السلبية المحلية والدولية ،القادمة
كانت نواة الصكوك الدولية واالقليمية غالبا تعريفا لظاهرة تبييض االموال، وهذه االتفاقيات 

 .التشريعات المحلية في ضبط مفهوم تبييض األموال
                                                           

، 92محمود أحمد طه، شرح قانون غسل االموال في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مكتبة فلسطين للكتب المصورة، ص  1
 .https://www.noor-book.comموقع محمل عن 

2
  Rhoda Weeks-Brown, Halte au blanchiment, Article publié en Décembre 2008, Revue 

Finances & Développement (Magazine trimestrielle de FMI), page 44. 
 .121وسيم حسام الدين االحمد، المرجع السابق، ص 3
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 الفرع األول: تعريف تبييض االموال على الصعيد الدولي
نتناول تعريف غسيل االموال من زاوية الصكوك من أجل ضرورة منهجية ال غير سوف 

القانونية الدولية، والتي تعد المحرك األساسي للتشريعات المحلية في التجريم، بحيث نتناول 
 بالدراسة والتحليل النصوص القانونية التي عرفت مفهوم تبييض األموال في النقاط الموالية.

غير المشروع في المخذرات والمؤثرات العقلية  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار -أوال
النص المرجعي في مكافحة اإلتجار بالمخذرات، كما تعالج  تعتبر اإلتفاقية: 88111فيينا 

بموجب صدرت  ،2مكافحة جرائم أخرى منها تبييض العائدات المحصلة عن بيع المخذرات
، تم اسناد 8811ديسمبر   81المؤرخ في  818-98الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  قرار

طلب الى المجلس االقتصادي واالجتماعي ان يكلف على سبيل األولوية لجنة المخدرات في 
، في اعداد مشروع اتفاقية لمكافحة االتجار غير 8812المنعقدة في تاريخ فيفري  98دورتها 

المتحدة العتماد المشروع  المشروع للمخدرات، وبعد اشغال ماراطونية عقد مؤتمر األمم
 . 8811ديسمبر  11نوفمبر الى  12بقصر نوي هوفمبرغ بفيينا في الفترة من 

أشارت اتفاقية فيينا الى تعريف تبييض األموال باإلشارة الى األفعال واجبة التجريم على 
 ، والتي أظهرت ثالث صور للنشاط أو السلوك اإلجرامي للجريمة،9الدول، وذلك في المادة 

  كما يلي:
يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم األفعال التالية في اطار قانونه الداخلي،  – 8"  

 في حال ارتكابها عمدا:
تحويـل األمـوال أو نقـلها مـع العـلم بأنهـا مسـتمدة مـن أيـة جريمة أو جرائم " 8 ب( "

فعـل مـن أفعـال االشـتراك في منصوص عليها في الفقرة الفرعية  أ( من هذه الفقرة، أو من 
مـثل هـذه الجـريمة أو الجـرائم، بهـدف اخفـاء أو تمويـه المصـدر غـير المشروع لألموال أو 

                                                           
 في مؤتمر فيينا. 8811ديسمبر  81المؤرخ في  818-98القرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  1

2
 Chantal Cutajar, blanchiment d’argent – prévention et répression- , edition francis lefebvre, 

France, 2015, page19. 
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قصد مساعدة أي شــخص مــتورط في ارتكــاب مــثل هــذه الجــريمة أو الجــرائم عــلى االفالت 
 من العواقب القانونية ألفعاله؛

ه حقـيقة األمـوال، أو مصـدرها، أو مكانهـا أو طريق التصـرف فـيها أو " اخفـاء أو تمويـ1"  
حركـتها أو الحقـوق المـتعلقة بها، أو ملكيتها، مع العـلم بأنهـا مسـتمدة مـن جـريمة أو جرائم 

 منصوص عليها في الفقرة الفرعــية  أ( مــن هــذه الفقــرة، أو مســتمدة مــن فعــل مــن أفعــال
 راك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم؛االشت

 :ج( مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم األساسية لنظامه القانوني(
" اكتسـاب أو حـيازة أو اسـتخدام األمـوال مع العلم، وقت تسلمها، بأنها مستمدة من 8"

من فعل من  جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية  أ( مـن هذه الفقرة أو مستمدة
 أفعال االشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم.

"1........ " 
تحـريض الغـير أو حضهم عالنية، بأية وسيلة، على ارتكاب أي من الجـرائم " 9"

المنصـوص عليها في هذه المادة أو على استعمال مخدرات أو مؤثرات عقلية بصورة غير 
 مشروعة؛

ارتكـاب أيـة جـرائم منصـوص علـيها في هـذه المـادة، أو  " االشـتراك أو المشـاركة في1"
الـتواطؤ على ذلك، أو الشروع فيها أو المساعدة أو التحريض عليها أو تسهيلها أو ابداء 

 المشورة بصدد ارتكابها.
الجريمة من  تصنفبتحليل نص المادة التي تعد مرجعا في تجريم غسيل األموال، نجدها 

 يمكن التصور أبدا أنها من السلوكيات االجرامية الناتجة عن االهمال أو وال ،الجرائم العمدية
العلم بأن األموال متعلق بأحد  تشترطاإلتفاقية  وفقالخطأ، كما ان صور السلوكات اإلجرامية 

المتعلقة بزراعة أو تصدير أو المتاجرة  ،الجرائم المنصوص عليها باإلتفاقية  الفقرة الفرعية أ(
ألفعال التي عددتها المادة والمتعلقة بالمخذرات أو المؤثرات العقلية، كما ان نص وغيرها من ا
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المادة المذكورة جعل من جريمة تبييض األموال جريمة وقتية غير مستمرة اذا اشترط توافر العلم 
بعدم مشروعية االموال متأتية من إحدى الجرائم المجرمة باالتفاقية وقت التي حصل فيها 

 . 1التسليم
من اإلتفاقية لدى تطرقها لتعريف وتحديد  9يذهب أحد شراح القانوني الى قراءة وتحليل المادة 

أنها جريمة عمدية وال يمكن بأي حال من األحوال  ،األركان المادية لجريمة تبييض األموال
طريق الخطأ، أو أحد صوره المعروفة في القانون العام، من إهمال أو رعونة  نتصور وقوعها ع

ط اإلتفاقية وجود جريمة أولية سابقة من إحدى الجرائم او بمخالفة التنظيمات، وذلك لسبب إشتر أ
التي عددتها اإلتفاقية، أو أن تكون نتيجة مساعدة الغير على اإلفالت من المالحقات 

 .2والمتابعات القانونية مع إشتراط العلم وقت إرتكاب الجريمة
الفقه في تكريس  إليهتعد المرجع القانوني الذي يستند  8811تجدر اإلشارة أن إتفاقية فيينا 

د أساسا في تحديد مذهب المدرسة الضيقة أو التقليدية في تعريف تبييض األموال، والذي يج
والتي تكون مصدرا لألموال غير المشروعة التي يتم غسلها، وهو األثر الذي ، الجرائم وحصرها

، 88883جويلية  81األوروبي الصادرة بتاريخ  توصية الصادرة عن مجلس االتحاد وجد في
 .4 8811تبييض األموال بأنه كل العمليات المتعلقة بالمخدرات والمأخوذة عن إتفاقية فيينا لعام 

                                                           
 . 181ليندا بن طالب، المرجع السابق، ص  1
 .191و 199، ص21دلندة سامية، ظاهرة تبييض األموال مكافحتها والوقاية منها، نشرة القضاة، العدد  2

3
 DIRECTIVE DU CONSEIL D’EUROPE du 10 juin 1991 relative à la prévention de 

l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, (91 /308/CEE) , journal 

n’L166/1991 EUR-lex. Modifer par : DIRECTIVE 2001/97/CE DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 décembre 2001, ET Abrogé par DIRECTIVE 

2005/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2005, Abrogé 

de nouveau par DIRECTIVE (UE) 2015/849 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 

CONSEIL du 20 mai 2015. 
 .12سمر فايز اسماعيل ، المرجع السابق، ص  4
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من أجل دعم : 1(Palermاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة)اتفاقية -ثانيا
الخطيرة للجرائم والتي أصبحت تتعدى النطاق التعاون الدولي للتصدي لمختلف األنماط 

ونظرا لخطورة األفعال الجرمية التي أصبحت ترتكب في شكل ، الجغرافي للدولة الواحدة
-29نشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب القرار األممي أ جماعات إجرامية منظمة،

صك دولي يعنى  للعمل على اصدر مشروع ،لجنة دولية 8881ديسمبر  8بتاريخ  888
 .1111بمكافحة الجريمة المنظمة، تم المصادقة عليها الحقا في ايطاليا سنة 

منها الى"  2تطرقت االتفاقية األممية الى تعريف لتبييض األموال من خالل االشارة في المادة 
تجريم غسل عائدات الجرائم"، من خالل النص على تجريم األفعال اآلتي تفصيلها في صلب 

 قية بالمادة:االتفا
 أ( تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير  8" 

 تشريعية وتدابير أخرى لتجريم األفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:
حويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم انها عائدات اجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه غير ت -

المشروع لتلك للممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم األصلي الذي تأتت منه 
 على االفالت من العواقب القانونية لفعلته.

خفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها أو موقعها أو مكانها او كيفية ا -
 قة بها،  المعلومة للفاعل أنها نتاج الجريمة.التصرف فيها  أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعل
  ب(  ورهنا بالمفاهيم األساسية لنظامها القانوني،

  عائدات استالمها، بأنها العلم، وقت معكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها ا -
 اجرامية.

أو التآمر لمشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو التواطؤ ا -
 على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله واسداء المشورة بشأنه ".

                                                           
نوفمبر  82بتاريخ  12-22أنشأت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بالقرار األممي للجمعية العامة رقم  1

 . 1119سبتمبر  18، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1111
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المالحظ في التعريف الوارد باإلتفاقية إعتمادها على اإلتجاه الدولي الحديث في السياسة 
ال، أين يالحظ الجنائية الدولية، والذي يعتمد على انتهاج التعريف الموسع ألفعال غسيل األمو 

، 1أعاله التركيز على مصطلح غسيل عائدات الجرائم 2في صلب االتفاقية وكذا نص المادة 
، 2اي بمعنى كل األموال التي يتم تحصيلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة

فعال ت اإلتفاقية على نفس األظكما تم تفصيله، في حين حاف 8811وهذا خالفا إلتفاقية فيينا 
أو السلوكات المكونة لغسل األموال، كما حافظت على مبادىء العمدية في إرتكاب األفعال 

 والعلم المرتبط بعدم مشروعية األموال وكذا وقتية الجريمة. 
إقتنع المجتمع الدولي : 3)اتفاقية ميريدا( 3002اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد  -ثالثا

أن إكتساب الثروة عن  بل، فقطالحقا بأن الفساد لم يعد يشكل ظاهرة محلية تخص الدول 
قتصاديات الدول، وهو ما يؤثر  طريق الفساد اإلداري والمالي يلحق ضرار بليغا بالمؤسسات وا 

واعد دولية تجرم بالنتيجة على التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية العالمية، فكانت الحاجة لسن ق
 . 4هذه الظواهر التي يدخل ضمنها غسيل األموال متحصلة من جرائم الفساد

 1111ديسمبر  11بتاريخ   28-22بموجب قرار الجمعية العامة لهيئة االمم المتحدة رقم 
التفاوض والتباحث مع المجتمع الدولي لإلنشاء وثيقة دولية بخاصة  ،تم انشاء لجنة أممية

 من الفساد مكافحة اتفاقية لمكافحة الرشوة، واستمرت أعمال اللجنة الى غاية اعتمادقانونية 
 عام التنفيذ ودخلت حيز،  2003 رأكتوب 31 لألمم المتحدة بتاريخ العامة الجمعية قبل

                                                           
حصل عليها بشكل " أي ممتلكات تتأتى أو يتالفقرة  ه( من اإلتفاقية العائدات اإلجرامية  1أكثر تفصيال عرفت المادة  1

 مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جرم ما".
 18عكروم عادل، المرجع السابق، ص  2
وتم  1119أكتوبر 98بتاريخ  21-11بالقرار االممي للجمعية العامة رقم  ميريداانشأت االتفاقية التي يطلق عليها اتفاقية  3

،  ودخلت حيز التنفيذ باكتمال عدد الدول المطلوبة 1119ديسمبر  81و  18التصديق عليها بمؤتمر ميريدا بالمكسيك في 
 .1112ديسمبر  81بتاريخ 

 .891دمحم نصر دمحم، المرجع السابق، ص  4
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دولة، وتعد االطار العام الدولي التشريعي الذي يتضمن  141 إليها وانضمت ،2005
 فحة الفساد ومختلف الجرائم التي تنبثق عنه.  نصوص متفق عليها بخصوص مكا

من االتفاقية تطرقت اتفاقية ميريدا لمكافحة الفساد الى األفعال التي تدخل  19بموجب المادة 
من اتفاقية  2ضمن نطاق تبييض عائدات الجريمة، مستنبطة ذلك حرفيا من نص المادة 

 مكافحة الجريمة المنظمة.
  Le Groupe d’action financière (GAFI) للعمل الماليالمجموعة الدولية  -رابعا

 ذات اإلختصاص األصيل فيمنظمة دولية حكومية،  تعد المجموعة الدولية للعمل المالي
مكافحة تبييض األموال، وتعنى دراسة مسببات هذه الجريمة التي أصبحت نتيجة التطور 

ذات طابع غير إلزامي لتطوير ، وا عتمدت معايير دولية ية منظمةالتكنولوجي جريمة دول
 .1السياسة المحلية والدولية من اجل مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

، أين 8818سنة  G7قمة كبريات االقتصاد الدولي  تم انشاء المنظمة بباريس بمناسبة انعقاد
تقرر انشاء هيكل دولي يختص بحماية النظام المالي والمصرفي العالمي من مختلف 

نشرت المنظمة تقريرا سنويا يتضمن التوصيات األربعون  8881أفريل ، وفي 2المخاطر
، والتي تعتبر 3( الواجب اتخاذها من الدول االعضاء للوقاية ومكافحة تبييض األموال11 

المرجع الحقيقي للدول والمنظمات والمؤسسات المالية في مجال تقنيات الوقاية ومكافحة 
 تبييض األموال.

اختصاص هذه الهيئة الدولية في مكافحة تبييض األموال يدفعنا الى التركيز بتعريفها ألفعال 
 :4تبييض األموال مقارنة بالصكوك الدولية األخرى، و ذلك كاآلتي من موقعها الرسمي

 
                                                           

1
 Chantal Cutajar, op-cit, page 21. 

 -اليابان -كندا –المملكة المتحدة البريطانية  -ضم اإلجتماع قادة البلدان الصناعية الكبرى: الواليات المتحدة األمريكية 2
  ألمانيا. –فرنسا  -إيطاليا

3
 https://www.fatf-gafi.org/fr/aproposdugafi/histoiredugafi, consulter le 12/10/2019 à18 :35 

4
https://www.fatf-gafi.org/fr/foireauxquestionsfaq/blanchimentdecapitaux/consulter le 

12/10/2019 à 18 :54 
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Le blanchiment de capitaux : qu’est-ce que c’est ? 

   De nombreux actes criminels visent à générer des bénéfices pour 

l’individu ou le groupe qui les commet. Le blanchiment de capitaux 

consiste à retraiter ces produits d’origine criminelle pour en masquer 

l’origine illégale. Ce processus revêt une importance essentielle 

puisqu’il permet au criminel de profiter de ces bénéfices tout en 

protégeant leur source. 

   La vente illégale d’armes, la contrebande et les activités de la 

criminalité organisée, notamment le trafic de stupéfiants et les réseaux 

de prostitution, peuvent générer des sommes énormes. L’escroquerie, 

les délits d’initiés, la corruption ou la fraude informatique permettent 

aussi de dégager des bénéfices importants, ce qui incite les délinquants 

à « légitimer » ces gains mal acquis grâce au blanchiment de capitaux. 

أنها اعتمدت فقهيا على التعريف الموسع لجريمة تبييض األموال، المالحظ في التعريف 
باعتمادها على مبدأ ان جميع الجرائم المنصوص عليها بالتشريع الداخلي وفق مبدأ الشرعية، 

 .ل الذي هو جريمة تبعيةتعد صالحة باعتبارها الجريمة األصلية لفعل تبييض األموا
ار ينصب على معالجة العائدات اإلجرامية تبييض األموال مس GAFIبالنسبة لمجموعة 

 .1إلخفاء مصدرها غير الشرعي ما يسمح للمجرمين بالتمتع بها

يذكر ان توصيات المنظمة لم تعرف تبييض األموال بصفة مباشرة فقط إكتفت باإلشارة 
تحت   ( B/3)واإلحالة الى الصكوك الدولية األساس في هذا المجال، نجد ذلك في التوصية

تلزم الدول األعضاء الى  ،عنوان " تبييض األموال والمصادرة / جريمة تبييض األموال "
تطبيق الطابع الجزائي ألفعال تبييض األموال على كافة الجرائم الخطرة والذي من شانه 
توسيع دائرة التجريم، وهذا بغرض الوصول الى تطابق التجريم بين التشريعات الداخلية 

 .Palerme)2واتفاقية بليرمو  نافيي واتفاقية

                                                           
1
 Eric Vernier, op-cit, page 49. 

 .1181، تحيين فيفري GAFIالمعايير الدولية لمكافحة تبييض األموال وتمويل االرهاب وانتشارهما، توصيات  2
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إن نص التوصية وان لم يأت بتعريف أو تحديد مباشر لتبييض األموال، اال أن إحالته على 
يؤكد الطرح الذي جاء في التعريف سابق  1111وباليرمو 8811نصوص اتفاقية فيينا 

التحليل بإعتماد التعريف الموسع أو الفقهي المعاصر للجريمة، وهذا إبتداءا من تعديل سنة 
( كانت تعتمد التوصيات على 8882الى 8881، اذ انه بالفترة السابقة  ما بين 8882

ر بالمخذرات، والتي كان لمكافحة اإلتجا 8811التعريف الضيق الذي اعتمدته إتفاقية فيينا 
غسيل األموال يقتصر فيها على األموال غير المشروعة المتحصلة من الجرائم المنصوص 
عليها بصلب االتفافية ال غير المتعلقة بالمخذرات والمؤثرات العقلية، ونظرا لقصور هذا 

تج عنها جريمة ينكل  الى ضمالتعريف وتسببه في إفالت المجرمين تم توسيع دائرة التجريم 
 .1أمواال

هو اعالن أصدرته لجنة بازل للرقابة المصرفية المعروفة بإختصار : إعالن بازل -خامسا
موضوعه الوقاية من إستعمال  8811ديسمبر  81، وذلك في BCBS 2باللغة االنجليزية 

 :8مي ، جاء في مقدمة اإلعالن بند النظام المصرفي من أجل تبييض أموال مصدرها إجرا
" Les banques et autres institutions financières peuvent 

inconsciemment servir d’intermédiaires pour le transfert ou le dépôt 

de fonds d’origine criminelle, Les criminels et leurs complices se 

servent du système financier pour effectuer des paiements et des 

transferts de compte à compte, pour occulter l’origine des fonds et 

l’identité de leur véritable propriétaire et pour dissimuler des billets de 

banque dans des coffres. On désigne généralement ces activités sous 

le terme de blanchiment de fonds". 

                                                           
 .91ليندا بن طالب، المرجع السابق، ص 1
عقب األزمات المصرفية العالمية آخرها  8891الدول العشر أواخر عام  يأنشأت لجنة بازل المصرفية من قبل محافظ 2

 دولة عضو 11هيئة من  12ما مجموعه  1188غرب ألمانيا، أصبحت تضم عام  Bankhaus Herstattافالس بنك 
لة النقد  الجزائر ال تعد عضو فيها بأي مؤسسة كما هو حال جل الدول العربية عدا المملكة العربية السعودية كون وكا

( ببازل BISعضو، وكذا البنك المركزي اإلماراتي الذي مازال عضوا مالحظ(، وتقع أمانتها ببنك التسويات الدولية  
السويسرية، هدفها األساسي حسب ميثاقها هو اإلشراف والرقابة األنشطة البنكية لتحقيق التوازن المالي لها، للتفصيل أكثر 

 /https://www.bis.org/bcbs: أنظر

https://www.bis.org/bcbs/
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الن بازل هو إعتماده على التعريف المصرفي لغسيل األموال، إذ المالحظ ان المالحظ في إع
الخزائن( في التمويه عن هوية  –التحويل  – اإليداع  المشرع اهتم بإدخال القنوات البنكية

مالكي األموال الحقيقيين أو مصدر األموال اإلجرامي، كما أن إعالن بازل وبالرغم من تزامن 
تفاقية  اال أنه لم يحذو حذوها في انتهاج المنهج الضيق التقليدي في  ،8811فيينا اصداره وا 

التعريف عن مصدر األموال غير المشروعة المتمثل في تجارة المخذرات، فلجنة بازل 
الذي "يشمل جميع االموال القذرة الناتجة عن جميع  1اعتمدت على المفهوم والتعريف الواسع

 ، وليس فقط الناتجة عن تجارة المخذرات". الجرائم واألعمال غير المشروعة
 

 الفرع الثاني: على صعيد الصكوك االقليمية
عت المنظمات اإلقليمية الى عقد عديد المؤتمرات واالتفاقيات لبحث مكافحة الجريمة س 

المنظمة، والتعاون األمني فيما بينها من أجل وضع استراتيجيات لمنع الجرائم التي كان على 
 األموال، وسوف نتناول تعريف الظاهرة على مستوى اإلتفاقيات االقليمية. رأسها تبييض

تضمنت االتفاقية العربية : 2االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب -والأ
على الباب األول المخصص لألحكام العامة، في مادته األولى تضمن التعاريف للمصطلحات 

ارتكاب ل األموال: " يلغس انجد تعريف 1التي احتوتها االتفاقية، وبالفقرة أو المفاهيم األساسية 

                                                           
1
 Nouar Mohammed, op-cit, page 17.  

تمت الموافقة على االتفاقية من قبل مجلس وزراء الداخلية والعرب في اجتماعهما المشترك الذي انعقد بمقر األمانة العامة  2
بعد مرور ثالثين يوما  1189أكتوبر  2ودخلت حيز النفاذ بتاريخ  ،1181ديسمبر  18لجامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 

، وهو  1189سبتمبر  2من تاريخ التصديق عليها أو االنضمام من سابع دولة عربية وكانت حينها دولة الكويت بتاريخ 
د تاريخ المصادقة عليها لالشارة فان الجزائر وقعت على االتفاقية منمن االتفاقية،  1فقرة  18األجل الذي تنص عليه المادة 

  اال انها لم تصادق عليها الى يومنا.
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أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه اخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خالفا لما 
 .1تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر" 

منها على الزام الدول  18الى تفصيل أكثر من خالل النص بالمادة  فيما اتجهت االتفاقية
بتجريم أفعال غسل األموال، وفصلت في هذا الشأن بالقول: " تتخذ كل دول طرف، وفقا 
للمبادئ األساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من  أفعال 

 غسل األموال اآلتية:
 ،االموال أو حيازتها أو استخدامها أو ادارتها أو حفظها أو تبديلها أو استثمارهااكتساب  -8

اذا كانت متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة 
 وذلك بقصد اخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها مع العلم بأنها عائدات اجرامية. ،أصلية

ل أو نقلها اذا كانت متحصلة من احدى الجرائم المنصوص تحويل أو استبدال األموا -1
عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية وذلك بقصد اخفاء أو تمويه طبيعتها أو 

 مصدرها مع العلم بأنها عائدات اجرامية.
اخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لألموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو  -9

 أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع مع العلم بأنها عائدات اجرامية. حركتها
  2االشتراك في ارتكاب اي فعل من األفعال السابقة أو المحاولة أو الشروع في ذلك." -1

في تعريف االتفاقية العربية لمكافحة تبييض األموال أنه حافظ على نفس النسق المالحظ 
، اال أنه تجدر اإلشارة ان المادة األولى من 8الفقهي إلتفاقية باليرمو، وذلك في نص المادة 

اإلتفاقية تضمنت بداية اإلشارة الى ان األفعال المصدر لألموال غير المشروعة محل التبييض 
                                                           

ديسمبر  18من االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب المصادق عليها بتاريخ  1المادة األولى فقرة  1
الشبكة القانونية العربية  –إدارة الشؤون القانونية  –، األمانة العامة لجامعة الدول العربية 1181

www.arablegalnet.org  82:91على الساعة  11/18/1111بتاريخ ، اطلع عليه.   
، 1181ديسمبر  18المادة التاسعة من االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب المصادق عليها بتاريخ  2

،  www.arablegalnet.orgبية الشبكة القانونية العر  –إدارة الشؤون القانونية  –األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
 .82:91على الساعة  11/18/1111اطلع عليه بتاريخ 

http://www.arablegalnet.org/
http://www.arablegalnet.org/
http://www.arablegalnet.org/
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خالفا لما تنص عليه " و "  " أي فعلا صفة الجريمة، بنصه على مصطلحي ال يشترط فيه
وهو ما يتوافق مع التوجه الحديث الذي يجعل فقط من مخالفة  ،" القوانين والنظم الداخلية

االموال المحصلة االلتزامات القانونية محل لتبييض األموال، اال أن اشتراط اإلتفاقية العربية 
األموال المتحصلة من إحدى جرائم المنصوص عليها في نظام الدولة تجريم األفعال غسيل 

( يجعلنا نطرح التساؤل حول التناقض الموجود في اإلتفاقية ؟ أو أن 8فقرة  8الداخلي  المادة 
 المشرع العربي لم يلقي باال للمنهج الفقهي ووقع في فخ الصدفة.

تناولت االتفاقية في المادة : 1ومكافحته اتفاقية منظمة االتحاد االفريقي لمنع الفساد -ثانيا
السادسة تعريف غسل عائدات الفساد: " تقوم الدول األطراف باعتماد اجراءات تشريعية 

 إلدراج األعمال التالية ضمن األعمال اإلجرامية: -إذا لزم-وغيرها من االجراءات 
ائدات لجريمة تحويل اي ممتلكات أو التخلص منها مع العلم أن هذه الممتلكات من ع  - أ

فساد أو جرائم ذات صلة وذلك لغرض اخفاء المصدر غير الشرعي لهذ الممتلكات أو لغرض 
مساعدة أي شخص مشترك في ارتكاب الجريمة على التهرب من العواقب غير القانونية 

 المترتبة على فعله.
دات اخفاء الحقيقة بشأن طابع أو مصدر أو موقع أو موقع الممتلكات التي تعتبر عائ - ب

لجريمة فساد أو جرائم ذات صلة أو الترتيبات المتخذة للتخلص من هذه الممتلكات أو نقلها أو 
 تحويل ملكيتها أو أي حقوق متعلقة بها.

شراء أو اقتناء أو إستخدام اي ممتلكات مع العلم وقت إستالمها بأن هذه الممتلكات تعتبر  - ت
 . 1عائدات لجريمة فساد أو لجرائم مرتبطة به"

                                                           
في الدورة العادية الثانية  لجمعية منظمة االتحاد االفريقي في  1119جويلية  88تمت المصادقة على االتفاقية في تاريخ  1

مابوتو بالموزنبيق، بناءا على االعالن المصادق عليه من قبل االتحاد األفريقي في دورته األولى في دوربان بجنوب افريقيا 
بلوزاكا  99يات اجتماع رؤساء الدول والحكومات لمنظمة االتحاد افريقي في دورته ، وبناءا على توص1111في جويلية 

، https://au.int/fr/treatie اطلع عليها من موقع، 1112أوت  2دخلت حيز النفاذ بتاريخ  ،1118بزامبيا في جويلية 
 .8:81على الساعة  1111جانفي  91بتاريخ 
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تجدر اإلشارة أن االتفاقية االفريقية في مادتها األولى عرفت عبارة عائدات الفساد بالنص 
علي: " األصول بأي نوع كانت، سواء منها المادية أو غير المادية، المتداولة أو الثابتة، 
الملموسة وغير الملموسة، وأي سند قانوني أو وثيقة قانونية تثبت ملكيتها، أو إثبات الفوائد 

 لمتعلقة بهذه األصول والتي تم الحصول عليها نتيجة عمل من أعمال الفساد".  ا
اعتبار ان بان تعريف غسيل األموال وفق المشرع اإلفريقي حصره في جرائم الفساد، المالحظ 

اإلتفاقية تخص مكافحة الفساد، مخالفا بذلك توصيات إتفاقية باليرمو أو توصيات مجموعة 
وعدم إقتصارها على نوع محدد من  ،ضرورة توسيع دائرة التجريمالعمل المالي بخصوص 

الجرائم،  ما يجعلنا قول في هذا اإلطار ان على اإلتحاد األفريقي تخصيص صك تشريعي 
خاص بجريمة تبييض األموال كما فعلته كافة المنظمات الدولية واإلقليمية في إعطاء قيمة 

 قانونية في مكافحة الظاهرة. 
 11الصادرة بتاريخ  8881تعتبر االتفاقية األوروبية لسنة : قيات المجلس األوروبياتفا -ثالثا

المسماة اتفاقية ستراسبورغ مرجعا هاما في مكافحة تبييض األموال، باعتبارها  8881نوفمبر 
وتم  ،نظمت القواعد المتبعة في تعقب وضبط ومصادرة العائدات المتحصلة من الجريمة

ألوروبية المتعلقة بغسل وبحث ومصادرة العائدات المتأتية من الجريمة، إلغاؤها باإلتفاقية ا
 8بفارسوفي، دخلت حيز النفاذ بتاريخ  1112ماي  82صادرة عن المجلس األوروبي بتاريخ 

فان االتفاقية عالجت على نطاق  8881، وانه خالف على اتفاقية فيينا لسنة 1111ماي 
، موافقة بذلك توصيات إتفاقية 2الت كل الجرائمواسع مجال التحري وكشف ومصادرة متحص

                                                                                                                                                                                     
 88اتفاقية منظمة االتحاد االفريقي لمنع الفساد ومكافحته المصادق عليها بتاريخ  االفريقيةالمادة السادسة من االتفاقية  1

على  1111جانفي  91، بتاريخ  https://au.int/fr/treatieمن موقعبمابوتو بالموزنبيق، اطلع عليها  1119جويلية 
 .8:81الساعة 

 .11، صالمرجع السابقخضر، دمحم بن األ 2

https://au.int/fr/treatie
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باليرمو وتوصيات مجموعة العمل المالي، كما نشير أن اإلتفاقية لحقها عدة صكوك تطبيقية 
 .  1خاصة بالوقاية من استعمال النظام المالي لهدف غسيل األموال 8888منها تعليمة سنة 

: " يعتمد كل طرف ما قد يلزم من ـمنها ب 2عرفت االتفاقية االطار غسل األموال في المادة 
تدابير تشريعية وتدابير أخرى إلضفاء الطابع الجرمي وفًقا لقانونها الداخلي لألفعال المرتكبة 

 عمديا وهي:
تحويل أو نقل الممتلكات نع العلم بأنها عائدات، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير  -8

في ارتكاب الجريمة األصلية لإلفالت من المشروع للممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط 
 اآلثار القانونية ألفعاله.

إخفاء أو تمويه طبيعة أو مصدر أو الموقع أو التصرف الفعلي أو نقل أو ملكية الحقيقة  -1
 للممتلكات أو الحقوق ذات الصلة بها ، مع العلم بأناه تشكل عائدات.

 وتخضع لمبادئها الدستورية والمفاهيم األساسية للنظام القانوني للدول:    
اكتساب أو حيازة أو استخدام الممتلكات مع علم المالك أو الحائز أو مستعملها وقت  -9

 األفعال أنها تشكل عائدات.
المشاركة في أي من الجرائم المقررة بموجب هذه المادة، أو تكوين جمعية، إتفاق،  -1

 .2أو التواطؤ في تقديم المساعدة ، المشورة في ارتكاب األفعال المذكورة"  محاولة،
بأنه  Produitمن االتفاقية مصطلح "العائدات" ترجمة للمصطلح  8فيما عرفت المادة 

، وهذا االمتياز قد يتشكل من أي الممتلكات قتصادي المتحصل من الجرائماالمتياز اال

                                                           
المتعلقة باستعمال النظام المالي لهدف غسيل األموال  8888جوان  81لمجلس أوروبا الصادرة في  911-88التعليمة  1

 .  849-2015والملغاة من جديد بالتعليمة 1112-21الملغاة بالتعليمة رقم  1118المعدلة سنة 
 11تفاقية األوروبية المتعلقة بغسل وبحث ومصادرة العائدات المتأتية من الجريمة، صادرة عن المجلس األوروبي بتاريخ إ 2

دول، عوضت  9باكتمال نصاب التصديقات ب  8889سبتمبر  8ستراسبورغ، دخلت حيز النفاذ بتاريخ  8881نوفمبر 
 82دات المتأتية من الجريمة، صادرة عن المجلس األوروبي بتاريخ وبحث ومصادرة العائاتفاقية األوروبية المتعلقة بغسل 

اطلع   https://www.coe.int/frالمنشورة على الموقع  1111ماي  8بفارسوفي، دخلت حيز النفاذ بتاريخ  1112ماي 
 .81:11على الساعة  1111جانفي  91عليه بتاريخ 
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، وبالفقرة  ب( تعرف الممتلكات بأنها " تشمل الممتلكات من "لمحددة الفقرة ب من هذه المادة ا
، وكذلك التصرفات أو بيعة، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو غير المنقولةأي ط

 .1السندات القانونية التي تثبت ملكية أو حق عليها " 
اتفاقية فارسوفي للعلم فان االتفاقية المذكورة تم تحيينها من قبل المجلس األوروبي بموجب 

، وأصبح 1111ماي  18، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1112ماي  82الصادرة بتاريخ 
، أما 8تعريف تبييض األموال أو تحديد األفعال المجرمة في هذا االطار مذكور نص المادة 

في المادة  تعريف "العائدات" يتغير عدا بإضافة تعريف مصطلح العائدات و الممتلكات فلم 
قتصادي المتحصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة بأنه االمتياز االليصبح:" 

، وهذا االمتياز قد لجريمةأو تم الحصول عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب ا
 .2يتشكل من أي الممتلكات المحددة الفقرة ب من هذه المادة"

 
 على صعيد التشريع الداخليالفرع الثالث: تعريف تبييض األموال 

سعت الجزائر في محاربة الجريمة المنظمة بوتيرة بطيئة نوعا ما مقارنة بتطور السريع للجريمة 
الى عدم اإلستقرار األمني والسياسي سنوات  ويرجع ذلكوأساليب مكافحتها الدولية واإلقليمية، 

االموال، فأول ما صادقت الجزائر ، الفترة التي عرفت ازدهار في تشريعات غسيل 3التسعينيات
، ثم 88114بالمصادقة بتحفظ على إتفاقية فيينا  8882على صك يعنى بالجريمة كانت سنة 

ازدادت وتيرة إهتمام المشرع الجزائر بمكافحة الظاهرة في مطلع القرن الواحد والعشرون من 

                                                           
تفاقية األوروبية المتعلقة بغسل وبحث ومصادرة العائدات المتأتية من الجريمة، صادرة عن إالمادة األولى فقرة أ و ب من  1

 ستراسبورغ. 8881نوفمبر  11المجلس األوروبي بتاريخ 
ية من الجريمة، صادرة تفاقية األوروبية المتعلقة بغسل وبحث ومصادرة العائدات المتأتالمادة األولى فقرة  أ( و  ب( من ا 2

،  1111ماي  8بفارسوفي، دخلت حيز النفاذ بتاريخ  1112ماي  82عن المجلس األوروبي بتاريخ 
https://www.coe.int/fr   88:89على الساعة  1111جانفي  91اطلع عليه بتاريخ. 

 .19دمحم بن األخضر، المرجع السابق، ص  3
 .11/18/8882المؤرخ في تاريخ  82/18بموجب المرسوم الرئاسي رقم  4
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إضافة الى سن  ،11111خالل تعديالت مست قانون العقوبات واإلجراءات الجزائية سنة 
قانون خاص بجريمة تبييض األموال، وهو ما نشيد به من خالل سن قانون مستقل يولي 

 لألهمية البالغة للظاهرة وتفاصيلها.
 وتمويل األموال تبييض من بالوقاية المتعلق 182-12 رقم من القانون  1أشارت المادة 

بـأنها مجموعة العمليات المشار إليها جريمة تبييض األموال الى تعريف ل ومكافحتهما اإلرهاب
، هذه األخيرة تجد المادة العلمية القانونية مأخوذة 3مكرر من قانون العقوبات 918بالمادة 

المسماة  1111لسنة   من االتفاقية األممية لمكافحة الجريمة المنظمة 12حرفيا من المادة 
 ، كاآلتي بيانه:Palerme4اتفاقية 

أو  نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، وذلك بغرض إخفاء تحويل الممتلكات أو -
غير المشروع لتلك الممتلكات، أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب  تمويه المصدر

 .منها هذه الممتلكات على اإلفالت من اآلثار القانونية ألفعاله األصلية التي تحصلت الجريمة
فيها  للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية -

 .أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية
اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها  -

 تشكل عائدات اجرامية.

                                                           
المتضمن  8822جوان  1المؤرخ في  22/822المعدل لألمر  1111نوفمبر  81المؤرخ في تاريخ  81-11القانون  1

بالجنايات إدراج ضمن الفصل الثالث المعنون أين تم ، 1111سنة  98الصادر بالجريدة الرسمية رقم  ،قانون العقوبات
 (.9مكرر  918مكرر الى  918مواد    1والجنح ضد األموال ، قسم سادس مكرر بعنوان تبييض األموال يضمن 

المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، الجريدة  2005فيفري  6المؤرخ في  05-01لقانون ا 2
 .1112، سنة 11الرسمية عدد 

المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم بموجب القانون 1966جوان  08المؤرخ في 66-156األمر رقم  3
 .1111سنة  98الصادر بالجريدة الرسمية رقم  1111نوفمبر  81المؤرخ في  11-82

بموجب المرسوم والمصادق عليها من الجزائر  1111إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة  4
 . 1111-11-12بتاريخ 22-11الرئاسي رقم 
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 رائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر علىالمشاركة في ارتكاب أي من الج -
سداء المشورة  ارتكابها، أو محاولة ارتكابها، والمساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وا 

 بشأنه." 
تجدر االشارة، وبنفس النهج الذي اتبعته اتفاقية بالرمو، فان المشرع الجزائري عرف العائدات 

المتعلق بمكافحة الفساد، إذ تنص على  18-12فقرة ز من القانون  11االجرامية في المادة 
أن : " العائدات اإلجرامية كل الممتلكات المتأتية و المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير 

المالحظ في تعريف المشرع لجريمة تبييض األموال انه ، و  1مباشر في ارتكاب الجريمة "
نسخ عناصر أو األركان المادية لجريمة تبييض األموال اعتمد في المواد المذكورة أعاله على 

لمكافحة المخذرات، اال أنه اتخذ من  8811من اتفاقية فيينا  12وفق ما نصت عليه المادة 
الن تكون الركن  اعتبر كافة الجرائم صالحةو موسع كأساس لتحديد نطاق الجريمة التعريف ال

م يتضمن التطور الفقهي والقانوني الذي ، اال ان التعريف التشريعي لالمفترض للجريمة
إستحدثته عديد التشريعات الغربية التي تعتبر حتى مخالفة اإللتزامات القانونية من قبيل 

 االفعال التي تكون مصدرا ألفعال تبييض الألموال.
   
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 88المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية عدد  1112فيفري  11المؤرخ في  18-12القانون  1

 .1112سنة 
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 المطلب الثالث: التكييف القانوني ألفعال تبييض األموال
ان عملية التكييف القانوني هي من األدوات القانونية المستعملة من قبل الباحث أو القاض 

ما و وصف القانوني للفعل محل الدراسة ، بغرض إعطاء الةتطبيق مبدأ الشرعي بغرض ذهنيا
يقابله من أوصاف تشريعة، بإعتبار أن الفعل المرتكب اذا لم تشمله أحد دوائر األوصاف التي 

التشريع الجنائي العقابي المبينة ألركان وعقوبة الجريمة، يجعل من الفعل عمال يتضمنها 
التكييف القانوني في المواد الجنائية هو عالقة النص القانوني باألفعال، برد الجريمة ، و 1مباحا

الى الفصيلة التي تنتمي اليها، أو تحديد الموضع القانوني للواقعة من بين الوقائع التي تشترك 
 . 2االسم القانوني الواحدفي 

إلعتبارات منهجية بحتة سوف نتناول األوصاف التقليدية المنصوص عليها في القانون العام 
  من خالل مدى تطابقها مع العناصر المادية التي تكون جريمة تبييض األموال، بإعتبار أن

ر المشروع ال لفقه التقليدي كان يرى ان عدم تجريم أفعال غسل األموال ذات المصدر غيا
بإعتبار أن المجرم يكون فاعال أصليا في جريمة إخفاء األشياء  ،يعف الفاعلين من العقاب

ما يكون مساهما أو منفذا أو محرضا للجريمة األصلية ، 3المحصلة من جنحة أو جناية، وا 
يه في وهو ما سنتناوله في الفرعين األوليين، ثم نصل في الفرع األخير الى اإلتجاه المستقر عل

 الفقه المعاصر في إعطاء التكييف القانوني ألفعال غسيل األموال.
 
 
 
 
 

                                                           
 .29دمحم نصر دمحم، المرجع السابق، ص 1
، 8002، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، -راسة مقارنةد –محمود عبد ربه القبالوي، التكييف في المواد الجنائية  2

 .82ص  ،اإلسكندرية
 .93دموش حكيمة، المرجع السابق، ص 3
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 الفرع األول: تبييض األموال باعتباره مساهمة جنائية
تعد النظرية التقليدية في تكييف أفعال غسيل األموال على اعتبارها من أفعال اإلشتراك في 

القانوني، والتي تعتمد على مبدأ كفاية النصوص الجريمة أولى التكييفات التي ظهرت في الفقه 
 القانونية في التشريع العقابي لمواجهة أفعال تبييض األموال.

إفترض أصحاب النظرية إخضاع غسل األموال الى  : مضمون النظرية ومبرراتها -أوال
وصف المساهمة الجنائية التبعية، الذي يتضمن إسهام أفراد من غير الفاعليين األصليين 
للجريمة لألصلية، للوصول بالنشاط الى الغرض المطلوب، وتأخذ في ذلك صورا ثالث: 

 .1اإلتفاق –التحريض  –المساعدة 
ا عدم اإلشتراك المباشر في إرتكاب الجريمة، بل يشمل أو المساهمة في الجريمة يقصد به

المسهلة أو المنفذة لها، كما تشمل المساهمة أفعال التحريض، مع ضرورة علم المشارك في 
الجريمة بها وقت إرتكاب األفعال، كما نذكر أن الفقه الفرنسي توسع في مفهوم المساهمة 

ل أين اعتبر حتى المساندة المعنوية لفكرة إجرامية استنادا الى االجتهاد القضائي في هذا المجا
، كما عرفت بأنها:" نشاط يرتبط بالفعل اإلجرامي، ونتيجة برابطة سببية 2من قبيل المساهمة

، وبهذه المفاهيم تكون 3دون أن يتضمن تنفيذا للجريمة أو قياما بدور رئيس في إرتكابها"
من خالل صوره الثالثة الممثلة في المساعدة  نشاط إجراميالجنائية قائمة بوجود  المساهمة

بارتكاب الفاعل األصلي للجريمة، مع وجود  النتيجة اإلجراميةواالتفاق والتحريض في إتيان 
معنوية بين كافة الفاعلين مساهمين وفاعلين أصليين، مع ضرورة النص على  رابطة سببية

 . 4الركن الشرعي في التشريع حتى تكون معاقب عليها
                                                           

 .11دمحم نصر المرجع السابق، ص  1
 .821 – 828، الجزائر، ص 1111أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الطبعة السادسة  2
 .12الدليمي مفيد نايف، المرجع السابق ، ص   3
حصر المشرع الجزائري صور المساهمة أو اإلشتراك كما أطلق عليه في صورة واحدة تتمثل في المساعدة أو المعاونة  4

من قانون العقوبات: " يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك إشتراكا  مباشرا لكنه ساعد بكل الطرق أو  11في المادة 
عاون الفاعل األصلي أو الفاعلين على إرتكاب األفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها بعلمه بذلك " ، معتبرا 
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نادا الى التأصيل القانوني لوصف المساهمة ارتأى الفقهاء أنه من أجل تطابق المساهمة است 
على أفعال غسيل األموال البد من توافر ضوابط قانونية يمكن تلخصها في النقاط اآلتي 

 بيانها:
ها ، ومثالرا للجريمة األوليةأن يكون فعل غسيل األموال بإعتباره مساهمة سابقا أو معاص -

( بنقل أو تحويل األموال المحصلة عن صفقة شخص طبيعي أو معنوي  بنك أن يقوم
 اإلتجار بالمخذرات.

أن تكون المساهمة في صورة فعل سلبي، وهي الصورة التي تنطبق في المساهمة أو  -
اإلشتراك البنكي، أين يقوم البنك في نفس المثال سابق باإلمتناع عن القيام بالواجب 

التي تم إيداعها في  ،لتحري عن تبرير المصدر الشرعي لألموالالمفروض عليه قانونا با
 حساب العميل الذي يتبين فيما بعد أنها كانت ثمن المبيع لصفقة المخذرات.

ع هذا طاان انق حتمية توافر الرابطة السببية بين أفعال الشريك والجريمة األصلية، اذ -
غريبا عنها، ومثاله أن يقوم الحبل المعنوي يجعل من نشاط الشريك في الجريمة فعال 

شخص ما بنقل األشخاص المذكورين في المثال السابق مع حقائبهم التي تحتوي مبالغ 
ضخمة الى مقر البنك من دون علمه بصفقة  تسديد المخذرات، يجعله مساهم عرضي تفتقد 

يمة، فال أفعاله المسهلة الرتكاب الجريمة الى الركن المعنوي والرابط الذهني في علمه بالجر 
، اذ يشترط في تحقق المساهمة التبعية ترافق المساهمة المادية 1يكون محال للمساءلة

مساهمة أخرى معنوية تتحقق بقيام رابطة ذهنية معنوية تجمع الفاعل األصلي والشريك في 
 . 2الجريمة

                                                                                                                                                                                     

من قانون العقوبات صورة من صور الفاعل األصلي، وأدرج صورة لإلشتراك تتمثل في اإلعتباد  18التحريض في مادته 
 العقوبات. من قانون  19على تقديم مسكن للمجرمين في المادة 

 .18دمحم نصر دمحم، المرجع اسابق، ص  1
 .18دموش حكيمة، المرجع السابق، ص  2
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 إال أن الفقه خلص الى نتيجة قصور هذه النظرية في إستيعاب التكييف القانوني لجريمة
 غسيل االموال وذلك لمبررات نتناولها في اآلتي بيانه.

لم يتمكن التكييف القانوني : قصور تكييف غسيل األموال بإعتباره مساهمة جنائية -ثانيا
تمتع بها هذ النوع من الجرائم المالية، يالخصوصية التي يض األموال من إستيعاب ألفعال تبي

ويمكن اختصار أهم األوجه الموضوعية  ما جعل النظرية تتعرض لنقد سبب تالشيها،
 :1واإلجرائية فيما يلي

ال و يتعلق بطبيعة األفعال المادية أو السلوك اإلجرامي لغسيل األم قصور موضوعي:  -8
ذات المصدر غير المشروع، والتي أحبطت إمكانية تكييفها بوصف المساهمة الجنائية، سواء 

 :من خالل
اذ ان غسيل األموال يكون الحقا في الغالب للجريمة األصلية على  :الزمن المعتد فيه - أ

 .خالف اإلشتراك الذي يكون  سابقا أو معاصرا لألفعال األصلية
في أفعال تبييض األموال التي تكون الحقة عن الفعل  :العالقة السببية المنقطعة -ب

 .نشأة له وبالتالي غير مساهمة فيهاألصلي، فال تكون م
باعتباره يتطلب في الغالب فعل إيجابي من المساهم  :فعل االشتراك في حد ذاتهطبيعة  -ج

فأفعال المساهمة ال يمكن بأي حال من االحوال أن تكون عن طريق اإلمتناع  في الجريمة،
،  وغالبا هذه الصورة تنطبق على البنك والمؤسسات المالية التي بسلوكها السلبي 2أو اإلهمال

ن التحري والبحث في المصدر غير المشروع لألموال المودعة لديه، أو من خالل اإلمتناع ع
إهمال العون البنك عن اإللتزام باإلخطار بالشبهة الى هيئات الرقابة، تسمح بإستعمال 
القنوات البنكية كوسيلة لتبييض األموال، وهو ما من شانه أن يؤدي الى إفالت الفاعلين في 

 .3للبنوك الجريمة أي المسؤولية الجزائية
                                                           

 .819-811ص ، خالف بدر الدين، المرجع السابق 1
 .21خوجة جمال، المرجع السابق، ص  2
 متناع أكد القضاء الفرنسي على هذه النقاط : أن المساهمة ال تقوم إال بسلوك إيجابي ال يكفي فيها مجرد اإل 3
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متعلق بخصوصية أفعال غسيل األموال التي من شانها عدم التمكين  قصور إجرائي: -3
من إعمال نظرية اإلجرام بطريق اإلستعارة، إذ أن اإلشتراك يقتضي إنتقال الظروف التي 
تحيط بالفاعل األصلي الى المساهم وتحول حتى عن عقابه، ومثالها أسباب اإلباحة لتقادم 

ي تمتد بصفاتها هذه المساهم التبعي وتمنع عقابه، وهو الدعوى العمومية والعفو الشامل، والت
يؤدي تقادم  ،ماال يستقيم في جريمة تبييض األموال اذ اعتبرناها من قبيل المساهمة الجنائية
الى اإلمتداد  ،1الدعوى العمومية في جريمة السرقة بمرور ثالث سنوات من تاريخ ارتكابها

تجة عن الجريمة، وبالتالي إفالت المبيضين من الى الفاعل في جريمة غسيل األموال النا
 العقاب.

كما نجد قصورا إجرائيا آخر مهما في مجال الجهود الدولية في مكافحة الجريمة وفق ما 
تنص عليه اإلتفاقيات الدولية، اذ ان وصف تبييض األموال مساهمة تبعية قد يشكل عائقا 

عابرة للحدود، قد يحصل وأن ترتكب الجريمة في تتبع المجرمين جزائيا، اذ باعتبارها جريمة 
األصلية في دولة ليست تلك نفسها الدولة التي تقع على أراضيها أفعال المساهمة   تبييض 
االموال(، وان االختصاص القضائي في الدولة محل المتابعة بغسيل األموال ال يمكنها حق 

 ألصلية باعتباره مجرد فعل إشتراك.المتابعة في إقليم الدولة األولى مكان ارتكاب الجريمة ا
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 cass.crim 22/07/1997 – Dalloz 1997 . p92 فيما أدان القضاء الفرنسي مدير بنك بصفته مساهم لقيامه ، )
فرنك فرنسي بالرغم  811و  21فرنك فرنسي مقابل أوراق أخري من صنف  211بصرف أوراق نقدية لعميل من صنف 

، أي القضاء عاقب على  تمكن من تهريب هذا المبلغ الهاممن تدرعه بإحترامه بواجب السر المهني، بسبب أن العميل 
 ( Cour d’appel de paris 30/6/1977 . Dalloz 1978 p 325)السلوك السلبي للبنك. 

 من قانون العقوبات تتقادم الدعوى العمومية في مادة الجنح بمرور ثالث سنوات من تاريخ ارتكاب الجرم. 1تنص المادة  1
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 الفرع الثاني: تبييض األموال باعتباره صورة لإلخفاء
بعد ثبوت قصور التكييف القانوني لتبييض األموال بإعتباره صورة من صور المساهمة 
جرائية ، لجأ الفقه الى تكييف ثان محاوال الحفاظ على مبدأ  الجنائية العتبارات موضوعية وا 

إستيعاب  من أجل ،قانون العقوباتفي كفاية النصوص التجريمية العامة المنصوص عليها 
جهة إفالت المجرمين من العقاب، فكانت جريمة إخفاء أشياء اأفعال غسيل االموال ومو 

 لة من جنحة أو جناية هي المالذ البديل للتكييف القانوني. صمح
إن تطور نظرية اإلخفاء وتوسع مدلولها في القضاء : مضمون النظرية ومبرراتها -أوال

الضيق به الذي يؤدي بالمدلول وعدم التقيد  ،مصطلحالفرنسي تحت مبررات أن التوسع في ال
الى اإلفالت من العقاب على نحو يضر المصلحة العامة، مكن التكييف القانوني لتبييض 
األموال باعتباره صورة من صور اإلخفاء من إزاحة التكييف القانوني باعتبارها صورة من 

 صور المساهمة الجنائية.
غير متوقعة، وعرف اإلخفاء"   الفقه القضائي الفرنسي بلغ حدودان إتساع مدلول اإلخفاء في ا

حيازة الشيء بأي شكل كان ويستوي فـي ذلك أن تكون الحيازة مستترة أو ال تكون كذلك "، 
لم تتم الحيازة المادية له  وتداول المتحصل من الجريمة ولالو  ،اصبح يشمل التوسط في البيعو 

من قانون العقوبات  919فعليا من قبل الوسيط، فيما المشرع الجزائري نص عليها بالمادة 
، ويضرب مثال واقعي لذلك أنه يعتبر مخفيا 1مكتفيا ذكر السلوك المادي المعاقب عليه

ة بذات متحصلة من جنحة السرقة من يقطن منزال وهو عالما بوجود أشياء مسروق ألموال
المنزل التعود ملكيتها له ولم يقم حتى بإستعمالها، ناهيك عن مجرد اإلنتفاع أو إستعمال 

، كما وصل حد اإلتساع الى قيام جنحة 2أشياء المخفية مع العلم بمصدرها غير المشروع

                                                           
متحصلة من جناية أو جنحة  من قانون العقوبات : " كل من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو 919نصت المادة  1

وهو نص عام ال يمنع من تطبيق  في مجموعها أو جزء منها يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة مالية "
 ناتجة عن جرائم. وتكييف نشاط تبييض األموال عليه باعتبارها محلها أموال

 .29خوجة جمال، المرجع السابق، ص  2
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اإلخفاء حتى بالنسبة بمجرد اإلطالع على مضمون مستند ذو طابع سري عن طريق 
، ويشمل اإلخفاء حتى األشياء المعنوية ذات القيمة االقتصادية 1له استنساخ صورة ضوئية

أو األدبية، كالمعلومات االلكترونية المخزنة في الوسائط أو أجهزة اإلعالم اآللي التي كانت 
 .2محل جريمة إختالس

تعود خلفية إستيعاب جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة لجريمة تبييض األموال الى 
لنظري في العناصر المادية والمعنوية المشكلة ألركان الجريمتين والتي نوجزها فيما التشابه ا

 :3يلي
بإعتبار أن  :تقارب النشاط اإلجرامي في جريمة تبييض األموال الى جريمة اإلخفاء -8

لجريمة اإلخفاء يستند الى قيام الفاعل بحيازة مال منقول مملوك للغير،  السلوك المادي
محصل من جريمة   المشرع الجزائري كما سبق ذكره حصر األموال المتحصلة من الجنايات 
أو الجنح(، مع علمه بطبيعة هذا المال، وال تهم سبب الحيازة   أكانت بعقد أو غيره من 

شترط الحيازة المادية القانونية، فمجرد القبول لحيازة المال محل التصرفات القانونية(، كما ال ت
تعد اموال مادية  محل اإلخفاءاإلخفاء تغن عن السيطرة المادية عليه، كما ان كون طبيعة 

أو معنوية  غير مادية(، يمكن من تتبع محصالت الجرمية في أي صورة كانت عليها من 
 .4ديدة أو األنشطة التجارية المختلفةخالل الحسابات والعمليات المصرفية الع

ان عمليات إيداع ونقل وتحويل األموال ذات المصدر غير المشروع لدى البنك مع علم 
األخير بمصدرها، ال يحول دون تطبيق أحكام جريمة اإلخفاء وفق المدلول سابق الشرح على 

 الشخص المعنوي باعتباره فاعال أصليا.
                                                           

 .881عبد السالم حسان، المرجع السابق، ص  1
بكلية  1189-1182فاطمة الزهراء ليراتني، المواجهة الدولية لجريمة تبييض األموال، مذكرة دكتوراه نوقشت بسنة  2

 .921الحقوق، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة ، ص
 .991-929المرجع نفسه، ص  3
دموش حكيمة، التكييف القانوني لجريمة تبييض األموال، مقال منشور بالمجلة األكاديمية للبحث القانوني، تصدر عن  4

 .81، ص 1188، سنة 1كلية الحقوق بجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، العدد 
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وهي أكبر نقطة متشابه فيها،  :العيني على الجريمتينإمكانية تطبيق فكرة الحلول  -3
باعتبار التكييف يمنح للمجرمين مكنة تدوير األموال واعادة استثمارها، اذ أن القضاء إستقر 
على فكرة متابعة ومالحقة األموال غير المشروعة على أي صورة كانت عليها، ويجعل من 

وتمليكها باسم شخص  ،عقارية أو منقولة تحويل األموال الناتجة عن السرقة الى ممتلكات
آخر غير الفاعلين األصلين في الجريمة األصلية أو اإلخفاء يتيح من مصادرتها مع 

 . 1االحتفاظ بحق الغير في الرجوع حسب ما ان كان حين النية أو سيء  حسب العلم(
بإعتبار  :وجود فكرة إستقاللية جريمة اإلخفاء وتبييض األموال عن الجريمة األصلية  -2

ان التكييف القانوني يمنح عدم اشتراط علم الفاعل في الجريمة بظروف إرتكاب الجريمة 
األصلية وكذا عدم تأثره بها كما هو الحال في المساهمة الجنائية، وهو ما يكون نتيجة 
مساءلة الفاعل في اإلخفاء كما هو الشأن في تبييض األموال عن جريمة الجرمي باعتباره 

 .  2قل يشكل جريمة قائمة ، وهذا على خالف نظرية المساهمة كما تم تداوله سابقاكيان مست
بالرغم من التقارب الشديدة لجريمة : قصور تكييف غسيل األموال بإعتباره إخفاء -ثانيا

اال ان  تبييض األموال في تكييفها باعتبارها إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة،
سيما بتطبيقاتها على إرتكاب أفعال تبييض األموال من قبل البنوك التحليل الدقيق للنظرية 

 والمؤسسات المالية أظهر العديد من العيوب والعقبات نلخص أهمها:
ن عملية إيداع المبيض لألموال في حساب بنكي : إتعارض فكرة اإليداع البنكي والحيازة  -8

بإعتبارها  ،البنكية ال يجعل من األموال في الحيازة المادية للبنكأو تحويلها عبر القنوات 
تبقى في حساب ملك للعميل تقيد كامل العمليات باسمه ولحسابه حسب عقد الوديعة الذي 
يجمعها، فتقاعس البنك في االلتزام بمبدأ الحيطة والحذر والتحري عن مصدر األموال التي 

ل عنه مصرفيا، وال يمكن بأي حال من األحوال إعتباره يودعها زبائنه، يعتبر فعل سلبي يسأ
                                                           

بكلية الحقوق بجامعة الحاج لخضر باتنة  1119/1111خ مباركي دليلة، غسيل األموال، أطروحة دكتوراه نوقشت بتأري 1
 .821، ص 8
 .828المرجع نفسه، ص  2
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كما هو الحال في تحويل األموال الى الخارج أو إعادة  ،نشاط إيجابي مكون لجريمة اإلخفاء
استثمارها في مشاريع إقتصادية بنسبة فائدة معلومة للعميل، مع علمه بطبيعة الحال 

 . 1ه األموالذبالمصدر غير المشروع له
اذ أنه باعتبار ان جريمة إخفاء أشياء  :في الركن المعنوي للجريمتين تعارض جزئي -3

يتمثل في علم المخفي بكافة عناصرها من  ،معنوي الركن المتحصلة من جريمة تشترط توافر 
خالل السلوك اإليجابي الذي إرتكبه، وهو ما ال يستوي إرتكاب العناصر المادية عن طريق 

ممكن تصوره في جريمة تبييض األموال عبر القنوات الخطأ أو اإلهمال، وهو األمر ال
البنكية، أين البنك أو المؤسسة المالية التي تخالف االلتزامات المفروضة عليها في اطار 
الوقاية من غسيل األموال من قبل هيئات الرقابة، وبسبب خطأ مدير الوكالة البنكية في 

أو قيامه بتوطين بنكي لزبون دون  ،2ارسال إخطار الشبهة الى خلية اإلستعالم المالي
التحري في قائمة العمالء السوداء، تقوم مسؤولية البنك في تبييض األموال عن طريق 

 .3االهمال
بالرغم من التوسع في مدلول محل  :إنكار مبدأ عدم قابلية الحساب المصرفي للتجزئة -2

يض األموال واستيعاب النقدي واألشياء، ساهم في اقتراب تكييف تبي مالاالخفاء ليشمل ال
وصف تبييض األموال له، اال ان المبدأ في القانون الجنائي الذي يعتمد على عدم تطبيق 

                                                           
 .812بدر الدين خالف، المرجع السابق، ص  1
 18-12المعدل والمتمم للقانون رقم  89/11/1181المؤرخ في تاريخ  11-81من القانون  11نصت عليه المادة  2

 88، جريدة رسمية 1111نوفمبر  81ويل االرهاب ومكافحتهما مؤرخ في تاريخ المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتم
-11 التنفيذي ، ويرسل الى خلية االستعالم المالي التابعة اداريا لمصالح وزير المالية المنشئة بموجب المرسوم1112سنة 
سبتمبر  12لمؤرخ في  ا 192-11المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي  19/11/1111المؤرخ في تاريخ  819

 .1111، سنة 11، جريدة رسمية عدد  1111
 .991فاطمة الزهراء ليراتني، المرجع السابق، ص  3
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فصل األموال غير المشروعة المختلطة األموال المشروعة أعاق استخراج األموال غير 
 .  1االمشروعة التي سهل المبدأ اذابتها، أحال وأعاق تكييف تبييض األموال باعتبارها إخفاء

 الفرع الثالث: التكييف الحديث لتبييض األموال
ان مظاهر القصور التي شابت مختلف التكييفات التقليدية وجعلها غير مالئمة إلستيعاب 
نشاط تبييض االموال الذي اظهر خصوصية بارزة، ونظرا لألهمية التي أصبح توليها الجهود 

الجريمة، تطلب األمر تدخل تشريعي عن طريق التجريم الدولية والداخلية الوقاية ومكافحة آثار 
، وأصبحت جريمة تبييض األموال جريمة مستقلة ذات كيان تعمل المنظمات الدولية 2الخاص

 على توحيد مفهومه وأركانه.
ل أو عبمعنى الجريمة السابقة ألفعال التبييض، وهي كل فالعنصر األولي للجريمة:  -أوال

صيل أموال أو ممتلكات تمكن الفاعل من أضفاء الصبغة الشرعية نشاط إجرامي يمكن من تح
سواء أكانت محصالت مباشرة أو غير ، عليها من خالل السلوك اإلجرامي لغسيل األموال

 .3مباشرة من الجريمة   مع اقصاء المخالفات من نطاق العنصر المسبق أو المفترض(
وهي األفعال اإلجرامية التي يتم من خاللها تبييض : األموال تبييضجريمة إستقاللية  -ثانيا

األموال المحصلة من الجريمة األولية، وهما حسب الفقه الحديث جريمتان مستقلتان عن 
سواء في العناصر المكونة لالفعال المادية أو المعنوية، وانه ال يوجد اي بعضهما البعض 

إرتكابه الجريمة األولية، فهناك إزدواجية نص قانوني يشترك إدانة مبيضي األموال مع إشتراط 
في التجريم، ومنفصلتين عن بعضهما البعض الى حد تشكل كل واحدة منهما جريمة مستقلة 

                                                           
 .81دموش حكيمة، التكييف القانوني لجريمة تبييض األموال، المرجع السابق، ص   1
المتعلق بالوقاية من تبييض  18-12لمزيد من التفصيل في تجريم تبييض األموال عن طريق التشريع الداخلي   قانون  2

من قانون العقوبات الجزائري ( أو الدولي    9مكرر  918مكرر الى  918األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما وذا المواد 
توصيات مجموعة العمل المالي الثمان واألربعون  – 1119إتفاقية ميريدا  – 1111إتفاقية باليرمو  – 8811إتفاقيات فيينا 

 19الى المطلب الثاني تبييض األموال وفق التشريع من المبحث األول من الفصل األول من الباب األول صفحة  ( إرجع
 .11الى غاية صفحة 

3
 coralie ambroise-casterot, Droit Pénal spécial et droit pénal des affaires, 7 Edition, Gualino 

Édition 2019 , page  252. 
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بذاتها، كما النصوص القانونية ال تشترط إدانة مرتكب الجريمة األولية أو إثبات أركانها لتجريم 
هول في الجريمة األولية أو إنقضت أفعال تبييض األموال، اذ يمكن تصور بقاء الفاعل مج

 .1الدعوى العمومية إتجاه الفاعل األصلي
وهكذا إتجه الفقه والتشريعات الوطنية واإلتفاقيات الدولية الى تجريم التبييض كجريمة مستقلة 
بذاتها بنصوص خاصة كجريمة إقتصادية عالمية، وتم حسم الخالف بخصوص تفسير 

بين إعتبارها صورة من صور المساهمة أو جريمة تبعية تمثل  النصوص الجنائية التقليدية، ما
 .2في صور اإلخفاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Thierry Pouliquen, La lutte contre le blanchiment d’argent, promoculture –larcier, belgique, 

2014, page 155-156. 
دريس باخوية، جريمة غسل األموال ومكافحتها في القانون الجزائري دراسة مقارنة(،  مذكرة دكتوراه نوقشت بكلية الحقوق   2

  .812-812، ص1181-1188 ،تلمسان والعلوم السياسية جامعة أو بكر بلقايد
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 المبحث الثاني: تقنيات تبييض األموال

يعملون مجرمين ل زمنية مختلفة ومتقاربة بجهود تطورت أساليب تبييض أموال عبر مراح
بداية كانت األساليب تقليدية تعتمد على الإزالة آثار ومصدر رؤوس االموال القذرة، في  على

آليات تكنولوجية والكترونية يمكن إنتقلت الى جريمة المنظمة، ثم الفكر جمعية األشرار أو 
 .أجهزة الرقابة ها منإكتشافتحول دون استعمالها من قبل كل شخص دون مساعدة الغير 

شاطاتهم اإلجرامية أو غير يسعى مبيضو األموال الى إدماج األرباح المالية الناتجة عن ن
عدم لفت انتباه السلطات الرقابية، و القانونية،  اإللتزاماتمخالفة الناتجة عن المشروعة 

األخيرة تسعى بكافة الطرق الى التوصل الى مصادر األموال المخزنة لدى األشخاص، 
 ، عبارة استخدمها االمبراطورPecunia non oletالمعروف أن المال ال رائحة له و 

 98الى  28الذي حكم اإلمبراطورية في الفترة  Titus Flavius Vespasianusالروماني
الذي انتقد مشروعه بفرض الضرائب على قنوات  Titusميالدية، في محاولة اقناع إبنه 

صرف المياه القذرة، أين كان شرحه أن هدفه كان معرفة مصدر األموال التي ال رائحة لها 
 .1وليس الضريبة

عملون يإذن المعادلة بسيطة في مظهرها معقدة في تفاصيلها، مضمونها أن غاسلوا األموال 
تقنيات مختلفة إلخفاء الطبيعة غير الشرعية لألموال، فيما تسعى السلطات الرقابية المحلية 
والدولية الى اكتشاف وتجفيف هذه األدوات لمنع إدماج هذه االموال في الدورة االقتصادية 

، مستغلين بإستمرارتقنياتهم  يرمن مخاطر، وهو ما يدفع مبيضو األموال الى تطو  لما لها
براءات االختراع واالكتشافات المالية والتكنولوجية، ان عمليات غسل األموال تمر عبر غالبا 
عبر ثالث مراحل رئيسية، تضم كل واحد منها العديد من الخطوات، وتستقل بأسلوب وكيفية 

 .2إتمامها
                                                           

1
 Eric Vernier, op-cit, 4 édition,  page 7. 

عبد هللا عز بركات، ظاهرة غسيل األموال وآثارها اإلقتصادية واإلجتماعية على المستوى العالمي، مقال منشور بمجلة  2
  .118، ص 1اقتصاديات شمال إفريقيا تصدر عن جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، العدد 
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 األول: مراحل تبييض األموال المطلب
إتفق الفقه الغربي والعربي على أن عمليات غسيل األموال تمر عبر مسار ينطلق إنتهاءا 

الحقا إدماجها في الدورة  بارتكاب جريمة ما، ينتج عنه تحصيل أموال نقدية أو مادية، يتم
وتصرفات  إستخدام أساليب، ببغرض جعلها أموال ذات مصدر مشروع وشريف اإلقتصادية

 .قانونية أو مادية عبر وسائط بنكية أو إلكترونية
إن هذا المسار تمكن شراح القانون من ضبط مراحله الثالث، حدد الفقه التقليدي أن أي 
عملية تبييض لألموال يشترط لتمامها إكتمال هذه المراحل، اال أن الفقه الحديث وبعد 

خريج جامعة هارفرد األمريكية المتورط في عمليات غسيل  Juradoمذكرات الخبير المالي 
، توصل الى ان عمليات تبيض األموال التي تهدف Caliأموال الكارتل الكولومبي المسمى 

الى تغيير طبيعة االموال قذرة هي من تمر عبر مراحل ثالث، اال ان تلك العمليات التي يتم 
راحلها في مغير المشروع يمكن ان تختصر مصدر فيها تغيير شكل وطبيعة االموال ذات ال

 مرحلتين فقط.
من أجل تفصيل المفاهيم المثارة سوف نتطرق في الفروع الثالث الموالية مراحل عمليات 

 تبييض األموال.
 (Le Placementالفرع االول: مرحلة التوظيف )

الفاعلون من وكذا مصطلح "اإليداع "، يسعى  يستعمل كذلك الفقه الشرقي مصطلح "اإلحالل"
خالل هذه المرحلة الى إدخال رؤوس األموال ذات الطبيعة أو المصدر غير المشروع أو 
اإلجرامي في الدورة اإلقتصادية سواء بنفاذه الى بنك أو مؤسسة مالية داخل إقتصاد الدولة 

ضوا االموال على وفي هذه المرحلة يعمل مبي  ،1أو خارج موطنها األصلي الذي إكتسبت فيه
الى النظام المالي لتغيير شكل  ،إدخال األموال في شكلها النقدي الناتج عن جرائم مرتكبة

بإعتبار ان األموال في شكلها النقدي تعتبر من جهة  ،2النقود الى اإللكتروني األقل ظهورا
                                                           

 .11ليندا بن طالب، المرجع السابق، ص  1
2
 Eric VERNIER, opo-cit, 3 édition, page 51.  
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ومن جهة أخرى تشكل مصدر قلق على عاتق  ،وسيلة تبادل األكثر شيوعا في عالم اإلجرام
عدم قدرتهم على  خوفا من اكتشافها من السلطات الرقابية سيما في ظل ،المبيضي االمو 

تم نقل مكانها الجغرافي عن طريق نقلها بالتهريب الفعلي، أو تغيير يتبرير مصدرها، ف
طبيعتها من خالل عمليات شراء المجوهرات أو المطاعم أو الشركات المفلسة أو العقارات، 

البنكية في هذه المرحلة من خالل صب المبالغ المالية في  كما يتم نادرا إستعمال القنوات
أو في شكل ودائع لصعوبة التهرب من المراقبة البنكية، فهذه المرحلة  ،حسابات جارية

يداع  ،1تقتضي التخلي المادي عن رؤوس األموال المحصلة من النشاطات اإلجرامية وا 
المبالغ الضخمة في المؤسسات المالية يستوجب تواطؤ موظفي البنوك، وتعتبر المرحلة 
األكثر خطورة بالنسبة لغاسلي األموال لسهولة اكتشاف أمرها من السلطات الرقابية، كما ان 

ال  ،خاصة التهرب الضريبي 2تبييض األموال المحصلة من جرائم أصحاب الياقات البيضاء
هذه المرحلة، اذ يتم مباشرة تجميع األموال وتحويها الى الخارج في حسابات  يمرون عبر

 .3البنوك تضمن السرية المصرفية المطلقة
لالشارة فان هذه المرحلة تتم في البلد الذي إرتكبت فيه الجريمة ما يجعلها االكثر خطورة من 

 .4المشروعةالمراحل االخرى لوجودها بالقرب من المكان مصدر األموال غير 
 :5وتلخيصا لهذه األفكار فان نجاح هذه المرحلة يتطلب ثالث خطوات يتبعها المجرمون 

                                                           
 .812شبلي مختار، المرجع السابق، ص 1
في مؤلفاته المنشورة في الفترة ما بين   Edwin Sutherlandلفت الباحث في علم اإلجرام وعلم اإلجتماع األمريكي  2

، بانها تلك  Les crimes des cols blancsالى التصنيف الحديث للجرائم أصحابا الياقات البيضاء  8818- 8811
قتصادية مرموقة. لمزيد من التفصيل االطالع   :األفعال اإلجرامية المرتبكة من قبل أشخاص لهم مكانة إجتماعية وا 

Michel Dion, la Criminalité financiére ( prévention, gouvernance, et influences culturelles), de 
boeck, 1 er édition , 2011,bruxelles, page 16. 

، مقال نشر في مجلة دراسات إنسانية -بين القمع والوقاية –جريمة تبييض االموال في التشريع الجزائري ازير، آمنة ت 3
جتماعية،  جامعة وهران   .181، ص 1188، جوان 81، عدد 11وا 

4
 Marie-Paule LUCAS de LEYSSAC et Alexis MIHMAN, Droit pénal des affaires (Manuel 

théorique et pratique), édition Economica, paris, 2009,page 157. 
 .12ليندا بن طالب، المرجع السابق، ص  5
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بإستعمال أحد وسائط الدفع  ،إدخال رؤوس األموال الى النظام المصرفي بطريقة سرية -
 البنكية.

 القيام بعمليات التوظيف عن طريق تواطؤ أفراد او مؤسسات ذات سمعة طيبة. -
آمنة  ابية، باللجوء الى عمليات توظيفاالمكان عن منظار الهيئات الرقاالبتعاد قدر  -

  .، أو الجنات الضريبية   تقنيات نفصلها الحقا(Schtromphagesكتقنيات السنفرة 
 

 (Layeringالفرع الثاني: مرحلة التمويه )
وفصل وهي مرحلة تتم فيها قطع ، " Conversionكما يطلق عليها كذلك مرحلة " التعتيم  

رة ومصدرها غير المشروع أو اإلجرامي، يتم فيها غالبا إيداع ذالعالقة بين رؤوس األموال الق
األموال في حسابات مصرفية أو مؤسسات مالية، وغالبا ما يتم إنتهاج سلسلة من العمليات 

 بغرض التمويه ومحو اآلثار بالمستندات والبيانات ،المالية المعقدة والمتداخلة فيها بينها
( أو نقل النقود SWIFTأو اللجوء الى عمليات التحويل االلكتروني  أهمها نظام  ،التضليلية

خارج المكان األصلي المتولدة فيه، بشكل سريع ويضمن السرية ويشكل للسلطات الرقابية 
 . 1صعوبة في تعقبها واكتشافها ما يجعلها مرحلة أقل خطورة على المجرمين

المراحل في تبييض األموال بالنسبة للهيئات الرقابية المكلفة  تعتبر مرحلة التمويه أصعب
لصعوبة إكتشاف العمليات المالية التي تتم بوتيرة عالية ومتشعبة، يتم فيها  ،بمكافحة الظاهرة

الرقابة، يجعل من عملية تتبع حركية  ضعيفة مستوى إشراك القطاع المصرفي لعدة دول 
ى أدوات مالية وكشف مصدرها الحقيق ضربا من تحول رؤوس األموال غير المشروعة ال

 .2الخيال
 

                                                           
أيسر ياسين فهد، ظاهرة غسيل األموال ودور الرقابي للبنك المركزي العراقي في مواجهتها، مجلة الدنانير، العدد الثالث  1

 .811، ص1181عشر، 
 .89سمر فايز إسماعيل، المرجع السابق، ص 2
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 (L’Intégrationالفرع الثالث : اإلدماج )
للمنابع القذرة أو أنها عملية تطهير األموال غير المشروعة،  وهي عملية تنشيف أو تجفيف 

من خالل دمج األموال ذات المصدر اإلجرامي برؤوس أموال أو عمليات إقتصادية مشروعة 
كأنها مستمدة بصورة قانونية، وهي فعال المرحلة التي يتم فيها التخلص من شبهة  لتبدو

من خالل إدماجها في الدورة اإلقتصادية وتقديم مبرر عن أصلها  ،االموال غير المشروعة
الشرعي وجعلها تبدو كأنها عوائد طبيعية لصفقة تجارية، وبصورة ادق فان مرحلة اإلدماج 

الغطاء النهائي والشرعي لألموال القذرة، بحيث يصعب من الصعوبة  تتكفل بلعب دور توفير
اطؤ من البنوك األجنبية أو بمكان التمييز بين المال األبيض واألسود، أين يتم مثال بتو 

ن إصدار سندات تجارية تدل على قانونية األموال التي يحوزها المبيضون ين األجنبيديالمور 
الفقهاء صعوبة الكشف عن المرحلة وتفصيالتها الى أن ، ويلخص احد 1من صفقة تجارية

االعمال الجاسوسية، ومساعدات المخبرين غير الرسمية، وضربات الحظ هي فقط من تمكن 
 ، 2هيئات الرقابة من كشف عملية تبييض األموال في هذه المرحلة

يض ونوضح في الرسم اآلتي بيانه ملخصا للمراحل الثالث التي تمر بها عمليات تبي
 : 3األموال

                                                           
 .111دريس باخويا، المرجع السابق، ص  1
 .81سمر فايز إسماعيل، المرجع السابق، ص 2

3
 Ronojit Banerjee, Money Laundering in the EU , article pulished on the site : 

https://people.exeter.ac.uk/watupman/undergrad/ron/methods.htm , consulted the 21 march 

2020 at 15 :47. 

https://people.exeter.ac.uk/watupman/undergrad/ron/methods%20and%20stages.htm
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كما تجدر اإلشارة أن اإلتجاه الحديث في فقه تبييض األموال يرى أنه ليس من الضروري 

دمج المرحلتين تكوين غسيل األموال عبر المراحل الثالث السابق تفصيلها، بل يمكن أن تن
التوظيف و التمويه( في عملية واحدة ال نميز فيها بين العمليتين، وهو ما تم األولى والثانية  

، واعتبروا أن ذلك يخضع للظروف المحيطة بكل Jurado 1تفصيله عند التطرق الى نظرية 
، وعلى 2عملية، وكذا الظروف الشخصية لمبيضي األموال، والنظام القانوني الرقابي لكل بلد

 .3المتقن –المتوسط أو المدعم  -موال الى أنواع ثالث: البسيطأساس ذلك قسموا تبييض األ
فيما نبدي مالحظتنا حول عدم اتفاقنا مع عديد الباحثين الذين ذهبوا الى القول ان مراحل 

( تعد مراحل غسيل اإلدماج–هالتموي –اإليداعي فصلناها بخصوص تبييض االموال  الت
االموال تقليدية فيما اإلتجاه الحديث للجريمة أصبح يقسمها الى بسيط و مدعم ومتقن، 
باعتبار ان التقسيم األخير هو تصنيف أو أنواع لتبييض األموال حسب تعقيد أو بساطة  

                                                           
لمزيد من التفصيل في النظرية إرجع الى الفرع الرابع من المطلب األول من المبحث األول من الفصل األول من الباب  1

 ( تحت عنوان: تبييض األموال وفق الفقه الغربي.12الى  11األول  صفحة 
 .889دانا حمة باقي عبد القادر، المرجع السابق، ص 2
 .818 أيسر ياسين فهد، المرجع السابق، ص 3
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 8888سنة  Maillardوهو النموذج الذي إقترحه الفقيه األساليب وتقنيات تبييض األموال ، 
  ونشيردماج المصرفي والمالي، ، بإعتماده على تصنيف التقنيات المستخدمة تعتمد على اإل

 :1في اآلتي بيانه إليه
يتم تحويل األموال غير المشروعة الى  (:élémentaireتبييض األموال البسيط ) -8

من اإلنفاق االستهالكي أو المشاريع  ،تحويلالأموال مشروعة بإستعمال أقصر دورات 
، ويتم إستخدام تقنيات بسيطة  كاألرباح الوهمية تبييض األموال –ة بسيطة التكلفة اإلستثماري

 من األلعاب او تبديل العملة المحلية الى الصعبة في مكاتب الصرف.
وهو غالبا الذي يتم فيها إعادة تدوير  (:Elaboréالمتوسط أو المدعم )تبييض األموال -3

ل ضخمة بمناطق األموال غير المشروعة التي خضعت لتبييض البسيط، ويتم غالبا بأموا
ستخدام إ، ومسار التبييض يكون مستقرا وفي فترات زمنية منتظمة، ويتم جغرافية أقل رقابة

 تقنيات البيع بالمزايدة الوهمية، والتصرفات العقارية.
: هو الذي ال يتم فيه اإلعتماد على الوسائل (sophistiquéألموال المتقن )تبييض ا-2

اإلقتصادية التقليدية، ويتم تدوير أموال جد ضخمة من قبل شركات متعددة بمناطق جغرافية 
، على الوسائل التكنولوجية الحديثةعدة، سيما المصارف وشركات التامين التي تتوفر 

 .straddle 2وتستخدم تقنيات القرض المظهر، والنزاعات الوهمية، أو تقنية 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Eric Vernier, 3 édition, op-cit, page 58-59. 

، لمزيد من التفصيل أنظر Call et Putهي عملية شراء او بيع أصول بثمن معين في تاريخ محدد باستخدام تقنيات  2
 .1118مارس  81إطلع عليه بتاريخ: ، www.ig.comموقع: 

http://www.ig.com/
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 المطلب الثاني: أساليب تبييض األموال 
من نقل المجتمعات الى إزدهار منقطع النظير في كافة مكنت ثورة التكنولوجيا اإللكترونية 

الجانب اإليجابي لها لم يدرء الجانب المظلم وجعل  ، اال أناإلقتصادية واإلجتماعيةالجوانب 
على ضرورة اإلهتمام أكثر بالجانب السلبي لهذه التكنولوجيا وآثرها البالغ  يحثون الخبراء  من

نشاطهم أساليب نقلوا الذين  غاسلي األموال إستفاد منهاعلى تطور الجريمة المنظمة، 
الت أفعالهم غير المشروعة من اإلجرامي المتمحور حول إضفاء الشرعية على محص

مواكبين في ذلك تطور تكنولوجيا المعلومات  ،التقليدية الى األساليب الحديثة الصيغبة
إيف واإلتصال، وفي هذا المجال صرح الخبير الدولي المختص في تعقب الجرائم اإللكترونية 

اف أن ضمن أحد مؤتمرات الدولية تحت موضوع غسيل األموال: " يجب اإلعتر  دوجاي
غاسلي االموال أذكياء وبارعون، وهم يتطلعون بإستمرار الى إبتكار طرق لخداع السلطات، 
ونحن نحاول أن نفكر كيف سيقومون بذلك، وأن نهيئ أنفسنا بناء على ذلك، من المؤكد أن 
اإلحتمال قائم، بأن تتم عمليات غسل األموال بسرعة أكبر، وربما بدون أن تترك آثارا 

  .1خلفها"
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
عوض عبد هللا القضاه، مسؤولية البنوك األردنية عن غسل االموال، مذكرة ماجيستير، نوقشت بكلية الحقوق بجامعة  1

 .11، ص1181الشرق األوسط، سنة 
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 الفرع األول: تقنيات غسيل األموال التقليدية
 المقصود بهذا النوع من األساليب أن يلجأ غاسلوا األموال إلى إستبدال األموال غير

 في األتي بيانه:منها نتشارا إعن طريق تصرفات عينية مباشرة، نلخص األكثر  المشروعة
ستثمار السيولة المحصلة من عائدات : يقوم مبيضو األموال باستبدال الشراء -أوال  وا 

 ،الجرائم الى منقوالت أو عقارات ثمينة، أين يتم شراء الشركات المفلسة وخاصة الفنادق
م يوتضخ ،ضخ األموال القذرة في مبيعاتها الحقا يتمو  بجعلها مؤسسات ذات رقم أعمال

ضمن النتيجة إيراداتها بطريقة تصبح رؤوس األموال ذات المصدر غير المشروع من 
، كما يتم في هذا المجال االستثمار في محالت بيع وا عادة بيع 1المحاسبية السنوية للشركة

( أو القيام بشراء Multimarquesالسيارات الفارهة  المعروفة في الجزائر مثال بمحالت 
 91، وتذكر دراسة أمريكية على سبيل المثال ان ما نسبة 2العقارات وحتى النوادي الليلية

بالمائة من عمليات شراء العقارات المسددة نقدا في مدينة نيويورك محلها أشخاص محل 
  .3شبهة بتبييض األموال

ففي مجال االستثمار في الفنادق والقطاع السياحي يقول أحد مسؤولي المصرف المركزي 
 حول عائدات القطاع السياحي المصرح 8888أنه اعتمادا على إحصائيات سنة  ،بكولومبيا

دات رايإأن البلد أحصى  ،بها من قبل متعاملين االقتصاديين في مجال الخدمات السياحية
مليون  911مليون دوالر، فيما ان الدخل السنوي المعتاد هو حوالي  811ضخمة قدرت ب 

غسيال ألموال  ها عتبر و  ،دوالر، وأرجع الفائض الى وجود تضحيم في الخدمات وقيمتها
 .4تلالمخذرات الخاصة بالكار 

                                                           
، ص 1112، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، -دراسة مقارنة-القانون الجنائي فيمفيد نايف الدليمي، غسيل األموال  1

91-11. 
، كلية الحقوق بجامعة الحاج لخضر -دراسة مقارنة  -الدين خالف، جريمة تبييض األموال في التشريع الجزائري بدر  2

 .29و 21، ص 1181/1188باتنة، السنة الجامعية 
3 Rhoda Weeks-Brown,op-cit,page44. 

 .981ص المرجع السابق،نادر عبد العزيز الشافي،  4
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 ،كما يقوم مبيضو األموال في هذا اإلطار، خاصة في دول أوروبا الشرقية أو الشرق األوسط
بشراء وغسل أموالهم القذرة في األعمال الفنية الشهيرة كاللوحات الزيتية لمشاهير الرسامين، 
أو التحف الفنية سيما اآلثار المهربة من المناطق المعروفة بتجارتها  اإلتصال بشبكات في 

أكدوا على قيام  1189مصر مثال(، وفي هذا اإلطار وبتقرير من مدعين فدراليون أواخر 
Matthew Green  المعروف بكونه صاحب متجر ضخم لتجارة اللوحات والتحف ببريطانيا

عمليات تبييض األموال تهم بإدارة  2وجهت له  بأعمال مشبوهة، Mayfairمعروف باسم 
وأخضعت السلطات القضائية  ،مبيض أموال أمريكي Beaufortبجزر موريس رفقة 

ببيع أعمال فنية تعود  هف بفضل مخبرين قيامالبريطانية متجره الى حالة إفالس، اذ تم اكتشا
بقيت في حيازته،  امليون دوالر محررا وصل بذلك اال أنه 8لبيكاسو بمبلغ  8822لسنوات 

دعى قيامه باعادة شراءها بمبلغ أقل ب هي عبارة عن عملية تبييض بالمائة، واذ  81ـوا 
اللوحات  ق أن عدم تقنين سو وأصبح معلوما لعديد الدراسات لصندوق النقد الدولي  ،لألموال

والتحف الفنية أصبح يشكل أرضا خصبة ومرتعا لتبيض األموال وفق المدعي العام 
Peter D. Hardyاألمريكي 

خاصة في ظل األموال الضخمة التي تضخ في هذا المجال ،  
سنة ب، وفي نفس السياق 1مليار دوالر 29.1على المستوى العالمي ب  1181قدرت نهاية 

 Ronaldoضبط في والية بنسيلفانيا أمريكية ضبط تاجر ماريخوانا المسمى تم 1181
Belciano  دوالر 288111تحفة فنية بقيمة  99كيلوغرام من المخدر و 911بحوزته، 

أثبتت التحقيقات أن البارون قبضها عوض النقود في صفقة بيع، كما نذكر مثال آخر على 
وظف بنك بتحويل أموال الى البرازيل وشراء لوحة حات الفنية قيام مو تبييض األموال في الل

Hanibal  للفنان التشكيليJean-Michel Basquiat،  ولم تتمكن الواليات المتحدة
استرجاع اللوحة  من 1112 ةفي البرازيل عن تبييض األموال سناألمريكية منذ تاريخ ادانته 

                                                           
1
 Tom Mashberg, De l’art de blanchir les capitaux, revue finances & développement, FMI , 

Septembre 2019,page 32. 
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اللوحات الفنية سوقا بدون ، ويبقى مجال 1نظرا لتعقيدات قضائية 1189الى غاية سنة 
 تنظيم قانوني ينظم أسماء المشترين ومصدر اللوحات الفنية والمبالغ المالية قيمة التبادل.

كما نجد عمليات غسيل االموال في صفقات شراء األحجار الكريمة من عصابات دول 
ل هذه األشياء على أن يتم الحقا ببيع ك ،إفريقيا، دون مراعاة األثمان الباهضة لهذه العمليات

يداعها في حسابات  العينية الثمينة مقابل وصوالت وسندات رسمية، أو حتى شيكات بنكية وا 
، ومثالها قيام وزير غيني بتفضيل مؤسسة اجنبية على الحصول على صفقة 2مصرفية

مليون دوالر، قام بتحويلها الى الواليات المتحدة األمريكية  1.2ـمنجمية مقابل عمولة قدرت ب
قار فخم في نيويورك، وبرر تحصله على األموال من إستشارة قدمها في عملية عو بشراء 

بسنة حبس نافذة عن تبييض  1189اال أن أمله خاب وأدين عام  ،بيع عقار غير مبني
 .3األموال

ف هذا النوع من غسيل األموال بالتصرفات العينية في : تم إكتشاالمضاربة الصورية -ثانيا
مدينة ميامي األمريكية، اذ باعتبار أن عقارات الواليات المتحدة األمريكية عرفت بكونها 

لتجار المخدرات لكولومبيا أو الميكسيك في اعادة غسيل أموالهم قبل أن  ،ذا آمنامحال ومال
وارع كاملة في المدينة بثمن مسمى في عقد يتم الكشف عن هذه االساليب، اذ تمت شراء ش

البيع لكن صوري أقل من الثمن الحقيق المتفق عليه الدي يتم تسديده خارج مكاتب الموثقين، 
إجراء تحسينات وتعديالت على هذه العقارات ليتم بيعها بالثمن الحقيقي مع دفع قيمة ويتم 

مليار  1اشترى عقارا بقيمة  ، وهكذا لو افترضنا أن تاجر مخدرات4الضرائب كذلك لها
مليون سنتيم، المالحظ انه بعد بيع  211سنيتم، ويذكر في عقد البيع لدى الموثق مبلغ 

مليار  8.2العقار ولو بقيمته الحقيقية دون فائدة، فان تاجر المخدرات تمكن من تبييض 
 البيع.  سنتيم، وبإمكانه تبرير قيمة المبلغ ككل لدى الهيئات الرقابية من خالل عقد

                                                           
1  Op-cite,page 33. 

 .11مفيد نايف الدليمي، المرجع السابق، ص  2
3
   Rhoda Weeks-Brown,op-cit,page44. 

 .11مفيد نايف الدليمي، المرجع السابق، ص  4
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النملة وفي نفس السياق يعرف التاريخ مثاال عن المضاربة الصورية بما يعرف طريقة 
سميت كذلك نسبة الى عمل النملة التي تعتمد على مبدأ العمل الصغير طويل  اليابانية،

المدى الذي يشكل نتائج كبيرة على طول الزمن، أين كانت المافيا بذات البلد تستعمل أفواجا 
بغرض شراء مختلف األشياء الثمينة وباهضة الثمن من  ،من السياح وتوزع عليهم أمواال
العواصم األوروبية، ويتم استرجاعها عند عودتهم وا عادة بيعها  المحالت الفارهة من مختلف

بيعها في محالت خاصة بهم وبالتالي تصبح األموال ذات المصدر غير المشروع أمواال 
، وتسمى المحالت التي تقوم المافيا اليابانية ببيع األشياء الثمينة 1ناتجة عن تجارة مشروعة

 .Made in Paris 2فيها بمحالت 
تعتبر : (Shell/Front compagnies)تكوين الشركات الوهمية أو شركات الواجهة -ثالثا
بهدف الخلط األموال ذات المصدر  ،إنشاء شركات تجارية قانونية إلدارة عمليات نقديةة تقني

غير المشروع باألموال النظيفة من أهم اآلليات المعتمدة في مجال غسيل االموال، وتعددت 
ختلفت حسب دورها الذي تلعبه، وأنشأت في الدول التي تتمتع بالسرية المصرفية  صورها وا 

، كما تحافظ على شبه المطلقة التي ال تسمح للسلطات باالطالع على سجالت هذه الشركات
جزر و  لوكسمبورغو  امارة موناكوو  السرية بين العمالء والمصارف، وتعتبر دول ليبريا

دراسة تحليلية لخبير في  وعلى الرأس القائمة في ،3الفوكالند وجزر الكاريبي أهم مراكزها
 – ز الثالث األولى كل من الجزيرة العذراء البريطانيةكصندوق النقد الدولي نجد في المرا

 les îles Vierges britanniques, les Bermudes et les îles  جزر كايمان–برمودا 

Caïmans 
4

ألرستقراطيين المحبين للتهرب الضريبي، وقدرت التدفقات المالية لتستقطب  ، 
دراسات أن الفردوسات الضريبية مكنت رجال األعمال والشركات من عدم تسديد الضرائب 

                                                           
1
 Nouar Mohammed, op-cit, page 40. 

2
 Marie-Paule LUCAS de LEYSSAC et Alexis MIHMAN, op-cit, page 156. 

 .888دانا حمه باقي عبد القادر، المرجع السابق،ص  3
4
 Nicholas Shaxson, Haro  sur les paradis fiscaux, revue finances & développement, FMI , 

Septembre 2019,page 7. 
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مليار دوالر، ويذكر الخبير  211الى  211إيرادات ضريبية سنوية بقيمة وتفويت على الدول 
الى  12ان على سبيل المثال الشركات األمريكية متعددة الجنسيات أصبحت تحول ما نسبته 

 81الى  2بالمائة من نسبة أرباحها الى المالذات الضريبية بعدما كانت النسبة ما بين  91
ذا التصرف قانوني بالنظر الى تطبيق قاعدة توزيع األرباح بالمائة سنوات التسعينيات، وه

، كما توصلت دراسة  قام بها 1على توزيع أصول الشركة في مختلف الدول ومنها الفردوسات
أن قيمة ما تم تحويله من  8102سنة  Damgaard et Johannesen, Elkjaerالباحثين

، 2مليار دوالر دون أن يكون لها أي نشاط حقيقي 81.111تناهز  لبرميل الخاويشركات ا
متد نشاط التبيض بإستعمال تقنيات شركات الواجهة قيام شركة روسية لمالكها الملياردير  وا 

في فرنسا سنة  ممحاولة شراء نادي رياضي لكرة القدالى  Dmitry Rybolovlevالروسي 
أن العملية تنطوي على تبييض  هالتقدير اال أن السلطات إمارة موناكو رفضت ، 1119

 .11883فاضح لألموال، اال انه تمكن من إكمال العملية سنة 
يعتبر هذا النوع من الشركات كيان قانوني لها نظام تأسيسي حقيقي  شركات الدمى:-8

اال أن دورها الحقيقي هو التوسط بين رؤوس  ،وغرض تجاري معين في األوراق القانونية
المشروعة وتحويلها الى دول أخرى بعمليات تجارية متعددة، مع حصولها على  األموال غير

 عمولتها، يتم تأسيسها في الدول التي من الصعوبة بمكان اإلطالع على مستنداتها ووثائقها.
تستغل شركات الدمى كما يطلق عليها كغطاء لعمليات غسيل االموال باعتبارها وسيط 

حويل األموال بين الجهة الداخلية، وجهة ثالثة ال يمكن لعمليات بيع وشراء البضائع وت
معرفتها لتمتعها بالسرية، ويتم التالعب غالبا في التصريح بقيمة البضائع أو العملة الصعبة 
التي يتم غسلها من البلد األصلي، اذ يتم غالبا اعداد عملية تجارية بكافة تفاصيلها، تبدأ 

وفروع خارج البلد األصلي، وتقوم بتركيب عمليات  رئيس زاء فروع في البلد أو مركشبإن

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Jay Purcell et Ivana Rossi, op-cit, page 81. 

3
 Eric Vernier , 3 édition , op-ci, page 48. 
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إستيراد متتالية من البلد األصلي للشركة الوهمية محله بضائع بقيمة بأكثر من قيمتها 
 . 1رق في حسابات سريةافالالحقيقة، وتقوم الفروع في الخارج بإيداع 

لها كيان ، وهي شركات Panamaبنما  نجدها في بعض الدول مثلالشركات الورقية: -3
ووجود قانوني على الورق فقط، تتمتع بإسم وغرض تجاري دون تسمية للمدير العام أو 
مجلس إدارتها وال حتى مالكها، وتملك حساب رقمي فقط، لذلك فان دورها في غسيل األموال 
يكون بالغ األهمية لضمانها السرية في إخفاء مصدر األموال غير المشروعة وحتى 

 .2وجهتها
هو خلق الفردوسات  أساس انشاء شركات األوفشور: OFFShoreكات األوفشور شر -رابعا

أو الجنات الضريبية، بمعنى أنشئت في دول تعرض انخفاض تكاليف اإلنشاء وضرائب 
النتائج التي تحققها، كما تم تكوينها لتسهيل العمل على المستوى الدولي باعتبارها شركات 

مقرها االجتماعي شكلي ، و تمارس اي نشاطا في بلد اإلنشاء إستثمارية أجنبية، كما انها ال
االنجليزية المعروفة -اذا ال يقيم أي مدير أو مساهم في هذا البلد، وتعتبر المستعمرة الفرنسية

في  من أكبر مراكز شركات األوفشور ودولة نيورو في المحيط الهادئ Vinuatuباسم 
 .3العالم

تبييض األموال من خالل عدة عمليات كتسديد ديون تستعمل شركات األوفشور كأداة في 
أفراد أو شركات في البلد المحلي، أو حتى في تسديد أتعاب شركات المحامين أو الخدمات، 
أو حتى في قيامهما بإستشارات فنية وهمية، كما يقوم المجرمون بعقود تبادلية مرتفعة 

أسهم، وتقوم شركات األوفشور ص بعقار أو مواد أولية أو حتى اثمن المبيع الخ وباهضة
، 4بتحويل األموال الى حسابهم تحت غطاء قانوني بحث متمثل في صفقة تجارية دولية

                                                           
 .982نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص   1
 .982المرجع نفسه، ص 2
 .811ليندا بن طالب، المرجع السابق، ص 3

4
 Pierre Kopp. La lutte contre le blanchiment. Marie-Anne Frison-Roche. Les banques entre 

droit et économie, LGDJ, 2006, Droit et Economie. PAGE 40,  
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وأكدت دراسة لخبير إقتصادي تابع لصندوق النقد الدولي ان المبالغ التي تستفيد منها هذه 
عالمي لسنوي الابالمائة من ناتج الدخل  81نسبة  1119الشركة أصبحت ضخمة بلغت سنة 

PIB  1111مليار دوالر، وهي المبالغ التي اتجهت بعد أزمة أوروبا  2911بحوالي مبلغ 
 -ماليزيا -جزر مكاور -سنغافورة -البحرين -الى الجنات الضريبية اآلسيوية  هونغ كونغ

 .1البهاماس وبارمودا(
ان تضخيم : وهما صورتان مرتبطتان كتقنية، بإعتبار التهريب والفوترة المضخمة -خامسا

التي ينتج عنها بطبيعة الحال  ،فواتير اإلستيراد يكون بغرض تهريب األموال الى الخارج
تبييض هذه األموال المهربة في شراء العقارات خاصة، ويكون تضخيم فواتير اإلستيراد 

الجزائر في على عموالت مقابل هذه الخدمات، و بتواطئء من الموردين األجانب المتحصلين 
بوزير  دفع خفي من وراءه جماعات إجرامية منظمة،يشكال الى مستوى جد خطير توصل اإل

% من قيمة الواردات كانت عبارة عن 91التجارة الراحل بختي بلعايب الى التصريح "إن 
تهريبها فقط من تم ، وللقارئ تصور قيمة االموال المهربة الى الخارج التي 2فواتير مضخمة"

قيمة  تناهز على سبيل المثالباعتبار ان واردات الجزائر ضخمة  ،مثل هذا النوع من الجرائم
، كما 3مليار دوالر 8.91 ـما يقدر ب 1188واردات المواد الغذائية في شهري جانفي وفيفري 

عدم الفوترة التي تكسب مرتكبي هذه الجريمة أمواال ان اإلشارة الى  ىال تفوتنا الفرصة ال
بالمائة  88ا الضريبة على القيمة المضافة  حاليا تقدر بطائلة في اطار إقتصاد الظل، منه

ى في الفقه م(، أموال يتم تبييضها الحقا في اطار ما يسIBSوكذا الضريبة على النتائج  

                                                           
1
 LIJUN LI et CHRIS WELLISZ, LA BONNE PLANQUE, revue finances & développement, 

FMI, Septembre 2019,page 46. 

على موقع  1188ان و ج 88سترجع الجزائر األموال المنهوبة؟ ، مقال منشور بتاريخ مليار دوالر.. هل ت 111قدرت بـ  2
 .11:19على الساعة 1111مارس 18إطلع عليه بتاريخ  /https://www.aljazeera.net/news/ebusinessالجزيرة: 

، لمزيد من التفصيل أنظر الموقع: -وزارة التجارة الجزائر  - -إحصائيات التجارة الخارجية  3
https://www.commerce.gov.dz/ar/statistiques/produits-alimentaires-facture-des-

importations-en-janvier-et-fevrier-2019 18:11على الساعة 1111مارس 18، إطلع عليه بتاريخ  . 

https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2019/6/19/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%A6%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://www.commerce.gov.dz/ar/statistiques/produits-alimentaires-facture-des-importations-en-janvier-et-fevrier-2019
https://www.commerce.gov.dz/ar/statistiques/produits-alimentaires-facture-des-importations-en-janvier-et-fevrier-2019
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( الناتج عن مخالفة االلتزامات القانونية، L’argent Grisالحديث تبييض األموال الرمادية  
حصائيات حكومية قيمة التعامالت التجارية غير وكمثال على هذه الحالة بلغت نذكر وفق إ

 .1مليار دوالر 91ما يعادل حولي  1181مليار دينار خالل سنة  112المفوترة بلغت 

بنوعيه التهريب الحقيقي عبر المراكز والمعابر الجمركية أو خارجها فيما يخص التهريب و 
، يقوم مبيضوا األموال بإخراج العملة الصعبة عبر حقائب المسافرين، أو ضمان 2الصوري 

عدم إخضاعهم للتفتيش بعد تقديم عموالت الى رجال شرطة الحدود والجمارك، وتعالج 
 مطارات الجزائر يوميا قضايا محاولة تهريب العملة الصعبة الى مختلف الدول. 

د هذه الوسيلة منتشرة االستعمال في مجال عقود نجالنزاعات القانونية الوهمية:  -سادسا
التجارة الدولية، أين يتم إبرام عقد تجاري وهمي بين  شخصين أو شركتين يتم تفصيل بنوده 

مع تعمد ادراج شروط جزائية بمبالغ ضخمة عند إخالل أحد  ،وشروطه لدى مكتب قانوني
لقضاء الدولي أو الداخلي أو حتى األطراف بالتزاماته، ويتم خلق نزاعات تجاري أما هيئات ا

عرض النزاع لدى هيئات التحكيم الدولي، وهي عبارة عن مسرحية يتفنن غاسلو األموال في 
أداء أدوارها بهدف الوصول الى حكم قضائي أو تحكيمي يقض بالتعويضات كجزاء االخالل 

 .3م التعويضيومنها تحويل هذه المبالغ في صورة شرعية مصدرها الحك ،ببنود هذه العقود

                                                           
1
الموقع:  ، لمزيد من التفصيل أنظر-وزارة التجارة الجزائر  -إحصائيات الرقابة وقمع الغش  

https://www.commerce.gov.dz/ar/statistiques/collection/stat-controle-et-repression-des-fraudes 

 .  18:19على الساعة 1111مارس 18إطلع عليه بتاريخ ، 

 19-98القانون رقم من قانون الجمارك صور التهريب الحقيق أو الصوري ، للتفصيل أكثر أنظر  911حددت المادة   2
، المعدل 8898جوان  11بتاريخ  91المتضمن قانون الجمارك الصادر بالجريدة الرسمية عدد 8898جوان  18المؤرخ في 

، المعدل 8881أوت  19بتاريخ  28الصادر بالجريدة الرسمية عدد 8881أوت  11المؤرخ في  81-81بالقانون رقم 
فيفري  88المؤرخة في  88الصدر بالجريدة الرسمية عدد  1189فيفري  82مؤرخ في  11-89والمتمم بالقانون رقم 

1189. 
3
 MAMADOU DIAN DIALLO, op-cite, page 55-65. 

https://www.commerce.gov.dz/ar/statistiques/collection/stat-controle-et-repression-des-fraudes
https://www.commerce.gov.dz/ar/statistiques/collection/stat-controle-et-repression-des-fraudes
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يستعمل مبيضوا األموال الخدمات والمنتجات المختلفة التي تقدمها  قطاع التأمين: -سابعا
شركات التأمين، بإعتباره قطاعا يعرف تدفق أموال طائلة، وأقل رقابة مقارنة لباقي 
القطاعات، فيتم إبرام عقود التأمين على مختلف األخطار للبضائع وسلع منعدمة الوجود 

الموال على أو ذات ثمن ضئيل ويتم التصريح بفقدانها أو تلفها ويتحصل مبيض ا ،أصال
، وشهد القضاء الفرنسي إدانة مسيرين 1موال ذات مصدر شرعيتعويض نقدي عبارة عن أ

 Claudeوهما  PanEuroLife في قضية التي تعرف بإسم بلوكسمبورغ AXAلفرع التأمين 
Bébéar et Henri de Castries ،ري ومالي آخرين وشخصين مسؤول إدا 12ي وحوال

ومختصة في تأمين  8888سنة وهي شركة تأمين أسست شركة التامين والبنك(، معنويين  
بعد إخطار من البريد وجود  8889ولوحظ سنة ، غالبة أسهمها AXAحازت شركة  الحياة

 21.111بقيمة  في حساب الشركة دون التصريح بهوياتهم أمواالدوريا أشخاص يودعون 
كانت ، ، وبعد التحري تبين أنها عملية تبييض لالموالأورو 9211 حاليا فرنك فرنسي تعادل

من األموال في لوكسمبورغ وتسترجع قيمتها الشركة تبيع لهم في الخفاء بوليصات التأمين 
 ، إال ان الغريب في المثال أن2الذي كان يقوم بتحويل األموال Wormsبواسطة بنك 

أمرا بأال وجه للمتابعة، بعد تقريبا عشر سنوات  1181مارس  1القضاء الفرنسي أصدر في 
من التحري والمتابعة في قضية نصب وسرقة وتبييض اموال مشدد ضد عديد الموظفين 

يتم كما ، Worms 3بنك و  PanEuroLifeوفرعها في لوكسمبورغ  AXAالسامين في شركة 
غير اإلسمية منها في  االسهم  بيع للسندات المالية خاصةتبييض األموال بشراء واعادة ال

، ودور القمار التي غالبا يتم استخدامهما 4التعامل في البورصة، أو المراهنات الرياضية

                                                           
1
 BRAHIM LAHRAOUA, Op-cit, page 89. 

2
 PanEuroLife : ce que dit le rapport secret du parquet, article publié Le 18 septembre 2009 à 

22h5 sur le site : http://www.leparisien.fr/faits-divers/, consulter le 10 mai 2020 à 19h23. 
3
 Non-lieu général dans l'affaire PanEuroLife, article Publié le 08 mars 2010 à 13h12 sur le 

site : https://www.lemonde.fr/societe/article/ , consulter le 10 mai à 19h32. 
أو قضية رهان دوري كرة القدم الكالتشيو  Calcio scommesseمن أشهر فضائح الرهانات الرياضية قضية  4

مباشرة التحقيق في قضية التالعب في ترتيب المباريات اإليطالية بمختلف  1181ماي  11االيطالي أين تم بتاريخ 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/
https://www.lemonde.fr/societe/article/
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وال تستعمل  ،(Jetonsكتقنية تبييض األموال من خالل استبدال المال كنقد بقطع اللعب  
، وحتى 1بالمال دون تفصيل لسبب اكتساب المالوعند الخروج تمنح الفيشات وتستبدل كامال 

( بإعتبارها ال تثير الشكوك لتداولها bureau de changeمكاتب ومؤسسات الصرافة  
 مبالغ ضخمة يوميا.

تعتبر الجمعيات ذات الطابع غير الربحي الهيئات والجمعيات ذات الطابع التبرعي: -ثامنا
ال، نظرا لمكانتها في المجتمعات وعملها من أهم األساليب المستخدمة في تبييض األمو 

اإلنساني، وعدم خضوعها لنظام محاسبي رقابي شديد، كما ان المتبرعون يفضلون إبقاء 
ومثال عملياتها ما أشار إليه هوياتهم مجهولة، وهو ما يوفر المناخ المالئم ألعمال التبييض، 

أنه تم مالحظة إسقبال  ،(CANAFEمركز تحليل العمليات والتصريحات المالية الكندي  
يداعات نقدية تبقى مجهولة الهوية، ليتم فيما  بعض الجمعيات لتحويالت مالية إلكترونية وا 
بعد تحويل هذه المبالغ في شكل وصوالت شراء تحول حتى الى خارج الوطن، وهو ما 

ة الى ضرور تطوير منظومة وقاية الجمعيات التي تديرها دول Moneyvalأشارت إليه هيئة 
 .2الفاتيكان بخصوص موضوع تبييض االموال

 

 

                                                                                                                                                                                     

ستيفانو  العب أتالنتا و  كريستيانو دونين على غرار العبا من بينهم العبيين دوليين ايطاليي 88درجاتها، وضمن التحقيق 
قائد الزيز اإليطالي، وأثبت القضاء الحقا وجود عالقة بين الالعبين ومكاتب المراهانات  مقرها بسينغافورا( والتي  ماوري 

 افيا بإيطاليا التي تتزعم مواقع المراهنات لكسب األموال الطائلة وتبرير مداخيلها غير المشروعة.تتخذها عصابات الم
 ، /8108https://ar.wikipedia.org/wiki-8100فضحية كرة القدم اإليطالية لمزيد من التفصيل أنظر: 

 8181مارس  82بتاريخ   مااطلع عليه ، https://www.bbc.com/arabic/sports/italy_fixing_scandal وكذا 

 .05:88على الساعة 
1
 BRAHIM LAHRAOUA, Op-cit, page 5. 

2
 Benissad Hocine, Blanchiment de capitaux: Aspects Juridiques et Économiques, Alger, 

Office des publications universitaires, 2015, page 35. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_2011%E2%80%9312
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_2011%E2%80%9312
https://www.bbc.com/arabic/sports/2012/05/120528_italy_fixing_scandal
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 الفرع الثاني: تقنيات تبييض االموال عبر القنوات المصرفية

مؤسسات و المؤسسات المالية و البنوك جميع األعمال التي تقوم بها هي القنوات المصرفية 
تواطؤ الموظفين الذين يسهلون تحويل تستغل في غسيل األموال عند البورصة والتأمين، 

لمعنونة باسم أو ايداعها في حساباتهم الشخصية أو ا ،موال ذات مصدر غير مشروعاأل
ب مثال على تورط النظام البنكي في عمليات ر البنكي، ويض دقيقلتلالغير دون اخضاعهم 
والتي ال يتعد  ،مصرف في مدينة ناسو بجزر الباهاماس 1111تبييض األموال وجود 

 .1فة ضمن اهم مراكز غسيل االموالألف نسمة، وتعد مصن 121سكانها 

سوف نحاول في اآلتي تناول أهم التقنيات البنكية واسعة اإلنتشار واإلستعمال من قبل 
 غاسلي األموال في إرتكاب جرائمهم.

تعتبر الحوالة أهم العمليات البنكية المستعملة في مجال تبييض  :Hawalaالحوالة -أوال
لما تتيحه من خصائص تنسجم والعمل اإلجرامي لتبييض األموال الذي يبحث  ،األموال

يقصد بها تحويل مبلغ من النقود من حساب  فالحوالة في مفهومها، فاعلوه عن إخفاء األثر
زبون الى حساب زبون آخر بنفس البنك أو ببنك آخر، بغرض تداول النقود دون  التناول 

س البلد أو بلدين مختلفين، مع القول أن الحوالة المصرفية اليدوي، سواء تتم العملية في نف
غالبا تتم ما بين بنكين مختلفين تربطهما عالقة مصرفية  ،تتطلب حسابا آمرا وحسابا مستفيدا

بينهما أين يستعمالن وسيلتا المقاصة والقيد الحسابي، واذا إنعدمت العالقة تدخل بنك ثالث 
لية هي بدورها تستعمل هذا النوع من العمليات البنكية ، ويذكر أن المؤسسات الما2بينهما

تتيح تحويل االموال الى حساب المستفيد من دون أن يكون  ،ومثالها حواالت بريد الجزائر
لآلمر بالتحويل حساب بريدي، مع العلم ان الحواالت البريدية تنفذ فقط داخل الوطن، أما 

                                                           
مسعوداوي يوسف، دور البنوك في محاربة عمليات غسيل األموال غير المشروعة، مقال في مجلة اإلدارة والتنمية  1

 .92للبحوث والدراسات، العدد الخامس، ص

 .189، ص1118فة، عمان، ، دار الثقا-المجلد الرابع عمليات البنوك –محمود الكيالني، الموسوعة التجارية والمصرفية 2
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موال باستبدال األموال المحلية بالعملة الحواالت التي تستعمل غالبا من قبل غاسلي األ
الصعبة وتحويلها الى الخارج يقصد بها الحواالت البنكية، وهي الطريقة التي استغلها 

األموال في تحويل االموال ذات المصدر غير المشروع فيما بينهم داخل الوطن أو  يمبيض
سريعة ومضمونة وأقل خارجه بعد تحويل المبالغ الى العملة الصعبة، باعتبارها وسيلة 

 . 1بيروقراطية

فريقيا، تعد الجزائر عضوا فيه ا، أعدت في نذكر أن مجموعة العمل المالي للشرق األوسط وا 
تطبيقا للدول حول موضوع الحوالة، تضمن أفضل الممارسات  1112هذا اإلطار في ديسمبر

 .2الرسميةالعملية في هذا الموضوع، منبها على مخاطر إنتشار الحوالة غير 

تعتبر كذلك من  : Le crédit documentaireتقنية اإلعتماد المستندي -ثانيا
الخدمات أو العمليات المصرفية التي تقدمها البنوك، وتعتبر أكثر التقنيات المستعملة في 
الجزائر بخصوص تبييض األموال الى الخارج، مضمونها أنها عملية ظاهريا تتم بشحن 
 ،بضائع من مورد أجنبي مع تسديد الثمن بالتحويل ما بين بنك المستورد بالدينار الجزائري 

على يلتزم البنك بتحويل األموال بالعملة الصعبة الى بنك المورد بالخارج بعد إستيالم الوثائق 
الجمركية في الداخل، ويعرف اإلعتماد المستندي بكونه من أهم وسائل تنفيد عقود التجارة 
الدولية التي يفتح من خاللها بنك بناء على أمر زبونه " اعتماد مالي" بقيمة محددة مسبقا 

زمن معين لصالح شخص آخر " المستفيد" غالبا تكون شركات موردة أجنبية، ويضمن البنك ل
، وبهذا الشكل فان وظائف اإلعتماد المستندي 3مستندات البضاعة المشحونة أو معدة للشحن

تتمثل في ترتيب مصرفي لتنفيذ معامالت التجارة الدولية بأسلوب آمن لجميع األطراف، 

                                                           
1
 Nouar Mohammed, op-cit, page 41. 

 .1112مجموعة العمل المالي للشرق األوسط وشمال إفريقيا، أفضل الممارسات العملية حول موضوع الحوالة، ديسمبر   2
 .828محمود الكيالني، المرجع السابق، ص  3
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بضاعة بعد تأكد البنك من تنفيذ بنود وشروط اإلعتماد على الخصوص بضمان الوفاء ثمن ال
 البضاعة. إستيالم

األموال هذه التقنية في تنفيذ مرحلة توظيف األموال ذات المصدر غير  يستغل مبيضو
سجالت تجارية  عن طريقالمشروع، من خالل إستعمال اإلعتماد المستندي بزبائن وهميين 

استخدام تقنية وهمية بويتم خلق عملية استيراد بضاعة محددة  ،مزورة أو ألشخاص متوفين
أو حتى رشوة موظفي الجمارك لتمرير شحن بضاعة غير  ،ة في تضخيم الفواتيرلأخرى متمث

نوعية المذكورة في بنود شروط اإلعتماد أو بضاعة التصل أصال، بهدف كسب فارق الذات 
 .1أموال في الخارج يعتبر هو المال محل التبييض

كعينة لهذا النوع من التقنيات في تبييض االموال نشرت الجريدة االلكترونية  ،في هذا اإلطار
حاوية في الميناء  89أين تم إكتشاف  ،في الجزائر فضيحة هزت قطاع الجمارك الجزائري 

طن من القمامة  مالبس وقارورات بالستيكية  219تمت جمركتها تستعد للخروج تحمل 
سبانيا(، فيما تم التصريح من قبل المستورد أنها مواد أولية بالستيكية  مصدرها ألمانيا وا 

الر ، أو عينة دو  118.229، قدرت قيمة التصريح الجمركي للبضاعة 2موجهة الى المصنع
مليون أورو حولت الى  81حصان بقيمة  811قيام أحد مستوردين في ميناء وهران بإستيراد 

 .3احدى البنوك الفرنسية

وفي قضية أخرى أكثر غرابة عن األولى في مجال إستعمال اإلعتماد المستندي كوسيلة 
وحدة ثالجة من نوع  21.111قيام أحد المتعاملين في الجزائري باستيراد  ،لتبييض األموال

BEKO   من مورد تركي، وبعد جمركتها تم بيعها في السوق  1119أورو سنة  9بقيمة
دينار جزائري يساوي سعر  11أورو آنذك يساوي  8دينار جزائري   99111المحلية بقيمة 

                                                           
 .11دمحم بن األخضر، المرجع السابق،  1

 .8:88على الساعة  1181ديسمبر  18، مقال نشر بتاريخ  http//www.aljazaire1.comموقع  2
 . 1181سبتمبر  12بتاريخ  9222مقال نشر بجريدة الخبر عدد  3
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مع العلم ان سعرها المرجعي في التعريفة الجمركية يساوي الى  ،أورو للوحدة( 121.2البيع 
بالمائة،  12أورو، وهدفه كان عدم تسديد الضرائب الجمركية التي كانت آنذاك بقيمة  119

أورو مستحقات الجمارك ضرب  891قيمة الفائدة التي تعتبر مال غير مشروع تقدر ب 
، وكان 1مليون أورو 2.2وحدة تساوي الى خسارة الخزينة العمومية قيمة إيرادات  21.111

مليون دوالر بصورة غير  91، إنه تم تحويل أكثر من 1189تقرير حكومي نشر عام 
 أفراد طبيعيين. 1شركة تجارية و  12تورط في إرتكابها  1182شرعية في 

 :سوف نعرض أهم العمليات البنكية المستعملة فيما يلي :وسائل البنكية األخرى ال-ثالثا

ترتبط النشاطات التجارية بالسرعة لذا يتم اإلعتماد في الغالب على  الحسابات البنكية:-8
عن طريق حسابات جارية تفتح لدى مختلف  ،الحسابات البنكية في عمليات التوريدات

البنوك والمؤسسات المالية، وبإعتبار ان نشاطات تبييض االموال تعتمد في إخفاء عدم 
الحسابات في إيداع وسحب األموال الناتجة  شرعيتها على خلق مشاريع تجارية تستعمل هذه

اال انهم يقومون بتضخيم هذه اإليداعات والسحوبات بحيث ان الظاهر يبدي ان  ،عن األرباح
، اال ان التدقيق المالي لهذه 2مصدرها األنشطة التجارية التي يتم تبريريها بفواتير مزورة

ى خاسرة، وفي مثال على هذا النوع النشاطات يبين انها مشاريع تجارية محدودة الدخل وحت
إكتشف أحد موظفي البنك في بريطانيا ان أحد  Computer Theftمن االساليب قضية 

زبائنه المختص في بيع تجارة األثاث والمعدات المكتبية يقوم بسحب مبالغ نقدية ضخمة من 
األرباح، وبعد  حسابه مرتين كل أسبوع، فيما ان هذا النوع من النشاط ال يتيح ذات الكم من

                                                           
في حصة  1188جوان  19دمحم سليماني، اطار سامي سابق في الجمارك، تصريح سجل له بقناة البالد بتاريخ  األحد  1

 البالد اليوم.
كر الفواتير المزورة فان استقصاءنا مع البعض من المتعاملين اإلقتصاديين  رفضوا الكشف عن هوياتهم(، أكدوا على ذ 2

ان النشاط التجاري في الجزائر يقوم على السوق السوداء والفواتير الوهمية التي يتم شراؤها من لدن أشخاص مختصين في 
رة يتم اسنادها الى تاجر متوفي أو موجود هارب منال عدالة، أو شركات بالمائة، فيما الفاتو  1هذه التجارة بنسبة أرباح 

 تجارية وهمية.
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عملية تبييض األموال الخاص بسرقة أجهزة  يوالتدقيق تبين ان الزبون متورط فاإلخطار 
، كما أدين 1التي يقوم بشراءها بأثمان بخسة ليقوم بإعادة بيعها بهامش ربح كبير ،الكمبيوتر

سويسري في نفس هذا اإلطار وزير الميزانية الفرنسي عن عدم التصريح بحسابات في بنوك 
 .2وادت الى إصالح شامل في نظام التصريح الخاص بممتلكات الموظفون العموميون 

هي التي تعد أنجع وسيلة  الحسابات البنكية غير االسمية او الرقميةنشير كذلك الى 
إلخفاء رؤوس األموال ذات المصدر غير المشروع، مازال العمل بها في مناطق محددة من 

والنمسا باعتبار دستورها يحمي السرية المصرفية المطلق، وهي التي العالم منها لوكسمبورغ 
بعد ضغط دولي أمريكي وألماني رهيب إللغاء السرية  1111تخلت عنها دولة سويسرا سنة 

المصرفية في النظام المالي السويسري، باعتبارها دولة مركز البنوك والمال في العام، 
ستجابت وزارة العدل السويسرية لذلك  بعد اكتشافها تورط موظفين بنكيين مساعدتهم وا 

 .3لشركات أمريكية في التهرب الضريبي

إيداع على يعتمد فيها تجار الجرائم  ، Schtromphagesالسنفرة نشير كذلك الى تقنية 
مجزءة على عدة مراحل بعد تقسيمها الى مبالغ  زهيدة ال تتجاوز سقف  ،قذرةضخمة أموال 

، 4الذي تطالب فيه هيئات الرقابة المالية أو البنوك والمؤسسات المالية بصفة عامة تبريرا لها
مليون دج، و  8اذ في الجزائر السقف المحدد لتقديم مبرر قانوني عن مصدر األموال هو 

 . 5أورو بالعملة الصعبة 8111

لهذا األسلوب عدة صور تفنن مبيضو األموال  تقنية القرض المضمون بكفالة مالية:-3
في تكريسها، فنجد مثال قيامهم بتحويل أموال ذات مصدر غير مشروع الى حسابا شركات 

                                                           
 .89ليندا بن طالب، المرجع السابق، ص  1

2
 Jay Purcell et Ivana Rossi, op-cit, page 18. 

3
 Nicholas Shaxson, op-cit,page 9. 

4
 Mamadou Dian Diallo, op-cit, page52.   

5
 عدم تبرير االيداعات البنكية بألف أورو + مرسوم.......... الصادر عن وزير المالية تحدد سقف 059تعليمة رقم   



تبييض ألاموالالباب ألاول: التنسيق الدولي في مكافحة   

 

85 
 

ب قروض بنكية من بنوك دول تجارية وهمية في مراكز مالية ذات رقابة ضعيفة، ويتم طل
من اجل اإلستثمار مقدمين هذه الودائع كضمانات بفضل ما  ،وغيرهاكفرنسا وألمانيا أخرى 

، هذا بخصوص صورة الكفالة العينية، كما نجد صورة أخرى 1يسمى رهن شهادات اإليداع
تندرج ضمن نفس المفهوم وهي الكفالة الشخصية، أين يتدخل شخص ثالث ككفيل وضامن 

تسديد المستحقات البنكية عند حلول  للقرض الذي طلبه مبيض لألموال، أين يتم تعمد عدم
فيباشر البنك إجراءات الحجز على الكفالة الشخصية التي تم التخطيط  ،األجل المتفق عليه

بجعل أموالها غير نظيفة وبالمقابل يكتسب مبيض األموال على أصل القرض الشرعي 
وهي تشبه الى حد المبرر بسند قرض بنكي والذي يكون استثمره وأدخله في الدورة التجارية، 

على ان  بإيداع مبلغ مالي جرموالتي يقوم فيها المالحساب المصرفي المزدوج كبير صورة 
يقوم بهوية مستعارة او مزورة أو بإستخدام شخص وسيط  بإقتراض من نفس البنك نفس 

ه أن القيمة المالية المودعة، ويقوم بتسديد المستحقات والفوائد من الوديعة المالية التي سبق ل
 .2أودعها

مع مسؤول الزبائن بأحد البنوك األجنبية  1111مارس  19أجريناها بتاريخ  مقابلةفي 
يعمل فيه لدواع السر  يالخاصة في الجزائر   طلب التحفظ عن ذلك إسمه وفرع البنك الذ

المهني(، أكد لنا أنه خالل مساره المهني بعدة بنوك أخرى الحظ ان بعض العمالء يقومون 
قرض طويل األمد(، وبعد عامين على سنة   12لتمويل شراء عقار لمدة  م قروضبإبرا

يطلب  الموظف أقصى تقدير يتقدمون  لتسديد كامل أصل القرض والفوائد المترتبة عنه، وان
دفعهم الى اخطار مدير بأحيانا تفسيرا من الزبون عن مصدر األموال فال يجيبه، وهو ما 

شبهة الى خلية اإلستعالم المالي، ويضيف أن هذه التقنية في البنك الذي يرسل اخطارا بال

                                                           
 .911نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص   1
 .18مفيد نايف الدليمي، المرجع السابق، ص  2
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صة بكثرة لدى البنوك المختصة اتبييض األموال باستخدام القنوات البنكية مشهورة بالجزائر خ
 .1في تمويل السوق العقارية

 BCCIتعتبر قضية بنك اإلعتماد المالي الدولي عينة لنموذج تبييض األموال عبر البنوك: 
نموذجا عالمي في تدرسي تقنيات إستغالل القنوات المصرفية في تبييض األموال، أسس 

من قبل مصرفي باكستاني آغا حسان عبدي الذي تلقى دعما ماليا من  8891سنة البنك 
تخذ لوكسمبورغ  ،مليون دوالر 11بن سلطان آل نهيان برأسمال  أمير ابو ظبي الشيخ زايد وا 

نشاء أكبر بنك إسالمي في العالم في االنتشار أين وصل نهاية ، واخذ مشروع إ2مقرا له
بلد، وبحثا وراء اإلسراع في نجاح المشروع  19وكالة منتشرة عبر  818بفتح  8811

المصرفي لم يكن مسؤولوا البنك يعتنون بقواعد السالمة المصرفية وشفافيتها، ووقع البنك في 
ها، وللحفاظ على مصداقيته كان مسؤولوا فخ منح قروض الى أقارب المساهمين لم يسددو 

البنك يستعملون اموال المودعون الجدد لتسديد طلبات المودعون القدماء، كما فتحوا الباب 
إستغلتها مافيا المخذرات الكولمبية وزعماء بلدان  ،لمودعين باألموال النقدية دون رقابة

 Manuelحسين، رئيس بناما   رئيس العراق صدام في إيداع أموالهم المهربة ديكتاتورية
Noriega زعيم الفليبين ،Ferdinand Marcos وحتى زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ، )

بنك من قبل وكالة اإلستخبارات األميريكية في تمويل الإستعمال  تم ياسر عرفات، كما
في الواليات المتحدة  TAMPAتحريك الدعوى المسماة  غايةمجاهدي طالبان، الى 

األمريكية تمت متابعة مسؤولوا البنك على المشاركة في تمويل توزيع الكوكايين وتم ادانة 
، ومثال 3إقرار غلق جميع فروع البنك ومصادرة ممتلكاته 8888موظفين  بالسجن وتم سنة 

ية ما حدث في بنك اإلعتماد المالي تحوله في مركز االجتماع بين المنظمات اإلجرام
لمخذرات وبيع األسلحة وغيرها، وتمويل اإلرهاب، وتحصيل جرائم اإلقتصادية بعمليات 

                                                           
 مع مسؤول الزبائن بأحد البنوك األجنبية. 1111مارس  19مقابلة أجريت بتاريخ   1

2
 Mamadou Dian Diallo, op-cit, pages 45-48.   

3 Ibid. 
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 Price House Watercoopersمكاتب التدقيق المالي أعين أشهرتحت مصرفية 
Deloitte عمليات تلخص مثالها مثال في تسهيل البنك وكالة هونغ كونغ للزبون ،Law 

Kin-Man 1 ،الى  8819دوالر سنوات  811.111يمته في إيداع بشكل يومي ما ق
حساب في الوكالة  912، بل أن تورط البنك وصل الى غاية تسهيل عدم مراقبته فتح 8812

شخص، بينت التحقيقات تمكنه  91 ـمن قبل هذا الزبون، منها ما هو تحت أسماء وهمية ل
هو تجارة  مصدر أمواله، 8818مليون دوالر عبر البنك الى غاية نهاية  99من تبييض 
 triade Sun، اذ بالرغم من ثبوت عضويته في المؤسسة التجارية المخذرات

Yee On2  اال أنه لم يمارس أبدا أي نشاط مشروع أو تجاري، وبينت التحقيقات أنه بتاريخ
، وتبين فيما بعد BCCIمليون دوالر من الحسابات المفتوحة لدى بنك  11توقيفه تم سحب 

بعديد عمليات تهريب وشراء المجوهرات واالحجار الكريمة ويقوم  Law Kin-Manقيام 
في هونغ كونغ، كما قام   Triade Sun Yee Onببيعها لمحالت تجارية تابعة لمؤسسة
مقابل شيكات مصرفية،  Casino d’Atlantic Cityبعليات التبييض بواسطة القمار في 

 .3بينت التحقيقات ملكيته عديد الحسابات الموطنة في دولة ليبيريا ماك

في الجزائر تعتبر قضية الخليفة أكبر قضية أثبتت تورط بنك بصفته مؤسسة مالية في 
مليار دوالر تم تهريب  8.1بـ  إرتكاب جرائم إقتصادية، أين قدرت قيمة خسائر خزينة الدولة

ظ بنك الجزائر سابقا ومالك المجمع وعديد المسؤولين تورط فيها محاف ،معظمها الى الخارج
                                                           

1
 Ludovic FRANÇOIS - Pascal CHAIGNEAU et Marc CHESNEY, Criminalité financire (Le 

blanchiment de l’argent sale et le financement du terrorisme passent aussi par les 

entreprises),Edition d’organisation, 2002, pages51-52. 
، تضم حوالي 8888سنة  Heung Chinأسسها تعد من أهم المؤسسات التجارية السرية الصينية مقرها هونغ كونغ  2

عضو منتشرين في كافة أنحاء العالم بالخصوص أوروبا، ظاهريا تعد الشركة مؤسسة تجارية عالمية فيما  21.111
تحقيقات ألعضاءها في عديد تبين تورطهم في منظمات إجرامية لبيع المخدرات وتبييض األموال خاصة في الواليات ال

 لمزيد من التفصيل أنظر:   المتحدة األمريكية
Eric Meyer, EN CINQ ANS,LA TRIADE SUN YEE ON A AUGMENTE SES EFFECTIFS 

DE 58% LA PIEUVRE DES TRAIDES REDRESSE LA TETE A HONG KONG, article 

publier 16/11/1995 au jounal LE SOIR.be.  
3
 Ludovic FRANÇOIS - Pascal CHAIGNEAU et Marc CHESNEY,op-cit, pages 52 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Heung_Chin&action=edit&redlink=1
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ها عمليات تبييض لألموال ت، وتشير عديد التحليالت ان الفضيحة توسط1وموظفي البنك
 فيها. اأصلي سهلتها المؤسسة المصرفية بل وكانت فاعال

 الفرع الثالث: تبييض األموال عبر الوسائط اإللكترونية

تعتبر ظاهرة تبييض األموال عبر الدعائم اإللكترونية مجموع التصرفات اإلجرامية التي 
الغرض منها إضفاء الصبغة الشرعية عن األموال القذرة، بإستخدام النظم النقدية والمالية 

أو بتفصيل أكثر  ،(FinTech باسم الخدمات المالية اإللكترونية  لكترونية التي تعرفاإل
التخلي عن الوسائل التقليدية سالفة الشرح، نظرا لما تدريجيا لوجيا المالية، وبدأ تقنية التكنو 

، وهو ما وقف عليه 2تتيحه هذه الوسائل من خصائص تتناسب والطابع الخفي للجريمة
بسان  8882ل في أفريل و إجتماع خبراء مختصين في غسيل األموال تحت إشراف األنترب

ا أن اإلجرام اإلقتصادي أصبح يستعمل التكنولوجيا فرانسيسكو األمريكية، أين أكدو 
 .3اإللكترونية، أين أصبح األنترنيت مالذ مبييضي األموال وتخلوا عن البنوك

والتي  ،إن أهم الخصوصيات التي تتميز بها جريمة تبييض األموال عبر الوسائط اإللكترونية
من الجرائم بسبب ثورة تكنولوجيا  في القرن العشرون البيئة األكثر انتشارا لهذا النوعأصبحت 

لها المعلومات واإلتصاالت، وجعلتها جريمة ليس لها حدود جغرافية أو زمانية وأضفت 
إلستخدام  ،ال تترك أي أثر لدى إرتكابها ويصعب تعقبها اأبعاد العالمية، كما أنهو مالمح 

 ذيال ، األمرالتطبيقات اإللكترونية ووسائل اإلتصال االلكترونية التي تتميز بالسرعة والتعقيد
يصعب معه فرض الرقابة على عملياتها في ظل إنعدام النقل المادي للمبالغ المالية وصعوبة 

ا تتيح التعرف على صاحبها، كما توفر سرية وحماية بيانات أطراف المعامالت المالية، كم

                                                           
 .1182أفريل  19مقال منشور بجريدة الشروق بتاريخ  1
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تقرير التطبيقات حول غسل األموال عبر الوسائط  2

 .1، ص1189اإللكترونية، منشور بتاريخ ديسمبر 
 .12مفيد نايف الدليمي، المرجع السابق، ص 3
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مكنة إستخدام هوية وهمية أو مستعارة دون التعرف على هوية المستخدم الحقيقي خاصة اذا 
، ولعل مفهوم الدفع اإللكتروني في حد L’adress IPاإللكتروني ر بإنتظام العنوانيكان يغ

ستغالله من قبل المجرمين في إخفاء آثار أفعالهم جعل من القطاع المالي والمصرفي  ذاته وا 
خطورة الممارسات غير السليمة اآلثار التي ينجم عنها، ما جعل الجهود الدولية  تحت

، ومحاولة 3الدفع اإللكترونية وكذا قنواتها 2وأدوات 1والمحلية تركز على دراسة أنظمة
إخضاعها وأقلمتها مع المعايير الدولية في مكافحة تبييض االموال، وسوف نحاول تلخيص 

 المستخدمة في تبييض األموال في اآلتي بيانه: 4أهم الوسائل اإللكترونية

التحويل اإللكتروني لألموال ذات المصدر غير المشروع أهم  يعتبرالتحويل اإللكتروني: -أوال
وسيلة حالية مستعملة في تبييض هذه األموال في الواليات المتحدة األمريكية، التي تعرف 

يتم غسلها عبر هذه القناة من مجموع مليون دوالر يوميا  111حسب تقدير خبراء حوالي 
عملية تحويل إالكتروني يوميا، ما جعلها بإمتياز عاصمة عالمية لغسيل  111.111

  .5األموال

                                                           
أنظمة  -(RTGSات: أنظمة الدفع كبيرة الحجم أو أنظمة التسويات اإلجمالية الفورية   تنقسم الى أربعة مجموع 1

 أنظمة التحويل اإللكتروني لألموال. –أنظمة تسوية األوراق المالية –مدفوعات التجزئة 
: بطاقات : وهي بدورها تنقسم على ثالث أنواع Electronic Cards بطاقات الدفعمن أبرز أدوات الدفع المستعملة:  2

،  بطاقات الدفع المدينة –بطاقات المدفوعة مسبقا   منها: المغلقة، شبه مغلقة، مفتوحة، شبه مفتوحة(  –الدفع الدائنة 
 وهي التطبيقات اإللكترونية على األجهزة الذكية.  Electronic Wallets المحافظ اإللكترونية، الشيكات اإللكترونية

أجهزة الصرافة   - Phone bankingتطبيق الهاتف المصرفي  – Internet Bankingوهي األنترنيت المصرفي  3
التسويق الشبكي  –Eletronic Tradeالتجارة اإللكترونية  – Points of saleنقاط البيع اإللكترونية  – ATMsاآللية 

 Digitalالنفيسة ة المعادن الرقمي – Crypto Currenciesالعمالت اإلفتراضية  –Pyramid Sheme اإللكتروني

Precious Metals  
 -التسويق الشبكي اإللكتروني -في: التحويل اإللكتروني GAFIMOANتتعدد أنواع الوسائل اإللكترونية وعددها تقرير  4

أنظمة تداول  –بطاقات الدفع اإللكترونية  –الخدمات المصرفية اإللكترونية  األنترنيت المصرفي والهاتف المصرفي( 
 خدمات الدفع بإستخدام األنترنيت.  -العمالت االفتراضية الرقمية -مقاصة األوراق المالية إلكترونياوتسوية و 

 .12مفيد نايف الدليمي، المرجع السابق، ص 5
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وسيلة تبادل البنوك فيما بينها لرؤوس األموال عن  يعتبر: SWIFT1 السويفت نظام-8
تحويل  MT102 –تعن أمر بالدفع خاص بالزبون  MT101طريق إرسال شيفرات  مثالها: 

النظام  ، تعود هذه الطريقة في التحويل اإللكتروني الى منظمة دولية تسير2مالي بنكي(
مليون عملية يوميا، تمر عبر  8.2المالي للتحويالت البنكية الدولية، تضمن ما يقارب 

ترليون دوالر قدر الخبراء  1مؤسسة بنكية ومالية موجودة عبر العالم، بقيمة  9111حوالي 
، ونظرا ألهميتها عالميا وما تحميه من 3بالمائة منها غسيل لألموال 8الى 1.2لي نسبة حوا

الى  1188سبتمبر  88معلومات سرية عن عالم االعمال دفع اإلدارة األمريكية بعد أحداث 
إنشاء برنامج سري لمراقبة التحويالت المالية عبر هدا النظام الذي أصبح يستخدم بكثرة في 

وقدمت ادارة سويفت عديد المعلومات التي طلبها قسم   ل وتمويل اإلرهاب،تبييض األموا
 Terroristالخزينة العمومية في إطار مكافحة استعمال المجال المالي من قبل اإلرهاب

Tracking Financial وهي الفضيحة المدوية التي جاءت بعد تسريب معلومات سرية ،
تقديم شكوى، وبتوصية من لجنة حماية الحياة الى   Privacy Internationalودفع منظمة 

وجود  1112جويلية  2الخاصة البلجيكية اقر البرلمان األوروبي قرار صادر بتاريخ 
إنتهاكات للحياة الخاصة، وأبدى إمتعاضه من خلق جو يسوده المساس بالحريات سيما 

وأجبر شركة  ،ةحماية المعلومات بالبنوك األوروبية في مواجهة مساس اإلدارة األمريكي
SWIFT  وغيرها من المؤسسات التي تسهر على المعلومات الشخصية على عدم منح أي

                                                           
 من أنشئت مؤسسة  وهي  Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunicationلـ إختصارا 1

 تنسيقي طابع ذات األساسية مهمتها ببلجيكا، Hulpeب مقرها 8899 سنة( دولة 82  الدول مختلف من بنك 198 قبل
 .المجال هذا في اإللكترونية الرسائل تبادل تضمن المالية سساتوالمؤ  الدول بين

2
 Sylvie Patat et autres, Commerce International : les solutions bancaires Moyens et sécurités 

de paiement,garanties et financements, Le Moci, Paris, edition 2007, pagrs 7. 
دراسات  –وهيبة عبد الرحيم، دراسة جريمة غسيل األموال عبر القنوات اإللكترونية، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية  3

 (، ص .8 88تصدر عن المركز الجامعي بتمنغست، عدد  -إقتصادية
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، فضيحة ألقت 1معلومة حول الحسابات والتحويالت من دون موافقه الهيئات األوروبية
الضوء على سرية وخطورة إستعمال مثل هذه القنوات من قبل مبيضي األموال على غرار 

 تمويل اإلرهاب.

هذا النظام  عمليات البنكية عبرهاالغالبية التحويالت و  تمر: غرف المقاصة الدولية -3
مقاصة ما بين عمليات البنوك، وتوجد إثنتين عبر العالم: الإجراء المختص في 

Clearsteream  والثانيةغالموجودة في دولة اللوكسمبر ، Euroclear   الموجودة في
وتخضع لرقابة دقيقة سيما  ،الغرف بمثابة بنك البنوكبروكسل عاصمة بلجيكا، وتعتبر هذه 

بنك  9211المالحظ في هذا الشأن أن حوالي  في هوية التحويالت ما بين البنوك، اال ان
بالمائة من البنوك خارج  21فقط يملكون حسابا لدى احدى غرف المقاصة،  ما يعن وجود 

، ولكم تصور 2مليار دوالر 21.111ما يناهز  هادير يالرقابة، مع العلم ان هذه الغرف 
المجال المفتوح لمبيضي االموال في استعمال التحويالت البنكية بدون رقيب أو حسيب، وفي 

حساب غير مصرح وغير معرف بها في غرفة المقاصة  1111تقرير أثبت وجود حوالي 
Clearsteream  ،يتورط في غسيل األموال كبرى البنوك الفرنسية بعمليات سرية ومشبوهة

 . 3مليار دوالر سنويا 211 ـفيما تم تقدير وجود تبييض لألموال بها مقدر ب

خاص  FED WEREنظام نجد صور أخرى للتحويل اإللكتروني مثل  صور أخرى:-2
 Clearing House Entre الشيبسونظام بالبنك اإلحتياطي للبنك الفيديرالي األمريكي، 

Bank Payements ، عضو أغلبها  811وهو نظام خاص بدار المقاصة بنيويورك يضم

                                                           
1
 Anthony Amicelle, Gilles Favarel-Garrigues, La lutte contre l’argent sale au prisme des 

libertés fondamentales : quelles mobilisations ?, Cultures & conflits, L’Harmattan, numéro 9 

année 2009, page.59. 
2
  BRAHIM LAHRAOUA, op-cit, page 6-7 . 

3
 Ibid. 
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عبارة عن نظام الحواالت السريعة  وهو Union  Westerنظامبنوك امريكية، كما نضيف  
 . 1آالف دوالر على األكثرعشرة أمريكي، مسقف نقل األموال بقيمة 

تسمى كذلك بالمدفوعات اإللكترونية وهي وسائل تم انشاؤها وسائل الدفع اإللكترونية:  ثانيا:
من أجل تسوية المعامالت التجارية خاصة الخاصة بالتجارة اإللكترونية، ظهرت بالموازة مع 
تبلور كيان البنوك اإللكترونية، أين أصبحت العمليات البنكية تتم عبر تطبيقات خاصة 

 ،  ومن اهمها:2ت المصرفية عبر شبكة األنترنيتبالمؤسسا

هي عبارة عن بطاقات بنكية مزودة بقرص ممغنط يخزن جميع بطاقات الدفع الذكية: -8
المعلومات الخاصة بها، من مالكها والحساب المرتبطة به والقيمة النقدية التي تحتويها، 

، وتسمى كذلك بالكارت 3متستخدم في نقل األرصدة الى أي حساب آخر بأي مكان في العال
 Master Card-Visa card-Americains Expressالممغنط، ومن أمثلتها بطاقات 

التي تستخدم في منافذ أو أجهزة الصراف اآللية المنتشرة عبر العالم في البنوك ومراكز 
في الواليات  1119أين ضبط سنة  ، ATMs)4 Automated Teller Machineالتجارة 
عمليات غسيل األموال عبر أجهزة  يدخذرات كولومبي قام بعدم األمريكية تاجرالمتحدة 

من خالل قيامه عن طريق أفراد عائلته وأصدقاءه بإيداع عدة مبالغ مالية  ،الصراف اآللي
دوالر إلبعاد الشبهات، وتم  8211الى  211متحصلة من تجارة الكوكايين تتراوح بين 

                                                           
 .82لمرجع السابق، ص عبد السالم حسان، ا 1
رائدا إنشاء تطبيق إلكتروني عبر الهاتف واألجهزة الذكية بصفة عامة، يتيح   BNP Paribasفي الجزائر يعتبر بنك  2

 .عدة عمليات بنكية لزبائنه
 .18دموش حكيمة، أطروحة الدكتوراه، المرجع السابق، ص  3
 .81عبد السالم حسان، المرجع السابق، ص 4
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في إستخراج النقود واحدة بكولومبيا واألخرى في الواليات  إستخراج بطاقتي سحب إلستعمالها
1المتحدة األمريكي

. 

 Master بطاقات الدفع غير إسميةلتبييض األموال وجود  اثير هذا النوع من الوسائل بؤر ي
Card Anonyme  ر إسمهم وال يمكن معرفة مالكها اال اظهإاستخدامها للمجرمين عدم يتيح

التحجج بالسرية المصرفية، كما إنتشرت  له التوطين الذي يمكنبطلب من البنك محل 
( بنك في ليتوانيا التي تعرف Payseraفي دول أوروبا الشرقية  بطاقات الدفع عن البعد

بإنشاء البطاقة عن بعد بإرسال بيانات الشخصية، وهو ما يتيح التستر بأسماء وهمية أو 
 النوع من وسائل الدفع. مجهولة، كما تعرف بالرقابة الضعيفة عن هذا

ات ملكترونية كوسيلة للوفاء باإللتزاظهرت النقود اإل :النقود والمعادن اإللكترونية-1
التعاقدية نتيجة للتطور الهائل والسريع لمجاالت اإللكترونية والمصرفية، ولفتت هذه األداة 

الهوية الحقيقية الرقمية إنتباه مبييضي األموال  لما توفره من خصوصيات في عدم إظهار 
للمتعاملين بها، وعدم إرتباطها بحسابات بنكية ألشخاص، وسهولة إستبدالها بالعمالت 
األجنبية كالدوالر، صفات جعلت مبيضي األموال يستعملون هذه العملة المستحدثة وأصبحت 

لكترونيا، بديال للعمالت النقدية والورقية، فالنقود اإللكترونية ما هي اال " قيمة نقدية مخزنة ا
  ، وتعتبر عملة2فهي بيانات مشفرة توضع على رسائل إلكترونية في ذاكرة الكمبيوتر"

جانفي  19، أسسها بتاريخ 3أشهرها العملة المنتشر حاليا في العالم  BITOCOINالبيتكوين""
مختص في علم قرصنة الشيفرات، وهو  Satoshi Nakamotoساتوشي ناكاموتو  1118

، يرمز لها Silk Roadإسم مستعار لمؤسس العملة التي ظهرت ألول مرة في موقع 

                                                           
تقييم وسائل الدفع اإللكترونية ومستقبل وسائل الدفع اإللكترونية في ظل وجودها، مجلة اإلقتصاد وهيبة عبد الرحيم،  1

 .888-889ص، 1181جانفي  1الجديد، جامعة خميس مليانة، العدد 
 .88دموش حكيمة، أطروحة الدكتوراه، المرجع السابق، ص  2
3
- Monero (2014) -Dogecoin (2013) - Zcach(2016)(2017)مثل: توجد العديد من العمالت اإللكترونية  

Litecoin(2011) – bitcionCash   وعملة موقع التواصل اإلجتماعي فايسبوكLibra (8109.) 
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، وتعد عملة 11181 أفريل 81أورو بتاريخ  18.918.19بيتكوين =  8( قيمة XBT ـب
حيازتها أو البيع ها في الجزائر، سواء بالتعامل  البيتكوين وغيرها من النقود اإللكترونية ممنوع

 .2والشراء

ذكر تقرير فرنسي على سبيل المثال إستعمال النقود اإللكترونية في بعض المواقع في شراء 
، وهو ما جعل الخبير 3أورو 891رخص السياقة المزورة عبر اإلنترنيت بما يعادل قيمة 

ADITI KUMAR راسة له رئيس مركز العلوم والعالقات في جامعة هارفرد األمريكية في د
، أين تم إستغالل تكنولوجيا Dark webيؤكد على وجود عالم الظل في األنترنيت سماه 

رك البحث غوغل، بل حاألنترنيت في تكوين شبكة مواقع إلكترونية ال تظهر على مستوى م
، وهي مواقع تتم فيها ممارسة كافة أنواع le Navigateur Torبد من تثبيتها فقط عبر ال

وثائق هوية مزورة  -تجارة الجنس –المشروعة  تجارة السالح وتجارة المخذرات األفعال غير 
(، مع اإلحتفاظ بسرية المعلومات على الزبون، ويتم الدفع في هذه المواقع بالنقود 

 .4اإللكترونية

كما عرفت الواليات المتحدة األمريكية أكبر وأخطر عملية غسيل األموال عبر األنترنيت 
، أين LibertéReserveمليارات دوالر الى نقود إلكترونيه عبر موقع  2مته باستبدال ما قي

نتاج تطبيقات لقرصنة البنوك  نتاج مواد إباحية وا  كانت عصابات بيع اإلتجار في األطفال وا 
( تقوم بتحويالت امن بنك في الشرق األوسط إلكترونيمليون دوالر  12إلكترونية  منها سرقة 

 .5دوالر سنويامليون  81مالية بقيمة 

                                                           
1
 https://www.okex.com/  visiter le 30 mars 2020 à 15 :30 

2
 .76، جريدة رسمية عدد 8107ديسمبر  82الصادر في  8102من قانون المالية لسنة  007المادة    

3
 Reportages découverte du 29 mars 2020 - Permis de conduire et permis de combines, pour 

plus de détails voir : https://www.tf1.fr/tf1/grands-reportages/videos/reportages-decouverte-

du-29-mars-2020-les-restaurants-routiers-en-danger-66306701.html. 
4
 Aditi Kumar et Eric Rosenbach, Dark Web, revue finances & développement, FMI, 

Septembre 2019,page 22. 
 .888-889وهيبة عبد الرحيم، المرجع السابق، ص 5

https://www.okex.com/
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كعمليات شراء  1فظهرت كذلك من خالل مواقع إلكترونية المعادن النفيسة اإللكترونيةأما 
الذهب اإللكتروني وفق سعر الذهب في السوق العالمية، وتمكن المشتري من التعامل فيها 

 .  2وتسديد السلع والخدمات الى تجار آخرون 

الفضاء المفضل لرؤوس األموال غير  أصبحتنولوجية التكبعد الثورة األنترنيت: -ثالثا
والتي تضمن السرية في ، Torالمشروعة، سيما بظهور مواقع الظل الموطنة في شبكة 

المعلومات الخاصة بالمستعملين، يذكر أهم المواقع المستعملة في اإلتجار بالمخذرات 
سنة   FBI الذي أغلق من قبل وكالة Silk Road 2.0والسالح وتجارة األطفال والجنس 

مليون بيتكوين(،  8.2مليار دوالر   8.1وبينت األبحاث أنه تم تبييض ما قيمته  1181
 .11893الذين كذلك تم إغالقهما سنة AlphaBay et Hansaوخلفه موقعا 

إنتشر في شبكة األنترنيت عمليات تحويل نوادي األنترنيت للقمار والمراهنات:  -رابعا
يا عاإلفتراضية التي تدار من قبل مجموعة أشخاص موجودين واقاالموال عبر نوادي القمار 

في منازلهم خاصة في الحوض الكاراييبي، ويدفعون للحكومات في هذه الجزر ضريبة جزافية 
دوالر للكازينوهات  811.111لنوادي المراهنات الرياضية، و دوالر 92.111ـتقدر ب

كما  ،ئب من الواليات المتحدة األمريكيةاالفتراضية، وهو ما يتيح عمليات التهرب من الضرا
يتيح مجاال خصبا لتبييض األموال عبر هذا النواع من المواقع اإلفتراضية نذكر اهمها موقع 
كازينو الس فيقاس الذي يوفر كل أنواع اللعب والمراهنات ونوادي القمار الموجودة في جنوب 

 .4األموال لمعروفة في مجال غسيلفرنسا في مونت كارلو وبياريتز التي تعد من النوادي ا

 
                                                           

 مليون حساب في الوقت الحالي. 2يتضمن ما يزيد على  www.e-gold.comمثالها موقع  1
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تقرير التطبيقات حول غسل األموال عبر الوسائط  2

 .19، صالمرجع السابقاإللكترونية، 
3
  Aditi Kumar et Eric Rosenbach, Op-cit,page 24. 

 .18، صالمرجع السابقعوض عبد هللا القضاه،  4
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 المطلب الثاني: مخاطر تبييض األموال
نتائج بالغة الى توصلت  إن دراسة الباحثين لآلثار التي ترتبها أفعال تبييض األموال

التغلغل والسيطرة على النظام المالي  فيتظهر على قدرة عصابات غسل األموال  ،الخطورة
 عند حد مخالفة القانون والمنظومة التشريعية الوطنية تؤكد انها لم تتوقففي العالم، و 

، بل تعداه الى زعزعة كيان الدول واألمم في حد ذاتها، إذ تبين أنها فعل غير مشروع فحسب
حالة عدم يؤدي الى مضر باإلقتصاد الوطني ويستنزف الموارد المالية والبشرية للدول، و 

الرقابة على هذه الرؤوس األموال، ومساسه  إستقرار وفوضى سياسية في الدول التي ال تشدد
الحوكمة الرشيدة، كما اثبتت التجارب أن  سبلحتى باألمن القومي واألمن اإلقتصادي وحتى 

نهيار قوام األخالق، وهدم مفاهيم العمل  غسيل األموال يمتاز بتفكيك الترابط اإلجتماعي وا 
 وتكوين الثروة بالجهد لدى الفرد.  

ورة البحث العلمي التطرق الى الجوانب السلبية للظاهرة على المستويات ولزاما علينا لضر 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، واآلثار الخطيرة التي يخلفها تغلغل تبييض األموال في 
كيانات الدول، األمر الذي خلق الحاجة الى التعاون الدولي لبعث ميكانزمات للحد من هذه 

 فراد التي تشجعها.الظاهرة وعزل الدول واأل
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 الفرع األول: مخاطر تبييض األموال على االقتصاد

إدماج  لغرضاألموال على التحكم في األساليب والقنوات المالية واإلقتصادية  يعمل مبيضو
وجعلها تعود عليهم بالفائدة لتغطية مصدرها غير المشروع،  ،في الدورة اإلستثمارية همأموال

في  ، سيماوفي هذا تتجه انظارهم الى اقتصادات الدول التي ال تعتمد أنظمة رقابة صارمة
ن ، و تهاوحرك التحقق في مصدر رؤوس االموالجانب  إندساس األموال غير المشروعة في ا 

، يمكن 1ما هو غير مباشر اهو مباشر ومنههذه اإلقتصاديات يرتب آثار إقتصادية منها ما 
 ها في اآلتي بيانه: ز إيجا

تؤثر عمليات تبييض األموال بطريقة مباشرة وغير مباشرة على تقلص االستثمارات:  -أوال 
الذي يتميز بخاصية أنه "جبان"، أذ ان حركة رؤوس األموال تتفاعل باإليجاب  ستثماراإل

والسلب مع الفجوة التمويلية له، إذ كلما تقلصت الفجوة وساهمت البنوك في التمويل زاد 
اإلستثمار والعكس بالعكس، فإختالل الدخل القومي والميزانية العامة يؤثر بشكل مباشر على 

يعد القطعة األساسية للبنوك في تمويل اإلستثمارات الداخلية، وبفقدانه اإلدخار المحلي الذي 
 .2ونكون أمام حالة الركود والكساد اإلقتصادي ،يكون اإلستثمار قد فقد محركه األساسي

تعمل  أينقائما على مبادئ الثقة والتنافس،  السليميعتبر المناخ االقتصادي االستثماري 
سخير مواردها المالية والبشرية بتحقيق تأو االجنبية على  المؤسسات االقتصادية المحلية

هيكل مؤسساتي يقدم القيمة المضافة في أرقام أعماله السنوية، من خالل إرضاء واشباع 
تقديم افضل السلع او الخدمات، تزايد اقتناءها من قبل بحاجيات المستهلك عن طريق السعي 

 .عدة العرض والطلب بالعملة المحليةالسوق هو  تقدير الثمن الحقيقي لها وفق قا

                                                           
 .98يوسف مسعوداوي، المرجع السابق، ص  1
 .18-11دليلة مباركي، غسيل األموال، أطروحة دكتوراه، المرجع السابق، ص  2
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ان تحكم رؤوس األموال اإلستثمارية األجنبية ذات المصدر غير المشروع على المناخ 
ال أو مسيري ماإلقتصادي يخل بتوازنات المفاهيم االقتصادية، كما ان تواجد رجال أع

ماض حافل بالجرائم اإلقتصادية، خاصة التهرب الضريبي وتبييض  ي شركات إقتصادية ذو 
المحلية ليس تحقيق القيمة المضافة وتحقيق األرباح  ق األموال، يجعل من هدف السو 

وتطوير مجال المنافسة، بل ظاهريا يكون كذلك لكن بشكل مستتر محاولة رسكلة األموال 
صادية، ما يشوه المناخ االستثماري وسمعة غير المشروعة التي جنوها مسبقا في الدورة اإلقت

 تدفق دالدولة على المستوى الدولي، فتفر رؤوس األموال اإلستثمارية من هذا البلد، وتفق
تكنولوجيا، لما لها من خاصية نقل الالموارد األجنبية التي من شأنها رفع التنمية اإلقتصادية 
ير متكافئء الفرص للمنافسة النزيهة كما ان المؤسسات المحلية الجدية  تصبح في ميزان غ

هدفهم هو أضفاء الشرعية على أموالهم ولو بخسارة جزء من  ،أمام سلع وخدمات منافسين
رأس المال، كل هذا وذاك يؤثر بالسلب على تطور نسبة النمو جراء نقص رؤوس األموال 

 .1االستثمارية

رة تبييض األموال الى تخضع الدول الى نظام رقابي غير مباشر حول مدى إخضاع ظاه
  GAFIنظام رقابي فعال، من خالل تصنيفات الهيئات الدولية، ومنها مجموعة العمل المالي

التي تصنف حصانة النظام المالي واالقتصادي اتجاه رؤوس األموال اإلستثمارية الصورية 
رقابية التي هدفها تبييض األموال، وتنشر دوريا قوائم سوداء للدول التي تمتاز بأنظمة 

متساهلة، يجعل األخيرة تفقد رؤوس األموال للشركات متعددة الجنسيات التي تحافظ على 
 .2سمعتها التجارية وال تسمح بالتعامل مع أنظمة المالذات الضريبية

                                                           
 . 82عبد الوهاب عرفة، المرجع السابق، ص 1
جزر الموريس  منها juridictions sous surveillanceدولة تحت المراقبة  81المطلع على موقع المنظمة يظهر  2

 Juridictions à hauts risques et  ، ودولتي إيران وكوريا الشمالية تحت تصنيف الخطر العالي جداوباهاماس وسوريا
sous surveillanceدولة أنطتها الرقابية بها خلل إستراتيجي  8، و juridictions avec systèmes défaillants . 



تبييض ألاموالالباب ألاول: التنسيق الدولي في مكافحة   

 

99 
 

تقوم السياسة المالية والنقدية للدول على معرفة تأثر فعالية السياسة المالية والنقدية:  -ثانيا
الخزينة، بشكل يمكن وزارة المالية من التخطيط لبرامج وخطط التنمية،  التدفقات المالية

 قالسيما برمجة المشاريع اإلستثمارية االستراتيجية ودعم المجاالت التي ال تعرف تدف
الرؤوس اإلستثمارية اليها لضعف مردوديتها، فتغطي الدولة عن ذلك بواسطة وسائل نقدية 

  تتأثر بهذه الظاهرة نتناولها في:

، إذ أن تدفق اإلقتصادي يتغير سنويا حسب حالة اإلزدهار والرخاء :سعر الفائدة -8
السيولة النقدية في دولة معينة الناجم عن غسيل األموال يقلل من إلتجاء األفراد والمؤسسات 
اإلقتصادية الى االقتراض العام، اي طلب القروض من البنوك، والمعلوم كذلك ان البنوك 

تقترض األموال إلعادة استثمارها أو اقراضها الى اإلرادة والمؤسسات اإلقتصادية التجارية 
من البنك المركزي أو المدخرين بنسبة فائدة معلومة، ما يجعل بالنتيجة البنوك التجارية تقلل 
طلبها لألموال من البنك المركزي، األخيرة تضطر لدرء وضعية االنكماش اإلقتصادي 

نسبة اعادة الخصم(، ما يجعلنا نخلص لى خفض نسبة الفائدة والربح  ا وتكدس النقود تلجأ
الى أن توفر الكتلة النقدية في السوق المحلية الذي توفره ظاهرة تبييض األموال تؤثر سلبيا 
على السياسة المالية من خالل تقليص موارد الدولة بخصوص الضرائب التي تستفيد منها 

إلستثمارية، وكذا من حالة االنكماش التي تصاحب القطاع الخزينة العمومية من النشاطات ا
 .1المصرفي

تبقى الصورة الثانية لعمليات تبييض األموال المتمثلة في خروج األموال ذات المصدر غير 
الشرعي بالعملة الصعبة الى خارج الوطن، يؤثر سلبا ويشوه اإلقتصاد الوطني، فمن جهة 

أجل إستقطاب رؤوس األموال اإلستثمارية المحلية  يؤدي كذلك الى خفض نسبة الفائدة من
                                                                                                                                                                                     

-https://www.fatf-gafi.org/fr/publications/juridictions-haut  للمزيد من التفاصيل ارجع الى موقع: 
risques-et-sous-surveillance/ 11:11على الساعة  1111يل افر  11( إطلع عليه بتاريخ. 

مذكرة ماجستير  ،1188-8881لخضر بن فليس، أثر سعر الفائدة على المتغيرات االقتصادية في الجزائر خالل الفترة  1
 .28الى  28، ص1189/1181نوقشت بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة المسيلة، السنة الجامعية 

https://www.fatf-gafi.org/fr/publications/juridictions-haut-risques-et-sous-surveillance/
https://www.fatf-gafi.org/fr/publications/juridictions-haut-risques-et-sous-surveillance/
https://www.fatf-gafi.org/fr/publications/juridictions-haut-risques-et-sous-surveillance/
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أو األجنبية، وفي حالة عدم تمكن الدولة من جذب اإلستثمارات وفي ظل تقلص نسبة 
حتفاظ الزبائن بالعملة لديهم، نكون امام حالة فقدان البنوك  االدخار بسبب نقص السيولة وا 

رفع في سعر الفائدة ها على جبر ضمانة مالية هامة في اإلقراض وهي توفر السيولة ما ي
بسبب وجود حالة الندرة للعملة، وتنقص معه القروض اإلستثمارية واالستهالكية فيتأثر 

 .1اإلقتصاد بشان عام ومعه النظام المصرفي

، اذ أن محاولة مستقر لسعر الصرفتبييض األموال الى تقلب غير يؤدي  سعر الصرف:-3
األموال ادماج أموالهم بالعملة الصعبة في الدورة اإلقتصادية يتطلب عمليات تحويل  مبيضي

هامة الى العملة الوطنية التي يشتد الطلب عليها مع توفر للعملة الوطنية في السوق، ما 
يض، وهي قيمة تغالط يجعل النقد المحلي تزداد قيمته مقارنة بالعملة األجنبية محل التبي

ن في القطاع المالي الذين قد يتصرفون ويتخذون سياسيات إقتصادية بناءا ريحسابات المسي
الوضع النقدي واالقتصادي المريح، بسبب قوة قيمة العملة المحلية الذي ال يالءم القدرة 

المبني على  2التنافسية الحقيقية لها، وما يخلق اقتصاد الفقعات خاصة في المجال العقاري 
 ة عند اتخاذ األموال اتجاه عكسي بخروجها نحو الخارج.الوهم، ينهار بسهولة وسرع

يبلغ أدنى مستوياته وتنهار قيمة العملة الوطنية في الصورة العكسية  ان سعر الصرف
لتبييض األموال لما يتم تهريب رؤوس األموال بالعملة الصعبة الى الخارج، ويختل ميزان 

واالجنبية، كما تدفع هذه الحالة بمسيري  قاعدة العرض والطلب المحددة لقيمة العملة المحلية
 .3قطاع المالية الى استنزاف قيمة احتياطات الصرف من تغطية نفقات الواردات

                                                           
 .18لمرجع السابق، صيوسف مسعوداوي، ا 1

2
 Rhoda Weeks-Brown,op-cit,page44. 

 .811الدين خالف، المرجع السابق، ص  بدر  3
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كما ان فعالية السياسة المالية والنقدية للدول تتأثر بالخلل الذي قد  سوق البورصة:-2
 مبيضي، اذ ان 1في أسهم االسهم والسندات المتداولة يصيب سوق البورصة من التقلبات

كبيرة من  اتالى شراء كمي يلجؤون ضفاء الشرعية على أموالهم إاألموال وفي عمليات 
االسهم وا عادة بيعها في ظرف وجيز، وهو ما يؤدي بأسهم الشركات بالصعود والنزول في 

 .2القيمة، ويخلق أزمات دولية أحيانا كما وقع في أزمة جنوب شرق آسيا

بالمساس بالتوازن المالي ن غسيل االموال يؤدي : إالمصرفي التوازن المالي للقطاع-4
والمؤسسات المالية  للقطاع المصرفي أين نكون أمام هذه الحتمية لما يتورط موظفوا البنوط

في عمليات غسيل األموال بإستعمال منتجات المرفق المصرفي، فتنهار صورة وسمعة 
يسطر المجرمون على المؤسسة وتتالشى معها الثقة في إيداع األموال فيها، لكن األخطر لما 

 .3البنوك نكون أمام إنهيار شفافية منظمة مالية بأكملها

تنخفض  الذي PIBغسيل األموال على الدخل القومي الخام يؤثر  الدخل القومي الخام: -2
، اذ تذكر 4قيمته وكتلته ويخلط حسابات مخططي السياسية المالية والميزانية العامية السنوية

دراسة  لمركز منظمة األمم المتحدة أن العائدات اإلجرامية التي يتم تبييضها سنويا تتراوح ما 
مليار  1111الى  8211ـبقيمة تقدر بPIB قومي الخامبالمائة من الدخل ال 2الى  1بين 
الى تقدير  David Liptonفيما يذهب المدير العام بالنيابة لصندوق النقد الدولي  دوالر،
موجود في  5مليار دوالر 9111بالمائة من الدخل القومي العالمي أي حوالي  1نسبة 

تجدر اإلشارة الى  مشروع، كماذات مصدر غير هي جنات الضريبية مؤكدا ان أغلبها ال
القول ان األموال المهربة محل التبييض تكون في غالب األحيان عبارة عن إقتطاع للدخل 

                                                           
 .18مسعودان يوسف، المرجع السابق، ص  1
 .28سوف نفصل فيها كعينة دراسة في العنصر الثالث ص   2

3
 Eduardo aninat et autres, combattre le blanchiment d’argent, article publié revue finances & 

développement, FMI , Septembre 2020,page 44. 
 .11دليلة مباركي، المرجع السابق، ص   4

5
 David Lipton, Mise en Lumiére, revue finances & développement, FMI , Septembre 

2019,page 4. 
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القومي والثروات اإلنتاجية للبلد، يتم إستثمارها في دول بالخارج ويحرم االقتصاد الوطني من 
تبييض االموال يمس مشاريع محلية كانت موجهة لبناء الطرقات والمدارس والمستشفيات، ف

 .1التوازن اإلقتصادي مباشرة

 تالتي سيطر أثبتت الدراسات التي انصبت حول اقتصادات الدول  األزمات المالية: -ثالثا 
انها تظهر الصورة الحسنة والصحية في  ،فيها المافيا على االستثمارات المحلية واألجنبية

البداية من خالل توفير المشاريع العامة ومناصب العمل وحركية تجارية منقطعة النظير، اال 
د المحلي الذي ينهار ويولد بمرور الزمن يظهر انها تخرب االقتصا ذانها ظرفية ووهمية، ا

اقتصاديتين كانت ظاهرة ، ومن اجل تبسيط ذلك سوف نقوم بعرض عينتين ألزمتين أزمات
األثر السلبي لهذه الى تبييض األموال أحد العوامل الرئيسية في تشكلها، حتى نخلص 

 .االقتصادي واألمن األفعال اإلجرامية على النظام المالي

تورط كبار رجال األعمال واإلدارة في تسهيل : 8884أزمة الميكسيك لسنة  -العينة األولى
عمليات تبييض أموال تجارة المخذرات الكولومبية، أين كانت تلعب المكسيك باستثماراتها 
ومشاريع ونظامها المصرفي دور الوسيط في تحويل رؤوس األموال غير المشروعة من 

شكل رقما ضخما في قيمة كولومبيا الى الواليات المتحدة األمريكية، وأصبحت هذه االموال ت
بالمائة، وبذلك تشكلت نظرية  9الى  8بنسبة مئوية ناهزت   PIBاالنتاج المحلي الخام 

صة، وكانت حادثة اغتيال أحد زعماء ر الفقعات  نمو وهمي( أصاب قطاعي العقارات والبو 
سببا في إخراج األموال  El Chapoخطأ بدال من المستهدف Guadalajara  منطقةمافيا 

وتسببت الحادثة في انهيار معتبر لإلقتصاد المكسيكي سيما في قطاعين  ،ن المكسيكم

                                                           
1
  Rhoda Weeks-Brown,op-cit,page44. 
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أمريكية قدرت مليارات دوالر سنويا كانت دراسة سوق العقار والبورصة، وكانت  هماحساسين
 .1تمر عبر المكسيك تجنيها مافيا المخذرات

االزمة كان في تايالندا نقطة بداية : 8881أزمة جنوب شرق آسيا سنة -العينة الثانية
متدت الحقا الى عديد الدول الجنوب شرق آسيوية، اذ شهدت في التسعينات دولة السواحل  وا 
اإلستيوائية الخالبة وتماثيل بوذا المذهلة سيطرة الجريمة المنظمة على حياتها اليومية، 

دة من بيرمينا وتجارة المخذرات المستور  تجارة الدعارةو  المراهناتو  وأصبحت أنشطة القمار
متد اإلنتشار السريع الى السيطرة على جزء   دولة ماينمار حاليا( هي العمل المدر لألرباح، وا 

بالمائة، من خالل المداخيل الهامة التي تدرها  81على  PIBهام من االنتاج المحلي الخام 
هو الحال  هذه األنشطة وقيام العصابات بتبييضها في أنشطة تجارية مختلفة، ونتج عنه كما

عقارية، أين تجاوزت قيمتها القيمة التجارية العادية مالية و في أزمة المكسيك خلق فقعات 
لها، وأصبحنا امام حالة غير صحية لعدم وجود توازن اقتصادي، بإعتبار ان القيمة 

نتاج المحلي الخام السنوي، وبمرور الزمن إرتفعت الحقيقية ال تساوي قيمة موارد اإلاإلنتاجية 
لى فكرة تعويم ، ولجات األخيرة ادا مقارنة باإلنتاج المحلي الخامنسبة الديون الخارجية لتايالن

ما سبب خروج رؤوس  أي تعمد إخفاض قيمة العملة مقارنة بالدوالر ،البات(العملية المحلية  
(، Lignes de Crédit التمويل خطوط بعد سحب األموال الصعبة الى خارج البلد 

كليا قيمة البات التايلندي بعد فرار رؤوس األموال اإلستثمارية األجنبية  الدوالر  توانهار 
األمريكي( الذي كان بمثابة ضابط التوازنات االقتصادية، ونظرا لتشابك العالقات اإلقتصادية 

الدول المجاورة وتضررت إندونيسيا وكوريا الجنوبية إنتقلت األزمة الى  ،رتباطها ببعضوا  

                                                           
1
 Tafsir Hane, L’intelligence économique au service de la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme, thèse de doctorat soutenu à Université de 

Strasbourg, le 09 septembre 2015, page 67-69.   
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، واستمرت أزمة دول جنوب شرق آسيا لعامين الى غاية تقرير مخطط إستعجالي بشكل كبير
  .1مليون دوالر 11بتدخل من  صندوق النقد الدولي بقيمة 

عرفت دولة جوريا الى غاية مطلع األلفية : 3002تجربة جورجيا سنة  -العينة الثالثة
شبهة  تعالى القمة، وكنتيجة حتمية إرتف لالثانية فساد إداري وسياسي وتهربا للضرائب وص

تبييض األموال في رؤوس األموال اإلستثمارية المحلية أو الخارجية في ظل هذا المناخ 
عرفت الدولة منعرجا إسثنائيا، وصل الى الحكومة مجموعة  1119المالئم، اال أنه سنة 

لدخل القومي الخام سنوات من رفع ا 2وزراء اعلنوا الحرب على الفساد، تمكنوا في ظرف 
PIB  بالمائة ، بالرغم من خفض نسب الضرائب، وأصبح الشعب يثق  12الى  81بنسبة

في الطبقة السياسية الحاكمة للبالد، وتوصلوا الى درجة مقبولة في الحكم الراشد بفضل 
التخلص من الجرائم اإلقتصادية، وتطبيق الشفافية في عديد التفاصيل، ويذكر خبير صندوق 

ا الشفافية في مجال الصفقات العمومية متطبيقهب الجنوبية د الدولي ان دولة الشيلي وكورياالنق
وتطويع تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في عرض مراحلها عبر نظام إلكتروني يضمن ،

 .2شفافية مطلقة، قلصت من الفساد في مجال الصفقات

 خالصة دراسة العينات

أو  ةمحليالرؤوس األموال اإلستثمارية أن حركة دراسة العينات تبين بوضوح  حوصلة 
جنبية ذات المصدر غير المشروع الى االقتصاد المحلي، تخلق في بادئ األمر حالة من األ

من خالل تعجيل حركية التنمية  ،الرخاء يخيل الى ذهن الفرد انها ستعود عليها بالفائدة
عديد مناصب الشغال والمشاريع اإلستثمارية، اال أن مخالفة اإلقتصادية سيما في ظل خلق 

                                                           
1
 Ibid. +  Haizhou  Huang et S. Kal Wajid, La stabilité du système financier  international, 

Article publié  à  revue finances & développement, FMI , Mars 2002, page14. 
2
  Paolo Mauro, Paulo Medas et Jean-Marc Fournier,le cout de corruption, revue finances & 

développement, FMI , Septembre 2019,page 22. 
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ا العمل والجهد، سرعان ما يظهر للعيان ظرفية الظاهرة مقاعدة أن المال والثروة مصدره
الصحية  التي تشكل دائما فوقعة مالية في حسابات اإلنتاج الوطني الخام السنوي سرعان ما 

 نية العامة للدولة. تفر وتترك فراغا رهيبا في حسابات الميزا

 الفرع الثاني:  اآلثار االجتماعية لظاهرة تبييض األموال

اآلثار االقتصادية السلبية الوخيمة التي تسببها أفعال تبييض االموال، فإنها تؤثر موازاة مع 
في البنية االجتماعية للدول، أين تعيش طبقات المجتمع حياة الرفاهية اال أنها ظاهرة كذلك 

تبار ان عدم إستفادة الخزينة العمومية من الموارد التي تحصل من ضرائب رؤوس وهمية بإع
أموال إقتصاد الظل يولد انعكاسات مجتمعية، اذ تؤدي الى إنتشار اآلفات االجتماعية خاصة 

 .الجرائم والتفكك القيم االجتماعية واألخالقية

غير المشروعة من/الى يعتبر تحويل رؤوس األموال  التفكك اإلجتماعي والخلقي:-أوال
الخارج إنقاصا من الدخل اإلنتاجي الوطني ونقال لجزء من الثروات المحلية الى دول أخرى، 

جتماعية متعارضة ، إنخفاض االستثمارات األجنبية والمحلية 1فتنجم عنه ظواهر إقتصادية وا 
إلمتناع ويتأثر االقتصاد ومؤشراته التنموية، أين يفقد عديد األفراد مناصب الشغل 

المستثمرين على إقامة مشاريع إستثمارية أو تسريحهم للعمال، بإعتبار ان أصحاب رؤوس 
األموال ذات المصدر غير المشروع يسعون فقط الى شرعنة هذا المصدر بتحقيق الربح 

، ويتدنى 2تهمهم القيمة المضافة اإلنتاجية التي تعد أصل خلق مناصب الشغل وال ،السريع
الوضعيات المادية  وتظهروالقدرة الشرائية لألسر واألفراد بسبب البطالة،  مستوى المعيشة
وازدياد الهوة بين طبقات المجتمع ويتسم نمط االستهالك بالعشوائية دون  ،السيئة لألفراد

تقدير للمنفعة الفعلية للنقود، كما تزول ثقافة المجتمع في تقديس العمل، وتسود فلسفة 
جهد وبالطرق غير المشروعة، كما يتغير البناء الهرمي للمجتمع الحصول على المال بدون 

                                                           
 .8عبد هللا عزت بركات، المرجع السابق، ص  1
 .12دليلة مباركي، المرجع السابق،  2
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، كلها نتائج متداخلة فيما 1أين يعتلي قمة الهرم المجرمون فيما يتأخر النزهاء الى قاعدة الهرم
بعضها تؤدي الى إنهيار النظام المجتمعي، كما ان سوء توزيع الدخل الوطني يؤدي الى 

تخاذها حرفة مصدر للرزق، ، تنتشر الجرائم سيما 2اإلنحراف السرقات والنهب والرذيلة وا 
التي بدورها تؤدي بالدولة الى صرف  ،3وتنتشر في الخريطة الجغرافية بؤر الجرائم المنظمة

حرم أفراد المجتمع من عديد يو ى األمن  لمحارفة هذه الظواهر، جزء كبير من ميزانيها عل
 تشفيات. البرامج التنموية من بناء مدارس وجامعات ومس

تنتشر : أكدت دراسة لخبير في صندوق النقد الدولي أن الدول التي التربية والتعليم-ثانيا
الرشوة وتبييض األموال...( يكون فيها مستوى التعليم ضعيفا، على فيها الجرائم اإلقتصادية  

ة في الرغم من النفقات الضخمة على قطاع التربية والتعليم، وكذا الوقت الذي يقضيه الطلب
المدارس، اال أن تكوينهم ومستوى التحصيل العلمي يبقى ضعيفا مقارنة بالدول التي ال 

، اذ المجتمعات التي يكون فيها مؤشر الجريمة مرتفعا يفتقد 4تنتشر فيها مثل هذه الجرائم
الفرد لديها قيمة العلم أين يكون همه الوحيد هو الحصول على المال بالطريق األسهل غير 

 .المشروع

الجرائم في المجتمعات إتجاه  زيادةمن النتائج التي ترتبها إفتقاد األمن االجتماعي:  -ثالثا
طابع النظام الى البوليسية من أجل قمع الجريمة والمنظامت اإلجرامية، وما تستعمله من 
ترويع وترهيب أعوان األمن واألفراد الذين يمدون لهم عون المساعدة، أو المواطنون الذين 

شر الطمأنينة في يرفضون التعاون مع اإلجرام، كلها عوامل تؤدي تدريجيا الى إنخفاض مؤ 
المجتمع والتمتع بحياة هادئة، هذا الوصف يزداد سوءا عند إرتباط جماعات وتنظيمات 

                                                           
عبد السالم حسان، جريمة تبييض األموال وسبل مكافحتها في الجزائر، مذكرة دكتوراه نوقشت بكلية الحقوق بجامعة لمين   1

 .811، ص1182/1182دباغين سطيف، السنة الجامعية 
 .8عبد هللا عزت بركات، المرجع السابق، ص 2

3
  BRAHIM LAHRAOUA, op-cit, page 29. 

4
 Paolo Mauro, Paulo Medas et Jean-Marc Fournier, op-cit,page 27. 
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تبييض األموال بمنظمات إرهابية، يكون غرضها سياسي أو مواجهة فئة معينة في السلطة 
األموال مقابل تمويل حركاتهم التي تزعزع اإلستقرار  مبيضيالحاكمة، فيحصل تزاوج مع 

ي واإلداري الرقابي في الدول، وهو ما يساعد من عمليات غسيل األموال التي تربطها السياس
عالقة طردية واإلستقرار السياسي، كل ذلك من شأنه المساس بدرجة أولى باألمن 

 .1اإلجتماعي للمواطنين

 الفرع الثالث: مخاطر تبييض األموال على الحوكمة السياسية

اسي الذي تسوده الفوضى السياسية وتصارع التكتالت من األموال المناخ السي ييحبذ مبيض
لتكريس انعدام مبادئ  ،أجل الوصول الى المناصب بشراء الذمم في التواريخ اإلنتخابية

الحوكمة والحكم الراشد فتنعدم الرقابة واألخالق في تسيير البلد، هو الجو المفضل في تكاثر 
فغسيل االموال يمكن ي الدورة اإلقتصادية، تدفق رؤوس األموال غير المشروعة وتغلغلها ف

من تنامي المجموعات االجرامية التي تتحول الى جماعات ضلغطة فب النظام السياسي 
هذا المسار يصاحبه ، 2للحفاظ على مصالحا، وتدخل ممارسات مافوية تهدد األمن القومي

 عديد اآلثار السلبية على النظام السياسي نذكر أبرزها:

من أجل إضفاء الصبغة الشرعية على رؤوس األموال السياسي:  الألمنخلق نظام -أوال
إلى خلق إتجاه إيديولوجي  األموال يسعى مبيضو ،اإلستثمارية ذات المصدر غير المشروع

تشريعات تناسب أغراضهم غير  لبلد، فتتكاثف جهودهم في  إصدارفي تسيير امعين 
في شراء الذمم في المناصب الحساسة، وكسب مقاعد المشروعة، وينفقون أموال طائلة 

برلمانية من أجل التمتع بالحصانة ضد المتابعات القضائية، ويؤدي ذلك بطبيعة الحال الى 
 مبيضوإنتشار المال الفاسد في السياسة والتمويل الخفي لألحزاب السياسية، كما يستغل 

 ،األموال وسائل اإلعالم والصحفيون البارزين من أجل تلميع صورتهم لدى الرأي العام
                                                           

 .121فاطمة الزهراء ليراتني، المرجع السابق، ص  1
2 Marie-Paule LUCAS de LEYSSAC et Alexis MIHMAN, op-cit, page 157. 
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يتحصلون على عموالت و فيتحول اإلعالم من سلطة رابعة الى شريك في تبييض األموال 
كبيرة منها، وهكذا نكون أمام قيام نظام سياسي يسوده الفساد المالي واالداري، كان من 

الديمقراطية واحترام حقوق الفرد وحرياته من أجل الوصول الى   المفروض بناؤه على أسس
 .1الحوكمة الرشيدة

نسرد مثاال مباشرا لتحليلنا حول كيفية مساهمة : كارتل المخذراتعينة كولومبيا والحرب ضد 
 إيميليو تبييض األموال في تكريس الألمن السياسي في الدول، أن تاجر المخذرات بابلو

من  ،إسكوبار خاض حربا سياسية وا عالمية ضروسا ضد السلطة الحاكمة سنوات الثمانينات
كان المطلوب  سببها أنهأجل فرض منطقه في إصدار تشريع يمنع تسليم المجرمين دوليا، 

طلق أصبحت تنه صرف أموال طائلة على اإلعالم رقم واحد من النظام األمريكي، تطلب م
لومبيا" المعروف بمساعدته الفقراء، كما أسس في سبيل ذلك كارتل روبين هود كو عليه إسم "
الى أن فاز  ،جمع جميع مروجي المخذرات  أسس منظمة إجرامية دولية( 8818كالي سنة 

، اال أن محاولة السلطة الحاكمة بضغط أمريكي 8811بمقعد في البرلمان الكولومبي سنة 
، فقتل إسكوبار ضروسا كولومبيا حربا مدنية تسليمه الى الواليات المتحدة األمريكية كلف

بسبب  8811سنة  (Louis Carlos Galan)الليبرالي لويس كارلوس غاالن وزير العدل 
، كما تمكن المروج الكولومبي بعد عقد إتفاق مع خلية 8818في البرلمان أوت  له هتهانإ 

M19 من حرق أرشيف المحكمة العليا  ،  ميليشيات شيوعية كولومبية( مقابل أموال طائلة
الذي يضم عذة تحقيقات ووثائق سرية تدينه وأعضاء الكارتل، كما تمكن بتنفيذ الكولومبية 
الباسكية اإلسبانية من زرع قنبلة في طائرة كانت من المفروض أن  ETAمنظمة من أعضاء 

حادث مأساوي ي وأغتيل ف  César Augusto Gaviria Trujilloتقل مرشح الرئاسة القوي 
، ولحقتها بعدها سلسلة إختطافات لشخصيات معروفة وقنابل موقوتو أكثر من مائة راكب

أمني دفع الرئيس  استقرار الاألمن والجيش وعائالتهم، كله  وسلسلة إغتياالت ألعوان
                                                           

 .121المرجع نفسه، ص  1
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وسن قانون منع  تسليم المجرمين خارج  ،خضوع الى إرادة إسكوبارالمن  Gaviriaالمنتخب 
حاكمة إسكوبار على جريمة المتاجرة في المخذرات فقط ودخول سجن قام مكولومبيا مقابل 

  .1ببناءه شخصيا في مدينة ميدلين

زعزعة األمن واالستقرار في البلدان التي يريد من أجل االرهاب والنزاعات الطائفية:  -ثانيا
الى تمويل  غاسلو األموال يلتجئ ،إقتصادها برؤوس أموال غير مشروعةح اكتسإالمجرمون 

المنظمات اإلرهابية وخلق النزاعات الطائفية سواء تلك المرتبطة بالمعتقدات الدينية أو 
نعدام الرقابة على  األصول العرقية، وذلك بغية الوصول الى جو سياسي تسوده الفوضى وا 

يات السلطة التي تصبح فقط تلهب خلف تحقيق األمن، النظام المالي الذي يصبح خارج أول
وخير مثال لذلك قيام حركة طالبان باالستعانة بمحاصيل بيع المخدرات في شراء األسلحة 

 .2لتمويل عملياتهم

 RHIPTO مركز عأعده اإلنتربول بالشراكة م World Atlas of Illicit Flows في تقرير
توصلوا الى أن جماعات الجريمة المنظمة  –حدة مركز نرويجي يتعاون مع األمم المت -

مليار دوالر من دوالرات الواليات المتحدة  98.2في المائة من مبلغ الـ  82تستأثر بنسبة 
الذي تدره سنويا التدفقات غير المشروعة في مناطق النزاع، وتساعد هذه األموال في تأجيج 

 .3النزاعات

                                                           
تحت عنوان " القصة الكاملة لمافيا المخدرات  8023أفريل  8بتاريخ   /https://arabicpost.net :مقال نشر بموقع  1

 .82:88على الساعة  8080أفريل  4" ، إطلع عليه بتاريخ  CIA ـالسري لفي كولومبيا والدور 

عثمان يعرب أحمد القضاة، جريمة غسيل األموال في القانون الجزائي، رسالة ماجيستير، جامعة آل البيت، كلية  2
 .18، ص 1111الدراسات الفقهية القانون، الرياض 

على  1181سبتمبر  11األنتربول، مقال منشور بعنوان الجريمة المنظمة تغذي النزاعات الكبرى واإلرهاب في العالم،  3
 .16H40على الساعة  1111أفريل  11عليه بتاريخ  أطلع  /.https://www.interpol.int/arالمنظمة، موقع 

 

https://arabicpost.net/
https://www.interpol.int/ar/.%20أطلع
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مبيضي األموال وخصوصا تجار المخذرات في غسل تتسبب أساليب فقدان السيادة:  -ثالثا
األموال في آثار خيمة على أنظمة السياسية للدول، قد تصل الى درجة فقدان السلطة 

 لسيادتها على البلد والسماح بالتدخل األجنبي من اجل وقف جماح المافيا اإلقتصادية.

مثال هذا األثر ما سببه إسكوبار في المساس بسيادة ثالث دول كان كبار حكامها وقادة 
جيشها ضمن شبكته في تمرير المخدرات ومحصالتها من كولومبيا الى عدة واليات أمريكية 

على كولومبيا من  8898ريتشارد نيكسون منذ لوس أنجلس وغيرها(، فضغط  -  ميامي
بالنسبة لإلدارة األمريكية بسبب إرتفاع مذهل ” رقم واحد عدو الشعب“أجل القضاء على 

إدارة مكافحة المخدرات  8899للجريمة في أمريكا بسبب تجارة كوكايين، دفع الى إنشاء سنة 
خاضت حمالتها خارج حدود الواليات المتحدة إلى أمريكا الالتينية، أصبح فيها رجال 

ستغلوا هذه الحرب  إستخبارات األمريكية وطائرات التجسس تجول في أرجاء كولومبيا، وا 
بذكاء في توقيف المد الشيوعي في بلدان بنما ونيكاراغوا التي كانت تساعد على توريد 

، فتم إسقاط مانويل نورييغا رجل بنما القوي في ديسمبر الكاريبيالكوكايين عبر البحر 
كان يدعم كوبا ، بعد إكتشاف أن قائد بنما الشيوعي 1بعد غزو أمريكا لبنما 8818

 .اوالسانديستا في نيكاراغو 

في مواجهة  CIAبينت تحقيقات الكونغرس األمريكي الحقا ان أحد األسلحة التي استخدمتها ِ 
التي تؤدي الى زعزعة استقرار تلك الدول  ،المد الشيوعي في أمريكا الالتينية هو المخذرات

 .2نومنع التنمية الحقيقية فيها إلى جانب ارتفاع معدالت العنف وانتهاكات حقوق اإلنسا
 
 

                                                           
منذ بداية السبعينيات كانت سلطات مكافحة المخدرات األمريكية على علم تام بأنشطة نورييغا في تهريب المخدرات  1

من استخدامه لمد ميليشيات الكونترا بنيكاراغوا  CIAالـ  وغسيل األموال الناتجة عن تلك التجارة، ولكن ذلك لم يمنع
 بالسالح.

 .82السابق، صالمرجع  عثمان يعرب أحمد القضاة، 2
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األموال تبييض لمكافحة الدولي الجهاز: الثاني لفصلا  

الوخيمة والنتائج اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية  خطورة أدرك المجتمع الدولي
ما دفع المنظومة الدولية الى توحيد الجهود والمبادرة بمشاريع  ،إلنتشار ظاهرة تبييض األموال

إتفاقيات دولية تحارب الجريمة، ووضع آليات وميكانزمات تتيح كبل جماح تدفق األموال 
 القذرة على اإلقتصادات الداخلية والدولية.

واهر الجريمة المنظمة، ولم تتحول بين ظ ما أصبحت ظاهرة تبييض األموال تعتلي الريادة
بعد  ،ن ورجال اإلقتصاديالى مركز إهتمام رجال القانون فحسب بل تعدته الى القادة السياسي

نعاش  ،األموال ينفقون أموال باهضة في سبيل تمويل األعمال اإلرهابية مبيضوان اصبح  وا 
تهديدا محدقا  الذي سبباألمر السوق السوداء لتجارة األسلحة من أجل حماية مصالحهم 

 8 ـتطلبت تمويال قدر ب 1118سبتمبر  88يذكر أخصائيون أن هجمات و  ،لألمن العالمي
نذ ت السلطات المحلية والمجتمع الدولي م، ولذلك عمللجريمةا امصدره مليون دوالر كان

ي من اجل خلق نظام عالم ،ذلك الحين الى تعزيز الرقابة التشريعية والمؤسساتية الوطنية
مع متناسق يشمل تجريم أفعال تبييض األموال بصفة متجاسنة، ويشرع لها عقوبات متناسبة 

، وتحميل المؤسسات المالية والبنوك المسؤولية في كشف عمليات هالخطر الذي تشكل
التبييض من خالل دمجهم في مهمة التحري حول مدى مشروعية التدفقات المالية لعمالءهم 

تخاذ التدابير الالزمة التي تمنع المجرمين التحكم في هذه  بوهة،والتنبه للعمليات المش وا 
 . 1المؤسسات

سوف نتناول في هذا الفصل تفاصيل النظام الدولي المسخر للحد من تبييض األموال من 
خالل تفصيل اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية   المبحث األول(، ثم اآلليات المؤسساتية   

 المبحث الثاني(.

                                                           
1
   Eduardo aninat et autres, Op-cit, page 44. 
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محاربة تبييض األموال.ذات الصلة ب واإلقليمية الدولية تشريعات: الاألول المبحث  

المتاحة لتضييق  سبلإعتمد المجتمع الدولي في طرق محاربته ظاهرة تبيض األموال كل ال
الجريمة  ليه، خاصة مع درجة التعقيد والتوسع الكبير الذي وصلت اق على المجرميناالخن

تقنيات حديثة ومتطورة لالمنظمات  بإستخدامنظم، واإلحترافية الطابع الدولي الم بإكتسابها
، نشاطهمجعلت من شبكة المعلومات ونظام اإلتصاالت احد اهم القنوات التي تستعمل في 

نظرا إلتباع  ة الظاهرة،صعب من مهمة الجهود العالمية واإلقليمية في مكافحاألمر الذي 
الجهود الوطنية إستيراتيجيات تختلف من مكان جغرافي الى آخر حسب درجة الوعي الجنائي 

 لدى الشعوب وكذا تورط أجهزة السياسية الحاكمة في الجريمة. 

ت به حقبة سنوات إن الوضع التشريعي في مكافحة جريمة غسيل األموال الذي تميز 
سهل من مهمة المنحرفين في تبييض  ،ناثر والمتفرق بالطابع المتالسبعينات والثمانينات 

، وضع حتم على المنظومة الدولية الى تلك المتأتية من تجارة المخذرات أموالهم القذرة خاصة
بذل جهود توحيد الصفوف أكثر فأكثر، فكان لزاما تنسيق الجهود العالمية واإلقليمية من أجل 

االموال، ومختلف الصور والعناصر المكونة وضع مفهوم قانوني موحد لتجريم أفعال غسيل 
للركن المادي له بشكل موسع يمنع إفالت المجرمين، ومن ثمة التوصل الى سياسة إجرائية 

من أجل تطبيق نصوص التجريم  ،وطنية ودولية ذات فلسفة هدفها التعاون وتبادل الجهود
 ميدانيا وعدم تركها مجرد حبر على ورق.

ة القاطرة التي تمكنت من فرض منطق العولمة التي جعلت من العالم وتعد هيئة األمم المتحد
بإبرام عديد اإلتفاقيات  بوادرالقرية واحدة واجب تطبيق قانون موحد على أفرادها، وكانت 

حفز الهيئات اإلقليمية األوروبية والعربية واإلفريقية في  األمر الذي ،ة  المطلب األول(ياألمم
ة وأصدرت هي األخرى معاهدات إقليمية تعنى بجهود محاربة نهج منهج الهيئة األممي

  تبييض األموال المطلب الثاني(.
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 إتفاقيات األمم المتحدةاالول:  المطلب

في النظام العالمي ومفاهيمه وأولوياته في هاما غيرا تأثمرت نهاية الحرب العالمية الثانية 
الى تطوير مهام عصبة األمم من الحفاظ على األمن والسلم العالميين، وظهرت الحاجة 

خالل استبدال هيكلها بمنظمة األمم المتحدة، التي بمرور الزمن أصبح لها دورا بالغ األهمية 
، وأصبحت تبذل قصارى والشعوب في معالجة المشاكل الدولية التي تؤرق المجتمعات

بييض األموال جهودها في مكافحة اآلفات اإلجتماعية ومنها الجريمة المنظمة التي يشكل ت
، جعل المنظمة األممية مصدرا للتمويل لها، وآفة تنخر قوام البلدان وثرواتها المالية والبشرية

 .1تهتم أكثر فأكثر بإبرام عديد النصوص القانونية في هذا المجال

ان تطور اإلجرام في جانبه التنظيمي والتمويلي جعل منه يكتسب خصوصية العالمية 
أصبح عابرا للدول، وظهرت للعيان في سنوات الثمانينات تأثيراته على والدولية، بإعتباره 

الدول  بإعتبار أنللشعوب، و  ةواإلجتماعي ةم اإلقتصاديلم العالميين، والنظاألمن والس
ظهور بوادر التعاون الدولي من بعجل الحد منها بمفردها،  لم تتمكن منالمتقدمة أو النامية 

منظمة عن طريق تقديم المجرمين الى العدالة، والسعي الى أجل مكافحة مختلف الجرائم ال
التي تعد وجها لعملة واحدة، تجفيف منابع تمويل هذه الجماعات من خالل مصادرة أموالها 

فهي الحافز المادي للجريمة، ومن جهة أخرى وسيلة إرتكابها، وهنا فقط يجد تبييض األموال 
 التربة الالزمة لنموه.

المطلب الى مختلف اإلتفاقيات الدولية والمعاهدات التي سهرت منظمة سوف نتطرق في هذا 
 األمم المتحدة على إصدارها وجمع جهود العالم حولها، من أجل محاربة غسيل األموال.

 

 
                                                           

 .811شبلي مختار، المرجع، ص 1
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 لمكافحة المخذرات 8811فيينا : إتفاقية الفرع األول

وغسيل األموال، وأن أكدت دراسات األمم المتحدة وجود تالزم وثيق بين اإلتجار بالمخذرات 
تعد ، و يساسمصدرها األ أكبر نسبة لرؤوس األموال ذات المصدر القذر كانت المخذرات

أول صك لمكافحة اإلتجار غير المشروع للمخذرات والمؤثرات العقلية  8881إتفاقية فيينا 
بالرغم من إقتصارها على رؤوس  ،بصفة مباشرة أممي تطرق الى غسيل األموال وتجريمه

بإعتبارها نظمت  ،األموال المتأتية من اإلتجار غير المشروع بالمخذرات والمؤثرات العقلية
السلوكيات المجرمة لمكافحة المخذرات وكافة األنماط والجرائم المرتبطة بها على رأسها 

دئ العامة واإلجراءات ، وتعتبر مرجعا إستوحت منه التشريعات الوطنية المبا1غسيل األموال
 ، 2الضرورية التي تجعل من تجريم أفعال تبييض األموال ذات بنيان قانوني متكامل عالميا

وعموما إعتبرت إتفاقية فيينا أول وثيقة قانونية دولية إعتمدت أحكام وتدابير مكافحة مكافحة 
لمتعلقة بضبط غسيل األموال المستخدمة أو المتحصلة من اإلتجار بالمخدرات والوسائل ا

تعتبر اإلتفاقية تجسيدا لقناعة المجتمع ، و 3ومصادرة العائدات اإلجرامية والمساعدة المتبادلة
الدولي الى حتمية الوقاية وقمع جريمة تبييض األموال، كما شكلت النواة الحقيقية للتعاون 

شاء مجموعة على إثرها قرر رؤساء الدول الصناعية السبع  إنوالتي الدولي في هذا المجال 
، فكانت 88184في مؤتمر بباريس سنة  GAFIالعمل المالي الدولية المعروفة بإختصار 
المالي الدولية هي األداة في محاربة غسيل  ملإتفاقية فيينا هي التشريع و مجموعة الع

 األموال.

                                                           
 .192وسيم حسام الدين األحمد، المرجع السابق، ص  1
 .12خوجة جمال، المرجع السابق، ص  2
 1181دانة نبيل حده النشتة، الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل األموال، رسالة ماجستير نوقشت في كانون الثاني  3

 .11-18، ص عمان األردن كلية الحقوق بجامعة الشرق األوسط،
 .821سمر فايز إسماعيل، المرجع السابق، ص  4
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الصادر عن الجمعية العامة  بموجب القرارصدار اإلتفاقية إبدأت خطوات أولى خطوات 
، والذي تم من خالله تكليف 8811 ديسمبر 81المؤرخ في  98/818 لألمم المتحدة رقم
( المجلس االقتصادي متحدة عن طريق جهازها التشريعي  الجمعية العامةمنظمة األمم ال

 98الذي يضم لجنة المخدرات وتكليفها رسميا على سبيل األولية في دورتها  ،واالجتماعي
، في الشروع في اعداد مشروع اتفاقية لمكافحة االتجار غير 8812المنعقدة في تاريخ فيفري 

المشروع للمخدرات، وبعد أكثر من ثالث سنوات من المشاورات مع مختلف الفاعلين الدوليين 
عقد ، ودراسة اإلقتراحات، توج مجهود اللجنة بمن دول ومنظمات حكومية وغير حكومية

نوفمبر  12من مؤتمر األمم المتحدة العتماد المشروع بقصر نوي هوفمبرغ بفيينا في الفترة 
في الجلسة السادسة من إجتماع  اإلتفاقية كتشريع دولي ا عتمدت، و 8811ديسمبر  11الى 

كانت الجزائر  812بحضور  ،8811ديسمبر 11المفوضين في مدينة فيينا النمساوية بتاريخ 
 88دخلت حيز النفاذ في تاريخ و العربية األخرى الحاضرة بهذا المؤتمر،  احدى البلدان

 .1مادة قانونية 91إحتوت على دولة عليها،  19بعد مصادقة  8881نوفمبر 

تؤكد لجنة المخذرات في أعمالها على مبدأ أن تبييض األموال المتأتية عن اإلتجار غير 
تهديدا لألمن واإلستقرار المالي للمؤسسات المشروع بالمخذرات والمؤثرات العقلية يشكل 

والنظام العالمي اإلقتصادي، كما يضعف نظم الحوكمة السياسية، فهو أصبح يشكل خطرا 
، كما أكدت الدول األعضاء في اإلتفاقية لدى إنعقاد الجمعية العامة لالمم 2للنظام العالمي

                                                           
الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة العتماد اتفاقية لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية،  1

 .1-8األمم المتحدة، ص
2
 Nation-Unies, Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime, Déclaration politique et 

plan  d’action sur la coopération internationale en vue d’une stratégie intégrée et équilibrée de 

lutte contre le problème mondial de la drogue, Débat de haut niveau, Commission des 

stupéfiants, Vienne, 11 et 12 mars 2009 , novembre 2009, p. 53. 
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لنظام الدولي لمراقبة ا في على إعتبار اإلتفاقية الركن األساسي 1182المتحدة سنة 
 .1المخذرات

أكدت ديباجة اإلتفاقية الى ان أرباحا طائلة تجنيها المنظمات اإلجرامية الدولية من اإلتجار 
في المخذرات، وهو ما دعمها أكثر الى نشر الفساد في المؤسسات الحكومية والمالية 

عة الدولية التعاون من والمجتمع في كامل أطيافه، وهو األمر الذي يتطلب معه من المجمو 
اجل الحد من نشاطها عن طريق تعزيز اآلليات القانونية في مجال قمع اإلتجار غير 

 .2المشروع في المخذرات

إعتبارها غسيل بفي مادتها الثالثة صور األفعال الواجبة التجريم  8811وضحت إتفاقية فيينا 
جراءات جردا شامال ومفصال لإل االتفاقية كما بينت، 3االموال المتأتية من تجارة المخذرات

تبييض األموال، وكذا  مكافحة مسارالواجب على الدول إصدارها وتتبعها في  الفعالة العملية
التدابير الواجب إتخاذها عند طلب دولة طرف في اإلتفاقية بمصادرة أموال متأتية من تجارة 

ى طرف في اإلتفاقية تم تهريب تلك المخذرات أو إحدى الجرائم المرتبطة بها، من دولة أخر 
وفي هذا اإلطار تعتبر اإلتفاقية مرجعا لباقي اإلتفاقيات الدولية أو  ،4األموال الى أراضيها

والواضح ان االتفاقية أقرت إجراءات حديثة اإلقليمية أو التشريعات المحلية لمكافحة الظاهرة، 
من قبل الدول األطراف داخليا، أو وطموحة للحد من هذه الظاهرة، تختصر في نوعين تتخذ 

 فيما بين الدول األطراف خارجي.

                                                           
، 1111ت هيئة األمم المتحدة فيينا ، منشورا1188( ، تقرير صادر سنة INCBلمخذرات تقرير الهيئة الدولية لمراقبة ا 1

 .22ص
 .821سمر فايز اسماعيل، المرجع السابق، ص  2
تجنبا للتكرار ولالطالع على صور غسيل األموال المجرمة إرجع الى المطلب األول من المبحث األول من الفصل  3

 .99الى  98ص 8811فيينا  اتفاقيه، أوال: على الصعيد الدولي: التشريع، الفرع األولموال وفق األول: تعريف تبييض األ
 .199وسيم حسام الدين األحمد، المرجع السابق، ص  4



تبييض ألاموالالباب ألاول: التنسيق الدولي في مكافحة   

 

117 
 

من  1اإلجراءات المادة هذه  نصتالواجب إتخاذها من قبل الدول األطراف:  التدابير-أوال
تتلخص في ضرورة  قيام الدول األعضاء بعملية تطابق تشريعاتها الداخلية اإلتفاقية، 

 ،1خاصة في الجانب المتعلق بإعمال مبدأ الشرعية اإلتفاقية،لإلجراءات المفروضة من قبل 
فيما المناسب ألعمال التبييض ينطبق وأحكام اإلتفاقية،  نيمن خالل إعطاء التكييف القانو 

 أهم هذه اإلجراءات تركت اإلتفاقية للدول األطراف الحرية في تحديد طرق تطبيقها، ونوجز
 : 2في اآلتي بيانه

ألزمت اإلتفاقية الدول األطراف بإصدار قواعد قانونية تجعل من أفعال  التجريم:تدابير  -8
تبييض العائدات اإلجرامية المتأتية من المتاجرة بالمخذرات أعماال مجرمة، مع إشتراط وجود 
العمدية في إتيان األفعال، مع الذكر ان اإلتفاقية لم تقم بحصر األساليب المعتمدة في غسيل 

 - نقـلها أو األمـوال تحويـل :بل إعتمدت فقط على تجريم المآل، من خالل تجريم هذه األموال
 أو فـيها التصـرف طريق أو مكانهـا أو مصـدرها، أو األمـوال، حقـيقة أو المصـدر تمويـه أو

 مع ،األمـوال اسـتخدام أو حـيازة أو اكتسـاب - ملكيتها أو بها، المـتعلقة الحقـوق  أو حركـتها
كما ، 3في اإلتفاقية عليها منصوص جرائم أو جريمة من مستمدة بأنها تسلمها وقت العلم

 أفعاال تل، بحيث إشتمإعتمدت اإلتفاقية على إتجاه التوسع قدر المستطاع في التجريم
ونقصد هنا تجريم تحريض الغير واإلشتراك في  ،األصل فيها عدم التجريم أو تخفيف العقوبة

األشخاص الفاعلين المباشرين أو  في اإلتفاقية شمل التجريم، ف4ثالثةإرتكاب أفعال المادة ال
الوسطاء  البنوك و المؤسسات المالية( أو المساهمين أو حتى المحرضين حسب نص المادة 

المادية أو المعنوية، منقولة  المذكورة سابقا، بشرط العلم بعدم مشروعية مصدر هذه األموال
                                                           

 .12خوجة جمال، المرجع السابق، ص  1
2
 Djazira Mehdi, les instruments de luttes contre le blanchiment d’argent en Algerie, Thèse de 

doctorat, faculté de Droit université de Nice SOPHIA ANTIPOLIS soutenue le 15 décembre 

2015, page 30-34.      
 ، منشورات األمم المتحدة المتاحة على موقع المتعلقة بمكافحة اإلتجار بالمخذرات 8811من إتفاقية فيينا  8فقرة  9المادة  3

https://www.incb.org/ من الفصل األول( 91الى صفحة  إرجع أكثر   لتفصيل. 
 .898-891مفيد نايف الدليمي، المرجع السابق، ص  4
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تركت اإلتفاقية ، و أو عقارية، أو حتى السندات الرسمية التي تثبت مليكتها أو اي حق عليها
قانون االجراءات للبلد مكان وقوع الجريمة العلم واألموال الى إثبات  تقدير طرق  في مجالال

بأي شكل من األشكال ، مع ضرورة لفت اإلنتباه أن نصوص اإلتفاقية منعت أو المتابعة
فإعتماد اإلتفاقية على مبدأ توسيع ، 1إعتبار تبييض األموال جريمة ضريبية أو سياسية

اإلتفاقية بإمتياز اللبنة األولى في مكافحة غسيل األموال بالرغم من  من ، جعلالتجريم
 إقتصارها على عائدات المتاجرة في المخذرات.

والتدابير  عقوباتالبإدراج أجبرت اإلتفاقية الدول األطراف  التدابير العقابية والعالجية:-3
تتناسب ودرجة  8فقرة  9على األفعال المجرمة المنصوصة عليها في المادة  العالجية معا

، ، وكذا الغرامة والمصادرةلسجن أو اي نظام آخر سالب للحريةخطورتها، وذكرت اإلتفاقية ا
تحت  ،2عالجيةو وحا في إقرار تدابير وقائية وتركت المجال للدول األطراف المجال مفت

 االدماج إعادة أو التأهيل إعادة أو الالحقة الرعاية أو التوعية أو العالج تدابيرصطالح " إ
دراج العقوبات البديلة ، كما مكنت اإلتفاقية الشريعات الوطنية من مكنة إ3"المجتمع في

إصطالح الحاالت قليلة األهمية، أين حاالت متعاطي المخذرات أو ما سمتها تحت بالنسبة ل
 .4يتم إستبدال العقوبات السالبة للحرية والغرامات بالتدابير الوقائية والعالجية

إتفاقية فيينا أهمية بالغة لمصادرة عائدات الجرائم المنصوص  تأول: تدابير المصادرة -2
ألزمت االتفاقية ، و 5عليها في صلب أحكامها، نظرا لدورها الفعال في مكافحة غسيل األموال

المستمدة من الجرائم  مصادرة المتحصالتالدول األطراف إنشاء نظام داخلي يمكن 

                                                           
من اإلتفاقية تنص: " ...... ال تعتـبر الجـرائم المنصوص عليها في هـذه المـادة جـرائم مالـية أو جـرائم  81فقرة  9المادة  1

 .سياسـية أو جـرائم ذات دوافـع سياسـية، وذلـك مـع عـدم االخالل بالضوابط الدستورية وبالقوانين الداخلية األساسية لألطراف"
 ،المرجع السابق.8811من إتفاقية فيينا   ب/  1 الفقرات 9المادة   2

 .891مفيد نايف الدليمي، المرجع السابق، ص 3
 السابق ،المرجع8811/  ج، د من اإلتفاقية فيينا  1فقرة   9الماد 4
 .11خوجة جمال، المرجع السابق، ص 5



تبييض ألاموالالباب ألاول: التنسيق الدولي في مكافحة   

 

119 
 

التدابير  وكذا  ،أو قيمة األموال المحصلة من الجريمة 8فقرة  9المنصوص عليها بالمادة 
 بقصد عليها، التحفظ أو وتجميدها أثرها، اقتفاءاألموال و مكان تواجد التي تمكن من تحديد 

عليها غسيل األموال المحصلة من تجارة  ص، ومن الجرائم المنصو النهاية في مصادرتها
سرية التحجج بإلزامية تقيد الدول األطراف بعدم إمكانية تفاقية حول ، مع تأكيد اإل1المخذرات

، وفي هذا 2العمليات المصرفية في اطار تنفيذ كافة التدابير المنصوص عليها في اإلتفاقية
العائدات مصادرة طراف أنه اذا تلقت طلبا من اجل ار أكدت إتفاقية فيينا على الدول األاإلط

من دولة تمسكت بإختصاص الجرائم المنصوص عليها، اإلجرامية أو التجميد والتحفظ عليها 
بإستصدار من ان تقوم االخيرة بعرض  الدولة متلقية الطلبوكانت األموال تقع في إقليم 

 وتجميدهاوالقيام بالتدابير الالزمة من أجل إقتفاء أثر هذه االموال  ،الطلبسلطاتها المختصة 
فالت من المسؤولية الجزائية إلا لب، وتجن3والتحفظ عليها من اجل مصادرتها في النهائية

أموال أخرى  والعقوبات المكملة لها أكد اإلتفاقية على أنه اذا حولت األموال الى ممتلكات أو
يها في علخضعت المتحصالت الى احكام المصادرة المنصوص  ، العملة الصعبة مثال(

، كما يتم مصادرة أموال والممتلكات المختلطة بأموال مشروعة مع تلك التي 2المادة 
كما اكدت ، 4مصدرها اإلتجار بالمخذرات مع األخذ بعين اإلعتبار في حدود ونسبة اإلختالط

ى إمكانية عقد اتفاقية أو مذكرة تفاقهم بين الدول حول كيفية إقتسام هذه لنفس المادة ع
التبرع بها الى الهيئات الدولية المختصة في مكافحة اإلتجار غير المشروع  المحصالت، أو

 .5بالمخذرات

                                                           
 السابق ،المرجع8811من إتفاقية فيينا  1و / أ  8فقرة  2المادة   1
 السابق ،المرجع8811من إتفاقية فيينا  9 فقرة 2المادة  2
 .91+ لعبيدي بن مدخن، المرجع السابق، ص السابق ،المرجع8811من اإلتفاقية فيينا  1فقرة ب / 2المادة  3
 السابق ،المرجع8811ب من إتفاقية فيينا  -/ أ 2فقرة  2المادة  4
 .811الدليمي، المرجع السابق، ص نايف مفيد 5
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الموقع نظرا للخصوصية التي تتمتع بها أساليب تبييض األموال من بلد الى آخر، حسب 
، وكذا النظام النظام المالي والمصرفي والسياسي الذي يسود كل بلد الجغرافي وطبيعة

التكنولوجي لالتصاالت، فان اإلتفاقية تركت المجال مفتوحا للدول األطراف في هيكلة نظام 
مراقبة هذه األساليب، كما للدول ان تتخذ تدابير أكثر صرامة من تلك المنصوص عليها في 

بتطوير مستوى   تفاقية، كما ألزمت اإلتفاقية الدول األطرافمن اإل 11اإلتفاقية حسب المادة 
أعضاء الهيئات المكلفة بالوقاية وقمع جريمة غسيل األموال المتأتية من تجارة المخذرات وفق 

 .1 1فقرة  8أحكام المادة 

 القضائي لالختصاصنظاما متكامال أوجدت إتفاقية فيينا  :القضائي تدابير اإلختصاص-4
ومواجهة التنازع في اإلختصاص لدى تبعثر عناصر الركن  ،إفالت المجرمينمنع بغية 

يجمع مبدأ اإلقليمية  تكونولوجيا األنترنيت، نظام هالمادي في أكثر من إقليم دولة والذي سببت
الذي يختصر في قيام اختصاص الجهات القضائية الداخلية لدى ترتكب جريمة داخل إقليم 

قية على الدول إتخاذ التدابير الالزمة عندما ترتكب الجرائم الدولة، أين ألزمت اإلتفا
فقرة /أ(، كما  1المنصوص عليها الثالثة على متن سفينة أو طائرة تحت علمها   المادة 

ة نظمت مبدأ الشخصية الذي يقوم على قيام اإلختصاص لدى ارتكاب الفرد حامل جنسي
، كما نظمت مبدأ أخرى  أي دولة إقليمألي جريمة منصوص عليها في اإلتفاقية في  الدولة

العالمية الذي يقتض قيام اإلختصاص للدولة التي يقع في إقليمها محل اإلقامة المعتاد 
 .2للشخص المرتكب للجريمة

 إتفاقية ىالالحاجة  أساس ظهورالتدابير الواجب إتخاذها على المستوى الدولي:  -ثانيا
اإلتجار بالمخذرات، هو خلق تنسيق دولي وتعاون  لمحاربة تبييض األموال الناتجة عندولية 

                                                           
1
 Djazira Mehdi, op-cit, page 28-32.      

 .224الدليمي، المرجع السابق، ص  نايف مفيد  2
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فعال من اجل محاربة الظاهرة والجرائم االصلية الناتجة عنها، لذا أقرت اإلتفاقية مجموعة 
 :1تدابير حثت الدول األعضاء على إتخاذها نلخصها فيما يلي

 على من إتفاقية فيينا 2أكدت المادة : تدعيم التعاون القضائي وتسليم المجرمين -8
إتفاق الدول على التعاون القضائي المتعلق بالبحث والتحري عن الجرائم المنصوص ضرورة 

التأكيد على أن السرية المصرفية ال يمكن الحرص و من اإلتفاقية، مع  8فقرة  9عليها بالمادة 
 بأي حال من األحوال عقبة لذلك التعاون. 

وهو إجراء  ،2تسليم المجرمينل في ثاألهمية، متمكما تؤكد اإلتفاقية على مبدأ قانوني بالغ 
أو محكوم عليه لدى دولة اجنبية تطالب بتسليمه تتخلى بموجبه الدولة عن فرد متبع قضائيا 

أن جميع الجرائم التي تصنفها الدول  أكدت اإلتفاقيةإليها لمحاكمته أو تنفيذ العقوبة عليه، و 
وا عتبرت إتفاقية فيينا  لى تسليم المجرمين،تخضع ا 8فقرة  9األطراف ضمن احكام المادة 

حرص على تدارك اإلعتبار التشريعات الوطنية والمرجعية قانونية في التسليم مع أخذها بعين 
بإعتبار اإلتفاقية كرست حق الدولة ومنحتها السلطة  ،اآلثار السلبية عند عدم التسليم

، ويتم 3حاكمها إحتراما لمبدأ للسيادةالتقديرية في رفض التسليم مغلبة التشريع الوطني على أ
تدارك اآلثار السلبية للرفض من خالل تكفل الدول بعرض القضية على سلطاتها المختصة 
في حالة الممتابعة الجزائية، أما ذا سبق الحكم على الرعية فتتمسك الدولة بحق تنفيذ 

 .4العقوبة

تسليم الفاعلين  موضوعهاالدول على إبرام معاهدات ثنائية فيما بينها  ت اإلتفاقيةحث
منها غسيل األموال من اإلتفاقية   8فقرة  9بالمادة المتورطين في قضايا المنصوص عيلها 

                                                           
1
  Djazira Mehdi ,op-cit, page 32-35.      

   
 السابق ،المرجع8811من إتفاقية فيينا  2المادة  2
 .111ص  المرجع السابق، بدر الدين خالف، تبييض األموال في التشريع الجزائري دراسة مقارنة، مذكرة دكتوراه، 3
 .819مفيد نايف الدليمي، المرجع السابق، ص 4
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، وتوسعت اإلتفاقية أكثر أين مكنت الدول من إعتبار المتاجرة بالمخذرات( المتحصلة من
من الدول األطراف في اإلتفاقية  المجرمين، كأساس لتسليم التي ليس طرف فيها االتفاقيات

، وهذا كأساس قانوني تشريعي لتبرير الحجز وضبط المتورطين 1والتي قدمت لها طلبا بذلك
، كما أكدت اإلتفاقية على مبدأ أن على أرض البلد متلقي الطلب والمقيمينفي هذه األفعال 

اإلتفاق الثنائي  لحجرائم مهم للدييكون تحدرمين، األطراف الذين تربطهم إتفاقية تسليم المج
نطاق تطبيق المعاهدة  فيعليها في إتفاقية فيينا  صالجرائم المنصو  يدمج ضمنه ،بالتسليم

 من اإلتفاقية. 2من المادة  1الثنائية وفقا للفقرة 

التي تستغلها الدول في المساومة بتسليم المجرمين كما تناولت اإلتفاقية وسدا لثغرات قانونية 
القضائية والتشريعية  مبدأ إحترام السيادة المطلوبين من دول أخرى، أكدت اإلتفاقية على 

( تطبيقا الحكام 2من المادة  2من خالل إمكانية رفض تسليم المجرمين المطلوبين  فقرة 
بدواع عرقية أو دينية أو جنسيته أو معتقدات ، إذا كان التسليم يمس 2بند  أ( 1قرة ف 1المادة 

وتداركا منها لآلثار  مع إشتراط اإلتفاقية كبديل لرفض الدول األطراف للتسليمسياسية، 
لقضية على سلطاتها المختصة ما لم اأن تقوم بعرض  السلبية التي يمكن ان تنجم عن ذلك،

يتفق مع الطالب على خالف ذلك، فيما اذا تمسكت الدول الطرف المطلوب لديها تسليم 

                                                           
 ذا تلقى طرف، يخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة، طلب تسليم منإ من إتفاقية فيينا " ... 2من المادة  9الفقرة  1

آخر ال يرتبط معه بمعاهدة تسليم، جاز له أن يعتبر هذه االتفاقية األساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأية جريمة طرف 
تنطبق عليها هذه المادة. وعلى األطراف، التي تستلزم وجود تشريع تفصيلي العتبار هذه االتفاقية أساسا قانونيا لتسليم 

 ." التشريع المجرمين، أن تنظر في سن هذا
 القضائي اختصاصه لتقرير تدابير من يلزم قد ما أيضـا يـتخذ  أ(:طرف كلعلى ما يلي:  (أ  بند 1 قرة 1تنص المادة  2
 موجودا الجريمة ارتكاب إليه المنسوب الشخص يكون  عندما ،9 المادة من 8 للفقرة وفقا يقـررها الـتي الجرائم مجال في

 أو علمه ترفع سفينة متن على أو إقليمه في ارتكبت الجـريمة أن-8:أساس على آخر طرف إلى يسلمه وال إقليمه داخل
 مواطنيه." أحد ارتكبها الجريمة أن أو-1    الجريمة؛ ارتكاب وقت قوانينه بمقتضى مسجلة كانت طائرة
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، هنا أقرت 1من اإلتفاقية 1بند  ب( من المادة  1الفقرة  لمقتضياتالمجرمين برفضها الطلب 
لم يتمسك بعرض الشخص المطلوب على سلطاته القضائية المختصة بغرض المالحقة ما 

واللجوء الى تنفيذ العقوبة في مواجهة الشخص المعني  الطالب باختصاص قضائه المشروع،
 في بلده دون تسليمه.

منها على ضرورة إبرام إتفاقيات  2من المادة  88رة فقوبين هذا وذاك تلح اإلتفاقية في ال
متعلقة بنقل السجناء  ةكوك قانونيصثنائية ومتعددة األطراف لتسليم المجرمين، وجواز إبرام 

 أو إتمام عقوبتهم المحكوم بها عليهم في بلدانهم.

 تبادل المعلومات بينفتح قنوات  رورةتؤكد اإلتفاقية على ض تدابير تبادل المعلومات:-3
، كما حثت على 2 8فقرة  9الدول األطراف فيما يخص الجرائم المنصوص عليها بالمادة 

وثنائية لتبادل الخبرات والتكوين، ومناقشة اهم المشاكل التي تنظيم ملتقيات ومؤتمرات دولية 
 تعترض األطراف في مجال التبادل المعلوماتي.

بإعتبار ان ، أكدت عليها اإلتفاقية وأولت لها أهمية بالغة :القانونية المتبادلةساعدة الم -أ
أدركت أن نجاح اإلتفاقية األممية يكون فقط برفع مستوى التعاون والتبادل لجنة المخذرات 

االخص بالتحقيقات والمالحقات على المعلوماتي واللوجيستيكي بين الدول األطراف، 
ومنها تبييض  8فقرة  9المادة ـواإلجراءات قضائية الخاصة بالجرائم المنصوص عليها ب

ستعملت ال لجنة في صلب اإلتفاقية مصطلح " تقدم الدول أكبر محصالت تجارة المخذرات، وا 
واكدت اإلتفاقية على الدول األطراف ضرورة فتح قنوات  ،المساعدة القانونية "قدر من 

                                                           
 اختصاصه لتقرير تدابير من يلزم قد ما يـتخذ أن أيضـا لــه يجـوز على ما يلي:"  ب( (ببند   1قرة  1تنص المادة  1

 الجريمة ارتكاب إليه المنسوب الشخص يكون  عـندما٣،  المـادة مـن١  للفقـرة وفقـا يقـررها الـتي الجـرائم مجـال في القضائي
 ."آخر طرف إلى يسلمه وال إقليمه في موجودا

 .السابق المرجع ،8811 فيينا من إتفاقية 9فقرة  8المادة  2
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من تحديد هوية المجرمين وأماكن  التبادل السريع واآلمن للمعلومات المتعلقة بتبييض االموال
 .1مخذراتنشاطاتهم وكذا حركة األموال متحصلة من تجارة ال

، ما يعن أن هذه التبادل القانونيب المتعلقةكما فصلت اإلتفاقية حتى األغراض أو المجاالت  
وتعنى الدول األطراف بإعطاءها األولوية في تطبيق صلب اإلتفاقية  البنود بالغة األهمية

المتبادلة : " يجوز أن تطلب المساعدة القانونية 2للوصول الى تعاون معلوماتي، فتذكر المادة
أخذ شهادة األشخاص أو اقراراتهم ( أ  :األغراض التالية التي تقدم وفقا لهذه المادة ألي من

فحص األشياء وتفقد  (د  –اجراء التفتيش والضبط  (ج  –تبليغ األوراق القضائية  (ب  –
ّدق توفير النسخ األصلية أو الصور المص (و  –االمداد بالمعلومات واألدلة  (ه  –المواقع 

بما في ذلك السجالت المصرفية أو المالية أو سجالت  عليها من المستندات والسجالت،
ه المتحصالت أو األموال أو الوسائط أو ميكتحديد ( ز( – الشركات أو العمليات التجارية

 .أدلة" اقتفاء أثرها ألغراض الحصول على غيرها من األشياء أو

أن الدول  ،فس المادةمن ن 2الفقرة  البيان، وكررتهاصيل الفقرة سالفة والمالحظ في تف
مكن بأي حال من األحوال أن ترفض التعاون والتبادل المعلوماتي تحت حجة األطراف ال ي

السرية المصرفية، ما يعن ان إتفاقية فيينا وضعت كأولوية محاربة عراقيل ومعوقات مكافحة 
في حين تركت المجال مفتوحا حول إمكانية  ،الجريمة المنظمة والمتمثل في السرية المصرفية

رفض الدولة المطلوب لديها تبادل المعلومات وفق حاالت حددت على سبيل الحصر في 
وفي ذلك نقول أن اإلتفاقية أولت أهمية بالغة  ،88113إتفاقية فيينا   9من المادة  82الفقرة 

                                                           
 .118بدر الدين خالف، المرجع السابق، ص 1
 .السابق المرجع ،8811من إتفاقية فيينا  9من المادة  1الفقرة  2
إذا رأى الطرف  (ب  –إذا لم يقدم الطلب بما يتفق وأحكام هذه المادة  (أ  :يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة 3

إذا كان  (ج  –متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب يرجح أن يخل بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه األساسية األخرى 
القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب يحظر على سلطاته تنفيذ االجراء المطلوب بشأن أية جريمة مماثلة، وذلك متى كانت 
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المصرفية الذي يعتبر أهم للتبادل المعلومات في المجال المصرفي أين قيدت مبدأ السرية 
إلتزام وواجب قانوني تتمسك به البنوك إتجاه طلب معلومات حول الزبائن وعملياتهم المالية 

في  رفوالتجارية، وأكدت أنه ال يمكن بأي حال من األحوال التذرع به عند طلب دولة ط
حقيق في عملية أو اي دفاتر متعلقة بإثبات أو الت ،اإلتفاقية للسجالت والمستندات البنكية

مشبوهة أنه تدخل ضمن عمليات غسيل االموال أو في إطار مالحقة المحصالت 
 .1اإلجرامية

المتعلقة بمكافحة اإلتجار  من إتفاقية فيينا 9من المادة  82رجت الفقرة دطار التبادل أإوفي 
"، المرورأمان بالمخذرات والمؤثرات العقلية على مبدأ قانوني بالغ األهمية متمثل في " 

قد يحصل أثناء تبادل الدول األطراف المساعدة في  هوالمقصود بها حسب بنود الفقرة هو ان
أن ينتقل شاهد أو خبير أو أي شخص آخر  ،التحقيقات والمالحقات واإلجراءات القضائية

ي متابعته قضائيا أو إحتجازه أو تقييد حريته ف اإلتفاقيةمنعت أين الى إقليم الدولة الطالبة، 
إقليم الدولة الطالبة، اال اذا إنتهى أجل امان المرور ببقاء الشخص في إقليم الدولة بعد 

 .ديا بعد إنتهاء اجراءات التحقيقيوما، أو عودته اليها مجددا إرا 82اخطاره بذلك بعد 

أشكال أخرى كما فتحت اإلتفاقية المجال للدول األطراف من اجل عقد أي إتفاقات حول 
تراه هي ضرورية، بما يتفق ونظمها الداخلية وبما يعزز فعالية نفاذ  بادلللتعاون والت

، 8فقرة  9األجراءات والقواعد القانونية لمكافحة أحكام الجرائم المنصوص عليها بالمادة 
من اإلتفاقية،  1إمكانية إحالة دعوى المالحقة الجنائية من دولة الى أخرى وفق المادة  أهمها

نشاء القنوات و  التي تحفظ التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بهده الجرائم، أو ا 

                                                                                                                                                                                     

إذا كانت اجابة الطلب  (د( -يق أو لمالحقة أو الجراءات قضائية بموجب اختصاصه القضائيهذه الجريمة خاضعة لتحق
 منافية للنظام القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.

 .918فاطمة الزهراء ليراتني، المرجع السابق، ص  1
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التعاون فيما بينها على التحري والتحقيق وكشف هوية األشخاص مجرمون ومكان تواجدهم، 
 . 1حركة المتحصالت أو األموال المستمدة من هذه الجرائم

دولة األطراف بمساعدة  عاشرةفي مادتها ال أن اإلتفاقية ألزمتالى  يرنشير في األخكما 
والتي تكون موجهة على الخصوص الى الدول  ،2ال سيما ببرامج التعاون التقني العبور
تقديم  في شكل ،سواء بطريقة مباشرة أو بوساطة الهيئات الدولية المتخصصة، النامية

مساعدات مالية بغرض زيادة مرافق األساسية الالزمة لفعالية مراقبة إرتكاب الجرائم 
، كما تطرقت اإلتفاقية الى وسيلة دولية غاية في األهمية 83فقرة 9المنصوص عليها بالمادة 

إلتجار بالمخذرات والمتمثلة والفعالية في مكافحة هذه الجرائم وعلى رأس تبييض محصالت ا
من خالل حث الدول األطراف على إتخاذ التدابير الالزمة من ، 4"لتسليم المراقبافي "

، كما أشارت من اإلتفاقية 88المادة  وفقاستخدامه استخداما مناسبا على الصعيد الدولي 
ختصاص ت وتقارير لجنة مكافحة المخذرات التابعة للمجلس اإلقتصادي ااإلتفاقية الى مهام وا 

لتخصص هذه الهياكل في مكافحة والوقاية من  نظرا  19الى  11د واإلجتماعي في الموا
 وعلى رأسها تبييض محصالت المخذرات. 8فقرة  9ها بالمادة يالجرائم المنصوص عل

المتصفح ألحكام وبنود إتفاقية فيينا يالحظ أن التشريع األممي يهدف الى محاربة اإلتجار 
يعتبر أول صك دولي أعطى لمرتبطة به، اال أنه واقعيا غير المشروع بالمخذرات والجرائم ا

في مجال ضيق متعلق  هتعريفا مباشرا لتبييض رؤوس األموال غير المشروع  وحصر 
                                                           

 من إتفاقية فيينا. 8من المادة  8للمزيد من التفصيل إرجع الى الفقرة  1
فقرة  ش( دولة العبور بأنها: " الدولة التي يجري عبر اقليمها نقل المخدرات والمؤثرات العقلية ومواد  8عرفته المادة  2

 صدها النهائي ".الجدول األول والجدول الثاني غير المشروعة، والتي ليست مكان منشئها وال مكان مق
3 Djazira Mehdi ,op-cit, page 91 

سلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو "أ في فقرتها  ز( بأنه : 8عرفته المادة  4
بمواصلة طريقها إلى المواد المدرجة في الجدول األول والجدول الثاني المرفقين بهذه االتفاقية أو المواد التي أحلت محلها، 

خارج اقليم بلد أو أكثر أو عبره أو إلى داخله، بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية كشف هوية األشخاص 
 ."االتفاقيةمن ٣من المادة  ١ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة   المتورطين في
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باألموال المتحصلة من تجارة المخدرات(، كما إهتم المشرع األممي بقمع تجار المخذرات 
، وتعتبر لمالية والمصرفيةشأنهم شأن الوسطاء والمساهمين في الجريمة خاصة المؤسسات ا

  .1في األخير أهم خطوة بداية في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة تبييض األموال

 8881الفرع الثاني: القانون النموذجي لألمم المتحدة 

المتحدة القانون النموذجي أصدرت هيئة األمم  8811وفي إطار تجسيد أحكام إتفاقية فيينا 
، تضمن عديد األحكام الموضوعية التي تناولتها 8882عام  في لمكافحة غسيل االموال

عبارة عن مجموعة قواعد بإمكان الدول أعضاء في هيئة األمم المتحدة  وهوالمعاهدة، 
 .اإلسترشاد بها في سنها لتشريعاتها الداخلية لمكافحة تبييض األموال

 من الناحية الموضوعية به القانون النموذجي الجديد الذي جاء التدابير الموضوعية:-أوال
صر حتجريم األعمال التحضيرية والشروع في الجريمة، كما وسع في فكرة اإلشتراك بعدم 

فتضمن العقوبات التحفظية بخصوص تجميد  الجانب الردعيبخصوص  أما ا،صوره
من اجل مصادرتها، وتضمن العقوبات التقليدية المتمثلة في الحبس  األموال والعمليات المالية

 صعقوبة الشروع في الجرائم المنصو  18منه، كما تضمنت المادة  11غرامة وفق المادة وال
تضمنت عقوبة  12وهي نفسها المتعلقة بالجريمة التامة، فيما المادة  11عليها بالمادة 

حرمان المديرين والموظفين في المؤسسات المالية الذين المتمثلة في تكميلة العقوبة الالغرامة و 
 .2تفوق تلك المصرح بها، أو يقومون بإخفاء التحويالت المالية نلغ من الزبائيقبلون مبا

                                                           
 .98لعبيدي بن مدخن، المرجع السابق، ص 1
 .112، المرجع السابق، ص بدر الدين خالف 2
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ا من الناحية اإلجرائية فاشتمل الباب األول والثاني على ما عنون أم: التدابير اإلجرائية-ثانيا
وهي عبارة عن واجبات ألزم بها الدول إدراجها  ،بإجراءات المنع والتحري في غسيل االموال

 :1، نلخصها في اآلتي بيانهفي قوانينها الداخلية

ضرورة إصدار الوزير  علىن اكدت المادة األولى يأ :تسقيف المدفوعات النقدية -8
الدفع النقدي الجائز، واكدت المادة المكلف بالمالية أو االقتصاد في الدولة قرار يحدد فيه 

مصرفية، وحرمانهم حتى من ضرورة معاقبة الموظفين في المؤسسات المالية وال على 12
مبالغ نقدية اكثر من المصرح بها أو الذين ال يقدمون تقارير عن  يقبلون  الذينوظائفهم، 

 .2التحويالت الدولية
من القانون قاعدة على المؤسسات  1المادة  فرضت :تقارير التحويالت الدولية المالية -3

المالية في إطار عملياتها البنكية المتعلقة بتحويل األموال أو األوراق المالية، أين تلزم بتقديم 
، كما أكدت تقرير يتضمن كافة التفاصيل الى البنك المركزي والجهات المالية والجمركية

ت خاصة مهمتها تحليل التقارير المرسلة منه على ضرورة إنشاء مكاتب أو هيئا 12المادة 
من المؤسسات المالية والتي تتضمن نشاطا مشبوها لتبييض األموال ولها إرسال الملف الى 

 .3الجهات القضائية المختصة
تقديم هو اآلخر الى إلزامية هذا النشاط بإخضاع  :تنظيم نشاط الصرف خارج البورصة -2

هم الى البنك المركزي والجهات المالية والجمركية، تتضمن المؤسسات المصرفية تقارير نشاط
وقيمة العملية وزمنية في سجالت تلزم المؤسسات باإلحتفاظ بها  للعمالءغالبا التقارير أسماء 

 سنوات. 2لمدة 
نوادي القمار  1بإعتباره من بؤر غسيل األموال ألزمت المادة  :تنظيم نشاط القمار -4

وضع سجالت منظمة بأسماء المقامرين المتعودين على تبادل الفيشات والعمالت الرمزية 
                                                           

 .889-888مفيد نايف الدليمي، المرجع السابق، ص  1
 122نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص 2
 .129، صالسابق المرجع شافي، العزيز عبد نادر 3
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، سيما لما يتعلق األمر بالزبائن الذين يقامرون بأموال وتسجيل العمليات التي يقومون بها
 .1كبيرة

مالية بتقديم تقارير المؤسسات ال 81ألزمت المادة  نأي :األموالتقارير عمليات الغسيل  -1
ساعة  للتحري  11عن العمليات المشبه فيها، ويمكن حتى اللجوء الى تأجيل العمليات لمدة 

 .2عنها مصدرها وتجميدها بواسطة تقديم طلي الى القضاء
أنه  8882لألمم المتحدة المالحظ في عرضنا اهم العناوين التي جاء بها التشريع النموذجي 

إشتمل مجاال واسعا من القواعد التي تحد من السرية المصرفية، بغرض تسهيل الكشف عن 
العمليات التي تكون بغرض تبييض االموال، سيما من خالل فرض عديد اإللتزامات على 
نوادي القمار وتنظيم مهنة الصرافة وكذا فرض مجموعة إلتزامات على المؤسسات المالية 
وبالبنوك حول عمليات نقل وتحول رؤوس األموال، واإلخطار بخصوص عمليات المشبوهة 

، وفي األخير 3والتركيز على اإلعفاء من المسؤولية بالنسبة للمبلغين من موظفي هذه الهيئات
نقول ان هذا القانون وضع مجموعة مبادئ تسترشد بها الدول التي تنتمي للمنظمة األممية 

 .4يها المتعلقة بتبييض األموال من أجل تحسين فعاليتهاعندما تسن قوانن

 8888الفرع الثالث: إتفاقية األمم المتحدة لقمع تمويل اإلرهاب نيويورك 

دخلت  88885 ديسمبر 8صادرة في  نيويورك اإلرهاب تمويل لقمع المتحدة األمم إتفاقية
جريمة تمويل  ، موضوعها االساسي هو ضبط مفهوم1111أفريل  81حيز التنفيذ في 

يعمل على الحد من تبييض األموال الذي جعل من اإلرهاب  ادولي اصك كذلك تعد، 6اإلرهاب

                                                           
 .112بدر الدين خالف، الدكتوراه المرجع السابق، ص 1
 .889-888مفيد نايف الدليمي، المرجع السابق، ص 2
 .919السابق، ص فاطمة الزهراء ليزراتي، المرجع 3
  .111بدر الدين خالف، الدكتوراه، المرجع السابق، ص 4

5 Disponible sure le site web : http//www.untreaty.un.org. 
6
  Chantal Coutajar , op-cit, page 14-15. 
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، وأظهرت 1جريمة مرتبطة به، لما له من وسائل خاصة تمكنه من تحقيق أغراضه السياسية
، ان العالقة الوطيدة بين ظاهرة تمويل اإلرهاب وغسيل األموال 1118سبتمبر  88أحداث 
، وأن مكافحة 2اإلرهاب حسب شراح القانوني ليست جريمة دولية مستقلة بذاتهاجريمة 

تبييض االموال ينطوي على إتباع إستيراتيجية فعالة لتجفيف منابع تمويل اإلرهاب، بإعتبار 
ان جريمة تمويل اإلرهاب تنطوي على اللجوء الى األموال غير المشروعة التي تحصل من 

ا يجعل غسيل األموال مرتبط بجريمة التمويل لكون محله هو إرتكاب جرائم أخرى، وهو م
 .3إخفاء األموال غير المشروعة

تعد اإلتفاقية الدولية أول آلية أممية في النظام العالمي يمنع ويحارب تمويل اإلرهاب، تم 
بعد تفجيرات التي إستهدفت سفارات الواليات  ،إقترحها من قبل فرنسا على هيئة األمم المتحدة

وكينيا  في العاصمة نيروبي( سنة  ،متحدة األمريكية في تنزانيا  العاصمة دار السالم(ال
ديسمبر  8المتحدة في  لألمم، ليتم التصويت عليها في إجتماع الجمعية العامة 8881
بتاريخ  دولة( 11، ولم تدخل حيز النفاذ اال بعد تصديق العدد المطلوب من الدول  8888

 1188سبتمبر  11في تاريخ  8999دور قرار مجلس األمن رقم بعد ص، 1111أفريل  81
والذي توجهت الهيئة األممية الى تصنيف حركة طالبان وأسامة بن الدن باإلرهاب وحث 

 .4المجتمع الدولي على محاربتهما ومن اإلسراع في المصادقة على اإلتفاقية

لفعل تمويل ما حملته اإلتفاقية من إضافة في مجال مكافحة تبييض األموال هو تجريمها 
المنصوص عليها  والمعرف في اإلتفاقيات، منها 8ة فقر  1تضمنته المادة  اإلرهاب وفق ما

                                                           
 .829ص  دمحم بن األخضر، المرجع السابق، 1

2
 Ziad osman, op-cit, page 72. 

جاليلة دليلة، العالقة القانونية بين جريمة تبييض األموال وجريمية تمويل اإلرهاب، مقال منشور بمجلة االجتهاد للدراسات  3
 .811، ص1189، جوان  1القانونية و االقتصادية، المركز الجامعي لتمنغاست الجزائر، عدد 

4
  Djazira MEHDI ,op-cit, page 58. 
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 أو المحدد في   1(8889و 8891في الملحق   اإلتفاقيات التسعة الموقعة ما بين سنوات 
 ا إتجهت اإلتفاقية الى التعريف الواسع والشامل لفعل التمويل بالنص: "، فيم2نص اإلتفاقية

 غير أو مباشرة كانت، وسيلة بأية يقوم شخص كل االتفاقية هذه بمفهوم جريمة يرتكب
 أنها يعلم هو أو استخدامها، بنية أموال جمع أو بتقديم وبإرادته، مشروع غير وبشكل مباشرة،
 .3في إرتكاب األفعال التالية....." جزئيا أو كليا ستستخدم

كما نظمت احكام اإلتفاقية التدابير الواجب إتخاذها من قبل الدول من التعاون القضائي في 
، كما aut dedere aut judicare 4تسليم المجرمين، وتعتمد مبدأ المتابعة أو الترحيل 

التي تحث  ،الفقرة  ب(على أحد تدابير منع تبييض األموال من خالل  81تنص المادة 
 معرفة هوية الزبائن التدابير أكفأ باستخدام المالية المؤسسات تلزم تدابير الدول على إتخاذ

لزام إجرامي نشاط من أنها في ُيشتبه التي المعامالت عن والتبليغ  المالية المؤسسات، وا 
 تطبيق، وكذا والدولية المحلية لسجالت المعامالت قلألا على سنوات خمس لمدة باالحتفاظ

                                                           
  16  اتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في الهاي في -8ن الملحق اإلتفاقيات اآلتية: يتضم 1

عمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في ألاتفاقية قمع ا -3. 1970  ديسمبر
إتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون  -2 . 1971  سبتمبر  19

التفاقية الدولية لمناهضة أخذ  -4 . 1973  ديسمبر 14  الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمعية العامة في
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمدة في  -1. 1979ديسمبر   17  الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة في

البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران  -6 . 1980  مارس 3  فيينا في
 ع في مونتريال فيعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران المدني، والموقألالمدني الدولي، المكمل التفاقية قمع ا

عمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية، الموقعة في روما ألإتفاقية قمع ا -1. 1988  شباط/فبراير  24 
عمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثابتة ألالبروتوكول المتعلق بقمع ا -1. 1988  آذار/مارس 10  في

االتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل  -8 . 1988  مارس 10الواقعة على الجرف القاري، الموقع في روما في
 . 1997  ديسمبر  15  التي اعتمدتها الجمعية العامة في

 ب( بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في .... لمكافحة تمويل اإلرهاب:  8888من إتفاقية نيويورك  8ة فقر  1المادة  2
موت شخص مدني أو أي شخص آخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في 

أو في سياقه، موجها لترويع  أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل، بحكم طبيعته
 السكان، أو إلرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو االمتناع عن القيام به.

 .اإلرهاب تمويل لمكافحة 8888 نيويورك إتفاقيةمن  8فقرة  1مادة ال 3
4
 Djazira MEHDI ,op-cit, page 50 
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 للتداول القابلة الصكوك أو النقدية سواء الحدود عبر حركة رؤوس االموال تسمح تدابير
 جوانب بجميع المتعلقة للمعلومات والسريع المأمون  التبادلإلنشاء قنوات  والتعاون  لحاملها،
كما ألزمت اإلتفاقية المؤسسات المالية بالتحقق من هوية  ،11 المادة في المبينة الجرائم

كما ، 2الزبائن المعتادين والعرضين، وحظر الحسابات المجهولية والتحقق من مالكيها الفعليين
ها واإلتفاقية بخصوص نيابير الالزمة من أجل مطابقة قوانتدعو اإلتفاقية الدول الى إتخاذ التد

من اإلتفاقية وتجميدها  1عليها بالمادة  صكاب الجرائم المنصو تتبع األموال المتعملة في إرت
فهي دعوة من قبل اإلتفاقية بطريقة غير مباشرة الى تبني توصيات مجموعة  ،3ومصادرتها

 .GAFIالعمل المالي 

 .3000 باليرمو مكافحة الجريمة المنظمة : إتفاقيةرابعلفرع الا

في مؤتمر وزاري في  8881الجريمة المنظمة سنة ظهرت فكرة إبرام إتفاقية دولية تعالج 
وتم التأكيد على الفكرة في التقرير  نابولي حول موضوع الجريمة المنظمة العابرة للحدود،

الذي دعى الى ، INCB)من قبل هيئة الدولية لمراقبة المخذرات  8881الصادر سنة 
وتلته  ناتج عن هذه الجرائم، ضرورة إصدار إتفاقية محاربة الجريمة المنظمة وتبييض األموال

الذي ركز على موضوع بالقاهرة  8882أشغال مؤتمر الدولي التاسع لمنع الجريمة سنة 
 قودعى الى التعاون الدولي لمكافحته سيما عن طري ،ناتجة عن المخذراتال لتبييض األموا

الكشف عن الحسابات السرية، وحظي المؤتمر بتفاعل إيجابي من الدول التي بدأت في 
 فيما بعد وعرضت ،4تشكيل وحدات أو إدارات خاصة مختصة في الحد من تبييض األموال

                                                           
 8888 نيويورك إتفاقية،  من 88،81،81+ للتفصيل أكثر أنظر المواد  111عبد السالم حسان، المرجع السابق، ص  1

 .اإلرهاب تمويل لمكافحة
، أوت 82قسمية دمحم، دور األمم المتحدة في مكافحة جريمة تبييض األموال، مقال منشور مجلية الدراسات القانونية، عدد  2

 .811، ص1181
 .لمكافحة تمويل اإلرهاب 8888من إتفاقية نيويورك  1المادة  3
 .891-899صسابق، سمر فايز إسماعيل، المرجع ال 4
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على األمم المتحدة والذي حظي بالقبول من الهيئة  8882بولندا مشروع اإلتفاقية سنة 
 لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية أنشأتللمعاهدة،  لإلعدادة وزارية األممية وتم تشكيل لجنة دولي

 29/888بموجب القرار األممي  للجمعية األممي بالقرارعبر الوطنية  المنظمة الجريمة
لجنة حكومية دولية مفتوحة االنضمام للعمل على اصدر مشروع  8881ديسمبر  8بتاريخ 

نطلقت أشغال اللجنة والمشاورات الى غاية  إتفاقية موضوعها مكافحة الجريمة المنظمة، وا 
 التي أصدر قرار أممي المنعقدة بفيينا عرض المشروع على الجمعية العامة لألمم المتحدة

إعتمدت فيه الجمعة العامة بعد النقاش مشروع  ،1111 نوفمبر 82 بتاريخ 22/12 رقم
ديسمبر  8ى اإلتفاقية في تم التوقيع علو اللجنة وتم عرضه على الدول للتوقيع والتصديق، 

 دخلت، و مندوب عن الدول 821بحضور  اإليطالية بجزيرة صقلية بمدينة باليرمو 1111
 .11191 سبتمبر 18 بتاريخ التنفيذ حيز

ف من الجرائم، الجرائم المنظمة االمعاهدة المتابعات والمالحقات الخاصة بأربعة أصن نظمت
الى إعتماد هذه  الملحة كانت الحاجةو ، 2العدالةوتبييض األموال والفساد وعرقلة حسن سير 

اإلتفاقية هو إستفحال وتنامي السريع لتنظيمات إجرامية ما فتأت تعصف بحياة البشر 
والكرامة اإلنسانية في كافة أرجاء المعمورة ، وهو نفس السياق الذي جاء به أمين عام الهيئة 

عولمة اء التقدم وحقوق اإلنسان يستغلون الأن أعد األممية في إصدار المعاهدة الدولية بالقول
عالن األلفية في ق أغراضهم، كما أضاف التصدير ان إ فرص من أجل تحقي وما تتيحه من

أين  ،مبادئ المعاهدة على وافق 1111الجمعية العامة من قبل المجتمعون في سبتمبر 
إعتمد على مبدأ: " أن للرجال والنساء الحق في أن يعيشوا حياتهم ويربوا أبناءهم وبناتهم 

من العنف أو القمع أو الظلم"، وهو ما ينطبق على الخوف من ن الجوع و مبكرامة في مأمن 

                                                           
1
 Djazira MEHDI ,op-cit, page 56. 

 .198نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص 2
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إعالن قادة العالم في إجتماع األلفية ان أهم قيم القرن الواحد والعشرون هي الحرية من 
 .1من ومن الفاقة الخوف

 أنكانت إذن أهم القناعات التي سادت المجتمع الدولي في مطلع القرن الواحد والعشرون 
أصبح المجرمون يستغلون التكنولوجيا والتقدم في إنتهاك أكثر لحقوق اإلنسان من خالل 
رتكاب أبشع الجرائم كاإلتجار في البشر خاصة األطفال، واإلستغالل  الجريمة المنظمة وا 

تة وأسلحتها تكاد تكون بالية، الجنسي وغيرها، فيما المجموعة الدولية بقيت جهودها متشت
وتزود هذه اإلتفاقية المجموعة الدولية باألدوات الالزمة واألسلحة الكافية لمحاربة الجريمة 

، كما ان اإلطالع الدقيق على مقدمة المعاهدة يالحظ أن المجموعة الدولية 2كإشكال عالمي
كقناعة ان اإلتفاقية األممية لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كوسيلة واداة وضعت 

طار قانوني للتعاون الدولي في محاربة األنشطة اإلجرامية على رأسها غسيل  ناجعة وا 
 األموال، وصنفت األعمال اإلجرامية بأناه ذات صلة وطيدة باألعمال اإلرهابية.

فقرة  أ( بقولها: " جماعة  8الجماعة اإلجرامية المنظمة في صلب المادة  3عرفت اإلتفاقية
موجودة لفترة من الزمن وتعمل  لفة من ثالث أشخاص أو أكثر،ؤ ذات هيكل تنظيمي، مِ 

بصورة متضافرة بهدف إرتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو األفعال المجرمة وفقا 
بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة لهذه اإلتفاقية، من أجل الحصول 

في فقرتها الثانية عرفت مدلول الجريمة المنظمة  االتفاقيةن م 3، فيما المادة 4مادية أخرى."
                                                           

األمين العام لألمم المتحدة كوفي عنان، إصدار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادرة عن  1
 91 بتاريخ عليه إطلع ،www.unodc.org: موقع على متاحة ، 1111نوفمبر  82الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

 .81:11 الساعة على 1118 أفريل
 المرجع نفسه. 2
 82 بتاريخ المتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادرة الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األممإتفاقية  3

 .81:11على الساعة  1118أفريل  91إطلع عليه بتاريخ ، www.unodc.org، متاحة على موقع: 1111 نوفمبر

فقرة  أ( من أتفاقية األمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية: تحت عنوان المصطلحات المستخدمة، فيما  1المادة  4
في الفقرة  ج(: "جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض اإلرتكاب  جماعة الهيكل التنظيميعرفت نفس المادة بفقرات متعددة، 

http://www.unodc.org/
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إرتكبت في دولة وجانب  –من خالل أربع صور: إرتكبت في أكثر من دولة  عبر الوطنية
إرتكب في دولة من قبل جماعة إجرامية  –كبير من التخطيط واإلشراف كان في دولة أخرى 

ت له آثار شديدة في عدة إرتكب في دولة وكان –إعتادت إرتكاب الجرائم في عدة دول أخرى 
 تعتبر من قبيل جريمة منظمة حكميا. 1و 9، بمعنى الحالة دول أخرى 

ظاهرة الباحث في : تفاقية ذات الصلة بتبييض األمواللمستجدة في اإل المبادئ ا-أوال
تبييض األموال وأساليبها المحلية والدولية يتبين له جليا انها معظم سلوكياتها تتطلب هيكال 
تنظيميا بإشتراك عدة أفراد مؤسسات مالية تنتمي الى دولة واحدة أو عدة دول في الغالب، ما 
يجعل تبييض األموال جريمة منظمة بإمتياز، وهو ما وقفت عليه اإلتفاقية بجعل الجريمة 

منها المعنونة تحت " تجريم غسيل  2ضمن نطاق تطبيقها، إستنادا الى نص المادة  تدخل
بتحديد نوعين من الجرائم  9، وفصلت اإلتفاقية األفعال المجرمة في المادة 1 عائدات الجرائم"

، والنوع الثاني هي 19و 9و 2و 2أوالهما منصوص عليها في اإلتفاقية بموجب المواد 
 من اإلتفاقية. 1لخطير وفق المادة الجرائم ذات النوع ا

إستحداث تعريف شامل متفق عليه من المنظومة  من مكنت إتفاقية باليرمو ألول مرة -
لدولية، يشمل نطاقه كافة الجرائم، وحثت الدول على تطبيق مدلول الجرائم األصلية القانونية ا

أما اذا كانت الدول  ،بند  أ( 1فقرة  2 ةعلى أوسع مجموعة من الجرائم األصلية وفقا للماد
فان  ،تعتمد على قائمة محددة للجرائم التي تصلح الن تكون محال لغسيل عائدات الجرائم

اإلتفاقية تنص على ان الحد األدنى للقائمة البد أن يشمل مجموعة الجرائم التي لها عالقة 
                                                                                                                                                                                     

الفوري لجرم ما، وال يشترط أن تكون ألعضاءها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل 
م من الحرية لمدة بأنها: " سلوك يمثل جرما يعاقب علهي بالحرمان التا الجريمة الخطيرةتنظيمي." فيما الفقرة  ب( عرفت 

 ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد".
عن التعريف الذي آتت به  1111من إتفاقية باليرمو  2لم يختلف تعريف تبييض األموال المنصوص عليه في المادة  1

فق إتفاقية منها، وللتفصيل أكثر إرجع الى عنصر أوال: تعريف تبييض األموال و  8فقرة  9في المادة  8811إتفاقية فيينا 
-99باليرمو، الفرع األول: التعريف على الصعيد الدولي، المطلب األول: تعريف تبييض األموال وفق التشريع، صفحة 

91. 
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ان الحديث عن  ،سيل األموالبالجماعات اإلجرامية المنظمة، مضيفة وهو األهم في مجال غ
الجرائم األصلية يشمل تلك الجرائم المرتكبة داخل واليتها القضائية أو خارجها، مع إشتراط 

 الوصف التجريمي المزدوج ووجود الصلة بين الفعل األصلي وغسيل األموال.

جرائية أعطت إتفاقية باليرمو أهمية بالغة في إلزام الدول  - ترمي الى بسن قواعد موضوعية وا 
( ليةاتكريس المسؤولية المترتبة عن تورط األشخاص اإلعتبارية  سيما البنوك والمؤسسات الم

 النص التجريمي  2و 2في الجرائم ذات الوصف الخطير أو تلك المنصوص عليها بالمواد 
من اإلتفاقية التي تكون جماعات إجرامية منظمة ضالعة فيها،  19و 9تبييض األموال( و

ت اإلتفاقية المجال للدول األطراف في تحديد طبيعة الجزاءات جنائية أو إدارية أو فيما ترك
 .1مدنية، بما في ذلك الجزاءات النقدية، شرط فقط ان تكون فعالة ومتناسبة

حرصت إتفاقية : التدابير المقررة باإلتفاقية ذات الصلة بمكافحة تبييض األموال-ثانيا
، سواء المتعلقة الناتجة عن الجرائم لتبييض األموالباليرمو على إعطاء مكانة خاصة 

سيما  19و  9و  2و2بالمواد  أو المنصوص عليها باالتفاقية 1وفق المادة بالجرائم الخطيرة 
 .2وكرست لها تدابير خاصة لمكافحة الظاهرة التي تعد من أخطر الجرائم المنظمةالفساد، 

إلشراف على البنوك والمؤسسات المالية، ل إنشاء نظام رقابي داخليإلزام الدول على  -
وحتى الهيئات غير المصرفية، يتضمن النظام أساسا طرق التعرف على هوية الزبون وحفظ 

 .3السجالت واإلبالغ عن المعامالت المشبوهة

ل أجهزة من خال التعاون الداخلي والخارجي في تبادل المعلوماتإلزام الدول بأن تضمن -
ء ذات الطبيعة اإلدارية أو الرقابية أو القضائية، مؤكدة على سوا مكافحة تبييض األموال

                                                           
 ، المرجع السابق.الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم إتفاقيةمن  1و 9و 1و 8بفقراتها  81المادة  1
 .السابق المرجع الوطنية، عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم إتفاقيةمن  9بند  أ( من المادة  8الفقرة  2
 المرجع نفسه. 3
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ضرورة ان تنشأ الدول وحدات إستخبارات مالية تعمل كمركز جمع وتحليل المعلومات وقاية 
 .1من وقوع عمليات تبييض األموال

من  إنشاء نظام مراقبة حركة رؤوس األموالألحت كذلك اإلتفاقية على الدول األطراف  -
 والى الخارج، أو السندات القابلة للتداول، مع شرط عدم إعاقة حركة رأس المال المشروع
وضمان وجود نظام اشعار بالتحويالت لألموال ذات الكم الهائل، وفي ذلك حثت الدول 

في إنشاء أنظمتها  اإلسترشاد على مبادرات الهيئات اإلقليمية والعالميةاألطراف على 
 .2ة في تبييض األموالالرقابية المتخصص

القواعد التقليدية المعروفة عموما أو على  للمصادرةمغايرا ونظاما  أوجدت اإلتفاقية مفهوما -
ذ نصت على ضرورة إتخاذ الدول إلمكافحة المخذرات،  8811إتفاقية فيينا المذكورة في 

رائم المشمولة الداخلية تمكن من مصادرة العائدات المتأتية من الج هاقصوى في نظمتدابير 
، واذا بدلت تلك العائدات 3بهذه اإلتفاقية، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات

من نفس المادة، كما تخضع  9كليا أو جزئيا أخضعت للمصادرة هي األخرى وفق الفقرة 
السلطات الرقابية  تمكين، مع 4لذات النظام اإليرادات والمنافع المتأتية من عائدات الجرائم

للدول األطراف أن تطلب تقديم السجالت المصرفية والتجارية دون أن يكون هناك رفض 
تحت ذريعة السرية المصرفية ، كما حثت اإلتفاقية الدول األطراف على التعاون الدولي في 

إقليم تنفيذ طلبات واوامر مصادر األموال سالفة التفصيل لما يكون تواجدها أو تداولها خارج 
من خالل إحالة الدول طلبات مصادرة الممتلكات عائدات الجرائم الى  البلد محل المتابعة

، كما نظمت اإلتفاقية في المادة 5الجهات المختصة في إصدار قرار بالمصادرة أو التجميد

                                                           
1
 Chantal cutajar, op-cit, page 20. 

 .السابق المرجع الوطنية، عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم إتفاقيةمن  1و 9و 1الفقرة  9المادة  2
 .السابق المرجع الوطنية، عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم إتفاقيةمن  8فقرة  81نص المادة  3
 .السابق المرجع الوطنية، عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم إتفاقيةمن  81من المادة  1الفقرة  4
 .السابق المرجع الوطنية، عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم إتفاقيةمن  89أنظر المادة  5
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التصرف في األموال المصادرة من قبل الدول غير الدول المرتكب فيها الجرم كيفية  81
طريق ردها الى الدولة الطالبة لتعويض ضحايا الجريمة أو رد الممتلكات  األصلي، عن

واألموال الى أصحابها الشرعيين، وحتى التبرع فيها في حساب الهيئات الحكومية الدولية 
من اإلتفاقية، وحتى إقتسامها  91 ج( من المادة  1المتخصصة في الحساب المنشأ بالبند 

 ب الحالة.مع دول اخرى على اسا منتظم حس

إعتبرت اإلتفاقية نظامها كأساس لتنفيذه طلباته سيما للدول  تسليم المجرمينفيما يخص  -
التي تشترط إتفاقية في ذلك، وما عليها اال إيداع اإلعتماد لدى تصديقها على المعاهدة، 

حة ، والتعجيل في تنفيذ الطلبات وضرورة اتالى إبرام معاهدات تسليم المجرمينداعية الدول ا
 . 1فرص ابداء اآلراء والمعلومات الخاصة بطلبات التسليم قبل رفضها

بالتعاون الدولي والمساعدة في تبادل احكاما متعلقة باليرمو  اتفاقيةكما نظمت  -
جراءاتها، المعلومات ا عتمدت نظام المرور اآلمن المتعلق بالشهود و ، مفصلة تفاصيلها وا 

كما حثت الدول األطراف على إبرام المعاهدات الثنائية والخبراء شأنها شان إتفاقية فيينا، 
لتنظيم التحقيق المشتركة، كما أكدت على ضرورة إتخاذ الدول من تدابير تمكنها وفق 
 ،إمكانياتها القانونية والمادية من تطبيق التسليم المراقب أو أساليب التحريب الخاصة األخرى 

يعرف في نظامنا بالتسرب(، مؤكدة في هذا اإلطار   إللكترونية والعمليات المستترةكالمراقبة ا
على ضرورة إحترام مبدأ السيادة، كما دعت الى تأسيس سجل جنائي خاص بالجرائم التي 
ترتكب خارجيا حتى تتمكن الدولة من إستخدام هذه المعلومات لدى التحري والتحقيق في 

 .2جرائم مشمولة بهذه اإلتفاقية

                                                           
 عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم إتفاقيةمن  89 الى 8بفقراتها من  82ألكثر تفصيل ارجع الى المادة  1

 .السابق المرجع الوطنية،
 .السابق المرجع الوطنية، عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم إتفاقيةمن  11الى  81راجع المواد من  2
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ماية الشهود من إخفاء هوياتهم وتغيرر أمكنة إقامتهم وتدابير نظمت اإلتفاقية احكام ح -
الحفاظ على سالمتهم كاإلدالء بالشهادة بإستخدام أساليب التكنولوجية، ووضع نظام وقائي 
من اإلنتقام من الضحايا، كما حثت على التعاون مع المنظمات الدولية في تبادل وتحليل 

 لقي برامج وخبرات التدريب في المجال.المعلومات الخاصة بالجريمة المنظمة وت

إتفاقية باليرمو وتدابيرها اإلجرائية سيما المتعلقة بموضوع دراستنا،  في ختام عرض مضمون 
الذي جرم  1نشير الى البروتوكوالت الثالث الملحقة بها، األول المتعلق باإلتجار باألشخاص

وبالعمل القسري، ولو برضا الضحية تقوم واإلتجار باألعضاء،  أفعال إستغالل البشر جنسيا،
والذي يجرم أفعال تهريب البشر ومساعدة  2، الثاني المتعلق بمكافحة تهريب البشرالجريمة

، وكلها جرائم 3، والثالث المتعلق باإلتجار باألسلحةاالشخاص على اإلقامة غير الشرعية
لى المستوى العالمي بإعتبارها ترتكب في شكل جماعات إجرامية تعتبر أكثر الجرائم إنتشارا ع

لإلشارة فان التدابير التي إعتمدتها اتفاقية باليرمو و فيينا في  ،جرائم أصلية لتبييض األموال
نطاق التنسيق القضائي وتبادل المعلومات بين الدول، اصبحت موضوع توصيات مجموعة 

 .4العمل المالي المتخصصة في مكافحة تبييض األموال

                                                           
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل إلتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  1

نوفمبر  82المؤرخ في  22/12، الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم الجريمة المنظمة عبر الوطنية
 .81:11 الساعة على 1118 أفريل 91 بتاريخ عليه إطلع ،www.unodc.org: موقع على متاحة، 1111

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل إلتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة  2
، 1111نوفمبر  82المؤرخ في  22/12م ، الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقالمنظمة عبر الوطنية

 . 81:18 الساعة على 1118 أفريل 91 بتاريخ عليه إطلع ،www.unodc.org: موقع على متاحة
بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية واجزاءها ومكوناتها والذخيرة واإلتجار بهما بصور غير مشروعة المكمل إلتفاقية  3

 22/122، الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم المنظمة عبر الوطنية الجريمةاألمم المتحدة لمكافحة 
 الساعة على 1118 أفريل 91 بتاريخ عليه إطلع ،www.unodc.org: موقع على متاحة، 1118ماي  98المؤرخ في 

81:21. 
 .889دمحم بن األخضر، المرجع السابق، ص 4
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ك دولي صمجرد  وصنفوهافي محاربتها تبييض األموال،  تفاقيةاإل دوديةمحويري باحثون 
، اذ بالرغم من الجريمةمرونة وتطور أساليب المعقدة المستعملة في واقع  لم يواكبنظري 

اال  ،أنها تمكنت من تجميع الدول في منظومة تشريعية دولية موحدة تحارب الجريمة المنظمة
د الدول األطراف تعد يأنها لم تمكنها من التقنيات الحقيقية لمواجهة الظاهرة، سيما ان عد

 .1إقتصادياتها وأنظمتها المالية مستفيدة من رؤوس اموال خيالية مصدرها غسيل األموال

    3002 ريدايم مكافحة الفساد : إتفاقيةلخامسالفرع ا

بعد أن أصبح ظهرت الحاجة في المجتمع الدولي الى أداة قانونية فعالة لمكافحة الفساد 
يعرض التنمية المستدامة و  نخر قوامخطورة على إستقرار المجتمعات وأمنها، وي يشكل

 بموجبفكان تحرك منظمة األمم المتحدة  ،اإلنهيار الديمقراطية لخطر الدستورية مؤسساتال
 الشرعية، غير األموال والتحويل الفساد ومكافحة الوقاية اسم تحت المعنون  22/811 القرار
 لهيئة العامة الجمعية قرار موجبثم ب ،2الظاهرة دراسة العالم في الخبراء خالل من دعت
 لجنة انشاءمن خالله  تم ،1111 ديسمبر 11 بتاريخالصادر  22/28 رقم المتحدة االمم
إعداد اطار  اجل من  ،حكومات مفتوحة اإلنضمام-مكونة من خبراء دوليين خاصة أممية

 والتصديق في األخير والتباحث التفاوضمن اجل  قانوني دولي يعرض على المجتمع الدولي
 مكافحة اتفاقية اعتماد غاية الى اللجنة أعمال واستمرت الرشوة، لمكافحة قانونية دولية وثيقة
 التنفيذ حيز ودخلت 1119 أكتوبر 98 بتاريخ المتحدة لألمم العامة الجمعية قبل من الفساد
 81التي حددت نفاذ الصك بعد مرور  21تطبيقا الحكام المادة  1112ديسمبر  81بتاريخ 
 .3يداع التصديق الثالثينإمن 

                                                           
1  Djazira MEHDI ,op-cit, page 12. 
2
 Abdullahi Shehu, Criminalité financire (les produit de la criminalité et du blanchiment 

d’argent),Edition d’organisation, 2002, page 114. 
الى  8سميت إتفاقية ميريدا نظرا لعقد مؤتمر سياسي  رفيع المستوى بمدينة مريدا المكسيكية للتوقيع على اإلتفاقية بتاريخ  3

 ديسمبر اليوم العالمي لمكافحة الفساد. 8، وتم تسمية يوم 19/828وفقا لقرار الجمعية العامة رقم  1119ديسمبر  88
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صكا دوليا  1إعتبرت إتفاقية ميريدا: تفاقية ذات الصلة بتبييض األموالاال  تدابير -أوال
تخاذ التدابير الالزمة من قبل الدول للحد منه وتحصيل عائدات  طموحا في محاربة الفساد وا 

يطلب من الدول إتخاذها في تضمنت عديد اإلجراءات  مادة قانونية 21الجرائم، تتكون من 
فصال عن  اإلتفاقية أين تضمنت ،الذي يعد تبييض األموال أحد صوره سبيل مكافحة الفساد

، وأحكاما أخرى متناثرة في نصوص اإلتفاقية، تتشابه الى حد 2ابير منع غسيل االموالتد
بعيد واألحكام التي تضمنتها إتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة الوطنية عبر الوطنية، نحاول 

 :3إيجازها فيما يلي

 الماليةنظاما داخليا رقابيا على المصارف والمؤسسات إلزام الدول األطراف أن تنشأ  -
، وجميع المؤسسات المعرضة لغسيل األموال، يقوم على تحديد هوية الزبائن وغير المالية

 وحفظ السجالت والدفاتر واإلبالغ عن المعامالت المشبوهة.

تي إلزام الدول االطراف ان تسعى الى إنفاذ القانون وسلطات الهيئات اإلدارية والقضائية ال -
تبادل المعلومات على الصعيد الوطني ل، كما تسعى الى تعمل على محاربة غسيل األموا

لتلك الغاية وحدة إستخباراتية مالية تقوم بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة  أ، وأن تنشوالدولي
 بغسيل األموال المحتملة.

والصكوك القابلة للتداول  مراقبة حركة رؤوس األموال عبر الحدودأن تسعى الدول الى  -
مع اضافة جديد مقارنة بإتفاقية باليرمو هو  ،رؤوس األموال المشروعةمن دون عرقلة 

ضرورة إحتفاظ الدول باإلستمارات المتعلقة بعمليات التحويل اإللكترونية ذات المعلومات 
 الدقيقة، اما التي ال تضم المعلومات الدقيقة فيتم إخضاعها للفحص الدقيق.

                                                           
 متاحة ، 8009 أكتوبر 92 بتاريخ بت المتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادرة سادالف لمكافحة المتحدة األمم إتفاقية 1

 .21:01 الساعة على 8082 أفريل 90 بتاريخ عليه إطلع ،www.unodc.org: موقع على
  المرجع نفسه.من  81المادة  2

3
 Chantal cutajar, op-cit, page 20 
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ببرامج وخبرات المؤسسات اإلقليمية في غسيل نشاء النظام الرقابي اإلسترشاد لدى إ -
 واإلقليمي بين األجهزة القضائية وأجهزة الرقابة المالية. دوليتعزيز التعاون الو  ،األموال

 اتفاقية باليرمو، سايرت إتفاقية شانها شأن: بنود التجريم ذات الصلة بتبييض األموال -ثانيا
وتضمنت بنودها ، 1م غسيل العائدات اإلجراميةي تجريالنسق الدولي فمكافحة الفساد ميريدا ل

من إتفاقية باليرمو، كما أخذت بالمبدأ الذي نادت به إتفاقية محاربة  2مادة مضمون ال
يضم على األقل الجريمة المنظمة بخصوص توسيع نطاق الجرم االصلي لتبييض األموال، 

تحدد قائمة للجرائم التي الجرائم المنصوص عليها في صلب اإلتفاقية بالنسبة للدول 
كما تضمنت في مادتها الثانية نفس المفاهيم المتعلقة بالجرم األصلي والعائدات ، األصلية

األفعال اإلجرامية والممتلكات واالموال، والتي تضمنتها إتفاقية باليرمو، كما تضمنت تجريم 
 .2الصادرة من االشخاص المعنوية

مصادرة و تدابير بخصوص التجميد والحجز  الدول إتخاذ يةإلزام دون مستجداإلتفاقية نظمت 
نص  لوتعد اإلتفاقية أو  على التعاون في تنفيذ إجراءات مالحقتها،ها للعائدات اإلجرامية وحثت

صلة في اإلتفاقية والتي تم المف تشريعي دولي فصل في إسترجاع األموال عائدات الجرائم
كما تناولت حماية الشهود والخبراء  ،3الموظفون تحويلها الى الخارج من قبل رجال السياسة و 

ل هويتهم واقامهتم من األسرار الواجب حفظها مع عمن خالل ج 11والضحايا في مادتها 
آمان مكانية سماع شهاداتهم بإستخدام التكنولوجيا، اال ان المادة لم تنص على مبدأ " إ

 اال أنليم الدولة المتابعة، ما يعن إمكانية متابعة هؤالء لدى تواجدهم في إق ،"المرور
الدول تذليل  ة مادة قانونية مستقلة، ألزمتفي تخصيص السرية المصرفيكان المستجد 

القيام بالتحقيقات الجنائية الداخلية في إطار تطبيق أحكام عقبات السرية المصرفية لدى 

                                                           
 من إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق. 19المادة  1
 من إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق. 12المادة  2
 .السابق المرجع الفساد، لمكافحة المتحدة األمم إتفاقية من 1و 18 المادة 3
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رمين التعاون على تبادل المعلومات وتسليم المجخاص بكما وضعت فصال ، 1اإلتفاقية
، وحث الدول على إبرام المعهدات فيما بين الدول والتعاون القضائي لدى مباشرة التحقيقات

دفع الثنائية ومتعددة األطراف في هذا المجال، كما خصصت اإلتفاقية الفصل السادس في 
 . 2الدول في تبني وا عداد برامج التكوين والمساعدة التقنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .السابق المرجع الفساد، لمكافحة المتحدة األمم إتفاقية من 11 المادة  1

2
 Djazira Mehdi ,op-cit, page 49. 
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 متعددة األطراف اإلتفاقياتالثاني:  المطلب

العابرة للحدود في صورة الجريمة المنظمة المجرمة  فعالاألمرتكبي جهود مالحقة تتطلب 
تعاون القضائي للمعلومات يطلق بال تبادل الدول فيما بينها ،ومنها جريمة تبييض األموال

الذي يمكن من الصيرورة الحسنة للتحقيقات والتحريات الجنائية الرامية الى القبض  ،والقانوني
األخيرة على توسيع قدر اإلمكان من نطاق إبرام تحرص على الجناة خارج إقليم الدول، لذا 

اإلتفاقيات اإلقليمية أو متعددة االطراف لتوحيد جهود مكافحة التهديدات التي تشكلها هذه 
 يق مزيد من الفعالية في مواجهة أخطارها.الجريمة، وتحق

ونظرا الى وجود روابط جغرافية وتاريخية وجيوسياسية بين بعض الدول، فإنها تجسد هذا 
تكوين وحدات إقليمية أو جهوية يكون الهدف منها توحيد الجهود على التقارب من خالل 

المطبقة أو المقترحة من محاربة ظاهرة محددة بالذات، أو دراسة مسبباتها وفعالية الحلول 
قبل أعضاءها، وغالبا ما تتبلور هذه التقاربات من خالل وسائل قانونية ذات طابع إلزامي 

يطلق عليها باإلتفاقيات أو اإلتفاقات اإلقليمية أو متعددة  ،من أجل تفعيل هذا اإلندماج
 األطراف.

لى الدول مواجهتها تعد ظاهرة تبييض األموال من بين االفعال والجرائم التي يصعب ع
لوحدها، بل فرضت الحاجة  والتطور السريع آلليات إرتكابها وطمس آثارها على الدول 

قليمياال من أجل حماية نظامها االقتصادي واإلجتماعي من آثارها، وهو  ،تكتل دوليا وا 
التعاون اإلقليمي الذي نجد تفاصيله في إتفاقيات، سوف نتناول بالتفصيل هذه الصكوك 

على مستوى التكتل األوروبي  الفرع األول( وعلى مستوى القارة األمريكية  الفرع  ليميةاإلق
لثاني( وكذلك على مستوى المنطقة العربية  الفرع الثالث( وأخيرا في القارة اإلفريقية   الفرع ا

 الرابع(.
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 المعاهدات األوروبية الفرع األول:

طها ومصادرتها حول قيمة العائدات اإلجرامية التي تم ضب اتقرير  Le Figaroنشرت جريدة 
بالمائة كل سنة تم  91بقيمة نصف مليار أورو، بزيادة إجمالية بنسبة  في فرنسا 1181سنة 

تبييضها في سيارات فارهة وعقارات وأدوات إلكترونية، كما ضبطت في مدة شهرين لسنة 
فندقين، أرقام حللها كاتب المقال  ضها فيوتبيمليون أورو تم تحويلها  811ما قيمته  1182

، 1أنها تنطوي على اإلرادة ونية السلطات في مصادرة العائدات المتأتية عن الجريمة المنظمة
يتم إسناد دور تسيير هذه األموال والممتلكات الى وكالة تسيير وتحصيل االموال المصادرة 

   والمحجوزة.

التطبيقية العناية البالغة الى عمليات اإلستقصاء وتتبع  هاأولت اإلتفاقيات األوروبية وتعليمات
التي يتم غالبا تبييضها لقطع العالقة بينها وبين الجرائم المصدر  ،األموال المتأتية من الجرائم

بغرض اإلفالت من العقاب، وذلك بغرض تجميدها للتأكد من طابع غير الشرعي ثم 
التي إعتمدتها هذه المنطقة في محاربة  -التي كما سوف نفصل-مصادرتها، وهي اآللية 

 تبييض االموال والجريمة المنظمة بصفة عامة.

 Basel Committeeتعتبر اللجنة المصرفية ببازل هيئة إشراف بنكي بازل:  إعالن-أوال
on Banking Supervision المعروفة بإختصار  (BCBS،  من  8891أنشأت بتاريخ

أعمالها في شكل منتديات أربع مرات في ، تعقد G102قبل محافظي البنوك المركزية للدول 
بدعوة من قبل محافظ البنك المركزي  Herstattلماني األبنك ال إفالسالسنة، أنشأت عقب 
 Comité deوكانت تطلق على الهيئة تسمية   Peter Cookeاإلنجليزي المسمى

Cooke ، وتعد لجنة بازل هيئة إستشراف متعلقة بالرقابة البنكية وتصدر توصيات عامة في

                                                           
1
 Le Figaro, Les saisies d'avoirs criminels ont représenté un demi-milliard d'euros en 2014, 

Article publié le Publié le 02/02/2015 à 21:22 sur le site :http/www.LeFigaro.fr . 
2
 https://fr.wikipedia.org/wiki/  (consulter le 20 Avril 2020 à 18h27). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_B%C3%A2le
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، وترفع تقاريها ودراساتها الى مجموعة محافظو ومراقبو البنوك المعروفة صياتشكل تو 
تعنى كذلك بمجال تبيض األموال الذي تعذ البنوك والمؤسسات المالية (GHOS) بإختصار

 .1مكان خصبا لها

تاريخ اتها لتطويل األنشطة واألنظمة المصرفية في العالم، أصدرت اللجنة بإطار نشاط يف
تحول ما سمي بإعالن بازل، وهو عبارة عن مجموعة مبادئ قانونية  8811ديسمبر  81

إستعمال النظام البنكي لألموال ذات المصدر اإلجرامي، إذ إعتبر اإلعالن ان البنوك دون 
عن طريق التحويل واإليداع  في دور الوسيط في اإلجرام بإمكانها أن تساهم بدون قصد منها

 عمليات من المتأتية التجارية المعامالت منع الى القانون  هذا دعووي، من اإلصدار( 8 بند 
 .2المعامالت اكتشاف في والمساهمة بصفة خاصة والجرائم بصفة عامة األموال غسيل

الغرض منها  ،نية ذات طابع وقائيعلى أربع مجموعات مبادئ قانو  8811ركز إعالن بازل 
إبعاد البنوك والعاملين فيها عن أي نشاط إجرامي والحفاظ على سمعة المؤسسات المصرفية  

 :3نذكرها النقاط التالية

تقوم البنوك والمؤسسات المالية بالتحقق مع عمالءها، ، تحقق البنك من هوية العميل -8
اإلعالن على منع إجراء أية عملية مالية ال يقدم فيها العميل  فردا أو  قبيلأين تم التأكيد من 

 تطبيقا لمبدأ " إعرف عميلك". مؤسسة(  معلومات عن هويته

، أين يلزم البنوك باحترام القواعد القانونية واألخالقية المتعلقة بجميع القوانينإحترام  -3
   ، بتسقيف المدفوعات والتحويل من الداخل والى الخارج، المعامالت المالية

                                                           
1 Djazira MEHDI ,op-cit, page 299 

 .12-11لعشب علي، المرجع السابق، ص  2
 .  111 نصر دمحم، المرجع السابق، صدمحم 3
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وذلك بتمكين السلطات بكافة المعلومات التي ، مؤسسات الرقابية الداخليةالتعاون مع ال-2 
وكشف السرية المصرفية عن العمليات  تطلبها للتحقق من مطابقتها للقانون البنكي،

 مع تطبيق األوامر المتعلقة بغلق الحسابات أو تجميد األموال أو حتى مصادرتها. المشبوهة،

من خالل دعوى الدول األطراف الى مطابقة قانونها مع اإلعالن،  تحقيق التطابق-4
الكاف  ينالتكو  منالداخلي مع توصيات بازل، وتمكين موظفي المؤسسات المالية والمصرفية 

بالقدر الذي يمكنهم من التعرف على التحويالت  ،اإلعالن ضمهافي مجال القواعد التي ت
 .1والمعامالت المشبوهة

بإعالن  1111لم يبقى على حاله وخضع لتغييرات سنة  8811لإلشارة فان إعالن بازل 
، 1118- 1119بعد األزمة المالية  9بازل  إتفاق بإصدار 1181ثم سنة  1بازلإتفاق 

خطار السوق أت لجنة بازل من مجرد التركيز على سنة تغيرت فيها توصيا 11أكثر من 
، وعلى العموم 2والقروض الى وضع مبادئ مراقبة األخطار التي تمس رأس المال والسيولة

الوقاية من تبييض األموال تشمل القواعد اإلحترازية التي جاءت بها توصيات بازل لذا تعد 
 المباشرة لتبييض األموال.المكافحة غير بكوك القانونية التي تعن صمن قبيل ال

تعتبر إتفاقية : (3001فارسوفي  –8880غ ر ستراسبو ) قية المجلس األوروبيإتفا -ثانيا
ستراسبورغ صك إقليمي مهم في مجال مكافحة تبييض االموال، وقعه آنذك الدول األعضاء 

 2بتاريخ تجديدها باإلتفاقية وتم إلغاؤها و  ،8881نوفمبر  1حاد أوروبا بتاريخ في مجلس إت
ضبط ومصادرة عائدات تبييض األموال وتتبع و  اموضوعه في فارسوفي، 1112ماي

، إعتبرت في مادة قانونية( 22بعد التعديل أصبحت   مادة قانونية 11شملت ، 3الجريمة
                                                           

 .18عبد الوهاب عرفة، المرجع السابق، ص  1
2
 Rachida HENNANI, De Bâle I à Bâle III: les principales avancées des accords prudentiels 

pour un système financier plus résilient, LAMETA, UMR laboratoire de recherche, Université 

de Montpellier , 27 mars 2015, page 2-3. 
3
 Conseil de L’Europe, Série des traités européens - n° 141, Convention relative au 

blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, Strasbourg, 
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صلبها تبييض األموال فعال خطيرا في حد ذاته، يشمل عددا أوسع من الجرائم لما هو عليه 
التي عاصرت صدورها، فلم تقتصر على جريمة اإلتجار  8811فيينا الحال في إتفاقية 

تعد الجريمة إصدار اإلتفاقية قناعة المجلس األوروبي بان مكافحة  ، كما تضمن1بالمخذرات
وسائل فعالة  توحيد السياسة الجنائية بين أعضاءه، من خالل إدراج يتطلب ادولي امطلب

، 2ت الجريمة التي تعد وسيلة من إحدى هذه الطرق عائدا من لحرمان المجرمين دوليا وحديثة
وهي تعد وسيلة رئيسية في حرمان المنحرفين من تمويل والحفاظ األسس اإلقتصادية 

  لتنظيماتهم، لذا كانت اإلتفاقية تركز على تجميد ومصادرة العائدات.

، ويلزم كامل تناولت اتفاقية المجلس األوروبي التدابير الواجب على الدول األعضاء إتخاذها
مجال اإلقتصادي األوروبي بإحترام القواعد المفروضة باإلتفاقية والتوصيات أعضاء ال
، وا عتبرت من قبل الباحثين في القانون نموذجا للمنهج المتكامل في التعاون 3المتعلقة بها

إحتواءها على آليات ووسائل المساعدة القانونية المتبادلة وكذا المتعلقة  بسبب الدولي،
وهة، كما تهدف الى تي تم تتبعها وتوصل الى انها مشبمصادرة األموال القذرة وتجميد تلك ال

وا عتبرت  ،إستكمال والتنسيق مع المعاهدات األوربية األخرى المتعلقة بالمساعدة القضائية
فيما يخص في مصادرة الممتلكات وتعقب األموال المشبوهة ومنع نقلها أقوى وثيقة قانونية 
 . 4تحضيرها للمصادرة

                                                                                                                                                                                     

8.XI.1990  /  Abrogé par/ Conseil de L’Europe, Série des traités européens - n° 198, 

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits 

du crime, Strasbourg, Varsovie, 16.V.2005. 
 .118دمحم نصر دمحم، المرجع السابق، ص 1

2
 Préambule Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation 

des produits du crime, Strasbourg, 8.XI.1990.) - n° 141- Conseil de L’Europe, Série des traités 

européens( ,Abrogé par/ Conseil de L’Europe, Série des traités européens - n° 198, 

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits 

du crime, Strasbourg, Varsovie, 16.V.2005. 
3
 Fédération Bancaire Française, La lutte contre le blanchiment d’argent et financement de 

terrorisme, Nouvelle édition, Octobre 2009 , page 5. 
مطاري هند، اإلشكاالت التي تعترض  تنسيق الجهود الدولية في مكافحة تبييض األموال، مقال منشور بمجلة المعارف،  4

 .112-111، ص1189جوان  11السنة الثانية عشر  العدد 
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خصصت اإلتفاقية الفصل الثالث الى : التدابير الواجب على الدول إتخاذها محليا-8
وتتبع وضبط العائدات  ،التدابير التي يلزم الدول بإتخاذها في سبيل محاربة تبييض األموال

أعطت األولية الى  اأحكام، أين تضمنت اإلتفاقية منها 81الى  9اإلجرامية، بالمواد من 
والتنبيه على كل عملية  ،تدابير التشريعية الالزمة لكشف عائدات الجرائمالضرورة اتخاذ 

المالئم اذا تم معدة مسبقا لغسيل األموال، مع إعطاء التكييف الجرمي التتعلق بهذه االموال و 
 نلخصها في: ،1ارتكابها

تبييض األموال في  ألفعال تعريفا واسعا تضمنت اإلتفاقيةتوسيع تجريم تبييض األموال:  -أ
 مصدر أو طبيعة تمويه أو إخفاءأو  الممتلكات نقل أو تحويلتشمل أفعال  ،منها 8المادة 

 الصلة ذات الحقوق  أو للممتلكات الحقيقة ملكية أو نقل أو الفعلي التصرف أو الموقع أو
 علم مع الممتلكات استخدام أو حيازة أو اكتساب، وكذا عائدات تشكل اهبأن العلم مع بها،

 االتفاقية تضمنت كما، عائدات تشكل أنها األفعال وقت مستعملها أو الحائز أو المالك
 إتفاق، جمعية، تكوينوتشمل  المادة هذه بموجب المقررة الجرائم للمشاركة واسعا مفهوما
 .2المذكورة األفعال ارتكاب في المشورة ، المساعدة تقديم في التواطؤ أو محاولة،

مدلوله  8المادة  ضبطوفي نفس السياق وسعت اإلتفاقية في مفهوم العائدات اإلجرامية، أين 
بأنه كل إمتياز إقتصادي المتأتي من إرتكاب جريمة، كما حثت على ضرورة إدراج نصوص 

دون الحاجة الى إدانة الفاعلين بالجرم  ،جرم تبييض األموال في تشريعية تمكن من اإلدانة
فقط إتيان الوسائل القانونية المتعلقة بإثبات انها  ،األصلي، وحتى دون إثبات الجرم األصلي

 . 3متأتية من فعل أصلي مجرم

                                                           
 .191نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص  1
، المطلب الثاني الفرع الثاني في العنصر ثالثا: تعريف الى الفصل األول من الباب األول لمزيد من التفصيل إرجع 2

 . 11صفحة  ،ال حسب إتفاقية المجلس األوروبيتبييض األمو 
3
 Paragraphe 5/6 d’article 9 du Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et 

à la confiscation des produits du crime, op-cit. 
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األعضاء في المجلس حثت اإلتفاقية الدول : 1المصادرةالضبط و و التجميد  تدابير -ب
الوسائل واألموال محل التبييض، أو  لمصادرة األوربي على إتخاذ التدابير التشريعية الالزمة

األصول الموافقة لقيمة عملية غسيل األموال، مع فتح المجال للدول لدى إيداعها مقرر 
جريمة على ان تتضمن  ،التصديق أو التوقيع أن تحدد بقائمة خاصة الجرائم محل التدبير

وكل جريمة أخرى خطيرة، كما يمكن ان تكون  موال واإلتجار بالمخذرات والبشرتبييض األ
الجرائم التي ال تقل عقوبتها عن سنة فقط هي محل التدبير على ان تتفق الدول على إحداث 

المتأتية من الجرائم الجمركية، كما ركزت نص تشريعي خاص بمصادرة وتجميد األموال 
ضرورة أن تتضمن التشريعات الداخلية لألعضاء نصوص قانونية تمكن من  اإلتفاقية على

ضبط، تجميد، ومصادرة الممتلكات التي تم تحويل األموال القذرة إليها، وكذا الممتلكات أو 
، وكذا الثمار والمحاصيل الناتجة عن فيها المال المشروع بغير المشروعقيمته التي إختلط 

لممتلكات التي حولت اليها أو الممتلكات المختلطة بالمال األموال غير المشروعة أو ا
 .2الفاسد

ألزمت اإلتفاقية الدول األعضاء على إنشاء إدارة  :تدابير الخاصة بالتحري والتحقيقال -ج
وكذا إجراءات التحري والتحقيق  صادرة.أو آلية تمكن من إدارة األموال المجمدة أو الم

وتمكن من معرفة هوية أصحابها والعمليات البنكية التي قاموا  ،المرتبطة بالحسابات البنكية
 .3بها، وكذا توظيف اآلليات الالزمة لمعرفة مالك األموال والممتلكات

كما تضمنت اإلتفاقية على غرار غيرها من الصكوك الدولية بنود قانونية متعلقة بضرورة 
تبييض األموال، وكذا ضرورة إنشاء إقامة المسؤولية الجزائية للشخص اإلعتباري في مجال 

وحدة لإلستعالم المالي وتمكينها من اإلطالع في الوقت الذي تريد من المعلومات المالية 

                                                           
1
 Article 3 du Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation 

des produits du crime, op-cit. 
2
 Paragraphe A/B/C d’article 5 du Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la 

saisie et à la confiscation des produits du crime, op-cit. 
3
 Articles 4/6/7  du Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 

confiscation des produits du crime, op-cit. 
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، 1المتأتية من الجهات القضائية أو اإلدارية أو المالية التي تضطلع بمهمة اإلخطار بالشبهة
متعلقة بتبييض األموال إسترشاد القوانين الداخلية الكما دعت المعاهدة مباشرة الى 
في مجال التدابير المتعلقة بالوقاية من هذه  GAFIبالتوصيات لمجموعة العمل المالي 

خطار الشبهة ومنع تسريب المعلومات  الظاهرة، سيما منها المتعلقة بمعرفة الزبون، وا 
  .2حولها

والمتعددة األطراف على غرار اإلتفاقيات الثنائية : التدابير المتعلقة بالتعاون الدولي-3
سيما بغرض محاربة الجريمة المنظمة سعت اإلتفاقية المجلس  ،المبرمة في شتى المجاالت

 األوروبي الى:

عملت اإلتفاقية على إلزام الدول األطراف في تدعيم  التنسيق في مجال المصادرة: -أ
بط و تجميد الى تحديد هوية وض ،منظوماتها القانونية التي تساعد أي طلب من دولة طرف

ومصادرة األموال ذات الطابع غير المشروع أو الممتلكات واألصول التي حولت اليها، وكافة 
من اإلتفاقية الدول  19المادة  ألزمت، كما  -82 المادة–الوسائل التي ساعدت على ذلك 

على جهاتها  هأو عرض ،تنفيذ طلب المصادرةة لزاميين تدابير ترمي الى تطبيق مبدا إتقن
المصادرة اذا كان  من نفس المادة أن طلب 1وفي ذلك تذكر الفقرة  ،لقضائية المختصةا

 ، فاألطراف لهما اإلتفاق على تسديد مبلغ مالي نقدي مقابل ذلك.يهدف أصال

في سبيل  أهمية بالغة للتعاون أعطت اإلتفاقية التعاون في مجال الحساب البنكية:  -ب
بخصوص ملكية شخص طبيعي أو معنوي  ،مساعدة التحقيقات المفتوحة في دولة ما

حسابات مصرفية لدى مؤسساتها المالية، أو أي طلب متعلق بالمعلومات حول العمليات 
البنكية المجراة أو تتبع العمليات البنكية، كما ذهبت اإلتفاقية األوروبية بعيدا في مجال 

                                                           
1
 Articles 10/12  du Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 

confiscation des produits du crime, op-cit. 
2
 Paragraphe 8 d’article 08 du Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et 

à la confiscation des produits du crime, op-cit 
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من خالل تأسيس إخطار الدولة لدولة أخرى  ،اإلقليمي في محاربة الظاهرةوالتعاون  التنسيق
وفي حالة اإلستعجال   ،طرف بأي معلومات تساعدها في مجال التحقيقات الجنائية المفتوحة

على الدول وضع تنظيم سلطات مركزية تنسق مباشرة الجهود فيما بينها في مجال طلبات 
 .1التجميد والمصادرة

 12: أجبرت اإلتفاقية الدول األطراف في مادتها وحدات اإلستعالم الماليالتعاون بين  -ج
لغرض تحليل المعلومات  ،على فسح المجال لتعاون وحدات اإلستعالم المالي األوروبية

والعمليات المالية المتعلقة بتبييض األموال، وكذا التعامل بالسرعة التي يتطلبها الطلب 
  .2ة مشبوهةبخصوص عمليات بنكي

في سبيل تنفيذ القواعد والمبادىء التي جاءت :  (Directives) األوروبية توجيهاتال -2
أصدر المجلس األوروبي توجيهات   – 1112فارسوفي  – 8881بها إتفاقية ستراسبورغ 

Directives)  تبييض االموال وتمويل  ألغراض المالي النظام استعمالالوقاية من بمتعلقة
 8888 جوان 81 في الصادرة أوروبا لمجلس CEE/88/911 رقم التعليمةوهي  اإلرهاب،
 الملغاة 1118ديسمبر  1الصادرة بتاريخ  CE/1118/89بالتعليمة رقم  1118 سنة المعدلة
 جديد من والملغاة 1112أكتوبر  12الصادرة بتاريخ  CE/1112/21 رقم بالتعليمة
 .20153ماي 11 بتاريخالصادرة  1182/118بالتعليمة

ان تدفق رؤوس األموال غير المشروعة يشوه صورة أو مقدمتها إعتبرت التعليمة في إصدارها 
النظام المالي والبنكي للمنطقة األوروبية، ويضر بتوازن السوق المحلية والتنمية الدولية، 

مادة، فصلت بدقة التدابير الوقائية التي تخضع لها  21تضمنت التعليمة األوروبية 

                                                           
1
  Articles 17/18/19/20/33  du Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et 

à la confiscation des produits du crime, op-cit 
2
 Article 47 Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation 

des produits du crime, op-cit 
3
 Directive Européenne Numéro 849 daté 20 mail 2015, Journal officiel de l'Union 

européenne, numéro L 141/112, daté le 05 juin 2015. 
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 واألفراد الممارسين لوظيفة محافظي الحسابات والتدقيق ،ات القرضية والماليةالمؤسس
والموثقين والوسطاء العقاريون، وهي تفاصيل ال يتسع المجال لعرضها على الرغم من قيمتها 

 القانونية في مجال الحد من الظاهرة.

إعالن باريس لمكافحة تبييض األموال عبارة عن وثيقة إعتمدها إجتماع : إعالن باريس-ثالثا
عن البرلمانات األوروبية، تضمن تدابير عملية  ممثال 89جمع الذي بباريس  1111فيفري 

شفافية حركة رؤوس االموال وكيفية إدراجها في التشريعات الوطنية، من بينها ضرورة إنشاء 
بإعتماد تقنيات للحسابات المصرفية، وبذل جهود أكبر  كل بلد لمركز وطني عبارة عن سجل

كشف مصدر ، لغرض والتعاون الدوليللنظام المالي زيز فعالية قانونية من أجل تع
التحويالت المالية ورفع السرية المصرفية عن المشبوهة منها، كما تدارس اإلعالن كيفية 

 .1تطبيق العقوبات على الدول غير المتعاون 

وهي إتفاقية إقليمية أوروبية أبرمها الدول األعضاء لإلتحاد من : يختة ماستر إتفاقي-رابعا
تعزيز التعاون في مكافحة جريمة اإلتجار ، من أجل هدف اجل التنسيق األمني والقضائي

 لإلتحادوتعتبر اإلتفاقية هي الصك المؤسس  ،2بالمخذرات والجرائم األخرى ذات البعد الدولي
عبارة  اإلقليميةبعد ان كانت المجموعة  8889نوفمبر  8ودخلت حيز التنفيذ في األوروبي 

 .8829عن إتحاد إقتصادي تشكل بإتفاقية روما 

 األمريكية الدول معاهدات :نيلفرع الثاا

شهدت القارة األمريكية سنوات السبعينات والثمانينيات تناميا رهيبا في تدفق رؤوس األموال 
 حال مصدرها تجارة المخذرات، أين سيطرتوالتي كان بطبيعة الذات المصدر المشبوه، 

كولومبيا على تجارة الكوكايين، فيما المكسيك كانت تسيطر في البداية على تجارة الماريخوانا 

                                                           
 .129-122نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص  1
 .22، ص المرجع السابقلعشب علي،  2
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الى مركز لنقل الكوكايين الكولومبي، وكلها كانت تتجه الى سوق الواليات المتحدة  ثم تحولت
مليار دوالر سنويا في دراسة  811الى  تصلاألمريكية وأوروبا، وكانت قيمة المداخيل 

 91الى  22، ووضعت المجموعة نسبة 8881سنة  GAFIأجرتها مجموعة العمل المالي 
مليار دوالر سنويا، فيما  12رات يتم تبييضها، أي حوالي بالمائة من اموال عائدات المخذ

( أكد أن Pnucidفي تقرير مكتب األمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخذرات  و  8889سنة 
 .1مليار دوالر 998قيمة المبيعات وصلت الى 

تبييض تجارة المخذرات آنذلك الى خلق تنظيم موازي مختص في  إضطرت تنظيمات
في العقارات والفنادق والكازينوهات، اال ان حجم السيولة  ريق اإلستثماراألموال، عن ط

الضخم دفع المبيضون الى توظيفها في بنوك بنما في حسابات مجهولة، تحول الحقا الى 
تنطلق  ،بنوك سويسرا ولوكسمبورغ وجزر كاماي وغيرها عن طريق عمليات مالية معقدة

مع مصدرها غير المشروع، وكانت التنظيمات  خاصة بإنشاء شركات وهمية لقطع العالقة
عموالت ورشاوي ، تدفع بالمائة 11ـقدرها الخبراء ب Le cout de lavageتدفع قيمة الغسيل 

 .2الى موظفي البنوك والسماسرة ورجال السياسة واألمن كغطاء لعدم كشف هذه القنوات

بعد تمكن الرأس المال القذرة من التسلل في دهاليز الحكم واإلقتصاد األمريكي بدأت تظهر 
ثار اإلجتماعية والسياسية واإلقصادية، من إرتفاع للجريمة بشكل الفت في الواليات عديد اآل

واألمن في المكسيك وكولومبيا وغالبية الدول أمريكا  اإلستقرارالمتحدة األمريكية، وزعزعت 
، وهو ما 3تينية التي كانت إداراتها متورطة بشكل مباشر وغير مباشر في تبييض األموالالال

                                                           
1
 Bernard Castelli, Les réseaux de blanchiment de l'argent criminel en Amérique latine: de 

l'illégalité financière à la légitimité économique, Autrepart (27), 2003, page29. 
2
 Ibid,page 5. 

زعيم بنما نورينغا مع بابلو إسكوبار في تمرير الكوكايين عبر إقليم  DEAبينت جهود إدارة مكافحة المخذرات األمريكية  3
بلده الى و.م.أ ، كما توصلت التحقيقات الى تورط جهاز المخابرات الميكسيكي في حماية ودعم عراب كارتل غواداالخارا 

األقاليم يتلقون أمواال طائلة حكام  -رجال األمن-الموظفون الحكوميون -ميغيل أنخيل فيليكس غاالردو ، وكان قادة األحزاب
 ومساعدتهم في أي تحقيق داخلي أو خارجي. التبليغ عنهممن تجار المخذرات مقابل عدم 
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حرك جهود السلطات في محاربة الجريمة بضغط أجنبي برعاية الواليات المتحدة األمريكية، 
وكانت على رأس هده الجهود ضرورة توحيد التعاون األقليمي بإصدار إعالنات تحث على 

 يض االموال.محاربة وتجريم تبي

تأسست منظمة الدول : OASتشريعات النموذجية لمنظمة الدول األمريكية ال -أوال
دول امريكا الشمالية والجنوبية، وفي سبيل  بهدف تعزيز التعاون بين 8181األمريكية سنة 

لجنة مراقبة سوء إستعمال  8812ذلك وحماية للسلم واألمن بادرت المنظمة الى إنشاء سنة 
أعدت نموذجا للقوانين محاربة تبييض األموال من قبل مجموعة  ،((CICADالمخذرات 

خبراء وسميت بالتشريعات النموذجية المتعلقة بجرائم غسيل االموال المتحصلة من اإلتجار 
 من قبل الجمعية العامة للمنظمة 8881صودق عليها سنة  ،بالمخذرات والجرائم المتصلة بها

 .1مادة قانونية 88تضمنت 

 لى تحديدمنها غسيل االموال مع إقتصارها فقط ع 1جرمت المادة  الموضوعية: قواعدلا-8
تجارة المخذرات دون توسيع للتجريم الذي يشمل في العادة المشاركة في الجريمة األصلية 

منها على إمكانية لجوء الدول في سبيل مالحقة العائدات  1والتحريض، كما تضمنت المادة 
الى  1اإلجرامية تجميدها أو الحجز عليها دون الحاجة الى إذن قضائي، فيما بقية المواد 

غير المشروعة، وحثت على ضرورة التعاون بين تضمنت احكام مصادرة العائدات  81
 الدول بتبادل المساعدات القانونية دون التذرع بالسرية المصرفية. 

قواعد محفزة ووقائية لغسيل االموال، اذ  مجموعة جذتضمن النمو  القواعد اإلجرائية:-3
فية من على مبدأ "إعرف زبونك " من خالل منع المؤسسات المالية والمصر  81أكدت المادة 

على إلزامية تعاون المؤسسات  88أكدت المادة و فتح حسابات مجهولة أو بأسماء وهمية، 
المالية مع السلطات الرقابية أو القضائية بخصوص أي سجل تطلبه في دعاوى ما، مع 

                                                           
 .22 ص السابق، المرجع علي، لعشب+  112-119دليمي، المرجع السابق، ص مفيد نايف ال  1
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تضمنت على مبدأ اإلخطار لما تتجاوز  81 سنوات، فيما المادة 2ضرورة اإلحتفاظ بها لمدة 
 ( سقفا محددا.ة  إيداع أو تحويل أو سحبالعملية البنكي

يذكر ان التشريعات النموذجية حضيت بإهتمام إجتماع للوزراء المكلفون بتبييض األموال في 
تفقوا في ختام إجتماعهم على رفع توصية لدولهم  ،8882 ديسمبر 1بيويس أريس في  وا 

 8882جوان  9عدها بتاريخ ، ليتم ب1بإعتماد التشريع النموذجي في النظام القانوني الداخلي
 AG/RES. 1396رقم  في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة ببيونس آريس وتم إصدار قرار

(XXVI-O/96)  مواد دعى فيها الدول الى اإلسراع في  2، تضمن بمحاربة تبييض األموال
تعلق بتبادل بييض األموال والتعاون الدولي بين األعضاء سيما ما تها مع قواعد نيتكييف قوان
 .2المعلومات

ويذكر الباحثون أن تحليل الالئحة النموذجية للدول األمريكية إهتمت بتجريم تعدد أفعال 
غسيل األموال، والقواعد المطبقة في اإلختصاص القضائي وتسيير الممتلكات الناتجة عن 

ما يخص الجرائم، كما أكدت على ضرورة تعزيز التعاون الدولي بين الدول األمريكية في
 .3مكافحة غسيل االموال وعدم ترك المجال للسرية المصرفية لرفض التعاون 

 مارس شهر في المجتمعة األمريكية الدول منظمة عن كذلك صدر :IXTAPAإعالن -ثانيا
 ضرورة على اإلعالن ركز السادس البند في تضمن، IXTAPA اعالن المكسيك في 8881
 ذلك في أطنابها ضربت التي المخذرات تجارة عن الناتجة الاالمو  تبييض ومكافحة تجريم
 المشروعة غير األموال رؤوس تتبع على المادة ركزت كما األمريكيتين، القارتين الزمان
 .المصرفية الهيئات من التعاون  وحجزها إلقتفاءها مكانها وتحديد

                                                           
 المرجع نفسه.  1

2
 Frank Shanty, Patit Paban Mishra, Organized Crime: From Trafficking to Terrorism, 

Volume 1,2005 , ABC-CLIO edition,California, page578. 
3
 .22ص ،المرجع السابق علي، لعشب  
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دولة من أمريكا التينية  82قررت  8881 جوان 1في إجتماع أروبا إعالن كنغستون: -لثاثا
وكذا  ،ة موضوع تبييض االموال الناتجة عن تجارة المخذراتالكاريبي مناقشوالحوض 

توصية منها طبقت  88التوصيات األربعون لمجموعة العمل المالي التي تم إستخالص 
قاء لفي مجملها حول إ تمحورتبي، لي الكارايسميت فيما بعد بتوصيات مجموعة العمل الما

الضوء على الجرائم، توسيع من سلطات المصادرة، واإلشراف ومراقبة البنوك، وكذا التعاون 
 .  2وتبادل المساعدات التقنية

صدار صك تشريعي بخصوص محاربة في إكية في يأمر -الالتينوإستمرت فيما بعد الجهود 
 ول حوضد ضم مجموعة منيدر عن إجتماع جامايكا اصال عالنتبييض االموال، فكان اإل

 حاربتهوأمريكا الالتينية، موضوعه تقييم خطورة غسيل االموال والضرورة الحتمية لم الكاريبي
 2-2 من الالتينية وأمريكا الكاريبي دول حكومات عن وممثلين وزراء أين إجتمع  ،وتجريمه
ارة ، وناقشوا مواضيع المتعلقة بتبييض األموال وتجبجامايكابمدينة كنغستون  8881 أكتوبر

 توقيع المجتمعةالمخذرات وكذا التعاون الدولي واإلقليمي، وخلصوا الى ضرورة قبول الدول 
لمجموعة  األربعين التوصياتوكذا  ،8811 فيينا إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة المخذرات

تفقوا في اإلجتماع كذلك على إنشاء مجموعة العمل  ،8881لسنة  GAFI العمل المالي وا 
كما إتفقوا على أن تلتزم كل دول بإصدار  ،GAFIC) (3المعروفة بإختصار المالي الكاراييبي

 تجارة عن الناتجة واألرباح الممتلكات ومصادرة ضبطتدابير تشريعية داخلية تهدف الى 
 .المخدرات

 

                                                           
1

أنظر  لمزيد من التفصيل  أروبا في جزيرة من جزر البحر الكرييبي، ذات حكم ذاتي مستقل وتتبع المملكة الهولدنية، 

http://www.wikipedia.org 
2
 Ivelaw Lloyd Griffith, Drugs and Security in the Caribbean: Sovereignty Under Siege, 

Pennsylvania state university press, 1997, page 226.  
3
 Carribean Financial Action Task Force, CFATF annual report 2018-2019 , February 12, 

2020: https://www.cfatf-gafic.org/ 
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 عربيةلالفرع الثالث: المعاهدات ا

سيل جهود الدول العربية في السير خلف مبادرات األمم المتحدة في محاربة جريمة غتعددت 
األمر لصيقة بمكافحة اإلتجار بالمخذرات، فكان الهدف  األموال، والتي كانت في بادئ

التي حاولوا إضفاء غطاء  ،ضبط المجرمين للحد من الظاهرة وتجفيف منابعهم المالية
ا في المشاريع اإلقتصادية، وكانت اولى البوادر العربية إتفاقية التعاون الشرعية عليها بإدماجه

بين مصر واألردن والعراق واليمن، بهدف تدعيم  8818القضائي والقانوني الموقعة عام 
وحثت على  ،في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة والمخذرات بصفة خاصة التعاون 

عن  ة، ثم تبعتها إتفاقيات موسعة األطراف صادر 1االتعاون الدولي للحد من الجريمة وآثاره
 في اآلتي بيانه.، وهي الصكوك التشريعية التي تناولها بالدراسة الجامعة العربية

بدأت : 2المخذرات والمؤثرات العقليةاإلتفاقية العربية لمكافحة اإلتجار غير المشروع ب-أوال
عن طريق وضع إستراتيجيات محاربة جهود الجامعة العربية في مكافحة اإلتجار بالمخذرات 

سنوات إنطلقت بتاريخ  2بواسطة ثالث خطط مدتها  ،اإلستعمال غير المشروع للمخذرات
إجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في دورتها الحادية عشر المنعقدة ، وخالل 8819

فاق ، وبعد مناقشات تم اإلت8882ودخلت حيز التنفيذ سنة  8881بتونس بتاريخ  جانفي 
من أجل مكافحة اإلتجار غير المشروع  8811على توقيع اتفاقية تتضمن احكام إتفاقية فيينا 

التحقيق ودعت الى تعزيز التعاون العربي في مسائل  بالمخذرات وكذا تجريم غسيل عائداتها،
رساء  ،في الجرائم صلب المعاهدة تخاذ التدابير العصرية من أجل إنفاذ القوانين محليا وا  وا 

فكانت اإلتفاقية شبه نسخة طبق  فعالية في إقتفاء أثر اإليرادات المتحصلة عن هذه الجرائم،ال
موال، سواء ما تعلق األصل عن المعاهدة األممية فيما يخص معالجتها لظاهرة تبييض األ

                                                           
 .828ز إسماعيل، المرجع السابق، ص يفاسمر   1
2
اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخذرات والمؤثرات العقلية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء   

موقع الرسمي لجامعة الدول العربية: ال، متاحة على 0995الداخلية العرب بتاريخ جانفي 

http://www.leagueofarabstates.net/ 
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 أو من حيث بند التحفظ على األموال والتحقق فيها ومصادرتها ،المادة األولى(بالتعاريف  
، من خالل إتخاذ التدابير الالزمة من قبل الدول للتمكين من مصادرتها ،1 المادة الخامسة(

غير  المتحصالت على انها األموال المتحصلة بطريقة مباشرة أوضبط مفاهيم تم كما 
لزام فيما المادة الثانية تضمنت إ، 1و 8فقرة  1مباشرة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة 

ة لالمتحصومنها تبييض األموال  ،خاذ التدابير الالزمة لتجريم األفعال المذكورةالدول من إت
 .2من الجرائم المنصوص عليها من جرائم المنصوص عليها باإلتفاقية

تنفيذا الحكام اإلتفاقية وجعلها أكثر فعالية إنعقدت الحقا عدة مؤتمرات عربية لرؤساء أجهزة 
 ،(بتونس 8882لمؤتمر العربي التاسع ا –8881ن الثاممكافحة المخذرات   المؤتمر العربي 

 تدع، 8888تماعات وزراء الداخلية عمان واج 8882ن األمني بتونس و وكذا مؤتمر التعا
كلها الى ضرورة التنسيق بين المؤسسات األمنية والمالية وفق المستجدات العلمية والتقنية 

ية، الى للتعترف على األساليب المستعملة في تبييض األموال، ومنع إستخدام الحسابات السر 
المخذرات  يناإلجتماع التاسع لرؤساء األجهزة المعنية بإنفاذ قوان ان تم التوصل في مؤتمر

 بالمخذرات اإلتجاربعدم قصره على جرائم ، غسيل األموال الى توسيع نطام تجريم 8888
 .3وهو ما مهد الطريق الى الحاجة الى إتفاقية خاصة بغسيل األموال

غال المؤتمر الرابع مهدت أش: االرهاب وتمويل األموال غسل لمكافحة العربية االتفاقية -ثانيا
بتونس،  1111جانفي  98-18المنعقد في الفترة من  أجهزة مكافحة المخذراتعشر لرؤساء 

وكذا أشغال مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بالجزائر في دورتها السابعة عشر المنعقدة 
الى إصدار اإلتفاقية، والذي بحث مشروع قانون  ،1111جويلية  11-88في الفترة من 

ألول مرة والذي كان دعا لها ، 1111ي لمكافحة غسيل األموال سنة عربي نموذجي استرشاد
                                                           

، باألكاديمية 1181حامد عبد اللطيف عبد الرحمن، جريمة غسل األموال وسبل مكافحتها، مذكرة ماجستير نوقشت سنة  1
  82الملكية للشرطة، مملكة البحرين، ص 

 .18دمحم بن األخضر، المرجع السابق، ص  2
 112-111دمحم نصر دمحم، المرجع السابق، ص  3
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سنة  التقرير السنوي الثالث لإلستيراتيجة العربية لمكافحة اإلستعمال غير المشروع للمخذرات
حول مناقشة ظاهرة غسيل األموال ووسائل  1111ثم تالها مؤتمر القاهرة  ،8888

االنظمة في ظل تزايد تهديدات غسيل األموال وتنوع أساليبه وخطورتها على  ،مكافحتها
ستخدامها وسيلة إلسقاط الحكومات الوطنية  .1المالية للدول وا 

 العامة األمانة بمقر انعقد الذي المشترك اجتماعهما في والعرب الداخلية وزراء مجلس صادق
 غسل لمكافحة العربية االتفاقيةعلى  1181ديسمبر 18 بتاريخ بالقاهرة العربية الدول لجامعة
 يوما ثالثين مرور بعد 1189 أكتوبر 2 بتاريخ النفاذ حيز ودخلت ،االرهاب وتمويل األموال

 18وفق ما تنص عليه المادة  ،عربية دولة سابع من االنضمام أو عليها التصديق تاريخ من
 2 بتاريخ التي أودعت تصديقها لدة األمانة العامة الكويت دولة حينها كانت من اإلتفاقية

 .11892 سبتمبر

جاءت اإلتفاقية العربية لمكافحة غسيل االموال : الموضوعية في اإلتفاقيةالتدابير -8
مادة، ولم تتضمن الجديد،  18متأخرة مقارنة باإلتفاقيات والمعاهدات الدولية، تضمنت 

بدعم التدابير الرامية الى مكافحة جرائم غسيل  وضعت بمادتها الثانية الهدف من اإلتفاقية
من خالل إعتمادها في تعزيز التعاون العربي في هذا المجال، األموال وتمويل اإلرهاب، و 

تجريم أفعال تبييض األموال على مبدأ التوسيع الذي يشمل حتى المشاركة والشروع في 
منها، كما يشمل الفوائد واألموال المتولدة عن رؤوس األموال  8األفعال المعددة بالمادة 

(، كما تطرقت 9من اإلتفاقية بند  8اخلي  المادة المتأتية من الجرائم االصلية بالتشريع الد
 ،من خالل اعتماد تدابير الرقابة واإلشرافاإلتفاقية الى التدابير الوقائية من غسيل االموال 

عن طريق إنشاء نظام رقابي داخلي يمكن من تدقيق عمليات المؤسسات المالية والمصرفية 

                                                           
 .112المرجع نفسه، ص  1
الى  ولم تنضم اال انها لم تصادق عليها 1181ديسمبر 18 الجزائر وقعت على االتفاقية مند تاريخ المصادقة عليها 2

 يومنا.
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هوية العمالء وحفظ  يدلرقابة على تحدويشدد ا ،تمكن من إكتشاف عمليات غسيل االموال
نشاء وحدات مالية تختص بتركيز وتجميع اإلبالغ عن العمليات المشبوهة، وا  السجالت و 

، كما أعطت المعلومات خاصة بغسيل األموال، وشد الرقابة على حركة رؤوس األموال
المعلومات األهمية لعمليات التحويل اإللكتروني بتدقيق معلومات إستماراتها وكذا حفظ 

  .1ببرامج خاصة

تناولت اإلتفاقية على شاكلة اإلتفاقيات الدولية مسائل  في اإلتفاقية: التدابير اإلجرائية -3
، وكذا المصادرة والتجميد عتباريةالوالية القضائية أي اإلختصاص والمسؤولية الجزائية اإل

والتعاون ما بين الدول في تبادل المعلومات حول  ،المتعلق بعائدات األموال غير المشروعة
األشخاص واالموال الضالعين في جرائم غسيل األموال، وتعزيز التعاون في مجال التحقيق 

عن الهاربين، وتبادل الخبرات والمساعدات  والتحري عن األشخاص المشتبه فيهم والقبض
 .2التقنية

القانون أصدرت جامعة الدول العربية  :3فسادالقانوني العربي اإلسترشادي مكافحة ال-ثالثا
تضمن  ،1188سبتمبر  11-81العربي اإلسترشادي لمكافحة الفساد القاهرة في تاريخ 

قام بغسل عائدات متحصلة من  لكل منمنه  19في المادة تجريم أفعال غسيل األموال 
العائدات ، كما تضمنت المادة األولى تعاريف مرتبطة تبييض االموال من جرائم الفساد

والتسليم المراقب، كما تضمنت الى جانب القواعد الموضوعية  -التجميد والحجز –اإلجرامية
نقل  –التعاون الدولي بخصوص تجميد ومصادرة العائدات اإلجرامية قواعد إجرائية  متعلقة ب

                                                           
1

، مصادق عليها من مجلس الوزاراء االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب 2، 7، 6، 4، 5المواد  

متاحة على الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية: بالقاهرة،  8101مبرديس 80العربية بالجمعية المنعقدة بتاريخ 

http://www.leagueofarabstates.net/ 
2
 وما بعدها من االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب، المرجع السابق. 00المواد   

3
 /http://www.leagueofarabstates.net:  متاح على الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية  
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إقتسام العائدات اإلجرامية بين  –أخرى لحسن سير العدالة  إجراءات المالحقة الى دولة
 .1الدول أو خصم نفقات التحقيق والتحري 

كما نشير الى إبرام جامعة العربية الى إتفاقيات ذات الصلة بتبييض األموال مستوحاة من 
نة وافق علي مجلس وزراء الداخلية و العدل المشترك المنعقد في مقر أماالتشريع الدولي، اذ 

حة الجريمة المنظمة عبر على اإلتفاقية العربية لمكاف 1181ديسمبر 18بتاريخ  يالعامة ف
إتفاقية العربية بنفس التاريخ و ، 1189أكتوبر 2التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخالعربية 

 . 2تضمنت نفس المبادئ لالتفاقية العربية لغسيل األموال وتمويل اإلرهابلمكافحة الفساد 

 اإلفريقيةمعاهدات الالفرع الرابع: 

اإلتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومكافحته المصادق عليها في الدورة الثانية العادية  تعتبر إتفاقية
التشريع اإلقليمي الوحيد الذي ينص  ،1119 جوان 88لإلتحاد اإلفريقي في مابوتو بتاريخ 

على محاربة غسيل االموال ولو بشكل مقتضب، بإعتبار ان تبييض االموال يعد من الجرائم 
ظهرت فكرة محاربة الفساد في الدورة الرابعة والثالثين يقة بمحاربة أفعال الفساد، و الص

إجتمع وفد رفيع  بواجادوجو ببوكينافاسو، أين 8881لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات 
والثقافية، أين تم اإلجتماعية واإلقتصادية التمتع بالحقوق المستوى للخبراء لدراسة سبل تنمية 

إقتراح التشريعات لمكافحة الفساد، وبالدورة السابعة والثالثين لنفس المؤتمر بلوزاكا بزامبيا 
لتنمية إفريقيا تم  حول الشراكة الجديدة 1111ومؤتمر دوربان بجنوب إفريقيا سنة  ،1118

 .3التوافق على إنشاء آلية فعالة لمكافحة الفساد ، فكانت إتفاقية مابوتو

                                                           
1
 http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/typicalarablaws.aspx, consulter le 

23/04/2020 à 18h47. 
2
 Ibid. 

، متاحة على الموقع 8009جوان  22لوقاية للوقاية من الفساد ومكافحته، مابوتو إصدار إتفاقية اإلتحاد اإلفريقي ل  3

 /https://au.intالرسمي لالتحاد اإلفريقي: 

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/typicalarablaws.aspx
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من اإلتفاقية تجريم األفعال المرتبطة بغسيل عائدات الفساد ودعت الدول  2تناولت المادة 
ئية، الى إتخاذ اإلجراءات والتدابير التشريعية الالزمة إلدخالها ضمن منظومتها القانونية الجنا

مشاركة في الجريمة أو الشروع فيها أو التحريض وغيرها ال من دون أن تتضمن المادة تجريم
 .1من الصور التي تضمنتها مختلف اإلتفاقيات الدولية في هذا الخصوص

بخصوص اإلجراءات والتدابير التي تضمنتها اإلتفاقية لمحاربة غسيل األموال محصلة من 
لجرائم المنصوص عليها في اإلتفاقية، أوردت المعاهدة على جرائم الفساد بإعتبارها من ا

إشراك المجتمع المدني واإلعالم في الجهود، بتوفير بيئة مالئمة لذلك تمكنهم من حمل 
شراكهم في الرقابة، كما  الحكومات على الرقي في مستوى الشفافية في إدارة الشؤون العامة وا 

لمي للجريمة، ودعت الى ضمان الحد األدنى تناولت اإلختصاص اإلقليمي والشخصي والعا
للمحاكمة العادلة من خالل توفير الحقوق التي تضمنها الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان 

 .2والشعوب

تناولت اإلتفاقية أهم تدبير في مكافحة تبييض األموال ويتمثل في تسليم المجرمين ما بين 
الدول األطراف التي تربطها إتفاقية ثنائية، فيما يمكن إعتماد اإلتفاقية كسند للتسليم عند 
غياب المعاهدة الثنائية إشتراط أحد قوانين األطراف وجود إتفاقية، كما تناولت المعاهدة 

رة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد، وكذا السرية المصرفية التي منعت إتخاذها مصاد
ودعت اإلتفاقية الدول ، 3ذريعة لرفض التعاون بتقديم معلومات حول الحسابات المصرفية

الى التعاون في المساعدة القانونية المتبادلة، وكذا تكثيف التعاون الدولي مع المنظمات 
 اإلقليمية والعالمية.  الدولية والهيئات

                                                           
من اإلتفاقية  أو لدى تطرقنا  2للمزيد من التفصيل حول صور غسيل األموال المتأتية من جرائم السفاد إرجع للمادة  1

 لتعريف تبييض االموال حسب اإلتفاقية اإلفريقية في الفصل األول، المبحث األول، المطلب الثاني، الفرع الثاني، ثانيا:
 .11د ص اإلتفاقية اإلفريقية لمنع ومكافحة الفسا

 المرجع السابق. ومكافحته، الفساد من للوقاية للوقاية اإلفريقي اإلتحاد إتفاقيةمن  81الى  88المواد من  2
 .السابق المرجع ومكافحته، الفساد من للوقاية للوقاية اإلفريقي اإلتحاد إتفاقيةمن  89و 82و 82المواد  3
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 الدولية في محاربة تبييض األموال المؤسساتية ليات: اآلانيالث لمبحثا

باحثون أن تبييض األموال ماهو اال ترجمة لظاهرة إقتصادية عالمية تسبب فيها يعتبر 
سيطرة المال القذر على اإلقتصاد العالمي، والذي بلغ حسب دراسة لصندوق النقد الدولي ما 

، وهو األمر الذي 1بالمائة من الناتج المحلي الخام العالمي مصدره األموال المشبوهة 1قيمة 
مكافحة عجل بجهود المجتمع الدولي الى إستحداث ميكانزمات مؤسساتية تعمل على 

 الظاهرة.

سوف نحاول في هذا المبحث إبراز الهيئات المؤسساتية الدولية التي لها دور كبير في 
، أو بييض األموال، سواء تلك المنطوية تحت لواء منظمة األمم المتحدةالوقاية ومكافحة ت

قليميا تكل المستقلة بكيانها إداريا وهيكليا ، والتي لها إختصاصات محددة ترتبط غالبا وا 
ا، ونبرز أهم أدوارها ظهورها التاريخي ومسببات تكوينهأين نقوم بالتطرق الى  بمجال المال،
 مع الوقاية ومكافحة تبييض األموال. وكيف تتقاطع

إبراز الهيكل الدولي الذي يساهم بشكل مباشر أو مباشر في الحد من الظاهر ثم وبعد 
نتطرق بنوع من التفصيل في المطلب الثاني الى معوقات الجهود الدولية في محاربة غسيل 

ادة أهمها، بحث نتطرق األموال، والتي تعتبر الجنات الضريبية والسرية المصرفية ومبدأ السي
الى النظام القانوني والواقعي لكل نظرية، والهيئات القانونية أو اإلقليمية المدافعة عنها، 
براز نماذج لها، وتبيان كيف تحول دون التمكين من محاربة تبييض األموال وتتبع التدفقات  وا 

 المالية غير المشروعة عبر العالم.

 

 

                                                           
1
 Agathe Lepage et autres, Droit pénal des affaires, 5 édition, LexisNexis, 2018, Paris , page 

157. 
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 تبييض األموالومكافحة ة الهيئات الدولي األول:المطلب 

الهيئات الدولية التي لها دور مباشر أو غير مباشر في الوقاية ومكافحة من تبييض  تنقسم
األموال الى عائالت معينة، بحسب دورها وتخصصها بإعتبارها منظمات دولية، أو بحسب 

التي  ،الى هيئة األمم المتحدة ةمنتميالعائلة األولى هي مؤسسات اإلتفاقية المنظمة لنشئتها، 
من بين إختصاصتها المنبثقة عن ميثاق األمم المتحدة هو محاربة الجريمة، أين تم إنشاء 

وهي: مكتب االمم  الناتجة عنها الظواهرمكاتب متخصصة في محاربة المخذرات ومختلف 
رات (، الجهاز الدولي لمراقبة المخذONUCDالمتحدة لمحاربة الجريمة والمخذرات 

 OICS  لجنة المخذرات ،)CND ،).والتي تعنى بمحاربة تبييض عائدات تجارة المخذرات 

ختصاصات العائلة الثانية هي  مؤسسات عالمية المستقلة بكيانها اإلداري والمالي لها دور وا 
صندوق النقد مجموعة العمل المالي، منظمة األنتربول، محددة ومنها على الخصوص: 

(، لجنة بازل، منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية BMنك الدولي  (، البFMIالدولي  
 OCDE مجموعة جمونت ،)Egmont  المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية،)OICV ،)

، وهي منظمات (OMD(، المنظمة العالمية للجمارك IAISالجمعية الدولية لمشرفي التأمين  
ره أو التنسيق الدولي لخلق إنسجام عالمي، أو هيئات لها إختصاص دقيق تسعى الى تطوي

 وتتقاطع في أداء دوارها مع الوقاية ومكافحة تبييض األموال.

العائلة الثالثة وهي مؤسسات ومنظمات إقليمية أنشات لدفع جهود المكافحة في مكان 
جغرافي معين بالذات، والذي سوف نأخذ النموذج األوروبي لتبيان المنظمات التي تختص 

 حد من غسيل األموال.في ال

 سوف نتطرق الى كل نوع من هذه المنظمات والمؤسسات في فرع مستقل كاآلتي.
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 مجموعة العمل المالي  الفرع األول:

التهديدات التي ما و لتزايد إنشغال المجتمع الدولي بأخطار ظاهرة تبييض األموال  إستجابة
 G71فتأت تمس النظام البنكي والمؤسسات المالية، عملت اللجنة األوروبية في إجتماع 

مجموعة العمل المالي  ،بمحاربة الظاهرة ىعلى إنشاء هيكل دولي يعن المنعقد في باريس
من قبل  8818سنة جويلية  81في تنظيم حكومي دولي ، أنشأ  GAFIالمعروفة بإختصار 

ترقية التدابير بغرض وزراء الدول األعضاء، بغرض وضع سياسة فعالة ومعايير دولية 
التشريعية والتنظيمة والعملياتية في مجال مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب والحفاظ 

أشهر من  1خبير تمكنوا بعد  811وشكلت لجنة متكون من على النظام المالي الدولي، 
تشمل مخطط شامل للتدابير  ،ةتوصي أربعون  8881ل والمشاورات من إصدار سنة العم

أين وسع مجال عملها ليصبح شامال  1118ثم  8882تمت مراجعتها سنة الواجب إتخاذها 
 تقدمالمجموعة على  تشرف، كما 1181وأخير سنة  1119، ثم لمكافحة تمويل اإلرهاب

الداخلية، وتقيم اآلليات والتقنيات التي تستحدثها  على إدماج التوصيات في تشريعاتهاالدول 
 . 2من أجل الحد من تبييض األموال

المنشأ لمجموعة العمل المالي تقريرا تضمن عدة نقاط تعتبر خارطة  G7أصدر إجتماع 
 :3الطريق في الجهود الدولية في محاربة تبييض األموال نختصرها فيما يلي

 والتدابير الالزمة لتجريم أفعال تبييض األموال. ضرورة إتخاذ كل دولة اإلجراءات -

رؤوس األموال المبيضة  ومصادرة الالزمة والتدابير اإلجراءات دولة كل إتخاذ ضرورة -
 األرباح الناتجة عنها والوسائل المستعملة في العملية.

                                                           
 بريطانيا. –إيطاليا -ألمانيا –كندا  -فرنسا -اليابان-وهي الدول الصناعية األكثر تقدما: الواليات المتحدة األمريكية 1

2 https://www.fatf-gafi.org/fr/aproposdugafi/ consulter le 25 Avril 2020 à 17h50. 
 .181نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص 3

https://www.fatf-gafi.org/fr/aproposdugafi/
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 منع المؤسسات المالية من فتح الحسابات المجهولة وضرورة التحقق من هويات العمالء -
 تبليغ عن العمليات المشبوهة.واإلحتفاظ بالسجالت وال

 وضع برامج مكافحة تبييض األموال في المؤسسات المالية، وضمان تدريب الموظفين. -

 ضرورة التدقيق في العمليات البنكية التي تتجاوز حدا معينا، والتبليغ عنها. -

بتطور عمليات تبييض األموال توزيع الهيئات الدولية على الدول للدراسات المتعلقة  -
 واألساليب المستعملة فيها، وتبادل المعلومات ما بين الدول تلقائيا.

جعل تسليم المجرمين المبدأ القانوني الذي تستند اليه جهود التعاون الدولي سيما  -
 االتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف.

 82قا لدراسة أجراها الخبراء على تعبر توصيات مجموعة العمل المالي خالصة وتحليال دقي
 -طبيعة عملية تبييض األموال -، تمحورت حول نطاق إجراءات تبييض األموال1دولة

مراجعة الوسائل الدولية واالتفاقيات المتعلقة بهذا المجال، كما تضمنت  -تحليل لقوانين البالد
حلة الزراعة الى غاية األموال المتعلقة بتجارة المخدرات بدءا من مر  الدراسة رسما لحركة

األرباح المعدة للتبييض، وتوصلوا على سبيل المثال ان قيمة األموال المعدة للتبييض في 
مليون دوالر يوميا، وخلصوا الى أن مشكلة تجار المخذرات في كيفية  199العالم تناهز 

 . 2تحويل األموال الضخمة النقدية الى رؤوس أموال مندمجة في الدورة االقتصادية

 التي الدول على التركيز خالل من عضويتها توسيع على المالي العمل مجموعة عملت
، كما وسنغافورة العربي الخليج ومنطقة كونغ هونغ مثل العالم في مؤثرة مالية مراكز تعتبر

من وضع الى جانب التوصيات  1111تمكنت المجموعة في إجتماعها شهر فيفري 
                                                           

، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا اليابان ، لوكسمبورغ، :  أستراليا ، النمسا، بلجيكا، كندا، فرنسااالستبيانكانت الدول التي قبلت  1
 هولندا، إسبانيا، السويد، سويسرا والواليات المتحدة األمريكية.
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وأربعون فيما بعد، نظاما تقييميا لسياسيات الدول والتدابير األربعون التي أصبحت ثمان 
معيار  12التشريعية واإلجرائية التي وضعتها لمكافحة تبييض األموال، ويشمل النظام 

صدار لوائح للدول التي ال تعتبرها المنظمة  تمكنت من خالله المجموعة من تصنيف الدول وا 
 متعاونة في مجال مكافحة تبييض األموال.

منظمتين  عضو منها 98حاليا من  المجموعة العمل المالي : تتكون هياكل المنظمة-والأ
: مجلس التعاون الخليجي واللجنة األوروبية، وعضو مالحظ أندونيسيا، كما تشاركها إقليميتين

على غرار صندوق النقد الدولي ، عديد المنظمات اإلقليمية والدولية عضوية المالحظ
المتحدة بمكاتبها على رأسها مكتب األمم المتحدة لمحاربة المخذرات والجريمة ومنظمة األمم 

 UNODC) منظمة المجموعات اإلقليمية لمجموعة المجموعة عضوا مشاركا في ، كما تعد
منها مجموعة العمل المالي لمنطقة  1وعددها تسعةالعمل المالي المنشأ في كل منطقة، 

التي تضم غالبة الدول  GAFIMOANروفة بإختصار الشرق األوسط وشمال إفريقيا المع
داريا عن مجموعة العمل المالي األم  .2العربية، وهي منظمات مستقلة ماليا وا 

من قبل اإلجتماع السنوي  انوله نائب، يعينيرأس مجموعة العمل المالي رئيس : الرئيس-8
جويلية، يترأس خالل المدة المجموعة ويشرف على 8لعهدة مدتها سنة إبتداءا من تاريخ 

 Xiangminمدير البنك المركزي الصيني هااإلجتماع السنوي واألمانة العامة، حاليا يرأس
Liu. 

                                                           
1
 Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP) - Groupe d'action financière 

des Caraïbes (GAFIC) - Conseil de l'Europe - MONEYVAL - Groupe Anti-blanchiment de 

l'Afrique Orientale et Australe (GABAOA) - Groupe d'action contre le blanchiment d'argent 

en Afrique Centrale (GABAC) - Groupe d'action financière d'Amérique latine (GAFILAT) - 

Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord (GAFIMOAN) - 

Groupe Eurasie - Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en 

Afrique de l’Ouest (GIABA). 
2 https://www.fatf-gafi.org/fr/aproposdugafi/membresetobservateurs/ consulter le 25 Avril 
2020 à 11h19. 
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 (OCDE  ةمقر منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادي توجد على مستوى األمانة العامة: -1
تسير مصالح ونشاطات المنظمة أمانة عامة، كما تنسق بين الدول األعضاء ، في باريس

وتسير ارشيف وبريد المنظمة ومواقعها اإللكتروني، وتقوم بأي مهمة أخرى يكلفها بها 
 الرئيس.

إجتماعا  GAFIمن أجل مباشرة أعمالها تعقد منظمة  :أو الكونياإلجتماع العالمي -2
يضم كاف األعضاء الدول والمنظمات المراقبة والمشاركة إضافة الى الخبراء، سنويا كونيا، 

جراءات صارمة في إوتتمحور إجتماعاتها حول دراسة تنمية سياسات الدول ودعمها في تبني 
إذ  ،، وفي ذلك تصدر المنظمة تقريرا سنويا يشمل أعمالها خالل السنةسبيل مكافحة الظاهرة

الذي  8881ا هو الحال لمؤتمر مجموعة دول الكاريبي سنة كمعقد أحيانا مؤتمرا محلية ت
 .1تناول أسباب ظاهرة تبييض األموال وسبل مكافحتها، كما يشمل تقارير تقييم الدول

لإلشارة فان اإلجتماع الكوني الخاص بأشغال مجموعة العلم المالي مبرمج إجراؤها في 
أذا لم يتم  1111جوان  12الى  11في الفترة الممتدة من تاريخ جمهورية الصين الشعبية 

 .2التأجيل بسبب إنتشار وباء كورونا

تعتبر توصيات مجموعة العمل المالي المعتمدة في تاريخ  مضمون توصيات الهيئة: -ثانيا
أول تقرير يصدر عن اللجنة، بإعتباره مجموعة مبادئ مكملة لمقتضيات  8881فيفري  2

وتظهر التوصيات قناعة أعضاء الهيئة حول تسبب  ،8811وبيان بازل  8811يينا إتفاقية ف
ثغرات مكنت غاسلي األموال من نقل أموال خاصة  وجودالى عدم توحيد األنظمة القانونية 

 نشأتها،عبر األنظمة المالية، لذلك عملت المنظمة على دورين رئيسيين إضطلعت بهما منذ 
حثت  ،ير القياسية للدول والمؤسسات المالية والمهن غير الماليةيتمثل األول في وضع المعاي

                                                           
 .812-811دمحم بن األخضر، المرجع السابق، ص   1

2 https://www.fatf-gafi.org/fr/calendrier/ocalendrierdevenements,  consulter le 26 Avril 2020 
à 18h24. 
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، التوصيات الثمان واألربعون  وهي ها الداخليةنالدول على إدراجها وآليات تطبيقها في قواني
تركزت هذه التوصيات حول عموما و ،  1فيما الدور الثاني فتمثل في تقييم إلتزام الدول بذلك

 محاور كبرى نوجزها فيما يلي: ثالث 

 من التوصياتر تضمن هذا المحو : الوطني في مكافحة غسيل األموال التشريعتطوير  -8
( شملت نطاق الجرائم االصلية وتوسيعه ومختلف اإلجراءات 12الى التوصية رقم   (8 

 الوقائية لمنع تبييض األموال.

ة إتخاذ الدول التدابير اإلجرائية والتشريعية األهمية البالغة الى ضرور  ة الرابعةالتوصيأولت 
 8811به إتفاقية فيينا  جاءتالالزمة التي تكفل تجريم غسيل األموال بالمضمون التي 

توسيع الجريمة االصلية  ضرورة التوصية الخامسةوتضمنت وتصنيفه من الجرائم الخطيرة ، 
، فيما تناولت أرباحا ماليةالتي تولد  تلك سيمافقط رات لتشمل جرائم أكثر وليس المخذ

العقوبات التي بإمكان الدول توقيعها على المجرمين من تلك ذات الطبيعة  التوصية السابعة
وكذا المصادرة النهائية والتحفظية للمتلكات وعائداتها ووسائل غسلها، بل تعدته الى  ،الجنائية

 .2العقوبات المدنية كإبطال العقود التي من شانها اإلضرار بالدولة

ضرورة سن الدول لقوانين تقوم المسؤولية الجزائية التوصية السادسة فيما تضمنت 
-وتوقيع عقوبات تتالئم وطبيعتها   الحل ،يهالألشخاص المعنوية ككيانات مستقلة عن موظف

الغرامات المالية(، وهذا بغرض مالحقة البنوك والمؤسسات المالية وغير  -توقيف النشاط
لإلفالت من  هالمالية التي تتورط في غسيل األموال والتي كانت فاتحة الباب على مصراعي

 .3العقاب

                                                           
 .891دانا حمه باقي عبد القادر، المرجع السابق،ص 1
 .111سابق، ص مفيد نايف الدليمي، المرجع ال 2
 .911دمحم نصر دمحم، المرجع السابق، ص  3
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الدول األعضاء لدى تعاملها مع الدول التي ال تطبق  التوصية الواحد والعشرون فيما حثت 
ها بالتدقيق والتحري في العمليات والصفقات التي تبرم مع مؤسسات ،التوصيات األربعون 

المالية أو شركات أو األشخاص التي تشمل صفقات مشبوهة غرضها تبييض األموال، فيما 
سسات المالية التي تمارس ضرورة إخطار فروع البنوك والمؤ  التوصية العشرون ألزمت 

عدم بللهيئات الرقابية في بلدانهم االصلية  ،GAFIنشاطا بالدول التي ال تتعاون ومجموعة
الى  التوصية الثامنة والعشرون تمكنهم من تطبيق إجراءات منع غسيل األموال، وذهبت 

المالية سن اإلجراءات الوقائية التي تمكن البنوك والمؤسسات فرض على السلطات المختصة 
على الدول كذلك  التوصية الخامس والعشرون من إكتشاف العمليات المشبوهة، فيما ألزمت 

 . 1إتخاذ ما يجب من تدابير لمنع غسيل األموال بإستخدام الشركات الصورية

التوصيات من  سيما شمل هذا المحور دور النظام المالي في مكافحة غسيل االموال: -3
ومدها بالوسائل المادية  ،عموما على إنشاء الوحدات المالية( وركزت 82( الى  81 

 .2والبشرية الالزمة من أجل القيام بدورها في تلقي اإلخطارات بالشبهة وتحليلها

أوكلت التوصيات األربعون الى النظام المصرفي الذي أصبح يستعمل التكنولوجيا الرقمية في 
ثغرة في  غاسلي األموال من جعل هذه التقنياتعملياته، المهمة الوقائية من أجل منع تمكين 

تسلل رؤوس االموال غير النظيفة، فحثت البنوك بأخذ مبدأ وبالنتيجة إستعمال النظام المالي 
على المؤسسات المالية اإلمتناع على فتح  التوصية العاشرةوألزمت  ،الحيطة والحذر

بإتخاذ التدابير  الحادية عشرالتوصية حسابات وهمية أو مجهولة الهوية، وأن تسعى وفق 
، فيما تعتبر 3الالزمة في الحصول على معلومات حقيقية للهوية من خالل وثيقة رسمية

في غاية األهمية نظرا للدور البوليسي الذي تم منحه للمؤسسات  التوصية الثالثة عشر

                                                           
 .188-181المرجع السابق، ص  مفيد نايف الدليمي 1
 .112ص عكروم عادل، المرجع السابق، 2
. 911صنصر دمحم، المرجع السابق،   دمحم  3  
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على  في سبيل إتخاذ التدابير الالزمة والمعقولة من أجل الحصول ،المالية والمصرفية
، 1اذا تبين ان العميل يعد واجهة الغير الحقيقيمعلومات دقيقة وحقيقة حول مالك الحساب 

 بالسجالت التي توثق العمليات المالية على مبدأ اإلحتفاظالتوصية الثانية عشر فيما أكدت 
 ،ولو بعد غلق حساب العميل سنوات 2 ـوالبنكية الداخلية والخارجية لمدة ال تقل على األقل ل
، في إطار التحقيقات اإلدارية أو الجنائية وان تضعها لدى السلطات المختصة عند الطلب

الدول األعضاء على ضرورة التعامل  ألزمتالخامسة عشر و التوصية الرابعة عشرفيما 
لهدف لما يتعلق األمر بعمليات مالية ذات قيمة ضخمة وال تبين ا ،بحذر عال المستوى 

 .2ويوجب رفع تقرير الى السلطة المختصة منهااالقتصادي أو القانوني 

وخروجا عن مبدأ السرية المصرفية التي يلزم البنك والموظفين بمراعاته في عالقاتهم التجارية 
على إستثناء للمبدأ من خالل تبليغ  التوصية السادسة عشروالمالية إتجاه العمالء، أكدت 

السلطات المختصة بالشكوك حول حصول العميل على أموال من مصدر إجرامي، تحت 
، مع إلتزام الموظفين ومدير 3حماية الموظفين من أية مساءلة ذات طابع مدني أو جزائي

المختصة المؤسسة المالية بعدم تبليغ العمالء وتحذيرهم باإلخطار الذي تم الى السلطات 
 .4التوصية السابعة عشروفق ما تقتضيه 

والثامن  التوصية الثالث والعشرون وكان المشاركون في إعداد التوصيات إتفقوا من خالل 
حماية لنظامها المالي من عمليات غسيل األموال، هيئة  الدول على ضرورة إنشاءوالعشرون 

مركزية تتولى تلقي التقارير واإلخطارات عن العمليات بالعملة الوطنية أو األجنبية والتي تزيد 
عن سقف محدد مسبقا من قبل السلطات، أو التي تكون محل شبهة في المصدر، مع 

والبنكية وتقديم لها المساعدة التقنية  ضرورة أن تقوم السلطات بمرافقة المؤسسات المالية
                                                           

 .819بن األخضر دمحم، المرجع السابق، ص  1
 .911دمحم نصر دمحم، المرجع السابق، ص  2
 .189مفيد نايف الدليمي، المرجع السابق، ص  3
 .819، صبقالسادمحم بن األخضر، المرجع  4
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، كما تفتح المجال التوصية العشرون 1الالزمة من أجل إكتشاف هذا النوع من العمليات
والثانية والعشرون الى تعزيز سياسة التدقيق الداخلية في المؤسسات المالية والمصرفية 

 .2القابلة للتداول عبر الحدودوتطبيق تدابير مراقبة عمليات تحويل األموال النقدية والسندات 

تؤكد توصيات مجموعة العمل المالي ن الدولي في مكافحة غسيل األموال: تعزيز التعاو-2
سيما أن  ،القيمة الكبير للتعاون الدولي في الحد من تبييض األموال وآلثاره الوخيمة على

وظهرت الحاجة ، في تنفيذه أفعال تبييض األموال ذات نشاط عادة ما يتعدى حدود عدة دول
في الفترة  ،بعد اإلجتماع اإلستثنائي الذي عقد في واشنطنالى تكثيف جهود التعاون الدولي 

والتفجيرات التي  1118سبتمبر  88عقب أحداث  1118أكتوبر  91و 18الممتدة بين 
أين إكتشفت العالقة الوطيدة بين غسيل األموال وتمويل  ،مست الواليات المتحدة األمريكية

، كما بينت الدراسات إستغالل غاسلوا األموال النقص الذي يشوب عالقة التعاون رهاباإل
 بين هيئات إنفاذ القوانين والمؤسسات المالية.

 التوصية الثالثون أكدت مجموعة العمل المالي من خالل تحت عنوان تقوية التعاون الدولي 
ضرورة تطوير القدرات التقنية لتتبع التدفقات المالية لألموال محل التبييض،  علىوما بعدها 
التوصية السلطات الوطنية المختصة الى صندوق النقد الدولي، فيما أوكلت  هاوأن تسلم

ومنظمة الجمارك العالمية  األنتربول() منظمة الشرطة الجنائية الدوليةالى الواحد والثالثون 
علومات على الدول في اطار التعاون الدولي، كما مكنت التوصية للدول مهمة توزيع هذه الم

عبر بنوكها المركزية أو اي هيئة أخرى القيام بهذه المهمة كصورة من صور إسهام الدول 
المقرر الى ضوابط حماية حق خصوصية  تبادل المعلوماتفي التعاون الدولي، مع خضوع 

، وفي ذلك حثت التوصية الرابعة والثالثون 3ن توصية الثانية والثالثوالمعلومات وفق 

                                                           
 .891دانه حمة باقي عبد القادر، المرجع السابق، ص 1
 .811دمحم بن األخضر، المرجع السابق، ص 2
 .182مفيد نايف الدليمي، المرجع السابق، ص 3
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والخامسة والثالثون الدول على بذل جهود لتحسين تبادل المعلومات من خالل إعتماد مفاهيم 
قانونية مشتركة في اإلتفاقيات الثنائية والجماعية، وكذا إعتماد وتنفيذ اإلتفاقيات المتعلقة 

 .1بمكافحة تبييض األموال

القانونية وتسليم المجرمين الذي يعد أحد اهم ركائز التعاون الدولي في وفي إطار المساعدة 
فان مجموعة  ،شتى الجرائم على غرار تبييض األموال، وكما أسلفنا ذكره في التوصية الرابعة

توحيد التشريعات الوطنية فيما يخص تجريم غسيل االموال بالتأكيد العمل المالي دعت الى 
بعين اإلعتبار إتفاقية فيينا كمرجع، وذلك بهدف الرقي  على ضرورة أخذ التشريعات

التوصية السادسة بالمساعدة القانونية المتبادلة في هذا المجال، وهو ما دعت إليه 
واجراءات التسليم  أساليب التحري واإلستقصاءبخصوص تشجيع التعاون في  والثالثون 

تبه فيها أو المتيقن أنها عائدات السيما ما تعلق بالممتلكات المش ،المراقب ما بين الدول
براز السجالت من قبل  التوصية السابعة والثالثون ، فيما تناولت إجرامية تدابير التفتيش وا 

شملت أحكام المساعد القانونية  والثالثون  ثامنةالتوصية الالمؤسسات المصرفية، فيما 
إنشاء  التبييض، وضرورة المتعلقة بتجميد وحجز ومصادرة العائدات اإلجرامية محلالمتبادلة 

من أجل معرفة مصدر  التعجيل في الرد على طلبات الدول األجنبية سلطة مختصة في
، وهو نفس ما ينطبق على إجراء تسليم المجرمين وضرورة تبسيط إجراءاته األموال ومسارها

صية التو وفق  من قبل الدول، وجعل غسيل االموال على رأس الجرائم التي يجوز فيها التسليم
 .2األربعون 

عقب تفجيرات القاعدة في الواليات  1119لإلشارة كذلك انه بعد تحديث التوصيات سنة 
توصيات تضمنت تجريم تمويل  تسعالمتحدة األمريكية، أضافت مجموعة العمل المالي 

                                                           
 .818دمحم بن األخضر، المرجع السابق، ص 1
 .182نايف الدليمي، المرجع السابق، ص مفيد 2
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وأجبرت ، 2في ذلك المستعملةوتجميد ومصادرة الممتلكات واألموال والوسائل  1اإلرهاب
أن تبلغ السلطات  ،المالية في إطار الدور البوليسي الذي أصبحت تتمتع بهالمؤسسات 

وكذا التدقيق  ،3المختصة عن األموال المشتبه في إرتباطها بالمنظمات والعمليات اإلرهابية
كما تضمنت على غرار تبييض األموال في المعلومات المتعلقة بالتحويالت اإللكترونية، 

حية تبادل المعلومات المتعلقة بمراقبة نقل األموال ومراقبتها التي التعاون الدولي خاصة من نا
 .4تستعمل من قبل اإلرهاب الحقا

أشغال الهيئة الدولية غالبا عن دراسة  ال تخرج: إختصاصات مجموعة العمل المالي-ثالثا
صدار مذكرات تفسيرية  اإلرهاب وتمويل األموال غسيل لمكافحة الدولية المعاييرمستجدات  وا 

وكذا التنسيق ودعم منظومة التعاون الدولي من اجل التطبيق السليم والحد  في مسألة معينة،
ظمة زعزعت السلم من جرائم غسيل األموال وتمويل اإلرهاب التي أصبحت جرائم دولية من

من  العمل فرقة لمعاييرالدول  امتثال ومراقبة تقييمأهم دور للهيئة هو و واألمن الدوليين، 
التقييم الذاتي والتقييم المشترك، النسبة للدول المتعاونة، فيما الدول األخرى غير  آليتي خالل

 .5األعضاء لها نظام تقييم خاص

وهو تقرير سنوي تجريه كل الدول من خالل اإلجابة على إستبيان محدد : التقييم الذاتي -8
 وتتم غالبا اإلجابة حول كيفية توافق تشريعات الوطنية للدولة ،من قبل مجموعة العمل المالي

 في مجال مكافحة تبييض األموال. الى المعايير الدولية
                                                           

 .https://www.fatf-gafi.orgمتاح على موقع: ،  1119التوصية الثانية من تحيين التوصيات لسنة  1
 .https://www.fatf-gafi.org: موقع على متاح، 1119التوصية الثالثة من تحيين التوصيات لسنة  2
 .https://www.fatf-gafi.org: موقع على متاح، 1119بعة من تحيين التوصيات لسنة التوصية الرا 3
 .119عكروم عادل، المرجع السابق، ص  4
معيار لتقييم الدول  12الصادر عن لجنة العمل المالي تم وضع  1111ر في جوان دالصا 88في التقرير السنوي رقم  5

تشمل أربع محاور أساسية: الثغرات في  مجال مكافحة تبييض األموال المتعاونة وغير المتعاونة مع المجموعة في
النقص في الموارد المخصصة  -العقبات التي تعترض التعاون الدولي -العقبات التي تعترض الرقابة -التشريعات المالية

 للوقاية والكشف ومعاقبة تبييض األموال.
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: في هذا النوع من التقييم يتم تعيين ثالث مقيمين من قبل رئيس التقييم المشترك-3
لى عملية مجموعة العمل المالي، يعملون في شكل أفواج عمل على مرحلتين، تتم في األو 

إستنادا الى التحريات  ،ن النظام الوطني في مكافحة تبييض األموالعإستقصاء المعلومات 
، والزيارات الميدانية للتأكد من التطبيق الفعلي للتوصيات مع مختلف السلطات الوطنية

والثانية يتم فيها تحليل ودراسة المعلومات المجمعة وتقييم نظام المكافحة بتبيان أوجه 
 القصور وتوجيه مالحظات الى الدولة المعنية بالتقييم.

ألنظمة الدول في مكافحة  تصنيفات إجراءوم لجنة العمل المالي بتقأعمال أخرى:  -2
، وهي مهمة جوهرية تقييم الخمس والعشرون التي وضعتهاوفق معايير ال تبييض االموال

 ،من آثار عزل المؤسسات المالية للدول غير المتعاونة مع المجموعة اينجر عنه نظرا لما
ومنعها من اإلستفادة من خدمات النظام المالي الدولي وكذا حرمانها من إعانات المالية 

، 1الدولية على غرار صندوق النقد المركزي  توفرها الهيئات والمنظماتوالمساندة التقنية التي 
اإلرهاب وفق  وتمويل األموال غسل وتقنيات واتجاهات أساليب ولكما تقوم الهيئة بدراسات ح

، كما تقوم الهيئة بتشجيع إلتزام الدول غير األعضاء من خالل 2والناشئة الجديدة التهديدات
تقديم الساعدة الفنية بعد تقدير إحتياجاتها، وتعمل على تدعيم التعاون الدولي مع المنظمات 

المي واألمم المتحدة من أجل نشر واسع للمبادئ والتوصيات ما الدولية على رأسها البنك الع
 . 3يشكل شبكة دولية تضطلع بمكافحة غسيل األموال

 

 

 
                                                           

 .812دانا حمه باقي عبد القادر، المرجع السابق، ص  1
2
 GAFI, An introduction to the FATF and its work 2010 FATF/OECD , page 2.  

 .111-119عكروم عادل، المرجع السابق، ص  3
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  (األنتربول)الشرطة الجنائية الدولية  الثاني: الفرع

في شكل  8819دولة، أنشات عام  881 تضم في عضويتهااألنتربول منظمة حكومية دولية 
لومات حول بهدف التنسيق في مكافحة الجريمة وتبادل المع ،لجنة الشرطة الجنائية الدولية

الى منظمة دولية في مؤتمر إنعقد في فيينا في  8812تحول سنة المجرمين في أوروبا، لت
تأمين الربط بين  جعل العالم أكثر آمانا، عن طريقمن اجل هزة الشرطة جمهمة مساعدة ا

-I الشرطية لالتصاالت العالمية المنظومةأجهزة الشرطة من مختلف المواقع بإستعمال 
 الجرائم عن معلومات تتضمن شرطية بيانات قاعدة 81والتي تتكون من  ،بشكل آني 24/7

 ، كما تساهم في (المسروقة السفر وجوازات األصابع وبصمات ألسماءسيما   والمجرمين
التحقيقات الجنائية عن طريق التدريب سيما في ثالث مجاالت للجريمة صنفتها دعم 

وفي  ،1المنظمة والجريمة ية،انالسيبر  والجريمة إلرهاب،ا :المنظمة أنها األكثر إلحاحا هي
 ذلك تضع المنظمة ملخصا لمهامها الرئيسية عبر المخطط اآلتي بيانه:

 

 -الجرائم مخطط مهام األنتربول في مكافحة  -

                                                           
1
 https://www.interpol.int/ar, consulter le 28 avril 20 à 16H06. 

https://www.interpol.int/ar
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من  ،الجريمة لمنع هاودعم العالم في الشــرطة أجهزةالتنسيق بين  في اإلنتربول مهمة تتلخص
 مواجهــة علــىة الدول لمســاعد والميداني التقني للدعم متطورة تحتية ببنيــةخالل التزود 

، 1وافتراضيا فعليــا للحدود، المتزايد والجرائم المجرمين عبور يفرضها التي المتنامية التحديات
الوقاية  فهي تعمل على تامين وتنمية التعاون المتبادل بين أجهزة الشرطة الجنائية من أجل

 .2من جرائم القانون العام ومكافحتها

يتبع األنتربول في سبيل مكافحة الجريمة المنظمة وعلى رأسها غسيل األموال إستراتيجة 
يستفيد منها أعضاء المنظمة بغية تحقيق هدفين  ،1111-1182خماسية آخرها كانت 

 وشل الوطنية عبر اإلجرامية الشبكات استهداف من األعضاء البلدان تمكين: هما املينش
، من خالل إستعمال وسائل ومواجهتها وتحليلها الناشئة اإلجرامية التهديدات وتبيان حركتها،

جنائيين، ودعم األدلة الجنائية  سيما ن الالتحليل الجنائي وبرامج دعم التحقيقات بشأن الفاري
 .3البصمات( وبناء القدرات والتدريب

على إسهاب منظمة األنتربول في محاربة الجريمة المنظمة على غرار تبييض  مثالك
نشاء مشروع األموال، إبرامها إل والذي مضمونه تدعيم الجهود ، I-CAN تفاقية مع إيطاليا وا 

 تقنيا وماليا من خالل وضع المعلومات وتبادلها وا عتقال المجرمين لمحاربة منظمة اإلجرامية 
 ‘Ndranghet ، بلدا 91من أغنى المنظمات اإلجرامية التي تمتد أنشطتها في تصنف التي 

                                                           
على الساعة  1111أفريل  11 عليه بتاريخ أطلع  /.https://www.interpol.int/arاألنتربول، صحيفة وقائع، موقع  1

82:11. 
، 8822للجمعية العامة فيينا  12رة من القانون األساسي  للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، المعتمد في الدو  1المادة  2

 .82:11 الساعة على 1111 أفريل 11 بتاريخ عليه أطلع، / https://www.interpol.int/ar للمنظمة، العامة األمانة
، األمانة العامة للمنظمة، 1189األنتربول، اإلستيراتيجة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة والناشئة، فيفري  3

https://www.interpol.int/ar/ 82:12على الساعة  1111أفريل  11 بتاريخعليه  ، أطلع. 

https://www.interpol.int/ar/.%20أطلع
https://www.interpol.int/ar/%20،%20أطلع
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، وبالتالي غسيل العامة األموال واختالس والفساد بالمخدرات االتجار على قائم مالي نفوذلها 
 .1األموال بالدرجة األولى

 ،تعتبر منظمة األنتربول الجرائم المالية أو جرائم ذوي الياقات البيضاء ومنها غسيل األموال
لما لها من تبعات إقتصادية  ،متابعتهامن الجرائم الخطيرة التي ال يجب التقليل من أهمية 

رتباطها بجرائم العنف من جه جتماعية وا  ة أخرى، وتعبر األموال مسروقة  الحدود ماديا أو وا 
 دوروهنا يكمن دور ال ،غسيلها بطبيعة الحال(يا الى ان تصل وجهتها النهائية  إفتراض

مثال عن دور المنظمة في محاربة غسيل االموال أنه ك، و للشرطة العالمية للشبكات األساسي
جرامية اإل ، بعنوان العصاباتالغابات بقطاع المتعلقة المالية التحقيقات بشأن مشروعا أطلق

، ويهدف والزراعة لألغذية األلمانية االتحادية الوزارة من بدعم التي تختص في قطع االشجار
 المتعلقة المالية التحقيقات إجراء على الهادئ والمحيط آسيا منطقةتنمية قدرات  إلى المشروع

 .2هذه الجريمةب

 تمارس بالوسائل التالية: والتي بتبييض األموال  الحدفي  االنتربول منظمةتلخص مهام ت

ة عن ر اكانت عب(: (FOPACفوباك  األموال المتحصلة من النشاطات اإلجرامية إدارة-أوال
بموجب مقرر  تقرر تابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية، 8819تأسست سنة  لجنة عمل

ديسمبر  8نوفمبر الى  19ريخ المنعقدة بتا 29الجمعية العامة لمنظمة األنتربول في دورتها 
تجارة المخذرات جعلها مجموعة عالمية مكلفة بجمع المعلومات المالية حول ، 8818

يل وهي إدارة تتبع األمانة العامة للمنظمة تهتم بتحل ،والجرائم األخرى وتبادلها ما بين الدول
دراسة  8889أصدرت سنة  المعلومات الجنائية المرتبطة باألموال المتحصلة ممن الجرائم،

                                                           
األنتربول، مقال منشور بعنوان: إيطاليا واإلنتربول يطلقان مشروعا عالميا لمكافحة منظمة ندراغيتا اإلجرامية، نشور  1

على الساعة  1111أفريل  11عليه بتاريخ  ، أطلع/https://www.interpol.int/arفي موقع  1111جانفي  91بتاريخ 
82:21 . 

مقال منشور حول الجرائم المالية ومقال آخر بعنوان غسل االموال، منشور على موقع  األنتربول، 2
https://www.interpol.int/ar/ 82:21على الساعة  1111أفريل  11بتاريخ عليه  أطلع. 

https://www.interpol.int/ar/،%20أطلع
https://www.interpol.int/ar/%20أطلع
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، كما أصدرت اإلدارة في فيفري 1حول تبييض االموال وضرورة مالحقتها في الدول األوروبية
للوقاية من وقوع المؤسسات المالية  "إعرف زبونك"نشرة خاصة بأهمية تطبيق مبدأ  1111

على ضرورة ان ترفع المؤسسات  تنواتها في أنشطة غير مشروعة، وأكدفي إستغالل ق
المالية تقارير عن الصفقات والعمليات غير المشروعة الى السلطات المختصة، وفي نفس 

شبكة من نقاط اإلتصال المخصصة لمكافحة سياق مكافحة تبييض األموال أنشأت فوباك 
ن ما بين المكاتب المركزية وتسهيل تبادل تبييض االموال، عبارة عن شبكة لتعزيز التعاو 

كتجميع الضباط المختصين في التحري والتحقيق عن  ،المعلومات فيما يخص غسيل األموال
، وتقوم اإلدارة بجمع وتحليل المعلومات التي تقدما الدول الى اإلنتربول أو طلب الجريمة

 . 2التحقيقات التي أجريت على مجال تبييض األموال

طة لمنظمة الشر الرابع والستون في الجمعية العامة  إعالن مكافحة غسيل األموال:-ثانيا
إهتمام خاص وأصدرت بشأنه بحظيت الجريمة  ،8882في أكتوبر المنعقدة نائية الدوليةالج

إعالنا خاص يتضمن مجموع اإلجراءات والتدابير التي توصى المنظمة الدول بإتخادها في 
تتعلق بتجريم األشخاص المساهمين في غسل األموال الناتجة عن ة، الجريم مكافحةسبيل 

األنشطة اإلجرامية، والسماح للمؤسسات المصرفية بإعداد تقارير عن الصفقات المشبوهة 
رية للمعامالت دون تكييفه بأنه إخالل بالسرية المصرفية، واإلحتفاظ بالسجالت الضرو 

وتم توسيع هذه التوصيات في  ،يم المجرمينوتعزيز التعاون في تسل المحلية والخارجية
 22/89و  22/82من خالل القرارين  8889إجتماع نيودلهي السادس والستون في أكتوبر 

 .3الذي كان موضعه تحقيقات وتعاون الشرطة الدولية في مجال غسيل األموال

                                                           
 .892سمر فايز إسماعيل، المرجع السابق، ص  1
 112-111نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص  2
 .112-111مفيد نايف الدليمي، المرجع السابق، ص 3
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تعمل هي  كما تجدر اإلشارة الى نشوء منظمات إقليمية تدعم التعاون بين األجهزة الشرطية
األخرى على مكافحة الجريمة المنظمة واإلتجار بالمخذرات، ويكون تبييض االموال أهم 

بمعاهدة  8881المنشأ سنة  Europolاألوروبول  األفعال التي تأت ضمنها ومنها
في  1182ديسمبر  89المنشأ في  Afripolماستريخت ومقره في الهاي بهولندا، واألفريبول 

تخذ مقرا  لها. الجزائر وا 

 الدولية ةالمالي هيئاتال :لفرع الثالثا

نتناول بالدراسة أهم اللجان والمجموعة ذات الصلة بمكافحة تبييض االموال، أصبحت ذات 
 طابع دولي على الرغم من أن نشأتها كانت ذات بعد إقليمي.

بعد إجتماع  8882 جويلية 8في المجموعة  أنشأت (:Egmontمجموعة إجمونت) -أوال
لجنة اإلستعالم المالي لبلجيكا والواليات المتحدة األمريكية وأربع وعشرون دولة وثمان 

هي عبارة عن و ومقرها ببروكسل ببلجيكا، منظمات دولية في قصر إجمونت أورونبورغ 
عضوا من خاليا اإلستعالم  821تضم حاليا  مؤتمر لخاليا اإلستعالم المالي لمختلف الدول

تنمية التعاون الدولي بين الوحدات عن بغرض ، للدول ومنظمات دولية مالحظةالمالي 
وتمويل  وجعل عملها فعال في إطار مكافحة تبييض األموال ،طريق تبادل المعلومات

من خالل عقد دورات تدريب وتكوين ألعضاءها، كما تعمل المجموعة على خلق  اإلرهاب
، 1ها المعايير الدولية المكرسة في هذا المجالخاليا إستعالم مالي مستقلة تحترم في عمل

 .في الرسم التخطيطي الالحق المرفقوتتكون من التنظيم الهيكلي 

الفرقة التي تعمل على تحليل ودراسة  IEGWتعتبر مجموعة العمل لتبادل المعلومات 
المعلومات التي تلقتها مجموعة إيجمونت في إطار عمليات تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، 
لتقوم بدورها بتوزيع االستخالصات والنتائج والبيانات الى خاليا اإلستعالم المالي األعضاء 

                                                           
1
 https://www.egmontgroup.org/fr , consulter le 29 Avril à 13h56. 

https://www.egmontgroup.org/fr
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فهي تعمل على منح الدول مكافحة تبييض لألموال،  استراتيجيةفي المجموعة حتى تبني 
الوسائل األمثل إلستغالل المقاربات المرنة والمبتكرة في إكتشاف وفهم وزعزعة تبييض 

 .FIU.NET 2وتعتمد في تبادل المعلومات قناة آمنة متمثلة في شبكة  ،1االموال

 

 –هيكل مجموعة إجمونت لرسم توضيحي -

تبادل المعلومات ما بين الوحدات  ميثاق لمبادئ 1189جوان في مجموعة إجمونت إعتمدت 
 لطلب المتلقيةالطالبة و  المالية المعلومات وحدات التزاماتتضم  ،وخاليا اإلستعالم المالي

 التعاون  رفض وحاالت واجبة غير أو معقولة غير بصور المقيدة الشروط، و المعلومات
ما يلفت اإلنتباه في ، واهم 3المعلومات تبادل قنوات، والخصوصية المعلومات حماية، الدولي

وتبادل المعلومات ما بين وحدات  ،ز على تشجيع التعاون الدوليكالمبادئ أن المجموعة تر 
قائيا وبسرعة لاإلستعالم المالي بإختالف طبيعتها اإلدارية أو القضائية، وأن يتم التبادل ت

لقيها، وعند وفعالية وحرية، وان تكون على قدر واسع من الكفاءة في تحليل المعلومات وت

                                                           
1
 https://www.egmontgroup.org/en/content/working-groups-and-programs, consulter le 29 

Avril à 14h10. 
)متاحة على  .6ص ،8029 جوان المالي، اإلستعالم وخاليا الوحدات بين ما المعلومات تبادل مبادئ إجمونت، مجموعة  2

 (. https://www.egmontgroup.org/en/content/working-groups-and-programsالموقع 
 .2-8، صالمرجع السابقمجموعة إجمونت،   3

https://www.egmontgroup.org/en/content/working-groups-and-programs
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، كما أكدت المبادئ 1الحاجة ان تلجأ الى إبرام إتفاقيات تعاون ثنائية أو متعددة األطراف
لطالب المعلومات، إذ يقع عليه إلتزام على الوحدة  التغذية العكسيةعلى آلية مهمة تسمى 

 تمكين وحدة اإلستعالم المالي متلقية الطلب منبة المعلومات في التعاون الدولي، طال
، ونشير الى أن مجموعة المبادئ أوردت حالة 2إستخدامات تلك المعلومات وكذا تحليلها لها

وهي حالة عدم قدرة  ،وحيدة فقط تمكن الوحدات المتلقية من رفض طلب المساعدة لنظرائها
األخيرة على حماية المعلومات بصورة فعالة أو المعاملة بالمثل عند حالتي إنعدامها أو تكرر 

(، وتولي المجموعة أهمية لحماية المعلومات 19-12ج/ غير المالئم  بند التعامل
وخصوصيتها بتوفير قواعد لذلك وتمتع أعضاءها بمستوى أمني يقدر حساسية المعلومات، 
وتقييد الدخول الى المنشئات واإلطالع على المعلومات التي يمنع إستخدامها خرج الغرض 

 (.99الى 11دولي/ التعاون ال-الذي طلب منه   البند ج

من أجل تنفيذ مهامها تعقد مجموعة إجمونت إجتماعات سنوية كونية، وتضع خاللها 
كان آخرها اإلجتماع الكوني السنوي الخامس والعشرون  ،إستراتيجيات واهداف المجموعة

التي تم وضع ، 3 1118-1181إستيراتيجة الفترة  متقوي هتم خالل 1181بتاريخ سبتمبر 
أهداف على الرفع من مستوى تبادل المعلومات الثنائي أو متعدد األطراف بين  خاليا 

، ECOFEL4اإلستعالم المالي، والتعزيز من فعالية الخاليا، بمرافقة من مجموعة العمل 
ضافة عضويات جديدة وتساهم اإلستيراتيجة بذلك في تعزيز سياسة الدول في الوقاية  ،5وا 

 بوضع آفاق وأهداف يتم تقييم عند اإلجتماع الكوني السوي.  بييض األموالومكافحة ت

                                                           
 .9-1ص  المرجع السابق، ، البند ج تحت عنوان التعاون الدولي،مجموعة إجمونت 1
 .9، المرجع السابق، ص-إلتزامات الوحدة طالبة المعلومات – مجموعة إجمونت، البند ج تحت عنوان التعاون الدولي  2

3
 Egmont groupe of  financial  intelligence units, Strategic plan 2018-2021, Adopted by the 

Heads of the Egmont Group during the 25
th

 Plenary in Sydney, Australia ,September 2018. 
4
 ECOFEL: Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership ,a été créé en tant que moteur 

et plaque tournante pour aider davantage les CRF dans leur quête d'excellence et de 

leadership. 
5
 Egmont groupe of  financial  intelligence units, annual report 2017/2018, the Egmont groupe 

secritariat, page 14-15. 
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شراف بنكي: لجنة بازل -ثانيا  وتعني   BCBSاإلنجليزيةرمز لها ب، يهي لجنة مراقبة وا 
Basel Committee on Banking Supervision من قبل  8891، أنشأت سنة

وتسبب ، Herstattعقب إفالس البنك األلماني  G10محافظوا البنوك المركزية لمجموعة 
 un effetكذلك في إفالس بنوك أخرى بسبب تأثيرات ما يسمى في عالم اإلقتصاد

domino،  وتسمى كذلك لجنة«Cooke»  نسبة الى صاحب فكرة إنشاءها محافظ البنك
 .1والذي كان أول رئيس لها Peter Cookeالمركزي اإلنجليزي 

وقائية ال للرقابة دنياال معاييربوضع ال المالي النظام أمن عزيزمهام ت علىتعمل لجنة بازل 
واإلحترازية، كما تعمل على تعميم الممارسات البنكية والرقابية األمثل، وفي ذلك تجعل من 

أهم وسيلة لتحقيق أهدافها، وفي ذلك أصدرت اللجنة ما يعرف  الدولي التعاون  دفع عجلة
 1111تنفيد ما بين لالذي عزز إتفاق األول ووضع ل 1بازل و 8811سنة  8بإتفاقات بازل

، وهي 1188و  1181ووضع للتنفيذ ما بين  1181الذي نشر سنة  1ثم بازل ،1111و 
 السالمة وحماية المال رأسعبارة عن مجموعة قواعد تتركز عموما حول وضع حد ادنى ل

لجنة بازل معايير وتوجيهات  ، بعبارة أخرى تصدرمن عديد األخطار األخرى  للبنوك المالية
والممارسات األمثل من أجل توحيد الرقابة اإلحترازية للتوازن المالي للبنوك والنظام المالي 

تساهم بطريقة غير مباشرة من حماية البنوك من إستعمال  ومعايير مبادئفهي ، 2العالمي
إلحترازية ال تهدف من ، إذ ان القناعة التي تتضمنها المعايير اأنظمتها في تبييض األموال

جعل البنوك ملزمة بالتحقق من مشروعية كل عملية بنكية، اال أنها ال يجب ان تقف الموقف 
السلبي عند إستخدام النظام البنكي ألغراض إجرامية والذي يؤدي إهتزاز الثقة في نظامها 

 .3المالي

                                                           
1
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Comité_de_Bale, consulter le 20 Avril 2020 à 15h12. 

2
 Charte du Comité de Bâle, Mise à jour 5 juin 2018, publié sur le site : 

https://www.bis.org/bcbs/charter.htm, consulter le 29 Avril 2020 à 15 h32. 
 .892سمر فايز إسماعيل، المرجع السابق، ص  3

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comité_de_Bale
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ديسمبر  19أنشأت بتاريخ دولية عالمية مؤسسة : (FMI) صندوق النقد الدولي -ثالثا
 عزيزبغرض ت ،Bretton Woods 1 مؤتمر من 8811بعد إقتراح في جويلية  8812
لعدم الوقوع مرة أخرى في  االقتصاديو  المالي االستقرار وضمان الدولي النقدي التعاون 

 والمساهمة الدولية، التجارة تسهيلكما يعمل كذلك على  ،8891-8818األزمة الدولية لسنة 
لتمكين الدول من ، بتعزيز التنمية وتقديم القروض 2الفقر من والحد العمالة مستوى  ارتفاع في

 تصحيح اإلختالالت في ميزانها التجاري وتشجيع المبادالت النقدية بالعملة األجنبية.

األثر البالغ في دور الصندوق النقد الدولي في مكافحة تبييض  1118كان ألحداث سبتمبر 
الى إضافة الظاهرة في  1111قرر المجلس التنفيذي للصندوق في جويلية األموال ، أين 

، كما 3قائمة المجاالت التي تدخل في صلب مهامه وتشريعاته في إطار التعاون الدولي
أصبح خبراؤه يولون اهمية بالغة لدراسات وتحليل أثر التدفقات المالية الخارجية غير 

 تنمية اإلقتصادية واإلجتماعية بشكل عام.المشروعة على الناتج المحلي الخام وال

على ثالث مستويات تضم مساعدة الدول على تقييم وتطوير  صندوق النقد الدولييعمل 
ثغرات النظام المصرفي والمالي، ويعمل على متابعة السوق المالي والمصرفي مع تعزيز 

نظام مالي ومصرفي  الشفاقية فيه، ويقدم المساعدة التقنية والمالية للدول من أجل إنشاء
صالبة النظام المالي الداخلي والدولي من الشروط األساسية في ، إذ يعتبر الصندوق 4قوي 

اإلقتصاد الكلي من أجل تنمية مستدامة، لذلك ركز الصندوق جهوده على مساعدة الدول في 
                                                           

دولة حليفة  11مندوًبا من  991جمع مؤتمر بريتون وودز، المعروف رسمًيا باسم مؤتمر األمم المتحدة النقدي والمالي،  1
، لتنظيم النظام النقدي األمريكيةفي فندق ماونت واشنطن، الواقع في بريتون وودز في نيو هامبشير، الواليات المتحدة 

على  الحقا وتم التوقيعبحضور خبراء إقتصاد عالميون منهم جون ماينر كينز،   ةنهاية الحرب العالمية الثانيبعد  الدولي
( وصندوق IBRDاتفاقيات أنشأت بعدها المصادقة التشريعية من قبل الحكومات األعضاء البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  

 (.IMFالنقد الدولي  
2
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_monétaire_international, consulter le 29 Avril 2020  

18h45. 
 .112دمحم بن األخضر، المرجع السابق، ص  3

4
 Haizhou  Huang et S. Kal Wajid, op-cit, page14. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_monétaire_international


تبييض ألاموالالباب ألاول: التنسيق الدولي في مكافحة   

 

186 
 

تجنب األزمات المالية، وبدأ في وضع إستيراتيجيات مكافحة تبييض األمول في أعماله 
والبنك الدولي،  GAFIوربط ذلك بضرورة التعاون مع مجموعة العمل المالي  1118بأفريل 

، 1في تقييم صالبة النظام المالي للدول إتجاه تبييض األموال 1+11وتم إستغالل التوصيات 
، وفي هذا 20022تقرير تقييمي الى غاية سنة 11رير المعدة في ذلك االتق عدد  ووصل
والتجارة الدولية التابعة للصندوق النقد الدولي على برنامج بالتعاون  عملت لجنة النقد النسق

على تشريح الثغرات وحلقات الضعف في األنظمة المالية للدول  1118مع البنك الدولي منذ 
بخصوص موضوع غسيل األموال، وتم بالتنسيق مع مجموعة العمل المالي ولجنة بازل 

 لمراقبة الدولية الجمعيةو (OICV) المالية األوراق لهيئات الدولية المنظمة المراقبة المصرفية و
بوضع منهجية تقييم النظام المالي بهذا الخصوص، كما تضمن البرنامج  (IAIS  التأمين

لحث دول وجزر  1118على تقديم المساعدة التقنية مثالها عمله على تنظيم مؤتمر سنة 
( على تنصيب خاليا اإلستعالم المالي، الكاريبيالمحيط األطلسي   أمريكا الجنوبية ومنطقة 

، كما يولي صندوق النقد 3كومية وتبادل المعلوماتكما يشجع الحوار بين السلطات الح
الدولي في إستيراتيجيته أهمية خاصة في تدعيم نظم األنظمة المالية في المناطق الجغرافية 

 .4التي تنتشر بها شركات األوفشور

                                                           
ى عل والبنك الدولي جريها صندوق النقد الدولييمن أهم التقييمات التي  PESF القطاع المالي تقييم برنامج يعتبر 1

من خالل عوامل: معدالت رأس المال، نسبة  مدى صالبة النظام المالي والمصرفي للدول سالمؤسسات المالية لقيا
ة في القطاع المالي القروض ذات الطابع اإلنتاجي في البنوك، سياسات السيولة وخطط إدارة االزمات، التنظيمات والرقاب

وتقييم ميكانزمات  (RONC)والمصرفي سينا إحترام المعايير المعمول بها، ويعد تقرير حول مالحظات المعايير والتقنينات 
وتم تحديد مخاطر تخص القروض والسيولة ونسب  8888األنظمة في مواهة غسيل األموال، وتم تقييم دولة لبنان سنة 

التي تمٌ مالحظة تطبيق المعايير الدولية في الرقابة المصرفية، ، كم  1118م الرقابة، وفلندا الفائدة وحث على تدعيم نظا
مجلس اإلدارة ضرورة إخضاع الدول التي إقتصاداتها لها تأثير على باق دول العالم، وتم بذلك التركيز  1111قرر سنة 

 المقال:  ا اإلختبار. للتفصيل أكثر أنظردولة الى هذ 819تم إخضاع  1118، كما الى غاية سنة G20على مجموعة
Haizhou  Huang et S. Kal Wajid, La stabilité du système financier  international, Article 

publié  à  revue finances & développement, FMI, Mars 2002, pages 14-16. 
2
 Eduardo aninat et autres, Op-cit, page 46. 

3 Ibid, page 47. 
4
 Haizhou  Huang et S. Kal Wajid ,Op-cit, page 15. 
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 لمشاريع النامية للدول مدعومة قروًضا تقدم دولية مالية مؤسسة (:BM) البنك الدولي -رابعا
 الدولية المؤسسة-( IBRD  والتعمير لإلنشاء الدولي البنك :مؤسستانعن طريق  استثمارية
 Bretton Woodsبعد التوقيع على إتفاقية 8812ديسمبر  19، أنشأ بتاريخ (IDA  للتنمية

التنمية بتقديم قروض يتكفل ب، IBRD)1 والتعمير لإلنشاء الدولي لبنكوكان يسمى با
أو تعزيز الموارد المالية من خالل إنشاء  ،األساسية للدولومساعدات فنية لتحسين البنى 

، ويقوم كذلك بإعادة إنشاء المناطق التي دمرتها الكوارث الطبيعية مؤسسات عامة وخاصة
عن طريق تعزيز التنمية في هذه البلدان  مكافحة الفقرالبنك في  تتجسد مهاموالنزاعات، و 

نشاء البنى التحتية الضرورية في بتقديم المساعدة الفنية والتقنية الى الم ؤسسات الحكومية وا 
التأخر في ميادين التعليم والصحة والزراعة  في البلدان الدولة، كما يعمل على تقليص 

 ،11912بالمائة في آفاق  9إن إستيراتيجة البنك الدولي في تقليص نسبة الفقر الى ، النامية
مكافحتها من اجل ال من العوامل التي يجب حتم عليه إدراج الجريمة المنظمة وتبييض األمو 

 لما لهذه األفعال من تأثيرات سلبية على التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للدول. تحقيق أهدافه

وكما تم التطرق إليه في العنصر السابق حول دور صندوق النقد الدولي، فان األخير 
تبييض  تصنيفب 1118في أفريل من سنة  أقروبالتنسيق مع مجلس إدارة البنك العالمي 

بتوازن االسواق المالية القوية منها والصغيرة، واكد  اإلخاللمن شأنه  ،مشكل عالميكاألموال 
البنك العالمي للثمن الباهض التي تشكله غسيل األموال على إقتصادات الدول وتنميتها 

في الواليات المتحدة األمريكية،  1118المحلية، لتتسارع إهتمامات الهيئة بعد احداث سبتمبر 
وتم وضع مخطط عمل لمكافحة الظاهرة، وتم تنظيم في الفترة الممتدة بين جويلية وأوت 

، وتم إعتبار تبييض 1+11توصيات مجموعة العمل المالي برنامج للدول حول  1111
فمبر األموال منذ ذلك الحين من مجاالت تدخل البنك العالمي وعمله، وتم إبتداءا من نو 

                                                           
1
 https://www.banquemondiale.org/fr/about/history, consulter le 29 Avril 2020 a 19h28. 

2
 The World Bank Group,An Overview of the World Bank Group Strategy,WORLD BANK 

GROUP, 2014,PAGE 3. 

https://www.banquemondiale.org/fr/about/history
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وتضمن البرنامج  ،1تنظيم برنامج لفهم أسباب وآثار غسيل األموال وآليات محاربتها 1111
جمعت ممثلي سلطات الرقابة والمكافحة في  ،(vidéoconférenceلقاءات بتقنية الفيديو  

الدول وطاقم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممثلين عن المنظمات اإلقليمية 
طرحت و ، الدراسات والخبرات(، وتم تبادل المعلومات و FSRBsالمالي   لمجموعة العمل

كيف لبنك العالمي وصندوق النقد الدولي تقوية  أهمهاعديد اإلنشغاالت من المشاركين 
إستجابة الدول لجهود محاربة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب؟ وكيف تنتشر الظاهرة في 

وا عتمد برنامج عمل البنك  األنظمة التي تعرف فسادا إداريا وسياسيا ، وفقرا في الحوكمة ؟
 .2 1111في أكتوبر GAFIوشركاءه في اإلجتماع السنوي 

سبتمبر  91في أنشأت المنظمة  (:(OCDE منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية -خامسا
يجتمع اعضاءها للتحادث حول مختلف المشاكل ومناقشة الحلول ، مقرها بباريس 8828

وتملك  في العالم، وتبادل المعلومات والخبرات من أجل التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية
وحدة، وتشغل أمانتها  911العمل والخبراء قارب  اتالمنظمة عدد هائل من اللجان ومجموع

مشارك من خبير في  11.111عامل، كما يشارك في إجتماعاتها حوالي  9911العامة 
مة واإلحصاء والعلوم الطبية والتجريبية األخرى، وتقوم المنظ والمحاسبةمجال القانون والمالية 

 واالجتماعية االقتصادية الفاعلة والجهات الحكومات معمن خالل أجهزتها تنسيق العمل 
يجاد الحلول دولية معايير ضعمن اجل و  المدني المجتمع وممثلي   من ،اليوم عالم لتحديات وا 
 الفعالة التعليم أنظمة تعزيزو  الوظائف، مناصب الشغل خلقالى  االقتصادي األداء تحسين

من بين فرق العمل التي تتبع المنظمة نجد لجنة ، و 3الدولي الضريبي التهرب مكافحة إلى
فالمنظمة تعمل بفرق  ،واإلرهاب  مكلفة بالبحث في الرشوة وأخرى بالتهرب الضريبي الدولي

                                                           
1 Paul Allan Schott, Reference Guide to anti- money laundering and combating the financing 
of terrorism, march 2003 USA, the word bank, page x-1. 
2
 Ibid, page x-3. 

3 https://www.oecd.org/fr/apropos, consulter le 30 Avril 2020 à 14h00. 

https://www.oecd.org/fr/apropos/
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جمع المعلومات والقيام بالدراسة والتحليل للتدفقات المالية االستثمارية  عمليها وخبراءها على 
الناتجة عن هذه الظواهر، وتقدم المعطيات للدول في المنتديات التي تنظمها من اجل الدولية 

وضع معايير للحد من سلبيات هذه الظواهر، وتعتبر دراسات المنظمة ذات مستوى عال 
تبتكره  بماتساهم بطريقة غير مباشرة في مكافحة تبييض األموال ، ومرجعي بالنسبة للدول

 .1وسياسات مالية ونقدية للمحافظة على التوازن المالي للدول استراتيجياتالمنظمة من 

كتشافها، وطورتها رفقة  إعتمدت المنظمة أهم معيار يحد من عمليات تبييض األموال وا 
يتمثل في التبادل ، 1118تكريسا لمنتدى الشفافية المنشأ سنة  G20مجموعة العشرون 

إستيراتيجية بدأت المنظمة في جذب ، وهو في األساس CRSالتلقائي للمعلومات المالية 
نتشار من تطبيقهاالدول الى  الجنات الضريبية  اجل الحد من اإلزدواج والتهرب الضريبي، وا 

وصدور القانون  1111فبعد أزمة المالية العالمية حاضنات غسيل األموال، التي تعد أهم 
 وهو معناه FATCA مختصراألمريكي للضريبة الذي ينظم الحسابات الخارجية تحت 

Foreign Account Tax Compliance ، التبادل معياروضعت المنظمة خطة بإسم 
 معلوماتال تبادلتعهدت بتطبيق  1182في جويلية  ،دولة 29للمعلومات وقعتها  التلقائي

 إحتساب ألغراض أراضيها على المقيمة األجنبية والمنظمات والشركات المواطنين عن
 1182ديسمبر  الى 1189و إبتداءا من جانفي  ،بلدانهم حكومات لمصلحة عليهم الضريبة

 .MCAA2إتفاقية متعددة األطراف المسماة  8911تم توقيع الى غاية ما يقارب 

وفي نفس السياق المتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات قامت منظمة التعاون والتنمية 
جموعة العشرون، أصدروا الئحة بالتعاون مع اإلتحاد األوروبي وم 1181االقتصادية سنة 

                                                           
1
 M’Nouar Mohammed, op-cit, page 92-94 

، منشور 199العدد  بشير النقيب، المعيار الدولي لإلفصاح المشترك في المسائل الضرائبية، لدراسات واالبحاث والتقارير 2
على الساعة  1111ماي  11إطلع عليه بتاريخ  ،https://uabonline.org/arعلى موقع إتحاد المصارف العربية، 

81:11.  

https://uabonline.org/ar
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صرفات التي بإمكانها خفض تبييض األموال وتمويل اإلرهاب تتضم معايير معلومات والـ
رض الضرائب على الخاضعين لها األمريكيين بناءا على فوالتهرب الضريبي، يمكن من 

 1.المعلومات والتصريحات التي تقدمها المؤسسات المالية خارج اإلقليم األمريكي

 8819 عام أنشأت المنظمة (:OICVالمالية ) األوراق لهيئات الدولية المنظمة -سادسا
وتطوير المعايير التنظيمية  قطاع األوراق المالية العالمي  مكهيئة عالمية مسؤولة عن تنظي

هيئة لألوراق المالية  88وكانت سبقتها بسنة واحدة إنشاء إتحاد بين   والمراقبة المتصلة بها،
وتم اإلتفاق  ،8812في دول أمريكا، وعقدت الهيئة اول إجتماع لها في باريس في جويلية 

والتدريب أعضاءها، كما تعمل  تقنيةال مساعدةعلى ان المنظمة الدولية تعمل على تقديم ال
، وتتكون حاليا المنظمة من أعضاء قوي  تنظيمي إطار ذات عالمية مالية أسواق إنشاء على 

بالمائة من نشاط القيم المنقولة دوليا ما يجعلها هيئة ذات وزن قانوني وتنظيمي،  82يغطون 
 .G202والمالحظ أن أهدافها وتنظيمها حظي بموافقة من مجموعة العشرون 

 والتعاون  باالستشارة متعلق األطراف متعدد اتفاقبروتوكول  1111 عامتبنت المنظمة 
حول  المعلومات تبادل سرييالذي  ، وهو الصكMMoUالمسمى  المعلومات وتبادل المشترك

العابرة للحدود بخصوص القيم المنقولة الى السلطات المختصة بتنظيم هذا  التحويالت
سنة  ، كما أصدرت11183المجال، وأخذت في اإلصدار بعين اإلعتبار آثار أحداث سبتمبر

تحدد  ،المالية األوراق تنظيم مبادئ و أهداف المنظمة تنفيذ لتقييموثيقة تبين منهجية  1119
، وهي تضم تفصيل وشرح وشفافة وفعالة عادلة خلق أسواق مالية من التأكدمن بين أهدافها 

مبدأ تساهم كلها بطريقة غير مباشر في  38تم إجمالها في  ،وافي للقواعد التي تحكم النشاط
حماية السوق القيم المنقولة من إستعمالها في إطار تبييض األموال، وما يوضح ذلك المبدأ 

                                                           
1
 Jacques Fontanel, op-cit, page 7. 

2
 https://www.iosco.org/about/ site consulter le 11 mai 2020 à 18h32. 

3
 International Organization Of  Securities Commissions, Ultilateral  Memorandum Of 

Understanding  Concerning Consultation And Cooperation And The Exchange Of 

Information, may 2002 revised on may 2012,  

https://www.iosco.org/about/
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 الممارسات وردع التالعب عن للكشف مصممة الالئحة تكون  أنالمعنون تحت ضرورة  92
 .1المالي لهذه االسواق، وهدف الالئحة هو الحفاظ على إستقرار العادلة غير التجارية

 بغرض 8881أنشأت المنظمة سنة  (:IAISالتأمين ) لمشرفيالجمعية الدولية -سابعا
من خالل ترقية التعاون الدولي ووضع المعايير الدولية التي  قطاع التأمينات،اإلشراف على 

تخص هذا النشاط، كما تعمل على تقديم التدريب والتكوين، وضمان تبادل المعلومات مع 
 المسؤولة دولية التقييس هيئة ، وتعتبر المنظمةمختلف الهيئات المؤسسات الدولي األخرى 

 تعزيزتعمل على  ، كماالتأمين قطاع معايير المبادئ تنفيذ في والمساعدة تطوير عن
 .2مستقرة تأمين أسواق على للحفاظ العالمي اإلشراف

ينتج عالميا أظهرت أنه قطاع التامين  حولفي دراسة لمنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية 
مليار دوالر سنويا، فهو مجال يستهوي غاسلي  1211الى  1111أرباح تتراوح ما بين 

من خالل ما تقدمه  ،ما في ظل نقص التنظيم والرقابة الشديد على شركات التأميناألموال سي
التأمين على مختلف األخطار أو أخطار الحياة وغيرها، وتم مالحظة أن قطاع   من خدمات

شكلت نسبة إخطارات بالشبهة  1111إذ سنة  ،التأمين أقل عناية في الوقاية من الغسيل
، وضعية 3بالمائة من مجموع اإلخطارات Tracfin 1هيئة اإلستعالم المالي  الىالمرسلة 
تبييض االموال من بين المجاالت التي يشملها نشاطها في تطوير الى إعتبار المنظمة دفعت 

وثيقة تحمل  1111قطاع التامين، وفي ذلك أصدرت المنظمة في جانفي  أنشطة ومؤسسات
، التأمين وكيانات التأمين لمشرفي األموال غسل مكافحةل توجيهية مذكراتبعنوان:  12رقم 

رف زبونك، تدريب الموظفين وتضمنت الوثيقة مجموعة قواعد إرشادية لكيفة تطبيق مبدأ إع
طاع التأمين ونشاطاته في قلمنع إستغالل  ،مين على إكتشاف أعمال تبييض األموالفي التأ

                                                           
1
 INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS, Methodology 

For Assessing Implementation of the IOSCO Objectives and Principles of Securities 

Regulation, may 2017.page 241. 
2
 https://www.iaisweb.org/home  , consulter le 10 mai 2020 à 20h22. 

3
 Brahim Lahraoua, Op-cit, page 13. 

https://www.iaisweb.org/home
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التأمين على التعاون مع مختلف الهيئات غايات إجرامية، كما تضمن حث الدول وهيئات 
 . 1المكلفة بالرقابة والمكافحة في هذا المجال

بعد هذه المرحلة أصبحت المنظمة تضع معايير تنظم قطاع التأمين منها المتعلق بالوقاية 
 المشترك اإلطارو  األساسية التأمين مبادئوثيقة   من تبييض االموال وتمويل اإلرهاب

ألزمت فيها المشرفين على ، ICP22في  2التأمين مجموعاتو  دولي نشاط على شرافلإل
نشاط التأمين والوسطاء من إتخاذ التدابير الالزمة في محاربة تبييض األموال وتمويل 

حرص المنظمة على تكييف قطاع التأمين من النشاطات على وثيقة الاإلرهاب، وتوكد 
ذو إنتاجية مالية كبيرة، وفي ذلك تؤكد  هإعتبار ب األموال،نشاط تبييض  يستهدفهاالمالية التي 

 .3يعلى إعتماد معايير مجموعة العمل المال

دولة ( 89  من قبل 8819المنظمة سنة  أنشأت :(OMD)للجمارك العالمية المنظمة-ثامنا
إنضمت دولتان وتغير  8821ثم سنة  ،GATTمن خالل إبرام إتفاق التبادل والتعريفي 

اء واصبحت تمثل ضالهيكل الى مجلس التعاون الجمركي، وشيئا فشيئا توسعت الدول األع
وتساهم األخيرة في محاربة غسيل منظمة دولية تهتم بتطوير وفعالية اإلدارة الجمركية، 

روشا المتضمنة المعروفة باسم أ 8889االموال من خالل المعايير الجمركية المعتمدة سنة 
أخالقيات العمل الجمركي، تهدف الى محاربة الجريمة العابرة للحدود بصفة عامة والفساد 
في قطاع الجمارك خصوصا أن التهريب يعد من قبيل التقنيات التقليدية المستعملة في 

 .4تبييض األموال

 

                                                           
1
 Paul Allan Schott,Op-cit, page III-1. 

2
 The International Association of Insurance Supervisors (IAIS), Insurance Core Principles 

and Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups, 

Nouvember 2019, Basel Switzerland . 
3
 Ibid page 348. 

4
 Benissad Hocine, Op-cit, page 72. 
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 : هيئات األمم المتحدة الرابع الفرع

نظرا  ،المتحدة أن قيمة األموال القذرة ال يمكن حصرها لألممتوصلت دراسة لخبراء تابعين 
ستعمال المجرمينفي  ا العميقلتغلغله التطور الرقمي والتكنولوجي للنظام  النظام المصرفي وا 

جرامي غير شرعي االمالي، ولكون مصدره ، اال أنها أعطت مؤشرا افال يمكن تقديره وا 
يتراوح  ، بدورهPIBائة من الناتج الخام الدولي بالم 2الى  1تراوح بين نسبة يحجمها ا ليتقدير 

مليار دوالر، وهي المخاطر التي جعلت من الهيئة األممية تضع  1111الى  111ما بين 
على رأس أولوياتها مسألة تتبع وتجميد ومصادرة العائدات اإلجرامية بغرض تجفيف منابع 

باشرة أو غير المباشرة لكل من المجهود الالى جانب ، ف1تبييض األموال والقضاء على آثاره
جلس اإلقتصادي واإلجتماعي في مكافحة تبييض مالجمعية العامة ومجلس األمن و ال

 الضوء على األجهزة المختصة في مجال غسيل األموال. ياال أننا سوف نلق ،األموال

تأسس المكتب سنة (: ONUCDمكتب االمم المتحدة لمحاربة الجريمة والمخذرات) -أوال
دولة،  821مكتب إقليمي تغطي ما مجموعه  21ومقره بفيينا عاصمة النمسا، يملك  8889

ويختص بتتبع الجرائم والمخذرات على الخصوص، يعتبر تبييض األموال من اهم المواضيع 
 .2لإلنسانالتي يعني بدراستها من أجل تحسين الحياة اليومية 

المتحدة لمكافحة تبييض األموال وتتبع عائدات الجرائم  لألمميعمل المكتب في إطار برنامج 
المتحدة التي  لألمممن خالل المشاركة في أهداف الجمعة العامة العشرون  ،وتمويل اإلرهاب

دعت الدول الى وضع الوسائل والتدابير التشريعية لمكافحة الظاهرة، ومساعدة الدول بمنحها 
الالزمة لتطبيق التدابير التشريعية الوطنية في المكافحة،  الخبرات واألدوات الفنية والمادية

 في الجنائية الجهات القضائية لمسؤولي المتخصصة والمهارات الخبرة وتقديم الدعم للدول في

                                                           
1
 https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html, consulter le 30 Avril 

2020 à 14h00. 
2
 https://www.unodc.org/unodc/fr/about-unodc/index.htm, consulter le 30 Avril 2020 à 14h25. 

https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html
https://www.unodc.org/unodc/fr/about-unodc/index.htm
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، ويعمل كذلك المكتب على تعزيز التعاون المعقدة المالية الجرائم في والمالحقة التحقيق
 .1علومات وتسليم المجرمينالدولي واإلقليمي سيما في تبادل الم

أصدر المكتب دليال يتضمن بعض اإلرشادات  ر جهود ذات الصلة بتبييض األموالفي إطا
المتعلقة بمقاربة التدابير التشريعية في مكافحة الجريمة المنظمة، من أجل الوصول الى أكبر 
قدر ممكن من التوحيد المعياري بين التدابير الوطنية والدولية بهدف إنفاد بنود ونصوص 

وخصص  اذ ما تضمنته اإلتفاقية،صفحة دققت تفاصيل إنف 911وهو دليل يقارب  اإلتفاقية،
الذي تنامي تبييض االموال  ةنظرا لخطور  ،صفحة( 11كبيرا   لجريمة غسيل األموال هامشا

وأن ترك هذه الظاهرة بال رقابة من شأنه ان ، نفوذ الجماعات اإلجرامية المنظمةيزيد من 
 الماليـة الوطنيـة أو الدوليـة واسـتقرار القطاعـات، ســالمة الــنظم السياســية والقضــائية يهدد

اإلخـالل بالسياسـات الشركات واألسـواق المشـروعة، وهـو مـا يـؤدي كـذلك إلى ويفسد 
، كما قام المكتب في إطار مساهمته وجهود مكافحة تبييض األموال وبالشراكة 2االقتصـادية

 النموذجيـة األحكــام 1118بإصدار في أفريل  الــدولي، النقــد وصــندوق  الكومنولــث أمانــةمع 
 نظـمالخاصة ب الجريمـة وعائـدات الوقائيـة والتـدابير اإلرهـابيين وتمويـل األمـوال غسـل بشـأن

سنة  اإلرهاب وتمويل األموال غسـل بشـأن النمـوذجي القـانون القوانين األنجلوساكسونية، وكذا 
 .3بالشراكة مع الصندوق النقد الدولي 1112

هي هيئة مستقلة تشرف على تنفيذ اتفاقيات  :OICS)الجهاز الدولي لمراقبة المخذرات)-ثانيا
وفًقا لالتفاقية  8821تم إنشاؤه في عام  ،األمم المتحدة الدولية بشأن مكافحة المخدرات

المتعددة مراقبة اإلستعمال غير القانوني لتجارة ، ومن مهامها 8828الوحيدة للمخدرات لعام 

                                                           
1
 https://www.unodc.org/unodc/fr/money-laundering/programme-objectives.htm/ ,consulter le 

30 Avril 2020 à 14h30. 
(، الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ONUCDمكتب األمم المتحدة المعني بالمخذرات والجريمة   2

 .12ص، https://www.unodc.orgمتاح على موقع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 
 .22المرجع نفسه، ص 3

https://www.unodc.org/unodc/fr/money-laundering/programme-objectives.htm/
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 غير القنوات إلى قانونية مصادر من المخدراتاذ تسعى الى منع تحويل  ،المخذرات
 والثغرات الضعف نقاط تحدد الهيئةكما  وحصرها فقط في المجال الطبي والعلمي، المشروعة

سيما عن طريق التقرير السنوي   والعمل على تصحيحها ،والدولية الوطنية المراقبة أنظمة في
، ما يجعل 1التابع لهيئة األمم المتحدة واالجتماعيالذي يرفعه الى المجلس اإلقتصادي 

بجهوده في  ،المخذراتاإلتجار بمصدر ور فعال في مكافحة غسيل األموال ذات الجهاز له د
 التحاور مع الحكومات وبرامج التكوين التي يرسمها.

واإلجتماعي لألمم  االقتصاديتابعة للمجلس جنة لهي : CND)ت )لجنة المخذرا -الثثا
، من أجل 8812( للمجلس سنة 8 8أنشأت بموجب القرار رقم  (ECOSOC)المتحدة 

لتتم  ،مهمة رئيسية تتمثل في السهر على تنفيذ وتطبيق اإلتفاقيات الدولية المتعلقة بالمخذرات
توسيع مهام اللجنة وجعلها جهاز يدير مكتب األمم المتحدة للجريمة والمخذرات  8888سنة 

 ONUCDبوضع  8888/91بموجب القرار  (، ليقوم المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي
عمل اللجنة مقسما الى شقين: األول متعلق بوضع المعايير الدولية المطبقة في إطار 

ذرات، والشق الثاني متعلق بإدارة مكتب األمم المتحدة للمخذرات اإلتفاقيات الدولية للمخ
 .2والجريمة المنظمة المنتشرة عبر العالم

يهدف الى  ،1118رنامج عمل يستمر الى غاية بفي دورتها الثانية والستون وضعت اللجنة 
فحص وتم اإلتفاق على تعزيز الجهود المحلية والدولية في مكافحة المخذرات عبر العالم، 

وتقييم التزامات الدول فيما يخص اإلتفاقيات الدولية المتعلقة بالمخذرات، وبذلك فإن اللجنة 
المتعلقة بتجريم أعمال  ،بنود اإلتفاقية تطبيق تعمل كذلك على مراقبة وتقييم جهود الدول في

                                                           
1
 https://www.incb.org/incb/en/about/mandate-functions.html , consulter le 30 Avril 2020 à 

18h35. 
2
 https://www.unodc.org/unodc/fr/commissions/CND/index.html, consulter Le 13 Mai 2020 à 

18h47. 

https://www.incb.org/incb/en/about/mandate-functions.html
https://www.unodc.org/unodc/fr/commissions/CND/index.html
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ة تبييض العائدات اإلجرامية، وتتبع حركتها ومسارها وضبطها وحجزها، وبذلك تساهم اللجن
 .1في الجهود األممية المتعلقة بمكافحة غسيل االموال

س مار  81و 88جهود اللجنة بخصوص مكافحة تبييض األموال الى عقدها في  الىونشير 
 إلعالنامنتدى عالي التمثيل في فيينا، وا عتمد األعضاء المشاركون ما سمي  1118
 لمكافحة ومتوازنة متكاملة استراتيجية أجل من الدولي التعاون  بشأن العمل وخطة السياسي
، وخصص اإلعالن هامشا واسعا في القسم العاشر منه حول 2العالمية المخدرات مشكلة

مكافحة تبييض األموال وترقية التبادل القانوني والتعاون الدولي، تضمنت التدابير واجبة 
 تسليم المراقب.اإلتخاذ من الدول، تسليم المجرمين، والتبادل القضائي و تحويل المتابعين وال

 الهيئات األوروبيةالفرع الخامس: 

 اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة تدابير بتقييم المعنية الخبراء لجنة -أوال
(Moneyval:) تطبيق  تقييم، ، مهمتها أوروبا لمجلس تابعة دائمة مراقبة هيئةأنشأت سنة ك

 بشأن الالزمة توصياتال وتقديمتبييض األموال،  مكافحة مجال في الدولية للمعايير الدول
 قدرات تحسين ألجل المتبادل تقييم، فهي تعمل على الألنظمتها الضرورية التحسينات
  CM/2010/12القرار الوزراء لجنة اعتمدت 1181أكتوبر  89 فيالوطنية،  السلطات
، أوروبا مجلس إشراف، تعمل تحت مستقلة مراقبة آلية ومنحها نظام للجنة األساسي النظام
 . 3الوزراء لجنة إلى تقاريرهاوترفع 

مكافحة الجريمة المنظمة على في إطار دعم جهود  :eurojust) (القضاء األوروبي -ثانيا
قرار رقم  1111ديسمبر  81وافق المجلس األوروبي في  ،مستوى منطقة اإلتحاد األوروبي

                                                           
1
 Ibid. 

2
 ONOCD, Déclaration politique et plan d’action sur la coopération internationale envue 

d’une stratégie intégrée et équilibrée  de lutte contre le probléme mondial de la drogue, Centre 

international de Vienne, Nouvember 2009. 
3
 https://www.coe.int/fr/web/moneyval/home, consulter le 30 Avril 2020 à 18h50. 

https://www.coe.int/fr/web/moneyval/home
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تتكون من قضاة  ، Pro-Eurojust وحدة تعاون قضائي مؤقتة تحت اسمعلى إنشاء  12
وكان مقرها في بروكسل، وطنية ذات الكفاءة المماثلة وكفاءات ضباط الشرطة ومدعين و 

أكتوبر  82-82وبي في تامبيري  فنلندا( يومي وتعد ثمرة  النقاش اجتماع المجلس األور 
في ، حول إنشاء وحدة تعاون قضائي من تكريس منطقة الحرية واألمن والعدالة 8888

االتحاد األوروبي، على أساس التضامن وتعزيز مكافحة الجريمة عبر الحدود من خالل 
أقر المجلس  JHA/ 1111/819وبموجب القرار رقم  ،تعزيز التعاون بين السلطات

وكالة وتعد الهيئة بمثابة ، 1فبراير 11كوحدة تنسيق قضائي في  Eurojustاألوروبي 
تدعم وتعزز التنسيق  ، فتعمل علىمجال العدالة الجنائيةاالتحاد األوروبي للتعاون في 
 ،المدعين العامين من الدول األعضاء في االتحاد األوروبيو والتعاون بين سلطات التحقيق 

، وتعد الجريمة المالية دولتين أو أكثر من الدول األعضاء سيما عند مساس الجريمة المنظمة
تشكل و  ،الجرائم الشاسعة والمعقدةمن تعتبرها و يئة من النشاطات األساسية التي تهتم بها اله

تشمل عمليات االحتيال وغسيل األموال وتزوير ، إذ  Eurojustجزًءا كبيًرا من ملفات 
 12ق عليه بتاريخ ودكما أن البرلمان األوروبي أنشا بموجب قانون ص، 2األموال والفساد

بهدف تعزيز التعاون الدول ، Anti-Mafiaإلنشاء لجنة محاربة المافيا  1188أكتوبر
األوروبية في نشاط الجماعات اإلجرامية المنظمة التي في دراسة أعدت لذلك تعتمد تبييض 

مليار أورو، كما ان المنطقة  988االموال لتمويل نشاطها وهياكلها، وصل رقم أعمالها 
بعد  EuroFiscاألوروبية وبدعوة من فرنسا تسعى الى إنشاء منظمة ضريبية إقليمية 

متعامل أخفوا أموالهم في دولة ليشتنشتاين وعدم التصريح  8211 يفضيحة إكتشاف حوال
 .3بها لدى سلطات الضرائب في بلدانهم االصلية

                                                           
1
 http://www.eurojust.europa.eu/about/background/Pages/History.aspx , consulter le 30 Avril 

2020 à 14h55 
2
http://www.eurojust.europa.eu/about/background/Pages/eurojust-core-business.aspx, 

consulter le 30 Avril 2020 à 18h23 
3
  Benissad Hocine, Op-cit, page 69. 

http://www.eurojust.europa.eu/about/background/Pages/History.aspx
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الفي محاربة تبييض األمو  معوقات الجهود الدولية :الثاني المطلب  

إلزام المجتمع الدولي من تطويرها والسهر على  هود الدولية والوطنية التي ما فتأتعتبر الج
سواء تلك اآلليات التشريعية التي تضمنتها االتفاقيات الدولية واإلقليمية  ،الدول من تطبيقها

التي تشكل النواة الصلبة في التعاون الدولي لمكافحة تبييض األموال من خالل العمل توحيد 
يات المؤسساتية التي أنشأتها مختلف المنظمات تبادل المعلومات وتسليم المجرمين، او اآلل

آليات كشف ومكافحة تقف الدولية واإلقليمية التي تطرقنا الى أهمها في المطلب سابق، كلها 
 موقف العاجز أمام وجود بعض المعوقات التي يعرفها العالم سيما في القطاع المصرفي.

خاصة التي تجمعه بالزبون الذي ال يقوم البنك في مهامه على مبدأ رئيسي تحكمه العالقة ال
يحبذ علم منافسيه بأسرار تجارته وأعماله، كما أن القطاع اإلقتصادي والتجاري الذي تلعب 
 ،المؤسسات المالية والمصارف فيه دور العروق التي تنقل الدم واألكسجين الى خاليا الجسم

 بدأ الثقة.لضمان عمل األعضاء واألجهزة البشرية، يرتكز هذا النشاط على م

إن مغاالة تقييد التشريع للبنوك في إلتزامها بمبدأ الثقة والكتمان يجعل من السرية المصرفية 
تشكل عائقا امام سبل مكافحة تدفق رؤوس األموال غير المشروعة الى النظام المالي، كما 

ع القذر في إكتشاف الطاب والوسائل المعلوماتيةا البشري ان عدم قدرة موظفي البنوك بطاقمه
شكل تواجد البنوك في ييشكل كذلك إنقاصا من جهود البنك في المكافحة، فيما  ،لألموال

مجاال جاذبا  موال أي نوع من الرقابة والرسوم،مناطق ال تفرض السلطات الضريبية على األ
 لإلستثمارات األجنبية ذات األصل الجرمي.

افحة تبييض األموال في الفروع التي تشكل معوقات سبل مكسوف نتناول كل هذه النقاط 
، مع التركيز على الجانب الواقعي التي تظهره السرية المصرفية والجنات الضربية الموالية

 بكونها عائقا في ذلك.
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الجنات الضريبية فرع األول:ال  

دول أو مناطق جغرافية تكون فيها الرسوم  Paradis Fiscauxيقصد بالجنات الضريبية 
الضريبية على األموال واإلستثمارات منخفضة أو منعدمة، تتضمن جنات قانونية ومصرفية، 
بإعتبار أن النظام المالي لهذه الدول يمكن أصحاب رؤوس األموال الضخمة تكوين شركات 

بإبقاء ، ويسمح لهم حتى الواجهة، ويمنحهم إعفاءات ضريبية وسرية مصرفية منقطعة النظير
أمالكهم تحت الظل او المجهول عن طريق الحسابات الرقمية، وفي ذلك توفر هذه البلدان 
لتسيير هذه العمليات المالية والمصرفية المعقدة لقيم مالية كبير ارمادة من الخبراء القانونيين 

دولية أو نظراءها والماليون والمحاسبين، كما ترفض هذه الدول التعاون مع المنظمات ال
البلدان بخصوص تبادل المعلومات المتعلقة بأسماء مالكي الحسابات أو قيمتها، وال التبليغ 

 .1عن العمليات ورؤوس األموال المشبوهة

أن المعيار في تكييف المناطق  (OCDE) تعتبر منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية
البنكية والمالية، والتي تتميز بسرية مصرفية الجغرافية بكونها جنات ضريبية هي التشريعات 

مطلقة خاصة إتجاه القضاء األجنبي، وتتمتع بنسب ضرائب منخفضة جدا ضد المقيمين 
األجانب، كما أن األفراد والشركات التجارية يتمتعون بحرية مطلقة في تحويل رؤوس 

سياسي يشكل الداعم األموال، كما ان تعاونها الدولي جد محدود، وتتمتع غالبا بإستقرار 
 .2األساسي للمستثمرين، وصيغة مختصر تعتبر محرضا على التهرب الضريبي

المناطق الجغرافية أو الدول المسماة بالجنات  تعتمد ميكانزمات الجنات الضريبية: -أوال
رؤوس يتمثل في جذب  وحيدمن أجل هدف  ،الضريبية والقانونية والبنكية آليات مختلفة

المقابل  وهي تتحصل فيمصدرها،  مشروعية بغض النظر عن األموال الى حيزها الجغرافي 
زدهار القطاع المصرفي والماليعلى إرتفاع نسب العمالة  ينالقطاع إنتعاش الى جانب ،، وا 

                                                           
1
 Nouar Mohammed, op-cit, page 45. 

2 Jacques Fontanel, op-cit, page 2. 
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في إستقبال مديري  ياللوجيستيك الجانب العقاري والسياحي الذين يساهمان في توفير
 ، وسوف نتناول أهم هذه اآلليات فيما يلي:لبنوك والزبائنالمؤسسات وفروع ا

قوانين لدى الجنات الضريبية من التسمح : Banque Coquillesبنوك الصدفات -8
، تنشا فقط للتغطية عن عمليات بنكية أو حتى تنشا للقيام إنشاء بنوك ال وجود لها واقعيا

وهذه الكيانات ليس لها مقرات أو مجلس أدارة بعملية بنكية واحدة غالبا ما تكون أموال هائلة، 
المادة  1أو حتى موظفين وتكتفي في الغالب بعنوان صندوق بريدي وعنوان بريد إالكتروني

 مل البنوك الجزائرية مع دول قانونها يسمح(.اعنون النقد والقرض تمنع تأسيسها وتقا 28

هي آلية تستخدمها دولة بنما منذ : pavillons de complaisanceتوطين السفن  -1
بالمائة من األسطول البحري العالمي مسجل في  21، تبلغ حاليا ما نسبته 8811سنة 

، كما تستخدم هذه التقنية دول الباهاماس  1112سنة أجريت اإلدارة البنمية في دراسة 
أجر  وقبرص وليبيريا، يكتسب مالك السفينة دفع رسوم أقل سواء الخاصة بالتسجيل أو

 .2الطواقم البحرية، كما أن إدارة الموانئء ال تراقب السفن

هي عملية إنشاء  société écran شركات الواجهة عمليا واألوفشور:  شركات الواجهة-9
 صاحب الرأسمال الحقيقي باستعمال أسماء مستعارة، فيما شركات األوفشور مع إخفاء  شركة

société offshore  تقوم  تنشأ في مناطق تسمح بذلك، أين الهي عبارة عن شركات
الشركة بعمليات تجارية أو مالية داخل هذا البلد، ولكن خارجه مستفيدة من قلة شكليات 

تتيحها الجنات  تينهذه اآلليورسوم التأسيس والتسيير وحتى الرقابة على نظامها المحاسبي، 
تشير إحصائية الى  إذ لهندي،في جزر المحيط الكارييبي والمحيد ا الضريبية وتنتشر بكثرة

وتستعمل غالبا من أجل التهرب شركة أوفشور،  811.111ما يناهز تأسيس سنويا 

                                                           
1
 Ibid, page 46. 

2
 Jacques Dalode, Paradis Fiscaux et judiciaires, article publié le 24 février 2006, site : 

https://survie.org/topics/economie/article/presentation-des-paradis-fiscaux, consulter le 04 

mai 2020 à 23 :02. 

https://survie.org/topics/economie/article/presentation-des-paradis-fiscaux
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الذات الصلة بنشاطات إجرامية أو غير شرعية ، وتشير  الالضريبي أو تبييض رؤوس األمو 
 تمثل ما قيمته ،مليار دوالر تتم رسكلتها في الجنات الضريبية 1111دراسة ان ما يقارب 

بالمائة من الجنات  81تجدر اإلشارة أن ، و 1بالمائة من التدفقات الخارجية الدولية 21
الضريبية هي عبارة عن مستعمرات حالية أو قديمة لدول فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، الواليات 
المتحدة األمريكية، وهولندا، إختلفت المنظمات والهيئات الدولي في حصرها   صندوق النقد 

اال ان القائمة المتفق عليها  ،المتحدة(واألمم  -منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية –الدولي 
، ن عدد شركات األوفشور في العالم(م بالمائة 19تملك  –بنك  929 بـ:تتزعمها سويسرا 

شركة  21.111بنك و 211  2شركة هولدينغ(، جزر كايمان 82.111لوكسمبورغ  
ر وهي شركات أوفشور(، جز  IBCوحدة  921.111أوفشور(، جزر العذراء البريطانية   

 .3مؤسسة( 8211برمودا   مختصة في شركات التأمين حوالي 

: تلجأ الشركات متعددة الجنسيات وأصحاب رؤوس الجنات الضريبية وغسيل االموال -ثانيا
األموال الى البلدان المصنفة كجنات ضريبية من اجل غايات مالية بحتة، تتمثل في التهرب 

مرتفعة للضرائب على الثروة، ففي فرنسا الضريبي من بلدانهم االصلية التي تفرض نسب 
مليار دوالر، فيما بلغ في الواليات  21قدرت إحصائية وجود تهرب ضريبي سنوي بقيمة 

، كما تساهم الجنات الضريبية في التغطية على تمويل 4مليار دوالر 112المتحدة األمريكية 
ي باكستان ودول اإلرهاب، كما فعل اسامة بن الدن الذي كان يملك مؤسسات واجهة ف

الخليج، كما أنها تعد نطاق جغرافي هام لغسيل االموال نظرا لضعف الرقابة في نظامها 
المصرفي على التدفقات المالية الخارجية، يسمح من تبييض صورة األموال المتأتية من 

                                                           
1
 Ibid. 

مواطن،  9211كلم مربع، بحوالي  911تعمرة بريطانية سابقة، مساحتها جزر الكايمان الواقعة في المحيط الكارييبي، مس 2
محتلة المركز الخامس   مليار أورو قيمة التدفقات المالية 1111مليار أورو على مستوى بنوكها كإيداعات و 211تدير 
 Eric Vernier,op-cit page 47-48  أنظر:عالميا 

 /http:/www.Survie.orf/Economieمنشورة على موقع:   Jacques Dalodeمن قبل  1112دراسة أنجزت سنة  3
 إحصائيات  لنفس الدراسة. 4
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، وقدر الخبير اإليطالي المختص في 1جرائم المخذرات خاصة و تزوير النقود واإلختالس
أن ما يتم إدخاله في الدورة اإلقتصادية من أموال قذرة  Pino Arlacchiة المنظمة الجريم

مليار دوالر يوميا، وبالتالي فإن خطورة الجنات  8تعاد إدماجها في اإلقتصاد العالمي يقدر بـ 
الضريبية متعددة األبعاد فمن جهة تعد محركا رئيسيا لعمليات تبييض األموال، وتشكل عائقا 

 . 2قضائي للتعاون الدولي في الكشف عن العمليات والمجرمين في غسل االموالقانوني و 

وتشير الدراسات الهم المناطق الجغرافية الموسومة بصفة الجنات الضريبية أنها أصبحت لها 
تقسيم في المهام، إذ أصبحت كل منطقة مختصة في عمليات محددة بالذات على 

التجارة اإللكترونية، وجزر الكايمان ودول  الخصوص، فنجد جزر البهاماس تسيطر على
البرباد في التدفقات المالية، وجزر البرمودا في التأمينات، وبنما وليبيريا في توطين السفن، 

 Véhicule à usageفيما جزر األنتيل الهولندية في السيارت ذات اإلستعمال الخاص
spécial (SPV)  وهي عبارة عن فروع لشركات األم يتم إنشاءها لدرء المخاطر المالية ،

 .3عن الشركة األصلية إذ تؤدي إلتزامات المالية ولو كانت األخير في حالة اإلفالس

ربطت آثار التهرب الضريبي  OCDEوتجدر اإلشارة ان منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية 
، 1111الرئيسية التي نجمت عنها األزمة المالية لسنة في الجنات الضريبية باحد األسباب 

بلندن الى إصدار بيان إعالمي مفاده عزم  1118أفريل  11بتاريخ  G20ودفع مجموعة 
المجموعة والمنظمة على إتخاذ إجراءات حازمة إتجاه الدول والمالذات، وان عهد السرية 

القائمة السوداء  خلو تنشر المنظمة 1181فيفري  81المصرفية قد إنتهى، جعل بتاريخ 
الخاصة بالدول التي ترفض التعاون في تطبيق المعايير الدولية، وذلك بعد مخاوف من 

على أن إجراءات  1118سبتمبر 12العقوبات وتأكيد مؤتمر سان بيترسبورغ للمنظمة 
صارمة إتخذت من أجل تطبيق الشفافية والتبادل المعلومات في مجال الضرائب، ونتج عقد 

                                                           
1
 Nouar Mohammed, op-cit, page 46. 

2
 Jacques Dalode,op-cit 

3
 Benissad Hocine,op-cit, page 189. 
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أخرى في طور  21إتفاقية ثنائية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية قد أبرمت ونحو  81
 . 1التفاوض

 

 

 ONG-JFالجنات الضريبية حسب تصنيف منظمة العدالة الضريبية-
  – للدول صاحبة أعلى المؤشرات

توجد عديد القضايا التي  نموذج إلحدى فضائح غسيل االموال في الجنات الضريبية: -ثالثا
إكتشف فيها غسيل لالموال عن طريق آليات الجنات الضريبية سيما شركات الواجهة 

التي  Rupert Murdochفضيحة  – BCCIواألوفشور، منها قضية بنك اإلعتماد الدولي 

                                                           
1
 JONATHAN BURGER, LES DELITS PENAUX FISCAUX : UNE MISE EN 

ERSPECTIVE DES DROITS FRANÇAIS, LUXEMBOURGEOIS ET 

INTERNATIONAUX, Thése de doctorat soutenue le 25 janvier 2011, L’UNIVERSITE 

NANCY 2, page 219-224. 
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بالمائة من الشركات ذات المردودية العالية في  21إكتشف ان إمبراطورية اإلعالم توطن 
 (، إال أننا سوف نكتفي باآلتي بيانه.8881برمودا  جزيرة 

ما قام  الضريبية النموذج الذي نورده المتعلق بغسيل األموال في المالذاتعينة نيجيريا: -8
أين قام ، Sani Abacha( المسمى ساني أباشا 8881-8889بها حاكم نيجيريا في الفترة  

مليار دوالر، قام بتبييضها  22 ـت برفقة أعضاء من حكومته بإختالس أموال عمومية قدر 
مؤسسة لتبرير مصدر األموال التي  211وأنشأ ما يناهز  ،بإستعمال تقنية شركات األوفشور

حولت من بلده االصلي نيجيريا الى حسابات في سويسرا ولوكسمبورغ و لندن، وكان الرئيس 
ولندني، لم تتمكن حساب سويسري  88مليار دوالر أودعها في  1وحده فقط إختلس لأباشا 

مليون دوالر و  111مبالغ إال العائدات اإلجرامية  الحقا السلطات النيجيرية من إسترجاع 
إكتشاف موطنها  مليون دوالر التي تمكنوا من 811مليون دوالر من أصل مبلغ  112

 .1تجميدها في البنوك السويسري و 

التي  (Google, Apple, Facebook, Amazon شركات  تإنتقد :GAFAعينة -3
بسبب التقنيات التي  ،الشيوخ األمريكي مجلسمن قبل  GAFA ـيرمز لها إختصارا ب

تستفيد بطريقة جد ذكية من التشريع  Appleتستعملها في تهربها الضريبي، إذ أن شركة 
 « cost sharing agreement»، فهو يتضمن قاعدة ضريبياالجبائي األمريكي للتهرب 

التي مضمونها أنه بإمكان الشركة توزيع األرباح والتكاليف على فروعه، وهو ما جعل 
فها الشركة في ا يحوز أغلبية الميزانية التي تصر الشركة تقوم بواسطة فرعها في إيرلند

البحوث، وهذا لغاية فقط ان تقوم الشركة بتسجيل األرباح بنفس النسبة التي تكبدتها من 
 .2للضرائبنسب  منخفضاإليرلندي  الضريبي ستفادة من النظامصاريف، من أجل اإل

 
                                                           

1
  Jacques Dalode, op-cit. 

 
2
  Jacques Fontanel, op-cit, page 6. 
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السرية المصرفية :انيلفرع الثا  

التي يرتكز عليها العمل المصرفي والعنصر الذي يقوي  السرية المصرفية ركن الزاويةتعتبر 
بإعتبار أن الذمة المالية لألشخاص الطبيعيين والشركات  ،الرابطة التي تجمعه مع العمالء

الدول ما عجل  ،تعتبر من الخصوصيات الذاتية التي يولونها أهمية بالغة في نشاطاتهم
إصدار تشريعات تلزم البنوك والمؤسسات المالية وموظفيها بتكريس السرية المصرفية ومعاقبة 

ألموال للقنوات البنكية في إخفاء مصادر ضي امبي استغاللهك هذا الحق، اال ان من ينت
يكرس مبادئ جديدة تالئم جهود تجفيف منابع جعل من المجتمع الدولي  ،أموالهم اإلجرامية
معتمدين على مبدأ الشفافية المالية الذي يتعارض والمبدأ االول، ما جعل  ،اإلجرام وعوائده

ما بين المفهومين الذين يؤثران في التشريعات الوطنية المختلفة تتباين في كيفية موازنتها 
ضعوط المتطلبات األموال األجنبية اإلستثمارية و وهما جذب رؤوس  ،معانتعاملين ال يج

الدولية، فنجد ان رجال المال غالبا ما يبتعدون عن توظيف رؤوس اموالهم في المناطق 
ذر ال نجد له والدول التي تتمتع بمستوى منخفض من السرية المصرفية، كما ان المال الق

 .1عنوانا في األنظمة المالية التي تقوم على الشفافية المالية

سوف نحاول التطرق الى مفهوم السرية المصرفية والمبررات التي يقوم عليها هذا المبدأ، 
وتبيان كيف يكون هذا االلتزام عقبة في جهود مكافحة تبييض األموال، واإلشارة الى 

 من نطاقه في سبيل الحد من الظاهرة. المبادرات الدولية في تقليص

مصرفيا  اتها عرفتبر السرية المصرفية في بداية نشأتع: مفهوم السرية المصرفية -أوال
تحكم مجال المصارف والمؤسسات المالية وتقوم سمعة البنوك على  ،تحول في قاعدة قانونية

                                                           
 .81عبد القادر، المرجع السابق، ص قيحمه بادانا  1
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فيها بعدم اإلفشاء مستوى الحفاظ عليها، ويقصد بها اإللتزام الواقع على البنوك وموظ
 .1بخصوصيات وأسرار العمالء المتعلقة بأعمالهم

يفترض من غير العميل  ويدخل في نطاق األمور الواجبة كتمانها لكونها شؤون خاصة ال
 والودائع الضمانات، والمعلومات والبيانات المتعلق بشخصه، رصيد حساب العميل :معرفتها

معامالت الزبون مع البنك أو  التي يقدمها العميل للحصول على الخدمات البنكية المختلفة،
ميزانيته أي كل ما تعلق بالذمة المالية للعميل البنوك األخرى وكدا مواعيد إستحقاق الديون، 

التي وصلت الى علم المصرفي بمناسبة أداء عمله في المصرف الذي ، وأنشطته المصرفية 
، ويشير أحد الفقهاء أن السرية المصرفية تشكل بالنسبة لموظفي البنك 2معه الشخصيتعامل 

 .3مصدرا لإللتزام وليس إمتيازا يمنح للزبون من قبل المؤسسة البنكية

تتمثل اإلعتبارات التي يستند عليها البنك في  مبررات اإللتزام بالسرية المصرفية: -ثانيا
 ثالث أوجه تخص كل من: الى رفضه الكشف عن معلومات تخص زبائنه

السرية المصرفية مرتبط بأحد الحقوق التي توليها الدساتير  الحياة الخاصة: مبرر حماية -8
والمواثيق الدولية أهمية بالغة، اذ مرتبط أشد اإلرتباط بحق اإلنسان وحريته في حياة خاصة، 

ضمن مدلول مبدأ ان  91الدستور الجزائري في مادته  وهي الحرية المنصوص عليها في
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في  ،4الحريات األساسية وحقوق اإلنسان والمواطن مضمونة

، وتعتبر 5التي تؤكدا على عدم تعرض أي فرد للتدخل التعسفي في حياته الخاصة 81مادته 
                                                           

 .828، صجريمة تبييض األموال: المكافحة والعوائق، المرجع السابقدريس باخوية،  1
 .812-812، المرجع السابق، ص العيد سعدية 2

CLAUDIA LILIANA RODRÍGUEZ ESPITIA, Le secret bancaire suisse face à l’actualité 

fiscale européenne, REVISTA DE DERECHO Y ECONOMÍA, n21, page 116. 
3
 Nicolas Reichen, Le secret bancaire en Suisse, article publiée à L’Expert-comptable suisse 

8/03, page 582. 
 .898ص دريس باخوية، المرجع السابق،  4
: ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون  من اإلعالن 81لمزيد من التفصيل إرجع المادة  5

حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك شخص و مسكنه أو مراسالته، وال لحمالت متسِ ّ شرفه وسمعته. ولكل أسرته أ
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حياة الخاصة للفرد السيما التاجر مخافة الذمة المالية واألعمال التجارية مما تدخل في ال
 منافسته من اآلخرين. 

تقوم  إن البنك والمؤسسات المالية التي تحافظ على أسرار زبائنهاللبنك:  مبرر مصلحة -3
شاء أسرارهم يؤثر على قدرتهم التجارية ف، فإالثقة التي تجمع الكيان المالي بالعمالء بحماية

 الزبون الذي يستفيد من مالية يتحصل عليها من عالقته مع ويؤدي الى خسارة البنك لموارد
فقدان عنصر الثقة يؤدي الى تشويه سمعة البنك مختلف خدمات المؤسسة المالية، كما أن 

 .1وخسارته لزبائن في المستقبل

 المرفق البنوك والؤسسات المالية خدمة ؤديت في فسلفة القانون مبرر المصلحة العامة:  -2
ت الدولة عن اداءها لمؤسسات خاصة أو عمومية ذات طابع إقتصادي، التزام تنازل ،العام

هذه األخيرة بالسرية المصرفية يحسن من صورتها على الصعيد الخارجي ويجذب رؤوس 
األموال إستثمارية التي تؤثر باإليجاب على اإلقتصاد الوطني، فيعرف في مصطلحات علم 

النظام المالي بتسريب  فيان"، مجرد زعزعت الثقة جبقتصاد أن رأس المال اإلستثماري "اإل
 .2المعلومات يدفع بها الى الهروب خارج اإلقليم الذي ال يوفر األمان

تعتبر سويسرا ولوكسمبورغ أحسن الدول إلتزاما بالسرية المصرفية، وكانت الى حد غير بعيد 
عامالت البنكية المذات طابع مطلق، جعلها دولة البنوك بإمتياز رغم صغرهما، تمر ثلث 

                                                                                                                                                                                     

-https://www.un.org/ar/universal-declaration-human  وثيقة محملة من موقع  التدخل أو تلك الحمالت
rights/ ). 

، جليلة مصعور -.11، ص السابق المرجع ،القادر عبد باقي حمه دانا -.811، المرجع السابق، صالعيد سعدية 1
،  8بجامعة باتنة  11/12/1182مسؤولية البنك عن اإلئتمان المصرفي في القانون الجزائري، مذكرة دكتوراه نوقشت بتاريخ 

  .912ص
 .919جليلة مصعور، المرجع السابق، ص  2

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
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، فيما البنوك في لبنان هي األخرى من المؤسسات 1البنوك السويسرية  عبر احد مؤسسات
دارة األموال تصنفالرائدة عالميا في السرية وجعلها تكسب الثقة و  غالبا ، و مركزا لإلدخار وا 

انين فان التشريعات ال تنظم تفاصيل السرية المصرفية بل تنص على المبدأ في أحد القو 
المتعلقة بالبنوك، وتبقي مسألة التفصيل الى عقود النموذج التي يصدرها البنك وتعرض على 

 .2العميل لتبيان مدة قبوله ما يمكن إفشاؤه من معلومات عن أعماله البنكية

في حماية السرية  السرية المصرفية ستندت النموذج السويسري في السرية المصرفية:-ثالثا
من الدستور الفيدرالي الذي كرس حق المواطن في حماية حياته  89المصرفية الى المادة 

من القانون  11وفق المادة  ذمة المالية أحد عناصرهاال تفاصيلالخاصة والعائلية، وتعتبر 
 اقدسيا نموذج السرية المطلقة وتعطيها طابع تعتمد المصارف السويسرية  وفي ذلك ،3المدني

م للبنوك وصناديق ظالمن وكرس القانون الفيدرالي السويسري ، 8891منذ صدور قانون 
المسؤولية الجزائية للموظف في الجهاز المصرفي مهما كانت صفته  19في مادته  اإلدخار

الذي قام بإفشاء سر إئتمن عليه أو إطلع عليه و  ،  موظف بسيط، مدير، مراقب، مصفي...(
 شياذا تصل العقوبة الى ثالث سنوات حبس وغرامة مالية، فيما إذا كان مف ،بسبب وظيفته

للبنك  ات، مع وجود إستثناءفرنك سويسري  121.111السر غير متعمد فالعقوبة تصل الى 

                                                           
اس السرية المتعلق بالبنوك وصناديق اإلدخار هو أس 8891فمبر و ن 11يعتبر القانون السويسري الصادر بتاريخ  1

، وتضمن تجريم اإلفشاء بالسر المصرفي، ويعود السبب 8892مارس  8ودخل حيز النفاذ في  ،المصرفية في هذه الدول
/ رغبة المواطن السويسري في إخفاء أمواله لتجنب الضرائب المرتفعة التي عرفتها سويسرا بعد الحرب 8التاريخي لظهوره: 
فرنسيين / ضغط التيار اليساري الفرنسي على الحكومة للحصول على معلومات حول رؤوس األموال ال1العالمية األولى. 
 8891مليار فرنك سويسري في ثالث فروع سويسرية تعود لفرنسيين أرادو التهرب ضريبيا في أكتوبر  1بعد قضية حجز 

/ إصدار أدولف هتلر لقانون ألماني للشفافية ويجرم بقساوة 9ومحاولة إبرام إتفاقية ثنائية للتعاون القضائي رفضتها سويسرا 
 الخارج. أنظر: تملك األلمان لحسابات وأموال في

Claudia Liliana Rodriguez Espitia, Le secret bancaire suisse face à l’actualité fiscale 
européenne  Revista De Derecho Y Economia, n 21,page 115. 

 .11ص، السابق المرجع القادر، عبد باقي حمه دانا 2
3
 Fabrice Welsch, Secret bancaire un devoir de discrétion, Interview publiée à revue 

Génération plus, Décembre 2001, page 41-42 
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في خرق السرية المصرفية للعميل في حالة أولى متعلق في طلب الزوج عند الطالق وفق 
قاض ان يمنح لها معلومات حول مداخيل الزوج، من القانون المدني من ال 891المادة 

 1فقرة  912والثاني متعلق بتبييض األموال نص عليها قانون اإلجراءات الجزائية في مادته 
أو حالة تبادل المعلومات الدولي كما الذي  ،من قانون تبييض األموال السويسري  8والمادة 

 .1اإلقتصاديةالتعاون والتنمية  ةمع منظم 1118وقعته سويسري سنة 

إن إحترام الدولة والبنوك السويسرية للنطاق الفردي للزبون في البنوك وتشددها في مبدأ 
بها الى إستقبال جزء هام من الثروة العالمية لألفراد الخواص قدرتها  أدى ،السرية المصرفية

الى ظهور ويعود الفضل في ذلك  ،2مليار فرنك سويسري  9128بحوالي  1111دراسة سنة 
حسابات غير تقليدية لدى البنوك، عبارة عن حسابات وخزائن مرقمة ال تظهر المعلومات 
الخاصة بالزبون في العمليات البنكية والتحويالت واإليداعات، وال يعرفها اال عدد محدد من 

، وكان يستعملها غالبا رجال السياسة، كما ظهرت كذلك للوجود حسابات 3موظفي البنك
، وهي عبارة عن حسابات ال يعرف موظفي البنك وال مديره صاحب (B)معروفة بالصيغة 

اب، ويقتصر األمر فقط على وجود إقرار من محام أو وكيل بمعرفته هوية الشخص الحس
لكن كما يسمح القانون السويسري فتح الحسابات بأسماء مستعارة ، المالك الحقيقي للحساب

 .4ئة قليلة فقطفحسر في البنك يعلم بهوية الشخص الطبيعي اال انها تن

تشديدا لنطاق السرية المصرفية عمل القانون السويسري على توسيعها من حيث المجال 
من  9النطاق الموضوعي واألشخاص المكلفين بهذا اإللتزام، فنصت الفقرة  vالزمني على غرا

من القانون السويسري على أن اإلخالل بإلتزام السر يبقى قائما حتى ولو إنتهى  19المادة 
 التكليف بالوظيفة أو ممارسة المهنة.

                                                           
1
 Nouar Mohammed, op-cit, page 47. 

2
 Claudia Liliana Rodriguez Espitia, op-cit ,page 115. 

3
 Ibid, page118. 

 Fabrice Welsch, op-cit, page 41 - .29، ص  السابق المرجع ،القادر عبد باقي حمه دانا 4
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يعط القانون السويسري االستثناء عن اإللتزام بالشرية المصرفية بإعطاء معلومات عن 
حسابات الزبون بإذن من العميل أو موكليه، وال يسمح حتى للورثة اإلطالع بل لهم الحق في 

اع بين البنك والزبون يتيح القانون وحتى عند نشوب نز المطالبة بحصة مورثهم ال غير، 
ل المعلومات الخاصة بما يتعارض ومبدأ السرية المصرفية لكن بعد أجراء السويسري بإستعما

من البنك الشهاد أمام القضاء الجنائي فيما  99موازنه دقيقة للمصالح، اذ أجازت المادة 
يخص االسرار المعهودة لديه الداخلة في القضية المطلوب الشهادة فيها، أما القضاء المدني 

 مثال   أين نجد ثالث أنظمة منها ال يمنع الشهادة ،لواليات(كانتونات  افتختلف حسب ال
ذات طابع خاص تمنح  خ(ي زيور  ، فيما الثالث بازل( ومنها من يتيح لها ذلك برن، جنيف(

، ويذهب النظام السويسري بعيدا في اإللتزام 1فقط للقاض تقدير المصالح المعنية بالشهادة
التي ليس لها الحق طلب معلومات حول  ،رائببالسرية المصرفية حتى إتجاه مصالح الض

وليس للبنوك الحق في تقديم البيانات المالية لإلدارة عن مجرد تهرب  ،الذمة المالية للزبون 
الذي يقوم على أن عبء اإلثبات يقوم على المكلف الذي هو االعلم  ،2ضريبي بسيط

بوضيعته المالية، واذا لم تقتنع ادارة الضرائب لها طلب اإلستفسار من المكلف الدي عليه 
تقديم أدلة إلثبات الوضعية الضريبية، دون ان تكون لمصلحة الضرائب طلب الوثائق مباشرة 

التصريح الكاذب وعدم فية يعتبر القانون السويسري للسرية المصر  يةمن البنوك، وحما
الذي يكون في حالة تزييف الوثائق  ال تكتسي الطابع الجنائي ،اإلبالغ مجرد مخالفة إدارية

 .3ألجل التهرب الضريبي

بالرغم من خطواتها المتثاقلة اال أن  كيف تخلت سويسرا عن السرية المصرفية المطلقة؟
شيئا فشيئا عن السرية المصرفية منذ إنطالق جهودها في مكافحة سويسرا بدأت في التخلي 

بترسانة التشريعات التي جرمت غسيل االموال في  8888غسيل االموال، وكان ذلك سنة 
                                                           

 .89دانا حمه باقي عبد القادر، المرجع السابق ، ص  1
2
 Claudia Liliana Rodriguez Espitia, op-cit, page 119. 

  Claudia Liliana Rodriguez Espitia, op-cit, p120+   89ص ،السابق المرجع القادر، عبد باقي حمه دانا 3
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ألف فرنك  811البنوك، وكذا إعتمادها مبدا مراقبة الحسابات الراكدة التي رصيدها يتجاوز 
سابات التي تتجاوز السقف المذكور اال بعد ، وعدم فتح حلم تسجل حركة تجاريةسويسري و 

، إال أن جهودها لم تكن محل تطبيق صارم من المؤسسات 1التحري عن مصدر هذه األموال
 المالية ومراقبة من الهيئات الرسمية.

 91منظمة دولية غير حكومية( منشور بتاريخ ر أعدته شبكة العدالة الضريبية  في تقري 
الصدارة في قائمة العشر بلدان المتصدر دول العالم في هذا إحتلت سويسرا  1181جانفي 
حتلت في التقرير المنشور في فيفري  ،المؤشر المرتبة الثالثة عقب جزر كايمان  1111وا 

واكد التقرير أن قيمة األصول المنقولة التي تتداولها البنوك ، 2والواليات المتحدة األمريكية
فيما وصلت قيمة هذه  بالمائة منها رؤوس أجنبية، 11ترليون دوالر  2.21السويسرية تناهز 

يملكها غير  1118بليون دوالر حسب البنك المركزي السويسري سنة  1.8االصول 
الفيديرالية إنتهجت بداية من العشرية الثانية من القرن الواحد  أن ، ويضيف التقرير3المقيمون 

خاصة في كانتونات جنيف  ،والعشرون مجموعة إصالحات شملت نظام السرية المصرفية
خفاض إ الضريبية نتيجة غن لوزيوريخ التي فقدت شيئا فشيئا مكانتها المالية والمحاصي

رهيبة مارستها عليها الواليات المتحدة الضغوط نتيجة لل وكذا ،4مستوى التدفقات المالية
دأت أين ب ،بيو واإلتحاد األور  5ممثال في الكونغرس األمريكي واللوبي اليهودي األمريكية

 OCDEتعاونها مع المنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية  1189الحكومة الفيدرالية في يونيو
، هذا (AIA  المصرفية للمعلومات التِّلقائي التباُدل حول معيارية شروط وضع في ومساهمتها

                                                           
 .819السيد عبد الوهاب عرفة، المرجع السابق، ص  1
 1111فيفري  88، منشور بتاريخ التقّدم بعض احرازها رغم األموال إلخفاء مهما مركزا تزال ال سويسرامقال بدون ناشر،  2

 .88:81 الساعة على 1111 ماي 19 بتاريخ عليه إطلع، https://www.swissinfo.ch/ara/business أنظر:
بكلية الحقوق  1189سبتمبر  88بلعيد جميلة، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، مذكرة دكتوراه نوقشت بتاريخ  3

 .991والعلوم السياسية لجامعة مولود معمري تيزي وزو، ص
4
 Claudia Liliana Rodriguez Espitia, op-cit, page115. 

 .811وسيم حسام الدين األحمد، المرجع السابق، ص 5

https://www.swissinfo.ch/ara/business
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بسبب  قلص قيمة األموال المنقولة المودعة لدى بنوكهامن جهة ومن جهة أخرى نتيجة ت
، اال أنه إعتبرها غير كافية بإعتبارها Swiss Leaks1شوه السمعة العالمية وفضيحة ت

 بيضاء أموالبحيث أصبحت هناك:"  ،كرست تمييزا في المعاملة بين الشمال والجنوب
 وا عتبر ، 2"والنامية الضعيفة للدول( فاسدة  سوداء وأموال والقوية، الغنية للبلدان( نظيفة 
تفاديا لفقدان سويسرا  الُمناسب الوقت في استراتيجيتها غيرت أن سويسرا برونيّتي آيوم خبيرال

 المتعلقة الدوليةاإلتفاقية  على 1181 عام وقعت ، أينمركزها الريادي بإعتبارها مركز للمال
 تمو  1182 عاميها عل الفدرالي البرلمان وافقو  ،المصرفية للمعلومات التلقائي بالتبادل
 8المفعول إبتداءا من  ةساري توأصبح 1182 عام في رسميا المعاهدة على الّتصديق
لتزمت  ،1189جانفي  معيار  سيما الضريبية باإلجراءاتطبقة في الم الدولية بالمعاييروا 

، تقوم CRS)3Common Reporting Standard  التبادل التلقائي للبيانات المالية
السلطات الضريبية السويسرية مرة في السنة بإرسال بيانات الحسابات واألموال بموجبه 

المنقولة األجنبية المودعة في كافة بنوكها الى السلطات الضريبية للبلدان األصلية، مع 

                                                           
تراوحت  1182الى  1112اكدت دراسة أجراها المصرف المركزي السويسري فقدان أموال مودعة في الفترة ما بين سنة  1

س فيما رؤو  مليار فرن سويسري مصدرها بلدان العالم المتقدم، 111.111 أقل من الى 211.111 أكثر من ما بين
مليار فرنك  91.111مليار فرن سويسري الى  12.111األموال التي مصدرها البلدان النامية إنخفض في نفس الفترة من 

 بتاريخ عليه إطلع  https://www.swissinfo.ch/ara/businessالمصرفية/ _السرية_تودع_سويسرا أنظر: سويسري 
 .88:11 الساعة على 1111 ماي 19

+ مقال  1181جانفي  91ع.ع، سويسرا هي المركز المالي األّول عالميا في السرية المصرفية ، مقال صادر بتاريخ  2
منشور  "السوداء األموال على مستقبال سويسري  مصرف أي ُيراهن لن" للمعلومات التلقائي التبادل ، بعنوانكايزر ندرياسأل

ماي  19يه بتاريخ لعإطلع  https://www.swissinfo.ch/ara/business الموقع:، على  1182ديسمبر  11بتاريخ 
 .81:11الساعة  على 1111

3
 Mamadou Dial Diallou, Op-cit, page 323. 

https://www.swissinfo.ch/ara/business
https://www.swissinfo.ch/ara/business
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سويسرا المالذ اآلمن ما أبقى لشروط حماية المعلومات وأمنها، إشتراط توفر الدول المقابلة 
 .1وعة القادمة من الجنوبغير المشر  لألموال

سرية المصرفية بعد ثالث لإنهيار جدار برلين الحامي ل قبل هذه المرحلة عرفت سويسرا
تعرض مصرف  منها، في أمريكا سبب لبنوكها خسائر فادحةسنوات من النزاعات القضائية 

في مساعدة  من القضاء األمريكي الى إدانة 1118 عام UBS السويسرية المصارف اتحاد
 ،وغيرها من القضايا دوالر مليون  911 قدرها غرامة دفعو  ،أمريكيين على التهرب الضريبي

 تبادل اتفاق الى الموافقة على 1181 مارس 2 في السويسري  الشيوخ مجلسدفعت بداية 
بالغة  ثم تلته توقيع إتفاقية ،األمريكية المتحدة الواليات مع المجمعة المصرفية البيانات

 الضريبي اإلمِتثال قانون يعرف ب ،1181 األهمية مع الواليات المتحدة األمريكية في جويلية
منع تطبيق اإلزدواج ، يFATCA بـ اختصارا المعروف الخارجية األمريكية الحسابات على

ألزم البنوك السويسرية والمؤسسات  ،الضربي وعدم تطبيق اإلقتطاع الضريبي من المصدر
 األجنبية الخاضعين القانونية والكيانات زبائنهمل المصرفيةتقديم المعلومات والبيانات  المالية
، إمتثلت السلطات 2األمريكية الضرائب مصلحة إلى تلقائيا المتحدة الواليات في للجباية

                                                           
ل لألموال القذرة القادمة من دول الجنوب ، مقال  Samuel Jaberg امويل جابيرغس 1 ، تبقى سويسرا الَمالذ الُمفضَّ

إطلع عليه بتاريخ   https://www.swissinfo.ch/ara/businessعلى الموقع:   1182نوفمبر  89منشور بتاريخ 
 . 88:11على الساعة  1111ماي  19

 89! ، منشور بتاريخ المركز المالي السويسري.. عمل ال يتوقفحديات الشفافية الضريبية إصالُح تأندرياس كايزر،  2
، منشور وواشنطن برن  بين الضريبي النزاع حل طريق على هامة خطوةومقال لنفس المؤلف بعنوان:   ،1182جانفي 
ماي  19إطلع عليه بتاريخ   https://www.swissinfo.ch/ara/businessالموقع:  ، على  1181مارس  88بتاريخ 
 .88:82على الساعة  1111
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مع الواليات المتحدة  1182السويسرية ونظامها البنكي باإلمتثال للمعيار إبتداءا من سنة 
 .1إتفاقية أخرى  11وتلتها إبرام األمريكية 

أصبحت قائمة الدول التي تتبادل معها سويسرا المعلومات المصرفية تتسع،  1181منذ 
، ومعه بدأ إحدى أهم عوائق وتفقد السرية المصرفية معها أصوارها المحصنة في هذا البلد

كافة دول العالم  أمال في تطبيق هذا المعيار مع ،مكافحة تبييض األموال تتالشى شيئا فشيئا
، وفي نفس السياق يؤكد الخبير في الضرائب الثالث التي تعد بؤرا لغسيل األموال بإمتياز

M.Berdoz  بأن سويسرا تخلت نسبيا عن السرية المصرفية بسبب الهجمات القانونية التي
القطب المالي مكانتها الرائدة في القطاع المالي الى  سببت لها فقدانوالتي  ،تلقتها مؤخرا

 . 2سنغافورةالجديد 

يقتضي الوسط  :ضرورة الموازنة بين السرية المصرفية ومكافحة تبييض األموال -رابعا
المصرفي والمالي ضرورة الحفاظ على الحق في الخصوصية الزبون في تعامالته مع 

ن ينص وعدم تسريب المعلومات المتعلقة بشؤونه المالية واإلقتصادية الى خارج م ،البنوك
عليه القانون، ولذلك سعت التشريعات الوطنية الى التقييد من مبدأ السرية المصرفية حتى ال 

لتوصيات اإلتفاقيات يكون مطية لعمليات غسيل األموال من جهة، ومن جهة أخرى تطبيقا 
أجمعت على عدم إتخاذ السرية المصرفية سبب لرفض التعاون الدولي  إذ الدولية المختلفة،

من أجل حصرها وتجميدها ومصادرتها   المادة  ،فيما يخص تتبع مسار العائدات اإلجرامية
من اإلتفاقية  82المادة  –من إتفاقية باليرمو  81و 9المادة  –من إتفاقية فيينا  1فقرة  2

من إتفاقية ستراسبورغ  1و9و1المواد  -مكافحة اإلرهابالعربية لمكافحة غسيل األموال و 

                                                           
، منشور  199العدد  بشير النقيب، المعيار الدولي لإلفصاح المشترك في المسائل الضرائبية، لدراسات واالبحاث والتقارير 1

عة على السا 1111ماي  11إطلع عليه بتاريخ  https://uabonline.org/arعلى موقع إتحاد المصارف العربية، 
81:11. 

2
 Vanessa Dascher, Conséquence de l’assouplissement ou la disparition de secret bancaire en 

suisse, thése bachelor HES, 19 Aout 2011 à Haute école de gestion de Geneve , page 43. 
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، وحتى توصيات مجموعة العمل المالي في التوصية الرابعة أكدت على بند أن 1(8881
أن ال  ،سسات المالية المتعلقة بسرية المعلوماتيتعين عليها عند تشريع قواعد المؤ البلدان 

 .2نية بغسيل األموالتشكل عائقا لتوصيات اللجنة بخصوص اإلجراءات المع

كان لزاما على  ،سبل مكافحة تبييض األمواللوحتى ال تكون السرية المصرفية عائقا 
إعفاء موظفي البنوك من أي متابعة جزائية أو إدارية عند قيامهم بواجب اإلخطار  التشريعات

تنفيذ العمليات البنكية لمدة قصيرة ريثما تتأكد  ، والذي تعطل أحيانابالعمليات المشبوهة
السلطات الرقابية من مشروعية مصدر االموال، حماية لعدم إستعمال بنوك والمؤسسات 

حقهم في  بحمايةالمالية في اإلجرام وكذا منع إكتساب المجرمين حصانة مصرفية متذرعين 
يقدم على المصلحة الخاصة الخصوصية، إذ ان المصلحة العامة وحق الدولة في الرقابة 

 ،تشكل أي تهديدا لسرية الحسابات الللعمالء، سيما ان إجراءات مكافحة غسيل األموال 
المسؤولية الجزائية واإلدارية  يتحملون أن ممارسي هذه الرقابة هم كذلك مؤتمنون و  بإعتبار

 .3عند إفشاء أي معلومات شخصية

 الفرع الثالث: العوائق المصرفية األخرى 

اني السياسات الدولية والوطنية عبر العالم من عقبات ثانوية أخرى على خالف السرية تع
أي الوسائل  ،، ترتبط بالجانب اللوجستيكي للقطاع المصرفيضريبيةالمصرفية والجنات ال

عدم ترك مجال المادية والبشرية التي توفرها المؤسسات المالية والبنكية في مواجهة تحدي 
أن أكبر المراكز  4للولوج الى منظومتها، وفي ذلك يشير الخبير رالف الينرلتبييض األموال 

لتبييض األموال  نيويورك ولندن( ال تعتمد السرية المصرفية في انظمتها وليست  العالمية

                                                           
 912، صالمرجع، دراسة مقارنة(  دريس باخوية، جريمة غسل األموال ومكافحتها في القانون الجزائري  1
 .921ليندا بن طالب، المرجع السابق، ص  2
 .918-912دريس باخوية، المرجع السابق، ص  3

 خبير عالمي مختص في محاربة النشاطات المصرفية غير المشروعة. 4
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بطبيعتها مالذات ضريبية، تعرف أرقاما هائلة في غسيل األموال القذرة، ويرجع ذلك الى 
لمالي والصرفي، وتوصلوا الى نتيجة أن السرية المصرفية تعيق التعقد الذي يصيب نظامها ا

إجراءات الكشف والتحقق من العمليات المشبوهة اال ان عدم متانة النظام المصرفي يؤدي 
 .1الى تزايد تدفق المال اإلجرامي فيه

  8و 2في مادتها  8811ركزت إتفاقية فيينا : وحدات اإلستعالم المالي فعالية -أوال
خاليا  على ضرورة أن تتخذ الدول التدابير واإلجراءات التشريعية من اجل 18والتوصية 

تختص بتلقي اإلخطارات عن العمليات المشبوهة وعن المعلومات المتعلقة  ،اإلستعالم المالي
االموال، وأن تمكن الدول هذه الخاليا من الدخول في الوقت الذي تريده الى  بتبييض

، اال أن 2حوزها السلطات اإلدارية والقضائية من اجل ممارسة مهامهاالمعلومات التي ت
التجارب والدراسات بينت أن هذه الخاليا لم تاخذ مكانتها ومركزها الذي تستحقه في إطار 
جهود المكافحة، خاصة في جانب فعاليتها في تتبع العمليات وتمكنها من المعلومات الالزمة 

تحمل المسؤولية  با ما ترسل لها إخطارات من اجل درء شبهةمن المؤسسات البنكية التي غال
اإلدارية أو الجزائية، إذ ان البنك من له الدور اإليجابي لعالقته الوثيقة بالزبون ومعرفة أسرار 
شؤونه المالية نتيجة لعامل الثقة الذي يجمعها، فهي عملية تقصير من البنوك في إعداد 

تتجاهل المصارف إعداد اإلخطار، كلها عوامل قلصت من  إخطارات كاملة المعلومة وأحيانا
الملفات التي تعرضها خاليا اإلستعالم المالي للمالحقة والمتابعة القضائية، كما أن غياب 
التنسيق بين مختلف الهيئات المتداخلة في مكافحة تبييض األموال والخلية حال دون تعزيز 

 .3دور الرقابي الذي يلعبه

                                                           
 .218نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص  1
 .11العمل المالي، المرجع السابق، ص من توصيات مجموعة 18للتفصيل أكثر راجع التوصية  2
 .188حسان عبد السالم، المرجع السابق، ص  3
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من إتفاقية فيينا في  81المادة  تنضمت  الجهاز الرقابي الداخلي للبنوك:ضعف  -ثانيا
فقرتها التاسعة إلزاما يخص التجارة الدولية للكشف على الصفقات المشبوهة وتسهيل مالحقة 
المجرمين، من خالل حث الدول على ضرورة إنشاء أجهزة رقابة متخصصة، وبذلك 

الهيئات المعنية بالدرجة األولى في مراقبة  المؤسسات المالية والبنوكأصبحت تعتبر 
، وفي ذلك 1الدور البوليسي والمحقق الجنائيمشروعية التدفقات المالية، وأصبحت تتحمل 
 تعتمد على نوعين من اآلليات أو الميكانزمات:

: هي عبارة عن تطبيقات إلكترونية تسمح بمراقبة التحركات المالية البرامج المعلوماتية -8
الداخلية والخارجية، وتتأكد من مشروعيتها ومسارها وطرق إستخدامها، وتزود الخلية المركزية 
بالمعلومات الالزمة، اذ تضمن عمليات اإلتصال السري بالمؤسسات المالية والبنكية وتجميع 

في  Austracفقات المالية ومراقبة حركتها، من أمثلتها برنامج وتحليل المعلومات حول التد
في الواليات المتحدة األمريكية،  Currency Transaction Reports (CTR)أستراليا و

الدول النامية، فيما الدول المتقدمة التي إستحدثت هذا النوع  تطورها وهذه البرامج لم تواكب
إكتشاف كل عملية يمكن كل فيه مركزا معلوماتي من التطبيقات لم تصل في الحد الذي تش

  .2لتبييض األموال في المسار البنكي

 إهمالتعاني جهود مكافحة تبييض األموال من كفاءة موظفي القطاع المصرفي:  -3
 بسبب:في غسيل األموال  الوقاية من إستعمال أنظمة البنوكالجانب البشري تطبيق إلتزامات 

المؤسسات المالية والبنوك عن دورهم في المراقبة والتعاون مع هيئات تخلي الموظفين في  -
الذي يمكن من تجنب مخاطر الوقوع  ،الرقابة من خالل تطبيق بروتوكول إعرف عميلك

                                                           
 .891، ص المرجع السابقلعشب علي،   1
 .219صالسابق،  عالمرج، عبد العزيز شافي نادر 2
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تبييض األموال، أو إلتزام اإلخطار عن العمليات البنكية والصفقات المشبوهة الى وحدة 
 .1افع التستر عن المجرمين، وهو إخالل قد يكون بداإلستعالم المالي

ضعف تكوين العاملين في التعرف على الصفقات المشبوهة والذي يتطلب خبرة ودراية  -
كبيرة في مجال المال واألعمال وأساليب تبييض االموال المتطورة بسرعة من جهة، ومن 

الوطنية جهة أخرى ضرورة تلقي دورات تكوينية محليا ودولية في مؤسساتهم حول القوانين 
العمليات غير -العمليات النقدية-والخبرات األجنبية، تشمل موضوعات فتح الحسابات

 .2عمليات ذات طابع غير مصرفي-النقدية

 السيادة ة مبدأالفرع الرابع: عقب

عرفها الفيلسوف  ،في القانون الدستوري والدولي من أقدم وأهم النظريات ادةمبدأ السييعد 
بأنها:  8292المنشور سنة  " ة كتب عن الجمهوريةكتابه " ستفي   J.Bodin جون بودان

المعترف بها والمسيطرة على القوانين دون تقييد قانوني،  العليا الدولة سلطة هي السيادة" 
، فيما عرفتها محكمة العدل  " ماعدا القيود التي تفرضها القوانين الطبيعية والشرائع السماوية

" السيادة بحكم :بانها 8818كورفو" سنة  "مضيققضية  قرارها بخصوص الدولية في
الضرورة هي والية الدولة في حدود إقليمها والية ضرورية إنفرادية ومطلقة، وأن إحترام 

، 3" فيما بين الدول المستقلة يعد أساس جوهريا من أسس العالقات الدولية اإلقليميةالسيادة 
ة الحاكمة وتنفيذها لقوانينها الداخلية على بمعنى بسيط أن السيادة تقتضي ممارسة السلط

، ويعد مبدأ عدم التدخل في من الغير في سلطاتها تدخللإقليمها وأفراد الشعب دون السماح ل
وتأثر في العصر الحديث الذي ساده  ،الشؤون الداخلية للدول أهم مظهر من مظاهر السيادة

                                                           
والعلوم  بن عطية لخضر، فعالية المنطومة التشريعية لمكافحة تبييض األموال في الجزائر، مقال نشر في مجلة الحقوق  1

 .181، المجلد األول، ص12اإلنسانية، العدد 
 .292-218، ص السابق المرجع شافي،نادر عبد العزيز  2
، كلية 1119/1111أميرة حناشي، مبدأ السيادة في ظل التحوالت الدولية الراهنية، رسالة ماجيستير، نوقشت بتاريخ  3

 .81، صقسنطينة الحقوق جامعة منتوري 
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ولية حقوق وحريات األفراد، وجعل تقارب الدول من خالل اإلتجاه نحو تغليب المصلحة الد
المبدأ ينحسر في إطالقه ويرضخ لمتطلبات العالم الحديث الذي يقوم على مسألة التعاون 

" تحرك جماعي لألطراف الدولية إال الدولي في التنمية واإلزدهار، فالتعاون الدولي ما هو 
ر  ادة ورغبة وقدرة من المعنية به، وهذا الشعور الجماعي يفترض ضمنيا  وجود إستعداد وا 

الفاعلين الدوليين بشكل جدي ومنسجم يسهل التدخل في الحياة اإلقتصادية للدول المرتبطة 
بهذا التعاون، ولعل هذه المبادرات المتعددة األطراف أو ثنائية تضمن تحقيق حقوق متساوية 

   .1لألطراف"
تبييض االموال من الميادين التي فرضت  ومنهايعتبر موضوع مكافحة الجريمة المنظمة 

تعقد  طلبلظاهرة التي تعدت حدود الدول، وتمن أجل مكافحة اضرورة التعاون  الدولي 
تظافر جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء عليها، واهم ما يتطلبه التعاون هو  أساليبها

لمختصة، بين السلطات ا تسليم المجرمين وتنفيد األحكام الجنائية، وكذا تبادل المعلومات
ليس من السهل تنفيذه بالسرعة المطلوبة نظرا لتحفظ الدول على وهو مايثير حفيظة الدول إذ 

 تسليم مواطنيها للدول األخرى لمحاكمته او تنفيذ محكوميتهم وتمسكها بمبدأ السيادة.

التعاون الدولي  : تعتبر السيادة أهم عقبة فيتنفيذ األحكام الجنائية وتسليم المجرمين -أوال
بشكل عام، ومكافحة تبييض األموال على الخصوص إذ أن الدول ترفض تنفيذ حكم اجنبي 

بغسيل االموال لهذا  ىالدولية التي تعن اتاإلتفاقي ق على أفراد شعبها، وبالرغم من تطر 
اال أن اإلشكال مزال قائما سواء من ناحية  ،2إتفاقية باليرمو( –الجانب  سيما إتفاقية فيينا 

بهذه السندات وتمسك الدول  أو عدم اإلقرار ،طول اآلجال في التنفيذ بين الدول المتعاونة
د يم المجرمين، التي بالرغم من تشد، وهو ما ينطبق كذلك على مسألة تسلضاءها الوطنيقب

األمم المتحدة  منظمة راا، وأصدوالتفصيل في بنوده اإلتفاقيات الدولية على هذه المسألة
                                                           

 .22، صنفسه المرجع 1
معارف، مطاري هند، اإلشكاالت التي تعترض تنسيق الجهود الدولية في مكافحة تبييض األموال، مقال نشر في مجلة  2

 .189، ص 1189جوان   11السنة الثانية عشر، العدد 
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، إال أنها 1المتحدة لألمم العامة الجمعية طرف من المعتمدة التسليم بشأن نموذجية عاهدةم
بقيت تثير عديد اإلشكاالت تحد من اإلسراع من وتيرة قمع المجرمين المتورطين في تبييض 

الوطنية يثير من حفيظة فمسألة تطابق إزدواج التجريم والعقوبة بين التشريعات األموال، 
الدول في تسليم المجرمين، ونضرب مثال على ان بعض الدول ال تعتبر من التهرب 

  تجعل من التسليم أمرا مستبعدا تتمسك ،الضريبي جريمة أصلية لجرائم تبييض االموال
ا أن من إتفاقية باليرمو بعدم تنفيذ اإللتزام إلنتفاء إزدواجية التجريم، كم 81لمادة الدول با

لت فأغ ،مسألة تسليم شخص يحمل جنسية مختلفة عن الدول الطالبة التسليم ومتلقية الطلب
عن تنظيمها اإلتفاقية الدولية ويسهل من إحتماالت فرار المجرمين الى دول أخرى تفاديا 

من  82فالمادة  لتسليمهم من قبل بلدانهم األصلية، وتضاف لها مسألة تعدد طلبات التسليم
النموذجي تمنح للدول متلقية الطلب الحق في تحديد المستلم وفق لما تراه مناسبا من التشريع 

 .2دون تحديد معيار معين، وهو امر بالغ الخطورة في إعاقة جهود المكافحة

تبادل المعلومات بين وحدات اإلستعالم  :والمساعدة القانونية تبادل المعلومات -ثانيا
التعاون الدولي  يدخل ضمنومختلف الهيئات التي تعني بمكافحة تبييض األموال،  المالي

عن طريق تبادل المعلومات المتعلقة بمسار التدفقات المالية غير المشروعة عبر األنظمة 
المصرفية للدول، أو األساليب التقنية الحديثة المستعملة، أو كشف شركات الواجهة 

تبييض األموال، إال ان الواقع الدولي أظهرته تقارير األمم  واألوفشور يساعد في حصر نطاق
المتحدة عن وجود دول تشجع وتغض الطرف عن األموال غير المشروعة المتدفقة من دول 
النامية الذي يسودها الفساد اإلداري والمالي، وال يتم في الغالب مشاركة وتبادل المعلومات 

                                                           
أنظر الموقع:  8881ديسمبر سنة  81بتاريخ  A REF/45/116صدر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم / 1

www.un.org 
 .182مطاري هند، المرجع السابق، ص  2
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ن اإلتفاقيات الدولية في هذه المسألة إعتمدت كما ا، 1حول رؤوس األموال غير المشروعة
وهو ما يخلق تباين في تطبيق  ،على تبادل المساعدة القانونية وفق التشريعات المحلية

اإلجراءات وقوانين السرية المصرفية تحول تعقب وضبط العائدات اإلجرامية أو أدلة البحث 
 .2والتحري 

                                                           
 1181بوبعاية، دور منظمة األنتربول في مكافحة جريمة تبييض األموال،  العدد العاشر جوان  لرحماني ياسين وكما 1

 .988-981المجلد الثاني، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، ص 
 .181مطاري هند، المرجع السابق، ص  2
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تقتلصتدية تلوورت ي  اإلسيتسية و اللصحاحتت عديد اال 6891إنتهجت الجزائر بعد أحداث أكتوبر 
، إرتكزت عوى إنتهتج الديمقراطية والتعددية 6898دستور سنة القتنون األستس  لولود، تعديل 

نحو السوق الحرة ودعم اإلستثمترات  ينتتت  اإلتقتلصتداإلالحيتة السيتسية، و  الحزبية ي  تسيير
تجت  اإلالختلصة المحوية واألجنلية وتقويص من تدخل الدولة ي  التجترة واللصنتعة والتحاحة، و 

دور الدولة الضتبطة بعد ان كتنت دورهت لإمتيتز تدخويت ومحتكرا لألنشطة السيتسية نحو 
 واإلتقتلصتدية. 

العولمة متمثوة ي  الرغم من هذ  اإللصحاحتت الت  يرضتهت التغيرات العتلمية أنه وعوى إال 
وثورة تكنولوجيت اإلتلصتالت، إال ان الدولة عمومت ومن وراءهت السوطة ي  الجزائر ال تتخوى عن 

 منهتة ي  متهوم القتنون الدستوري، طة والت  تعلر عن ظتهرة السيتدبعض األدوار المنو 
لجريمة وتسويط الجزاء احد جوانلهت، أين تستأثر الدولة بمحتربة االنحرايتت السووكية مكتيحة ا

ومنهت مت نتج عن اإللصحاحتت اإلتقتلصتدية المنتهجة لداية التسعينتت من خحال عن القتنون، 
يتح مجتل تديق اإلستثمترات الختلصة ورؤوس األموال، أين استغوهت جنتة مجتل األعمتل لتغيير 

مشروعية بعض أموالهم من خحال إدختلهت ي  الدورة اإلستثمترية ي  الدول النتمية، لصورة عدم 
 وكسب رؤوس اموال نظيتة الملصدر تشكل أربت  مت تم جنيه من المشتريع.

لم تتسترع وتيرة مكتيحة تلييض االموال ي  الجزائر الى أن لصدر القرار األمم  عن مجوس 
والذي دعى ييه الدول الى تجتيف ملصتدر ، 8226نويملر  89لتتريخ  6131رتقم  االمن 

بتلواليتت المتحدة األمريكية، وألصدرت الجزائر ترستنة  8226تمويل اإلرهتب بعد أحداث سلتملر
الدولية ومحتربة الجريمة الدولية  بتلتزامتتهتمؤسستتية ي  سليل الويتء أنشأت آليتت من القوانين و 

ومنهت تلييض األموال، وسوف نحتول ي  هذا البتب تسويط الضوء عوى سيتسة الجزائر ي  هذا 
 المجتل وتطورهت الكرونولوج ، وتقييم هذ  السيتسة مقترنة بتلمعتيير الدولية والواتقع.



الجزائر في مكافحة تبييض ألاموال سياسةالباب الثاني:   

 

223 
 

 األموال تبييض مكافحة في الجزائر جهود الفصل األول:

جزائر وحدة من المنظومة الدولية الت  تتشترك وتتتتعل ييمت لينهت من أجل التعتون لإعتبتر ال
إلنتهتج الجزائر منذ استقحالهت سيتسة انتتتحية عوى نظرا تبتدل الخلرات، و ل ي  شتى المجتالت

ألصدرتهت  الت العتلم الخترج ، كتنت الجزائر سبتتقة الى التلصديق عوى مختوف المواثيق الدولية 
ازدهتر الدول ومستعدتهت عوى تجتوز التقر  ، والت  تعتلر هيئة دولية هديهتاألمم المتحدةهيئة 

ي  مختوف المواضيع، منهت مت هو دولية المعتهدات لإستخدام عدة آليتت منهت الوالجريمة، 
  لمحتربة الجريمة المنظمة والعتلرة لوحدود كمت يلصونت  ي  البتب األول من المذكرة. مخلصص

جريمة تلييض االموال أحد الجرائم الدولية المنظمة العتلرة لوحدود والت  لقيت إهتمتم واسع تعتلر 
النظير لداية من أواخر الثمتنينتت من القرن المتض ، لمت ألرز  بتحثوا عوم اإلتقتلصتد واإلجتمتع 

عوى  الت  تنختض ييهت الرتقتبة ، سيمت توكاللودان عديد خطيرة ي ال هتالجنتئ  من تتش  آثتر 
عموت الجزائر كغيرهت من الدول عوى  لتتتدي ذلك تديقتت األموال ذات الملصدر غير المشروع،

محتربة هذ  الظتهرة، كمت أنشتت هيئتت متخلصلصة تعنى  من أجلسن مجموعة من القوانين 
 بتإلشراف عوى مختوف الميتدين المتعوقة بتلوتقتية ومكتيحة جريمة تلييض االموال.

يعلر عن الجهود الت  تلذلهت الجزائر ي  سليل  واآلليتت المؤسستتية وانينإن مجموع هذ  الق
محتربة الجريمة وتكييف منظومتهت القتنونية بتلمعتيير الدولية، حمتية لولود أوال، وويتءا 
اللتزامتتهت الدولية ثتنيت، وه  المنظومة الت  سوف نحتول تتلصيوهت من خحال تتلصيل اآلليتت 

، ثم اإلنتقتل الى   تموكهت الجزائر ي  هذا المجتل ي  المبحث األولعية التالقتنونية والتشري
المبحث ي  اآلليتت المؤسستتية الت  أنشأتهت الجزائر ي  سليل الوتقتية ومكتيحة هذ  الجريمة 

 الثتن .
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 المبحث األول: اآلليات القانونية في مكافحة تبييض األموال

المتربطة بمجتل بتإلتتتتقيتت الدولية عموت الجزائر ي  إطتر جهود تكييف منظومتهت التشريعية 
، عوى إيجتد من خحال دمج المعتيير الدولية المستحدثة ي  نظتمهت القتنون  تلييض األموال

سيتسية ي  المنطقة -كرسته التطورات اإلتقتلصتدية والجيو الذي توازن مت لين الواتقع المستجد
الى الخترج، والنظتم القتنون  الهش غير و  العربية الثرية، الت  عريت تديق رؤوس األموال من/

مت ديع الجزائر الى إعتدة  ،القتدر عوى مستيرة إستخدام تكنولوجيت اإلتلصتل من تقلل المجرمين
لهت تجنب أخطتر ظتهرة تلييض األموال من جهة، ومن  هيكوة نلصولصهت التشريعية بمت يضمن

جهة أخرى العمل عوى االندمتج ي  المنظومة الدولية الت  تعتمد معتيير عتلمية تسمح بضمتن 
 خطورة هذ  الجريمة العتلرة لوحدود.ومجتلهة الحد األدنى من الحمتية 

ة ظتهرة غسيل األموال الجزائر الوستئل القتنونية الحازمة لمحترب إستحدثتمن أجل ذلك 
لمعتلجة الظتهرة، من  تمرجعي تتقتنون سنتاإلجرامية، من خحال إستحداث منظومة تشريعية 

 المتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب 26-20القتنون خحال 
ل ومكتيحتهمت، تضمن الركتئز القتنونية األستسية ي  نظتم تدالير الوتقتية من تلييض االموا

ونظم التعتون المحو  ، نظم الرتقتبة واالستكشتف ،نظم اإلنذار، أهمهت: نظم معرية الزبون 
تقتنون العقوبتت والقتنون ن مختلتتهت عقوبتت لصترمة تضمنهت والدول ، وه  تدالير كرس ع

، وتطوب ومكتيحتهمت المتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب 20-26
 عوى الواتقع. أسسه المراسيم التنتيذية والتنظيمية والمقررات لتطليقالقتنون عديد 

نتنتول بتلتتلصيل كل هذ  النقتط من خحال تخلصيص المطوب األول الى تدالير الوتقتية من 
تلييض األموال، وه  لب الدراسة أين نلين الهيكوة القتنونية الموضوعتتية لونظتم التشريع  

الظتهرة، ثم نلصل ي  المطوب الثتن  الى تليتن الجزاءات  الجزائري ي  الحد والوتقتية من
 والعقوبتت الت  خلصلصتهت هذ  المنظمة القتنونية عند خرق احد تداليرهت من المكوتين لإحترامهت.
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 الوقاية من تبييض األموال تدابيرلمطلب األول: ا

المشرع الجزائري  إدراكت لخطورة آثتر أيعتل تلييض األموال والضرورة الحتمية لمكتيحتهت أتقر
 وتمويل األموال تليض من بتلوتقتية المتعوق 50-50ي  القتنون كغير  من التشريعتت األجنلية 

والمؤسستت المتلية عوى إحترامهت اللنوك  لزممجموعة من اإللتزامتت أ ،1ومكتيحتهمت اإلرهتب
عموية تطويق  ي ، والحيوولة دون إستتحتل إنتشترهت التلصدي لجريمة تلييض األموالمن أجل 

من تقلل غتسو  رؤوس األموال  تطورات الت  عريهت القطتع الملصري  لإعتبتر  األكثر إستغحاالال
ومن جهة أخرى لتأكيد القتنون عوى دور  ،من جهة ذات الملصدر غير المشروع واإلجرام 

ذ ، 2اللنوك والمؤسستت المتلية ي  تحويل االموال والسندات والقيم من و/إلى الخترج  يعدوا 
 السند القتنون  ،والمراسيم والووائح التنظيمية المتعوقة به 00-50األمر  ،تقتنون القرض والنقد
، 3المحدد لشروط إنشتء هذ  المؤسستت الت  تحدد نطتق تطليق اإللتزامتت والمرجع األستس 

 ،اإللتزامتتتطليق هذ  الشخلص  ل نطتقال 50-01رتقم  لنك الجزائر مقرريإنه ي  المقتلل حدد 
 ، حددهت محتيظ لنك الجزائر4المعتمدة ي  الجزائر مؤسستت الملصرييةتقتئمة المن خحال ضبطه 

 1( وكذا سواء محوية أو أجنلية مختوطةلنك تتوزع مت لين اللنوك العمومية الختلصة ) 05 ب
الت  تشكل الرتقتبة القلوية عوى وييمت يو  نتنتول بتلتتلصيل االلتزامتت اللنكية ، 5مؤسستت متلية

 .تلييض أموال ي  الجزائر مكتيحة

                                                           
 ، المرجع الستلق.من تليض األموال وتمويل اإلرهتب المتعوق بتلوتقتية 8220ييتري  21المؤرخ ي   26-20القتنون  1
 .32عكروم عتدل، المرجع الستلق، ص 2
شروط تأسيس واعتمتد اللنوك والمؤسستت المتلية واألجنلية  6881-26-21المؤرخ ي   26-81حدد نظتم لنك الجزائر رتقم  3

 .8222-20-28المؤرخ ي   28-8222تمم بتلنظتم رتقم المعدل والم
يتضمن نشر تقتئمة اللنوك و تقتئمة المؤسستت المتلية المعتمدة بتلجزائر،  8286جتنت   21مؤرخ ي   26-86مقرر رتقم  4

 .81، ص8282 جتنت  82مؤرخة ي   0جريدة رسمية عدد 
لنك التنمية  -القرض الشعل  الجزائري  -اللنك الوطن  الجزائري  -: لنك الجزائر الخترج البنوكالموحق األول يحدد تقتئمة  5

 -لنك( )يرعسيت  لنك الجزائر -لنك اللركة -واإلحتيتطلوتويير اللصندوق الوطن   -لنك التحاحة و التنمية الريتية  -المحوية 
ل  أن ل  بتريبتس  -اللنك العرب  الجزائر -جينيرال الجزائر سوسيت  -كسيس الجزائرنت -المؤسسة العربية الملصريية الجزائر
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 البنكي  الدفع الفرع األول:
ين لوستئل الديع الت  تويرهت اللنوك والمؤسستت المتلية إستعمتل المتعتموتلديع اللنك  يقلصد ب

الستتجة سواء الشيكتت أو بطتتقتت الديع أو أمر التحويل أو التحويل من حستب الى حستب أو 
، أو يقلصد لهت حضر إستخدام النقود الستئوة واألسهم والسندات لحتموهت إذا 1أو الديع الهتتت 

، ييمت يقلصد لوستئل الديع اللنكية كل الوستئل الت  تتيح تحويل 2زادت عن تقيمتهت عن حد معين
، وتعتلر 3االموال عن طريق المستر اللنك  والمتل ، سيمت الشيك، التحويل، بطتتقتت الديع...

وستئل الديع اإللكترونية األخطر واألكثر انتشترا من الوستئل التقويدية للصعوبة التحقق من 
 .4مستعميوهت

المتعوق بتلوتقتية ومكتيحة تلييض األموال  50-50من القتنون  6االلتزام تقررته المتدة  ذاه
التنظيم، وألزمت ان وتمويل اإلرهتب، أين تقررت تسقيف عمويتت الديع بتلنقود عند حد يحدد  

 يتم الديع الذي يتوق السقف لواسطة وستئل الديع اللنكية والمتلية.
 440-50المرسوم التنتيذي رتقم ت هو مقرر تقتنونت لتحديد السقف عن طريق التنظيم جتء موك

شترط المرسوم ،دج 05.555عن  يزيد الملوغ ييهديع  كلالسقف ب منه 0المتدة  حددت  وا 
 بطتتقة الديع، التحويل، : لولصك،الت  عددهتان يتم بأحد وستئل الديع اللنكية أو المتلية  نتيذيتال

                                                                                                                                                                                           

كريدي  -الجزائر يرنست لنك -لنك الخويج الجزائر -لنك اإلسكتن لوتجترة والتمويل الجزائر -ترست لنك الجزائر -الجزائر
 ائر.ملصرف السحام الجز  -اتش.اس.ل .س  الجزائر ) يرع لنك (  -وانتستمتنت لنك ألجيري  كربورات أتقريكول

الشركة المتلية لحاستثمتر والمستهمة  -شركة إعتدة التمويل الرهن  :المؤسسات الماليةالملحق الثاني من المقرر يحدد 
الشركة الوطنية -اللصندوق الوطن  لوتعتضدية التحاحية  - المغتربية لإليجتر المتل -الشركة العربية لإليجتر المتل -والتوظيف 

 الجزائر إيجتر.-إيجتر ليزينغ الجزائر  –لإليجتر المتل  شركة أسهم 
1
 Jean-marc Béguin/ Arnaud Bernard, L’essentiel des techniques bancaires, EYROLLES, édition 

d’organisation, 2008, France, page 51. 
. ) نقحا عن: بتبكر الشيخ، غسيل األموال: آليتت المجتمع ي  التلصدي لظتهرة 619شلو  مختتر، المرجع الستلق، ص  2

 (689،  ص 6888غسيل االموال، دار نشر الحتمد، الخرطوم السودان، 
3
 Djazira Mahdi, Op-cit, page 189. 

 .881دموش حكيمة، المرجع الستلق، ص  4
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وتم إستثنتء  ،1السند ألمر، أو االتقتطتع، عمومت كل وسيوة ديع كتتلية أخرى  الستتجة،
هذا المرسوم  ألحكتموكل مختلتة ي  الجزائر من أحكتم هذا المرسوم،  األشختص غير المقيمين

المتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض  50-50من القتنون  00تعرض المختلف الى احكتم المتدة 
 األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت.

بسلب عدم وجود هيكوة  تطليق نص المرسوم،لم تتمكن اللنوك والمؤسستت المتلية من إستيعتب 
وعدم إستعداد  التسقيف، ملوغ ضآلةلنتتج عن ا الكم الهتئل من العمويتتلومنظومة اللنكية، و 

إلغتء المرسوم عجل لاللنوك متديت وبشريت لتسيير يتح الحستبتت ومنح وستئل الديع لومتعتموين، 
 50-50من القتنون  6، وتبقى المتدة 0122-56بموجب المرسوم التنتيذي  440-50التنتيذي 

 من دون تطليق.ومكتيحتهمت تلييض األموال وتمويل اإلرهتب  من المتضمن تقتنون الوتقتية
الذي حدد من جديد سقف المبتلغ الت   010-05سنوات لصدر المرسوم التنتيذي  4وبعد يراغ 

بأحد الوستئل  ،دج 055055بملوغ يشترط ديعهت بأحد وستئل الديع أو القنوات اللنكية والمتلية 
 أو ألمر، السند الستتجة، الديع، بطتتقة التحويل، لصك،لمن المرسوم: ا 0عددتهت المتدة الت  

وستئل  بأحد، مع جديد ان سريتن اإللزام بتلديع أخرى  كتتلية ديع وسيوة كل عمومت االتقتطتع،
يتجتوز السقف المذكور وهذا منعت لعمويتت الديع اذا تم التسديد الجزئ  المتعدد لدين واحد 

تقلول  ي  اإلدارات العمومية شأنهت شأن المتعتموين الخواصوضعت  0التحتيل، ييمت المتدة 
ستثنتء الذي تضمنه المرسوم لديع، مع محاحظة إلغتء المرسوم لإلتسوية المعتمحات لوستئل ا

ألصبح الجزائري ، و لخلصوص عدم سريتن تسقيف الديع عوى غير المقيمين بتلجزائر 50/440

                                                           
يحدد الحد المطلق عوى عمويتت الديع الت  يجب أن تتم  8220نويملر  60المؤرخ ي   008-20المرسوم التنتيذي رتقم  1

 .66، ص8220لسنة  30لوستئل الديع  وعن طريق القنوات اللنكية والمتلية، جريدة رسمية رتقم 
 60المؤرخ ي   008-20م التنتيذي رتقم المتضمن إلغتء المرسو  8221أوت  12المؤرخ ي   898-21مرسوم التنتيذي ال 2

يحدد الحد المطلق عوى عمويتت الديع الت  يجب أن تتم لوستئل الديع  وعن طريق القنوات اللنكية والمتلية،  8220نويملر 
 .60، ص8221لسنة  01جريدة رسمية رتقم 
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القنوات اللنكية والمتلية تلديع عن طريق تزام بالجنسية غير المقيم وكذا األجنل  ختضعين إلل
 .1الملوغ السقف المحدد عند تجتوز

ي  تسقيف الحد الواجب الديع وانتقتئية بعدهت إنتهج المشرع الجزائري سيتسة أخرى أكثر لصرامة 
ى احكتم الذي ألغ 000-00لواسطة وستئل الديع اللنكية والمتلية من خحال المرسوم التنتيذي 

 :2حسب الحتلة، ويلصل ي  متدته الثتنية السقف المحدد 010-05التنتيذي المرسوم 
 مويون دينتر جزائري بتلنسبة لشراء األمحاء العقترية. 0ملوغ   -

مويون دينتر جزائري بتلنسبة لشراء اليخوت وتقوارب النزهة، معدات متحركة جديدة  0ملوغ  -
السيترات ومعيدي الليع المعتمدين، وسيترات جديدة ودراجة نترية ودراجتت مزودة لدى وكحاء 

وسوع تقيمة لدى تجتر األحجتر والمعتدن الثمينة، السوع العتيقة والتحف التنية، الشراء ي  المزاد 
 .تدية واألثتثالم تالعون  لومنقوال

تقدمهت المؤسستت والمهن   تسديد الخدمتت الت مويون دينتر جزائري ييمت يخص 0ملوغ  -
المتعوق بتلوتقتية ومكتيحة تلييض  50-50من القتنون  4ي  المتدة  غيتر المتلية المذكورة

  األموال وتمويل اإلرهتب.

والمتعوقة  حتيظ المرسوم التنتيذي الجديد عوى نتس األحكتم األخرى الستبقة من دون تغييركمت 
لزام اإلدارات العمومية لهذ   بسريتن هذ  األحكتم عوى تسديد جزئ  متعدد متجتوز لوسقف، وا 

 .الشروط، وسريتن احكتم المرسوم عوى الجزائري المقيم وغير المقيم واألجنل  عوى حد سواء
 

 

 
                                                           

عوى عمويتت الديع الت  يجب أن تتم يحدد الحد المطلق  8262جويوية  61المؤرخ ي  تتريخ  696-62 التنتيذيالمرسوم  1
 .8262، سنة 01لوستئل الديع  وعن طريق القنوات اللنكية والمتلية، جريدة رسمية عدد 

يحدد الحد المطلق عوى عمويتت الديع الت  يجب أن تتم  8260جوان  61المؤرخ ي  تتريخ  601-60المرسوم التنتيذي  2
 .8260، سنة 11المتلية، جريدة رسمية عدد لوستئل الديع وعن طريق القنوات اللنكية و 
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 La Vigilance  مبدأ اليقظة: لفرع الثانيا

والمؤسستت المتلية لإحترام الملدأ العتلم  الذي اللنوك  موظت  إلزامالمقلصود بملدأ اليقظة هو 
المختلصر  بتزل، هت إعحانوكذا اإلعحانتت عوى رأس واإلتقويميةتركز عويه كل اإلتتتتقيتت الدولية 

، Know Your Customerأي   KYCي  " إعرف زبونك أو عميوك " والذي يرمز إليه ب
ان تسعى اللنوك ي  كسب موتتت كتموة الليتنتت والمعوومتت حول شخص العميل  هومدلول

متم بمسترات العمويتت اللنكية داخل الطليع  أو المعنوي ونشتطه التجتري أو اللصنتع ، واإلل
 المؤسسة اللنكية أو خترجهت.

 وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتيةالمتعوق  50-50من القتنون  05الى  7نلصت المواد 
المتعوق بتلوتقتية  501-00من نظتم لنك الجزائر رتقم  7الى  0والمواد  ومكتيحتهمت اإلرهتب

ضمن  أدرجهتو  ،أو إعرف زبونك اليقظةأحكتم ملدأ  والمكتيحة تلييض األموال وتمويل اإلرهتب،
متعوق  األول ،ة من تلييض األموال، ويمكننت منهجيت تقسيم هذ  االحكتم الى شقينيأحكتم الوتقت

 متعوق لليتنتت العمويتت اللنكية، نتنتولهت بتلتتلصيل ي  النقتط الموالية. لهوية الزبون والثتن 

 من بتلوتقتية المتعوق 50-50من القتنون  7توزم المتدة  المتعلق بالزبون: مبدأ اليقظة -أوال
من هوية و اللنوك والمؤسستت المتلية التأكد  ومكتيحتهمت اإلرهتب وتمويل األموال تلييض

تأجير لصندوق تقلل يتح حستب أو ديتر أو حتظ سندات أو تقيم أو إيلصتالت أو  عنوان زبتئنهت
 50-00من نظتم لنك الجزائر  0، وتشترط ي  نتس اإلطتر المتدة 2ربط أية عحاتقة عمل أخرى 

أن تأسس اللنوك والمؤسستت المتعوق بتلوتقتية والمكتيحة تلييض األموال وتمويل اإلرهتب، 
لمعرية الزبتئن، ال  كتيية لريد الجزائر نظتمت يتضمن معتيير داخويةلوالملصتلح المتلية المتلية 

                                                           
اللصتدر  8268نويملر  89المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب المؤرخ ي   21-68نظتم لنك الجزائر رتقم  1

 .8261سنة  68بتلجريدة الرسمية رتقم 
تعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت، والمتدة مال 26-20من تقتنون  28إلى  23نلصت المواد من  2

من هوية والمتعوق بتلوتقتية من التستد ومكتيحته، عوى إلزام اللنوك والمؤسستت المتلية بتلتحقق  21/26من القتنون رتقم  09
 الزبتئن ويقت لوثتئق رسمية لصتدرة من الجهتت المختلصة.    
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يكون مرتبطت يقط عند عمويتت يتح الحستبتت لل عوى مدار سير العمويتت اللنكية سيمت الت  
تدالير تسيير  اي التعرف عوى الزبتئن تلصنف بتعتبترهت مشلوهة، ويشمل هذا النظتم الرتقتل 

معرية هوية الزبتئن وتتبع  –تقلول الزبتئن الجدد سيتسة  ختلصة منهت  المختطر والرتقتبة الداخوية
 .1رتقتبة مستمرة لوزبتئن والحستبتت ذات الخطر العتل  –العمويتت اللنكية 

المتعوق بتلوتقتية من تلييض  50-00مدلول الزبون ضمن أحكتم نظتم لنك الجزائر ينلصرف 
 :2الىاألموال وتمويل اإلرهتب 

لدى أحد اللنوك أو المؤسستت المتلية أو يعويت حستبت تموك  ةمعنوي كل شخص أو وحدة -
 .مؤسسة لريد الجزائرالملصتلح المتلية ل

المستتيد الحقيق  من الحستب، المستتيد من العمويتت الت  يجريهت أحد الوسطتء المتليون  -
 .المعتمدون 

 3عنتلصر القتعدة التجترية، والذين يشكوون ريقة الزبتئن المعتتدون أهم الزبتئن العرضيون  -
 لولنك.

 .الوكحاء وكل من يتلصرف لحستب الغير -

 .المعتمدون  المتليون  الوسطتء أحدكل شريك ي  عموية يجريهت  -

معت، سواء   نستنبط ان مدلول الزبون يشمل الشخص الطليع  أو المعنوي الجزائري واألجنل 
 م.غير مقي  ت أومقيمأكتن 

                                                           
، المرجع اإلرهتب وتمويل األموال تلييضومكتيحة  بتلوتقتية المتعوق 21-68من النظتم  1و 8تدة جع الملتتلصيل أكثر را 1

 الستلق.
 ، المرجع الستلق.اإلرهتب وتمويل األموال تلييض منومكتيحة  بتلوتقتية المتعوق 21-68من النظتم  0المتدة  2

3
 Jean –Bernard Blaise et Richard Desgorces, Droit des Affaires, 8 Edition , LGDJ , page 183. 
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 مكتوبة سيتسة إداراتهت مجتلسمؤسستت القطتع الملصري  إعتمتد  عوى الجزائر لنك توزم تقواعد
تهدف  ،اللنكية الحستبتت عند استيتتؤهت الواجب الليتنتت من األدنى الحد وضح لموظتيهتت

 ويقت الحستب يتح من الغرض دخوه، ملصتدر نشتطه، مهنته، الزبون، هوية خلصوص تحديد
 .1اعتبتريت أم طليعيت شخلصت تختوف بحسب مت اذا الزبون  محددة، لقواعد

إستنتدا الى المعتيير العتلمية ي  تقنيتت اللنوك يقوم المكوف بتلزبتئن  الشخص الطبيعي: -0
بتلتأكد من أن الشخص الذي يريد التعتمل مع اللنك ال يريد التستر عن هويته الحقيقية، ويحتتظ 

ي  بطتتقة التعريف الوطنية أو من اجل ذلك النسخة الرسمية لوثيقة الهوية، متمثوة ي  الغتلب 
 .2جواز الستر أو بطتتقة اإلتقتمة

يتم التأكد من تقلل موظت  اللنك  ي  التشريع الجزائري بتلنسبة لهوية وعنوان الشخص الطليع  
 0يقرة  7 ويق مت تنص عويه المتدةعن طريق تكوين موف أول  يتضمن وثيقة رسمية ألصوية 

من  0 ومكتيحة تلييض األموال وتمويل اإلرهتب والمتدةالمتعوق بتلوتقتية  50-50من القتنون 
شهتدة الميحاد أو نسخة عن الوثتئق اإلدارية لقتنون الحتلة المدنية ا، وه  ويق 503-00النظتم 

 .جواز الستر المثلتة لوهوية وه  بطتتقة التعريف الوطنية او رخلصة السيتتقة أو

الشخص الطليع  يقوم المكوف الزبتئن لإلزام الزبون لتقديم اثبتت عنوانه  عنوانيخص   ييمت
يتم تقديم وثيقة بطتتقة أو شهتدة ييمت التنظيم الجزائري  ،4أشهر 0األخير لإثبتت ال يتجتوز 

 .5اإلتقتمة غتلبت، أو تقديم ولصوالت الكهربتء أو الهتتف الت  تحمل العنوان الشخلص  لوعميل

                                                           
 .690-690علد السحام حستن، المرجع الستلق، ص 1

2
 Jean-Marc  Béguin/Arnaud Bernard,op-cit,page 13. 

، المرجع اإلرهتب وتمويل األموال تلييض ومكتيحة بتلوتقتية المتعوق 68/21من نظتم لنك الجزائر  20دة من المت 6التقرة  3
 الستلق.

4 Jean-Marc  Béguin/Arnaud Bernard, op-cit, page 14. 
، المرجع اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 68/21ئر ن نظتم لنك الجزام 20من المتدة  8تقرة راجع ال 5

 الستلق.
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أو شخص المعنوي والذي غتلبت يأخذ لصورة الشركة التجترية بتلنسبة لو: الشخص المعنوي  -0
ييتم التأكد من هويته وعنوانه من خحال تقديم القتنون الجمعيتت المدنية ذات الطتبع التلرع  

 القتنون  من 4يقرة  7 المتدة ويق مت تشترطهأو اي وثيقة تأسيس أو إعتمتد األستس  لومؤسسة 
-00من النظتم  50المتدة  اإلرهتب وتمويل األموال تلييض ومكتيحة بتلوتقتية المتعوق 50-50
    .المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب 50

الت   SARLونضرب مثتال عوى األشختص المعنوية الشركة التجترية ذات المسؤولية المحدودة 
االستس  الشركة والذي يحدد عدد المسيرين يتم اثبتت هويتهت وعنوانهت من خحال تقديم القتنون  

  ،1الذين هم إجبتريت أشختص طليعيين، كمت يمكن تعيين المسيرين بموجب عقد رسم  الحق
منه بتلنص ان إسم الشركة  046الجزائري تضمن هذ  األحكتم ي  المواد ييمت القتنون التجتري 

   .2أو عنوانهت يتضمنه القتنون األستس  لهت

-00من النظتم  0تمنع التقرة األخيرة من المتدة  لونلصوص والقتنونية والمواد التنظيميةوتطليقت 

عوى اللنوك والمؤسستت المتلية ومؤسسة لريد الجزائر يتح حستبتت مرتقمة أو مجهولة  50
الهوية، وتشترط بتلنسبة لوزبتئن الذي يتعتموون عن طريق وكحاء أن يقدم الوكيل لدال عنهم مت 

 . 3وعنوان المتلك الحقيق  لألموال، وكذا نسخة عن هوية الوكيل وعنوانه يثلت هوية

وي  سيتق التطليق اللصترم لملدأ اليقظة لخلصوص معرية هوية الزبتئن، يجلر لنك الجزائر 
 بتألشختصاللنوك والمؤسستت المتلية ومؤسسة لريد الجزائر القيتم لتحديث المعوومتت الختلصة 

وية بلصتة سنوية دورية أو عوى األتقل بمنتسبة القيتم بعموية لنكية الطليعية واألشختص المعن
                                                           

1
Philippe Merle, Droit Commercial –Sociétés commerciales, Dalloz 22 édition, Paris, 2018/2019, 

pages 262. 
المؤرخ ي   82-93المتضمن القتنون التجتري، المعدل والمتمم بتلقتنون رتقم  6830سلتملر  81المؤرخ ي   08-30األمر   2
-28المؤرخ ي   83-81، المعدل والمتمم بتلقتنون 6893-68-89لصتدرة لتتريخ  00جريدة رسمية عدد  81-68-6893
جريدة رسمية  8220-28-21المؤرخ ي   28-20، والقتنون 6881-68-66رة لتتريخ لصتد 33جريدة رسمية  68-6881
 .8220-28-28لصتدرة لتتريخ  66عدد 

 ، المرجع الستلق.اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 21-68من النظتم رتقم  0من المتدة  1و 0و 0التقرة  3
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ذا تلين لولنك الت  يمتوكهت عن العميل غير كتيية كتن لزامت عويه  المعوومتتأن  ذات أهمية، وا 
 .1ي  أتقرب اآلجتل إتختذ التدالير الحازمة من أجل الحلصول عوى المعوومتت الحازمة

كأحد تئن اليقظة ي  تعتمل اللنوك والمؤسستت المتلية مع الزبتكريست لألهمية البتلغة لملدأ 
 0500المبتدئ ي  مكتيحة تلييض األموال، ألصدر لنك الجزائر تعويمة متلصوة سنة  رأخط

تتسير وتهدف التعويمة الى  ،2إتجت  الزبون  اليقظةموضوعهت تعويمة توجيهية لخلصوص تدالير 
 تلييض األموال وتمويل اإلرهتب من المتعوق بتلوتقتية 50-50وقتنون وتوضيح النقتط التطليقية ل

، وركزت عوى أهمية التتتيش الميدان  ألعوان لنك الجزائر حول عدم تطليق أحكتم ومكتيحتهمت
ة إتجت  الزبون من تقلل اللنوك والمؤسستت المتلية، لإعتبتر ان سوء يهم القواعد القتنونية اليقظ

طر إستعمتل القنوات اللنكية ي  تلييض األموال، وأنه الت  تحكم الملدأ يؤدي الى تنتم  خ
لإمكتن الختضعين لهذ  المبتدئ إشبتع رغبة الزبون من العمويتت اللنكية مع الحتتظ عوى الحذر 

 ي  مراتقبة الزبون.

وتؤكد التعويمة عوى المعتيير الت  تمكن اللنك  من التترتقة لين زبون األعمتل والزبون العرض ، 
ر وجود عقد شكو  أو إستتتدت الزبون من  خدمتت اللنك بلصتة دورية )يتح وتنتولت معيت

وستئل الديع(، وي  غيتب العقد يمكن األخذ بعين اإلعتبتر عتمل المدة و الوتقت ي   -حستب
ي  حين عتمل تلصنيف الزبون العرض  الذي يقوم تعتمل الزبون مع المؤسسة الملصريية، 

من القتنون  1، والجدير بتلذكر ان المتدة طة ي  وتقت محددبعموية لنكية أو عدة عمويتت متراب
تدتقيق هوية  أخضعالمتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت  50-50

من نتس القتنون ستبقة التتلصيل، وهو مت يجعونت نتستئل  7الزبون العرض  الى احكتم المتدة 
 اللنوك تتلصيل تلصنيف الزبتئن الى معتتد وعرض  عن جدوى احكتم التعويمة الت  تترض عوى

 ال يميز مت لين تدتقيق هوية الزبون المعتتد والعرض . 50-50لإعتبتر ان القتنون 
                                                           

 ، المرجع الستلق.اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 68/21من نظتم لنك الجزائر 1المتدة  1
2
 Banque d’Algerie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, 8 

Novembre 2015. 
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وتركز التعويمة ي  اللند الثتن  منهت أن عموية التعرف عوى هوية الزبتئن تقوم عوى تقوامين 
 .الزبون وتتبع عمويتته اللنكيةرئيسيين همت سيتسة تقلول الزبتئن الجدد ومعرية هوية 

يشترط لنك الجزائر وضع سيتسة واضحة تقوم عوى نسبة  :سياسة قبول زبائن الجدد -1
سوالق الملصريية الالخطر الت  يمثوهت الزبون ي  عمويتت تلييض األموال ويؤخذ بعين اإلعتبتر 

ت لين مختوف لوشخص الطليع  أو المعنوي، لود  األلصو  وسمعته العمومية، والعحاتقة م
الحستبتت الت  يموكهت، مع إجبتر اللنوك عوى إتبتع سيتسة حذر عتلية إتجت  الزبتئن الذين 

، ييمت تختف مع 1يموكون ثروة طتئوة مجهولة الملصدر، أو الشخلصيتت السيتسية المعروية
 .2الزبون الذي يمترس نشتط تجتري مربح ويموك رلصيد عتدي ي  الحستب التجتري 

الوثتئق الرسمية الت   ف الزبون لدى اللنك من خحالالتعر تتم عموية معرفة الزبون:  -2
 يشترطهت اللنك لدى يتح حستب أو القيتم بأية عموية لنكية لتتئدته، ونتلصوهت ييمت يو :

 الشخص المعنوي  الشخص الطبيعي
 –المهنة  –جنسيته  –هوية الشخص 

معوومتت حول  –الغرض من يتح الحستب 
وستئل إستعمتل  -المداخيل وملصدرهت

 الحستب: النقد أو الشيك مثحا.

 -الوثتئق المثلتة لهيكوة المؤسسة ومتلكهت
 يتح من الغرض -هوية المسيرين والمديرين

 المداخيل حول معوومتت – الحستب
 .الحستب إستعمتل وستئل -وملصدرهت

ويوتقعهت وتؤكد التعويمة عوى إدراج هذ  المعوومتت ي  وثيقة االستتستر الت  تقدم  من اللنك، 
الزبون عوى مسؤوليته، ويتم تحديثهت سنويت أو لدى عموية متلية هتمة، أو أي تغيير ي  وثتئقه 

                                                           
 ، المرجع الستلق.21-68 من نظتم لنك الجزائر 3المتدة   1

2
 Banque d’Algerie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle , op-

cit, page 4. 
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ر أو طريقة تسيير الحستب، وأنه عوى اللنك إتختذ التدالير الحازمة إلستكمتل المعوومتت غي
 .1الكتيية ي  معرية هوية الزبون وكذا توك الت  تمكن من معرية متلك األلصول الحقيق 

  10-10من القتنون  01و  9المتدتين  تنتولت :بالعمليات البنكية المتعلق اليقظة مبدأ -ثانيا
إلتزام اللنوك بتلتحو  لواجب اليقظة  اإلرهتب وتمويل األموال تلييض ومكتيحة بتلوتقتية المتعوق

من خحال إلزامهت لإتختذ التدالير الحازمة والطرق القتنونية الت  تتيح  ،إتجت  العمويتت اللنكية
من العمويتت اللنكية الت  تتم لحستبه، كمت عويهت أن تقوم ي  حتلة تلين   معرية المستتيد الحقيق

محل  أو لهتة معقدة أو ال ملرر إتقتلصتدي لهت لهت ان عموية لنكية تمت ي  ظروف إتقتلصتدي
اإلستعحام حول ملصدر األموال ووجهتهت ومحل العموية لإتختذ مت يمكنهت من ، غير مشروع 

 .2وهوية المتعتموين اإلتقتلصتديين

أنه يستوجب عوى اللنوك والمؤسستت المتلية  10-01ؤكد نظتم لنك الجزائر يوي  نتس السيتق 
من أجل تحديد العمويتت  ،مراتقبة حركة العمويتت ي  حستب الزبون ومؤسسة لريد الجزائر 

اإلعتيتدية وغرضهت اإلتقتلصتدي سواء توك المتعوقة لزبون بعينه أو  معتمحات غيرالاللنكية و 
 .3مجموعة من الحستبتت اللنكية

أن إلتزام مؤسستت القطتع الملصري  لخلصوص  1100ييمت تؤكد تعويمة لنك الجزائر لسنة 
وحتى تكون ذات يعتلية وجب أن تقوم  ،وتتبع حركتت رؤوس األموال ي  األرلصدةمراتقبة 

سيتسة اللنك عوى مقتربة األخطتر، أين يتم تدعيم الرتقتبة ويهم موظت  اللنوك لعمويتت الزبتئن 

                                                           
1
 Ibid, page 5. 

 .690السحام حستن، المرجع الستلق، ص علد 2
المرجع ، المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب 21-68من نظتم لنك الجزائر  1لوتتلصيل أكثر راجع المتدة  3

 الستلق.
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ذوي الخطر العتل  ييمت تختيتهت نوعت لبتتق  الزبتئن، وأورت التعويمة عوى سليل المثتل ال 
 :1تقييم األخطتر عتلية الدرجة نوخلصهت ي الحلصر معتيير ل

: تذكر التعويمة مجموعة أمثوة لألخطتر الت  يكون الزبون بالزبون المتأصلة  الخطر عوامل-0
وعددت األعمتل التجترية ذات المنتخ غير اإلعتيتدي، الزبتئن غير المقيمين لإتقويم  ،ملصدرهت

الجزائر، الشركتت التجترية الت  يموك رأسمتلهت أشختص وكحاء، والعمويتت التجترية واإلتقتلصتدية 
 السيتسية. الت  تتطوب العمولة والسيولة النقدية بشكل كلير، وكذا الشخلصيتت

يعتلر توطين السجحات التجترية لألشختص علقة بالمناطق الجغرافية: المت الخطر عوامل-2
الطليعية أو إنشتء شركتت تجترية ي  لودان معينة ملصدرا وعتمحا ي  ريع نسبة الخطر، وه  
توك الت  ه  محل عقوبتت وحلصتر من تقلل األمم المتحدة مثحا، أو محل تقترير انهت ذات 

ب عتلية ي  الرشوة والجريمة أو تشجع الجمتعتت نظتم رتقتل  غير تقوي أو انهت ذان نس
 واألنشطة اإلرهتلية. 

ويقلصد لهت بعض العمويتت عوامل الخطر بالبضائع او الخدمات العمليات وقنوات التوزيع: -3
العمويتت غير  تذكر منهت، المعروية أو واسعة اإلنتشتر واإلستعمتل ي  مجتل تلييض األموال

العمويتت التجترية الت  تتم لدون حضور األطراف المتعتتقدة، عموية تسديد ، اإلسمية أو النقدية
 الغير المجهول الهوية أو غير الشريك.

وجود هذ  العوامل ي  أحد العمويتت اللنكية يحتم عوى اللنك والمؤسستت المتلية إجراء تدتقيق 
ستبه، ييمت التعتمل عتل المستوى ي  معرية هوية الزبون وتتبع العمويتت وحركة األموال ي  ح

   .2مع المؤسستت العمومية الحكومية يختف من مستوى اليقظة ويلصبح التدتقيق عتديت

 
                                                           

1
 Banque d’Algerie, Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, op-

cit, page 7-9. 
2
 Ibid, page8. 
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  ؟التدابير الواجب إتخاذها عند إرتفاع نسبة الخطر ةماهي ولويطرح التساؤل ح 

والمؤسستت المتلية ومؤسسة لريد الجزائر لدى  اللنوك ألزم لنك الجزائر ي  التعويمة التوجيهية
إتختذ مجموعة من التدالير  ،مواجهتهت عمويتت ذات إحتمتل تسللهت ي  تلييض االموال

واإلجراءات المدعمة تهدف الى حلصول عوى معوومتت تكميوية متعوقة بتلزبون، أو طليعة 
العحاتقة اإلتقتلصتدية، أو ملصدر الممتوكتت ورؤوس األموال، او العمويتت اللنكية التتمة أو 

تت التجترية، زم من مجوس اإلدارة لتتبع عمويحاالمحتمل إجراؤهت، الحلصول عوى الترخيص ال
والريع من مستوى العمويتت الت  اللد من إخضتعهت لوتحص المدتقق، والقيتم حتى بتلتسرب 
المتل  عن طريق إجراء تسديد ثمن العموية اإلتقتلصتدية عن طريق مؤسسة ملصريية أخرى 

 .1االلتزامتتتخض لنتس 

 االحتفاظ بالوثائق والمستندات :الفرع الثالث

والسندات المثلتة لليتنتت  الوثتئقلمدة معينة اللنوك والمؤسستت المتلية إحتتتظ  عمويةلهت بقلصد 
الزبتئن والعمويتت اللنكية الت  تقتموا لهت، ويجد هذا اإللتزام ملصدر وجود  ي  إتتتتقية ييينت 

المتل  ي  التولصية  ملمجموعة العتولصيتت ي  متدتهت الختمسة بتقراتهت الثتنية الثتلثة و  0911
، أين أولصت الدول بضرورة اإلحتتتظ بتلمستندات الملينة لوهوية وكذا منهت الرابعة عشر

سنوات، ويسري هذا الميعتد بعد إغحاق  0السجحات الختلصة بتلعمويتت الداخوية والخترجية لمدة 
، وأن تخول كل دولة طرف المحكمة أو السوطة المختلصة الحستب أو تقطع العحاتقة مع الزبون 

جحات الملصريية أو المتلية أو التجترية لتقديمهت لوسوطتت المختلصة إمكتنية التحتظ عوى الس
، وتقدم هذ  السجحات غتلبت عند طولهت من تقلل القضتء 2دون اإلحتجتج بتلسرية الملصريية

                                                           
1
 Ibid, page10. 

 .103يتطمة الزهراء ليراتن ، المرجع الستلق، ص 2
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لوتحص والتحري عن أيعتل تلييض األموال أثنتء مراحل التحري والتحقيق، مع إمكتنية حتظ 
 أو اي وسيوة إلكترونية أخرى. 1نسخ عنهت بطريقة الميكروييوم

المتعوق بمكتيحة  0911وجد هذا اإللتزام أولى تطليقتته ي  القتنون األمريك  اللصتدر سنة 
 المحتسبةالمخذرات، والذي ألزم المؤسستت المتلية واللنو وشركتت السمتسرة والتتمين ومكتتب 

 ) Internal Revenue Servicالنقدية الة تقسم المداخيل الداخوية ) تإرستل تقترير المعتمحا
دوالر تتضمن اسم المودع وعنوانه ورتقم تأمينه و الشركة الت  يمتوكهت  010111الت  تتجتوز 

 .2والمؤسسة الت  تعموت معه

وتمويل  تلييض األموالومكتيحة  المتعوق بتلوتقتية 10-10القتنون انتهج المشرع الجزائري ي  
منه الت  ألزمت  01اإلرهتب التدالير المنلصوص عويهت ي  اللصكوك الدولية من خحال المتدة 

اللنوك والمؤسستت المتلية اإلحتتتظ بتلوثتئق المنلصوص عويهت ي  لصوب المتدة وجعوهت ي  
 : 4، وتم تقسيمهت كتآلت  ليتنه3السوطتت المختلصةمتنتول 

سنوات بعد غوق الحستبتت أو تقطع  0الزبتئن وعنتوينهم خحال يترة الوثتئق المتعوقة لهوية  -0
 عحاتقة التعتمل.

بتلعمويتت الت  أجراهت الزبتئن خحال يترة خمسة سنوات عوى األتقل بعد  ةالوثتئق المتعوق -1
 تنتيذ العموية. 

ء جتتحت عنوان البتب الثتن  اإلحتتتظ بتلوثتئق  10-01نظتم لنك الجزائر رتقم تضمن ييمت 
كل الوثتئق مع اضتية ملصطوح " ، 10-10من القتنون  01بتلنص الحري  لنص المتدة 

" ي  اللند الثتن  المتعوق  ييهت التقترير السريةالمتعوقة بتلعمويتت الت  أجراهت الزبتئن بمت 
                                                           

 .628السيد علد الوهتب عرية، المرجع الستلق، ص  1
 .091نتدر علد العزيز شتي ، المرجع الستلق، ص 2
 .898ص ليندا لن طتلب، المرجع الستلق، 3
 المتضمن تقتنون الوتقتية ومكتيحة تلييض األموال وتمويل اإلرهتب، المرجع الستلق. 20/26من القتنون  60المتدة  4
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بتلوثتئق المتعوقة بتلعمويتت الت  أجراهت الزبتئن، كمت ألزم النظتم اللنوك والمؤسستت المتلية 
مؤسسة لريد الجزائر إتختذ التدالير العموية ي  هيكوتهت والت  تحدد ليتنتت الملصتلح المتلية لو 

تقتمتهم والعمويتت الت  أجروهت خحال المدة القتنونية لإلحتتتظ المنلصوص عويهت  هوية الزبتئن وا 
 .1ونظتم لنك الجزائر 10-10ي  القتنون 

 واإلنذار  اإلستكشافنظم الفرع الرابع: 

وتمويل اإلرهتب تلييض األموال من المتعوق بتلوتقتية  10-10المشرع الجزائري ي  القتنون أورد 
ي  إطتر دورهت اللوليس  تكوف به اللنوك والمؤسستت المتلية نظتم اإلستكشتف ومكتيحتهت 

ذات الملصدر غير المشروع أو العمويتت اللنكية عن رؤوس األموال و  المتعوق بضبط وكشف
، وأورد التلصل الثتلث الذي يلصل هت عن التمويهتقنواتهت ووستئل ديعهت ي  ستغل اإلجرام ، أين ت

 ي  التقنيتت المستخدمة ي  ذلك.

 01لدليل نص المتدة  ،وتعتلر عموية اإلستكشتف من تقليل أدوات الوتقتية من تلييض األموال
ول الت  تجلر عوى اللنوك والمؤسستت المتلية لإعداد تقرير سري ح 10-10من تقتنون 

العمويتت اللنكية غير العتدية وغير الملررة المشتبه ي  عدم إستنتدهت الى ملرر إتقتلصتدي، أو 
 والمؤسستت المتلية أن ملررهت اإلتقتلصتدي يشتبه أنه غير مشروع، أين ألزم القتنون اللنوك

ية البحث عوى هوية المتعتموين اإلتقتلصتديين وملصدر األموال ووجهتهت وطليعة العموية اإلتقتلصتد
11الى  00ي  حد ذاتهت، مع األخذ بعين اإلعتبتر أحكتم المواد من 

نظم نقول أن  نت، مت يجعو2
أو كمت سمتهت نظتم لنك الجزائر نظتم اإلنذار تحرر بشأنه اللنوك والمؤسستت  اإلستكشتف

معتلجة  اإلخطتر بتلشلهة وترسوه الى الهيئة المختلصة )خويةالمتلية تقريرا سريت تقد يتطور الى 
 .اإلستعحام المتل (

                                                           
 .، المرجع الستلقوتمويل اإلرهتبالمتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال  21-68من نظتم لن الجزائر  9المتدة  1
 ، المرجع الستلق.المتضمن الوتقتية ومكتيحة تلييض األموال وتمويل اإلرهتب 26-20من القتنون  62من المتدة  8التقرة  2
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 المتعوق 10-10 القتنون هذ  الوسيوة  نص عوى: (Systèmes d’alerte)نظام اإلنذار -1
، وكذلك نظتم لنك 01من المتدة  1رة تقالي   اإلرهتب وتمويل األموال تلييض ومكتيحة بتلوتقتية
 .01و 00ي  المواد  01-10الجزائر 

اللنوك والمؤسستت المتلية وبريد الجزائر لإنشتء نظتم المقلصود لهت إلتزام يقع عوى عتتق 
ووضعه تقيد الخدمة لدى الموظتين يسمح لهم بمراتقبة كتية العمويتت والحستبتت والنشتطتت ذات 

، وي  هذا هنتك من يسم  من البتحثيين القتنونيين هذا اإللتزام 1الطتبع غير المعتتد والمشلوهة
 .2بتلعمويتت المشلوهةلإلتزام العنتية الختلصة 

نظتم لنك الجزائر أنه ترك المجتل متتوحت لولنوك والمؤسستت المتلية ي   لالمحاحظ ي  تتتلصي
هو معتتد  لومؤسسة الملصريية، وتقدير مت ةوضع ركتئز وتتتلصيل ومعتيير نظتم الرتقتبة الداخوي

ستيراتيجية كل هيئة، إال أنه رسم الخطوط الرئيسي هو  ة ي  تقدير متومشلو  حسب سيتسة وا 
عموية أو نشتط غير معتتد او غير مشلو  من خحال أنه أورد بعض الحتالت المذكورة عوى 

 : 3يو  سليل المثتل ال الحلصر وعددهت كمت

الت  تظهر أن ال ملرر إتقتلصتدي أو تجتري لهت، إذ المعووم أن اللنوك تموك اللنكية  العمويتت -
إطترات مهمتهت دراسة جدوى السوق، ويمكن لهت لدراستتهم اإلستشرايية معرية التكوتة والتتئدة 

الذي يحقق رتقم أعمتل المتوتقعة لومشتريع ذات الطتبع التحاح  واللصنتع ، مت يجعل الزبون 
ع إتقتلصتدي معين لولنوك عنه دراستت تتيد أنه متشبع يجعل من منه ضخم ي  شعبة أو تقطت
 لصتة زبون تحت الرتقتبة.

                                                           
 .، المرجع الستلقالمتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب 21-68من نظتم لنك الجزائر  62من المتدة  6التقرة  1

2
 Nouar Mohammed, op-cit, page 114. 

، المرجع المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب 21-68من نظتم لنك الجزائر  62من المتدة  8التقرة   3
 .الستلق
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الت  تلرز حركتت رؤوس أموال غير إعتيتدية مقترنة بمعدل الرلصيد ي  اللنكية  العمويتت -
حستب الزبون، وه  حتلة سهوة اإلكتشتف لموظت  اللنوك من خحال نظرة شتموة عوى معدل 

 ركتته.رلصيد الزبون وح

تشمل مبتلغ متلية، ختلصة النقدية منهت، وال تتنتسب مع  التلصريتت  الت اللنكية  العمويتت -
 والتديقتت المتلية اإلعتيتدية والمقلولة بتلنسبة لووضعية المتلية لوزبون.

 اللنكية ذات الطتبع المعقد غير المعهودة وغير الملررة. العمويتت -

 الت  ال تظهر أن محوهت أو موضوعهت ذو طتبع شرع . اللنكية العمويتت -

 الت  تتجتوز تقيمتهت التسقيف المحدد ي  التنظيم ستري المتعول. اللنكية العمويتت -

وحدد جتنب من التقه بعض العوامل والمؤشرات الت  من شأنهت تلصنيف العمويتت اللنكية بأنهت 
 :من الكشف عنهت ، مؤكدا ان الممترسة الملصريية يقط من تمكنمشلوهة

 التزايد غير الملرر لأللصول. –الخترج.         اتجت تحويل األموال  -

 .غير المربحةتعدد اإليداعتت والتحويحات لألموال  –          ضختمة األلصول المتداولة. -

 شراء االسهم نقدا. – .         االتقتلصتديةغيتب االلصول  –

 .1بلصتحب الحستب أو العموية تحويل األموال الى شخص ال عحاتقة له -

المتعوق بتلوتقتية ومكتيحة تلييض األموال وتمويل اإلرهتب  10-10تأكيد لمت جتء به القتنون 
تخضع لواجب مهن   ،أكد نظتم لنك الجزائر أن العمويتت اللنكية الت  ذكرهت عوى سليل المثتل

ملصدر ووجهة حول  بتالستعحاماللنوك والمؤسستت المتلية وبريد الجزائر  هلنك  توتزم من خحال
رؤوس األموال، وكذا محل وموضوع العموية وهوية المتدخوين ييهت، ويحرر ي  شأنهت تقرير 

                                                           
1
 Nouar Mohammed, op-cit, page 110. 
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سري يحتظ لدى المؤسسة الملصريية دون اإلخحال بأحكتم اإلخطتر بتلشلهة المنلصوص عويه 
10-10من القتنون  11الى  00ي  احكتم المواد 

للنوك ا لنك الجزائر نظتمكمت يوزم  ،1
إتختذ التدالير الحازمة والمحائمة من أجل منع  والملصتلح المتلية للريد الجزائر والمؤسستت المتلية

 .2إستعمتل التقنيتت الحديثة ي  األعمتل التجترية ألغراض تلييض األموال

اإلخطتر من التدالير الوتقتئية  يعتلر: (Déclaration de soupçon) اإلخطار بالشبهة -2
ستخدام القنوات اللنكية ي  تلييض األموال الى  00هذا اإللتزام المواد  تنتولت ،3لمنع تغوغل وا 

  ومكتيحتهمت اإلرهتب وتمويل األموال تلييض الوتقتية المتضمن تقتنون  10-10من القتنون  11
 من بتلوتقتية المتعوق 10-01 الجزائر لنك نظتممن  01الى  01وكذا المواد المعدل والمتمم، 

 .اإلرهتب وتمويل األموال تلييض

اإلستعحام المتل  عن كل معتلجة مضمون هذ  اآللية تقيتم المكوتون تقتنونت لإخطتر خوية 
مشلوهة، أو االموال الت  يشتبه ي  كون ملصدرهت غير مشروع، وذلك ي  إطتر توق  العمويتت ال

، بمعنى ان المشرع الجزائري ألزم المكوتين 4تلييض األموالالمعوومتت لوكشف عن جريمة 
، 5لإبحاغ الهيئة المتخلصلصة بكل عموية تتعوق بأموال يشتبه أنهت متحلصوة من جنتية أو جنحة

وهذا كوه يلصب ي  واجب التحري الذي ألزم به القتنون اللنوك والمؤسستت المتلية حول ملصدر 
 .6ديقتت المتليةووجهة واآلمر الحقيق  بتلعمويتت والت

 ه، وشروطه الموضوعية ييمت يو :، والجهتت المكوتة بخطترسوف نتنتول بتلتتلصيل شكل اإل

                                                           
، المرجع المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب 68/21من نظتم لنك الجزائر  62المتدة  من 0و 1التقرات  1

 الستلق.
 .، المرجع الستلقالمتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب 21-68من نظتم لنك الجزائر  66المتدة  2
 .888العيد سعدية، المرجع الستلق، ص  3
 .802دموش حكيمة ،المرجع الستلق، ص  4
 .898زينب ستلم، المرجع الستلق، ص  5
 .32عكروم عتدل، المرجع الستلق، ص 6
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اإللزامية الت  يجب عوى  شكل اإلخطتر والليتنتت حدد القتنون شكل اإلخطار بالشبهة: -أ
10-11المرسوم التنتيذي  من خحال ت ييه عند إخطتر الخوية به، وذلكهت إدراجالمكوتين تقتنون

1 
 تلييض الوتقتية المتضمن تقتنون  10-10من القتنون  11ي يحدد كيتيتت تطليق المتدة ذال

 . ومكتيحتهمت اإلرهتب وتمويل األموال

من المرسوم شكل وبيتنتت اإلخطتر ي  الموحق األول، والولصل بتإلستيحام ي   0حددت المتدة 
المتضمن  10-10من القتنون  09بتإللتزام ويق المتدة  الموحق الثتن ، وان الهيئتت المكوتة

ه  المسؤولة عن تلصميم شكل  ومكتيحتهمت اإلرهتب وتمويل األموال تلييض الوتقتية تقتنون 
  دون متلاإلستعحام المعتلجة اإلخطتر، ييمت الولصل بتإلستيحام تختص لهندسة شكوه خوية 

منه  0، ييمت يلصوت المتدة 10-11التنتيذي  ممن المرسو  1سواهت ويق التقرة الثتنية من المتدة 
 :2النقتط التتلية تتمحور حول شروط اإلخطتر وبيتنتته ) ويق مت ذكر بتلموحق(

 .الجهة المؤسسة اللنكية رتقم هتتتهت والتتكس تدتقيق، بيانات الجهة المخطرة -

) هوية كتموة لتتريخ  ، الهوية حسب الحتلة شخص طليع صاحب الحسابالمعلومات حول  -
) عنوان الشرطة، طليعتهت، النشتط، التعريف الجبتئ ، وتحديد لدتقة أو معنوي  ومكتن اإلزديتد(

 هوية الشركتء والمسير ووثيقة الحتلة المدنية المستعموة(.

الوثتئق ، و تحديد التتريخ يتح لحستب ولصتحبه، المعلومات حول الحساب موضوع الشبهة -
 .الحستب، نوع الزبون، هوية ولصتة الموتقعين المستعموة ي  يتح

لوعموية سواء العتلرة لوحدود او المحوية، أو ق : أكد المشرع عوى ولصف دتقيتفاصيل العمليات -
 جهة األموال ولصتحلهت وغيرهت من التتتلصيل األخرى المدرجة ي  الموحق.

                                                           
المتضمن شكل اإلخطتر بتلشلهة ونموذجه ومحتوا  وولصل  8221جتنت   28المؤرخ ي  تتريخ  20-21 التنتيذيالمرسوم  1

 .8221جتنت   60اللصتدرة ي  28، جريدة رسمية عدد استحامه
 .3، المرجع الستلق، ص20-21من المرسوم التنتيذي  0المتدة  2
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أو المستتيد، وتليتن مظهر السووك  للصتحب األمر أو وكيوه ا عوى الإعتمتد: دواعي الشبهة -
نعدام الملرر  غير شرع ، و ان كتنت إعتيتدية أو معقدة. هتاإلتقتلصتدي أو محو تقيمة العموية وا 

، من غير اللنوك والمؤسستت المتلية، األخرى الخاضعة لإلخطارخانة معدة لبيانات الجهات  -
 تتضمن نتس الليتنتت ستبقة التتلصيل.

  .1المقررة لإلجراءات التحفظيةالت  يلدي ييهت ممثل الجهة الملوغة رأيه وأستوهت ختنة  الخاتمة -

 معتلجة ويتكتل حسب الحتلة ممثل اللنك أو المؤسسة المتلية توتقيع اإلخطتر لدى خوية
10-10من القتنون  1يقرة  09اإلستعحام المتل ، أو احد الختضعين ويق المتدة 

، ويكون  
 .2التأشير دون الوجوء الى اإلستنستخ أوالتوتقيع خطيت 

 تلييض بتلوتقتية المتعوق 10-10 القتنون من  09: تضمنت المتدة المكلفون باإلخطار -ب
اإلستعحام  معتلجة تتلصيحا لوهيئتت المخولة لإخطتر خوية تهمتومكتيح اإلرهتب وتمويل األموال

 :1و 0  ي  التقرة لتوالا ذكرهمت عوىننتن وتقسمهت الى مجموعتين متبتي ،لمتل ا

مؤسسة لريد الجزائر والمؤسستت المشتلهة الملصتلح المتلية لاللنوك والمؤسستت المتلية و  -
 والتعتضديتت والرهتنتت واأللعتب والكتزينوهتت. 3األخرى، وشركتت التأمين ومكتتب اللصرف

توظيتتت كل شخص طليع  أو معنوي يقوم بعمويتت اإلستشترة و/أو اإليداع أو مبتدالت أو  -
أو تحويحات أو أية حركة رؤوس أموال، وأضتيت المتدة عوى وجه الخلصوص المهن الحرة الت  
تمترس هذ  اللصحاحيتت من محتمين وموثقين ومحتيظ  الليع بتلمزاد وخلراء المحتسبة 

                                                           
لإلشترة اشترط المشرع ان تتم الكتتبة لدون حشو وبخط واضح عن طريق الرتقن أو الكتتبة، وتريق الهيئة المخطرة بتإلخطتر  1

 .الستلق، المرجع 20-21تنتيذي ال من المرسوم 1الوثتئق الجتزمة المتعوقة بتلعموية ويق المتدة 
 .3، المرجع الستلق، ص20-21من المرسوم التنتيذي  3المتدة  2
لمجموعة العمل المتل  أكدت عوى ضرورة ان يمتد اإلخطتر بتلشلهة العمويتت المشلهة ي   02من التولصيتت  9التولصية  3

 أنهت غسيل لحاموال الت  تتم أمتم المؤسستت غير الملصريية كمكتتب للصرف  أو اي هيئة تمترس نشتط متل  ولو عرضيت.
 .882لستلق، ص لمزيد من التتلصيل أنظر: بتخويت إدريس، المرجع ا
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لسمتسرة والوالء الجمركيون وأعوان اللصرف والوسطتء ي  اللورلصة، ومحتيظ  الحستبتت وا
واألوان العقتريين ومؤسستت التوترة وتجتر األحجتر الكريمة والمعتدن الثمينة واألشيتء األثرية 

  والتحف التنية.

عن لم ينص المشرع الجزائري ي  القتنون وال الووائح التنظيمية : اإلخطار بالشبهةجال آ -ج
المتعوق بتلوتقتية من  10-10من القتنون  09لتقديم الهيئتت الموزمة بموجب نص المتدة آجتل 

كتتى لوضع معيتر مرن تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت من  11ي  المتدة  ، وا 
السوطة التقديرية لوجهتت المخطرة ي  تحديدهت ، تتركت حتلة الشلهةسمتهت لتوير  نتس القتنون 
من نظتم لنك  01من المتدة  1ون تأخير الى إخطتر الهيئة المختلصة، ييمت التقرة مع إلزامهت د

وضع معيترا ي  تحديد أكدت عوى اإلخطتر لدون إنتظتر، يعن ان المشرع  10-01الجزائر 
 المكوتة بتإلخطتر عنتلصر متدية تدعم الشلهة. الهيئتتاألجل يتمثل ي  ورود الى عوم احدى 

عوى اللنوك والمؤسستت  10-01ب الوتقتية من تلييض االموال اكد النظتم وتدعيمت لتعتلية أستلي
المعمول لهت ي  اإلخطتر  المتلية ومؤسسة لريد الجزائر ضرورة تلويغ كتتليت موظتيهت لإجراءات

، 1اإلستعحام المتل معتلجة الى خوية  اإلخطتر بتلشلهة، ومنعت عويه إخطتر الزبون عند ريع
الى المستءلة التأديلية والمدنية والجزائية ولو انتهت التحقيقتت الى انعدام دون إمكتنية تعرضهم 

اي نتيجة أو لصدور حكم بتللراءة أو امر بتنتتتء وجه الدعوى، مع األخد بعين اإلعتبتر حسن 
لزامية تلويغ موظت  اللنوك والمؤسستت المتلية لذلك  .2النية عند اإلخطتر وا 

لخلصوص اإلخطتر بتلشلهة اين إختوف التقهتء مت لين  يقه نقتش نشير الى ي  هذا النسق و 
المتعوق  10-10من القتنون  11تلصنيته كمتنع من موانع العقتب استنتدا الى نص المتدة 

بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت الت  تعف الملوغين من المسؤولية اذا 
                                                           

 .، المرجع الستلقالمتعوق بتلوتقتية ومكتيحة تلييض األموال وتمويل اإلرهتب 21-68نظتم لنك الجزائرمن  60و 61المواد  1

من نظتم لنك  61المتدة المرجع الستلق./ من تقتنون الوتقتية ومكتيحة تلييض األموال وتمويل اإلرهتب،  80و 81المواد  2
 .، المرجع الستلقبتلوتقتية ومكتيحة تلييض األموال وتمويل اإلرهتبالمتعوق  21-68الجزائر
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انه يؤخذ عن هذا اإلتجت  ان موانع العقتب محددة عوى  لم ينتج عن التحقيقتت متتبعة جزائية اال
، ييمت يذهب الرأي اآلخر الى إعتبتر اإلخطتر بتلشلهة سلبت 1سليل الحلصر ي  تقتنون العقوبتت

لوجود نص تقتنون  يسمح من تقتنون العقوبتت  09من أسبتب اإلبتحة استنتدا الى نص المتدة 
اال انه راي استبعد استنتدا الى كون  ه القتنون"لإرتكتب هذا التعل ويندرج ضمن "مت يأمر ب

المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت ي  المواد  10-10القتنون 
القتنونية المتعوقة بتإلخطتر لم يدرج ملصطوح " ال عقوبة وال جريمة " كمت هو الحتل ي  اسبتب 

تقعة عوى اللنوك والمؤسستت المتلية الت  تسمح لهم اإلبتحة، وا عتلر من تقليل اإللتزامتت الوا
 .2لريع السرية الملصريية عند اإلشتبت  ي  وجود غسيل لألموال إستثنتءا من القتعدة العتمة

المتعوق بتلوتقتية من تلييض  10-10 من القتنون  10 تضمنتهت المتدة: التقارير السرية-3
، وأضيف لإعدادهت ملصتلح الضرائب والجمترك، يختص األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت

وأمحاك الدولة والخزينة كل من المتتشية العتمة لومتلية  1101لهت بموجب تعديل القتنون لسنة 
، الت  تعد عوى سليل اإلستعجتل يور إكتشتيهت وجود عمويتت أو أموال 3العمومية وبنك الجزائر

ظمة، وذلك ي  إطتر ممترسة مهتمهم محلصوة من الجنتيتت أو الجنح سيمت الجريمة المن
  المتعوقة بتلتحقيق والمراتقبة.

تية تطليق مضمون المتدة عن طريق يك يدتحدأشترت المتدة ستبقة الذكر ي  يقرتهت األخيرة الى 
1111التنظيم، وهو مت تم يعحا بلصدور القرار الوزاري عن وزير المتلية سنة 

، وأورد مضمون 4
السري من تقلل ملصتلح الضرائب والجمترك الى الهيئة المتخلصلصة ي  وكيتيتت إرستل التقرير 

                                                           
 .886لمرجع الستلق، ص جريمة غسل األموال ومكتيحتهت ي  القتنون الجزائري ) دراسة مقترنة(، ادريس بتخويت،  1
 .883العيد سعدية، المرجع الستلق، ص  2
المتعوق بتلوتقتية من  8220ييتري  1المؤرخ ي   26-20المعدل لوقتنون  8268ييتري  61مؤرخ ي   28-68القتنون  3

 .8268ييتري  60لتتريخ  9تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت، اللصتدر بتلجريدة الرسمية عدد 
المتعوق بتلوتقتية  26-20من القتنون رتقم  21، يحدد شروط تطليق المتدة 8229مترس  12القرار الوزاري المؤرخ ي  تتريخ  4

 .8229متي  69، مؤرخة ي  تتريخ 80، اللصتدر ي  الجريدة الرسمية عدد موال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمتتلييض األمن 
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يتلصل  10-10، واأللصل لصدور تقرار وزاري بعد تعديل تقتنون الوتقتية ومكتيحة تلييض األموال
 المتتشية)المكوتة بتلتزام التقترير السرية ي  شكل التقرير السري الذي يرسل من تقلل اإلدارات 

( وهو مت لم يلصدر الى يومنت هذا، الجزائر وبنك العمومية والخزينة ةالدول وأمحاك لومتلية العتمة
 مت يجعل دراستنت تقتلصر عوى القرار الوزاري تقلل التعديل ال غير.

أن ملصتر  الضرائب والجمترك ترسل تقرير بمنتسبة إكتشتف حركة أموال  1أكدت المتدة 
، وييمت لتمويل العمويتت اإلجراميةولصتقتت تقد تكون نتشئة عن جرائم و جنح أو تستعمل  ي  

من القرار الوزاري أين يرق  1و 0هذ  الجزئية نص المتدة  تضمنتيخص شكل التقرير السري 
 لين التقرير المرسل من إدارة الضرائب عن توك المرسل من تقلل إدارة الجمترك.

الوزاري عوى الليتنتت أكد القرار المرسل من إدارة الضرائب:  السري  التقرير ومضمون  شكل -أ
 :1تتعوق لثحاث جوانب رئيسية الواجب إدراجهت

من خحال ذكر التحقق من الهوية وذكر عنوان اإلنتستب والمقر هوية المتعامل،  -
من  1و 0اإلجتمتع ، كمت يذكر مكتن النشتط وطليعة النشتط و/أو النشتطتت الممترسة )التقرة 

 (.0المتدة 

ونقلصد لهت العموية اإلتقتلصتدية والتجترية أو حركة رؤوس معلومات عن النشاط المالي،  -
األموال موضوع اإلخطتر، وهنت إشترط القرار الوزاري أن يشمل التقرير طليعة وملوغ الدخل 

من المتدة  1و 0الملصر  به خحال يترة المراتقبة أو موضوع التذكير بتلحقوق والرسوم )التقرة 
0.) 

أن تمنح  الزم ادارة الضرائب وهنت القرار الوزاري  مل،معلومات حول الذمة المالية للمتعا -
، تخص ةلوهيئة المتخلصلصة معوومتت دتقيقة عن الوضعية المتلية وثروة المتعتمل اإلتقتلصتدي

الممتوكتت العقترية و/او المكتسبة المتنتزل عنهت خحال التترة المعنية بتلمراتقبة الجبتئية، وكذا 
                                                           

من  86، يحدد شروط تطليق المتدة 8229مترس  12من القرار الوزاري المؤرخ ي  تتريخ  1لوتتلصيل األكثر راجع المتدة  1
 ، المرجع الستلق.األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمتالمتعوق بتلوتقتية من تلييض  26-20القتنون رتقم 
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ية أو التويير الختلصة بتلشخص المراتقب أو األشختص كشف عن الحستبتت اللنكية أو اللريد
أو اللصنتعية أو المقدمة  المنتمون الى وعتء  الضريل ، وكذا مستهمتته ي  الشركتت التجترية

لوخدمتت، وكذا المظتهر الخترجية لوثراء وعوامل الحيتة اليومية المحاحظة خحال المراتقبة) 
 (.1و 7و 1و 0التقرات 

الليتنتت  عوى الوزاري  القرار أكدالجمارك:  إدارة من المرسل السري  التقرير ومضمون  شكل - ب
  رئيسية:  جوانب لثحاث كذلك تتعوق إدراجهت الواجب

وه  توك المتعوقة بتلنظتم الجمرك  الذي تنتم  له البضتعة، العنتلصر  معلومات عامة: -
النوعية المحدد لورسم عوى البضتعة، الرتقم الليتن  الجبتئ ، اإلطتر المتل  وطليعة العموية، 
الوثتئق المريقة بتلتلصريح المتلصل ) كتلتتتورة وسند الشحن ..(، ليتنتت الملصر  الجمرك  ) 

 (.01و 9و 0و 1و 0و 1و 0، والعحاتقة لين الممون والزبون. ) التقرات كرتقم اإلعتمتد مثحا( 

تليتن الوزاري إلدارة الجمترك دورا ي  وهنت يمنح القرار  معلومات حول الخروقات المكتشفة: -
لصورة تلييض األموال، من خحال إلراز مت تولصوت إليه من نتتئج التحقيق والمراتقبة، لين مت تم 

إكتشتيه، وتليتن اللصوة لين المختلتة الجمركية وأيعتل تلييض االموال من التلصريح به ومت تم 
) لتتهتتخحال ولصف األستليب المستعموة، مع تدتقيق النلصوص القتنونية الت  تم خرتقهت ومخ

 .(1و 7و 1التقرات 

لإلشترة يتن التقرير السري يتم تسويمه الى الهيئة المختلصة من تقلل عون مؤهل أو ضتبط 
تلل ولصل إستيحام، ويمكن لوهيئة المختلصة ان تطوب أي من إدارة الضرائب او اإلتلصتل مق

 .1الجمترك أي وثيقة أخرى تراهت ضرورية

 

 
                                                           

من القتنون رتقم  86، يحدد شروط تطليق المتدة 8229مترس  12من القرار الوزاري المؤرخ ي  تتريخ  3و 1راجع المواد  1
 ، المرجع الستلق.وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال 20-26
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 الرقابة الداخليةالتكوين و  خامس:الفرع ال

يوتزم الختضعين لتدالير الوتقتية من تلييض األموال ي  القتنون الجزائري لوضع وتنتيذ لرامج 
كتستب أنظمة تسمح لإكتشتف العمويتت الرتقتبة الداخوية  وتكوين الموظتين بشكل دوري، وا 

المتعوق  10-10من تقتنون  0مكرر  01المتدة نظمت ، و 1اإلتقتلصتدية والملصريية المشتبه ييهت
تكوين موظت  اللنوك أحكتم التزام بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهت 

الداخوية ي  إطتر أهم إلتزامتت اللنوك لخلصوص الوتقتية من تلييض وتويير لرامج الرتقتبة 
 .  2األموال، واحتلت تتلصيل ذلك الى التنظيم

 10-10لم يلصدر التنظيم الذي حدد  تعديل القتنون  الوقاية عن طريق الرقابة الداخلية: -أوال
تحديد هو ستري المتعول ي   1100وبق  نظتم لنك الجزائر اللصتدر سنة ، 1101لسنة 

، كمت نشير الى 3رتقتبة الداخوية الت  تدخل ضمن أستليب الوتقتية من تلييض األمواللإجراءات ا
أكد عوى ان نظتم الوتقتية من تلييض األموال ونظم اإلنذار  10-01ان نظتم لنك الجزائر 

 إطترضمن  الموضوعة عوى مستوى اللنوك والمؤسستت المتلية ومؤسسة لريد الجزائر تندمج
 .5ويطوق عويه جهتز رتقتبة المطتبقة، 4نظم الرتقتبة الداخوية لهذ  الهيئتت

الت  ضبطتهت  ،منه 0نظتم لنك الجزائر متهوم الرتقتبة الداخوية ونطتتقهت من خحال المتدة  حدد
 بمجموعة العمويتت واإلجراءات الت  تهدف الى ضمتن بشكل مستقر، عوى الخلصوص: 

                                                           
 .82ص المرجع الستلق،لوعيد جميوة، الرتقتبة عوى اللنوك والمؤسستت المتلية، أطروحة لنيل شهتدة دكتورا   1

المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب  26-20المعدل لوقتنون  28-68من القتنون  6مكرر 62المتدة  2
 المرجع الستلق.ومكتيحتهمت، 

المتعوق بتلرتقتبة الداخوية لولنوك والمؤسستت المتلية،  8266نويملر  89المؤرخ ي  تتريخ  29-66نظتم لنك الجزائر رتقم  3
 .8268أوت  88اللصتدرة لتتريخ  03الجريدة الرسمية عدد 

، المرجع ل اإلرهتبالمتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتموي 21-68من نظتم لنك الجزائر نظتم لنك الجزائر  88المتدة  4
 .الستلق

 .86لوعيد جميوة، المرجع الستلق، ص 5
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 السير الجيد لوعمويتت الداخوية. –     التحكم ي  النشتطتت.                 -

 المطتبقة مع األنظمة والقوانين. -     جميع األخذ بعين اإلعتبتر بشكل محائم -

 موثوتقية المعوومتت المتلية. -     .1المختطر بمت ييهت المختطر العمويتتية 

 االستعمتل التعتل لوموارد. -     إحترام اإلجراءات الداخوية.             -

 عوى األلصول.                  الحتتظ -       .الشتتيية ومتتبعة العمويتت الملصريية -

 

 2مكونات جهاز الرقابة الداخلية

لخلصوص دور نظتم واجهزة الرتقتبة الداخوية ي  اللنوك والمؤسستت المتلية ي  مجتل الوتقتية 
م رتقتلية ألزمت لوضع إجراءات ونظ ، أين12و 88الجزء ج المواد من تلييض األموال تنتولهت 

تضمن إحترام تطليق األحكتم القتنونية والتنظيمية ي  مجتل الوتقتية من تلييض األموال، وحددت 
 :3ـل عوى الخلصوصأن عوى هيئتت القطتع الملصري  أن تقوم  88 المتدة

                                                           
 المتعوق بتلرتقتبة الداخوية لولنوك والمؤسستت المتلية وتخص:  29-66من نظتم لنك الجزائر  6عريتهت المتدة 1

تقتنون / خطر خطر القرض/ خطر التركيز/ خطر معدل التتئدة اإلجمتل / خطر التسوية / خطر السوق/ خطر السيولة/ خطر 
 عدم المطتبقة / خطر عمويتت .

 ، المرجع الستلق.المتعوق بتلرتقتبة الداخوية لولنوك والمؤسستت المتلية 29-66نظتم لنك الجزائر رتقم من  1و 0راجع المواد  2
 .الستلق ، المرجعالمتعوق بتلرتقتبة الداخوية لولنوك والمؤسستت المتلية 29-66من نظتم لنك الجزائر رتقم  88المتدة  3

جهاز الرقابة 

 الداخلية

نظام رقابة 
العمليات 

واإلجراءات 

 الداخلية

هيئة 
المعالجة 
ومحاسب 

 المعلومات

أنظمة قياس 
المخاطر 

 والنتائج

أنظمة 
المراقبة 

والتحكم في 

 المخاطر

نظام حفظ 
الوثائق 
 واألرشيف
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بشكل لصترم من خحال معرية زبتئنهت والعمويتت الت  يقومون لهت عن  ،مبدأ اليقظةتطليق   -
طريق وضع معتيير الرتقتبة الداخوية الت  تسمح لرسم سيتسة تقلول الزبتئن، تحديد هوية الزبتئن 
والتأكد من الوثتئق المقدمة لهت، تلصنيف الزبتئن بتلنظر لدرجة خطر تلييض األموال، والتدالير 

 الزبتئن وحركة األموال والعمويتت. المتخذة لخلصوص تلصنيف
من خحال جمع معوومتت حولهم وضمتن خضوعهم  ،1هوية المراسلين البنكيينضبط   -

 وتعتونهم ي  اطتر اللرنتمج الوطن  لمكتيحة تلييض األموال. ،لرتقتبة السوطتت المختلصة
تحديد هوية اآلمر بتلعموية والمستتيد منهت  قعن طري ،تحويالت اإللكترونيةالمراقبة  -

 وعنتوينهم.
وه  توك الت  يأمر زبتئن اللنك لهت أو يستتيد منهت  ،المعقدةللعمليات وضع نظتم رتقتل   -

وتكون غير نموذجية أو غير عتدية أو منعدمة الملرر اإلتقتلصتدي، أين يطوب من اللنوك 
 يتت الت  تقتموا لهت.والمؤسستت المتلية تحديد هوية الزبتئن والعمو

تلييض األموال، يسمح يسمح بكشف العمويتت ذات شلهة  ،نظام إنذاروضع حيز الخدمة  -
 لجمع المعوومتت الزمة حول ملصدر األموال والعمويتت ووجهتهت ومحوهت وهوية القتئمين لهت.

 .ويقت لألشكتل والشروط القتنونية  باإلخطار بالشبهةإلتزام اللنوك والمؤسستت المتلية  -
الختلصة لهوية الزبتئن والعمويتت المقيدة عوى  بالوثائق والمستنداتاإلحتفاظ تطليق ملدأ  -

أو تم كشتهت من تقلل نظتم  ةحستبتتهم، وكذا العمويتت الت  تم لخلصولصهت تحرير اخطتر بتلشله
 اإلنظتر، وذلك لومدد واآلجتل القتنونية المنلصوص عويه.

الذي يسمح لهم بتإلطحاع عوى األجهزة المستخدمة ي  تكوين الموظفين المستمر  نضمت -
عن شلهة تلييض األموال بتلنسبة لوموظتين من خحال تسهيل التبليغ و، محتربة تلييض األموال

 . 1إطحاعهم عوى اإلجراءات الت  تسمح لهم بتإلتلصتل مع المسؤول عن المطتبقة

                                                           
شبكة اللنوك والمؤسستت المتلية األجنلية الت  يتعتمل معهت اللنك المحو  لتقديم خدمتت متلية للصتلح زبتئنه المحويين.، لمزيد  1

دراسة مقترنة لين التشريع الترنس  والتشريع  –من التتلصيل أنظر: لعوارم وهيبة، التدالير الوتقتئية لجريمة تلييض األموال 
 .638، ص8العدد  1المجود ،  Revue Académique de la Recherche Juridique، -الجزائري 



الجزائر في مكافحة تبييض ألاموال سياسةالباب الثاني:   

 

252 
 

 وتمكين الموظتين من اإلطحاع عويه. اإلخطتر بتلشلهةي  مجتل ميثاق أخالقيات  وضع -

تضمن هذا اإللتزام الذي يقع عوى عتتق اللنوك  :وظفينالم كوينتالوقاية عن طريق  -ثانيا
المتضمن تقتنون الوتقتية من  10-10من تعديل القتنون  0مكرر  01والمؤسستت المتلية المتدة 

 تاللتزامتألزم الختضعين ، أين 1101تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت لسنة 
، وأحتلت 2الوتقتية من تلييض األموال وضع وتنتيذ لرامج تضمن التكوين المستمر لوموظتين

 تتلصيل ذلك الى التنظيم. 

اإللتزام، من خحال يرض وضع لرنتمج تكوين تتتلصيل هذا  10-01تنتول نظتم لنك الجزائر 
لريد الجزائر يتضمن معرية الملصتلح المتلية لمستمر لموظت  اللنوك والمؤسستت المتلية و 

، ويكون جدولهت يتنتسب وخلصولصيتت 3األحكتم واإلجراءات الموضوعة لمكتيحة تلييض األموال
عوى ضرورة حرص اللنوك  09ة من المتد 1كمت أكدت التقرة واإلحتيتجتت الهيئة الملصريية، 

والمؤسستت المتلية ي  إعحام كتية المستخدمين عوى اإلجراءات الت  تسمح لكل عون ريع تقرير 
الى مسؤول المطتبقة ي  مكتيحة تلييض األموال، ويتم ي  هذا الشتن ريع تقرير سنوي عن ذلك 

 وضعالجزائر عوى  لريد الى الوجنة الملصريية، كمت تسهر اللنوك والمؤسستت المتلية ومؤسسة
 .4وتمكين الموظتين من اإلطحاع عويه ي  مجتل اإلخطتر بتلشلهة ميثتق أخحاتق 

 
                                                                                                                                                                                           

توزم اللنوك والمؤسستت المتلية لوضع مسؤول مكوف بتلرتقتبة  66-29من نظتم لنك الجزائر  82مسؤول المطتبقة: المتدة  1
/يقرة   خطر عدم 6عن تنتسق ويعتلية رتقتبة خطر عمد المطتبقة، وتعوم اسمه الى الوجنة الملصريية، ييمت تعرف المتدة 

ستس بتلسمعة، النتشئ عن المطتبقة لخطر العقوبة القضتئية أو اإلدارية أو التأديلية، وخطر الخستئر المتلية المعتلرة أو الم
من النظتم أن يكون اإلطتر الستم  المسؤول عن الرتقتبة  12عدم احترام نشتط الملصترف والمؤسستت المتلية، وألزمت المتدة 

 الداخوية لووتقتية من تلييض األموال تحت مسؤولية مسؤول المطتبقة.
 8220ييتري  1المؤرخ ي   26-20المعدل لوقتنون  8268ييتري  61مؤرخ ي   28-68من القتنون  6مكرر  62المتدة  2

 المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت، المرجع الستلق.

 ، المرجع الستلق.تلييض األموال وتمويل اإلرهتبمن المتعوق بتلوتقتية  21-68من نظتم لنك الجزائر 69المتدة  3

 تلييض األموال وتمويل اإلرهتب، المرجع الستلق. من المتعوق بتلوتقتية 21-68من نظتم لنك الجزائر 82المتدة  4
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 المطلب الثاني: وسائل قمع تبييض األموال

يعتلر الجزاء ي  يوستة التقه الجنتئ  الوسيوة القتنونية أو اآللية الت  يقوم من خحالهت المجتمع 
بأنه  GERMAINأو كمت لخلصه البتحث الترنس   ،اإلجرام يعل ضد مرتكب السووك  لرد

، وكغيرهت من الجرائم حتول المجتمع الدول  عن طريق المواثيق 1دراسة طرق عحاج المنحريين
الدولية دراسة العقوبتت المحائمة أليعتل تلييض األموال، وانقسمت التشريعتت الوطنية مت لين 

المتسة بتلذمة المتلية لومجرمين، ولعل عوم الجزاء والنتس  الجزاءات الستلبة لوحرية أو الجزاءات
، 2يتسر هذا االنقستم الى ان العقتب ال ينبغ  نتسه لين من تألصل ييه اإلجرام وذوي المروئة

كمت ان توتقيع الجزاء عوى المجرم بعد إرتكتب التعل يشكل دورا وتقتئيت لإعتبتر  يشكل وسيوة ردع 
 . 3اآلخرينله ولغير  من المجرمين 

الحد من انتشتر ظتهرة تلييض االموال وتجنب آثترهت الوخيمة عوى مختوف جوانب  من أجل 
لوملصوحة العتمة من المجتمع، سطرت الجزائر سيتسة جنتئية هديهت تقمع السووكتت المنتيية 

تمتزجت ، أين توتقيع جزاءات لصترمة عوى التتعوينعن طريق خحال درء أيعتل غسيل األموال 
وبتت المرتبطة لجريمة تلييض األموال ي  التشريع الجزائ  بتلعقوبتت الستلبة لوحرية العق

والغرامتت المتلية بتلنسبة لألشختص الطليعية، والغرامتت المتلية بتلنسبة لألشختص المعنوية، 
إال ان المحاحظ ان المشرع  مع يرض عقوبتت تكميوية منهت مت هو اجبتري واآلخر اختيتري،

تقسم العقوبتت مت لين تقتنون العقوبتت الذي تضمنن عقوبتت جريمة تلييض األموال  ري الجزائ
المتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض األموال لتمويل  50-50وأركتنهت، ييمت تضمن القتنون 

اإلرهتب ومكتيحتهمت العقوبتت وأركتن الجرائم الموحقة لتلييض االموال، وه  توك الجرائم 

                                                           
 .80، ص 8221مك  دردوس، الموجز ي  عوم اإلجرام، ديوان المطلوعتت الجتمعية، الجزائر،  1
 .60، ص 8260العرب  لخت ، الجريمة والجزاء، ي  التقه وعوم النتس، ديوان المطلوعتت الجتمعية، الجزائر،  2
يروحتت سعيد، اإلجراءات الوتقتئية والقمعية لمكتيحة تلييض األموال ي  الجزائر، مقتل نشر ي  مجوة الواحتت لوبحوث  3

 .108، تلصدر عن كوية الحقوق والعووم السيتسية لجتمعة غرداية، ص 6العدد  9والدراستت، المجود 
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  اطتر اإللتزامتت القتنونية المتروضة عوى المكوتين والختضعين لهت يالمترتبة عن مختلتة 
 الوتقتية من تلييض األموال.

تتلصيل أركتنهت المتدية سنتطرق الى تتلصيل جرائم تلييض األموال ي  الترع األول، من خحال 
خحال  ،  ثم نتنتول ي  الترع الثتن  العقوبتت المقررة عوى جريمة تلييض االموال، منوالمعنوية

 تتلصيل العقوبتت األلصوية والتكميوية المقرر عوى األشختص الطليعية والمعنوية.

 الفرع األول: جرائم تبييض األموال

 ألموال األلصوية النتتجة عن أيعتل تحويل طليعةتقسم جرائم تلييض األموال الى جريمة تلييض ا
أخرى مشروعة لإستخدام أستليب وتقنيتت مختوتة، وجرائم  األموال غير المشروعة الى أموال

موحقة لهذ  الجريمة نتتجة عن مختلتة اإللتزامتت الت  يترضهت التشريع عوى اللنوك والمؤسستت 
 المتلية والمؤسستت واألشختص غير الملصريية، ونحتول تتلصيل هذ  الجرائم ييمت يو .

جريمة تلييض اللنيتن القتنون  لائري عوى نص المشرع الجز : جريمة تبييض األموال -أوال
 وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 50-50تقتنون العقوبتت والقتنون  األموال ي 

، وتقد سلق لنت التطرق الى 50-00بموجب األمر والمتمم سيمت المعدل ومكتيحتهمت اإلرهتب
العنتلصر المكون لوجريمة لدى تطرتقنت الى تجريم أيعتل تلييض األموال ي  اإلتتتتقيتت الدولية 
والتشريع الداخو  لذا سنقتلصر عوى التذكير عوى اهم النقتط األستسية المكونة ألركتن الجريمة 

 .1تتتديت لوتكرار

إرتكتب التتعل أيعتل إجرامية ستبقة  به يقلصد الركن المفترض في جريمة تبييض األموال: -1
عن جريمة تلييض األموال، يحلصل عنهت يوائد وأموال يتم غسوهت ييمت بعد ويق مراحل ثحاث، 
وتعتلر الجريمة األولية مستقوة لذاتهت وأركتنهت عن أيعتل تلييض األموال، وتنتول المشرع 

                                                           
التنسيق الدول  ي  محتربة تلييض األموال، التلصل األول إنسجتم التجريم الدول  لتلييض األموال، المبحث  راجع البتب األول 1

 .06الى  11األول متهوم تلييض األموال، المطوب الثتن : تلييض األموال ويق التشريع اللصتحتت 
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 األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 50-50القتنون  0و 4الجزائري هذا الركن ي  نص المتدة 
 والمتمم.المعدل  ومكتيحتهمت اإلرهتب وتمويل

من  4أطوق عوى الركن المتترض ملصطوح الجريمة األلصوية عريهت من خحال المتدة المشرع 
بأنهت أي ومكتيحتهمت  اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 50-50القتنون 
حسب مت ينص  2إرتكلت بتلخترج، سمحت لمرتكليهت بتلحلصول عوى األمواللو ، حتى 1جريمة

نطتق الجريمة  يد، وبذلك يكون المشرع الجزائري أخذ بتلمنظور الواسع ي  تحدعويه هذا القتنون 
أين إعتلر كتية محلصحات الجرائم تلصوح ألن تكون مححا لجريمة تلييض األموال، األلصوية، 

 .3قه الجريمة األلصوية أنهت جريمة مستقوة تبعيةكمت إعتلر جتنب كلير من الت
إشترط المشرع الجزائري عوى الجريمة األلصوية أو مت يطوق عويه التقه الركن المتترض، الذي 

من القتنون  0، أين أكدت المتدة 4إرتكب خترج اإلتقويم الجزائري، شرط اإلزدواجية ي  التجريم
عوى إشتراط أن ومكتيحتهمت  اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 50-50

 رتكلت ييه وكذا القتنون الجزائري.تكتس  األيعتل المرتكبة الطتبع اإلجرام  ي  اللود الذي إ
تثتر مسألة يقهية تقتنونية ي  غتية األهمية متعوقة حتلة لصدور حكم بتللراءة ي  الجريمة األولية 

 ؟يهل يمتد ذلك الى جريمة تلييض األموال
                                                           

مكرر ق.ع اي ولصف لوجريمة سواء جنتية  198انسجتم لين النلصوص القتنونية أين ال تشترط المتدة  نشير الى عدم وجود 1
مكرر  198، ييمت نص المتدة ، ييمت النص الترنس  يركز يقط عوى العتئدات اإلجرامية المتأتية من الجنتيةأو جنحةأو مختلتة 

 من تقتنون العقوبتت لمت تحدث عن الملصتدرة جتء بملصطوح " عتئدات الجنتية والجنحة ، مستبعدا المختلتتت. 0
 .199: لوسقيعة أحسن، المرجع الستلق، ص كثر ي  ذلك أنظرلوتتلصل أ

ت المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهم 26-20القتنون من  6يقرة  0عريتهت المتدة  موالألا 2
المنقولة أو غير المنقولة الت  المعدل والمتمم، المرجع الستلق، بأنهت:" أي نوع من األموال المتدية أو غير المتدية السيمت 

يحلصل عويهت بأية وسيوة كتنت مبتشرة أو غير مبتشر ، والوثتئق أو السندات القتنونية أيت كتن شكوهت، بمت ي  ذلك الشكل 
اإللكترون  أو الرتقم ، والت  تدل عوى موكية توك األموال أو ملصوحة ييهت، بمت ي  ذلك اإلئتمتنتت الملصريية، والشيكتت 

 ت الستر، والحواالت واألسهم واألوراق المتلية والسندات والكمليتالت وخطتبتت اإلعتمتد".وشيكت
لوسقيعة  -600بتخوية دريس، جريمة غسل األموال ومكتيحتهت ي  القتنون الجزائري ) دراسة مقترنة( ، المرجع الستلق، ص  3

 .186أحسن، الوجيز ي  القتنون الختص الجزء األول، المرجع الستلق، ص
 من تقتنون االجراءات الجزائية. 091و  098تطليقت الحكتم المواد  4
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 ي  التقه ان األمر ال يمتد ي  حتلة كون اللراءة ملنية عوى عدم كتتية أدلة اإلثبتت بيرى جتن
، أين تبقى جريمة او وجود متنع من موانع المسؤولية الجزائية الذي يحول دون مستءلة الجتن 

، يقط مع إلراز اللنيتن غسيل االموال تقتئمة لثلوت عدم مشروعية االموال محل التلييض
نون  لوجريمة األلصوية الت  عتدت بتألموال عوى التتعل األلصو  ي  جريمة التلييض بلصتة القت

مت يجعونت نخوص ان المشرع الجزائري ي  احكتمه لم يشترط وجود حكم  مبتشرة أو غير مبتشرة،
القرائن عوى عدم  يقط تكت لم يشترط إثبتت الجريمة األلصوية لل إدانة ي  الجريمة األولية و 

 . 1األموال المحلصوة ن يعل مجرم تقتنونت مشروعية
عديد  إتحتد لصتة الجتن  مت لين الجريمة األلصوية وجريمة تلييض األموال ر مسألةكمت تثي
الرشوة لإنقضتء الدعوى العمومية  جنحة ، أين يمكن تلصور لصدور حكم ي الت القتنونيةاإلشكت

  لوتقتدم بتلنسبة لوتتعل األلصو  أو المستهم، يهل يمتد ذلك الى جريمة تلييض األموال؟
الجواب عن ذلك أن المشرع يعتتقب عوى أيعتل إضتتء اللصتة الشرعية عوى األموال تقذرة 

لإعتبتر الجرمين المتأتية من أيعتل إجرامية من دون النظر الى نتيجة الجريمة األلصوية، 
، وأن منتط التبعية متعوق يقط بلصتة محل الجريمتين المتمثل ي  االموال غير 2مستقوين

 المشروعة.
 50-50من القتنون  0: تضمنته نلصوص المواد الركن المادي لجريمة تبييض االموال -2

وكذا المتدة والمتمم  المعدل ومكتيحتهمت اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق
 .4، وا عتلر أيعتل تلييض األموال الموجزة ي  النقتط التتلية3مكرر من تقتنون العقوبتت 012

 

                                                           
 .638دليوة مبترك ، المرجع الستلق، ص  1
 .692المرجع نتسه، ص  2
 المؤرخ العقوبتت تقتنون  المتضمن 601-11 لألمر المتمم و، المعدل 8220نويملر  62المؤرخ ي  تتريخ  60-20القتنون  3
 .3مكرر 198 إلى مكرر 198 من المواد عوى يشتمل و 8220 سنة 36 عدد رسمية جريدة 8220 نويملر 62 ي 

 .623لعشب عو ، المرجع الستلق، ص  4



الجزائر في مكافحة تبييض ألاموال سياسةالباب الثاني:   

 

257 
 

الت  تهدف الى إضتتء مظهر  والمقلصود به األيعتل المتديةالسلوك اإلجرامي: عناصر  -أ
، ولصنتهت التقه تحت عتئوتين تضمتن 1مشروع عوى األموال المحلصوة من ملصدر غير مشروع

 لوسووك اإلجرام  لصور أربع، وأورد المشرع الجزائري 2التلرير الكتذب أو إتيتن عمويتت متلية 
، 4مكرر من تقتنون العقوبتت 198، والمتدة 263-20من القتنون  8نص عويهت ي  المتدة 

 نوجزهت ييمت يو :  
تت المحلصوة من بتلتحويل تغيير شكل األموال والممتوكيقلصد تحويل الممتلكات أو نقلها:  -1-أ

مثتلهت تحويل العموة الوطنية  ،من خحال القيتم بعمويتت لنكية أو غير لنكيةالجريمة األلصوية، 
المحلصوة من جريمة إلى مجوهرات أو لوحتت زيتية أو عقترات ثم القيتم لليعهت ي  الخترج مقتلل 

خدام القنوات الملصريية لتحويل المتل غير المشروع إلى عموة لصعبة، وتقد يكون التحويل بتست
حستب آخر، يموك حستلين ي  لنكين مختوتين، و يتم التحويل غتلبت بتستخدام وستئل الكترونية 

 .5حديثة 

شكل وسيوة جد متطورة من أستليب غسيل يان تطور تلييض األموال علر القنوات اإللكترونية 
لكترون  لألموال أين ألصبح يمكن تحويل األموال أو الممتوكتت بمت يسمى بتلتحويل اال ،األموال

إلى العموة االيتراضية "الليتكوين" والت  لهت تقيمة خيتلية ي  العتلم االيتراض  لألنترنيت، وتقد تم 
 .6تحريم التعتمل لهت مؤخرا من تقلل المشرع الجزائري 

                                                           
جريمة العلصر " تلييض األموال " ، مقتل منشور بتلمجوة األكتديمية لوبحث  –لعوارم وهيبة، اللنيتن القتنون  لوجريمة الليضتء 1

 .800، ص  8266، سنة 6علد الرحمنتن ميرة لجتية، عدد  القتنون ، تلصدر عن كوية الحقوق لجتمعة
2
  coralie ambroise-casterot, op-cit , page  253. 

 ، المرجع الستلق.المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل االرهتب ومكتيحتهمت 26-20القتنون رتقم  3
 11/601المعدل و المتمم لألمر  60-20أدرج المشرع تقسم ختص لتلييض األموال ي  تقتنون العقوبتت بموجب القتنون  4

 .3مكرر 198مكرر إلى  198و يشتمل عوى المواد من  ، المرجع الستلق، المتضمن تقتنون العقوبتت
 .188، ص 8269، دار هومة ، الجزائر،  ، الطبعة العشرون 6أحسن لوسقيعة، الوجيز ي  القتنون الجزائ  الختص ج  5
، جريدة رسمية 8263ديسملر  12اللصتدر ي   8269المتلية لسنة  رتقم المتضمن تقتنون  66-63 قتنون المن  663لمتدة ا 6

 .31عدد 
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، كتلتهريب   لألموال بأية وسيوةيييعن  النقل المتدي بغرض تغيير المكتن الجغراأما النقل  
لإختتء النقود الورتقية ي  جيوب التتعوين أو عوب حتتضتت األطتتل، وتقدر عوى سليل المثتل 

مويتر دوالر  05األموال المهربة بتلوستئل التقويدية خترج الواليتت المتحدة األمريكية بحوال  
 . 1سنويت

يعن لهت إتيتن كل األيعتل إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها:  -2-أ
المحتموة بغرض منع كشف الطليعة الحقيقية لوممتوكتت أو ملصدرهت أو حركتهت، وأشهر األمثوة 

األموال الشركتت اللصورية أو شركتت الواجهة الت  غرضهت الحقيق  غير  اعوى ذلك إنشتء غتسوو 
 بتلنظتم األستس  هو الوستطة ي  عمويتت غسيل األموال. المذكور

لصدور سووك ايجتل  من الجتن  ي  شكل حيتزة األموال أو تسومهت، وعوى ذلك  اإلخفاءويقتض  
الدور الذي يقوم به اللنك ي  توق  أو إيداع أو تحويل أو استثمتر أو استخدام األموال أو 
المتحلصحات النتتجة عن نشتط إجرام  يعل ينطوي تحت يعل اإلختتء ، كمت تقد يشمل اإلختتء 

، أو عموية شراء سوع 2دية كتستخدام اسم غير حقيق  ي  شركة وهميةبعض السووكيتت غير المت
السعر الحقيق  السري يكون ي  تعد شركة الواجهة بملوغ مرتتع ) وبضتئع من شركة أجنلية

، 3حستب سري بتلدولة األجنلية(، والقيتم لتحويل يترق السعر عوى انه رتقم أعمتل توك الشركة
مركية أن ملصتلحهم عتلجت بكثرة تلييض األموال عن طريق واكد لنت المكوف بتلمنتزعتت الج

( بتستيراد آالت لصنتعية لريع سعرهت الحقيق  عند التلصريح الجمرك ، ANDIعقود االستثمتر )
وتضتف لهت تمتعهم لإمتيتز اإلعتتء من الرسوم الجمركية عند االستيراد وكذا الرسم عوى القيمة 

                                                           
، مقتل منشور بمجوة الدراستت  8228سنة  10جحال ويتء دمحمين، مكتيحة غسيل األموال طبقت لوقتنون الكويت  رتقم  1

 .89، ص 8220القتنونية، تلصدر عن كوية الحقوق دامعة ليروت العربية، العدد الثتن  ، 
 .81، صالمرجع الستلقسمر يتيز إسمتعيل،  2
 .00، ص جحال ويتء دمحمين، المرجع الستلق 3
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م تهريلهت بتلعموة اللصعبة الى الخترج بتلتواطؤ مع الشريك ، كوهت يوارق متلية يت) (TVAالمضتية
 .1األجنل 

يهو تغيير طليعة هذ  األموال بتظهتر مشروعية الممتوكتت غير مشروعة، ومن  التمويهأمت  
والذي يتمثل ي  إيداع أموال غير  ،القرض مقتلل الحستب " أمُثوتهت التمويه اللنك  عن طريق "

نظيتة ي  حستب لنك  خترج البحاد، مع استخدام رلصيد ذلك الحستب كضمتن لوحلصول عوى 
، أو القيتم بشراء شركتت متوسة ويتم تمويوهت لخويط من القروض اإلستثمترية 2تقرض ي  لود آخر

ظهر الحقت األموال غير و األموال غير المشروعة بغرض تحسين الحتلة االتقتلصتدية لوشركة، لت
المشروعة المستثمرة ي  لصورة أربت  لوشركة، كمت يدخل ي  هذا النسق عمويتت تقديم وثتئق 
مزورة الى مرتكب الجريمة األلصوية لذرء اللصتة غير الشرية عن األموال)عقد عمل مزور، يواتير 

 .3الكتذب مزورة، تزوير المحتسبة،... الخ( ويسمى لتليض األموال عن طريق التلرير

تمهيدا لولصورة الثتنية أي كأنهمت  تعد بمقترنة لصورت  اإلختتء والتمويه نجد وكأن اللصورة األولى
 تشكحان المراحل التقنية لتلييض األموال.

المقلصود بتكتستب اكتساب أو حيازة أو استخدام األموال المحصلة عن الجريمة: -3-أ
كتنت الطريقة، أمت الحيتزة يتعن  االستئثتر بتلش ء الممتوكتت هو الحلصول عوى الممتوكتت مهمت 

عوى سليل التموك أو السيطرة التعوية الت  تتحقق لواسطة مبتشرة أعمتل يقوم لهت عتدة المتلك، 
ييكت  العتبتر الشخص حتئزا، ولو لم تكن له السيطرة المتدية، أمت االستخدام يهو استعمتل 

 .4الممتوكتت والتلصرف ييهت

                                                           
ييتري  29لمنتزعتت القتنونية والجمركية بقبتضة الجمترك لرج لوعريريج لتتريخ امقتلوة هتتتية أجريت مع المكوف بقسم   1

8286. 
 .863ص ،المرجع الستلقدلندة ستمية،  2

3
 coralie ambroise-casterot, Op-cit , page  253. 

 . 181المرجع الستلق، ص  ،6ج الجزائ  القتنون  ي  الوجيز أحسن لوسقيعة، - 83سمر يتيز إسمتعيل، المرجع نتسه، ص 4
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كة في أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها المشار -4-أ
 أو محاولة ارتكابها و المساعدة و التحريض على ذلك و تسهيله و إسداء المشورة بشأنه:

ذ ، اparticipation وردت عبترة المشتركة ي  لصوب المتدة و الت  يقلصد لهت المشرع المستهمة
تلييض األموال إلى كل شخص سواء طليع  أو معنوي ستهم ي  أي مرحوة من تمتد جريمة 

، وه  الحتلة الجرمية الت  يجري عوى أستسهت ي  غتلب األحيتن متتبعة 1مراحل تلييض األموال
المؤسستت المتلية و الملصريية، لمت تعوم وتسمح لإستعمتل عمويتتهت اللنكية والمتلية ي  تلييض 

 .2أموال عميل لديهت

نطلق عوى االشتراك القواعد العتمة المنلصوص عويهت ي  تقتنون العقوبتت، والمتعوقة بتلعوم 
بتلظروف الشخلصية والموضوعية لوتتعل األلصو ، وتأثيرهت إيجتبت أو سوبت عوى معتتقبة الشريك 

، أمت التحريض يهو لصورة مستقوة عن االشتراك العتبتر أن من تقتنون العقوبتت 44المتدة 
 012من تقتنون العقوبتت  أو حسب المتدة  40واء حسب القواعد العتمة ويقت لومتدة المحرض س

                                                           
مكرر تقتنون العقوبتت خوطت ي  الملصطوحتت وي  المتتهيم مقترنة مت لين النص  198تضمنت هذ  التقرة األخيرة من المتدة  1

 العرب  والترنس :

يتضح من النص العرب  أن المشتركة و التواطؤ و التآمر و المستعدة و التحريض و التسهيل، و إسداء المشورة الرتكتب  -6
 tentativeمكرر تعد كوهت تلييض لألموال، لينمت النص الترنس  يدل عوى أن كل من  198الجرائم المقررة ويقت لومتدة 

complicité،participation ،association ،entente  .ه  لصورة من لصور تلييض األموال 
"، أم تعن  يعل االشتراك المنلصوص عويه ي   "participationمشتركة " هل تعن  المستهمةالكذلك ورد متهوم ملصطوح "  -8 

ض مكرر نخوص انه ال وجود لوشريك ي  تليي 198من تقتنون العقوبتت، يإذا اتبعنت المتهوم السطح  أخذنت لومتدة  08المتدة 
األموال، يكل من تدخل ي  ارتكتب الجريمة يعتلر يتعل ألصو ، وهذا مستبعد بتلقواعد العتمة،  وهنتك رأي آخر يقول أن المشرع 
تقلصد يعل االشتراك ي  تلييض لعدم ورود عبترة " مع عومه أّنهت تشكل عتئدات إجرامية " عكس التقرات الثحاث األولى من المتدة 

نخوص أن المشرع الجزائري وسع من يعل االشتراك ي  تلييض األموال و لم يتوتقف عند لصور المتدة  مكرر، هذا مت يجعونت 198
وتشمل التحريض متى توايرت شروطه والمستهمة ي  إتتتق اوجمعية الرتكتب لصور تلييض االموال من تقتنون العقوبتت   08

 (.180-180، المرجع الستلق، ص 6  ج.) أنظر أحسن لوسقيعة، الوجيز ي  القتنون الجزائ)جمعية االشرار( 
 .08نليل لصقر، المرجع الستلق، ص 2
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مكرر من تقتنون العقوبتت يعتلر يتعحا ألصويت ويعتتقب عوى التحريض بلصتة مستقوة حتى ولو 
 .1من تقتنون العقوبتت 46امتنع المحرض عن ارتكتب التعل حسب المتدة 

اإلجرام  ي  جريمة تلييض األموال ه  كل  إن محل السووكمحل الّسلوك اإلجرامي:  -ب
األموال المتأتية من ارتكتب جريمة، اذ تشمل األموال المنقولة وغير المنقولة ، وكذا العتئد 

، إذ يكيف كمحل لجريمة تلييض األموال كل مت تحلصل 2المبتشر أو غير المبتشر من الجريمة
تزوير مستند، جرائم اإلرهتب، جرائم  من جنتية أو جنحة، أيت كتن نوعهت سرتقة، تهرب ضريل ،

 .3المخدرات

: " األموال: اي نوع 504-50قتنون المن  4تنتول المشرع الجزائري تعريف األموال ي  المتدة 
من األموال المتدية وغير المتدية، السيمت المنقولة وغير المنقولة، الت  يحلصل عويهت بأية وسيوة 

القتنونية أيت كتن شكوهت، بمت ي  ذلك الشكل  سنداتوال، والوثتئق مبتشرة وغير مبتشرة كتنت
االلكترون  أو الرتقم ، والت  تدل عوى موكية توك األموال أو ملصوحة ييهت، بمت ي  ذلك 
اإلئتمتنتت الملصريية، وشيكتت الستر والشيكتت الملصريية، الحواالت واألسهم واألوراق المتلية 

 ".ات والكمليتالت وخطتبتت اإلعتمتدوالسند

كمت تجدر االشترة، وبنتس النهج الذي اتبعته اتتتتقية بتليرمو، يتن المشرع الجزائري عرف 
المتعوق بمكتيحة التستد، إذ تنص  26-21يقرة ز من القتنون  28العتئدات االجرامية ي  المتدة 

عوى أن: " العتئدات اإلجرامية كل الممتوكتت المتأتية والمتحلصل عويهت بشكل مبتشر أو غير 
 .5مبتشر ي  ارتكتب الجريمة "

                                                           
 عوى لصورة أخرى لوتحريض " كل تحريض مبتشر عوى التجمهر غير المسوح...." تقتنون العقوبتتمن  622تنص كذلك المتدة  1
 .800، ص المرجع الستلقجريمة العلصر " تلييض األموال " ، –لعوارم وهيبة، اللنيتن القتنون  لوجريمة الليضتء  2
 .09، صالمرجع الستلقر علد العزيز شتي ، دنت 3
  ، المرجع الستلق.المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل االرهتب ومكتيحتهمت 26-20القتنون رتقم  4
 المرجع الستلق.المتضمن تقتنون الوتقتية من التستد ومكتيحته،  26-21القتنون  5
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تقراءة نص المتدتين أعحا  تلين لوضو  توسع المشرع الجزائري ي  متهوم المتل محل الجريمة 
ويق مت جتء به التقه، وهو جتنب حسن يراع  توسيع دائرة التجريم لضبط ايحات المجرمين من 

 العقتب.
بتعتبتر   عمودهت التقري، وأستس لنتءهت،يعتلر الركن المعنوي ي  الجريمة الركن المعنوي:  -3

المعتتقب عويه ة لإتيتن الترد النشتط اإلجرام  يشكل الجتنب النتس  لوجريمة، وال تقوم الجريم
بموجب النص التشريع ، إذ يتطوب األمر إرتكتب العنتلصر المتدية عن إرادة يتعوهت، حت  

تقة تربط لين متديتت الجريمة : "عحابأنه كذلك ويعرف، 1تكتمل األركتن وتولصف بتلجريمة
 .2وشخلصية الجتن  تتمثل ي  سيطرة الجتن  عوى التعل وآثتر ، وجوهر هذ  العحاتقة ه  اإلرادة"

لوضو  انهت  إن استقراء النلصوص القتنونية المجرمة لتلييض األموال ي  التشريع الجزائري يلين
 الجنتئ  لنوعيه العتم والختص.من أنواع الجرائم القلصدية الت  يشترط ييهت تواير القلصد 

عوم الجتن  أن رؤوس األموال محل  نشتط تلييض األموال  يقتضالقصد الجنائي العام:  -أ
التلييض متحلصل من نشتط إجرام  أو ملصدر غير مشروع واتجت  إرادته إلى ذلك، وهو 

: " يعتلر تلييض تقتنون العقوبتت الت  تنصمكرر  012المستوحى من نلصت عويه المتدة 
..."، من هنت يتضح  علم الفاعل أّنها عائدات إجراميةاألموال تحويل الممتوكتت أو نقوهت مع 

أنه الكتمتل الركن المعنوي لجريمة تلييض األموال توير عنلصرين يطوق عويهمت التقه العوم 
بكتية لصور  واإلرادة، اذ العوم لنشتط تلييض األموال يتطوب أن يكون الجتن  عوى عوم تتم

أمت اإلرادة يه  ، تنون العقوبتتمكرر من تق 012السووك اإلجرام  المنلصوص عويهت بتلمتدة 

                                                           
، 6881علد هللا سويمتن، شر  تقتنون العقوبتت الجزائري القسم العتم الجزء األول، ديوان المطلوعتت الجتمعية، الجزائر،  1

 .92ص
هـ لجتمعة  6080 -هـ 6081علد هللا لن سعيد لن عو  ألو داسر، جريمة تمويل عمويتت غسل األموال، متجيستير نوتقش  2

 .19مموكة العربية السعودية، صاإلمتم دمحم لن سعود اإلسحامية، ال
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تتجه إرادة الجتن  إلى إحدى اللصور المحددة لوسووك من  للصيقة متقتربة بتلعوم يتستخوص
 .1اإلجرام  وأن يقلصد تحقيق النتيجة اإلجرامية المترتبة عنه

ي  المستهمة الجنتئية ي  جريمة تلييض األموال يشترط وتقعهت  تجدر اإلشترة أن عنلصر العوم
لزمتن ستلق أو الحق لوجريمة االلصوية، مع ضرورة إثبتت عوم مرتكب يعل االشتراك بحقيقة 

 .2إتيتن األيعتل المسهوة لوجريمة االلصوية الت  يشترك تقيتمهت وثلوتهت

األموال بتلخطأ، ومثتلهت المؤسسة  كمت نشير أن التقه أخذ لنظرية احتمتل وتقوع جريمة تلييض
، وهو مت لم يأخذ به 3الملصريية الت  ال تتحرى عن ملصدر األموال إال إذا تجتوزت حدا معينت

جريمة تقلصدية لإمتيتز، اتقتداءا  المشرع الجزائري إستنتدا الى تحويل نص المتدة أعحا  أين إعتلرهت
 00محكمة النقض الترنسية لتتريخ  بمت تولصل اليه القضتء الترنس  ي  القرار اللصتدر عن

 .05504جوان 

يطوق عويه عتدة ي  التقه بتلبتعث عوى الجريمة، ان استقراء القصد الجنائي الخاص:  -ب
لوضو  المشرع لم يكتف بتشتراط تواير  تنون العقوبتت تلينمكرر تق 012أحكتم نص المتدة 

السووك االجرام  لتلييض األموال  إتيتنالقلصد الجنتئ  العتم من من توجه إرادة التتعل الى 
بتإلختتء لوملصدر غير الشرع  أو التمويه لطليعتهت وغيرهت مع عومه لجرمية سووكه، لل اشترط 

 الختلصةتواير القلصد الجنتئ  الختص، عوى سليل التخلصيص ال العموم ي  بعض اللصور 
ييضت لألموال تحويل الممتوكتت لتلييض المتل القذر، وهو مت يلصوه ي  التقرة األولى : "يعتلر تل

إختتء أو تمويه الملصدر غير المشروع  بغرضأو نقوهت مع عوم التتعل بأّنهت عتئدات إجرامية 
لتوك الممتوكتت أو مستعدة أي شخص متورط ي  ارتكتب الجريمة األلصوية الت  تأتت منهت هذ  

                                                           
 .869ص دلندة ستمية، مرجع ستلق، 1
 .863المرجع نتسه، ص 2
 .610، ص8221دمحم زك  ألو عتمر وسويمتن علد المنعم، تقتنون العقوبتت الختص، منشورات الحول  الحقوتقية، دمشق،  3

4
  Coralie Ambroise-Casterot, op-cit , page  2530 
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اذا تقلصد مليض األموال من معنت  ، الممتوكتت عوى اإليحات من اآلثتر القتنونية لتعوته..."
أي شخص متورط  مساعدةالملصدر غير المشروع لتوك الممتوكتت أو  إخفاء أو تمويهسووكه: 

ي  ارتكتب الجريمة األلصوية الت  تأتت منهت هذ  الممتوكتت عوى اإليحات من اآلثتر القتنونية 
ن الستبقتين، يحا مجتل لتعوته، ي  هذ  الحتلة يتوير القلصد الجنتئ  الختص، أمت خترج الترضيتي

 .1إلثترة القلصد الجنتئ  الختص الثبتت الركن المعنوي وتقرير مسؤوليته الجزائية

المشرع  الت  ألصبغهتوه  توك األيعتل  :بجريمة تبييض األموال الملحقةجرائم ال -ثانيا
الملصتلح وتكون نتيجة إخحال موظت  اللنوك والمؤسستت المتلية و ، الجزائري اللصتة الجرمية

ي  إطتر الوتقتية  50-50القتنون  عويهم بتاللتزامتت الت  يرضهت مؤسسة لريد الجزائرالمتلية ل
مويتت تسهيل عوه  أيعتل وتلصريتت ملصريية ي  الغتلب تهدف الى ، 2من تلييض األموال

االرتبتط لجريمة تلييض األموال ، ويمكن تسميتهت بتلجرائم الملصريية ذات غسيل االموال
 ونتلصوهت تبتعت ي  النقتط الموالية:

 04عوى هذ  الجريمة  المتدة  تم النص جريمة مخالفة تدابير الوقاية من تبييض األموال: -1
 المعدل ومكتيحتهمت االرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 50-50 من القتنون 

 ويمكن توخيص أركتنهت ييمت يو .، والمتمم

وأعوان اللنوك والمؤسستت المتلية  نلصت المتدة ان الجريمة تخص مسيري  :صفة الجاني -أ
 والمؤسستت والمهن غير المتلية.

                                                           
 .619مرجع ستلق، صحتمد هدى تقشقوش،  1
، والتلصل الثتلث تحت عنوان 60الى  1وتمويل اإلرهتب المواد التلصل الثتن  تحت عنوان الوتقتية من تلييض األموال  2

المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل االرهتب ومكتيحتهمت المعدل  26-20، من القتنون 80الى  60اإلستكشتف من 
 ، المرجع الستلق.والمتمم
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 المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل االرهتب 26-20من القتنون  0عريت المتدة 
" لإعتبترهت كل شخص طليع  أو معنوي يمترس ألغراض  1المؤسستت المتليةومكتيحتهمت 

، ييمت 2تجترية نشتطت أو أكثر من األنشطة أو العمويتت اآلتية بتسم أو لحستب الزبون .."
 أو طـــلـــيـــع  شـــخص كـلبأنهت "  0يقرة  0عريتهت المتدة  المؤسستت والمهن غير المتلية

 .3المتلية " ؤســسـتتلما تـمـترســهـت الـــت  تـــوك غــيـــر تنـــشـــتطـــت ـــترسيم مـــعـــنــوي 

ي  مختلتة أحد األشختص الذين : يتمثل السووك اإلجرام  لوجريمة السلوك اإلجرامي -ب
 المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل االرهتب 26-20من تقتنون  0و 10عددتهم المتدة 
األحكتم والتدالير المتعوقة لتدالير الوتقتية من تلييض األموال  حدأل ،المعدل والمتممومكتيحتهمت 

 62و 6مكرر 62مكرر و 62و 62و  8و 9و 3سيمت توك المنلصوص عويهت ي  المواد 
 من القتنون، نعددهت ييمت يو :  60و 8مكرر

                                                           
 المؤسستت تقتئمة و اللنوك تقتئمة نشر يتضمن 8286 جتنت  21 ي  مؤرخ 26-86 رتقمسلق وان تنتولنت مقرر لنك الجزائر   1

 .81ص ،8286 جتنت  82 ي  مؤرخة 0 عدد رسمية جريدة بتلجزائر، المعتمدة المتلية
 تــــــوـــــقـ  األمـــــوال والــــــودائع األخــــــرى الــــــقـــــتلــــــوـــــةنوعت:  61األنشطة ي   26-20من القتنون  0يقرة  0عددت المتدة  2

 إلصدار كل وستئل الديع وتسييرهت/  تحويل األموال أو القيم/  القرض اإليجتري /  القروض أو السوتيتت/2 - /  لحاسترجتع
وســــتئل عــــمـحات الــــلصــــرف  -سوق اللصرف  -التداول والتعتمل ي : وستئل السوق النقدية منح الضمتنتت واكتتتب االلتزامتت /

المــشــــتركــــة ي  إلصــــدار تقــــيـم مــــنــــقــــولــــة  القيم المنقولة / االتجتر بتلسوع اآلجوة التسويم /  -و نــــسـب الــــتــــتئــــدة والمؤشرات 
دارتـهت لحستب  ـديم خدمتت متلية موحقة / التسيير التردي والجمتع  لوممتوكتت / وتــــقـــ حـتظ الـقـيم المـنـقـولـة نـقـدا أو سـيـولـة وا 

دارة األمــوال أو النقود وتسييرهت لحستب الغير/ اكتـتتب وتـوظيف تـأ وى الحـيتة مينـتت عالغير / عـــمـــوـــيـــتت أخـــرى لحاســـتـــثـــمـــتر وا 
 ومواد استثمترية أخرى ذات لصوة بتلتأمين / لصرف النقود والعمحات األجنلية .

وذكرت المتدة عديد النشتطتت عوى سليل المثتل ال الحلصر : المـهن الحـرة و المنظمة خلصـولصت المحتمين عندمت يقـومون  3
ـــضــريـن الــقـــضــتئـــيــين ومحـتيـظ  اللـيع بتلمـزايـدة وخلـراء المحتسـلـة بأعمتل متلية لحــســـتب مــوكـــوـــيــهم والمـــوثـــقـين والمح

واألعـوان  ومحـتيظ  الحــسـتلـتت والمحتسلين المـعـتـمـدين والــسـمـتسـرة والـوكحاء الجـمــركـيين والـوســطـتء ي  عـمــوـيـتت الــلـورلصـة
 والــرهـــتنــتت واأللـــعــتب وكـــذا تجــتر األحـــجــتر مـــتت لـــوــشـــركـــتت ووكحاء لـــيع الــســـيـــتراتالـــعـــقــتريـين ومـــقـــدم  الخـــد

 والمــعــتدن الــثـــمــيــنــة والـــقــطع األثــريـــة والــتــحف الـــتــنــيــة.
 ي  إطــتر مــهـــتمــهم عــوى الخــلصـــوص لــتالســتــشــترة و/أو إجــراءواألشـخـتص الــطـلـيـعيين والمعنويين الــذين يـقـومـون 

 عموـيتت يـترتب عوـيهـت إيداع أو ملـتدالت أو توظـيتتت أو تحويحات أو أي حركة أخرى لألموال .
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باسم مجهول أو  للزبائن التعامل المالي أو التجاري خرق تدابير الوقاية عن طريق  -1-ب
المتضمن تقتنون الوتقتية  50-50من القتنون رتقم  51و 07المتدة  هذا اإللتزامعوى  نص: وهمي

عدم إحترام مسيري ب ويقوم السووك المتديمن تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت، 
ي  إطتر  مااللتزام المتروض عويه وأعوان المؤسستت المتلية والمؤسستت والمهن غير المتلية

المتعوق بمعرية هوية وعنوان الزبتئن المعروف ي  القطتع الملصري   الوتقتية من تلييض األموال
سواء لوزبتئن المعتتدين أو غير المعتتدين،  " ويقت لمت ذكر ستبقت زبونك إعرفتحت إختلصتر " 

 .1األشختص الطليعية أو غير الطليعية

سيري وأعوان المؤسستت متقيتم الركن المتدي لوجريمة من خحال إتيتن لصدور أين يتلصور 
إيجتل  يتمثل ي  يتح حستب أو ديتر أو حتظ سووك المتلية والمؤسستت والمهن غير المتلية 

بأسمتء مجهولة أو  أو ربط أية عحاتقة عمل أخرى سندات أو تقيم أو إيلصتالت، تأجير لصندوق 
  .2وهمية

بأن السووك  الت  تضمنتهت المتدة المذكورة اعحا ، حاتقة عمل أخرى"من عبترة " أية ع خوصنست
 يشمل أي نوع من أنواع التعتمحات من العمويتت و الخدمتت كليع أو شراء عقتر أو منقول،

لمتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض األموال ا 50-50القتنون  من 7بمعنى أن ذكر المتدة 
يتح حستب أو ديتر أو حتظ سندات أو تقيم أو إيلصتالت  عمويتت وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت

والهدف الذي توخت  أو تأخير لصندوق وردت عوى سليل المثتل وليس عوى سليل الحلصر، 
المعتمحات المتلية والملصريية هو توسيع نطتق التجريم ليشمل كتية  من ذكر هذ  العبترة المشرع

 منعت إليحات المجرمين من العقتب.

                                                           
ن تدالير الوتقتية من الترع الثتن  " ملدأ اليقظة من المطوب األول الستلق تحت عنوالوتتلصيل أكثر ي  هذ  النقطة راجع  1

 .810الى 883تلييض األموال، لصتحة 
 .896ستلم زينب، المرجع الستلق، ص 2
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ن يقدم المليض يأ ،وجودوالوهم  هو أن األول هو إسم لصحيح وم سم المجهولاالالترق لين 
موجود اال أنه غير اإلسم الشخلص   يهو ،ولكن له وجود ي  الواتقع نتسه بتسم غير إسمه

 .2اسم ليس له وجود ي  الواتقع يهو، أمت االسم الوهم  1 لمليض األموال

القلصد الجنتئ   تتطوبالعمدية الت   يعتلمن األلوسووك اإلجرام  بأنه نشير الى الركن المعنوي 
من خحال عوم مسيري وأعوان المؤسستت المتلية والمؤسستت  العتم بعنلصريه العوم واإلرادة،
كأن يعوم المكوف وهم  أو مجهول،  يحمل إسممع شخص والمهن غير المتلية لتعتموهم 

الملصر  به لديه ي  الوثتئق  االسملق و ال يتطتوالذي  بتإلسم الحقيق  لومتعتملبتلزبتئن ي  اللنك 
 تلتحري عن هويته الحقيقيةأو عومه لإنتحتله إسم وهم  وتعمد  عدم القيتم ب المتلية والتجترية،

المتعوقة  0550أو التعويمة التوجيهية اللصتدرة سنة  50-00كمت يترضه نظتم لنك الجزائر 
 .3لهوية الزبتئن

ن يقوم مسيروا وأعوان المؤسستت المتلية والمؤسستت نشير أنه يشترط لقيتم الجريمة أكمت 
لمتضمن تقتنون الوتقتية ا 50-50من القتنون  7مقتضيتت المتدة ة بمختلتوالمهن غير المتلية 

 .4عمدا وبلصتة متكررة من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت

 الحقيقي المستفيد أوعدم االستعالم عن هوية اآلمر خرق تدابير الوقاية عن طريق  -0-ب
من  52ي  نص المتدة م ر اإللتزام الذي تؤدي مختلتته الى يعل مجوردت أحكتم هذا : بالعملية
 المتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت 50-50القتنون 

 المعدل والمتمم.

                                                           
 .898المرجع نتسه، ص 1
المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت، يحظر عوى اللنوك من  21-68من نظتم  0و 0المتدة  2

 المرتقم.يتح حستب بتسم مجهول أو مت يسمى بتلحستب 
 المتعوقة لتدالير اليقظة إتجت  الزبتئن. 8260ييتري  29الخطوط التوجيهية اللصتدرة عن لنك الجزائر لتتريخ  3
 .839، المرجع الستلق، ص زينب ستلم 4
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والمؤسستت المتلية  يقوم السووك المتدي لوجريمة من خحال تقيتم مسيري وأعوان اللنوك
 الذي يقوم بتألمر ،" الحقيقي " الزبون التحقق من هوية  موالمؤسستت والمهن غير المتلية بعد

عدم تأكدهم من تلصرف الزبون  ، وذلك بعدبتلعمويتت المتلية والتجترية أو يتم التلصرف لحستبه
عوى خلرة موظت  اللنوك ي  إستكشتف ان الزبون  االعتمتد، وهنت يتم الظتهر لحستبه الختص

ن يعو  يتعمد عدم الظهور المسجوة لإسمه الحستبتت والعمويتت اللنكية مت هو اال واجهة لزبو 
 مسيري وأعوان اللنوك والمؤسستت المتلية والمؤسستت والمهن غير المتلية ال يلذللوعيتن، و 

 .1ههويتعنتية االستعحام بكل الطرق القتنونية عن 

من القتنون  04المتدة  وكغيرهت من األيعتل المجرمة بموجبنوي لوجريمة عبتلنسبة لوركن الم
 تتطوب ،المتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت 50-50

من خحال عوم مسيري وأعوان المؤسستت المتلية  ،2القلصد الجنتئ  العتم بعنلصريه العوم واإلرادة
يعتلر اآلمر الحقيق  أو المستتيد   ،مستتر مع شخصوالمؤسستت والمهن غير المتلية لتعتموهم 

من العمويتت المتلية والتجترية الت  يأتيهت الزبون الظتهر، وال تتجه إرادتهم الى البحث والتحري 
 وبلصتة عمدية.عوى وجه التكرار،  سووك اإلجرام اإتيتن عن هويته الحقيقية، كمت يشترط 

ها وهوية االستعالم حول مصدر األموال ووجهت عدمخرق تدابير الوقاية عن طريق  -3-ب
 :نالمتعاملي

اللنوك والمؤسستت  ومكتيحتهت المتعوق لتلييض األموال وتمويل اإلرهتب 50-50أخضع القتنون 
المتلية والمؤسستت المتلية المشتلهة ومؤسسة لريد الجزائر الى إلتزام يعتلر من لصميم تدالير 

 حركة األموال والعمويتت الملصريية يتمثل ي  الرتقتبة والتحري حول ،الوتقتية من تلييض األموال

                                                           
 .668يويح كمتل، المرجع الستلق، ص   1

2
 Djazira mahdi, op-cit,page 225-226. 
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يه   ،ت غير مشروعالت  لهت طتبع من التعقيد أو غير ملررة إتقتلصتديت أو يتضح انهت محوه
 .1الزبتئنألموال والعمويتت المشلوهة الت  يجريهت بعض المستقلو  لالتنلؤ  عبترة عن

وأعوان المؤسستت المتلية  مسيرويتلصور المظهر السووك اإلجرام  من خحال إمتنتع 
وكذا محل عن اإلستعحام حول ملصدر األموال، وجهتهت، والمؤسستت والمهن غير المتلية 

يحتتظ به الذي سري التقرير التحرير إمتنتعهم عن ، مع هوية المتعتموين االتقتلصتديينالعموية و 
 .2يتضمن تتتلصيل تحريتتهم ي  المؤسسة

القطتع  هتهذا اإللتزام يعتلر الضتبط ي  احترام شتتيية الدورة اإلتقتلصتدية لألموال الت  يشترط
وعوى ذلك معرية ملصدر األموال ووجهتهت وحركتهت، ي  سليل حمتية لصحته  ،المتل  والملصري 
وملرراتهت  عمويتتهم المتلية مت يلرركل  تقديم الى مؤسستتهم الملصريية الزبتئن يكون لزامت عوى 

لراز محوهت ا ، واذا تلين لموظت  اللنك والمؤسستت المتلية اي نوع من لمشروعاإلتقتلصتدية وا 
كتن عويهت غير الملررة، لكونهت ذات طتبع غير عتدي أو   العمويتت يشوب التعقيد والغموض

لووتقتية من  حول ملصدر األموال وجهتهت محل لعموية وهوية المتعتموين مع الزبون اإلستعحام 
 .3عمويتت تلييض األموال

   50-50من القتنون  04الذي تضمنته المتدة  ا السووك اإلجرام ذبتلنسبة لوركن المعنوي له
يه  جريمة عمدية تتطوب لصورة القلصد  ومكتيحتهت األموال وتمويل اإلرهتب المتعوق لتلييض
 .4إضتية إلى شرط التكرار ،العوم واإلرادة من خحال توير الجنتئ  العتم

تنفيذ برامج الرقابة الداخلية عدم وضع أو خرق تدابير الوقاية عن طريق عدم  -4-ب
المتعوق لتلييض األموال  50-50لقتنون ا ألحكتمالمعدل  50-00إستحدث القتنون  والتكوين:

                                                           
1
 Wafrid Jeandider , Droit pénal des affaire ,6 eme édition , Dalloz ,paris, 2005 ,p870 

 ، المرجع الستلق.والمتممالمتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب المعدل  26-20من القتنون  62راجع المتدة  2
 .891ص ستلم زينب، المرجع الستلق، 3
 الستبقة من المذكرة. 812 ي  اللصتحة 20/26من القتنون  10نص المتدة  تحويل نظرأ 4
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اللنوك  تدالير جديدة لووتقتية من تلييض األموال، أين ألزم ومكتيحتهت وتمويل اإلرهتب
مؤسسة لريد الجزائر الى الملصتلح المتلية لوالمؤسستت المتلية والمؤسستت المتلية المشتلهة و 

 .1حول تقنيتت تلييض األموالوضع لرامج الرتقتبة الداخوية و التكوين المستمر لموظتيهم 

من  0مكرر  05ويظهر السووك اإلجرام  من خحال عدم إحترام الموزمين بتإللتزام احكتم المواد 
المعدل والمتمم الت  يلصوت ي  تدالير الرتقتبة الداخوية والتكوين، وكذا نظتم  50-50القتنون 

الذي يلصل ي  احكتم  29-66نظتم لنك الجزائر رتقم ، وختلصة احكتم 502-00لنك الجزائر 
 ومؤسسة لريد الجزائر ةتدالير الواجب عوى اللنوك والمؤسستت المتلية والمؤسستت المشتلهالو 

، والتحكم ي  المختطر وتقيتسهت ،رتقتبة ومعتلجة ومحتسبة المعوومتت، والذي ركز عوى 3إتختذهت
سيمت حول األنظمة الموضوعة تحت تلصريهم من  نموظتي، والتكوين المستمر لوونظتم األرشيف

 تقلل اللنوك والمؤسستت المتلية ي  سليل الوتقتية من تلييض األموال.
   50-50من القتنون  04الذي تضمنته المتدة  ا السووك اإلجرام ذبتلنسبة لوركن المعنوي له

إضتية  ،إلرادةالعوم وا من خحال توير يه  جريمة عمدية تتطوب لصورة القلصد الجنتئ  العتم
 .4إلى شرط التكرار

 يرضته هذا التدلير :مستندات والوثائقاالحتفاظ بال عدمخرق تدابير الوقاية عن طريق -5-ب
المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب  50-50من القتنون  04المتدة 

، أين ألصبح لزامت 1ي  متدته  50-00، وكذا نظتم لنك الجزائر رتقم والمتمم معدلالومكتيحتهمت 
الملصتلح المتلية  و عوى اللنوك و المؤسستت المتلية و المؤسستت المتلية المشتلهة األخرى 

                                                           
1
المتعوق بتلوتقتية من تلييض  10-10المعدل ألحكام القانون  11-01من القانون  1مكرر 01، 0مكرر 01مكرر،  01المواد  

 ومكتيحتهمت، المرجع الستلق. األموال وتمويل اإلرهتب

 ،بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتبنظتم لنك الجزائر المتعوق  21-68من النظتم  1لوتتلصيل أكثر راجع المتدة  2
 ت(لنوك والمؤسستت المتلية وتتتلصيوهالمحدد لمتهوم الرتقتبة الداخوية ي  ال .)المرجع الستلق

المتعوق بتلرتقتبة الداخوية  8266نويملر  89المؤرخ ي  تتريخ  29-66من نظتم لنك الجزائر  12و 88الجزء ج المواد  3
 ، المرجع الستلق.ليةلولنوك والمؤسستت المت

 الستبقة من المذكرة. 812 ي  اللصتحة 26-20من القتنون  10نص المتدة  تحويل نظرأ 4
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مؤسسة لريد الجزائر اإلحتتتظ بتلوثتئق والسندات الت  تثلت هوية الزبتئن وعنتوينهم، وكتية ل
لمدة تقتنونية ال تقل عن خمس سنوات  ،العمويتت اللنكية المحوية أو الخترجية الت  اجراهت الزبتئن

 .1بعد تتريخ إجراء العموية أو تحسب إلتداءا من تتريخ غوق الحستب أو وتقف العحاتقة اللنكية

أن المشرع الجزائري لم يضبط المحاحظ ي  نص المتدة القتنونية وتتتلصيل نظتم لنك الجزائر 
لم يلين حتظ النسخة االلصوية أو نسخ  طريقة الحتظ الواجبة تقتنونية، ورتقية أم إلكترونية،  كمت

سيمت ان ذلك يشكل علئت عوى اللنوك والمؤسستت المتلية ، 2النسخ المطتلق عنهت أو لصور منهت
الت  ومن المستحسن حتظ ألصول مستندات التعتمل المتل  واللنك  ي  الشكل اإللكترون  

تحاف و   .3بعد مدة تقلصيرةالنسخ الورتقية ا 

-50من القتنون  04و 04 الذي تضمنته المتدة  ا السووك اإلجرام ذلهبتلنسبة لوركن المعنوي 
الى  العوم واإلرادة من خحال توير يه  جريمة عمدية تتطوب لصورة القلصد الجنتئ  العتم، 50

 .4إضتية إلى شرط التكرار ،سنوات 0عدم حتظ المستندات خحال أجل 

-50من القتنون  00المتدة  تضمنت: خلية معالجة االستعالم المالي جريمة عدم إخطار -2
الركن الشرع   المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت عوى 50
 وجريمة.ل

واجب األشختص المكوتين تقتنونت أو الختضعون ل : يختطب نص المتدةصفة الجاني -أ
 لواجب اإلخطتر بتلشلهةالموزمون  50 -50من القتنون  02المتدة  يلصوتاإلخطتر بتلشلهة، و 

 : 1وهم

                                                           
المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب  26-20المعدل لوقتنون  28-68من القتنون  60راجع المتدة  1

 ومكتيحتهمت، المرجع الستلق.
 .661صيويح كمتل، المرجع الستلق،  2
 128ص ليندا لن طتلب، المرجع الستلق، 3
 الستبقة من المذكرة. 812 ي  اللصتحة 26-20من القتنون  10نص المتدة  تحويل نظرأ 4
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اللنوك والمؤسستت المتلية ومؤسسة لريد الجزائر و المؤسستت المشتلهة األخرى، وشركتت   -
 التأمين ومكتتب اللصرف والتعتضديتت والرهتنتت واأللعتب والكتزينوهتت.

كل شخص طليع  أو معنوي يقوم بعمويتت اإلستشترة و/أو اإليداع أو مبتدالت أو توظيتتت  -
أو تحويحات أو أية حركة رؤوس أموال، وأضتيت المتدة عوى وجه الخلصوص المهن الحرة 
الت  تمترس هذ  اللصحاحيتت من محتمين وموثقين و محتيظ  الليع بتلمزاد وخلراء المحتسبة 

السمتسرة والوالء الجمركيون وأعوان اللصرف والوسطتء ي  اللورلصة، ومحتيظ  الحستبتت و 
واألوان العقتريين ومؤسستت التوترة وتجتر األحجتر الكريمة والمعتدن الثمينة واألشيتء األثرية 

 والتحف التنية. 

المتعوق بتلوتقتية من تلييض  50-50من القتنون  00تنتولته المتدة  :جراميالسلوك اإل -ب
عن  إمتنتع الختضعون المذكورون أعحا  وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت، ويتمثل ي  األموال 

، ويخص إبحاغ الهيئة 2تحرير أو إرستل اإلخطتر بتلشلهة المنلصوص عويه ي  هذا القتنون 
المتخلصلصة)خوية معتلجة اإلستعحام المتل ( بتلعمويتت المتلية الت  يشتبه ان األموال المتداولة 

 . 3جنتية او جنحةه  محلصوة من 

إتمتم مدير اللنك أو المؤسسة المتلية أو أي مكوف بأحكتم  من خحال ويتلصور إرتكتب الجريمة
المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب  50-50من القتنون  02المتدة 

لتلييض  أن لهت عحاتقةي  اللصتقة المتلية ت لديه تقرائن تقوية توير لعموية تجترية، و ومكتيحتهمت 
اإلمتنتع عن تحرير  وأإبحاغ وحدة التحريتت المتلية بتلعموية المشلوهة،  عن ويمتنعاألموال، 

                                                                                                                                                                                           
 المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت، المرجع الستلق. 26-20قتنون المن  68المتدة  1

رهتب ومكتيحتهمت المتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض االموال وتمويل اإل 26-20من القتنون  80الى  60ويقلصد لهت المواد  2
  ، المرجع الستلق.المعدل والمتمم

، المتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض االموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت المعدل والمتمم 26-20من القتنون  82المتدة  3
 . المرجع الستلق
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وتزويد خوية  1الت  إشترطهت التنظيمالليتنتت والمعوومتت اإلخطتر بتلشلهة بكتية تتتلصيل 
 .2معتلجة االستعحام به

يشمل لصورة القلصد ، و اإلجرام  كيشترط نص المتدة العمدية ي  السوو  :الركن المعنوي -ج
تت المشلوهة ، أي العوم بضرورة إعحام خوية معتلجة االستعحام المتل  عن العمويالجنتئ  العتم

لزامية إرستل تقرير  اتجت  إرادة الموظف إلى االمتنتع عن  يه  ، أمت اإلرادةعنهتمتلصل وا 
 .3اإلبحاغ وا عداد التقرير المتلصل

 -50من القتنون رتقم  00المتدة تضمنت أحكتم  ر بالشبهة:جريمة اإلفشاء بسرية اإلخطا -3
  الركن الشرع  لوجريمة. المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت 50

يختطب نص المتدة الختضعون الى واجب اإلخطتر بتلشلهة المتلصل ي   صفة الجاني:-أ
من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب المتعوق بتلوتقتية  50-50من القتنون  02المتدة 

 وأعوان المؤسستت المتلية. مسيرو، وكذا ومكتيحتهمت

اإلخطتر  موضوعإبحاغ لصتحب األموال أو العمويتت بي  أيعتل يتمثل السلوك اإلجرامي:  -ب
خوية معتلجة اإلستعحام المتل ،  إلىتم تحرير  و/او إرستله  ةلوجود إخطتر بتلشله بتلشلهة،

طحاعه ب ي  ذلك تلويغ هذ  المعوومتت الى الموظف الت  تخلصه، وال يشترط  معوومتت النتتئجوا 
 .4اللنك  مهمت كتنت درجة مسؤوليته أو أن يكون تقد طوب منه كتمتن هذ  المعوومتت

ويشمل لصورة القلصد ، اإلجرام  كيشترط نص المتدة العمدية ي  السوو  :الركن المعنوي -ج 
بحظر القتنون عوى الختضعون والمسيرون وأعوان اللنوك والمؤسستت ، أي العوم الجنتئ  العتم

                                                           
المتضمن شكل اإلخطتر بتلشلهة ونموذجه  8221جتنت   28المؤرخ ي  تتريخ  20-21المقلصود به المرسوم التنتيذي  1

 ، المرجع الستلق.ومحتوا  وولصل إستيحامه
 .120ليندا لن طتلب، المرجع الستلق، ص 2
 .668ليندا لن طتلب، المرجع الستلق، ص 3
 .660-661 صستلق، ، مرجع يويح كمتل 4
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عنيين الى إعحام لصتحب اتجت  إرادة الم يه  ، أمت اإلرادةالمتلية لإيشتء سرية اإلخطتر بتلشلهة
 .موضوع اإلخطتر لتتتلصيوه

تضمنتهت أحكتم المتدة مخالفة احكام الدفع عن طريق الوسائل البنكية والمالية: جريمة  -4
 موال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت.من تقتنون الوتقتية من تلييض األ 50-50من القتنون  00

ختطب نص المتدة كل شخص مهمه كتنت لصتته ووظيتته، ولم تقتلصر كمت  صفة الجاني: -أ
وأعوان  مسيروهو الحتل ي  بتق الجرائم عوى الختضعون الى واجب اإلخطتر بتلشلهة، أو 

 المؤسستت المتلية.

القيتم الزبون بتلديع او تقلول موظت  اللنوك والمؤسستت يتمثل ي  السلوك اإلجرامي:  -ب
 50 50-50من القتنون  6المتدة  ألحكتملريد الجزائر الديع مختلتة الملصتلح المتلية لالمتلية و 

إستعمتل المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت، الت  تشترط 
تلمرسوم بحتليت  المحددالمتعتموين وستئل الديع اللنكية والمتلية لمت يلوغ السقف المحدد تقتنونت، 

، من خحال مختلتة أحد المتعتموين اإلتقتلصتديين أو األشختص العتديين 0001-00التنتيذي 
موظت  اللنوك والمؤسستت المتلية إلزامية إستخدام وستئل الديع اللنكية لمت تكون تقيمة المعتموة و 

 :من المرسوم 8المحدد لنص المتدة  المتلية تجتوزت السقف

 مويون دينتر جزائري بتلنسبة لشراء األمحاء العقترية. 0ملوغ   -

وتقوارب النزهة، معدات متحركة جديدة مويون دينتر جزائري بتلنسبة لشراء اليخوت  0ملوغ  -
وسيترات جديدة ودراجة نترية ودراجتت مزودة لدى وكحاء السيترات ومعيدي الليع المعتمدين، 
وسوع تقيمة لدى تجتر األحجتر والمعتدن الثمينة، السوع العتيقة والتحف التنية، الشراء ي  المزاد 

الت  يتقدمهت المؤسستت والمهن غيتر المتلية  المتدية واألثتث، تسديد الخدمتت تالعون  لومنقوال

                                                           
يحدد الحد المطلق عوى عمويتت الديع الت  يجب أن تتم لوستئل الديع وعن طريق القنوات  601-60المرسوم التنتيذي  1

 المرجع الستلق. اللنكية والمتلية،
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المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب  50-50من القتنون  4المذكورة ي  المتدة 
 .1ومكتيحتهمت

ويشمل لصورة القلصد ، يشترط نص المتدة العمدية ي  السووك اإلجرام  الركن المعنوي:-ج
القيتم أو تقلول الديع  دون استعمتل وستئل اللنكية عند  القتنون الجنتئ  العتم، أي العوم بحظر 

 الشخص المعن  بمختلتة األحكتم، أمت اإلرادة يه  اتجت  إرادة ونتتجتوز السقف المحدد تقتن
 .المرسوم التنتيذي

 ض األمواليتبي ائمجر المقررة ل عقوباتال: الثاني لفرعا

من تقتنون العقوبتت إثر  7مكرر  012إلى  0مكرر 012ايرد المشرع الجزائري ي  المواد من 
من القتنون  04الى  00المواد ، و 0554نويملر  05المؤرخ ي   00-54تعديل القتنون رتقم 

، والقتنون المتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت 50-50
تقتئمة لوعقوبتت  المتعوق بتلوتقتية من التستد ومكتيحته، 0556ييتري  05 المؤرخ ي  56-50

 وتتمتشى، القتنونية تتحاءم مع طليعتهم ،ي  جريمة تلييض األموال جنتةالواجب تطليقهت عوى ال
سيمت منهمت إتتتتقية ييينت  ، 2مع مت نلصت عويه االتتتتقيتت الدولية الملصتدق عويهت من الجزائر

تتتتقية بتليرم                                                                       .3ووا 

                                                           
موال، لمزيد من التتلصيل حول تسقيف الديع راجع الترع األول الديع اللنك  من المطوب األول تدالير لوتقتية من تلييض األ 1

 .881الى  880لصتحة 
 .860و 860عكروم عتدل، المرجع الستلق ،ص 2
-26-89المؤرخ ي   06-80ئتس  بموجب المرسوم الر  6899-68-82لصتدتقت الجزائر عوى إتتتتقية ييينت اللصتدرة ي   3

لوجريمة المنظمة ، ولصتدتقت عوى إتتتتقية األمم المتحدة 9، ص6880ييتري  60اللصتدرة ي   3الجريدة الرسمية عدد  6880
اللصتدرة  8، الجريدة الرسمية عدد 8228-28-20المؤرخ ي   00-28رتقم  بموجب المرسوم الرئتس  8222-66-60تتريخ 
 .16، ص8228ييتري  62ي  
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يخضع تلييض العتئدات اإلجرامية لوعقوبتت : لألشخاص الطبيعيةالعقوبات المقررة  -أوال
، و كذلك لومواد 1من تقتنون العقوبتت و مت بعدهت 0مكرر  012المنلصوص عويهت ي  المتدة 

وك والمؤسستت موظت  اللناألشختص أو من تقتنون مكتيحة التستد،  يإذا ثلت ضووع أحد  00
ي  هذ  الجريمة مهمت كتنت درجة مسؤوليته، مديرا عتمت، أو رئيس مجوس اإلدارة إلى  المتلية

 أبسط موظف بتللنك، يطلق القتض  العقوبتت التتلية: 

تعتتقب المتدة  أين تلييض األموال البسيطلين  ري المشرع الجزائمّيز : العقوبات األصلية-1
( سنوات وبغرامة متلية تقدرهت 05( إلى )0البسيط بتلحبس من ) ضمرتكب التليي 0مكرر 012

يإنه يعتتقب عويهت بتلحبس من ، ييمت التلييض المشدد من مويون إلى ثحاثة محايين دينتر جزائري 
الى ثمتنية  أربعة محايين دينتر جزائري من  وبغرامة متلية تقدرهتعشر سنوات إلى عشرين سنة، 

ظرف من الظروف المنلصوص ، ومت يترق لينهمت أن األخير يتوير عوى 2محايين دينتر جزائري 
أو استعمتل التسهيحات الت  يويرهت نشتط مهن ،  ، وه  االعتيتد،0مكرر 012عويهت ي  المتدة 

 محتولةالمشرع الجزائري عوى  ، كمت يعتتقب3إجرامية أو إرتكتب الجريمة ي  إطتر جمتعة
 .4لوجريمة الكتموة لنتس العقوبتت التلييض

من القتنون  40ويق المتدة  جرائم التستدعتئدات جريمة تلييض نشير الى ظرف تشديد يخص 
عوى انه عند إرتكتب الجريمة من منه  41المتدة تنص اذ ، المتضمن تقتنون التستد 56-50
عضوا ي  الهيئة  أو تقتض  أو موظف يمترس وظيتة عويت ي  الدولة، أو ضتبطت عموميت تقلل

                                                           
، المرجع المتضمن تقتنون العقوبتت 6811جوان  29المؤرخ ي   601-11المعدل و المتمم لألمر  60-20بموجب القتنون  1

تم إدراج ضمن التلصل الثتلث المتعوق بتلجنتيتت و الجنح ضد األموال تقسم ستدس مكرر بعنوان تليض األموال تضمن  الستلق،
 09جريدة رسمية عدد   8221ديسملر  82 ـالمؤرخ ل 81-21، ثم أضتف القتنون  3مكرر 198مكرر الى  198ثمتن مواد 

مكرر الختلصة  12الت  تنص عوى تطليق احكتم المتدة  8مكرر 198و  6مكرر 198و عدل نص المواد لإضتية المواد 
 بتلتترة األمنية والت  جتء لهت نتس القتنون. 

 .668ب عو ، المرجع الستلق، صعشل 2
 .862ص علد السحام حستن، المرجع الستلق، 3
 .المرجع الستلق، المتضمن تقتنون العقوبتت 601-11المعدل و المتمم لألمر  60-20لقتنون امن  0مكرر 012المادة  4
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أو ضتبطت أو عون شرطة تقضتئية أو ممن يمترس بعض لصحاحيتت الشرطة القضتئية أو 
موظف أمتنة ضبط، أين يعتتقب بتلحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة و لنتس الغرامة 

 .1المقررة لوجريمة المرتكبة

المتضمن الوتقتية من  50-50يخص الجرائم الموحقة لجريمة تلييض األموال تنتول القتنون ييمت 
 تتلصيل العقوبتت المقررة لهت نوخلصهت ي  الجدول تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت

 اآلت : 

 
 الجريمة

مخالفة تدابير الوقاية 
 من تبييض األموال 

عدم إخطار خلية 
معالجة الستعالم 

 المالي

بسرية  اإلفشاء
 اإلخطار بالشبهة 

مخالفة احكام الدفع 
عن طريق الوسائل 

 البنكية والمالية

 
 العقوبة

 055055 من غرامة
 دج0505550555الى

 00555055من غرامة
 دج0505550555الى

 00555055من غرامة
 دج0505550555الى

 055055من غرامة
 دج005550555الى

 00المتدة  00المتدة  00المتدة  04المتدة   لقانوني النص

منلصوص عويهت ي  المتدة اله  عقوبتت تضتف إلى العقوبة األلصوية : التكميلية تالعقوبا -2
منهت من تقتنون التستد،  00-05والمواد  4مكرر 012المتدة من تقتنون العقوبتت و  0مكرر  2

 لوقتض . تجوازيوالبتتق  ترك أمر تسويطهت كتلملصتدرة، مت هو إلزام  

 0 ةالمتدو  ،من تقتنون العقوبتت 4مكرر 012المتدة ي   تنتولهت المشرع الجزائري : 2المصادرة-أ
 جريمة تلييض األموالأين ألزم القتض عند النطق بحكم اإلدانة ل ،من تقتنون التستد 0يقرة 

الحيوولة دون استتتدتهم من أثتر العتئدات اإلجرامية  الحكم لهت، من أجل حرمتن المجرمين 
أو الوستئط )الوستئل و المعدات المستعموة( وأيوولتهت لودولة  3المتحلصحات )التوائد( أوالجريمة 

                                                           
 ، المرجع الستلق.وق بتلوتقتية من التستد و مكتيحتهالمتع 26-21من القتنون  09و 08راجع المتدة  1
 .861- 868ص  ، مرجع ستلق،علد السحام حستن 2
أو كتن ي  أي يد كتنت إاّل إذا لرر متلكهت أنه يحوزهت بسند شرع  مع إحترام ملدأ حسن النية، اذد المشرع أوجب ملصتدرتهت  3

 .ال يعوم بملصدرهت الجرم 



الجزائر في مكافحة تبييض ألاموال سياسةالباب الثاني:   

 

278 
 

ويكون الحكم بتلملصتدرة ولو آلت القضية أو المتتبعة الى حتظهت عوى مستوى نيتبة ، 1نهتئيت
 حتلة اختحاطوي  ، 2لبقتء التتعوين مجهولين الجمهورية أو النتتتء وجه المتتبعة عند التحقيق

وي   ،3الممتوكتت واألموال مع أخرى ذات طتبع شرع  يحكم بتلملصتدرة بمقدار هذ  العتئدات
 هوو ، 4حتل عدم تمكن المحكمة من حجز وتعيين الممتوكتت يحكم بعقوبة متلية تستوي تقيمتهت

االتجتر غير  ةالمتحدة لمكتيح ب من اتتتتقية األمم 6يقرة  0نص مستوحى من نص المتدة 
، وبذلك نقول ان المشرع الجزائر سعى الى 0211المشروع  بتلمخدرات و المؤثرات العقوية ييينت 

 .5ييمت يخص عقوبة الملصتدرة المعتيير الدوليةمواكبة 
إحتلة تنون العقوبتت تقمن  0مكرر  012المتدة  تضمنت: العقوبات التكميلية الجوازية -ب 

لخلصوص العقوبتت التكميوية الجوازية، تضتف إليهت تنون العقوبتت من تق 2المتدة الى احكتم 
الت  تضمنت عقوبتت تكميوية ختلصة لجريمة تلييض من تقتنون التستد  00المتدة احكتم 

 : عتئدات جرائم التستد، نكتت  لتعدادهت كتآلت 
ية أثنتء تنتيذ العقوبة المتل هرسة حقوتقحرمتن المحكوم عويه من ممت الحجر القانوني: -1-ب

 (.تنون العقوبتتتقمكرر  2األلصوية) المتدة 

العزل أو  من خحالالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية:  -0-ب
الحرمتن من ، أو اإلتقلصتء من جميع الوظتئف و المنتلصب العمومية الت  لهت عحاتقة بتلجريمة

عدم األهوية ألن يكون مستعدا محوتت أو خليرا إلنتختب والترشح ومن حمل أي وستم ، أو حق ا

                                                           
مكرر من تقتنون العقوبتت: " العقوبتت الت  تطلق عوى الشخص المعنوي ي  مواد الجنتيتت والجنح ه :  69المتدة  1

ملصتدرة الش ء الذي استعمل ي  ارتكتب الجريمة أو نتج  -من العقوبتت التكميوية التتلية: .... أكثر أوواحدة  -8.........
 ".عنهت.....

 .188أحسن لوسقيعة، الوجيز ي  القتنون الجزائ  الختص الجزء األول، المرجع الستلق، ص  2
 .660ص لعشب عو ، المرجع الستلق،3 
 .، المرجع الستلقالمتضمن تقتنون العقوبتت 601-11المعدل و المتمم لألمر  60-20القتنون  0مكرر  198المتدة  4
 .863مرجع الستلق، صال دلندة ستمية، 5
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من الحق ي   نالحرمتم القضتء إال عوى سليل االستدالل، أو شتهدا عوى أي عقد أو شتهدا أمت
، ة ي  مؤسسة لوتعويم لولصته أستتذاحمل األسوحة، وي  التدريس، وي  إدارة مدرسة، أو الخدم

 سقوط حقوق الوالية كوهت أو بعضهت.، عدم األهوية ألن يكون ولصيت أو تقيمت، أو مراتقبت أو مدرست
 (تنون العقوبتتتق 0مكرر  2) 

 إلزام المحكوم عويه بأن يقيم ي  نطتق إتقويم  يعينه الحكم لمّدة الل تحديد اإلقامة: -3-ب
 من تقتنون العقوبتت. 00المتدة  ( خمس سنوات.50تتجتوز )

حظر تواجد المحكوم عويه ي  بعض األمتكن المحددة مؤتقتت و  وهوالمنع من اإلقامة:  -4-ب
تكون المدة القلصوى لهذا الحظر ه  خمس سنوات ي  الجنح و عشر سنوات ي  الجنتيتت، مت 

 من تقتنون العقوبتت( 00) المتدة لم ينص القتنون عوى خحاف ذلك.

عوى األشيتء الت  استعموت أو كتنت تنلصب والت   :المصادرة الجزئية لألموال -5-ب
و كذلك الهبتت الت  استعموت جريمة، أو توك الت  تحلصوت عويهت، ستستعمل ي  تنتيذ ال
 من تقتنون العقوبتت.  00. المتدة لمكتيأة مرتكب الجريمة

لصوة بمزاولة  وهذا اذا كتنت الجريمة ذات المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط: -6-ب
، مثل موظت  القطتع اللنك  مهنة أو نشتط وأّن ثمة خطر ي  استمرار ممترستهمت ألي منهمت،

من تقتنون  06المتدة  ( سنوات ويق0ال تتجتوز ) مزاولة لمدةالبتلمنع المؤتقت من  ن الحكم و يك
 .العقوبتت

 .1سنوات 0نهتئيت أو مؤتقتت، لمدة ال تزيد عن إغالق المؤسسة:  -7-ب

 تقتنون العقوبتتمن  0مكرر 06 ويق أحكتم المتدة اإلقصاء من الصفقات العمومية: -8-ب
إمت  ،منع المحكوم عويه من المشتركة بلصتة مبتشرة أو غير مبتشرة ي  أية لصتقة عمومية ه 

                                                           
 المؤسسة....." إغحاق-3من ق.ع بأنه: " العقوبتت التكميوية ه :.... 8تنص المتدة  1
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( 0( سنوات ي  حتلة اإلدانة الرتكتب جنتية، وخمس )05نهتئيت أو مؤتقتت لمدة ال عن عشر )
  .اإلدانة لجنحةسنوات ي  حتلة 

 ديتتررد ل الجتن إلزام  وه  الحظر من إصدار الشيكات و استعمال بطاقات الدفع: -9-ب
تنون تق 0مكرر  06المتدة إلى المؤسسة الملصريية الملصدرة لهت  بطتتقتت الديع الىو الشيكتت 
 .العقوبتت

 جديدة:تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاءها مع المنع من استصدار رخصة  -11-ب
( سنوات من تتريخ لصدور 0ال تزيد عن )النهتئ  لمدة  أو السحب  المؤتقت التعويق من خحال

 (.تنون العقوبتتتقمن  4مكرر 06) المتدة حكم اإلدانة 

تنون تقمن  0مكرر  06المتدة  سنوات 0لمدة ال تتجتوز  سحب جواز السفر: -11-ب
 .1العقوبتت

 يجوز نشر تنون العقوبتت تقمن  01المتدة  ويق اإلدانة:نشر أو تعليق حكم أو قرار  -12-ب
تتجتوز المّدة شهر واحد، إال أن هذ   لمدة ال تجتوز حكم اإلدانة عوى نتقة المحكوم عويه

جريمة تلييض ل عقتل ، وبتستقراء النص الالنص عويهت ي  القتنون لصراحةالعقوبة مقّيدة بشرط 
 الحكم لهذ  العقوبة ي  مثل هذ  الجريمة. وبتلتتل األموال لم ينص عوى النشر التعويق 

وه  العقوبتت الت  تطلق عوى المؤسستت : لألشخاص المعنويةالعقوبات المقررة  -ثانيا
أو الشركتت التجترية الختلصة الت  ثلت ارتكتب جريمة تلييض األموال من تقلل اللنكية والمتلية 

 احد ممثويهت أو أجهزتهت للصتلحهت.

مكرر التقرة  01المتدة  المنلصوص عويهت ي حسب القواعد العتمة : األصلية العقوبات -1
حددت حدهت العقوبة األلصوية الوحيدة المطبقة ه  الغرامة،  يإن، تنون العقوبتتتقاألولى من 

                                                           
المتعوق بتلوتقتية من المحذرات والمؤثرات العقوية وتقمع  8220ديسملر  80المؤرخ ي   01-54قتنون رتقم ال 02مقرر المتدة  1

 .8220 سنة 91 ريدة رسمية عدداالستعمتل واالتجتر غير المشروعين لهمت، ج
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تقل عن أربع مرات الحد األتقلصى لوغرامة بأن ال تنون العقوبتت تق 7مكرر 012المتدة  األدنى
 ض األموالتلييحتلة  دج 00.555.555ال تقل عن  ، اي حستليت1المقررة لوشخص الطليع 

 00555555تقل عن إثنتن و ثحاثون مويون دينتر جزائري  ييمت التلييض المشدد  يحا، البسيط
األدنى دون النص  دّن المشرع خرج عوى الملدأ المعتتد عويه لنلصه عوى الح، والمحاحظ أدج

 .2عوى الحد األتقلصى

المتضمن  50-50الجرائم الموحقة لجريمة تلييض األموال تنتول القتنون  عقوبتت يخص ي  مت
 الوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت: 

 
 الجريمة

مخالفة تدابير الوقاية 
 من تبييض األموال 

جريمة عدم إخطار 
خلية معالجة 

 الستعالم المالي

جريمة اإلفشاء 
بسرية اإلخطار 

 بالشبهة 

مخالفة جريمة 
احكام الدفع عن 
طريق الوسائل 

 البنكية والمالية

 
 العقوبة

   من غرامة
 دج0505550555

 دج0505550555الى

  ال تقل عن  غرامة
 دج 4505550555

  ال تقل عن  غرامة
 دج 1505550555

 ال تقل عن  غرامة
 دج 05.222.222

تنون تق 7مكرر 012 04المتدة   لقانوني النص
 00المتدة عقوبتت 

 50-50ق

تنون تق 7مكرر 012
 00المتدة عقوبتت 

 50-50ق

تنون تق 7مكرر 012
 00المتدة عقوبتت 

 50-50ق

من تقتنون  52المنلصوص عويهت ي  المتدة  وه  توك العقوبتت: العقوبات التكميلية-2
وتتحائم بطليعتهت والشخلصية  المدانة،عوى المؤسستت اللنكية  الت  يتلصور تطليقهت العقوبتت،
 ي  مواد الجنح و الجنتيتت بتلعقوبتت التتلية: مكرر لصراحة، 01المتدة تضمنتهت  ،اإلعتبترية

                                                           
 .166العيد سعدية، مرجع ستلق، ص 1
 .619، ص8269 الجزائر، ، هومة دار ، العشرون  الطبعة، 8 زءالوجيز ي  القتنون الجزائ  الختص ج أحسن لوسقيعة، 2
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 1حل الشخص المعنوي، أي حل اللنك وه  بمثتبة عقوبة اإلعدام بتلنسبة له. 

  سنوات. 0غوق مؤسسة أو إحدى يروعهت لمدة ال تتجتوز 

  سنوات. 0العمومية لمدة ال تتجتوز اإلتقلصتء من اللصتقتت 

 سنوات. 0لمدة ال تتجتوز مؤتقتت  مهن  نهتئيت أوالنشتط ال مترسةالمنع من م 

 .ملصتدرة الش ء الذي استعمل ي  الجريمة أو نتج عنهت 

 2تعويق أو نشر الحكم، وه  عقوبتت ملصنتة ضمن توك المتسة بسمعة اللنك. 

 سنوات وتنلصب الحراسة عوى ممترسة  0توز الوضع تحت الحراسة القضتئية لمدة ال تتج
 النشتط الذي أدى إلى الجريمة أو ارتكلت الجريمة بمنتسلته.

   إبطتل العقود واللصتقتت واللراءات العقوبتت المنلصوص عويهت ي  تقتنون التستد تضتف إليهت
أو المدير  واالمتيتزات الت  ألرمهت اللنك لواسطة ممثويه القتنونيين مثل: الرئيس المدير العتم،

 من تقتنون مكتيحة التستد. 00أو رئيس مجوس اإلدارة  طبقت لنص المتدة  العتم،

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .276ص ،8261دار هومة الجزائر الطبعة  والمقترن، الجزائري  التشريع ي  التجترية لوشركتت الجزائية المسؤولية حزيط، دمحم 1
 .830ص لدر الدين خحاف، المرجع الستلق، 2
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 ؤسساتية في مكافحة تبييض االموالالمبحث الثاني: اآلليات الم

إن القيتم لإطحالة بسيطة عوى التشريع الدول  والمقترن يؤكد لنت أن المشرع الجزائري من السبتتقين 
، أين تضمن 1الجنتئية منظمومته إدختل أيعتل تليض األموال ي  ي الدول المغتربية  من ضمن

، وذلك ي  سليل جهود  الوتقتئية عوى مستوى المنظومة 0554ذلك تعديوه لقتنون العقوبتت سنة 
اللنكية، من خحال خوق إستراتيجية إجرائية لوحد من هذ  األيعتل، ثم توتهت تقيتم المشرع لإلصدار 

 .50-50ختص يتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب هو القتنون رتقم تقتنون 

اعتبتر منطقة شمتل إيريقيت مستهدية هو أهم دوايع المشرع الى اتختذ  مثل هذ  التدالير،  إن
األموال واإلرهتب نظرا لوموتقع اإلستراتيج  الهتم، بتعتبترهت لوابة ألوروبت ولصحراء  لجرائم تلييض

وكرس  ،المتعوق بتلوتقتية من التستد ومكتيحته 50-56وتقد ألصدر المشرع القتنون رتقم  ،لالستح
من خحاله كذلك المسؤولية الجزائية لولنك عن تلييض عتئدات جرائم التستد، وكتن تقلل لصدور 

المعدل والمتمم  0226-57-52المؤرخ ي   00-26هذا القتنون أتقرهت المشرع بموجب األمر رتقم 
المتعوق بقتنون مكتيحة مختلتة التشريع و  0550-50-02لتتريخ  50-50رتقم  بموجب األمر

لى الخترج.  التنظيم الختلصين بتللصرف وحركة رؤوس األموال من وا 

 

 

                                                           
اإلتقويمية و ي  هذا الشأن : منهت االتتتتقيتت الدولية  ةالمنظومة الدولية لمكتيحة تليض األموال ألصدرت عديد االتتتتقيتت الدولي 1
/تولصيتت مجموعة 8 6899/ اتتتتقية األمم المتحدة لمكتيحة االتجتر غير المشروع ي  المخدرات والمؤثرات العقوية ييينت 6) 

والت  اتخذت  Financial Action Task Force FATF لصة تعرف بتلمختلصرجموعة عمل ختالدول السبع وأنشأت م
لوتعتون القتنون  والقضتئ   اإلتقويمية/ االتتتتقيتت 1خطوات و تدالير لوحد من ظتهرة تلييض األموال و تحديد مسؤولية اللنوك 

/ تولصيتت لجنة 0 6891وكذا اللصتدرة عن مجوس وزراء الداخوية العرب عتم   6898لين دول مجوس التعتون العرب  عتم 
/ مؤتمر نتلول  0 اإلشراي المتعوقة الختلصة بتجتمتع اللنوك و المؤسستت المتلية لخلصوص الطتبع  6899بتزل بسويسرا عتم 

ستراتيجيةالختلصة لوضع تدالير  6880ي  ايطتليت  اتختذ ملدأ ي  اللنوك " اعرف  إلىمكتيحة تليض األموال و خوص  وا 
 (.من الجهود الدولية ي  هذا المجتلزبونك" ..... و غيرهت 
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 المطلب األول: الهيئات ذات الصلة المباشرة في مكافحة تبييض األموال

المقلصود بتلهيئتت ذات اللصوة المبتشرة لتلييض األموال ومكتيحته توك الهيئتت الت  عددهت 
واسند لهت  ومكتيحتهمت، بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتبالمتعوق  26-20قتنون ال

تسويط العقوبتت ي  مجتل تطليق لنود  وأالتنظيم  وأي  مختوف نلصولصه القتنونية دور الرتقتبة 
 تعوقة بتلوتقتية من تلييض األموال ومكتيحته.الم

يمكن لنت نظريت تقسيم هذ  الهيئتت الى ثحاث أنواع: األولى مكوتة بتلتنظيم التشريع  لوقطتع 
الملصري  والرتقتبة عوى اللنوك والمؤسستت المتلية ييمت يخص احترام وتطليق النلصوص 

لصدار الت  ترتكله المختلتتتالقتنونية والتنظيمية، ومعتينة  ، وتتضمن هتعقوبتت ي  حقالت وا 
 خوية معتلجة اإلستعحام المتل ، لنك الجزائر لهيتكوه، الوجنة الملصريية ومجوس النقد والقرض.

النوع الثتن  من الهيئتت يه  المكوتة بتإلشراف ومحتربة التستد، وتتضمن الهيئة الوطنية  أمت
السوطة العويت لوشتتيية ألصبحت  8282ييمت التسمية ي  التعديل الدستوري ) لووتقتية التستد

مت هيئتين إداريتين ، والديوان المركزي لمكتيحة التستد، وه(والوتقتية من التستد ومكتيحته
من خحال ضبط الشتتيية ي  تسيير األموال العمومية وا عداد التقترير شتنهت، ت مستقوتين أنشأ

ف جرائم التستد الت  يعد تلييض عتئدات التستد أحدهت، وتقديم التتعوين وكدا التحقيق ي  مختو
 أمتم القضتء.

لتلييض ييمت النوع الثتلث من الهيئتت يه  سوطتت إنتتذ القتنون، وندرس منهت الجتنب المتعوق 
أو مت والختلصة  ،، وه  القضتء الجزائ  بمختوف تركيبتته العتدية )المحتكم والمجتلس(األموال

والقطب المتل   المحتكم ذات اإلختلصتص الموسع)يعرف بتلصطحا  األتقطتب الجزائية 
 واإلتقتلصتدي(.
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سوف نتطرق بتلتتلصيل الى دور هذ  الهيئتت ي  الوتقتية ومكتيحة تلييض األموال، إللرازهت 
هذ  كآلية مؤسستتية تدخل ي  السيتسة الجنتئية والملصريية الت  أعدتهت الجزائر ي  الحد من 

 الظتهرة.

 لفرع األول: خلية اإلستعالم الماليا

تلييض األموال عوى  ومكتيحةوتقتية وتعد خوية معتلجة اإلستعحام المتل  أهم آلية مؤسستتية ل
عوى إختحاف طليعتهت ي  مختوف األنظمة القتنونية من إعتبترهت إدارة المستوى العتلم  والداخو ، 
إدارية كمت لصنتهت المشرع الجزائري،  سوطة ، أو1شرطية هيئة أو ،تحت ولصتية اللنك المركزي 

المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب  50-50رتقم يطوق عويهت القتنون 
اال أن القتنون األستس  ي  معتلجة أيعتل غسيل  ،2ملصطوح الهيئة المتخلصلصةومكتيحتهمت 

الى التنظيم ستلق اللصدور عوى القتنون،  األموال الجزائري لم يتضمن تتتلصيل الهيئة وترك ذلك
، 3مل خوية معتلجة االستعحام المتل المتعوق لتنظيم وع 007-50ونقلصد به المرسوم التنتيذي 

المنلصوص عويهت  لـ " 4وهو مت تقلصد منه المشرع الجزائري ي  تعريته لوهيئة المتخلصلصة بتلمتدة 
تقلل  سنوات 1، لإعتبتر ان هيئة معتلجة اإلستعحام اآلل  أنشأت "بموجب التنظيم الستري المتعول

رغبة ي  تكييف الجزائر  ويعد هذا التسرع أليعتل تلييض األموال، نظمةلصدور القوانين الم
                                                           

يت تحت من األمثوة عن نظم وحدة التحريتت: الملصوحة التنتيذية لوجنة الوتقتية من تلييض األموال والمختلتتت المتلية ي  إسبتن 1
 : نقال عنولصتية اللنك المركزي، خوية الشرطة النيوزلندية لإلستعحام المتل . 

مهيدي كمتل ودريس بتخويت، خوية معتلجة اإلستعحام المتل  ومحتربة األموال ذات الملصدر غير المشروع، مقتل منشور ي  
 .826صالسنة الحتدية عشر،  8268جوان 8عدد  66مجوة دراستت وأبحتث، مجود 

، المرجع الستلق: ومكتيحتهالمتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب  26-20من القتنون  0يقرة  0المتدة  2
 .خوية معتلجة االستعحام المتل  المنلصوص عويهت بموجب التنظيم الستري المتعول"" الهيئة المتخلصلصة 

يتضمن إنشتء خوية اإلستعحام المتل  وتنظيمهت وعموهت، اللصتدر ي   8228أيريل  3المؤرخ ي   683-28تنتيذي المرسوم ال 3
الجريدة  ،8229سلتملر  1المؤرخ ي  تتريخ  830-29، المعدل بتلمرسوم التنتيذي 8228سنة  81الجريدة الرسمية عدد 

  الجريدة ، اللصتدر ي8262أكتوبر  62المؤرخ ي   813-62المعدل بتلمرسوم التنتيذي  ،8229سنة  02الرسمية عدد 
، اللصتدر ي  الجريدة 8261أيريل  60المؤرخ ي  تتريخ  603-61، المعدل بتلمرسوم التنتيذي 8262سنة  08الرسمية عدد 
 .8261لسنة  81الرسمية عدد 
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الجزائر الدولية من خحال  تاللتزامتوكذا تكريست  تنونية الدولية،قلتشريعهت الداخو  لومنظومة ال
والت  تضمنت  0555نويملر  00توتقيعهت عوى إتتتتقية األمم المتحدة لوجريمة المنظمة لتتريخ 

، 1إلزام الدول وحدة إستخبترات متلية تعمل كمركز وطن  لجمع وتحويل المعوومتت منه 7المتدة 
 0070رتقم مجوس األمن تقرار  إستجتبة الى توجه هيئة األمم المتحدة عن طريقكمت كتن ذلك 
الذي موضوعه تجتيف منتبع النشتط اإلرهتل  من خحال ملصتدرة  0550نويملر  01اللصتدر ي  

دعى عوى سليل اإللزام الدول األعضتء ي  الهيئة األممية الى إدارج ي  الذي ، 2ممتوكتته
يحاحظ ان المشرع ومت ، 3تلوتقتية من تلييض األموالتكوف بخحايت هيئتت أو  ةهت الداخويتتتشريع

المتضمن تقتنون المتلية  00-50من القتنون  050و 054الجزائري أشتر الى الهيئة ي  المواد 
ختلصتلصهت ي  توق   ،05504لسنة  بمنتسبة الحديث عن ريع السر اللنك  إتجت  الخوية وا 

ي لم اال أن المشرع الجزائر  0550بتلرغم من إنشتءهت سنة التلصريحتت بتلشلهة، كمت نشير انه 
، ولم تبتشر مهتمهت الى غتية لصدور تقتنون  0554نويملر  04ينلصب أعضتءهت الى غتية تتريخ 

 .5المتضمن الوتقتية من تلييض األموال وتمويل االرهتب ومكتيحتهمت 50-50

مركز وه  عبترة عن  ،6لرج مراتقبة لحركة األموالل االستعحام المتل  معتلجة خويةولصف البعض 
األولى التحريتت المتلية حول العمويتت اللنكية ورؤوس األموال المشتبه  مستقل، مهمتهوطن  

                                                           
ملصطتتوي عمتر، دور خوية معتلجة اإلستعحام المتل  ي  مكتيحة العمويتت المتلية المشلوهة، مقتل نشر ي  مجوة المتكر  1

 .133، ص 60در عن كوية الحقوق والعووم السيتسية لجتمعة دمحم خيضر بسكرة، العدد اللصت
ضريت  اللصتدق، دور خوية معتلجة اإلستعحام المتل  ي  مكتيحة جريمة تلييض األموال، مجوة األستتذ البتحث لودراستت  2

 .30المجود األول، ص 8263القتنونية والسيتسية، العدد الثتمن ديسملر 
وحدة استخبترات من تولصيتت مجموعة العمل المتل  الدولية، الت  ألزمت الدول األعضتء لتأسيس  81كمت دعت التولصية 

 متلية تكون مركز وطن  لتوق  مختوف التقترير ذات اللصوة بعمويتت تلييض األموال.
 .31عكروم عتدل، المرجع الستلق، ص 3
سنة  91، الجريدة الرسمية عدد 8221 لمتضمن تقتنون المتلية لسنةا 8228ديسملر  80المؤرخ ي   66-28القتنون  4

8228. 
 .30ضريت  اللصتدق، المرجع الستلق، ص  5
 .33عكروم عتدل، المرجع الستلق، ص 6
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مهن الوالت  كتنت محل تقترير أو إخطترات من تقلل موظت  اللنوك والمؤسستت المتلية و  ييهت
   تلييض األموال.  منالوتقتية  تدالير والمؤسستت غير المتلية الختضعون لإللتزام الذي يندرج ضمن

مستقوة منشأة لدى وزير المتلية،  سوطة إدارية اإلستعحام المتل  معتلجة خويةتعد : هياكلها -أوال
من المرسوم  9حسب المتدة  ، وتتكون الخوية2والشخلصية المعنوية 1المتل  بتالستقحالتتمتع 

نتنتولهت ييمت و ، الملصتلحاألمتنة العتمة و من مجوس لوخوية و  المعدل والمتمم 007-50التنتيذي 
 يو :

ختلصتلصتتهو نتطرق الى تتلصيوه من خحال ليتن تشكويته  :مجلس الخلية -1  .ا 

أعضتء  (4) أربعة أعضتء من لينهم رئيس،( 7سبعة ) يتكون مجوس الخوية من تكوينه: -أ
( تقتضيين يعينهمت وزير العدل بعد 0) يعينون نظرا لكتتءتهم ي  المجتل المتل  واللنك  واألمن ،

ع ( أرب4لمدة )أخذ رأي المجوس األعوى لوقضتء، ويعين كتية األعضتء بموجب مرسوم رئتس  
 سنوات تقتلوة لوتجديد مرة واحدة.

كمت يمكن توسيع من التشكيوة من خحال اإلستعتنة بكل شخص من ذوي الخلرة و اإلختلصتص 
نظم لهت، من دون أي يكون له لصوت تداول  ي  إتختذ ي  مجتل تطليق أحكتم المرسوم الم

 .3القرارات

من خحال إتختذ مجوس الخوية  جسد المرسوم التنتيذي إستقحالية العمل بتلنسبة لعمل أعضتءي
مرسوم رئتس  تعيينهم بسنوات و  4كمت ان تحديد عهدة عمل أعضتء  لـ  تقراراته ي  شكل تداول ، 

                                                           
الت  تنص: " ، وعموهت وتنظيمهت المتل  اإلستعحام خوية إنشتء يتضمن 683-28من المرسوم التنتيذي  69أكدته المتدة  1

 تحت تلصرف الخوية الوستئل البشرية والمتدية والمتلية الضرورية لسيرهت ".تضع الدولة 
المعدل والمتمم،  وعموهت وتنظيمهت المتل  اإلستعحام خوية إنشتء يتضمن 683 -28من المرسوم التنتيذي  8و 6المتدة  2

 المرجع الستلق.
المعدل والمتمم، المرجع  وعموهت وتنظيمهت المتل  اإلستعحام خوية إنشتء يتضمن 683-28من المرسوم التنتيذي  9المتدة  3

 الستلق.
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، وهو مت يؤكد  1اللود يمكنهم من العمل ي  إستقحالية تتمةأعوى سوطة دستورية ي  ، أي من 
 .2المرسوم كذلك من خحال إستقحالية أعضتء المجوس عن الهيتكل والمؤسستت التتبعين لهت

وك الموكوة الى ت حسب التشريع التنظيم  مت لين الخوية مت لين تختوف مهتم مجوسمهامه:  -ب
 تداولية نتلصوهت ي : الهيئة الأعضتء الت  يختص لهت جميع ، و لإعتبتر  رئيس الخوية رئيسه حلصريت

 يتضمن 007-50من مرسوم التنتيذي  0 مكرر 05المتدة  تتنتولتهمهام رئيس الخلية:  -1-ب
المعدل والمتمم، والواضح أنهت وردت عوى سليل وعموهت  وتنظيمهت المتل  اإلستعحام خوية إنشتء

 المثتل ال الحلصر، وه :

نهتء المهتم ي  الوظتئف التتبعة لوخوية والت  لم ترد بشأنهت طريقة تعيين أخرى.التعيين  -  وا 

التنسيق لين ملصتلح الخوية وممترسة السوطة السومية عوى كتية األعوان لضمتن السير الحسن  -
 لنشتط الخوية.

 السهر عوى تنتيذ تقرارات المتخذة من تقلل مجوس الخوية. -

المؤسستت المحوية والهيئتت الدولية، وتمثيوهت أمتم القضتء، وي  عقد تمثيل الخوية أمتم  -
 اللصتقتت واإلتتتتقيتت.

تقترا  تنظيمهت الداخو   - إعداد النتقتت التقديرية السنوية لوخوية وعرضهت عوى وزير المتلية، وا 
 والسهر عوى تنتيذ .

 يذي.مكرر من المرسوم التنت 05حددتهت المتدة  مهام مجلس الخلية: -2-ب

 تنظيم وجمع المعطيتت المتعوقة بمجتل تلييض األموال، وا عداد اللرامج السنوية لوخوية. -

                                                           
 .18، صالمرجع الستلقلعشب عو ،  1
 المرجع الستلق. ،وعموهت وتنظيمهت المتل  اإلستعحام خوية إنشتء يتضمن 683-28من المرسوم التنتيذي  66راجع المتدة  2
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 اإلجراءات المتعوقة لإستغحال ومعتلجة تلصريحتت بتإلشتبت  وتقترير التحقيقتت والتحريتت. -

 تنتيذ لرامج تحتيز ودعم عمل المجوس، وتطوير عحاتقتت التبتدل والتعتون الداخوية واألجنلية.  -

 إعداد والملصتدتقة عوى ميزانية الخوية. -

 .1تستعد مجوس الخويةوالت  وضعت ل خويةولاألربعة التقنية الملصتلح ويقلصد لهت : المصالح -2

اإلخطترات تقوم لجمع المعوومتت من المراسوين، وتتولى تحويل : حقيقات والتحاليلمصلحة الت -
 وتتولى كذلك تسيير التحقيقتت الت  يتم يتحهت.بتلشلهة الت  ترد إلى الخوية 

تتكتل بتلعحاتقتت مع النيتبتت العمومية وكل مت يتعوق بتلمتتبعتت العمومية : مصلحة القانونيةال -
 والتحتليل القتنونية.

: ومهمتهت تجميع المعوومتت المتعوقة بعمل الخوية وسيرهت وقواعد المعطيات مصلحة الوثائق -
 .2ليداغوج  لوتدريبوتزوير المؤسستت اللنكية لهت، يوهت جتنب 

التكتل لجتنب التنسيق التعتون الدول ، سواء : تعمل هذ  الملصوحة عوى مصلحة التعاون  -
 تنشط ي  مجتل إختلصتلصهت. متعدد أو ثنتئ  األطراف، مع الهيئتت األجنلية الت 

تجدر اإلشتر الى ان التنظيم اإلداري لوملصتلح التقنية يحددهت تقرار مشترك مت لين وزير المتلية 
التنظيم بشغل مكوتين ، ولصدر تقرار وزاري مشترك حدد 3والمديرية العتمة لووظيف العموم 

                                                           
، المرجع المعدل والمتمم وعموهت وتنظيمهت المتل  اإلستعحام خوية إنشتء يتضمن 683-28من المرسوم التنتيذي  60المتدة  1

 الستلق.
 .809العيد سعدية، المرجع الستلق، ص 2
معدل والمتمم، ال وعموهت وتنظيمهت المتل  اإلستعحام خوية إنشتء يتضمن ال 683-28من المرسوم التنتيذي  60المتدة  3

 المرجع الستلق.
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يعينون بموجب مقرر من يرأس هذ  الملصتلح رؤستء ملصتلح ، و 1بتلدراسة المهتم ي  كل ملصوحة
                                    .2تقلل رئيس الخوية

، من خحال تول  األمين العتم وه  الت  تتكتل لتسيير أعمتل الخويةاألمانة العامة للخلية: -3 
تقلل رئيس  تسيير الشؤون اإلدارية والوستئل البشرية والمتدية لوخوية، ويعين بموجب مقرر من

  .3بعد مويقة المجوسالخوية 

 كيتية إدارة عمل الخوية.ة الموالي نقطةبعد التطرق إلى الهيكل اإلداري لوخوية، سوف نتكوم ي  ال

أستس النظتم المؤسستت  ي  مكتيحة تلييض االموال، تعتلر الخوية  صالحيات الخلية: -ثانيا
المتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحته،  50-50وتضمن القتنون 

المتضمن انشتء خوية معتلجة اإلستعحام المتل  وسيرهت وعموهت،  007-50والمرسوم التنتيذي 
، والحايت لإلنتبت  لدى هذ  الهيئة اإلدارية ي  الوتقتية ومكتيحة غسيل األمواللالمهتم المنوطة 

كملصوحة أبحتث عن النشتطتت المتلية  لمشرع لم يمنحهت السوطة التوقتئية ص النلصوص أن اتمح
  ، وبقيت دائمت مرتبطة لتوق  اإلخطتر بتلشلهة من المكوتين تقتنونت.4اإلجرامية

المركزي ي   الخوية لصتة المستودع منح التشريع: ومعالجتها تلقي التصريحات بالشبهة -1
وعمومت لوعمويتت الت  يشتبه أنهت تلييض لألموال،  1أو التقترير السرية 5توق  اإلخطترات بتلشلهة

                                                           
يتضمن تنظيم الملصتلح التقنية لخوية معتلجة االستعحام المتل ، جريدة  8223متي  89تقرار وزاري  مشترك محرر لتتريخ  1

 . 8223جوان  61لصتدرة لتتريخ  18رسمية عدد 
المرجع المعدل والمتمم،  وعموهت وتنظيمهت المتل  اإلستعحام خوية إنشتء يتضمن 683-28من المرسوم التنتيذي  63المتدة  2

 السبتق.
المعدل والمتمم،  وعموهت وتنظيمهت المتل  اإلستعحام خوية إنشتء يتضمن 683-28من المرسوم التنتيذي  63و 61المواد  3

 المرجع الستلق.
 .828، صالمرجع الستلقمهيدي كمتل ودريس بتخويت،  4
ي  تحديد  ومكتيحته اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من الوتقتية تقتنون  المتضمن 26-20من القتنون  82أحتلت المتدة  5

يتضمن شكل  8221جتنت   8المؤرخ ي   20-21، ولصدر المرسوم التنتيذي متنتت اإلخطتر بتلشلهة الى التنظيشكل وبي
 المرجع الستلق. اإلخطتر بتلشلهة ونموذجه ومحتوا  وولصل استحامه، 
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عموية اإلخطتر تخص كل " معتموة غير معتتدة ال تتوايق بحكم حجمهت وخلصتئلصهت وتواترهت مع 
أو ال تستند ألي  ،النشتط اإلتقتلصتدي لوزبون، أو تتجتوز المعتيير المتعترف عويهت ي  السوق 

ويمكن أن تمثل أنشطة غير  ،تقتنون واضح أو تستند الى العقود والمعتمحات اللصورية أو الوهمية
المتضمن  50-50من القتنون  00وذكرت المتدة ، 2مشروعة أو تقترب لتوك األنشطة عمومت."

تحويل ي   ،إختلصتص الهيئةتقتنون الوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحته 
واستغحال المعوومتت الت  ترسل إليهت من السوطتت المختلصة والختضعين بقلصد تحديد ملصدر 

  الخوية وقأوضحت ت 007-50من المرسوم التنتيذي  4وكتنت المتدة االموال ووجهتهت، 
التلصريحتت بتالشتبت  المتعوقة بعمويتت تلييض األموال وتمويل اإلرهتب الت  ترسوهت الهيئتت 

، وتقوم بمعتلجتهت بتلوستئل والطرق المنتسبة ولهت ي  ذلك طوب 3نهم القتنون يواألشختص الدين يع
من السوطتت المختلصة والختضعين ي  إطتر التحري والتحويل عن اإلخطتر بتلشلهة او التقرير 

عوى سجحات  االطحاعوي  هذا االطتر يتم غتلبت  ،4السري، أي معوومتت تراهت ضرورية
الزبتئن وعمويتتهم اللنكية، وتتولى ييمت بعد  هوية ومستندات اللنوك والمؤسستت المتلية، وبيتنتت

 .5لألمواليض أو عموية تلي ةمدى وجود شله الستنبتطتحويل ذلك 

                                                                                                                                                                                           
مترس  12القرار الوزاري المؤرخ ي  تتريخ الى التنظيم ي  تحديد تطليق ارستل التقترير السرية، ولصدر  86أحتلت المتدة  1

موال وتمويل اإلرهتب المتعوق بتلوتقتية من تلييض األ 26-20من القتنون رتقم  1، يحدد شروط تطليق المتدة 8229
مرسوة من إدارة الضرائب والجمترك، وبقتء يراع تنظيم  لخلصوص إدارة امحاك ، والذي حدد شكل التقترير السرية الومكتيحتهمت

 الدولة، لنك الجزائر، الخزينة العمومية، المتتشية العتمة لومتلية.

 .610، صالمرجع الستلق (،مقتل)لن األخضر دمحم، اإلطتر المؤسستت  لمكتيحة جريمة تلييض األموال ي  الجزائر  2
 وتمويل األموال تلييض من الوتقتية تقتنون  المتضمن ، 26-20من القتنون  68لإلخطتر بتلشلهة طلق المتدة  وهم الختضعون  3

الستلق التطرق اليهم بتلتتلصيل ي  الترع الرابع من نظم  من نت  القتنون  86ية طلق المتدة والتقترير السر  ،ومكتيحته اإلرهتب
 .801 - 811األول، ص االستكشتف واالنذار من المطوب األول من المبحث

 خوية إنشتء يتضمن 683-28من المرسوم التنتيذي  0، المتدة المعدل والمتمم 20/26من القتنون  60من المتدة  8التقرة  4
 المعدل والمتمم.وعموهت  وتنظيمهت المتل  اإلستعحام

 .196ملصطتتوي عمتر، المرجع الستلق، ص  5
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 بعد إنتهتء عمويتت التحص والتحري عنالتبليغ عن العمليات المالية المشبوهة:  -2
ا تلين لخوية معتلجة اإلستعحام المتل  وجود شلهة عموية تلييض ذاإلخطترات الواردة إليهت، وا  

يتم إخطتر وكيل الجمهورية المختص إتقويميت )محكمة سيدي دمحم الت  تعتلر محكمة  ،االموال
، ونحاحظ وتقوع المشرع ي  خوط من 1الجزائر( حول الوتقتئع الت  يحتمل ان تشكل ولصتت جزائيت

المتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض األموال وتمويل  50-50مكرر لوقتنون  00ل المتدة خحا
أين يذكر ان الهيئة لهت تلويغ السوطتت األمنية  ،50-00ي  تعديوه بتلقتنون اإلرهتب ومكتيحته 

والقضتئية المختلصة عند وجود ملررات لحاشتبت  ي  عمويتت تلييض لألموال، والمعووم ان 
أليعتل الجرمية ي  يقه تقتنون اإلجراءات الجزائية يكون الى وكيل الجمهورية ويق مت اإلخطتر بت

المتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض األموال وتمويل  50-50من القتنون  06نلصت عويه المتدة 
 ، والذي يأمر السوطتت األمنية بتتح تحقيق.اإلرهتب ومكتيحته

ي  غتية األهمية والخطورة  اختلصتصوهو  والبنكية:اإلعتراض على نفاذ العمليات المالية  -3
تحتظيت لدى المؤسستت المتلية واللنكية  االعتراضالهيئة الت  يمكنهت  ىمعت، منحه المشرع ال

ستعة عوى تنتيذ اي عموية لنكية للصتلح شخص طليع  أو معنوي تقوم بشأنهت دالئل  70لمدة 
ئة طوب التمديد من الحجز التحتظ  بعد ، كمت يمكن لوهي2تقوية حول شلهة تلييض األموال

ستعة الى رئيس محكمة الجزائر الذي يمكنه ان يأمر لذلك لمدة شهر تقتلل  70انقضتء 
 .3لوتجديد

تبتدل الخوية لومعوومتت الت  تتعوق بعمويتت  وذلك من خحالالتعاون الداخلي والدولي: -4
مختوف السوطتت المعنية بعمويتت  تلييض االموال الت  تتوقى بشأنهت تقترير أو إخطترات مع

                                                           
والمتدة ، ومكتيحته اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من الوتقتية تقتنون  المتضمن 26-20من القتنون  61مكرر،  60المتدة  1

 ، المرجع الستلق.وعموهت وتنظيمهت المتل  اإلستعحام خوية إنشتء يتضمن 683-28من المرسوم التنتيذي  20
 .، المرجع الستلقومكتيحته اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من الوتقتية تقتنون  المتضمن 26-20من القتنون  63المتدة  2
، المرجع ومكتيحته اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من الوتقتية تقتنون  المتضمن 26-20من القتنون  69من المتدة  8التقرة  3

 الستلق.
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، وذلك بعد توتقيع لروتوكول إتتتق 1التحري والتحقيق، سيمت إدارة الضرائب والجمترك وغيرهت
)ورد خطأ  007-50مرسوم التنتيذي ال من 4وتبتدل المعوومتت مع السوطتت المحددة ي  المتدة 

 اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من الوتقتية تقتنون  المتضمن 50-50القتنون  من 4المتدة 
 من الوتقتية تقتنون  المتضمن 50-50من القتنون  00، امت دوليت يمنحت المتدة 2(ومكتيحته
لوهيئة سوطة تبتدل المعوومتت مع الهيئتت األجنلية ومكتيحته  اإلرهتب وتمويل األموال تلييض

األموال وتمويل  دف تلييضهالت  تمترس مهتم ممتثوة، لخلصوص العمويتت الت  يلدوا انهت تست
، مع إشتراط عدم استعمتل توك المعوومتت ألغراض 3اإلرهتب، مع مراعتة ملدأ المعتموة بتلمثل

غير توك موضوع التبتدل، وكذا إنعدام وجود متتبعة جزائية أو كتن التلويغ من شتنه المستس 
كمت يمكن لوهيئة ، 4بتلسيتدة واألمن الوطنيين أو النظتم العتم والملصتلح األستسية لوجزائر

المتخلصلصة توق  المعوومتت من السوطتت المختلصة والختضعين لخلصوص طوبتت وردت اليهت 
 .  5من هيئتت مختلصة

 خوية إنشتء يتضمن 007-50من الرسوم التنتيذي  1وي  اطتر التعتون الدول  منحت المتدة 
لوخوية مكنة اإلنضمتم  070-51المعدل بتلمرسوم التنتيذي وعموهت  وتنظيمهت المتل  اإلستعحام

                                                           
المعدل  ومكتيحته اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من الوتقتية تقتنون  المتضمن 26-20من القتنون  6رمكر  60المتدة  1

 وتنظيمهت المتل  اإلستعحام خوية إنشتء يتضمن 683-28من المرسوم التنتيذي  3دة والمت ، المرجع الستلق،28-68بتلقتنون 
 ، المرجع الستلق.وعموهت 

المعدل بتلقتنون  وعموهت وتنظيمهت المتل  اإلستعحام خوية إنشتء يتضمن 683-28مكرر من المرسوم التنتيذي  3المتدة  2
61-603. 

، المرجع ومكتيحته اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من الوتقتية تقتنون  المتضمن 26-20من القتنون  80من المتدة  6التقرة  3
 .وعموهت وتنظيمهت المتل  اإلستعحام خوية إنشتء يتضمن 683-28من المرسوم التنتيذي  9والمتدة الستلق، 

، ومكتيحته اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من الوتقتية تقتنون  المتضمن 26-20من القتنون  89وردت الشروط لنص المتدة  4
 المرجع الستلق.

، المرجع ومكتيحته اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من الوتقتية تقتنون  المتضمن 26-20من القتنون  80من المتدة  8التقرة  5
 الستلق.
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الى الهيئتت الجهوية و/أو الدولية  الت  تضم خحايت لحاستعحام المتل ، وذلك بغرض تبتدل 
 الخلرات والتعتون عن طريق تبتدل المعوومتت. 

ص من خحال إتقترا  النلصو  المساهمة في سياسة الدولة للوقاية ومكافحة تبييض االموال:  -5
لتلييض االموال وتمويل اإلرهتب، كمت لهت ي  هذا اإلطتر الصدار  ةالتشريعية والتنظيمية المتعوق

جهزة المتمتعة ألخطوط توجيهية وتعويمتت وخطوط سووكية وذلك بعد التنسيق مع المؤسستت وا
يقرة  4تلييض األموال ، ويق مت تقررته المواد  الوتقتية ومكتيحة بسوطة الضبط والرتقتبة ي  مجتل

يتضمن إنشتء خوية اإلستعحام المتل   007-50مكرر من المرسوم التنتيذي  0والمتدة  0و 4
  .0071-00المعدل بتلمرسوم التنتيذي  وتنظيمهت وعموهت

 هيئات القطاع المصرفي: نيالفرع الثا
  وسيوة مؤسستتية يتعتلر وظيتة الرتقتبة واإلشراف الت  تمترسهت سوطتت القطتع الملصري  

الوتقتية ومكتيحة تلييض األموال،  استراتيجيةتتركز عويهت المنظومة التشريعية ي  الجزائر، 
لإعتبتر ان اللنوك التجترية والمؤسستت المتلية ألصبحت لإمتيتز أكثر القنوات شيوعت واستعمتال 

إضتتء اللصتة الشرعية عوى األموال ذات الملصدر اإلجرام ، ختلصة ان اللنوك تلنت ثورة  ي 
 ي  خدمتتهت مت يتيح السرعة ي  نشتطتتهم. تتكنولوجيت المعوومتت واإلنترني

سوف نتنتول بتلدراسة الهيئتت الملصريية المكوتة بتلضبط الملصري  ي  الجزائر، محتولين التركيز 
 موضوع بحثنت. ومكتيحتهيقط عوى اختلصتلصتتهت ذات العحاتقة بتلوتقتية لتلييض األموال 

 اللجنة المصرفية  -أوال
ل  عوى اللنوك والمؤسستت المتلية، بتلدور الوتقتئ  التأديإدارة عتمة منوطة الوجنة الملصريية تعد 

ي  مدى تقيدهت بتلتشريع والتنظيم المعمول به ي  القطتع الملصري ، ومنهت التدالير المتعوقة 

                                                           
تجت  زبتئن الشركتت والمهن غير اموضوعه تدالير العنتية  8260أيريل  81ريخ تألصدرت الخوية خطوط توجيهية األول لت 1

متعوق بموضوع العقوبتت  8260سلتملر  28المتلية وبعض المؤسستت المتلية الت  تخضع لسوطة لنك الجزائر، والثتن  لتتريخ 
 المتلية المستهدية ذات اللصوة بتإلرهتب وتمويل اإلرهتب.
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، وألغ  0402ي  متدته  05-25، أنشئت بموجب تقتنون النقد والقرض 1بتلوتقتية وتلييض االموال
التتلصل  0555 متي 51لتتريخ  تقرار  لصتدر، إعتلرهت مجوس الدولة ي  003-50بموجب األمر 

والطعون ي  تقراراتهت  ،هيئة إدارية مستقوة "Union Bankلنك الجزائر" و"ي  القضية مت لين " 
 .4يكون طعنت بتإللغتء

من تقتنون النقد المتض 00-50من األمر  056تضمنت المتدة  :ة اللجنة المصرفيةتشكيل -0
متنوعت ومتوازنت مت لين المختلصين ي  الت  تضم نسيجت ، الملصرييةتشكيوة الوجنة  رضقوال

 وهم: تمتشيت مع األدوار المنوطة لهت القتنون والقتنون الملصري  والمتل 

 محتيظ لنك الجزائر بلصتته رئيست لوجنة الملصريية.     -
( تقتضيين منتدبتن، أحدهمت يختتر  الرئيس األول لومحكمة العويت من مستشتري الهيئة الت  0) -

تتر  رئيس مجوس الدولة من المستشترين التتبعين لهيئته، بعد إستشترة المجوس يرأسهت، والثتن  يخ
 األعوى لوقضتء.

 .54-05ممثحا عن الوزير المكوف بتلمتلية، أضيف ضمن التشكيوة بموجب تعديل األمر  -

ممثحا عن مجوس المحتسبة يختتر  رئيسه من لين المستشترين األولين، أضيف ضمن التشكيوة  -
 .54-05األمر بموجب تعديل 

أعضتء يعينون من تقلل رئيس الجمهورية من ذوي الكتتءات ي  المجتل الملصري  والمتل   0 -
 والمحتسل .

                                                           
 .618ص رجع الستلق،لن األخضر دمحم، الم 1
المتضمن تقتنون النقد والقرض اللصتدر بتلجريدة  6882أيريل  60المؤرخ ي   62-82من القتنون  601تنص المتدة  2

) الموغى ( : " تنشأ لجنة ملصريية مكوتة بحسن تطليق القوانين واألنظمة 6882أيريل  69اللصتدرة لتتريخ  61الرسمية عدد 
الت  نلصت عوى: " تؤسس  620، وعرضت بتلمتدة ستت المتلية ، و بمعتتقبة المختلتتت المثلتة "الت  تخضه لهت اللنوك والمؤس

 لجنة ملصريية تدعى ي  لصوب النص الوجنة وتكوف بمت يأت .....".

، المعدل 8221سنة  08الجريدة الرسمية عدد ، المتضمن تقتنون النقد والقرض 8221أوت  81المؤرخ ي   66-21األمر  3
 .8262سنة  02، الجريدة الرسمية عدد 8262أوت  81المؤرخ ي   20-62بتألمر  والمتمم 

لعمتري وليد وبولحيس ستمية، دور الوجنة الملصريية ي  الرتقتبة عوى العمويتت الملصريية، مقتل نشر ي  مجوة البتحث  4
 .061، ص8269نويملر 1العدد  0لودراستت األكتديمية، المجود 
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ولم تشر نص المتدة  سنوات، 0يتم تعيين أعضتء الوجنة الملصريية بموجب مرسوم رئتس  لمدة 
من  00تدة ويخضعون ألحكتم السر المهن  الذي تترضه الم ،1الى إمكتنية التجديد من عدمه

مجوس إدارة لنك الجزائر  بأمتنة يحدد الوجنة الملصريية ، كمت يتم تزويدتقتنون النقد والقرض
، ويستعد األمتنة ي  مهتمهت 2بموجب تقرار طريقة تنظيمهت وعموهت بعد أخذ رأي الوجنة الملصريية

ي  اإلشراف عوى مديريتتن مركزيتتن األولى مختلصة ي  رتقتبة اللنوك والمؤسستت الموية، والثتن  
 .3القطع الملصري 

الوجنة الملصريية هيئة إدارية مستقوة : المتصلة بتبييض األموال المصرفية صالحيات اللجنة -0
إال ان تمترس مهتمهت الرتقتلية اإلدارية والتأديلية منتلصوة عن أعمتل مجوس إدارة لنك الجزائر، 

يحرر األمين  ،واحدة كل شهر عوى االتقلالبعض إعتلرهت هيئة مستعدة للنك الجزائر، تجتمع مرة 
العتم لوجنة محضرا يحدد ييه جدول األعمتل، والحتضرين، ومت تم إتختذ  من تقرارات، وتقوم 

، لخلصوص رتقتبة اللنوك 4يرسل الى رئيس الجمهوريةالوجنة لإعداد تقرير سنوي عن نشتطتتهت 
 . 5والمؤسستت المتلية

تتمحور حول  ،من تقتنون النقد والقرض المهتم الموكولة الى الوجنة الملصريية 050المتدة  حددت
من اإللتزام بقواعد لتسيير اللنوك والمؤسستت المتلية، رتقتبة إحترام تقواعد ممترسة المهنة المتعوقة 

والمتلية، الحذر ي  التسيير واإلنضمتم الى مركزية الميزانيتت الت  تضم المعوومتت المحتسلية 
وكذا اإللتزام لتلويغهت نسخة من الحستبتت السنوية تقلل نشرهت ي  النشرة القتنونية لإلعحانتت 

                                                           
 .698جع، ص علد السحام حستن، المر  1
 ، المرجع الستلق.المتضمن تقتنون النقد والقرض المعدل والمتمم 66-21من األمر  621من المتدة  8التقرة  2
 .082-068لعمتري وليد وبولحيس ستمية، المرجع الستلق، ص 3
لن مويزة مسعود، رتقتبة الوجنة الملصريية عوى اللنوك والمؤسستت المتلية لين الرتقتبة المستندية والرتقتبة الميدانية لوتترة  4

 .808-806، ص8268ديسملر  1، مقتل نشر ي  مجوة البشتئر اإلتقتلصتدية، المجود الختمس العدد 8229-8269
  النقد والقرض، المرجع الستلق.المتضمن تقتنون  66-21مكرر من تقتنون  661المتدة  5
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 ،، وتوكل لهت أيضت ي  إطتر نتس النص القتنون  مهتم الوتقتية ومكتيحة تلييض األموال1الرسمية
يمية المعمول لهت، من خحال مراتقبة إحترام اللنوك والمؤسستت المتلية لألحكتم التشريعية والتنظ

عن تنظيم لرنتمج لعمويتت المراتقبة لتحديد المعنيين لهت وآجتل ذلك والوثتئق الواجب تقديمهم ي  
 : ، ويأخذ دورهت الرتقتل  أحد اللصورتين2هذا اإلطتر

: تقوم الوجنة الملصريية ي  إطتر نشتطتتهت الموكولة لهت بموجب نص المتدة رقابة المستندات - أ
والت  يتم تزويدهت لهت  ،النقد والقرض يحص الوثتئق المتعوقة بتلنشتط الملصري من تقتنون  050

تقييم مدى إلتزام الهيئتت الملصريية لمن تقلل اللنوك والمؤسستت المتلية بطوب منهت، يسمح لهت 
التقترير ، ومثتل 3بتلقتنون وريع الستتر عن التجتوزات المرتكبة الت  تمترس ييهت دورهت العقتل 

الت  تزود لهت الوجنة الملصريية من تقلل اللنوك المؤسستت المتلية ي  مجتل الوتقتية من تلييض 
 المتعوق 50-00األموال وتمويل اإلرهتب، التقرير السنوي الذي يشترط نظتم لنك الجزائر 

لريد ح عوى اللنوك والمؤسستت المتلية وملصتل اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية
لتطليق القتنون الستري المتعول ي  تلييض جنة الملصريية والمتعوقة الجزائر أن ترسوه الى الو

، أو المتعوق بتلتدالير المتخذة من الهيئتت الملصريية 4األموال عوى التروع اللنكية ي  الخترج
دراجهت ي  نظتم الرتقتبة الداخو    . 5لخلصوص الوتقتية وكشف ومكتيحة تلييض األموال وا 

ي  الت  يمترسهت أعوان لنك الجزائر  أو الحاحقة الرتقتبة الميدانية ونقلصد لهت رقابة التفتيش: -ب
النقد  المتضمن تقتنون  05-50 من تقتنون  0يقرة  051ويق المتدة  لجنةلصتلح ل ،عين المكتن

، اي بمقرات اللنوك والمؤسستت المتلية لووتقوف عوى مدى وجود تطتلق يعو  مت لين مت والقرض

                                                           
 .681حستن علد السحام، المرجع الستلق، ص 1
 المتضمن تقتنون النقد والقرض، المرجع الستلق. 66-21مكرر من تقتنون  661من المتدة  628المتدة  2
الكتهنة إرزيل، دور سوطتت الضبط الملصريية ي  الوتقتية من الجرائم المتلية المتسة بتلنشتط الملصري ، مقتل نشر ي  مجوة  3

 . 06، ص 8269السنة  1العدد  0البتحث لودراستت األكتديمية، المجود 
 ، المرجع الستلق.رهتباإل وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 21-68من نظتم لنك الجزائر  86المتدة  4
 ، المرجع الستلق.اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 21-68الجزائر ك من نظتم لن 88المتدة  5
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والتقترير الت  تزود لهت  ،تلصر  لهت هذ  الهيئتت الملصريية عوى مستوى الوثتئق والمستندات
طترات المؤسسة مختوف سوطتت الضبط الملصري ، والممترسة اليومية من  .1تقلل موظت  وا 

المتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب  50-50ألزم تقتنون وي  هذا السيتق 
ي  اطتر التتتيش ي  عين  ،متتش  لنك الجزائر المتوضون من تقلل الوجنة الملصرييةومكتيحتهمت 

المكتن لدى اللنوك والمؤسستت المتلية أو ملصتلح لريد الجزائر او ي  اطتر تتتيش الوثتئق، أن 
ويق احكتم  ةتمت ي  ظروف معقد ملصرييةاكتشتيهم عموية  يرسووا تقريرا سريت مستعجحا عند

المتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب  50-50من تقتنون  05المتدة 
 .2الى هيئة اإلستعحام المتل ومكتيحتهمت 

وتقد ينجر عن إشتبت  الوجنة الملصريية ي  وجود تجتوزات أو جرائم متلية نتتجة عن سوء إلتزام 
للنوك والمؤسستت المتلية بتلنلصوص القتنونية الى إجراء تحقيق، وهو يدخل ي  إطتر التتتيش ا

  حتل ثلوت إحدى المختلتتت ، وي3الميدان ، ويكون بتلتتحص الدتقيق لنشتط الهيئتت الملصريية
تتعل الوجنة الملصريية آلية الرتقتبة القمعية لتسويط إحدى  ،ولصف الجريمة الملصرييةذات 

النقد والقرض  المتضمن تقتنون  00-50 من تقتنون  004العقوبتت المنلصوص عويهت ي  المتدة 
من تقتنون النقد والقرض  000و 000، كمت يخول لهت القتنون ي  المواد 4تتنتسب وحجم المختلتة

                                                           
المتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض االموال وتمويل  28-68المعدل بتلقتنون  26-20من تقتنون  8مكرر  62أكدت المتدة  1

 ، عوى هذ  اآللية.المعدل والمتمم النقد والقرض المتضمن 62-21 من تقتنون  629والمتدة ، متاإلرهتب ومكتيحته
المتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض االموال وتمويل اإلرهتب  28-68المعدل بتلقتنون  26-20من تقتنون  66المتدة  2

 اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من وتقتيةبتل المتعوق 21-68من نظتم لنك الجزائر  80+ المتدة  ومكتيحته، المرجع الستلق
 المرجع الستلق.

 08-06الكتهنة إرزيل، المرجع الستلق،  3
من تقتنون النقد والقرض : " إذا أخل لنك أو مؤسسة متلية بتألحكتم التشريعية  أو التنظيمية المتعوقة لنشتطه أو  660المتدة  4

المنع من  -التوبيخ  -لم يذعن ألمر أو لم يأخذ ي  الحسبتن التحذير يمكن الوجنة أن تقض  بأحد العقوبتت التتلية: اإلنذار
التوتقيف المؤتقت لمسير أو أكثر مع تعيين تقتئم بتإلدارة مؤتقتت أو  –ت من أنواع الحد من النشتط ممترسة بعض العمويتت وغيره

 سحب اإلعتمتد. -إنهتء مهتم شخص من هؤالء االشختص أنتسهم مع تعيين تقتئم بتإلدارة مؤتقتت أو عدم تعيينه –عدم تعيينه 
مت إضتية لهت، بعقوية متلية تكون مستوية وزيتدة عوى ذلك يمكن الوجنة أن تقض  إمت لدال عن هذ  العقوب تت المذكورة أعحا ، وا 

 عوى األكثر لورأسمتل األدنى الذي يوزم اللنك أو المؤسسة المتلية لتويير  وتقوم الخزينة المبتلغ الموايقة."
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تقيتت سير المهنة ومنح أجل لولنك أو المؤسسة الملصريية إتختذ إجراء التحذير عند االخحال بأخحا
أو إتختذ التدالير الحازمة إلعتدة التوازن المتل  أو تلصحيح أستليب  ،لتقديم اإلستتستر الحازم
منحت لوجنة الملصريية الحق ي  تعيين تقتئم  قرضمن تقتنون النقد وال 000التسيير، ييمت المتدة 

 تسيير المؤسسة الملصريية ي  الظروف العتدية. إذا إرتأت إستحتلة  ،ي  اإلدارة

لخلصوص المختلتتت المتعوقة لإجراءات الرتقتبة الداخوية الختلصة لتلييض األموال وتمويل 
وجنة الملصريية من مبتشرة اإلجراءات المكن تقتنون الوتقتية ومكتيحة تلييض األموال  ،اإلرهتب

الت  يثلت تقلصيرهت ي  هذا المجتل، واولى المشرع  ،التأديلية ضد اللنك والمؤسسة المتلية
الجزائري أهمية بتلغة عوى لرامج الت  تمكن من كشف عمويتت تلييض األموال وألح عوى سهر 

، كمت أوكل لهت مهمة 1الوجنة الملصريية عل التأكد ومراتقبة توير اللنوك والمؤسستت المتلية عويهت 
مة تضم معتيير لصترمة لخلصوص معرية هوية الزبتئن الرتقتبة عوى تويرهت سيتسة يعتلة ومحائ

وعمويتتهم، الرتقتبة وكشف تلييض األموال ونظتم إخطتر بتلشلهة، وضمتن مستوى عتل من 
 . 2أخحاتقيتت المهنة والمهنية

 بنك الجزائر -ثانيا

المنظومة التشريعية الدولية لووتقتية ومكتيحة غسيل االموال عوى دور اللنوك المركزية كجهة  تؤكد
من تولصيتت مجموعة العمل المتل   00رتقتلية عوى اللنوك والمؤسستت المتلية، إذ تؤكد التولصية 

عوى ضرورة ان  يقدم اللنك المركزي اإلرشتدات الختلصة لوستئل مكتيحة غسيل االموال، وكذا 
عوى  05ضع المعتيير الحازمة إلكتشتف األيعتل المشتبه ييهت، ولتنتيذ ذلك تؤكد التولصية و 

                                                           
 مرجع الستلق. ال المتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض االموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحته، 26-20من تقتنون  68المتدة  1
 .الستلقالمرجع  ،الوتقتية من تلييض االموال وتمويل اإلرهتب  21-68من نظتم لنك الجزائر  80المتدة  2



الجزائر في مكافحة تبييض ألاموال سياسةالباب الثاني:   

 

300 
 

ضرورة توير اللنك المركزي عوى اللصحاحيتت الحازمة الت  تمكنه من رتقتبة إمتثتل اللنوك 
 .1تزامتت لووتقتية ومكتيحة تلييض األمواللوالمؤسستت المتلية إل

اللنوك والمؤسستت المتلية المعتمدة عوى تنتيذ المركزية كغير  من اللنوك لنك الجزائر  يسهر
تعزيزا لوحد من إستخدامهت كقنوات تلييض األموال، حمتية لإلستقرار  والوتقتية،ة الرتقتبإجراءات 

وذلك من خحال المتتشية  المتل  من خحال الحتتظ عوى التوازنتت الملصريية وسمعة اللنوك،
وخترج  عن طريق داخو ، مديرية التتتيش ال دور رتقتل  داخو  عن طريق تالعتمة لولنك الت  له

الت  تعتلر الجهة المكوتة لتنظيم الرتقتبة الوثتئقية والميدانية من خحال  ،مديرية التتتيش الخترج 
 وي  ذلك يقوم لـ: 2مراتقبة الليتنتت المحتسلية ومحتظة القروض وغيرهت

لنك الجزائر بتإلطحاع عوى مختوف الوثتئق من أجل تحديد  يقوم الرقابة المستندية: -1
المختطر الت  تتعرض لهت المؤسستت الملصريية ي  عموهت، من أجل ضبطهت والتحكم ييهت، يلنك 
الجزائر يعمل عوى التأكد من إلتزام اللنوك والمؤسستت المتلية من إحترام نظم الوتقتية اإلحترازية ، 

إرستل التقترير المتلية والمحتسلية ومراتقبة تطتبقهت ونتتئج التتتيش  وي  ذلك يعمل عوى التأكد من
، وكل ذلك ي  الميدان ، والكشف عوى المختلتتت الملصريية وعرضهت عوى الوجنة الملصريية

سليل ضمتن يعتلية نظم الرتقتبة الداخوية الت  تعد اهم وسيوة وتقتية من إستعمتل القنوات اللنكية 
 . 3ي  تلييض األموال

لنك الجزائر عوى اللنوك  متتشوالمقلصود لهت الرتقتبة الت  يمترسهت الرقابة الميدانية:  -0
المتلية  رالتقتريوالمؤسستت المتلية ميدانيت، سواء بشكل دوري روتين  من اجل يحص مطتبقة 

الت   والمحتسلية المرسوة من تقلل المؤسستت الملصريية، أو ي  إطتر الكشف عن المختلتتت
تترزهت الممترستت، ومنهت مت يتعوق مبتشرة جهود الوتقتية ومكتيحة تلييض األموال لخلصوص 

                                                           
نويل سمتيو  وعطتهللا أحمد يشتر، إجراءات الرتقتبة الملصريية للنك الجزائر لمواجهة جريمة تلييض األموال وحمتية العمويتت  1

 .600، ص8269السنة  1العدد  0الملصريية ي  ظل اإلطتر التشريع  المنظم، مجوة البتحث لودراستت األكتديمية، المجود 
ت الرتقتبة عوى المؤسستت الملصريية ي  التشريع الجزائري، مقتل نشر ي  مجوة الحقوق نوالصر الطتهر و لحتق عيسى، اآلليت 2

 .30والعووم اإلنستنية، المجود العتشر العدد الرابع، ص
 .601، ص الستلقالمرجع  ،نويل سمتيو  وعطتهللا أحمد يشتر 3
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معرية الزبتئن والعمويتت اللنكية، حتظ الوثتئق والمستندات، التحويحات المتلية الخترجية السيمت 
ترجية تمترس المعقدة وغير الملررة، نظم الرتقتبة الداخوية وتكوين الموظتين وغيرهت، وه  رتقتبة خ

 .1تلييض األموال ةعوى دور اللنوك والمؤسستت المتلية ي  الوتقتية ومكتيح
جدر اإلشترة الى ان مركزية المختطر ومركزية القروض غير المديوعة ومركزية الليتنتت ت 

تستهم ه  األخرى بطريقة غير مبتشرة ي  رتقتبة  ،المنشأة كملصتلح إدارية لدى لنك الجزائر
تديقتت رؤوس األموال ي  شكل القروض، أين يتم مراتقبة إحترام اللنوك والمؤسستت المتلية 

عد اهم التقنيتت المستعموة من تقلل مليض  الى األيراد والمؤسستت، والت  ت لشروط منحهت
 .2األموال

 مجلس النقد والقرض -ثالثا
من  ،والقرض من لين الهيئتت الت  تشرف عوى رتقتبة نشتط القطتع الملصري  يعد مجوس النقد

لذلك شأنه شأن الوجنة الملصريية ي  مكتيحة ، ويتدخل اإلتقتلصتديخحال تمتعه بلصتة الضبط 
 الجرائم المتلية الت  ترتكب من تقلل هيئتت القطتع الملصري  لدى ممترستهت العمويتت اللنكية.

 إذ والقرض، مجوس النقد تشكيوة من تقتنون النقد والقرض 01المتدة حددت : هيكلة المجلس -1
قطتع الوشخلصيتين من الكتتءات المشهود لهت ي   ،3يتكون من أعضتء مجوس إدارة لنك الجزائر

  اإلتقتلصتدي والنقدي، يعينتن بموجب مرسوم رئتس .
أو عند الضرورة لرئتسة محتيظ لنك  ،مرات ي  السنة 4تنعقد دورات مجوس النقد والقرض 

الجزائر رئيست، ويحدد المجوس نظتمه الداخو  ويتخذ تقرارته بتألغولية البسيط بشرط حضور 
  .4( أعضتء 6ستة)

                                                           
 .00مسعوداوي يوسف، المرجع الستلق، ص 1
 .38ستلق، صال نوالصر الطتهر ولحتق عيسى، المرجع  2
  20-62المعدل والمتمم بتلقتنون  66-21من تقتنون  69أعضتء ويق المتدة  3مجوس إدارة لنك الجزائر يتكون من  3

أعضتء يعينون بموجب مرسوم  1 –نواب المحتيظ الثحاثة   -المتضمن تقتنون النقد والقرض، وهم: محتيظ لنك الجزائر رئيست 
 تقتلصتدي والنقدي.رئتس  من الكتتءات تقس المجتل اإل

 .، المرجع الستلقالمتضمن تقتنون النقد والقرض 66-21من تقتنون  12راجع المتدة  4
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من تقتنون  60تتتلصيل المتدة  ءاستقراإن صالحيات المجلس المتصلة بتبييض األموال:  -2
والقرض بتلوتقتية ومكتيحة تلييض االموال، إال ال توضح وجود لصوة لمجوس النقد النقد والقرض 

ان إختلصتلصه ي  وضع السيتسة المتعوقة بشروط إعتمتد اللنوك والمؤسستت المتلية وتحديد الحد 
األدنى من رأسمتلهت وكيتية اإللراء منه، وكذا إتختذ القرارات ييمت يخص يتح اللنوك والمؤسستت 

 ىموتت متلصحا يودع لدتجعل من الهيئتت الت  تطوب إعتمتد تودع ، 1المتلة وسحب إعتمتدهت
ت  تريد اللوتداول والصدار تقرار ييه، يتم تنتول ملصدر األموال  ملصتلح مجوس النقد والقرض

المؤسستت إستغحالهت ي  النشتط الملصري ، ورتقتبة سوالق الجرائم المتلية لألشختص المسيرين 
  .2ترخيصومتلك  األسهم طتلل  اإلعتمتد وال

ي  تنظيم النشتط الملصري  من خحال إتقترا  سن التشريعتت كمت يتدخل مجوس النقد والقرض 
القتنون والتنظيمتت والت  توعب الدور الوتقتئ  ي  مكتيحة تلييض األموال، وهو مت أشتر إليه 

المتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهت، أين منح  50-50
سن التنظيمتت ي  مجتل السوطتت الت  لهت لصحاحيتت الضبط و/أو اإلشراف و/أو الرتقتبة 

تلييض األموال مكتيحته، ومستعدة الختضعون عوى إحترام القواعد القتنونية الوتقتية من 
من نتس القتنون عوى تطليق  0مكرر  05، ييمت أكدت المتدة 3ون المنلصوص عويهت ي  القتن

 التنظيمتت الت  يتخذهت مجوس النقد والقرض ي  مجتل الوتقتية من تلييض األموال.

 

 

 
                                                           

 المعدل والمتمم المتضمن تقتنون النقد والقرض، المرجع الستلق. 66-21من القتنون  12/أ من المتدة 8 -/و 6التقرتين  1
 .02الكتهنة إرزيل، المرجع الستلق، ص 2
المتضمن تقتنون الوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب  26-20 القتنون مكرر من  62لمزيد من التتلصيل راجع المتدة  3

 المرجع الستلق. ومكتيحتهت،
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 الفساد مكافحة: هيئات ثالثال فرعلا

 لصك إن تنتم  جرائم التستد المتل  واإلداري ي  المنظومة الدولية ديع الهيئة األممية الى تلن 
الجمعية العتمة لألمم المتحدة لنيويورك بقرارهت رتقم  أين لصتدتقتمكتيحة التستد، دول  يعنى ب

تعد  ، والت 1اتتتتقية األمم المتحدة لمكتيحة التستد عوى 8221-62-16المؤرخ ي   09-20
 ي  الجزائر. لمكتيحة التستد التشريع الداخو  للنة 

المتضمن تقتنون الوتقتية من  26-21القتنون  إستحدثهتهيئتت الت  ال إلى ترعسنتطرق ي  هذا ال
 تلييض األموالمحتولين الربط لينهت وبين سيتسة الجزائر ي  الوتقتية من  ،ومكتيحتهالتستد 

ألصبحت تسميتهت ي  ) طنية لووتقتية من التستدإنشتء الهيئة الو من خحال التطرق الى  ومكتيحته،
ومكتيحته والديوان  (2والوتقتية من التستد ومكتيحتهالدستور الجديد السوطة العويت لوشتتيية 

والت  ينتط لهت اإلشراف عوى عمويتت المراتقبة عوى أيعتل التستد والت   المركزي لقمع التستد،
 .نجد من لينهت جريمة تليض األموال

 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته -أوال

 ،تدعيم أجهزة الرتقتبةمن أجل تنتيذ إستيراتيجة مكتيحة التستد كتن لزامت عوى المشرع الجزائري 
هيئة ختلصة لووتقتية منه ضمتنت لوشتتيية ي  تسيير األموال والمرايق العمومية  من خحال إنشتء 

ه ، وهو مت جتءت بلوموظتين العموميين ومكتيحة اإلنحرايتت السووكية ذات الطتبع الجزائ 

                                                           
 81، الجريدة الرسمية عدد 8220أيريل  68المؤرخ ي   689-20لصتدتقت عويهت الجزائر لتحتظ بموجب المرسوم الرئتس   1

 .68، ص  8220أيريل  80اللصتدرة ي  
المتعقل بتلصدار التعديل  8282ديسملر  12المؤرخ ي   008-82 الرئتس  التلصل الرابع من الدستور المعدل بتلمرسوم 2

المتدة  تضمن،  8282ديسملر  12لصتدرة لتتريخ  98، الجريدة الرسمية عدد 8282نويملر  6الدستوري الملصتدق عويه ي  
 .820و 820
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ويعتلر تلييض العتئدات اإلجرامية النتتجة  ،1وتقتية من التستد ومكتيحتهالمن تقتنون  20المتدة 
عن إرتكتب جرائم الت  يتضمنهت تقتنون التستد محور عمل الهيئة، سيمت أنه تم تجريم هذا التعل 

المتعوقة لتلييض عتئدات التستد كمت تنتولنت   08لنص ختص ي  تقتنون التستد ويق المتدة 
، طليعة الهيئة التستد تقتنون  ضمنالمت 26-21من القتنون  69يلصوت المتدة ، كمت ستبقت

وتم ضمتن إستقحاليتهت عضويت من  لإعتبترهت سوطة إدارية مستقوة توضع لدى رئيس الجمهورية،
خحال التشكيوة الجمتعية لوهيئة وتحديد مدة اإلنتداب، وكذا وظيتيت من خحال مت تتمتع به من 

مع ، 2وسوطة إعداد نظتمهت الداخو  خلصية المعنوية واالستقحال المتل بتلش هتمتعوت ،لصحاحيتت
المحدد لتنظيم السوطة العويت لووتقتية  29-88لوقتنون تنظيم سيرهت وعموهت ويقت إحتلة تتتلصيل 

بموجب المرسوم  تنظيممن التستد ومكتيحته وتشكيوتهت ولصحاحيتتهت ) ستبقت كتن بموجب ال
 . 3(061-21الرئتس  

الهيئة الوطنية لووتقتية من التستد غير ي  تسمية  8282لسنة لإلشترة يتن التعديل الدستوري 
ة واعتلرهت من هيئتت الرتقتب ،السوطة العويت لوشتتيية والوتقتية من التستد ومكتيحتهالى  ومكتيحته

عوى غرار المحكم الدستورية، مجوس المحتسبة، السوطة من الدستور ) 690بموجب المتدة 
 تتولى منه، 820طة مستقوة ويق المتدة واعتلرهت سو ،االنتختبتت(الوطنية المستقوة لمراتقبة 

وضع إستيراتيجية الشتتيية والوتقتية من التستد ومكتيحته والعمل عوى تنتيذهت، واخطتر مجوس 
المحتسبة والسوطتت القضتئ  عند معتينة اي مختلتة لوقوانين المنظمة لومجتل، كمتل يلدي رأيه 

                                                           
، 8221سنة  60مم، جريدة رسمية عدد المتضمن تقتنون التستد المعدل والمت 8221ييتري  82المؤرخ ي   26-21القتنون  1

، معدل بموجب  8262سنة  02معدل بتلجريدة الرسمية عدد  8262اوت  81مؤرخ ي    20-62معدل بموجب األمر 
 .8266سنة ل 00، جريدة رسمية عدد 8266أوت  8المؤرخ ي   60-66القتنون 

، بكوية 8261نويملر  81ت لتتريخ شتيتب نتدية، آليتت مواجهة التستد ي  مجتل اللصتقتت العمومية، رستلة دكتورا  نوتق 2
 .680-680الحقوق والعووم السيتسية لجتمعة مولود معمري، ص

ة من التستد ومكتيحته وتشكيوتهت، الذي يحدد تنظيم السوطة العويت لوشتتيية والوتقتي 8288متي  0المؤرخ ي   29-88القتنون  3
 88المؤرخ ي   061-21مرسوم رئتس  ، الموغ  لو8288متي  60، اللصتدر ي  18عدد  اللصتدر ي  الجريدة الرسمية

سنة  30ة رسمية ، جريدمكتيحته وتنظيمهت و كيتيتت سيرهتيحدد تشكيوة الهيئة الوطنية لمكتيحة التستد و  8221نويملر 
 .8268سنة 9جريدة رسمية عدد  8268ييتري  23مؤرخ ي   10-68الرئتس   ، معدل بتلمرسوم8221
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تلصدر ي  المجتل وكذا تكوين األعوان األجهزة المكوتة بتلشتتيية  ي  النلصوص القتنونية الت 
والعمل عوى أخوقة الحيتة العتمة وتدعيم مبتدئ الشتتيية والحكم  ،والوتقتية ومكتيحة التستد

 .الراشد

رئيس السوطة  تشكل منتأن الهيئة  29-88القتنون من  61نلصت المتدة  هيكلة الهيئة: -1
يعينهم رئيس الجمهورية بموجب  1عضو لومجوس 68رئيس والعويت ومجوس السوطة العويت، 

 غير تقتلوة لوتجديد. سنوات 0مرسوم رئتس  لمدة 
 السوطة العويت لهيكل متخلصص لوتحري اإلداري والمتل  ي  اإلثراء المتل  لوموظف وتتكون 

الوطنية  الهيئة ، وكتنت ستبقت2لم يلصدر بعد(العموم  وهيتكل أخرى تحدد بموجب التنظيم ) 
، مديرية 3تنظيم داخو  تضم مجوس اليقظة والتقييم مزودة من لووتقتية من التستد ومكتيحته

عتمة يعين أمينهت بمرسوم رئتس   بأمتنةالوتقتية والتحسيس، مديرية التحتليل والتحقيقتت، مزودة 
  .  4ويتولى التسيير اإلداري والمتل  تحت سوطة الرئيس

                                                           
1

الذي يحدد تنظيم السوطة العويت لوشتتيية والوتقتية من التستد ومكتيحته وتشكيوتهت، المرجع  29-88من القتنون  81ويق المتدة  
تقضتء واحد من المحكمة العويت وواحد من  1 –من لين الشخلصيتت الوطنية المستقوة  1اعضتء ينقسمون عوى:  8يتن الستلق، 

شخلصيتت  1 –مجوس الدولة وواحد من مجوس المحتسبة لنتءا عوى اتقترا  من المجوس األعوى لوقضتء ومجوس المحتسبة 
مستقوة ي  المجتل المتل  أو القتنون  يختترون من تقلل رئيس المجوس الشعل  الوطن ، ومجوس األمة و الوزير وزير األول او 

 المدن .شخلصيتت من المجتمع  1 -حكومة حسب كل حتلة ئيس الر 
الذي يحدد تنظيم السوطة العويت لوشتتيية والوتقتية من التستد ومكتيحته تشكيوتهت،   29-88من القتنون  69و  63و  61المواد  2

 المرجع الستلق.
المحدد  061-21من المرسوم  0يشكل العمود التقري لعمل الهيئة،  يتكون من أعضتء الهيئة الوطنية المحددين بتلمتدة  3
يختترون من الكتتءات الوطنية المشهود لهت  ،سيرهت كيتيتت و وتنظيمهت ومكتيحته التستد لمكتيحة الوطنية الهيئة تشكيوةل

مهتمه لتسطير  62، وحددت المتدة مرة كل ثحاث أشهر أو لنتءا عوى استدعتء رئيسه يجتمع مجوس اليقظة ،بتلكتتءة والنزاهة
لرنتمج الهيئة وميزانيتهت ودراسة كل مت يعرض عويهت الرئيس، وا عداد الحلصيوة السنوية، وتقرير سنوي يرسل الى رئيس 

 .الجمهورية، كمت تحيل الى وزير العدل الوتقتئع الت  تشكل وتقتئع جزائية
 كيتيتت و وتنظيمهت ومكتيحته التستد لمكتيحة الوطنية الهيئة تشكيوة حددي 061-21من المرسوم الرئتس   3و 1المواد راجع  4

 المرجع الستلق. ،سيرهت
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 26-21من القتنون  82عددت المتدة المتعلقة بتبييض األموال:  صالحيات الهيئة -2
 لصحاحيتت الهيئة ي  مجتل مكتيحة التستد، وتندرج عمومت تحت مظوة  التستد تقتنون  المتضمن

تدالير الوتقتية المشورة لخلصوص تقديم و  1وتقتية من التستدالدولة ي  السيتسة المستهمة ي  رسم 
، واضتف 2تقواعد أخحاتقيتت المهنةسيمت ي  إعداد  هيئة عمومية أو ختلصةلكل  من التستد
لذي يحدد تنظيم السوطة العويت لوشتتيية والوتقتية من التستد ومكتيحته ا 29-88القتنون 
مؤشرات النزاهة والشتتيية ي  تسيير الشؤون العمومية ي  متدته  هداف تحقيق اعوىأ  وتشكيوتهت

المواطنين بمختطر وعواتقب التستد، ودراسة يعتلية  سكمت تعمل عوى المشتركة ي  تحسي ،20
زالة العوائق. تقترا  مشتريع القوانين وا   المنظومة التشريعية لمكتيحة التستد وا 

التلصريحتت توق   والوتقتية من التستد ومكتيحتهلوشتتيية السوطة العويت  من اهم لصحاحيتت
أين  ،ودراسة واستغحال المعوومتت الواردة ييهت، 3وكتت الختلصة بتلموظتين العموميينبتلممت

تعمل عوى دراسة التلصريحتت الختلصة لثروة الموظتين ومقترنتهت لدخوهم والتلصريحتت الدورية 
النيتبة  الهيئتت الداخوية والدولية، سيمتمع التنسيق  ر عوى تعزيز هوتس، 4لبعضهت البعض

ي  وتقتئع ذات  عند التحري  تزويد الهيئة بتلمعوومتت والوثتئق واإلدارات العمومية أين يتم العتمة
 بتلتستد. تكييف جرم 

أن الهيئة الوطنية لووتقتية من التستد  26-21من تقتنون  82المحاحظ ي  تقراءة نص المتدة 
تضطوع ( السوطة العويت لوشتتيية والوتقتية من التستد ومكتيحته ) والت  حوت محوهت  مكتيحته

التوجيهتت ذات طتبع وتقتئ  يتجسد من خحال دورهت ي  تقديم  ، األولىلنوعين من اللصحاحية
                                                           

 .838العيد سعدية، مرجع ستلق، ص 1
آخرهت كتنت إلرام إتتتتقية تعتون مت لين الهيئة الوطنية لووتقتية من التستد ومكتيحته ووزارة الريتضة موضوعهت محتربة التستد  2

 .الريتض ، عقب يضيحة التحاعب ي  مبتريتت كرة القدرة
المتضمن نموذج التلصريح بتلممتوكتت، والمرسوم الرئتس   8221نويملر  88المؤرخ ي   060-21ينظم احكتم المرسوم  3

 1الذي يحدد كيتية التلصريح لوموظتين العموميين غير المنلصوص عويهم ي  المتدة  8221نويملر  88المؤرخ ي    21-060
 .8221سنة  31رسمية عدد تقتنون الوتقتية من التستد ومكتيحته، الجريدة المن 

 .822نتدية تيتب، المرجع الستلق، ص 4
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لكشف تقمع  من خحال توظيف لصحاحية تزويدهت بتلمعوومتت  والعمويتت التحسيسية، والثتن 
نيتبة إرستل موتتت التحريتت الى الجنتة عن طريق إيقتف تهمة ي  جرائم التستد والمس

، واذ تعد جرائم التستد أكثر الجرائم األلصوية لجريمة تلييض 1الجمهورية لمحكمة سيدي أدمحم
م ي  الدورة األموال لمت تدر  من أموال لوموظتين العمومية ختلصة، يقومون لإدمتج أمواله

الهيئة ي  محتربة جرائم التستد يؤدي حتمت الى محتربة جريمة ، يمستهمة اإلتقتلصتدية لتلييضهت
 تلييض األموال.

 الديوان المركزي لقمع الفساد -ثانيا

الوتقتية  تقتنون  المتضمن 26-21مكرر من تقتنون  80أنشت الديوان المركزي بموجب المتدة 
مهمتهت البحث عمويتتية لوشرطة القضتئية، ، عبترة عن ملصوحة مركزية 2التستد ومكتيحته

 والتحري عن جرائم التستد، ويوضع لدى الوزير المكوف بتلمتلية متمتعت بتإلستقحال ي  عموه
، ويعتلر إستحداثه عبترة عن إنشتء المشرع الجزائري آللية مؤسستتية لتتعيل نظتم 3وتسيير 

 .4التحري والمحاحقة ي  جرائم التستد

مدير عتم  081-66 الرئتس  من المرسوم 62 ن ويق المتدةايسير الديو هيكلة الديوان: -1
 0 ي  الديوان ، ويستعد (وزير المتلية يعينه 8260 عدل)تقلل تعديلبقرار من وزير ال ينيع

مديري دراستت، كمت يتكون من مديريتين توضعتن تحت سوطة الرئيس، األولى مديرية التحريتت 
                                                           

المتعوق بقتنون التستد تؤكد انه عند ولصول الهيئة إلى وتقتئع تشكل ولصتت جزائيت، تقوم  26-21من القتنون  88المتدة  1
اضتية الى المتدة  عند اإلتقتضتء لذي يخطر النتئب العتم المختص لتحريك الدعوى العموميةالتحويل الموف إلى وزير العدل، 

 الذي يحدد تنظيم السوطة العويت لوشتتيية والوتقتية من التستد ومكتيحته تشكيوتهت، المرجع الستلق. 29-88القتنون من  66و 62
 ، المرجع الستلق.المتضمن تقتنون الوتقتية من التستد ومكتيحته 26-21المعدل والمتمم لوقتنون  20-62األمر  2
يحدد تشكيوة الديوان المركزي لقمع التستد  8266ديسملر  9المؤرخ ي   081-66من المرسوم الرئتس   1و 8المواد  3

جويوية  81مؤرخ ي   862-60، معدل بتلمرسوم الرئتس  رتقم 8266سنة  19وتنظيمه وكيتيتت سير ، الجريدة الرسمية عدد 
 .8260سنة  01جريدة رسمية عدد  8260

تستد، دكتورا  نوتقشت دراسة عوى ضوء اتتتتقية األمم المتحدة لمكتيحة ال –لرشوة ي  التشريع الجزائري هترون نورة، جريمة ا 4
 . 128، كوية الحقوق جتمعة مولود معمري تيزي وزو، ص 8260/8261 الجتمعية ةسنبتل
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وتتكون ه  األخرى بموجب تقرار وزاري  رائم التستد،جتكوف بتلتحقيقتت واألبحتث ي  مجتل 
مشترك محدد لتنظيم الداخو  لوديوان من ثحاث مديريتت يرعية: الدراستت واألبحتث والتحويل، 

الثتنية مديرية اإلدارة العتمة تكوف لتسيير ييمت المديرية  ،1التعتون والتنسيق التحقيقتت القضتئية،
 . 2مستخدم  الديوان ووستئوه المتلية والمتدية

ويوضع تحت سوطة الديوان ضبتط وأعوان الشرطة القضتئية التتبعين لوزارة الديتع ووزارة 
، وكذا أعوان عموميين ذوي كتتءة ي  مجتل مكتيحة التستد، مع بقتءهم يمترسون 3الداخوية

مهتمهم األلصوية تضتف إليهت المهتم الت  يكوتهم لهت الديوان، ويحدد عدد الضبتط ولصتتتهم 
، كمت يمكن لوديوان اإلستعتنة بأي خلير أو 4والوزير المعن  عدلري مشترك لين وزير التقرار وزا

 .5مكتب إستشتري أو مؤسسة ذات كتتءة ي  مجتل مكتيحة التستد

-66من المرسوم الرئتس   0يلصوت المتدة المتعلقة بتبييض األموال:  ديوانصالحيات ال -2
ي  لصحاحيتت والمهتم  وتنظيمه وكيتيتت سير حدد تشكيوة الديوان المركزي لقمع التستد مال 081

المنوط لهت لوديوان، تتمحور حول جمع المعوومتت واألدلة والتحري والتحقيق حول األيعتل من 

                                                           
 الداخو يحدد التنظيم  8261ييتري  62تقرار وزاري مشترك لين وزير العدل والمدير العتم لووظيتة العمومية، مؤرخ ي  تتريخ  1

 . 8261جوان  81ي   18لديوان المركزي لقمع التستد، لصتدر بتلجريدة الرسمية عدد 
المرجع  سير  وكيتيتت وتنظيمه التستد لقمع المركزي  الديوان تشكيوة يحدد 081-66من المرسوم  63و 61و 66راجع المتدة  2

 الستلق.
المعدل والمتمم المتضمن تقتنون  600-11من األمر  68و 60يحدد متهوم ضبتط وأعوان الشرطة القضتئية المتدة  3

 اإلجراءات الجزائية.
يحدد عدد ضبط وأعوان الشرطة القضتئية التتبعين لوزارة  8268جوان  3حدد عددهم القرار الوزاري المشترك مؤرخ ي   4

 88لصتدرة ي   08تد، جريدة رسمية عدد ست تلصرف الديوان المركزي لقمع التالداخوية والجمتعتت المحوية الموضوعين تح
 .8268جوان 

يتضمن انتداب ضبتط وأعوان الشرطة القضتئية التتبعين لوازرة الديتع  8268نويملر  80تقرار وزاري مشترك مؤرخ ي   -
 .8261متي  88لصتدرة ي   83الوطن  لدى الديوان المركزي لقمع التستد، جريدة رسمية عدد 

 مرجع الستلق.، السير  وكيتيتت وتنظيمه التستد لقمع المركزي  الديوان تشكيوة يحدد 081-66من المرسوم  9الى  1المواد  5
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حتلة الجنتة عوى الجهتت القضتئية المختلصة، و كذا تطوير  شتنهت أن تشكل جرائم التستد، وا 
 ع هيئتت مكتيحة التستد وتبتدل المعوومتت حول التحقيقتت السترية.   التعتون م

وكمت سلق وأن لينت ان جريمة تلييض عتئدات التستد ملصنتة ضمن جرائم التستد ويق المتدة 
المتضمن تقتنون الوتقتية من التستد ومكتيحته، وبتلتتل  تعتلر من لين  26-21من تقتنون  08

والتحقيق بشأنهت الديوان المركزي لقمع التستد، ويجعوه من أهم الجرائم الت  يختص بتلتحري 
لسلب بسيط وهو تضمنه  ،الهيئتت الت  لإمكتنه تقديم اإلضتية ي  سيتسة تقمع تلييض األموال

، وله لصحاحية إحتلة الضتلعين ي  عوى تشكيوة مختلصة ي  البحث والتحري عن الجرائم
من المرسوم  0يهو جهة إتهتم ويق نص المتدة الجريمة الى الجهتت القضتئية لمحتكمتهم، 

من  88تحيل ويق المتدة ، وليس كتلهيئة الوطنية لووتقتية من التستد ومكتيحته الت   66-081
تقتنون التستد الى وزير العدل الذي له عند اإلتقتضتء ويق سوطة المحاءمة إخطتر النتئب العتم 

 .1لتحريك الدعوى العمومية

 الجنائي : القضاءرابعالفرع ال

هيكل المؤسستت  ي  جهتز القضتء الذي له دور وتقتئ  أو ال تخص قضتء الجنتئ دراستنت لو
ردع  ي  جريمة تلييض األموال، وكذا اآلليتت القتنونية الت  منحت له من تقلل المشرع ي  

الهيئتت القضتئية التقنين الموضوع  أو اإلجرائ  الجزائ ، وعوى هذا االستس سوف نتنتول 
جراءات المتتبعة والتحري  رامية الى الوجود الخلصولصية ي  الدعوى العمومية  مدى وتحويل ،وا 

 . 2تطليق العقوبتت المقررة ي  متدة تلييض األموال

أكثر ي  مكتيحة تلييض يعتلية من أجل إعطتء : إستحداث األقطاب الجزائية المتخصصة -أوال
آليتت مؤسستتية تختص لإنتتذ القتنون ي  مجتل جرائم  إستحدث المشرع الجزائري  األموال

                                                           
 .128هترون نورة، المرجع الستلق، ص 1
المتضمن  26-20تجنبت لوتكرار والحشو لن نتنتول ي  هذال الترع تتتلصيل العقوبتت المقررة ي  تقتنون العقوبتت والقتنون  2

 الستلق(. المبحث األولالى  تقتنون الوتقتية من تلييض االموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحته ) لمزيد من التتلصيل إرجع 
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محددة ذات الخطورة والتنظيم اإلجرام  الدول ، ومكنهت إجراءات تحري ختلصة عن توك المعتتدة 
 ي  تقتنون اإلجراءات الجزائية تسمح لتعقب المجرمين بتعتل  أكثر.

جراءات   :التحري الختلصة ييمت يو سوف نتنتول أنواع هذ  الهيئتت الجزائية المتخلصلصة وا 

تقطتب جزائية بملصطوح األ تعرف :الموسع اإلقليمي محاكم ذات اإلختصاصال -1
، وه  عبترة عن جهتت تقضتئية متخلصلصة ي  النظر ي  جرائم محددة عوى سليل 1متخلصلصة
المتتبعة الختص  نطتقوسع المشرع الجزائري مجتل و ي  تقتنون اإلجراءات الجزائية، و الحلصر 
، اين 602-20من خحال تعديل تقتنون اإلجراءات الجزائية بموجب القتنون  الهيئتت،لهذ  

من تقتنون اإلجراءات الجزائية عوى التوال   0يقرة  188و 8يقرة  02و 8يقرة  13وسعت المتدة 
لمت يتعوق األمر  ،المحتكم هذ  وجهتت الحكم إختلصتص وكيل الجمهورية وتقتض  التحقيق

ست منهت جريمة تلييض األموال، الجرائم اللتحريك الدعوى العمومية ضد أشختص إرتكلوا 
، اذا األلصل ي  اإلختلصتص هو مكتن وتقوع الجريمة 3وأحتلت كيتية تطليق ذلك عوى التنظيم

التقرة و  02و 13من المتدة  8التقرة  أو القبض عوى أحد المشتبه ييهم أو إتقتمة أحدهم، اال ان
 تصوسعت إختلص 8220من تقتنون اإلجراءات الجزائية ي  تعديوه لسنة  188من المتدة  0

الحكم( الى نظر الجرائم الت  ال تقع ضمن إختلصتلصهت  -التحقيق –المحتكم )النيتبة  هذ 
الجرائم المنظمة علر الحدود الوطنية،  -المخذرات :لمت تولصف من جرائم المحو  القضتئ 

والجرائم المتسة بأنظمة معتلجة المعطيتت، جرائم تلييض االموال واإلرهتب، جرائم المتعوقة 

                                                           
من تقتنون التنظيم القضتئ  عوى امكتنية  80عند عرض عوى المجوس الدستوري لمطتبقة الدستورية كتنت تنص المتدة  1

 63المؤرخ ي   66-20القتنون استحداث أتقطتب جزائية متخلصلصة، اال ان نص المتدة تقض  بعدم دستوريته واسقط من 
 .8221جويوية  82 لصتدر ي  06رسمية عدد ، جريدة تنظيم القضتئ يتعوق بتل 8220جويوية 

 المرجع الستلق.المتضمن تقتنون اإلجراءات الجزائية،  600-11المعدل والمتمم لألمر المعدل والمتمم  60-20القتنون  2
 
 .169لدر الدين خحاف، المرجع الستلق، ص  3
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اي ان المشرع الجزائري أراد منح نوع  ،1وأضيف جرائم التستد الحقت بتلتشريع الختص بتللصرف
لجرائم الست ومنهت تلييض األموال الختص بت من اإلختلصتص الجزائ  ي  المتتبعة والتحقيق

بمعنى أدق لهت إختلصتص نوع  ومحو  ختص ال ينطلق اإلختلصتص  ،الى األتقطتب الجزائية
لبتتق  الهيئتت القضتئية، اال أن المشرع لم يويق عندمت ترك يراغت ي  كيتية تعيين تشكيوة 

كتتءة عتلية ي  مجتل الجرائم  األتقطتب وشروط تول  المسؤولية ييهت لإعتبترهت أجهزة تتطوب
المتضمن تمديد  1093-21المرسوم التنتيذي لصدر المرسوم التنتيذي ويعحا ، 2الست

، والذي يلين كيتية تطليق اإلختلصتص المحو  لبعض المحتكم ووكحاء الجمهورية والتحقيق
من تقتنون اإلجراءات الجزائية، والذي أنشأ مت يلصطوح عويه لإسم  818و 02و 13 المواداحتكم 

ورتقوة، الت  وسع من  -وهران –تقسنطينة  –محتكم األتقطتب الجزائية وه  محتكم: سيدي أدمحم 
  من المرسوم لتشمل الحيز الجغراي 0و 0و 1و 8دائرة إختلصتلصهت المحو  ويق المواد 

يمتد إختلصتص هذ  المحتكم إليهت لمت نكون امتم التحقيق نتطق، لوجزائر مقسمت الى أربعة م
ع القول ان المشرع لين تقواعد ممن المرسوم،  6لت  عددتهت المتدة والمحتكمة ي  الجرائم الست ا

من  0مكرر 02مكرر الى  02إنعقتد إختلصتص المحتكم ذات االختلصتص الموسع ي  المواد 
رائم جلونتئب العتم دورا محوريت ي  إخطتر هذ  المحتكم بتل منحت ، أينتقتنون اإلجراءات الجزائية

، اال أن وتبقى المحتكم المحوية مختلصة ه  األخرى مت يخوق لنت وضعية اإلختلصتص المشترك

                                                           

المتضمن تقتنون الوتقتية  26-21المعدل لقتنون  20-62من القتنون  6مكرر  80ييمت جرائم التستد أضيتت بموجب المتدة  1
 من التستد ومكتيحته، المرجع الستلق. 

مجوة العووم القتنونية  ي  لوزنون سعيدة، األتقطتب الجزائية المتخلصلصة ي  مواجهة اإلجرام المعتلصر، مقتل نشر 2
 .688ص، 8268ة، تلصدر عن جتمعة زيتن عتشور الجوتة، المجود الرابع العدد الثتن  جوان واإلجتمتعي

المحتكم ووكحاء  المتضمن تمديد االختلصتص المحو  لبعض 8221أكتوبر 05المؤرخ ي   06-348المرسوم التنتيذي رتقم  3
 813-61، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنتيذي 8221أكتوبر  9لصتدرة   11الجمهورية وتقضتة التحقيق، جريدة رسمية 

 .8261أكتوبر  81لصتدرة لتتريخ  18، جريدة رسمية عدد 8261أكتوبر 63المؤرخ ي  
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النتئب العتم لدى القطب الجزائ  المتخلصص هو لصتحب السوطة التقديرية وتبقى يكرة 
 .1الجديرة بتإلحتلة عوى محتكم القطب الجزائ اإلختلصتص المشترك ذات مزايت نقل القضتيت 

 إستحدثالقطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجرائم اإلقتصادية والمالية: -2
الجزائية القطب المتل  واإلتقتلصتدي ي  التعديل األخير لقتنون اإلجراءات  المشرع الجزائري 

مكرر منه الت  استحدثت تقطب جزائ  وطن  متخلصص  866من خحال المتدة  ،20/822
لمكتيحة الجريمة اإلتقتلصتدية والمتلية عوى مستوى محكمة سيدي أدمحم، أين يختص وكيل 
الجمهورية وتقتض التحقيق ورئيس ذات القطب اختلصتلصت إتقويميت وطنيت، ي  أحد الجرائم 

مع محاحظة انه يختص جريمة تلييض األموال،  ومنهت 8مكرر  866المنلصوص عويهت بتلمتدة 
األكثر  3يقط ي  البحث والتحري والمتتبعة والتحقيق والحكم ي  الجريمة اإلتقتلصتدية والمتلية

 تعقيدا والجرائم المرتبطة لهت.

يتبع وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائ  المتخلصص ي  محتربة الجريمة المتلية 
ة السومية لونتئب العتم لدى مجوس تقضتء الجزائر، ييمت يخضع تقتض  واإلتقتلصتدية تحت السوط

داريت الى السوطة السومية لرئيس مجوس تقضتء إالتحقيق ورئيس القطب المتل  واإلتقتلصتدي 
 من نتس القتنون. 0مكرر 866 0مكرر 866الجزائر، ويق نص المتدة 

وكيل الجمهورية لدى القطب  يرسل وكحاء الجمهورية المختلصون إتقويميت تقترير اخبترية الى
التحريتت واجراءات التحقيق المتعوقة بتلجريمة احد الحتالت  ، لخلصوصالمتل  واإلتقتلصتدي

                                                           
عميور خديجة، تقواعد إختلصتص األتقطتب الجزائية لونظر ي  جرائم التستد، مقتل نشر ي  مجوة دراستت ي  الوظيتة العتمة،  1

 613-611ص  ،8260العدد الثتن  ديسملر 
المتضمن تقتنون  6811جوان  9المؤرخ ي   600-11المعدل والمتمم لألمر  8282أوت  12المؤرخ ي   20-82األمر  2

 .8282أوت  16لتتريخ  06اإلجراءات الجزائية، اللصتدر ي  الجريدة الرسمية عدد 
بأنهت مرتبطة لتعدد  82-20من التعديل  8 يقرة 1مكرر 866الجريمة اإلتقتلصتدية والمتلية األكثر تعقيدا عريتهت المتدة  3

التتعوين وتوسع الرتقعة الجغرايية لمكتن ارتكتب الجريمة أو األضرار المترتبة عويهت أو للصبغتهت الوطنية او العتلرة لوحدود 
متخلصلصة أو الوطنية، أو إستعمتل تكنولوجيت اإلعحام واإلتلصتل ي  ارتكتلهت، تتطوب الوجوء الى وستئل تحري أو خلرة ينية 

 ن تقضتئ  دول .و تعت
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من تقتنون اإلجراءات الجزائية،  كمت يمكن لوكيل  8مكرر 866المنلصوص عويهت بتلمتدة 
الجمهورية لدى القطب الجزائ  اإلتقتلصتدي والمتل  بعد أخذ رأي النتئب العتم المطتلبة بموف 

، أين يلصدر وكيل الجمهورية المختص إتقويميت هاالجراءات الجرائم الت  تدخل ي  اختلصتلص
 .1مقرر بتلتخو  عن الموف لهذا األخير

القطب المتل  والمحتكم ذات  اختلصتصلم يترك المشرع الجزائري يراغت بتلنسبة الحتمتل تداخل 
احتمتل تزامن طر  الموف  66مكرر 866االختلصتص االتقويم  الموسع، اين تنتولت المتدة 

هتين معت، ومنح االختلصتص وجوبت الى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائ  عوى الج
موف المتتبعة أو التحقيق مطروحت عوى احدة المحتكم ذات االتقتلصتدي والمتل ، وي  حتل كتن 

اإلختلصتص اإلتقويم  الموسع وطوبه وكيل الجمهورية القطب االتقتلصتدي والمتل ، الزم وجوبت 
كن لوكيل الجمهورية المحتكم الموسعة االختلصتص الصدار مقرر التخو  للصتلحه، كمت يم

االتقويم  اخطتر وكيل الجمهورية لدى القطب اإلتقتلصتدي والمتل  بتلجرائم الت  تدخل ي  
إختلصتلصه، أو الموتتت الت  ظهرت بشأنهت وتقتئع من شأنهت ان تعقد إختلصتلصه، وي  كل 

ألثر لدى جهة المتتبعة والتحقيق األحوال تقى أثر اجراءات التحري والمتتبعة والتحقيق سترية ا
، ويتوقى ضبط الشرطة القضتئية التعويمتت من تقلل وطيل لدى القطب اإلتقتلصتدي والمتل 

 . 2الجمهورية لوقطب

لإلشترة يتن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائ  الوطن  المتخلصص ي  مكتيحة الجرائم 
مترس  12اإلعحام الجزائرية لتتريخ االتقتلصتدية المتلية عقد أول ندوة لصحتية مع وستئل 

، أطوعهم ييهت عوى مبتشرة القطب تحريتت حول مستشتر ي  الديوان الوطن  لوحلوب 8286
إكتشف موكيته عديد العقترات واألموال ي  حستبتت لنكية محوية واجنلية لدول يرنست 

                                                           
 ، المرجع الستلق.20-82من األمر  8مكرر 866و  9مكرر 866و 3مكرر 866و  1مكرر 866المواد   1
 ، المرجع السابق.54-05من األمر  04مكرر  000، 00مكرر  000، 00مكرر  000المواد   2
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موال، وان القضية ولوكسملورغ، تلين ان ملصدرهت جرائم التستد وتوبع بعدة تهم منهت تلييض األ
 محل تحقيق تقضتئ .

من تقتنون  89الى  68نظمت المواد : في مجال تبييض االموالالمتابعة خصوصية -ثانيا
األشختص المؤهوون ي  ممترسة البحث والتحري ي  الجرائم وجمع اإلجراءات الجزائية الجزائري 

من  60و 61خترج المتدة األدلة لوكشف عنهت، ولم يخلصص المشرع ي  هذا ألعوان مذكورين 
مكرر من القتنون  629القتنون مهمة البحث والتحرري ي  جرائم تلييض األموال، عدا المتدة 

المتعوق تقتنون النقد والقرض الت  منحت ألعوان  66-21المعدل والمتمم لقتنون  62-20
ة الملصريية ويلوغ الوجن ،ومتتش  لنك الجزائري عند اإلستعجتل مهمة القيتم بعمويتت التحري 

لنتتئج التحريتت، وأثتر التقه غموض نص المتدة المذكورة الت  منحت جتنب من الضبط 
القضتئ  لجهة دون تتلصيل وتدتقيق للصتة اإلستعجتل الت  يمكن ألعوان ومتتش  لنك الجزائر 

 .1التحري ي  جرائم تلييض األموال المرتكبة من تقلل اللنوك والمؤسستت المتلية

والهيئة الوطنية لووتقتية من تموك خوية اإلستعحام المتل  والوجنة الملصريية ي  نتس السيتق 
ي  جمتل جرائم تلييض األموال، من خحال  جتنبت ي  التحري والتحقيقالتستد ومكتيحته 

إستغحال التقترير والمعوومتت الواردة إليهت من اللنوك والمؤسستت المتلية وبعض اإلدارة المكوتة 
دارة الضرائب، إال أن دور بتإلخطتر مثل الج سوطة هت يبقى غير يعتل لعدم إمتحاكهت مترك وا 

التلصرف ي  محتضر التحري والت  تحيوهت الى وكيل الجمهورية المختص إلتختذ مت يرا  منتسبت 
من  88والمتدة  ،بتلنسبة لخوية معتلجة اإلستعحام المتل  26-20من القتنون  61ويق المتدة 

دون أن تكون لوجنة الملصريية وهيئة الوطنية لووتقتية من التستد، ل بتلنسبة 26-21القتنون 
  .2لصحاحية إخطتر وكيل الجمهورية المتحاكهت سوطة تسويط العقوبتت ي  اطتر مهتمهت

                                                           
 .892العيد سعدية، المرجع الستلق، ص 1
 .890ص المرجع نتسه، 2
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تبقى خلصولصية إختلصتص الديوان المركزي لمكتيحة التستد عندمت يتعوق األمر بتلتحري 
لإحتلة الجنتة والموتتت عوى الجهتت د، والتحقيق ي  جريمة تلييض عتئدات جرائم التست

 از ، وهو النص القتنون  الذي يعد نشت0811-66من المرسوم الرئتس   0المتدة القضتئية ويق 
الذي يجعل من وكيل الجمهورية لصتحب اإلختلصتص ي  إحتلة  الجزائ  ي  النظتم القتنون 

 الوتقتئع الجزائية عوى الجهتت القضتئية.

لتعتليتت آليتت البحث  تدعيمت: التحري في مجال تبييض األموال خصوصية أساليب -ثالثا
ختص لنظرهت المحتكم العتدية بلصتة عتمة والجرائم الخطيرة الت  توالتحري ي  الجرائم 

واألتقطتب الجزائية، أيرد المشرع الجزائري ي  تعديل تقتنون اإلجراءات الجزائية بموجب القتنون 
 10الى  0مكرر  10أستليب لوتحري تتمتشى وهكذا نوع من الجرائم، ي  المواد  2 21-81

منه، وه  أستليب تعتمد ي  غتللهت عوى التكنولوجيت الحديثة لعجز األستليب التقويدية  69مكرر 
عوى مستيرة التطور التقن  لوجريمة ومنهت تلييض األموال، واستخدامهت ييه إنتهتك لوحرية 

 :4نتنتولهت عوى النحو التتل  ،3الحيتة الختلصة لأليراد الشخلصية واحرمة

لتقاط الصورإعتراض المراسالت وتسجيل األصوات  -1 الى  0مكرر  10 تضمنتهت المتدة :وا 
أو تقتض  التحقيق  من تقتنون اإلجراءات الجزائية، أين يمكن لوكيل الجمهورية 62مكرر  10

عند الضرورة واإلتقتضتء الت  تترضهت مجريتت التحقيق ي   المختص عند سريتن التحقيق
المخذرات، الجرائم المنظمة علر الحدود الوطنية، والجرائم الجرائم المتلوس لهت أو الجرائم الست: 

                                                           
، المعدل والمتمم يحدد تشكيوة الديوان المركزي لقمع التستد وتنظيمه وكيتيتت سير  081-66من المرسوم الرئتس   0المتدة  1

 المرجع الستلق.
 المتضمن تقتنون اإلجراءات الجزائية 601-11المعدل والمتمم لوقتنون  8221ديسملر  82المؤرخ ي   88-21القتنون  2

 .0، ص 8221ديسملر  80اللصتدرة ي   90لجريدة الرسمية عدد ا ،6811جوان  9المؤرخ ي  
حتج أحمد علد هللا وتقتشوش عثمتن، أستليب التحري الختلصة وحجيتهت ي  اإلثبتت الجنتئ  ي  التشريع الجزائري، مقتل نشر  3

 .102-113، ص 8268سنة  0العدد  9ي  مجوة اإلجتهتد لودراستت القتنونية واإلتقتلصتدية، المجود 
 .661-661، ص 8229الطبعة الستبعة أحسن لوسقيعة، التحقيق القضتئ ، دار هومة، الجزائر،   4
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المتسة بأنظمة معتلجة المعطيتت، جرائم تلييض االموال واإلرهتب، جرائم المتعوقة بتلتشريع 
 :ـبأذن لضتبط الشرطة القضتئية ل الختص بتللصرف و التستد، أين

كتإليميل  1إعتراض المراسحات الت  تتم عن طريق وستئل اإلتلصتل السوكية والحاسوكية -
ترنيت وحتى الطرود واللرتقيتت ي  والمحتدثتت النلصية أو لتقنية التيديو علر تطليقتت األن

 مكتتب اللريد.

المتتو  به ي  وضع الترتيبتت التقنية الحازمة من أجل إلتقتط وتثليت وبث وتسجيل الكحام  -
 .2مكتن ختص أو عتم أو إلتقتط لصور ي  مكتن ختص ومن دون رضت األشختص المعنيين

نلصوص المواد يلين شروط الوجوء الى أستليب التحري الختلصة من ضرورة وجود إن إستقراء 
اذن كتتل  من وكيل الجمهورية أو تقتض التحقيق المختص، وكذا وجود حتلة الضرورة المتسة 

،  وان يتضمن اإلذن 3لهذا اإلجراء لخلصوص الجرائم المتوبس لهت أو الجرائم الختلصة لوجوء
ويكون  او اللصور واأللصوات محل التسجيل والجريمة الملررة لهت، العنتلصر المحددة لومراسحات

يمكن ان يتضمن تسخير اي شخص أو هيئة عمومية  ، كمتأشهر 0المتعول لمدة  اإلذن ستري 
لتحضير المستئل التقنية لوعموية، وعند نهتيتهت يحرر ضتبط الشرطة القضتئية محضرا يتضمن 

 .  4ة اللداية والنهتيةتتتلصيل اإلعتراض والتسجيل وتتريخ وستع

أو كمت عريتهت المتدة  ،: وه  عموية إختراق الشرطة القضتئية لوجمتعتت اإلجراميةالتسرب -2
مراتقبة االشختص المشتبه ي  تقتنون اإلجراءات الجزائية بأنهت عموية  من 6يقرة  68مكرر  10

                                                           
 .المعدل والمتمم، المرجع الستلق المتضمن تقتنون اإلجراءات الجزائية 601-11مر األ نم 6يقرة  0مكرر  10المتدة  1
 المعدل والمتمم، المرجع الستلق الجزائيةالمتضمن تقتنون اإلجراءات  601-11مر األمن  8يقرة  0مكرر  10المتدة  2
 .108حتج أحمد علد هللا وتقتشوش عثمتن، المرجع الستلق، ص 3
المعدل والمتمم، المرجع  المتضمن تقتنون اإلجراءات الجزائية 601-11مر األمن  8مكرر 10الى  1مكرر 10المواد  4

 .الستلق
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م، ويسمح لضتبط أو ارتكتلهم الجنتيتت والجنح لإيهتم التتعوين بأنه واحد منهم أو شريك معه
 عون الشرطة القضتئية استعمتل هوية مستعترة.

أن يتم بموجب إذن من وكيل الجمهورية أو تقتض التحقيق المختص، ويشترط ي  التسرب 
واسم الضتبط أو  اإلجراءويتضمن اإلذن العنتلصر الكتيية لتحديد الجريمة وتلرير الوجوء لهذا 

أشهر، وعند نهتية العموية يحرر الضتبط  0مدة التسرب لمدة  تكون العون المسرب، وان 
اتقتنتء أو حيتزة أو إعطتء أموال أو القتنون ي  التسرب  مكنو ، 1محضرا عن معتينة الجريمة

معوومتت متحلصوة من ارتكتب الجرائم او مستعموة ي  ارتكتلهت، وكذا  ومنتجتت أو وثتئق أ
واإليواء ئل القتنونية والمتلية ووستئل التخزين استعمتل او وضع تحت تلصرف الجنتة الوست

  .2والحتظ
ليب التحري الختلصة الت  إستحدثهت تعد من أستالتسليم المراقب والترصد اإللكتروني:  -3

يقرة ك منه التسويم  8تقتنون التستد، عريت المتدة المتضمن  26-21 القتنون  المشرع عن طريق
 اإلتقويمالذي يسمح لشحنتت غير مشروعة أو مشلوهة بتلخروج من  اإلجراءالمراتقب بأنه " 

تقلتهت بغية التحري عن اوتحت مر  الوطن  أو المرور علر  أو دخوله بعوم السوطتت المختلصة
"، ويكون ختضعت إلذن وكيل الجمهورية الضتلعين ي  ارتكتبه األشختصجرم مت وكشف هوية 

 6ي  المتدة  6899م الذي أتت به إتتتتقية ييينت وهو التعريف الذي ينطلق والمتهو  المختص،
لند )ز(، وهو ذو أهمية بتلغة يسمح بتلتغوب عوى لصعوبة إكتشتف جريمة تلييض االموال 
والتتعوين، ويمكن تلصور التسويم المراتقب الداخو  والتسويم المراتقب الخترج ، األخير يشترك 

من تقتنون  01كترون  أشترت اليه المتدة ييمت الترلصد اإلل، 3وجود تعتون دول  من أجل تجسيد 
 .4عدا إذن السوطتت المختلصة به التستد دون التطرق الى شروطه أو تعريف

                                                           
 .101حتج أحمد علد هللا وتقتشوش عثمتن، المرجع الستلق، ص 1
 المعدل والمتمم، المرجع الستلق. المتضمن تقتنون اإلجراءات الجزائية 601-11مر األمن  60مكرر 10 المتدة 2
 .883-881دليوة مبترك ، المرجع الستلق، ص  3
 ، المرجع الستلق.المعدل والمتممالمتضمن تقتنون التستد  8221ييتري  82المؤرخ ي   26-21لقتنون ا 4
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اإلرهاب وتمويل األموال تبييض مخاطرومكافحة  تقييملجنة : خامسال الفرع  

غير معروية ي  الستحة العومية أو نطتق الدراستت الت  شموت نطتق وآليتت تعتلر هذ  الوجنة 
وه  لجنة يرعية ، 1891-82الوتقتية من تلييض األموال ومكتيحته، أنشأهت المرسوم التنتيذي 

من المرسوم التنتيذي، أنشتت  6تسمى لصوب النص الوجنة الوطنية ويق المتدة منلثقة من لجنة 
نتشتر أسوحة الدمتر الشتمل،  لتقييم المختطر المتعوقة لتلييض األموال وتمويل اإلرهتب وا 

ي  النقطة  نتنتولهتوالت   واختلصتلصتتهت لجنة عتلية المستوى ي  التمثيل نظرا لتشكيوتهت وتعتلر
 الموالية.

وزير  رئيسهت ممثحا ي  ، وتتكون من2وعموهت المرسوم التنتيذي تشكيوة الوجنة الوطنية حدد
 عضو هم:  61المتلية، ونتئبت له ممثحا ي  األمين العتم لوزارة الديتع الوطن ، و

 األمين العتم لوزارة الداخوية والجمتعتت المحوية. -األمين العتم لوزارة الخترجية     -
 األمين العتم لووزارة المكوتة بتلموالصحات السوكية والحاسوكية. -األمين العتم لوزارة العدل    -
 .و الداخ المدير العتم لألمن -األمين العتم للنك الجزائر    –األمين العتم لوزارة التجترة  -
 المدير العتم لألمن الوطن . –تقتئد الدرك الوطن   –المدير العتم لووثتئق واألمن الخترج   -
 رئيس خوية معتلجة اإلستعحام المتل . -المدير العتم لوضرائب   -المدير العتم لوجمترك   -
 . رئيس الهيئة الوطنية لووتقتية من التستد المدير العتم لوديوان المركزي لقمع التستد  -
  .مدير العتم لوهيئة الوطنية لووتقتية من الجرائم المتلصوة لتكنولوجيت اإلتلصتل ومكتيحتهتال -
دمتنهت.المدير  -  العتم لوديوان الوطن  لمكتيحة المخذرات وا 

                                                           
المتضمن إنشتء الوجنة الوطنية لتقييم مختطر تلييض األموال  8282ديسملر  81المؤرخ ي   189-82المرسوم التنتيذي  1

 92يل إنتشتر أسوحة الدمتر الشتمل، ويحدد مهتمهت وتنظيمهت وسيرهت، اللصتدر ي  الجريدة الرسمية عدد و وتمويل اإلرهتب وتم
 .8282ديسملر  88رة ي  اللصتد

المتضمن إنشتء الوجنة الوطنية لتقييم مختطر تلييض األموال وتمويل اإلرهتب  189-82من المرسوم التنتيذي  0دة المت 2
 ، المرجع الستلق. يل إنتشتر أسوحة الدمتر الشتملو وتم
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   :1عديد المهتم ويق المرسوم التنتيذيتتولى الوجنة الوطنية عوى الخلصوص 

تقترير لجنة تلييض األموال ومكتيحة تمويل دراسة والملصتدتقة عوى التقترير القطتعية ودراسة  -
 اإلرهتب وعرضه عوى موايقة الوزير األول.

إتقترا  كل إجراء من شتنه تسهيل مطتبقة التشريع لومعتيير الدولية ي  جتل تلييض األموال  -
 وتمويل اإلرهتب وانتشتر أسوحة الدمتر الشتمل.

 اإلرهتب و أسوحة الدمتر الشتمل. وتمويل تنسيق أيضل لسيتستت مكتيحة تلييض األموال -

 مرايقة خوية اإلستعحام المتل  ي  تنسيق ومتبعة التقييم المشترك والمتبتدل لومنظومة. -

 إنجتز الدراستت والمبتدرات لتحديد آليتت وأستليب تلييض االموال وتمويل اإلرهتب. -

 خطتر بتلشلهة.الملصتدتقة عوى تقتئمة الهيئتت الرتقتبة المختلصة تجت  الختضعين لإل -

 المعوومتتاتقترا  عوى الوزير االول تقتئمة الدول الت  تعتمل معهت متيد ي  المجتل وتبتدل  -
 معهت بشكل مكثف.

 إلداء الرأي حول الوجوء الى المستعدة التقنية الدولية عند الضرورة. -

وتمويل إتقترا  اي توجيهتت متيدة لنجتعة المنظومة الوطنية لمكتيحة تلييض األموال  -
 اإلرهتب تمويل إنتشتر أسوحة الدمتر الشتمل.

وحتى تتمكن الوجنة الوطنية من اداء مهتمهت زودهت المرسوم التنتيذي من امتنة عتمة تتولى 
ملصتلح وزارة المتلية تسييرهت، ولجنتين يرعيتين، األولى لجنة  يرعية لمكتيحة تلييض األموال 

                                                           
1
لتقييم مختطر تلييض األموال وتمويل اإلرهتب المتضمن إنشتء الوجنة الوطنية   189-82من المرسوم التنتيذي  8 المتدة  

 المرجع نتسه.، يل إنتشتر أسوحة الدمتر الشتملو وتم
 



الجزائر في مكافحة تبييض ألاموال سياسةالباب الثاني:   

 

320 
 

ثتنية لجنة يرعية لمكتيحة تمويل إنتشتر أسوحة الدمتر وتمويل اإلرهتب)محل دراستنت(، ييمت ال
 ، وتتكون تشكيوة كل لجنة من أعضتء مستقوين عن الوجنة الوطنية أو الترعية.1الشتمل

األموال وتمويل اإلرهتب يرعت من الوجنة الوطنية مكتيحة تلييض  تعتلر لجنة :هيكلتها -أوال 
نتشتر أسوحة الدمتر الشتمل تبلتقييم مختطر تلييض األموال وتمويل اإلره وحدد المرسوم ، وا 

 التنتيذي أعضتء تشكيوة الوجنة الترعية لمكتيحة تلييض األموال وتمويل اإلرهتب من:

 :2عضوا هم كتآلت  69ممثل وزير العدل كرئيس الوجنة الترعية و -

 .ممثل عن وزارة الديتع الوطن  –             ممثل ملصتلح الوزارة األولى  -

 .ممثوة وزارة الداخوية والجمتعتت المحوية –        ممثل عن وزارة الشؤون الخترجية  -

 .ممثل وزارة الطتتقة –  ممثل وزارة التجترة  –ممثل وزارة المتلية  -

 .ممثل عن الوزارة المكوتة بتلمنتجم -      ممثل عن الوزارة المكوتة بتللصنتعة  -

 .ممثل عن الوزارة المكوتة بتألشغتل العمومية -          ممثل عن الوزارة المكوتة بتلنقل  -

 .ممثل عن الهيئة الوطنية لمكتيحة التستد –    ممثل عن الديوان المركزي لقمع التستد  -

 ممثل عن لنك الجزائر. –    ممثل عن خوية معتلجة االستعحام المتل . -

  .والحاسوكيةممثل عن الوزارة المكوتة بتلموالصحات السوكية  -

 ممثل عن الوزارة المكوتة بتلتعويم العتل  والبحث العوم . -

                                                           
المتضمن إنشتء الوجنة الوطنية لتقييم مختطر تلييض األموال وتمويل اإلرهتب   189-82من المرسوم التنتيذي  0المتدة   1
 المرجع نتسه.، يل إنتشتر أسوحة الدمتر الشتملو وتم
المتضمن إنشتء الوجنة الوطنية لتقييم مختطر تلييض األموال وتمويل اإلرهتب  ،189-82من المرسوم التنتيذي  1المتدة    2
 المرجع نتسه. يل إنتشتر أسوحة الدمتر الشتملو وتم
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      ممثل عن الوزارة المكوتة بتلتحاحة والتنمية الريتية  -

يعين رئيس الوجنة الوطنية ممثحا ي  وزير المتلية رئيس الوجنة الترعية لمكتيحة تلييض األموال 
، 1سنوات تقتلوة لوتجديد 1العدل لرتبة مدير مركزي، لمدة وتمويل اإلرهتب لنتء عوى إتقترا  وزارة 

كمت يمكن تزويدهت لنتءا عوى تقرار وزاري مشترك لين وزير العدل ووزير الديتع ووزير المتلية 
 .2لخحايت عمل تقنية تقطتعية، يحدد التنظيم تنظيمهت وعموهت وكيتية سير عموهتووزير المتلية، 

الترعية لمكتيحة تلييض االموال وتمويل اإلرهتب كومت دعت الوجنة تجتمع عملها: -ثانيا
تقتراحتتهت ي  أجل  يوم من إنعقتد الجوسة  60الضرورة لذلك، وتريع عرض حتل عن أشغتلهت وا 

 :3الى رئيس الوجنة الوطنية )وزير المتلية(، وتخص اإلتقتراحتت عوى الخلصوص مت يو 

 ر العتلية أو المنختضة لتلييض األموال.القطتعتت أو المجتالت الت  تنطوي عوى المختط -

 اإلجراءات التشريعية والتنظيمية الحازمة لتحسين الجهتز الوطن  لمكتيحة تلييض االموال. -

التولصيتت المنتسبة لضمتن توزيع أمثل لوموارد الت  يتعين تخلصيلصهت لمختوف اللرامج  -
 الختلصة بتلوتقتية من تلييض األموال.

جنة الترعية لمكتيحة تلييض األموال وتمويل اإلرهتب وتقري الوجنة يشكل كل من تقرير الو
الترعية لمكتيحة إنتشتر أسوحة الدمتر الشتمل، تقريرا موحدا لوتقرير الوطن  المتعوق لتقييم 

نتشتر أسوحة الدمتر الشتمل، تعد  الوجنة  المختطر المتعوقة لتلييض األموال وتمويل اإلرهتب وا 

                                                           
وتمويل اإلرهتب المتضمن إنشتء الوجنة الوطنية لتقييم مختطر تلييض األموال  189-82المرسوم التنتيذي من   9المتدة  1

 المرجع نتسه. ،يل إنتشتر أسوحة الدمتر الشتملو وتم
المتضمن إنشتء الوجنة الوطنية لتقييم مختطر تلييض األموال وتمويل اإلرهتب  189-82من المرسوم التنتيذي  8المتدة  2

 المرجع نتسه. ،يل إنتشتر أسوحة الدمتر الشتملو وتم
المتضمن إنشتء الوجنة الوطنية لتقييم مختطر تلييض األموال وتمويل  189-82 من المرسوم التنتيذي 66و  62المواد  3

 المرجع نتسه. ، يل إنتشتر أسوحة الدمتر الشتملو اإلرهتب وتم
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لى الوزير األول يتم تحديثه كل عتمين عوى األتقل، والذي عوى أستسه الوطنية الذي يرسل ا
 : 1تقرر الوجنة الوطنية

القطتعتت أو المجتالت الت  تنطوي عوى المختطر العتلية أو المنختضة لتلييض األموال  -
نتشتر أسوحة الدمتر الشتمل.  وتمويل اإلرهتب وا 

لتلييض األموال اإلجراءات التشريعية والتنظيمية الحازمة لتحسين الجهتز الوطن  لمكتيحة  -
نتشتر أسوحة الدمتر الشتمل.  وتمويل اإلرهتب وا 

التولصيتت المنتسبة لضمتن توزيع أمثل لوموارد الت  يتعين تخلصيلصهت لمختوف اللرامج  -
نتشتر أسوحة الدمتر الشتمل. لتلييض األموال وتمويل اإلرهتبالختلصة بتلوتقتية من   وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

المتضمن إنشتء الوجنة الوطنية لتقييم مختطر تلييض األموال وتمويل  189-82المرسوم التنتيذي من  63و 61و 60المواد  1
 ، المرجع نتسه. شتر أسوحة الدمتر الشتمليل إنتو اإلرهتب وتم
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 المطلب الثاني: الهيئات المساعدة في مكافحة تبييض األموال

ي  الجزائر المكوتة بمهتم رئيسية أخرى من غير  والمركزية تتداخل مهتم السوطتت اإلدارية
االهداف المرجوة من استراتيجية الحد من هذ  الظتهرة، سيمت توك  مكتيحة تلييض األموال مع

الهيئتت الرسمية المخولة تقتنونت لتنظيم القطتع المتل  واإلتقتلصتدي، والذي عتنى من آثتر وخيمة 
 حتمت عوى الدولة جعوهت عوى رأس أولويتتهت.

تجرة، وه  ي  الغتلب لصنتعة أو المتالخدمتت أو التقديم  مت لينالعمويتت اإلتقتلصتدية  تتنوع
مجتالت تتطوب تلصنيع المتدة األولية محويت إلعتدة ليعهت أو إستيرادهت من الخترج، وه  عموية 
تتطوب تمويحا من الرأسمتل العتم/الختص أو من المؤسستت المتلية عن طريق القروض، هذ  

أموالهم القذرة، اللصبغة الشرعية عوى  إلضتتءاألموال  مليضوالتداخحات اإلتقتلصتدية يستغوهت 
لذا نجد أن إدارة الجمترك الت  تقوم بمراتقبة دخول وخروج البضتئع واألموال ويرض الرسوم 
الجمركية عويهت أحد الهيئتت الت  تستعد ي  الرتقتبة عوى تلييض األموال بطريقة غير مبتشرة، 

ريح بتألربت  شتن إدارة الضرائب الت  تعمل عوى رتقتبة الوعتء الضريل  والتلص هت ي  ذلكشأن
 .والمداخيل ومقترنته بتلتواتير الملصر  لهت سنويت

كمت تجد لجنة اإلشراف عوى تقطتع التأمينتت واللورلصة مكتنت لهت ي  هذا الدور الرتقتل  من  
لمنع ان ، النشطة ي  القطتع لقواعد الشتتيية خحال الوتقوف عوى احترام المؤسستت والشركتت

 يل األموال.غطتء أو واجهة لعمويتت غس تشكل

نذكر كذلك أن المتتشية العتمة لومتلية ومجوس المحتسبة من خحال دورهت الرتقتل  عوى كيتية 
يقوص إرتكتب الموظتين لمختوف جرائم التستد )سيمت الرشوة جرائم  ،لصرف األموال العمومية

 تلييضهت.اللصتقتت العمومية(، والت  تعتلر أهم ملصتدر العتئدات اإلجرامية الت  يتم ييمت بعد 

ونظرا ألهمية هذ  النقتط سوف نتطرق الى الدور غير المبتشر لكل الهيئتت ستبقة الذكر ي  
 مكتيحة تلييض األموال ي  التروع التتلية.
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 لفرع األول: إدارة الجماركا

الجمترك ه  إدارة عمومية تتبعة لوزارة المتلية لهت إرتبتطتت ي  مختوف الميتدين اللصنتعية 
والتجترية والمتلية، تعتمد عويهت السوطتت العمومية ي  تنظيم حركة رؤوس األموال من والتحاحية 

لى الخترج وتحلصيل الرسوم الجمركية وغيرهت من المهتم الت  تتمحور حول تمويل الخزينة  ،وا 
 .1العمومية

ترهت تلييض األموال، لإعتب أليعتلتعتلر إدارة الجمترك ممن لين أهم لصور المواجهة المؤسستتية 
، وتتداخل مع بتتق  الهيئتت ي  الحد من تلييض األموال و متوك اآلليتت القتنونية والمتديةهيئة ت

 :2أثنينمكتيحته من خحال جتنلين 

الجوية( -البحرية-األول يظهر من خحال تواجدهت عوى مستوى الحدود الجزائرية )اللرية -
مكتيحة التهريب الذي يعد أكلر واللصحاحيتت الواسعة الت  منحهت لهت تقتنون الجمترك ي  

 .تال ي  الجزائر ي  تلييض األموالالوستئل التقويدية إستعم
الثتن  يظهر من خحال لصحاحيتتهت الجبتئية ي  مراتقبة العمويتت التجترية والمتلية الخترجية،  -

تقتلصتد أين تسهر إدارة الجمترك عوى حسن تطليق التشريع التنظيم  المتعوق لهت حمتية لإل
 .ن  من مختوف لصور الغشالوط

حول الجريمة اإلتقتلصتدية من خحال بمعنى ادق أن إدارة الجمترك تمتوك وستئل تتعيل الرتقتبة 
البحث عن الغش والتهرب الضريل  وعمومت كل مختلتة ضد التشريع والتنظيم  الجمرك  

تقتنون الجمترك( والت  تشمل  06الرتقتبة الجمركية لووثتئق ) المتدة  وسيوة والجبتئ ، من خحال
عوى الخلصوص الرتقتبة عوى الوثتئق والرتقتبة الميدانية لكل مت تعوق بتلتلصريح الجمرك ، 

                                                           
 .88عكروم عتدل، المرجع الستلق، ص 1
 .811دمحم لن األخضر، الكتتب، المرجع الستلق، ص 2
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أو وسيوة البحث والتحري عن الجرائم  ،1والتوطين اللنك ، والرتقتبة ي  إطتر الترق المختوطة
من  806وأعوان الجمترك من سوطتت حجز البضتئع ) المتدة اإلتقتلصتدية ومت تموكه إدارة 

ختلصتص سمتع  21-20من تقتنون  18 والمتدةتقتنون الجمترك  المتعوق بتلتهريب(، وا 
األشختص المختلتين والقيتم بتلتحقيقتت الحازمة ي  الجرائم المتوبس لهت وغير المتوبس لهت، ولهم 

لصحاحيتت ، و  من تقتنون الجمترك( 03المتدة  حتى حق تتتيش المنتزل ويق شروط القتنونية )
من تقتنون الجمترك( وتحرير محتضر جمركية تحيوهت  09القيتم بتلمعتينتت الميدانية ) المتدة 

الى نيتبة الجمهورية المختلصة بمكتن وتقوع الجريمة ويق لشروط تقتنون الجمترك المحددة بتلمواد 
  .2ومت بعدهت 806

 مكتيحة جريمة تلييض األموال، ييظهر ذلك من خحال:لخلصوص دور إدارة الجمترك ي  

تليتن دور مهتم يمكن دور صالحيات إدارة الجمارك في مكافحة تبييض االموال:  -أوال
 الجمترك ي  الوتقتية ومكتيحة تلييض األموال من خحال تتلصيل دورهت كتآلت :

المنوط الى إدارة الجمترك اختلصترا لودور  مراقبة شرعية المعامالت التجارية الدولية: -1
يتضح مستهمتهت ي  محتربة الجريمة علر الوطنية ومنهت تلييض األموال، من خحال الوتقتية من 
وتقوع عديد الجرائم الت  تعد ملصدر لألموال غير المشروعة وعوى رأسهت التهريب واإلتجتر ي  

تجميد التحويحات ض األموال من خحال الوتقوف عوى ينع وتقوع جريمة تليمالمخذرات، كمت ت
المتلية المشتبه ييهت أو غير الملررة أو الثتلت عدم مشروعيتهت، أين تراتقب شهتدات التوطين 
اللنك  ومقترنتهت بتلوثتئق الثلوتية المرسوة من المورد مع يحص السوع والبضتئع الت  تم شحنهت 

ة القلوية الت  منحهت وكوهت أدوار تدخل ي  إطتر الرتقتبعلر الستن ي  المستودعتت الجمركية، 
ط أو األعوان الذين تمن تقتنون الجمترك الت  تمكن الضب 09له المشرع الجزائري بموجب المتدة 

                                                           
يتضمن إنشتء وتنظيم لجتن التنسيق و الترق المختوطة لورتقتبة 7 6883جويوية  83مؤرخ ي 3  882-83 مرسوم تنتيذي رتقم 1

 . 6883جويوية  21لصتدر لتتريخ  02لين ملصتلح وزارت  المتلية و التجترة ،جريدة رسمية عدد 
دوايدي نتلصر، دور إدارة الجمترك ي  مكتيحة الجريمة اإلتقتلصتدية، مذكرة متجستير نوتقشت بكوية الحقوق والعووم السيتسية  2

 .81-03، ص8269جتنت   88جتمعة آكو  محند أولحتج اللويرة، لتتريخ 
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كمت تضطوع بلصحاحيتت  ،1لهم لصتة تقتبض التحص والمراتقبة والتدتقيق ي  الوثتئق والمستندات
لرتقتبة البعدية من ، ثم توالصل إدارة الجمترك عموهت علر ا2تتتيش البضتئع والمنتزل واألشختص

خحال رتقتبة تضخيم التواتير الت  غتلبت مت يتولى ديوان مكتيحة التهريب تتبع العمويتت التجترية 
الضخمة والبضتئع الحستسة أو ذات الملصدر أو لود المنشأ المعروف بمختلتته التنظيمتت 

 .3التعريتية
 وتستهم ي ، 6811منذ سنة  ة العتلمية لوجمتركلإلشترة يتن إدارة الجمترك عضو ي  المنظم

تبتدل المعوومتت وتنسيق الجهود مع بتتق  أعضتء المنظمة من أجل تحقيق أيضل الممترستت 
وي  هذا السيتق ألصدرت المنظمة من خحال إعحان ي  التبتدل التجتري ومحتربة الغش، 

 دعت الى توسيع دور الجمترك ي وص الجريمة المنظمة ومحتربتهت، و لخلص 6893لودابست 
  .4محتربتهت ومنهت جريمة تلييض االموال

تجترة واإلئتمتن أهم تقضية تلييض أموال إكتشتت من تقلل إدارة لووتعتلر تقضية اللنك الدول  
 82عمويتت التسرب والتحقيق المعمق أين تلين وجود أكثر من  لمن خحا ،الجمترك األمريكية

البتحثين يتن إدارة الجمترك تموك مويتر دوالر مودعة لدى اللنك ملصدرهت غير مشروع، وحسب 
اآلثتر المتلية والتجترية لكل العمويتت التجترية والمتلية المتدخوة ي  عمويتت اإلستيراد 

يمكن التكوين العتل  ألعوان الجمترك وتتطنهم لعمويتت تضخيم المتل  لقيمة  ،والتلصدير
 هوهو مت إتقتنع ب ،5جمتركوهو مت دعت إليه المنظمة العتلمية لو ،التوطين اللنك  لوبضتئع

                                                           
 .822حستن علد السحام، المرجع الستلق، ص  1
 12، اللصتدر بتلجريدة الرسمية عدد الجمتركتقتنون المتضمن  6838جويوية  86المؤرخ ي   23-38األمر من  08المتدة  2

الرسمية ، اللصتدر بتلجريدة 8263ييتري  61المؤرخ ي   20-63، المعدل والمتمم بتلقتنون 6838جويوية  80اللصتدرة لتتريخ 
 .8263ييتري  68لتتريخ  66عدد 

 .81عكروم عتدل، المرجع الستلق، ص 3
 .802لعليدي لن مدخن، المرجع الستلق، ص  4

5
 A.C. Djebara, Le législateur, Le blanchiment d’argent et la Douane, article publié revue de la 

cour suprêmes, numéro 01, année 2006, page 180. 
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إرستل تقترير سرية الى خوية الجمترك من لين الهيئتت المخولة لهت المشرع الجزائري لجعل إدارة 
 معتلجة اإلستعحام المتل .

والمقلصود لهت إضطحاع إدارة الجمترك لدور محوري ي  الرتقتبة عوى  مراقبة حركة العملة: -2
أو سواء  ،من خحال حركتهت خروجت ودخوال الى اإلتقويم الوطن  ،تداول النقد والعموة اللصعبة

ق طرق الديع اإللكترونية واللنكية لدى ممترسة دورهت ي  التحص والتدتقيق ي  السندات طري
 ي  المعتمحات والتجترة الخترجية.والوثتئق 

، وهو 1لمواد والتنظيمتت المطبقة  بتلسهر عوى حسن تطليق تقتنون اللصرفتقوم إدارة الجمترك 
يعتلر وتقتية إلرتكتب جريمة ألصوية تعتلر من أهم ملصتدر جريمة تلييض األموال، ومحل 

والت   ،الجريمة وستئل الديع والقيم المنقولة وسندات الدين والمعتدن الثمينة واألحجتر الكريمة
والعمل  تسهر الجمترك عوى مختلتة المستيرين والتجتر لألنظمة الختلصة بتلتلصريح لهت ونقوهت

عوى كشف األيعتل المجرمة المتعوقة لهت من التلصريح الكتذب، وعدم مراعتت إلتزامتت 
التلصريح، وعدم إسترداد األموال الى الوطن، أو عدم مراعتة اإلجراءات المنلصوص عويهت أو 

أو عدم إحترام الشروط  ،الشكويتت المطووبة، أو عدم الحلصول عوى التراخيص المشترطة
ويلصل ي  تدتقيقتتهت  8وه  الجرائم الت  نص عويهت تقتنون اللصرف ي  المتدة  ،2المقترنة لهت

المتعوق بتلقواعد المطبقة عوى المعتمحات التجترية مع الخترج  26-23نظتم لنك الجزائر 
     .3والحستبتت بتلعموة اللصعبة

                                                           
 رؤوسالمتعوق بقمع مختلتة التشريع والتنظيم الختلصين بتللصرف وحركة  6881-23-28المؤرخ ي   88-81األمر  1

لى الخترج  26-21المعدل بموجب األمر ، 62ص 6881جوان  62لصتدرة لتتريخ  01، الجريدة الرسمية عدد األموال من وا 
والمعدل بموجب ، 63ص  8221ييتري  81لمؤرخة ي  ا 1اللصتدر بتلجريدة الرسمية عدد  8221ييتري  68المؤرخ ي  

 .8262سلتملر  6المؤرخة ي   02اللصتدر بتلجريدة الرسمية عدد  8262 أوت 81المؤرخ ي   21-62األمر 
 .113لثتن ، المرجع الستلق، ص اأحسن لوسقيعة، الوجيز ي  القتنون الجزائ  الختص الجزء  2
لمتعوق بتلقواعد المطبقة عوى المعتمحات التجترية مع الخترج ا 8223ييتري  1المؤرخ ي  تتريخ  26-23نظتم لنك الجزائر  3

 .60لصتحة   8223متي  61اللصتدرة لتتريخ  16والحستبتت بتلعموة اللصعبة، جريدة رسمية عدد 
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والكشف  ،تونظرا لتشعب تتتلصيل مهتم الجمترك ي  مراتقبة حركة العموة واأليعتل المتلصوة له
األموال ي   مليضووتقمع الجرائم الموحقة لهت نكتت  بتإلشترة الى إحدى الطرق الت  يستعموهت 

لصبتغ اللصبغة ،تحويل أموالهم بتلعموة اللصعبة الى الخترج الشرعية عوى  من اجل غسوهت وا 
يعتمد طتبعهت اإلجرام  أو غير الشرع  والمتمثوة ي  عدم إسترداد األموال الى الوطن، أين 

الجنتة عوى تقنية إنشتء شركتت حقيقية أو وهمية محوهت تلصدير المنتجتت والبضتئع، وتعمد الى 
ح بتلقيمة الحقيقة لدى الجمترك محتولة إلبقتء العموة اللصعبة يتضخيم التواتير أو عدم التلصر 

توزم ستلف الذكر  26-23من نظتم لنك الجزائر  10ي  الخترج، وهنت نجد نص المتدة 
يوم من تتريخ  682ـل 16لصدر عوى إرجتع مبتلغ الليع ي  اآلجتل المحددة ويق المتدة الم

المؤرخة ي   8266-20، وهنت وعند اإلرجتع حددت تعويمة لنك الجزائر رتقم 1اإلرستل
الحلصة الت  تؤول الى الملصدر تمنح له بتلعموة اللصعبة ليتلصرف ييهت كيتمت  68/62/8266

المؤرخ  20-60تمنح له بتلعموة المحوية، كمت حدد نظتم لنك الجزائر  والبتتق بتلمتئة،  02ـشتء ل
شروط تحويل رؤوس األموال الى الخترج بعنوان اإلستثمتر ي  الخترج من  88/28/8260ي  

منه  66طرف المتعتموين اإلتقتلصتديين الختضعين لوقتنون الجزائري، أين ألزمت المتدة 
 .2لى الجزائر دون تأخيرالمستثمرين لإرجتع عوائد اإلستثمتر ا

المتعوقة بحركة العموة من  لألحكتمالخوص ي  تتتلصيل القتنون والتشريع الترع  المنظم إن 
واإلستثمتر ي  الخترج، تلين وبلصورة  مويتت التلصدير واإلستيرادعلختلصة بتلنسبة  ،والى الخترج

دتقيقة الدور المحوري الذي تضطوع به إدارة الجمترك بتلمستهمة مع هيئتت أخرى ي  الرتقتبة 
عوى حركة العموة اللصعبة ووستئل الديع والمعتدن من والى الخترج، والت  تعد من أستليب 

اللصعبة وتحول الى الخترج من  العموة ة المحوية الىول من العميتحو  من خحالتلييض األموال 
 رؤوس أموال إستثمترية أجنلية. ي  الدورة اإلتقتلصتدية بتعتبترهت أموال تأجل إعتدة رسكوته

                                                           
المعدل والمتمم نظتم لنك الجزائر  68/62/8266المؤرخ ي   21-66بموجب نظتم لنك الجزائر  692عدل األجل الى  1

 .26-23نظتم لنك الجزائر المعدل والمتمم ل 23/66/8261المؤرخ ي  20-61يوم بموجب النظتم رتقم  112 ثم،  23-26
 .113-111أحسن لوسقيعة، الوجيز ي  القتنون الجزائ  الختص الجزء لثتن ، المرجع الستلق، ص  2
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تعط  السوطتت العمومية ي    تبييض األموال: مكافحةدور هيكلة إدارة الجمارك في  -ثانيا
الجزائر أولوية ي  التنظيم الهيكو  لملصتلح المركزية واإلتقويمية إلدارة الجمترك، يلصل المرسوم 

ي   1تنظيم ولصحاحيتت اإلدارة المركزية لومديرية العتمة لوجمترك المتضمن 82-63التنتيذي 
المديرية المركزية لوتحقيقتت تقسيم المديريتت المركزية واللصحاحيتت المخولة لهت، ختلصة منهت 

الجمركية الت  تضم المديرية الترعية التحقيقتت الت  تكوف لإدارة التحقيقتت ي  العمويتت 
التجترية، أو المديرية الترعية لورتقتبة الحاحقة الت  تمترس التدتقيق ي  العمويتت اإلتقتلصتدية، أو 

 .3و  إلدارة الجمترك، وييمت يو  المخطط الهيك2مديرية الترعية لمكتيحة الغش

 
كمت ان المعووم ان جريمة التهريب تعد من لين أهم تحديتت السوطتت العمومية ي  حمتية 
اإلتقتلصتد والثروات الوطنية بلصتة عتمة ووسيوة لووتقتية ومكتيحة تلييض األموال بلصتة ختلصة، 

                                                           
تنظيم ولصحاحيتت اإلدارة المركزية لومديرية العتمة ضمن المت 8263ييتري  82المؤرخ ي   82-63المرسوم التنتيذي  1

 .8263ييتري  83لصتدرة ي   61، الجريدة الرسمية عدد لوجمترك
 المرجع الستلق.، تنظيم ولصحاحيتت اإلدارة المركزية لومديرية العتمة لوجمتركضمن المت 82-63من المرسوم  3المتدة  2

3 https://www.douane.gov.dz, consulter le 13 Juillet 2020 à 16h00 

https://www.douane.gov.dz/?lang=ar
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، 281-21األمر  يهت الديوان الوطن  والوجتن المحوية لمكتيحة التهريب المنشأ بموجبيضتف ال
الت  مهمتهت جمع المعطيتت والدراسة والتحويل توضع لدى الوزير األول والوال  عوى التوال ، 

مكتيحته واإلعداد للرنتمج الوتقتية منه  ي تنسيق لين الهيئتت المتدخوة الو  ،ظتهرة التهريب
 .2ومكتيحته وتقيين اآلليتت القتنونية المستعموة ي  ذلك

 إدارة الضرائبالفرع الثاني: 

من أكلر الجرائم اإلتقتلصتدية الت  تحدث الضحتيت، بتحثين تعتلر الجريمة الضريلية الحسب 
لكونهت تضعف الموارد المتلية لودولة والت  تعد ضرورية لتمويل المرايق العمومية، وهو مت جعل 

عتلم  ي  اآلليتت القتنونية ي  حستب وتحلصيل الضريبة وتقييمهت موضوعت لق  اإلهتمتم ال
 ، وتم ي  نتس السيتق تلصنيف الضريبة أهم وسيوة لتعلئة الموارد المتلية لودولة.3اآلونة األخيرة

وتعتلر إدارة الضرائب من لين اآلليتت القتنونية والمؤسستتية الت  تسخرهت السوطتت العمومية 
ي  محتربة اإلجرام المتل  والضريل ، والذي يمثل ي  الجزائر أحد الجرائم األلصوية أو الملصدر 

 لوجنتة. ضخمةلجريمة تلييض األموال، لإعتبترهت تعد أيعتال تولد عتئدات متلية 

تعتلر المديرية العتمة لوضرائب أحد المديريتت المركزية ظيم إدارة الضرائب في الجزائر: تن -أوال
1104- 23رتقم التتبعة لوزارة المتلية، تم تنظيمهت بموجب المرسوم التنتيذي

 تنظيم يتضمن 

                                                           
المتعوق بمكتيحة  8220أوت  81المؤرخ ي   21 -20المعدل والمتمم لحامر  8221جويوية  60المؤرخ ي   28-21االمر  1

 .8221جويوية  68لتتريخ  03التهريب، اللصتدر بتلجريدة الرسمية عدد 
 .821-828حستن علد السحام، المرجع الستلق، ص  2

3
 Jonathan Burger, Les délits pénaux fiscaux: une mise en perspective des droits 

Français, Luxembourgeois et internationaux, Thèse de  Doctorat soutenue le 25 janvier 2001 à 

l’université Nancy 2 , page 9. 
يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة المتلية، اللصتدر ي  الجريدة  8223نويملر 89المؤرخ ي   110-23المرسوم التنتيذي   4

 . 8223ديسملر  8ي  تتريخ  30الرسمية عدد 
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رهت لص، وتتكون من المديريتت المركزية والملصتلح الخترجية نختالمتلية  لوزارة المركزية اإلدارة
  :1اآلتيين ينالمخطط ي 

 

 

                                                           
1
 https://www.mfdgi.gov.dz, consulter le 16 juillet 2020 à 19h05. 
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تختص المديرية العتمة دور إدارة الضرائب في الوقاية ومكافحة تبييض االموال:  -ثانيا
تقترا  التشريع الجبتئ  عوى السوطتت المختلصة، كمت تعمل عوى ل ي  الجزائرلوضرائب  دراسة وا 
القتنونية ي  إعداد الوعتء الضريل  وتحلصيوه، والتكتل بتلمنتزعتت القضتئية  التداليرإتختذ كتية 

والمراكز الجوارية  واإلدارية المتعوقة بتلضراب والرسوم، وتعتلر مديرية كلريتت الشركتت
التتبعة لإلدارة المركزية لومديرية  ومديرية االبحتث والتدتقيقتت ،رجتخلوضرائب التتبعة لوملصتلح ال

أهم اآلليتت المؤسستتية ي  إنجتز تدتقيق محتسبة الشركتت، ومراتقبة مداخيل  ،وضرائبالعتمة ل
األشختص الطليعية والمعنوية ي  لصورة عحامتت الثراء و مستوى المعيشة والممتوكتت، كمت ان 
المديرية الترعية لمحتربة الغش التتبعة لهت تختص لتتبع االعمتل المسجوة ي  إطتر الغش 

ــلــتدرة لــتألعــمــتل الــرامــيــة إلى الحــد والم ل ، وتسيير بطتتقة مقتري  أعمتل الغش والتهرب الضري
 .1ؤهوةلمالعمومية األخرى ا مؤسستتلوامـن ظــتهـرة الــــغش الجــــلـــتئ  والــــتـــنــــســـيـق مع اإلدارات 

غير مبتشرة ي  الوتقتية ومكتيحة هذ  األدوار وغيرهت المنوطة لإدارة الضرائب تستهم بطريقة 
ممثوة أستست ي  التشريع ، تتجسد من خحال تجتيف منتبع الجريمة األلصوية تلييض االموال

الغش والتهرب الضريل ، ومنح المشرع اإلدارة حق اإلطحاع المبتشر الجبتئ  ي  جريمت  
وك، ويق مت تقتضيه والتتتيش عوى المستندات بتلنسبة األشختص الطليعيين أو الشركتت أو اللن

ونشير الى مثتل عن دور إدارة الضرائب ي  ، 2من تقتنون اإلجراءات الجبتئية 00احكتم المتدة 
ي  السداس  الثتن  من سنة  طوقت المديرية العتمة لوضرائبأ ، أينالحد من تلييض االموال

 لهدف دمج رؤوس أموال السوق الموازية ي  اللنوك ،عموية "المطتبقة الجبتئية اإلرادية" 8260
وذلك  8260من تقتنون المتلية التكميو   01طبقت لومتدة بتلمتئة  3 ـمقتلل ضريبة جزايية تقدرت ل

وتقوانين األموال وعدم ارتبتطهت بعمل مختلف لقتنون العقوبتت ملصتدر  تحت شرط مراتقبة شرعية

                                                           
 ، المرجع الستلق.يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة المتلية 110-23من المرسوم  1التقرة  0المتدة  1
 .826حستن علد السحام، المرجع الستلق، ص  2
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هنت يظهر جويت تدخل إدارة الضرائب ي  مكتيحة ، و تمويل اإلرهتبمحتربة تلييض األموال و 
 .1جريمة غسل األموال

من خحال إتتحة خدمتت إدارتهت تطليق لرنتمج علصرنة  ي شرعت لإلشترة يتن إدارة الضرائب 
وتكوين البطتتقة الجبتئية  رتقمية لوزبتئن كتلتلصريح عن بعد والتسيير اإللكترون  لوضريبة

وضبط المتعتموين اإلتقتلصتديين لتحلصيل وعتء  نتقتت التسييرالذي يسمح لتقويص اإللكترونية 
مكتيحة ظتهرت  الغش والتهرب الريع من وتيرة من جهة، ومن جهة األخرى  ضريل  أكثر

لإعتبترهت من الجرائم واسعة اإلنتشتر ي  الجزائر الت  تعد اهم ملصتدر جريمة ، 2الضريل 
 تلييض األموال.

تقتية من تلييض الضرائب وتأثير ذلك عوى استيراتيجية الو  وي  تقييم للرنتمج علصرنة إدارة
األموال ومكتيحتهت، لينت الدراستت إكتشتف الهيتكل اإلدارية الضريلية المستحدثة )كلريتت 
الشركتت و مراكز الضرائب( عن مبتلغ متموص من تسديدهت لوغت مستويتت ضخمة ومثتلهت 

اإلعتبتر عدم حستب المبتلغ المتموص  مويتر دج مع األخذ بعين 38.18لوغت  8228سنة 
 10من تسديد الضرائب المترتبة عنهت ي  السوق الموازية الت  تشكل ي  الجزائر حوال  

 ، وهو مت يجعل من الوعتء الضريل  الوطن  أحد ألرز منتبع جريمة تلييض األموال.3بتلمتئة
 
 
 
 

                                                           
، https://www.mfdgi.gov.dz المديرية العتمة لوضرائب تطوق عموية المطتبقة الجبتئية، مقتل لدون اسم النتشر، موتقع  1

 .68:09عوى الستعة  8282جويوية  61إطوع عويه لتتريخ 
ك  وسمير عمتري، واتقع وآيتق علصرنة اإلدارة الجبتئية ي  الجزائر، مقتل منشور ي  مجوة أرلصتد لودراستت ز أحمد  2

 .88، ص8282جوان  6عدد  1اإلتقتلصتدية واإلدارية، مجود 
 Revue d’économie et de statistiqueحراش لراهيم، تقييم علصرنة إدارة الضرائب الجزائرية، مقتل نشر ي  مجوة  3

appliquée 88-80، ص 8عدد  68ن المدرسة الوطنية العويت لإلحلصتء واإلتقتلصتد التطليق ، مجود ع، تلصدر. 

https://www.mfdgi.gov.dz/
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 قطاع الماليالالثالث: هيئات اإلشراف في  لترعا

غير  األموال متجإدأجل االموال من  مليضوتربة خلصبة يستهديهت  القطتع المتل يعتلر 
وتغيير طتبعهت المثير لوشلهة والمحاحقة القتنونية الى الولصف  ،المشروعة ي  الدورة اإلتقتلصتدية

الشرع  وتموكهت أو إستثمترهت دون خوف، وهو مت جعل المشرع الجزائري كغير  من التشريعتت 
يخضع نشتطتت القيم المنقولة والتأمين الى الرتقتبة من خحال إنشتء هيئتت إدارية مستقوة توعب 

عوى رتقتبة احترام المتدخوين ييه لتطليق القطتع المتل  والسهر  ة ي  تنظيمدور الدولة الضتبط
  ، وسنتنتول ي  هذا الترع دور هذ  الهيئتت ي  الوتقتية ومكتيحة غسيل األموال.القتنون 

سوق التأمينتت من إحتكتر الدولة بموجب  بعد تحرير لجنة اإلشراف على التأمين: -أوال
لصبح تقطتع التأمينتت يخضع لقواعد التجترة الحرة إال ، ا1المتعوق بتلتأمينتت 23-80القتنون 

حتم عوى السوطة يرض الرتقتبة عويه بأحد  ،لم يتقد ختلصيته بتعتبتر  مجتال إستيراتيجيت هان
حوت محل وزير  ،لجنة اإلشراف والرتقتبة عوى التأمينتت تسمىأجهزتهت اإلدارية الضتبطة 

والذي كتن يرأس المجوس الوطن  لوتأمينتت  82212 المتلية ي  تعديل تقتنون التأمينتت سنة
  .3لإعتبتر  المجوس اإلستشتري الن  يراتقب تقطتع التأمينتت

من القتنون  828لجنة اإلشراف عوى التأمينتت بموجب تعديل المتدة  تأنشأهيكلتها:  -1
تبة عوى المتضمن تقتنون التأمينتت، وتتكتل بمهتم إدارة الرتق 23-80المعدل لوقتنون  21-20

وزير المتلية يقترحه ، وتتكون من رئيس يعين بموجب مرسوم رئتس  التأمينتت إعتدة التتمين
اربعة أعضتء  ون  والمتل  والتأمينتت، يضتف له ي  العضويةممن لهم كتتءة ي  المجتل القتن

                                                           
، اللصتدر ي  الجريدة الرسمية  عدد المعدل والمتمم المتعوق بتلتأمينتت 6880جتنت   80المؤرخ ي  تتريخ  23-80القتنون  1

 .6880مترس  9المؤرخ ي   61
المتضمن تقتنون التأمينتت، اللصتدر ي   23-80المعدل والمتمم لوقتنون  8221ييتري  82المؤرخ ي   20-21 القتنون  2

 .8221مترس  68 اللصتدر ي  60الجريدة الرسمية عدد 
العدد ، 61يتر  عتئشة، خلصولصية ضبط نشتط التأمين ي  القتنون الجزائري، المجوة االكتديمية لوبحث القتنون ، المجود  3

 .880-882، ص8261 -26
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آخرون منهم تقتضيين يقترحهمت رئيس المحكمة العويت وممثل عن وزير المتلية وخلير ي  مجتل 
  . 1نتت يقترحه وزير المتليةالتأمي
حدد القتنون المهتم المنوطة بتلوجنة عوى دور اللجنة في الوقاية ومكافحة تبييض االموال:  -8

قوم بتلسهر عوى إحترام شركتت غرار بتتق  المتدخوين ي  الرتقتبة عوى تقطتع التأمينتت، أين ت
لصة بتلقطتع، وكذا التأكد من مين ووسطتء التتمين عوى األحكتم التشريعية والتنظيمية الختالتأ

ويتء الشركتت إتجت  المكتتلين، ييمت لوور القتنون دور واضحت ي  الوتقتية ومكتيحة تلييض 
من خحال منحهت لصحاحية التحقق من ملصدر األموال المستعموة ي  إنشتء أو زيتدة  ،األموال
ضبط آلية مؤسستتية  أي أن المشرع الجزائري ، 2مين و/أو إعتدة التتمينشركتت التأ رأسمتل
 .موال غير المشروعة الى تقطتع التأمينتتعوى التحري والبحث ومنع تديق األ تعمل
 ،وستئل رتقتبة الليتنتتي  ممترسة لصحاحيتتهت الت  حددهت القتنون الوجنة  كذلك تموك

تتتتقيتت التأمين ،والحستبتت المتعوقة بتلميزانية عتدة إ  الت  توزم شركتت التأمين و ،واألربت  وا 
عوى الديتتر  تالتتمين لإرستلهت الى الوجنة سنويت، ولوجنة ي  ذلك الحق ي  اإلطحاع ي  اي وتق

يمنح لهم القتنون اللصتة ي  الرتقتبة  ت الختلصة بتلشركتت عن طريق متتش  ومعتونين،والسجحا
مة الميدانية، كمت تموك الوجنة الحق ي  إلغتء ترخيص الشركة الت  ثلت إرتكتلهت أخطتء جسي

منهت تعمد عدم تقديم الليتنتت والحستبتت السنوية أو تعمد عدم إرستل مت طولته  ،حددهت التشريع
 التأمينتتلوجنة اإلشراف عوى ومنح القتنون ، 3الوجنة من ديتتر ومستندات لومراجعة والتحص

 متتشوسوطة إحتلة الوتقتئع الت  تحمل الولصف الجزائ  الى وكيل الجمهورية، والت  عتينهت 
 .4وأعدوا بشأنهت محتضر ويق مت تقرر  القتنون  ن التأمين المحوتو 

                                                           
المتضمن تقتنون التأمينتت،  23-80المعدل لوقتنون  20-21من القتنون  8مكرر 828و 6مكرر 828مكرر و 828المواد  1

 المرجع الستلق.
 المتضمن تقتنون التأمينتت، المرجع الستلق. 23-80المعدل لوقتنون  20-21من القتنون  862المتدة  2
 االنستنية العووم مجوة، لصتدرة المجود ب 8263جوان  03لوجدوي بسمة، هيئتت الرتقتبة واإلشراف عوى التتمين، عدد  3

 .611-610، ص تقسنطينة منتوري  اإلخوة لجتمعة الحقوق  كوية عن اللصتدرة
 المتضمن تقتنون التأمينتت، المرجع الستلق. 23-80المعدل لوقتنون  20-21من القتنون  868المتدة  4
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نشير الى احد الدراستت الميدانية الت  أنجزهت بتحث تقتنون  حول مجتل تقطتع التأمينتت، اين 
تنتول اللنيتن القتنون  المنظم له والمختطر الت  يتعرض لهت والرتقتبة واإلشراف عوى القطتع، 

تنتولت شركتت تأمين أكدت جميعهت انعدام وجود عحاتقة لين غسيل األموال وه  دراسة ميدانية 
نعدام إحتمتلية حدوث عموية غسيل األموال ي  تقطتع التأمينتت، وذهب  وتقطتع التأمينتت، وا 
الى ابعد من ذلك لمت أكدت انعدام تعويمتت داخوية لخلصوص مكتيحة تلييض األموال، وه  

ختطر غسيل األموال ي  تقطتع التأمين خلصولصت والمهن دراسة وتقتت عوى نقص اإلدراك بم
 .1غير المتلية عمومت والت  ال لد من تداركهت من تقلل السوطة المشرية عوى هذا القطتع

تعد الوجنة من تقليل الهيئتت  (:COSOB)ومراقبتها  البورصة تنظيم عملياتلجنة  -ثانيا
واإلستقحال المتل ، أنشأت بموجب المرسوم اإلدارية المستقوة الت  تتمتع بتلشخلصية المعنوية 

 .2المتعوق للورلصة القيم المنقولة 6881متي  81المؤرخ ي   62-81التشريع  

ت ي  القيم المنقولة، وكتية تتولى لجنة تنظيم عمويتت اللورلصة ومراتقلتهت مهتم حمتية اإلستثمترا
، كمت تعمل عوى السهر عوى واإلستثمتر الجمهور لحادختر يهتالمتلية الت  يوجأ ال األدوات

 .3ضمتن السير الحسن والشتتيية لسوق القيم المنقولة

 0لمدة رئيسهت رئيس الجمهورية من لينهم أعضتء يعين  1تتكون الوجنة من هيكلتها: -1
عضو يقترحه  -تقتض يقترحه وزير العدلبتتق  األعضتء يعينهم وزير المتلية وهم:  ييمت ،سنوات

ي  مجتل المتلية ستتذ جتمع  يقترحه وزير التعويم العتل  من المختلصين أ -محتيظ لنك الجزائر

                                                           
، شهتدة متجستير نوتقشت -دراسة حتلة الجزائر –يطيمة يحيتوي، دور هيئتت اإلشراف ي  الرتقتبة عوى النشتط التأمين   1

 .608، بكوية الحقوق والعووم السيتسية جتمعة المسيوة، ص 8268متي  8لتتريخ 
، 6881متي  81اللصتدر لتتريخ  10الجريدة الرسمية عدد  6881متي  81المؤرخ ي  تتريخ  62-81المرسوم التشريع   2

 60اللصتدرة لتتريخ  1اللصتدر بتلجريدة الرسمية عدد   6881جتنت   62المؤرخ ي   62-81المعدل والمتمم بموجب األمر 
، 8221ييتري  66المؤرخ ي  66جريدة رسمية عدد  8221ي ييتر  63المؤرخ ي   20-21، والقتنون رتقم 6881جتنت  

 المتعوق للورلصة القيم المنقولة.
3
 Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse, Rapport Annuel 

2019, page 8. 
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 وعضو تقترحه –الملصدرة لقيم منقولة مسيري المؤسستت  عضو يختتر من لين -واللورلصة
 .1مجوس الخلراء المحتسلين

العمويتت والمعوومتت مديرية الوجنة أمتنة عتمة وغرية تأديب وتحكيم، وثحاث مديريتت:  ضموت
 التنمية ومراتقبة السوق.مديرية القتنونية والمنتزعتت، المديرية المتلية، 

يعتلر اإلستثمتر ي  سوق القيم المنقولة الوقاية ومكافحة تبييض االموال:  دور اللجنة في -2
أحد  ،من خحال األسهم والسندات الت  تطرحهت المؤسستت التجترية واإلتقتلصتدية ي  اللورلصة

األستليب الت  يوجأ إليهت مليض  األموال إلضتتء اللصبغة الشرعية عوى عتئدات اإلجرامية، 
ليع القيم المنقول للصتلح الغير أو /و شراء عوى ويتدخل ي  العموية وسطتء متليون وبنوك تعمل

ل )زبتئنهم(، وهنت يلرز دور الوجنة غير المبتشر ي  الحد من عمويتت تلييض األموال من خحا
سن القواعد القتنونية التنظيمية لسوق القيم المنقولة والوسطتء الختص لهت، والتأشير  أدوارهت ي 

عوى إعحان لجوء المؤسستت لإلدختر العتم من خحال طر  األسهم والسندات لوجمهور، ومنح 
 .2اإلعتمتد الختص بتلوسطتء ي  اللورلصة والضمتنتت المتلية لومؤسستت والوسطتء معت

يظهر  ثتل عن مستهمة لجنة تنظيم اللورلصة ومراتقلتهت ي  الوتقتية من تلييض األموالأحسن م
بعموية  ظهري من خحال دورهت كسوطة ضبط السوق المتلية بحمتية المدخرين والمستثمرين ييه،

المتخوين ي  السوق المتلية من مخنوف األعوان بترض شروط اإللتحتق بمهنة الوسيط  مراتقبة
منتوجتت المتلية من خحال إختلصتلصهت ي  التأشير عوى تواير الشركة لجموة مثحا، ورتقتبة ال

وتوزيع  ،تقييم األسهم الختلصة بتلمؤسستت ، كمت تراتقب3الشروط القتنونية والتنظيمية لإللصدار
األربت  والتوائد السنوية لوقيم المنقولة عوى حتمو  األسهم والسندات، إذ ان ضعف المراتقبة تقد 

 الت  توزع سنويت. التوائدتى تقيمة يم تقيمة تقيمهت المنقولة وحتضخ من يمكن شركة من المستهمة
                                                           

1
 Op-cit, page 9. 

2
 Ibid. 

حمويل نوارة، النظتم القتنون  لوسوق المتلية الجزائرية، رستلة دكتورا  نوتقشت بكوسة العووم القتنونية والسيتسية، جتمعة مولود  3
 .91-90معمري تيزي وزو، ص
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  القطاع الماليفي  والمراقبة هيئات التفتيش  :رابعالفرع ال 

العتم ي  الجزائر الى رتقتبة هيئتت تسهر عوى إحترام لصرف األموال العمومية يخضع القطتع 
ي  األمتكن المحددة لهت بموجب الميزانيتت السنوية، محتربة لوتستد اإلداري الذي يعتلر من أهم 
ملصتدر رؤوس األموال غير المشروعة الت  يعمل الجنتة ي  أيعتل تليض االموال عوى 

راسة المؤسستت الت  تستهم ي  الوتقتية ومكتيحة جرائم التستد اإلداري شرعنتهت، وسنتنتول بتلد
 من خحال تسويط الضوء عوى أهمهت: المتتشية العتمة لومتلية )أوال( ومجوس المحتسبة )ثتنيت(.

الذي ألغ  بموجب  01-92بموجب المرسوم المتتشية  أنشأت :مفتشية العامة للمالية -أوال 
وأسند لهت القتنون مهمة الرتقتبة عوى تعمل تحت ولصتية وزير المتلية ، 391-88المرسوم 

التسيير المتل  لألموال العمومية الت  تمنح ملصتلح الدولة والجمتعتت المحوية وكل مؤسسة 
تتوقى مستعدات وا عتنتت تخضع لقواعد المحتسبة العمومية، بمت ييهت األشختص المعنوية الت  

شية إطتر معين بموجب مرسوم رئتس ، ويستعد  أربع مراتقلين من تقلل الدولة، ويرأس المتت
عتمين، والذين لدورهم يعمل تحت سوطتهم مدراء البعثتت وعددهم عشرون، ويعمل تحت 

متتشت، وتختص الهيكوة المركزية عمومت بمهتم الرتقتبة  12سوطتهم يرق التتيش المكونين من 
حلصيل اإليرادات وحسن لصرف النتقتت عوى والتدتقيق والتقييم، والسهر عوى تطليق تقوانين ت

متتشيتت  3 830-29أمت عوى المستوى المحو  يقد أنشأ المرسوم التنتيذي ، 2المستوى المركزي 
 مهمتهم التتتيش بتلملصتلح العمومية المحوية. ( متتشين1واليتت، تتكون من ستة) 62جهوية ي 

                                                           
يتضمن إستحداث المتتشية العتمة لومتلية، اللصتدر بتلجريدة الرسمية  6892مترس  6المؤرخ ي   92/01المرسوم الرئتس   1
 .6892مترس  20اللصتدرة ب  62د عد

جبتر رتقية وبن لريح آمتل، دور المتتشية العتمة لومتلية ي  مكتيحة التستد، مقتل نشر ي  مجوة البحوث والدراستت القتنونية  2
 .631-636والسيتسية، المجود التتسع العدد األول، ص 

يحدد لصحاحيتت المتتشية العتمة لومتلية، الجريدة الرسمية  8229سلتملر  21المؤرخ ي   838-29المرسوم التنتيذي  3
يؤهل  6888ييتري  8 8 المؤرخ ي  88/39المرسوم التنتيذي . )ألغى احكتم 8229سلتملر  3، اللصتدر تتريخ 02عدد

 (.6888 ييتري  81لتتريخ  60المتتشية العتمة لوتقويم االتقتلصتدي لومؤسستت العمومية، الجريدة الرسمية، عدد 
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والمحوية بمهمة الرتقتبة عوى التسيير  عمومت تقوم المتتشية العتمة لومتلية بملصتلحهت المركزية
المتل  والمحتسل  من خحال رتقتبة الميزانية وسجل حواالت الديع وسجل النتقتت وكيتية 
لرام اللصتقتت العمومية وتنتيذهت، ويقف المتتشون عوى المطتبقة لين الجتنب  استعمتل الموارد، وا 

لواب المخلصلصة لهت ي  الميزانية المحتسل  والواتقع  من خحال مت تم لصريه من نتقتت ي  اال
عن طريق حوالت الديع، وعند إكتشتف أي خول يتم إبحاغ السوطة الولصية بموجب تقرير 
إلتختذ اإلجراءات المحائمة، كمت تعمل المتتشية العتمة لومتلية عوى تقييم اآلداء المتل  لوميزانية 

 . 1وطرق تسيير واستغحال الملصتلح العمومية

ية العتمة لومتلية بملصتلحهت المركزية والمتتشيتت الجهوية آلية مؤسستتية تعمل وبذلك تعد المتتش
وهو مت يجعوهت لإمتيتز أهم  بمكتيحتهعوى الوتقتية من التستد المتل  اإلداري والمستهمة 

الميكتنيزمتت الت  تستهم بطريقة غتير مبتشرة لكن يعتلة ي  تجتيف منتبع جريمة تلييض 
 األموال.

آلليتت مكتيحة التستد اإلداري المتل ، أنشأ المشرع الجزائري تدعيمت المحاسبة:  مجلس -انياث
هيئة رتقتلية لوحد من إنتشتر هذا النوع من الجرائم وتسللهت ي  إهدار المتل العتم، يمترس رتقتبة 
بعدية ذات طتبع إداري وتقضتئ  عوى مختوف ملصتلح الدولة المركزية والهيئتت التتبعة لهت ي  

ليمترس الرتقتبة عوى كتية الهيئتت العمومية مهمت  68922ت لمواردهت المتلية، وأنشت سنة تسييره
كتنت طليعتهت القتنونية ، اال انه تم استبعتد الهيئتت العمومية ذات الطتبع التجتري واللصنتع  

، لتعود الى مجتل 6882ديسملر  20المؤرخ ي   81-82من مجتل رتقتلته بموجب القتنون 

                                                                                                                                                                                           

يتضمن التنظيم المركزي لومتتشية العتمة لومتلية، الجريدة الرسمية  8229سلتملر  21المؤرخ ي   831-29المرسوم التنتيذي 
 .8229سلتملر  3، اللصتدر تتريخ 02عدد

ة العتمة لومتلية يتضمن تنظيم المتتشيتت الجهوية لومتتشي 8229سلتملر  21المؤرخ ي   830-29المرسوم التنتيذي 
 .8229سلتملر  3، اللصتدر تتريخ 02ولصحاحيتتهت، الجريدة الرسمية عدد

 .633جبتر رتقية وبن لريح آمتل، المرجع الستلق، ص  1
 .6892سنة  82المتعوق بمجوس المحتسبة، الجريدة الرسمية عدد  6892مترس  6المؤرخ ي  20-92أنشأ بموجب القتنون  2
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ليتم تتعيل دور  بموجب األمر ، 68801جويوية  63المؤرخ ي   82-80بموجب القتنون رتقتلته 
، ثم تمت ترتقية دور  بتعتبتر  أحد مؤسستت 3ي  إطتر مكتيحة مختوف لصور التستد 2 62-28

الت  تنظم مجوس المحتسبة دستوريت الصبح يمثل  688وويق المتدة  4الرتقتبة ي  الدستور الجديد
لورتقتبة عوى الممتوكتت واألموال العمومية، مهمته األستسية ه  الرتقتبة البعدية  هيئة عويت مستقوة

عوى تسيير أموال الدولة والجمتعتت المحوية والمرايق العمومية، ورؤوس األموال تجترية التتبعة 
لودولة، وهو نص مثير لحاهتمتم اذ يطر  تستؤل حول خضوع أموال المؤسستت العمومية ذات 

تلصتدي، والمؤسستت العمومية ذات الطتبع اللصنتع  والتجتري لورتقتبة البعدية الطتبع اإلتق
  لمجوس المحتسبة لإعتبتر أموالهت التجترية الصول موك لودولة.

ي  انتظتر لصدور القتنون العضوي المنظم لوهيئة نقوم بتلدراسة ويق لوقوانين السترية المتعول 
 هيكوة الهيئة إختلصتلصتهت.

( غرف 9يستعد  نتئب، و ثمتنية) 5يرأس مجوس المحتسبة رئيس المحاسبة:هيكلة مجلس  -1
غرية لحانضبتط ي  مجتل ( غرف ذات إختلصتص إتقويم ، و 8ذات إختلصتص وطن ، وتسعة)

                                                           
حمزة خضري، الوتقتية من التستد ومكتيحته ي  اطتر اللصتقتت العمومية، ديتتر السيتسة والقتنون، العدد الستبع جوان  1

 .698ص، 8268
 المتعوق بمجوس المحتسبة، الجريدة 82-80المعدل والمتمم لوقتنون رتقم  8262أوت  81المؤرخ ي   28-62األمر  2

 .8262لسنة  02الرسمية ، عدد 
وسعيود وعقون شراف، واتقع التستد ي  الجزائر وآليتت مكتيحته، مجوة البحوث اإلتقتلصتدية والمتلية، المجود الختمس سترة ل 3

 .181، ص 8269العدد األول، جوان 
، 8282نويملر  6بتلصدار التعديل الدستوري الملصتدق عويه ي   وقالمتع 008-82من المرسوم الرئتس   690المتدة  4

تنص: تكوف المؤسستت الدستورية وأجهزة لرتقتبة ي  التحقيق ي  مطتبقة العمل التشريع  والتنظيم  لودستور، ،  المرجع الستلق
  .وي  كيتية استخدام الوستئل المتدية واألموال العمومية وتسييرهت

 من التعديل الدستوري، المرجع الستلق. 1يقرة  688سنوات تقتلوة لوتجديد مرة واحدة، المتدة  0يعينه رئيس الجمهورية لمدة  5
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، ييمت تنقسم هذ  الغرف الى يروع، ويمترس دور النيتبة العتمة ييه مت تسيير الميزانية والمتل 
 .1يطوق عويه نتظر عتم

يعمل مجوس المحتسبة ي  إطتر مهتمه الرتقتلية عوى محتربة : سبةاحمجلس المصالحيات  -2
كل اشكتل الغش والممترستت غير القتنونية المتسة بتألنظمة والنزاهة والت  توحق ضررا 

 وله ي  هذا اإلطتر نوعين من أنواع الرتقتبة: ،2بتألمحاك العمومية
لمواردهت المتدية  الهيئتت اإلدارية العموميةمن حسن إستعمتل  أين يقومذات الطابع اإلداري:  - أ

سيمت النتقتت المسجوة ي  ميزانيتتهت السنوية ومطتبقتهت مع تقواعد المحتسبة العمومية، ويقوم 
حتى لتقييم أنظمة الرتقتبة والتدتقيق الداخوية لوهيئتت العمومية ويقدم تولصيتت لخلصوص 

 .3التغييرات الواجب إدراجهت
يتمتع مجوس المحتسبة لإختلصتص ذات طتبع تقضتئ ، من خحال  ذات الطابع القضائي: - ب

 لصحاحيتت المسنودة له لتوتقيع غرامة متلية عوى المسيرين العمومية الثتلت تقلصيرهم ي  التسيير
، المعدل والمتمم 82-80من القتنون  86ومختلتتهم لحاحكتم التشريعية والتنظيمية ويق المتدة 

الت  تشكل طتبعت جزائيت مع إرستل الموف الى النتئب العتم  له إخطتر وزير العدل بتلوتقتئعأو 
 .4المعدل والمتمم 82-80من تقتنون  83المختص إتقويميت ويق المتدة 

 

 

                                                           
، الجريدة الرسمية المحدد لونظتم الداخو  لغرف مجوس المحتسبة 6880نويملر  82المؤرخ ي   133-80المرسوم الرئتس   1

يحدد اختلصتص عموهت حسب القطتعتت والنشتطتت )مثحا الغرية األولى تختص  ،6880نويملر  81لصتدرة لتتريخ  38عدد 
 -https://www.ccomptes.dz/arبقطتع المتلية(، لمزيد من التتلصيل أنظر: 

نويملر  28المجود الستدس، العدد ور مجوس المحتسبة ي  حمتية المتل العتم، مجوة لصوت القتنون، حرمل خديجة، د 2
 .6119، ص8268

 .613المرجع نتسه، ص 3
 .698خضري حمزة، المرجع الستلق، ص 4

https://www.ccomptes.dz/ar/%d8%ba%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9/
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 الجزائر في مكافحة تبييض االموالالفصل الثاني: تقييم إستراتيجية 

الى تقييم تقتس يعتلية المنظومة التشريعية والمؤسستتية ي  الدول لمكتيحة تلييض األموال 
لخلصوص استغراق األيعتل الت  يتم تكييتهت  ،القواعد القتنونية الت  وضعتهت السوطتت التشريعية

عوى انهت غسيل لألموال، والقواعد اإلجرائية األخرى الت  تنظم مستئل تعقب وتجميد وملصتدرة 
الى ذلك   يحتول المجرمين اضتتء اللصبغة الشرعية عوى طتبعهت االجرام ، ضف األموال الت

نظم الرتقتبة ي  القطتع الملصري  والمهن غير المتلية عوى العمويتت االتقتلصتدية الت  تحوم 
ويعتلية نظم اإلخطتر الى هيئتت الرتقتبة، ليلصل التقييم الى  ،حولهت شلهة تلييض االموال

 ميكتنزمتت التعتون المحو  والدول ، من خحال تبتدل المعوومتت وتسويم المجرمين.

لية الدول ي  التطور العوم  ي  مجتل معين من تقلل المنظمتت الدولية المنشتة تقتس يعت
لغرض خوق التوازن ي  التنتيس العتلم ، وه  أدوات لرزت من تقلل التنظيم الدول  كوسيوة 
لوتتتوض والتعتون عوى موضوعتت ذات الملصوحة المشتركة لين األمم، اين تم كذلك إنشتء 

(، التحكيم الدول  )تقضية األلبتمت م6960مؤتمر واستتتليت مثتلهت )وستئل المؤتمرات الدولية 
، وتعد مجموعة العمل 1م( والمنظمتت الدولية6901م(، الوجتن الدولية) لجنة الدانوب 6938
منظمة دولية حكومية أنشتت بغرض تطوير التعتون والتطليق السويمة لومعتيير الدولية  2المتل 

األموال، وتعد الجزائر عضوا مؤسست ي  مجموعة العمل المتل   المعدة ي  مجتل مكتيحة غسيل
، وتشترك يرق العمل والتقييم الت  تلصدر تقترير تقييم لمنطقة الشرق األوسط وشمتل أيريقيت

أنظمة مكتيحة غسيل األموال لودول، وتليتن منتطق الخول ييهت لتلصحيحهت، وخضعت الجزائر 
ت بعد التطرق الى لمحة عن المنظمة ي  المبحث الى التقييم عوى مرحوتين، سوف نتلصوه

 األول، ثم ي  المبحث الثتن  نتطرق الى تقييم نظتم مكتيحة غسيل االموال ي  الجزائر.

                                                           
-61هبة دمحم العين  وآخرون، المنظمتت الدولية واإلتقويمية، دار الحتمد لونشر والتوزيع، عمتن األردن، لدون سنة نشر، ص 1

69. 
 سواء مجموعة العمل المتل  الت  مقرهت بتريس أو مجموعتت العمل المتل  اإلتقويمية المنشأة.  2



الجزائر في مكافحة تبييض ألاموال سياسةالباب الثاني:   

 

343 
 

 شمال إفريقيا الشرق األوسط و المبحث األول: مجموعة العمل المالي لمنطقة 

تكتحات إتقويمية تهدف الى تقوية الروابط لين الدول الت   ةأنتجت الحروب العتلمية األولى والثتني
بموجب ميثتتقهت  ،6800مترس  88الت  انشتت لتتريخ  تضمهت، ومنهت جتمعة الدول العربية

تعهد الدول عوى عقد إجتمتعتت دورية لتطوير التعتون ي  مختوف المجتالت منهت األمن  
مكتيحة الجريمة المنظمة لوجه عتم و محتربة  لم تقتلصر جهود المنطقة العربية ي والقضتئ ، و 

الت  تخص هذ   2وعقد المؤتمرات 1عوى إلصدار االتتتتقيتت لوجه ختص، تلييض االموال
األيعتل أو الجرائم المؤدية اليهت، لل إمتدت الجهود الى إنشتء منظمة إتقويمية تعنى لتطوير 

من المنظمتت اإلتقويمية والدولية غيرهت التعتون والدراستت حول غسيل األموال ي  المنطقة، وك
تنتولت مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت موضوع مكتيحة تلييض 

عدة أهمهت التديقتت المتلية الكليرة الت  ألصبحت تعريهت المنطقة  العتبتراتاألموال ي  المنطقة، 
وجعوت من بعض المنتطق مراكز متلية كلرى، ونقلصد لذلك اإلمترات العربية المتحدة، كمت ان 
دوال كلرى تستقطب رؤوس أموال واستثمترات أجنلية ي  شتى الميتدين كتلمموكة العربية 

دول ألصبح اإلنتتق العتم ييهت كليرا نظرا لوموارد المتلية  السعودية وتقطر وملصر والجزائر، وه 
الت  تتوير عويهت من تلصديرهت لوثروات اللترولية، حركية متلية يتبعهت نمو القطتع اللنك  

بتلموازاة مع هذا اإلنتعتش، وتشكل مركزا لخطر تغوغل األموال غير المشروعة  والخدمتت المتلية
ركية االتقتلصتدية من أجل تغيير اللصتة والطليعة الجرمية الى متل الى هذ  اللودان الستغحال الح

    مشروع.

                                                           
الختلصة بمكتيحة غسيل األموال تونس االتتتتقية العربية  :مثتلهت بوه  إتتتتقيتت لصتدق عويهت مجوس الوزراء الداخوية العر  1

اإلتتتتقية العربية لمكتيحة  -8260اإلتتتتقية العربية لمكتيحة اإلتجتر غير المشروع بتلمخذرات والمؤثرات العقوية  – 6880
 (.801) لمزيد ممن التتلصيل أنظر حستن علدالسحام، المرجع الستلق، ص 6889اإلرهتب 

لخلصوص المنتجتت والخدمتت  8226مؤتمر عمتن بتألردن سنة  –المنعقد لتونس  6881مثتلهت: مؤتمر التعتون األمن   2
 (.803) لمزيد ممن التتلصيل أنظر حستن علدالسحام، المرجع الستلق، ص والمتليةالملصريية 
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 المنظمة لمحة عامة عن لمطلب األول: ا

ي   مختطر الجريمة المنظمة بشكل عتم وظتهرة تلييض األموال بلصتة الختلصةان إتستع 
 BCCI الدول  والتجترة االئتمتن لنك، سيمت بعد يضيحة منطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت

ستخدامهت ي  تمويل اإلرهتب  ذلكمختطر ت ، تطولالذي تورط ي  غسيل أموال زعمتء عرب وا 
والرتقتبة  ،بتلمنطقة الى تطليق االتتتتقيتت الدولية لخلصوص معتيير الشتتيية ي  تسيير اللنوك

عريت  ذ انه وبحسب تقديرات لصندق النقد الدول إ ،1عوى األموال الضخمة الت  تموكهت المنطقة
سللهت وجود تديقتت متلية خترج االطر الملصريية أو  ،المنطقة إرتتتعت ي  نسب غسيل االموال

بتألحرى غير مشروعة، وكتنت المموكة العربية السعودية منتلصف التسعينيتت أولى دول منطقة 
الشرق االوسط وشمتل إيريقيت الت  عموت عوى محتربة تحويل رؤوس األموال ي  السوق 

وجعوه يمر علر وستئل الديع والتحويل اللنكية التقويدية منهت والحديثة، بشكل يجعل  ،السوداء
 .2مجتل الرتقتبة عوى التديقتت يتسع وينقص هتمش تلييض هذ  األموال

عموت دول شمتل إيريقيت والشرق األوسط عوى تنسيق الجهود ييمت لينهت من من أجل هذا وذاك 
اجل تطليق تقرارات األمم المتحدة ي  المنطقة لخلصوص هذا المجتل، سيمت منهت تولصيتت 
المجموعة الدولية لوعمل المتل ، وهذا بغية الولصول الى إكتستب الدول العربية أنظمة يعتلة 

والحد منه، بحيث يتحاءم هذا النظتم مع القيم الثقتيية واألطر لخلصوص محتربة تلييض األموال 
، حسب النظتم القتنون  الذي يرضيهتالدستورية لدول المنطقة العربية، وكل دولة عوى حدى 

من خحال الترعين المواليين   وأنشأت منظمة تعنى بمحتربة تلييض األموال والوتقتية منه، نحتول
 )الترع األول( وعموهت ي  مكتيحة تلييض األموال )الترع الثتن (.  هتإلقتء الضوء عوى التعريف ل

                                                           
1
 Yael Sara Simon, Money Laundering the Middle East: EXPOSING THE ROLE OF 

FINANCIAL INSTITUTIONS IN TERROR FINANCING, LL.M Dissertation – International 

Business Law, 26th December 2018, university of Liverpool, page 110  
2
 George Abed, Des réformes économiques et sociales rapides, meilleur gage d’espoir pour le 

Moyen-Orient, Fonds monétaire international, VOLUME 31, NUMÉRO 16,9 septembre 2002, 

page 1110  
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  الفرع االول: التعريف بالمنظمة

واضحة عن المنظمة كتن لزامت التطرق ي  النقتط التتلية الى نشأة لصورة من أجل إعطتء 
ثم الى هيتكل  ،ثم الى األهداف الت  أنشتت المجموعة من أجوهت) ثتنيت( ،)أوال( المجموعة

 المنظمة)ثتلثت(.

وعضو  إتقويمية من طليعة مجموعة العمل المتل  الدولية ه  منظمة نشأة المجموعة: -أوال
مشترك ييهت، ويطوق عويهت تسمية الدرك  العتلم  المكوف بتلتخطيط وترتقية االستيراتيجية 

 .GAFI 1العتلمية لمكتيحة تلييض األموال المعروية بمختلصر

مجموعة العمل المتل  لدول الشرق األوسط وشمتل إيريقيت بموجب اتتتق عقد  وزراء أنشتت 
، واتخذت 8220نويملر  12دولة ي  البحرين، ي  االجتمتع الوزاري المنعقد ي   60حكومتت 

، 2تعد هيئة طوعية ومستقوة عن أية منظمة دولية اخرى ، و من العتلصمة المنتمة مقرا لوهيئة
ولقيت تقلوال نسليت لدى دول منطقة  8221 أكتوبرمنظمة بشكل رسم  ي  يكرة إنشتء ال طرحت

أين  8220وانطوقت المشتورات والوقتءات الرسمية الى غتية جويوية  الخويج ي  بتدئء األمر،
سبقهت أربع إجتمتعتت أولية ، 3البحرين-تلوورت التكرة والهيكل وتقرر عقد إجتمتع المنتمة

لمنتتقشة يكرة انشتء  8221األول كتن بمدينة ستوكهولم ي  أكتوبر ،إلنشتء المجموعة
الذي شهد حضور ممثوين عن منطقة شمتل  8220جتنت  المنتمة ي  المجموعة، تبعه اجتمتع 

شهدت العتلصمة بتريس اجتمتع الدول لمنتتقشة المسودة األولية  8220إيريقيت، وتق  ييتري 
االتتتق لين الدول عوى تحديد موعد  8220يوية لمذكرة التتتهم، ليتم لنتس المكتن ي  جو 

، وتم حينهت تعيين ممثل دولة للنتن رئيست لومجموعة، وممثل دولة ملصر نتئبت انطحاق المجموعة

                                                           
1
 Djazira MEHDI, Op-cit, page 148. 

2
 http://www.menafatf.org/ar/about , consulter le 07/10/2020 à 15 :34. 

 .3، ص8261مينتيتتف، التقرير السنوي الثتن  عشر لمجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، سنة   3

http://www.menafatf.org/ar/about
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، عوى ان تتولى كل دولة دورهت ي  رئتسة ونيتبة 8261له لمدة سنة واحدة لدءا من سنة 
 .1يةمية الهتشالمجموعة حسب ترتيلهت األلجدي لدأ بتلمموكة األردن

حمتية إتقتلصتدات الدول من  تتركز أهداف المنظمة بلصتة عتمة عوىأهداف المجموعة: -ثانيا
عددت المتدة األولى من ، ولقد 2تلييض األموال، وتحسين تدالير التعتون والتنسيق مت لين الدول

 :3األعضتءيقهت من خحال تعتون الدول عمل المجموعة عوى تحقتاألهداف الت  مذكرة التتتهم 

ل وتمويل تلن  وتنتيذ تولصيتت مجموعة العمل المتل  الدول  ي  مجتل تلييض األموا -
 .08اإلرهتب وانتشتر التسوح، اي المعتيير الدولية الت  تضمنتهت التولصيتت 

تتتتقيتت األمم المتحدة وتقرارات مجوس األمن ي  نتس المجتل. -  تلن  والتنتيذ معتهدات وا 
لين أعضتءهت، أو مع المنظمتت والهيئتت اإلتقويمية والدولية، لتعزيز  التعتون والتنسيق ييمت -

 اإللتزام بتلمعتيير الدولية.
العمل المشترك لتحديد الموضوعتت المرتبطة بموضوع تلييض األموال، وتبتدل الخلرات ييمت  -

 لينهت والعمل عوى إيجتد الحوول لومعوتقتت.
القيم ال وتمويل اإلرهتب بمت ال يتعترض مع إتختذ التدالير الحازمة لمكتيحة غسيل األمو  -

 .الثقتيية لودول األعضتء وأطرهت الدستورية ونظمهت القتنونية

كمت تقوم المنظمة لإلصدار دوريت التطليقتت األحسن ي  مجتل مستعدة دول المنطقة ومرايقتهت 
  .4الدوليةي  إتختذ التدالير التعتلة ي  مكتيحة تلييض األموال والمطتبقة لومعتيير 

 

                                                           
، 8220-8220 المنتمة مموكة البحرين، مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل ايريقيت، التقرير السنوي األول 1

 .62ص 
2
 Djazira Mehdi, Op-cit, page001. 

 .6من مذكرة التتتهم، المرجع الستلق، ص 6المتدة  3
4 Djazira Mehdi, Op-cit, page150-151. 
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 الفرع الثاني: هياكل المجموعة

من جهتزين همت األوسط ودول شمتل ايريقيت  الشرق لمنطقة  تتكون مجموعة العمل المتل  
 اإلجتمتع العتم والسكريتترية.

النواة ي  الهيكل التنظيم  لومجموعة، يتشكل من المندوبين  هو الجهة اإلجتماع العام:-أوال
الدائمين المعينين من تقلل الدول األعضتء، وهم إطترات أو كتتءات لهم خلرة ي  مجتل غسيل 

وهو الهيكل المسؤول عن إتختذ القرارات وتنتيذهت، ويجتمع األموال ومكتيحة تمويل اإلرهتب، 
 :1تقل لوقيتم بتلوظتئف التتليةأعضتؤ  مرة واحدة ي  السنة عوى األ

جراءات المجموعة. -  تسطير تقوانين وا 
 التلصديق عوى التقرير السنوي والميزانية وسيتسة العمل المقلوة، وكذا المدتقق لوحستبتت. -
 تعيين السكرتير التنتيذي وهيكوة السكرتترية العتمة. -
 النظر ي  عضوية األعضتء الجدد والمراتقلين. -
 الدول بمعتيير المجموعة من خحال دراسة تقترير التقييم المشترك.معتينة مدى التزام  -
تحديد إحتيتجتت الدول التنية والتقنية وتقديم المستعدات لهت بتلتعتون مع المجموعتت  -

 االتقويمية والدولية األخرى.

تضم ي  عضويتهت مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل ايريقيت يتن لإلشترة 
  ستة شروط لحانضمتم. 2من مذكرة التتتهم 1، وتشترط المتدة الدائمون والمراتقلون  األعضتء

اضتية الى انتمتء العضو الى منطقة شمتل إيريقيت  شروط العضوية في المجموعة:-1
والشرق األوسط، يشترط ي  طتلب االنتمتء حيتزته تشريع وطن  متعوق بتلوتقتية ومكتيحة 

                                                           
 .60المرجع نتسه، ص  1
تتتهم لين حكومتت الدول العربية األعضتء ي  مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل أيريقيت من أجل مذكرة  2

مكتيحة غسل األموال وتمويل اإلرهتب، تم التوتقيع عويهت ي  المنتمة بمموكة البحرين ي  االجتمتع الوزاري الذي عقد يوم 
 بتلمنتمة البحرين. 8261نويملر  81، وعدلت من االجتمتع العتم الثتمن لومجموعة ي  يوم الثحاثتء 8220يملر نو  12الثحاثتء 
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وبتتلصيل أدق أن يحوز طتلب اإلنضمتم تشريعت يجرم ايعتل تلييض األموال  ،1تلييض األموال
استنتدا الى نص  تتق  الشروط، وتضتف لهت ب2أو أنه بلصدد إتختذ خطوات إللصدار التشريع

 ي : نوخلصهت من مذكرة التتتهم 1المتدة من المتدة 

، سيمت منهت هممن مذكرة التتت 6المجموعة كمت هو منلصوص عويه ي  المتدة  فتقلول أهدا -
 .اإلشتراك ي  أعمتل االجتمتع العتم لخلصوص التقييم المشترك وأعمتل أخرى 

الموايقة عوى المستهمة ي  الموازنة ويقت لقيمة المستهمتت الت  يقرهت اإلجتمتع العتم  -
 لومجموعة.

تقديم طوب العضوية مبتشرة رئيس المجموعة عن طريق السكريتترية والذي يحيل طوب  -
 الى كتية األعضتء.االنضمتم 

تقرارات العضوية اللد ان توايق ييهت كتية الدول األعضتء خحال اإلجتمتع العتم الموال   -
 يوم من تتريخ لرمجة عقد، واال كتن ي  االجتمتع الموال . 82لطوب العضوية اذا تقدم تقلل 

عضوية من مذكرة التتتهم الى تقلول  0وبخلصوص عضوية األعضتء المراتقلون تذكر المتدة 
الدول والمنظمتت الدولية واإلتقويمية بشرط دعمهت أهداف المجموعة، وتتخذ تقرارات العضوية 

 . 3لنتس النسق الستلق ي  عضوية الدول

 :يننوععوى وهم ، تقسيم جتء به تقرير مذكرة التتتهم وهوأصناف أعضاء المجموعة: -2

 12وهم األعضتء المؤسسون الذين وتقعوا عوى مذكرة اإلنشتء ي  تتريخ  األعضاء الدائمون:-أ
عضوا  60عند التأسيس  األعضتء الدائمون  لوغأو األعضتء المنضمون الحقت،  8220نويملر 
 والجمهوريـة البحـرين، ومموكة المتحدة، العربية اإلمترات ودولة الهتشمية، األردنية المموكةوهم: 

 والجمهورية الـسعودية، العربيـة والمموكـة الشعلية، الديمقراطية الجزائرية والجمهورية التونسية،
                                                           

1
 Djazira MEHDI, Op-cit, page 1510 

 .809علد السحام حستن، المرجع الستلق، ص 2
 .1-8بتقراتهت من مذكرة التتتهم، المرجع الستلق، ص  0و 1لوتتلصيل أكثر اجع المواد  3
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 وجمهورية الولنتنية، والجمهورية الكويت، ودولة تقطر، ودولة عمتن، وسوطنة السورية، العربية
 .اليمنية والجمهورية المغربية، والمموكة العربية، ملصر

جمهورية العراق والجمهورية االسحامية انضم الى المجموعة كل  8220ديسملر  16الى غتية 
 8221الموريتتنية الوتين انضمت بلصتة عضو دائم ي  سلتملر من نتس السنة، وي  سنة 

توالى ييمت بعد انضمتم الدول ، لت1انضمت جمهورية السودان الى المجموعة ي  اإلجتمتع العتم
 ودولة جيلوت  وليليت دولة وعضو دائم بعد انضمتم كل من دولة اللصومتل 86 عددهتليلوغ 

  .82602ودولة يوسطين ي  أيريل 

، وهم الدول والمنظمتت الدولية واإلتقويمية الت  تدعم أهداف المنظمة االعضاء المراقبون:-ب
لوغ عدد األعضتء المراتقلون ي  مجموعة  8261تقلول انضمتم دولة استراليت ي  أيريل  بعد

نذكرهم عوى الترتيب: عضوا،  61العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت 
 –اللصندوق الدول   –الواليتت المتحدة األمريكية  –المموكة المتحدة  –الجمهورية الترنسية 

مجموعة  –مجموعة العمل الدول   –س التعتون لدول الخويج العربية مجو –اللنك الدول  
 –منظمة الجمترك العتلمية  –مجموعة آسيت والمحيط الهتدئ  -إسبتنيت مموكة –اجمونت 

مجموعة العمل المتل  األوروآسوية لمكتيحة غسيل األموال وتمويل  –لصندوق النقد العرب  
 .3أستراليت –ية ألمتنيت المتحدة جمهور  –هيئة األمم المتحدة  –اإلرهتب 

أهم المنظمتت الدولية  منأعضتء  8تنضمتم لومنظمة بنشير الى إهتمتم المجموعة الدولية 
     مكتب األمم المتحدة لمكتيحة المخذرات والجريمة.أهمهت ، التأسيسكأعضتء مراتقبة عند 

اإلدارية والتقنية لومجموعة، وخص مهتم السكرتترية ي  األدوار تتالسكريتارية العامة: -ثانيا

                                                           
 .62، المنتمة مموكة البحرين، ص8221مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل ايريقيت، التقرير السنوي الثتن ، 1
سنة  المنتمة مموكة البحرين، ، التقرير السنوي الثتن  عشر،مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل ايريقيت 2

  .9، ص8261
 المرجع نتسه. 3
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وتم اإلتتتق ي  مذكرة التتتهم واإلنشتء عوى جعل مقرهت لدولة البحرين بعتلصمتهت المنتمة، 
 :1ويمكن ان نوخص الوظتئف المكوتة لهت ي 

تعد التقرير المتل   الشأنخطة عمل اإلجتمتع العتم السنوي لومجموعة، وي  هذا  إعداد -
 والسنوي لمنتتقشته والملصتدتقة عويه.

تقديم تقترير التقييم الى الرئتسة واألعضتء المكوتين بتلمراتقبة لقيتس مدى التقدم، وكذا  -
 تنسيق جهود التقييم المشترك.

الوتقوف عوى ضبط احتيتجتت الدول ييمت يتعوق بتلتدريب والمستعدة التنية وتنسيق التعتون  -
 واإلتقويم  لحلصولهت عوى ذلك.الدول  

التنسيق مع المنظمتت الدولية األخرى الت  تعن  بموضوع مكتيحة تلييض األموال وتمويل  -
 جتمتع العتم.لتدارسهت ي  اال اإلرهتب، وجمل المعوومتت والتطورات الدولية ي  الموضوع

ط وشمتل إيريقيت تجدر وكمت سلق اإلشترة اليه ان مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوس
منظمة مستقوة عن أي كيتن آخر، سواء ي  عموهت أو ي  ميزانيتهت وتمويوهت، إذ تعتمد عوى 
مستهمتت أعضتءهت طبقت لمذكرة التتتهم واإلنشتء، وكتنت دولة البحرين تحموت ملصتريف 
ن سيرورة السكرتترية ي  اإلطتر المعقول ي  السنوات الخمس األولى لعمل المجموعة لدءا م

 . 82202سنة 

 

 

 

 
                                                           

 .60، التقرير السنوي األول، المرجع الستلق، صمجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل ايريقيت 1
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 المنظمة عمل: الثاني المطلب

نشتط منظمة مجموعة العمل المتل  لمنطقة شمتل إيريقيت والشرق األوسط مبتشرة بعد  إنطوق
ي  مقر  8220أيريل من سنة  68و 66تأسيسهت، بعقد مؤتمر اإلجتمتع العتم األول ي  

المنظمة بتلعتلصمة المنتمة بتلبحرين، ضم اإلجتمتع األعضتء المؤسسين والمراتقلين بممثويهم ي  
تلييض األموال، وتنتولوا أهم المواضيع المتعوقة بتلموضوع  ير ي  مجتل وخل 82لصورة حوال  

وكيتية تعزيز إلتزام الدول األعضتء بتلمعتيير الدولية وتبتدل الخلرات مع الدول األجنلية 
جراءات عموهت،  والمراتقبة، وعمل اإلجتمتع العتم االول عوى وضع النظتم الداخو  لومنظمة وا 

 .1وانشتء يرق العمل والوجتن وموازنة المجموعة 8220ووضع خطة عمل لسنة 

تعتمد مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت ي  عموهت عوى آليتين تم 
انشتؤهمت ي  اإلجتمتع األول بتلمنتمة، وهمت يرق العمل والوجتن، إذا لنتس االجتمتع الذي تقرر 

كرتترية وتويير اإلطترات ذات لومجموعة وهيكوة الس ظتم الداخو ييه التركيز عوى تأسيس الن
الكتتءة العتلية لوعمل، تقرر انشتء يريق عمل ختص بتلتقييم المشترك يضم ممثوين عن ستة 

، ومراتقلين من لصندوق النقد الدول  ملصر -الكويت-سوريت -السعودية –تونس –لودان: الجزائر
شتت كذلك يريق عمل ختص بتلتطليقتت ، وأنGAFIواللنك الدول  ومجموعة العمل المتل  

اليمن،  -المغرب -للنتن -البحرين -والتدريبتت يضم كذلك ممثوين عن خمس دول: اإلمترات
وكذا مراتقلين دوليين من لصندوق النقد الدول  واللنك الدول  واالمم المتحدة ممثحا ي  مكتب 

عمل أنشتت لجتن عمل ثحاث االمم المتحدة لمكتيحة المخذرات والجريمة، واضتية الى يرق ال
 -اإلمترات-تهتم بتلموضوعتت ذات الطتبع المهم لومنطقة: لجنة الحوالة )ممثوين عن األردن

تقطر( لجنة  -الكويت -ية )ممثوين عن االمتراتدملصر( لجنة نتتقووا األموال النق -الجزائر
عقد إجتمتع  ملصر(، وتم -الكويت -السعودية-الجمعيتت الخيرية )تضم ممثوين عن اإلمترات

ة التولصيتت شي  ليروت للنتن تم خحاله منتتق 8220سلتملر  83و 81عتم ثتن  لومجموعة ي  
                                                           

 .63قرير السنوي األول، المرجع الستلق، ص، التمجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل ايريقيت 1
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وا عتمدت األوراق البحثية الت  خولصت  ،والنتتئج الت  تم عرضهت من تقلل يرق العمل والوجتن
لجنة اليهت  كل لجنة ونشرت عوى موتقعهت اإللكترون  تقرير الختص لجنة الحوالة ولجنة النقد و 

 .1الجمعيتت الخيرية

من خحال يرق العمل والوجتن لإعتبترهمت الوستئل  ةسوف نتطرق الى آليت  عمل المجموع
القتنونية المعتمدة من تقلل اإلجتمتع العتم لومنظمة ي  أداء أهدايهت المنلصوص عويهت ي  مذكرة 

كتمتل األعضتء ال¾ عوى ضرورة حضور  62التتتهم، هذ  األخيرة اشرطت ي  المتدة 
ويشترك األعضتء النلصتب القتنون  ي  القرارات المتخذة سيمت منتتقشة تقترير التقييم المشترك، 

 0يقرة  62المراتقلون ي  النقتشتت من دون امتحاكهم حق التلصويت، كمت نشير الى ان المتدة 
 1-1من مذكرة التتتهم اكدت عوى اشتراط حضور كتية األعضتء ي  التلصويت عوى اللنود: 

المتعوق لتمويل نشتطتت  6-0المتعوق بعضوية المراتقلين،  0-0لمتعوق بتلعضوية الدول، ا
 .2المتعوق لتعديل مذكرة التتتهم 61المتعوق لتعويق عضوية دولة،  8و6-60المجموعة، 

 الفرع األول: التقييم المشترك

من مذكرة التتتهم بتقرتيهت األولى والثتنية، تحت مسمى التقييم  66المتدة  عوى هذ  آليةنلصت  
السكرتترية وتوتزم جميع الدول  سطر المتبتدل، واكدت ان المنظمة تعد لرنتمجت مستمرا ت

وطوب المستعدة ي  هذا الشأن من الدول  ،3بتلمشتركة ييه، كمت توتزم الدول لتويير المقيمين
 .4لصتة العضو المراتقبوالمنظمتت الت  لهت 

 8220يدير عموية التقييم المتبتدل أو المشترك يريق عمل تم تأسيسه ي  اإلجتمتع األول سنة 
لخلصوص اتتتتقهت مع  يعمل عوى تقييم النظم القتنونية لودول ،-سلق التطرق لذلك -لومجموعة

                                                           
 .68-69، صنتسه المرجع 1
 مذكرة التتتهم، المرجع الستلق.  61و 60و 0و 0و  1لوتتلصيل أكثر اجع المواد  2
 المقلصود بتلمقيمين هم الخلراء ي  مجتل مكتيحة تلييض األموال الذين لإمكتنهم القيتم بعمويتت التقييم بكتتءة ويعتلية. 3
 .3من مذكرة التتتهم، المرجع الستلق، ص 66لوتتلصيل أكثر راجع المتدة  4
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يريق العمل  ، ويلدأ سريتن العمل بتللرنتمج واجتمتعتتGAFIتولصيتت مجموعة العمل المتل 
وبرمجة تقييم دولتين أو ثحاث كل سنة،  ينتدب مجموعة  8221التقييم المتبتدل ي  أيريل 

خلراء لعموية التقييم  بحيث يكوف أربعة خلراء متخلصلصين ي  مجتل مكتيحة غسيل االموال 
من اجل يحص التشريعتت المتعوقة بتلمكتيحة وتمويل اإلرهتب، وتقديم التولصيتت لخلصوص 

الخول لتتتديهت، ويتم منتتقشة هذ  التقترير الت  يعدهت يريق العمل ي  اإلجتمتع العتم  مواطن
 .1لومجموعة من أجل الملصتدتقة عويهت ونشرهت ي  الموتقع اإللكترون 

عد متسبقهت عموية مأل الدول إلستليتن التقييم التتلصيو  ال يتضمن التقييم المشترك جوالت تقييم،
الجولة األولى الوتقوف عوى مدى يعتلية  انيةوتشمل الزيترات الميدلل المنظمة، نموذجه من تق

ومطتبقة القوانين ومطتبقتهت لوتولصيتت الدولية ويطوق عويهت عموية التقييم المتبتدل، وي  جولة 
ثتنية تقوم المنظمة عن طريق اإلجتمتع العتم ويريق العمل تتبع تقيتم الدول بتإلجراءات 

دول الت  خضعت لوتقييم المتبتدل لخلصوص أوجه القلصور وتسمى التلصحيحية الت  أتقتمتهت ال
لتقترير المتتبعة او عموية المتتبعة، وتويهت كل عتمين عموية المتتبعة ي  مرحوة مت يسمى 

تحتيز لودول لريع من مستوى التزامهت بتلمعتيير الدولية ي  مجتل تلييض ي  عموية  ،التحديث
 .2األموال

  قتإتت: اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة التفصيلي حول/المشترك التقييم استبيان -أوال

وهو استليتن التقييم المشترك،  دليلعوى انشتء  8220جويوية   20مجموعة العمل المتل  ي  
أين تلصف ، تقلل زيترة يريق العملالتدالير السترية  ةعبترة عن نموذج تقدم من خحاله الدول

المقّيمين ي  إجراء  وذلك لهدف مستعدة نتيذهتالت  تنوي تالمحققة وكذا اإلجراءات والنتتئج 
 .التقييم

                                                           
 .12، التقرير السنوي الثتن  عشر، المرجع الستلق، ص  مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل ايريقيت 1

2
 http://www.menafatf.org/ar/mutual-evaluations-follow, consulter le 15 octobre 2020 à 15 :40.  
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أشهر تقلل تتريخ المحدد  0يرسل اإلستليتن الى الدول العضو محل الزيترة الميدانية لتريق العمل 
 ريقت  ملزيترة، وتقوم الدولة بترجتعه ي  أتقلصى وتقت ممكن عوى اتقلصى تقدير شهرين تقلل الزيترة، 

يحتوي عمومت لصتحة ،و  11عوى  ، ويحتوي االستليتناللصوة ذات والووائح القوانين من لنسخ
 : 1عوى النقتط التتلية

 القسم األول
 معوومتت عتمة عن الدولة واتقتلصتدهت. -6
الوضع العتم لغسيل االموال ومكتيحة تمويل  -8

اإلرهتب ) الجرائم الت  تعتلر ملصدرا لوجريمة، 
القضتيت واإلدانتت، والطرق الشتئعة ي   إحلصتئيتت عن

 .الغسيل(
 والمهن واألعمتل المتل  القطتع عوى عتّمة نظرة -1

 ي  الوارد تعريتهت المحددة )حسب المتلية غير
 األربعين(. التولصيتت

 الت  واآلليتت التجترية القوانين عوى عتّمة نظرة -0
 القتنونية. والترتيبتت االعتبترية الشخلصيتت تحكم
 األموال غسل منع استراتيجية عوى عتّمة نظرة -0

  اإلرهتب. وتمويل
 األموال. غسل مكتيحة وأولويتت إستراتيجيتت  - أ
 األموال. غسل لمكتيحة المؤسس  اإلطتر - ب
 واإلجراءات. السيتستت عوى عتمة نظرة -ج
 األخير. المشترك التقييم منذ المحرز التقدم -د

 القسم الثاني
  (8220منهجية يتضمن اإلجتبة عن معتيير )
 8و 6الولصف والتحويل االخص بتلتولصية  -6

 المتعوقة لتجرم غسل األموال.
ملصتدرة متحلصحات الجريمة وتجميدهت وضبطهت  -8

 (1)التولصية 
 :السوطتت -1
 81وحدة المعوومتت المتلية ووظتئتهت )التولصيتت  - أ

 (.18و 12و
سوطتت إنتتذ القتنون واالدعتء وسوطتت مختلصة  - ب

واالدعتء ي  الجرائم، إطتر التحقيق  –أخرى 
 12و 89و 83والملصتدرة والتجميد )التولصيتت 

 .(18و
اإليلصت  علر الحدود )التولصية  اإلتقرار أو - ج

 .(الختلصة التتسعة

                                                           
عوى الستعة  8282أكتوبر  61التتلصيو  حول مكتيحة غسل األموال وتمويل اإلرهتب، حمل لتتريخ  استليتن التقييم المشترك 1

 http://www.menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publicationsمن الموتقع:  60:22
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 الثالث القسم
 المؤسستت المتلية ( -) التدالير الوتقتئية

مختطر غسيل االموال وتمويل اإلرهتب ) تخص -6
 وتسليب ذلك(.تطليق عدم تنتيذ الدولة تدلير معين 

العنتية الواجبة وتشمل تدالير العنتية المكثتة أو  -8
 (.1-0المختتة )التولصيتت 

، (2ألطراف الثتلثة وجهتت الوستطة )التولصية ا-0
 ولصف وتحويل تدخل طرف خترج  ي  تدالير العنتية.

تقوانين السرية أو التكتم ي  المؤسستت المتلية -4
 .(4)التولصية 

لسجحات والتحويحات اللرتقية تاالحتتتظ بتقواعد -0
 .والتولصية الختلصة الستبعة( 05)التولصية 

 :العمويتت غير المعتتدة والمشلوهة وعمويتت أخرى -6
 .(00و 00 ةمتتبعة العمويتت والعحاتقتت )التولصي - أ
اإلبحاغ عن العمويتت المشلوهة ومتطوبتت إبحاغ  - ب

 .(1والختلصة  10و 09و 01و00أخرى )التولصيتت 

جراءات أخرى الضوابط -7  ، وتشمل:الداخوية وا 
أنظمة الرتقتبة الداخوية، وااللتزام، والمراجعة، والتروع -أ

 (.00و 00ي  الخترج )التولصيتتن 
 تكوينهت  منع، (01اللنوك اللصورية )التولصية -ب

 :التنظيم والرتقتبة واإلرشتدات والمتتبعة والعقوبتت-1
 81التولصـــيتت ) الهيئـــتت المكوتـــة الرتقتبـــة واإلشـــراف - أ
-المـــــــــــــــــــــوارد  -، األدوار(80و 18و 63و 88و 12و

  -لصحاحية يرض العقوبتت
 (.1خدمتت تحويل األموال أو القيمة )التولصية -8

 القسم الرابع
 (المهن غير المتلية المحددة–التدالير الوتقتئية )

تلسجحات ب العنتية الواجبة تجت  العميل واالحتتتظ -0
 .(01)التولصية 

 (06أخرى )التولصية متتبعة العمويتت ومستئل  -8
 (.00-04 ةالتنظيم والرتقتبة والمتتبعة )التولصي-1
األستليب الحديثة )  أعمتل ومهن غير متلية أخرى -4

 (.-11التولصية -لوعمويتت  واآلمنة

 القسم الخامس
الشخلصيتت االعتبترية والترتيبتت القتنونية )

 (والمنظمتت غير الهتدية لوربح
الحلصول عوى معوومتت  :الشخلصيتت االعتبترية -1

عن المستتيدين الحقيقيين وحلصص السيطرة 
 .(00)التولصية 

الحلصول عوى معوومتت عن  :الترتيبتت القتنونية-1
 (01)التولصية  همالمستتيدين الحقيقيين وحلصلص

 .(1)التولصية الختلصة  الربحيةالمنظمتت غير -0
 القسم السادس

 (.00و 00 ة)التولصي الوطنيتنالتعتون والتنسيق -0
االتتتتقيتت والقرارات الختلصة لألمم المتحدة -0

 .والتولصية الختلصة األولى( 00)التولصية 

، 01-06)التولصيتت  تبتدلةالمستعدة القتنونية الم-0
 (.00والتولصية الختلصة الختمسة، والتولصية 

 (0و الختلصة  07-02 ةتسويم المجرمين)التولصي-4
( 01و11  )التولصيةشكتل أخرى لوتعتون الدول  أ-0

 والتولصية الختلصة الختمسة.
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اإلشترة الى ان كل لند وتتلصيل يتضمنه النموذج اإلرشتدي يعتلر ي  حد ذاته مشروعت  تجدر

توضيحيت تعد  الدولة لولصف وتحويل تقوانينهت ي  النقطة المطووبة، ولنأخذ عوى سليل المثتل 
 02تل التعتون الدول  األخرى )التولصية أشك – 0آخر لند تضمنه الجدول من القسم الستدس/ 

ل مدى يلصف وتحولو نقطة توتزم الدولة  66يقط( عوى سليل المثتل ال الحلصر، يذكر النموذج 
 التزامهت لهت تقلل الزيترة من عدم ذلك وتوضيح األسبتب، ييذكر الجدول:

المستعدة بطريقة ( تقديم الدول 8( ضمتن الدول تعتون سوطتتهت مع نظيرتهت األجنلية، )6)
( أن يكون التبتدل ممكنت 0) ،( وجود تقنوات واضحة لوتبتدل التوري لومعوومتت1) ،يعتلة وبنتءة

 ،( تخويل الدول سوطتتهت المختلصة لوقيتم بتالستعحامتت بتلنيتبة0) ،بطريقة توقتئية وعند الطوب
التتلية  االستعحامتتواع عوى الدول أن تتأكد من تخويل وحدات المعوومتت المتلية إجراء أن( 1)

عوى الدول تخويل سوطتت إنتتذ القتنون ييهت إلجراء ( 3) ،بتلنيتبة عن الجهتت األجنلية النظيرة
يخضع تبتدل المعوومتت لشروط غير ال أن ( 9) ،تحقيقتت نيتبة  عن الجهتت األجنلية النظيرة

ال ينبغ  ( 62) ،ل متلية( ال يجوز ريض الطوب عوى استس وجود مستئ8) ،ديةأو تقي متنتسبة
ينبغ  عوى الدول وضع ( 66) ،ريض طوب لوتعتون عوى أستس االلتزام بتلسرية والخلصولصية

السوطتت المختلصة إال بطريقة  تتوقتهتضوابط وضمتنتت تكتل عدم استخدام المعوومتت الت  
 .1مسمو  لهت

العمل األداة القتنونية الت   تعتلر يرق : أو المتبادل زيارات فريق العمل للتقييم المشترك-ثانيا
، وتتكون من خلراء ي    لمكتيحة غسيل األموال وتمويل اإلرهتبنتمكن من تقييم النظتم القتنو 

والقطتع المتل  )وزارة المتلية أو اللنك المركزي  ،القتنون )تقتض أو ممثحا لونيتبة أو وزارة العدل(
نتتذ القتنون )اجهزة األم ،أو جهة رتقتلية أخرى( ن أو الجمترك أو خوية االستعحام المتل (، وهم وا 

                                                           
 .91استليتن التقييم المشترك التتلصيو  حول مكتيحة غسل األموال وتمويل اإلرهتب، المرجع الستلق، ص 1
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، ويسمى التقييم مشتركت عند الجولة األولى من الزيترة أين يطوع 1خلراء يمثوون أربع دول مختوتة
يريق العمل عوى االستليتن التتلصيو  المعد من تقلل الدول، وي  الجولة الثتنية يسمى التقييم 

 المتبتدل.
خلراء التريق ي  عموية التقييم لتعتون تتم، ويسهم كل يعمل  العمل:كيفية عمل خبراء فريق -1

خلير ي  كل عموية وتقسم من أتقستم التقييم عوى النحو الملين ي  اإلستليتن التتلصيو  ي  الترع 
 األول، مع تقسيم المهتم لين الخلراء بحيث:

لمشترك المتعوقة يكون الخلير/الخلراء المختص ي  القتنون مسؤوال عن أتقستم التقييم ا* 
 بتلنظتم القتنون  والتعتون الدول .

يترأس الخلير/الخلراء المتل  الجهود المتعوقة عن األتقستم المتعوقة بتلتدالير الواجب إتختذهت * 
 من تقلل المؤسستت المتلية واألعمتل والمهن غير المتلية المحددة.

بتلتدالير المتخذة من تقلل الدول محل التقييم تقستم المتعوقة يرأس الخلير/الخلراء استكمتل األ* 
 المشترك ييمت يخص نتتذ القوانين.

لتبقى األتقستم المتعوقة بتلتدالير المطبقة عوى األشختص المعنوية والمنظمتت غير الربحية * 
يسهر عوى إستكمتل أتقستمهت والتعتون والتنسيق المحو ، واألشكتل األخرى لوتعتون الدول ، 

   بتختحاف تكوينتتهم العومية. جميع الخلراء

لإمكتن  ال غير، اذ مل عموية تقسيم منهج التقسيم لوخلراء الى نوع من أيواج العويعتلر هذا 
ومثتلهت ان يقوم الخلير جزئية الت  يراهت ي  مجتل تخلصلصه، اي خلير المستهم ي  ال

 الت  تدخل ضمن تقسمالمختص ي  إنتتذ القتنون ي  الجزئية المتعوقة بتإلخطتر بتلشلهة 

                                                           
دليل الدول  -، تقييم مكتيحة غسل األموال/ تمويل اإلرهتبمنظمة التعتون والتنمية االتقتلصتديين/مجموعة العمل المتل  1

 .3، بتريس، ص8223، جوان -والمقيمين
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النظتم القتنون  الت  يرأس يوجهت الخلير المختص ي  القتنون، ويمكن تلصور ذلك إذا كتن 
 .1الخلير عضوا ي  خوية اإلستعحام المتل 

التقييم  تطرق اليه بمنتسبة الحديث عن هيكوة يريقالكمت أسوتنت الزيارات الميدانية: -2
تحضير اإلستليتن التتلصيو  تقلل زيترة يريق العمل  المشترك، تعمل السكريتترية العتمة عوى

الى الدولة الملرمج تقييم نظتمهت القتنون  ي  مكتيحة غسيل األموال، وهو عبترة عن تحويل 
  القوة والضعف ي  النظتم القتنونأول  يدرسه المقيمون أو الخلراء بعنتية ويستنبطون نقتط 

والسوطتت المعنية، وتشمل غتلبت الزيترة الميدانية أجل استليتنهت من تقلل ممثوين الهيئتت من 
 :2الهيئتت المتلصوة اآلت  ليتنهت

 :وزارة المتلية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الخترجية، وزارة الداخوية، الوزارة المسؤولة  الوزارات
عن الشخلصيتت اإلعتبترية والمنظمتت غير الربحية، والوجتن المكوتة بتلتنسيق ي  جهود 

 وتمويل اإلرهتب. حة تلييض األموالمكتي
 :من أجهزة إنتتذ القتنون كتلشرطة، هيئتت  هيئات العدالة الجنائية والهيئات التشغيلية

اإلدعتء العتم والملصتدرة المتخلصلصة، أجهزة مكتيحة المخذرات واإلستخبترات واألجهزة 
 يمة المنظمة.الضريلية، يرق او لجتن مختلصة ي  غسيل األموال وتمويل اإلرهتب والجر 

 :الهيئتت المختلصة لتسجيل المؤسستت المتلية أو تسجيوهت أو التلصريح  هيئات القطاع المالي
لهت، الجهتت الرتقتلية عوى المؤسستت المتلية والملصري  والتتمين، الهيئتت الرتقتلية المسؤولية 

الحستبتت عن التزام المؤسستت المتلية بتلمعتيير مكتيحة غسيل األموال، عينة من مدتقق  
 الخترجيين.

                                                           
 الدول دليل -اإلرهتب تمويل/ األموال غسل مكتيحة تقييم االتقتلصتديين، والتنمية التعتون  منظمة/المتل  العمل مجموعة 1

 .9ص بتريس، ،8223 جوان ،-والمقيمين
 الدول دليل -اإلرهتب تمويل/ األموال غسل مكتيحة تقييم االتقتلصتديين، والتنمية التعتون  منظمة/المتل  العمل مجموعة  2

 .62-8ص بتريس، ،8223 جوان ،-والمقيمين
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 :جهتت الرتقتبة عل أندية القمتر ومختوف الهيئتت  المهن واألعمال غير المالية المحددة
المكوتة لرتقتبة المهن واألعمتل المعنية لتطليق معتيير مكتيحة غسيل األموال وتمويل 

اإلعتبترية اإلرهتب، المنظمتت المهنية كتلمحتمين والمحتسلين، سجل الشركتت والترتيبتت 
 األخرى، األجهزة اإلستشرايية عوى الهيئتت غير الربحية.

أيريل الى  88ترة الممتدة من تإنطوقت الزيترات الميدانية لتريق العمل لوتقييم المشترك ي  ال
 60ي  دولة الجمهورية العربية السورية، وا عتمد نشر التقرير ي  تتريخ  8221متي  66غتية 

خلراء من دول مجموعة العمل المتل  لمنطقة شمتل إيريقيت والشرق من تقلل  8221نويملر 
، وسوف نعرض ي  الجدول الموال  الدول الت  خضعت لوزيترات الميدانية وأنواع 1األوسط

 :2تقترير التقييم الت  خضعت لهت وتواريخهت كتآلت  ليتنه

 8269جوان  21 / 8221أكتوبر  60 العربية السوريةالجمهورية 
 )*(8260 جوان 63 8269نويملر  69 8223ييتري  61 موريتتنيت

 )*(8260 جوان 63 8261جوان  61 8223أيريل  21 الجمهورية التونسية
 8261نويملر  83 8282متي  69 8223نويملر  21 المموكة المغربية
 8268أيريل  80 / 8229أيريل  28 دولة تقطر

 8260 جوان 63 / 8229أيريل  28 اإلمترة العربية المتحدة
 8260 جوان 63 / 8229أيريل  28 الجمهورية اليمنية

 8261أيريل  12 8282جتنت   68 8228متي  68 المموكة األردنية الهتشمية
 8263أيريل  81 / 8228نويملر  62 الجمهورية اللنتنية

 8260جوان  63 / 8262متي  20 المموكة العربية السعودية

                                                           
مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل أيريقيت، تقرير التقييم المشترك حول مكتيحة غسل األموال وتمويل  1

-http://www.menafatf.org/ar/information، محمل من الموتقع  8221نويملر  60اإلرهتب لوجمهورية العربية السورية، 

center/menafatf-publications/،  60:09عوى الستعة  8282أكتوبر  89لتتريخ. 
2
 http://www.menafatf.org/ar/mutual-evaluations-follow/evaluation-reports, consulter le 28 

Octobre 2020 à 15 :03. 

http://www.menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications/
http://www.menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications/
http://www.menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications/
http://www.menafatf.org/ar/mutual-evaluations-follow/evaluation-reports
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 8261أيريل  83 / 8262ديسملر  6 الجمهورية الجزائرية
 8261أيريل  81  8268 نويملر 89 السودان دولة

 8260جويوية  61 / 8266متي  20 دولة الكويت
 8263أيريل  81 / 8266متي  20 سوطنة عمتن
 8268نويملر  86 8269سلتملر  20  مموكة البحرين
 8260 جوان 63   جمهورية ملصر
 8269متي  86   جمهورية العراق

، ثم الثتلث لتتريخ 8263ديسملر  68لتتريخ  الثتن  جمهورية التونسية طولت اعتدة التقييم ولصدر تقرير المتتبعة المعززال )*(
 .8268جوان  28التقييم ي  تتريخ ، أمتم موريتتنيت لصدر تقرير اعتدة 8268ديسملر  80الرابع لتتريخ ، و 8268 جتنت  81

تخضع مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق االوسط وشمتل ايريقيت عموية : إعداد التقرير-3
الى تعويمتت ختلصة بشتن اعداد ، اذ توزم اعداد التقرير من تقلل يريق العمل لوتقييم المشترك 

، مع امكتنية اضتية 82201ة يريق العمل بتالستنتد استست الى المعتيير المتعمدة ي  منهجي
لمعتيير اضتيية معترف لهت ي  مجتل تلييض االموال ومكتيحة المجموعتت االتقويمية 

االرهتب، ومثتلهت معتيير االتحتد االوروب ، وغتلبت يتم اجتمتع  االعضتء المقيمين وسكرتترية 
تحرير التقرير، ويمنح المجموعة من اجل التنتتقش ي  استسيتت وجزئيتت التقييم، ثم اللدء ي  
 .2المقيمين مهوة اسلوعتن لتقديم المحاحظتت الكتتلية بعد الزيترة الميدانية

( اتقستم، 1التقرير ولصتت شتمحا ويق المنهجية ستبقة الذكر تجعل منه مقسمت الى )يضمن 
 تتضمن كوهت عدا القسم االول اللنيتن االت :

موجزا يتضمن الولصف العتم لمدى التزام الدولة  غتلبتيكون هذا الجزء  الوصف والتحليل: - أ
ولصف وتحويل شتمل  إليهبتلمعتيير االستسية واالضتيية المعتمدة ي  غسيل االموال، يضتف 

                                                           
 التسع الختلصة والتولصيتت األربعين بتلتولصيتت االلتزام تقييم منهجيةمجموعة العمل المتل  لمكتيحة غسيل األموال،  1

 .8229المحدثة ي  ييتري  8220ييتري  89، المتل  العمل لمجموعة
دليل الدول  -، تقييم مكتيحة غسل األموال/ تمويل اإلرهتبمنظمة التعتون والتنمية االتقتلصتديين/مجموعة العمل المتل  2

 .61والمقيمين، المرجع الستلق، ص
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لوقوانين والووائح والتدالير، وذكر الليتنتت واالحلصتئيتت ذات اللصوة لتلييض االموال، وضبط 
 ة ي  النظتم محل التقييم.الت  يشوبهت النقص او غير كتيية المعتلجالجوانب 

مشورة يقدمهت الخلراء المقيمين من اجل تطوير عن  وه  عبترةالتوصيات والتعليقات: -ب
 نقتط الضعف وعدم كتتية االلتزام بتلمعتيير.وتحسين 

خحالهت تقدير درجة التزام الدول محل التقييم يتم  االلتزام بتوصيات مجموعة المالي:-ج
لمجموعة العمل المتل  الختلصة بمكتيحة تلييض االموال وكذا التولصيتت بتلتولصيتت االربعون 

التسع الختلصة بمكتيحة تمويل االرهتب، ويولصف االلتزام لدرجتت خمسة )موتزم، موتزم الى 
وذلك بحسب درجتت القلصور الت  يعتينهت الخلراء  ،(درجة كليرة، موتزم جزئيت، غير موتزم

من الهيكوة القتنونية لنوع معين من المؤسستت نكون المقيمون، وي  حتلة انعدام كل او جزء 
، مع االشترة أنه يتم تقييم درجة اإللتزام تولصية تولصية وليس بشكل 1قطلغير م أمتم حتلة

واعد القتنونية والهيكل القتنون  ي  الحد من عتم، ويمتد التقييم الى استخحاص مدى يعتلية الق
 تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومختطرهمت، والنتتئج الت  تم تحقيقهت.

من تقلل الدول والمقيمين  كالموحق الثتلث لدليل المنهجية المطبقة ي  التقييم المشتر  تضمن
 1تلهت ي  القسمين عوامل يمكن ان تكون ذات يعتلية لتطليق كل تولصية، مثتعدادا لعنتلصر 

       الداخويـة الرتقتلـة وأنظمـة بتلسجحات واالحتتتظ العميل تجت  الواجبة العنتيةلخلصوص:  0و
 المتلية لومؤسستت الستبعة والختلصة الستدسة والختلصة 86-88و 69و 60و 66،0التولصـيتت)

 : "بعين االعتبتر المقيمين يأخذو (، المحددة المتلية غير والمهن لألعمتل١8  والتولصية
 المتلية غير والمهن واألعمتل المتلية المؤسستت ي  التدخل حتالت ونتتئج وطليعة عدد 

 .المحددة المتلية غير والمهن واألعمتل المتلية المؤسستت مع االجتمتعتت ونتتئج المحددة

                                                           
 ، المرجع الستلق.8220من منهجية  66راجع التقرة  1
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 1  ."الرتقتل التتتيش لرنتمج خحال من اكتشتيهت تم الت  االلتزام عدم حتالت 

له عحاتقة لنظتم مكتيحة تلييض  رعموية تحرير التقرير من تقلل المقيمين اي عنلص تتضمن
ن وتطليق القوانين تالت  تضمنتهت المنهجية، وكذا سري توكاألموال وتمويل اإلرهتب عوى غرار 

بتلمكتيحة، سواء سترية المتعول أو المراد تعديوهت أثنتء وتقت الزيترة والووائح األخرى المعنية 
ية يريق العمل، كمت يوتزم المقيمين لتقييم درجة المختطر تلييض األموال ويق لمت يرضته الميدان

، سيمت توك المتعوقة لنوع معين من المؤسستت المتلية أو 8220من منهجية  88و 86التقرتين 
 .2العمحاء أو المنتجتت أو العمويتت

 واللجان المتخصصة التطبيقاتالمساعدات الفنية و الفرع الثاني: 

ولجتن  ،عمل مختص ي  التطليقتت والمستعدات التنية يريقأنشأت المجموعة كمت سلق الذكر  
عمل عوى حلصر المواضيع ذات اللصوة لتلييض األموال وتمويل اإلرهتب أخرى متخلصلصة، ت

مل ومعتلجتهت إتقويميت من خحال تقترير الدول حول المقترحتت الت  يتم منتتقشتهت ي  ورشتت ع
وتكوين يرق عمل ختلصة لجمع المعوومتت عن هذ  المواضيع واعداد تقترير وتولصيتت ختلصة 

 . 3لهت، وغتلبت مت تتعوق بطرق وأستليب تلييض األموال

المقلصود لهت توك التقترير الت  تنشرهت مجموعة العمل المتل  لمنطقة  تقارير التطبيقات:-أوال
وموايقة االجتمتع العتم عويهت، حول المواضيع الت   الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، بعد عرضهت

تشكل أهمية بتلغة ي  معتلجة ظتهرة تلييض األموال، سواء لإعتبترهت أستليب أو طرق غسيل 

                                                           
 تقييم مكتيحة غسل األموال/ تمويلالموحق الثتلث من منهجية  ، منظمة التعتون والتنمية االتقتلصتديين/المتل مجموعة العمل  1

 .610، بتريس، ص8223، جوان-دليل الدول والمقيمين -اإلرهتب
2

دليل  -هتبتقييم مكتيحة غسل األموال/ تمويل اإلر منهجية ، منظمة التعتون والتنمية االتقتلصتديين/مجموعة العمل المتل  
 .61، ص المرجع الستلق، -الدول والمقيمين

3
  http://www.menafatf.org/ar/methods-trends  , consulter le 05 novembre 2020 à 11 h 55. 

http://www.menafatf.org/ar/methods-trends
http://www.menafatf.org/ar/methods-trends
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األموال، أو لإعتبترهت خلرات إتقويمية يرجى تطوير حوولهت وتبتدلهت مع الدول ي  المنطقة، 
 لهت بتختلصتر ييمت يو :تقرير تطليق نحتول تنتو  66وألصدرت المجموعة 

مكانية استغاللها في تبييض االموال  الحدود عبر الدفع طرق  حول التطبيقات تقرير-1 وا 
تنتول الطرق التقويدية وغير التقويدية ي  الديع  8223متي  61 نشر ي  :وتمويل اإلرهاب

لتلييض بتعتبترهت طرق تحويل األموال ونقوهت، ودرس مختطر إرتبتط طرق الديع الحديثة 
تقترحت الدراسة دولة للنتن وتمت الموايقة عوى التقرير ي  االجتمتع الثتن  لومجموعة  األموال، وا 

 .1لصتحة مقسمة عوى خمسة أجزاء تخووهت استليتن أجري عوى دول المنطقة 88يتضمن 
تجاهات تبييض األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط -2 تقرير مؤشرات وا 

 68عينة من  98المرحوة األولى منهت شمل التطليق دراسة ميدانية شموت ي  يا: وشمال إفريق
دولة من لنوك ومؤسستت متلية أسترت عن ضبط أكثر الجرائم ملصدرا لجريمة تلييض األموال 
ي  القطتع المتل  )التزوير، النلصب واالحتيتل، االتجتر بتلمخذرات(، ييمت القطتع غير المتل  

ن واألحجتر النتيسة، والعقترات والسيترات كمجتل ختل من الرتقتبة الستغحاله ظهرت تجترة المعتد
 .2ي  غسيل األموال، وتم اعداد عديد التولصيتت لسد هذ  الثغرات

الحقت لدراسة تولصوت الى تراجع األموال المليضة من جرائم التزوير وتزايد  تم تحديث التقرير
التحويحات الملصريية علر األنترنيت والسحب واإليداع المتأتية من جرائم السرتقة، وظهور توك 

 .3( كأحدث االستليب المستغوة ي  غسيل األموالATMعن طريق اللصراف المتل )
                                                           

طرق الديع علر الحدود )الحتلية "تقرير التطليقتت حول مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت،  1
مكتنية استغحالهت ي  عمويتت غسل األموال وتمويل اإلرهتب، سنة  ، منشور ي  موتقع: 8223والنتشئة( وا 

http://www.menafatf.org  60:20عوى الستعة  8282نويملر  21اطوع عويه لتتريخ. 
2

تجتهتت مؤشرات تقريرمجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت،    ي  اإلرهتب وتمويل األموال تلييض وا 
اطوع عويه لتتريخ  http://www.menafatf.org، منشور ي  موتقع:  8262نويملر ،  إيريقيت وشمتل األوسط الشرق  منطقة
 .60:60عوى الستعة  8282نويملر  21

3
تجتهتت مؤشرات تقريرمجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت،    ي  اإلرهتب وتمويل األموال تلييض وا 

اطوع عويه  http://www.menafatf.org، منشور ي  موتقع: 8261تحديث متي ،  إيريقيت وشمتل األوسط الشرق  منطقة
 .60:60عوى الستعة  8282نويملر  21لتتريخ 

http://www.menafatf.org/
http://www.menafatf.org/
http://www.menafatf.org/
http://www.menafatf.org/
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: إعتمد التقرير وغسيل األموال روع بالمخذرات والمؤثرات العقليةتقرير اإلتجار غير المش-3
لوحتالت العموية المستعموة من تقلل ي  اإلجتمتع الرابع عشر لومجموعة بتلجزائر، تضمن دراسة 

، وتولصل التقرير تجتر المخذرات والمؤثرات العقوية إلضتتء الشرعية عوى محلصحاتهم اإلجرامية
استعمتلهم المجتالت األتقل رتقتبة كشراء العقترات والسيترات وا عتدة ليعهت لتلرير اإليداعتت 

مة دولية منظمة، وأولصى التقرير الملصريية، وتنتول مؤشرات تحول الجريمة التردية الى جري
 .1لريع مستوى األجهزة المكوتة لمكتيحة اإلتجتر بتلمخذرات الى إدارات عتمة

 واالعتمادات المالية لألدوات والتزييف التزوير عمليات من المتأتية تقرير المتحصالت-4
جرائم التزوير والتزييف  تنتول التقريراإلرهاب:  وتمويل األموال بغسل وعالقتها المستندية

جرائم التزوير النتتجة عن األدوات المتحلصحات المتأتية من بلصتة عتمة ثم خلصص بتلدراسة 
المتلية واإلعتمتدات المستندية وعحاتقتهت بغسيل األموال، وأيضل األستليب لمكتيحتهت، واعتمدت 

 .2عوى دول المجموعةالدراسة بشكل أستس  الردود الواردة عن الدول من اإلستليتن الموزع 
، تنتول 8260نويملر  60لصدر التقرير ي  تقرير غسل األموال عبر النقل المادي للنقل: -5

دراسة أنه بتلرغم من انتشتر وستئل الديع غير النقدية سيمت اإللكترونية، اال أن النقد بق  يمثل 
تريويون دوالر، وأن  0العتلم الت  تقدرت لـ  ربتلمتئة من المعتمحات عل 38الى  01مت نسبة 

النقد يشكل المتدة الختم ي  اإلتقتلصتد اإلجرام ، وتنتول التقرير انتشتر عموية سحب األموال 
 من اجل تقطع بتب من اللنوك من المجرمين واخراجهت الى الخترج كأحد أستليب تلييض األموال

مجموهت حول المراجعة والتدتقيق المتل ، وتم التولصل الى نتتئج وتولصيتت هتمة تنلصب ي  

                                                           
1

 العقوية، والمؤثرات بتلمخذرات المشروع غير اإلتجتر تقريرمجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت،  
 8282نويملر  21اطوع عويه لتتريخ  http://www.menafatf.org، منشور ي  موتقع:  8266نويملر، األموال وغسيل

 .60:11عوى الستعة 

مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير المتحلصحات المتأتية من عمويتت التزوير والتزييف  2
لألدوات المتلية واالعتمتدات المستندية وعحاتقتهت بغسل األموال وتمويل اإلرهتب، نويملر، منشور ي  موتقع: 

http://www.menafatf.org  60:00عوى الستعة  8282ر نويمل 21اطوع عويه لتتريخ. 

http://www.menafatf.org/
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من التولصيتت األربعون لمنظمة العمل المتل  لخلصوص رتقتبة النقد المتدي  18تطليق تولصية 
 .1لونقود علر الشحنتت واللريد واألشختص

أستليب اضتتء المشروعية عوى   ألصبحتغسيل األموال عبر الوسائل اإلكترونية: تقرير -6
األموال إجرامية لإستعمتل أحد التقنيتت اإللكترونية المتطورة، أهم الظواهر الت  تؤرق جهود 
الدول ي  مكتيحة تلييض األموال، لسهولة إختتء معتلم الجريمة، لذا عمد يريق العمل 

لصتحة، تنتول  88 يتكون من 8263لتتريخ ديسملر الشأنلوتطليقتت عوى الصدار تقرير لهذا 
ستغحال الوستئل اإللكترونية ي  الجريمة، والجهود الدولية واإلتقويمية المنجزة ي  هذا  المتهوم وا 

لإلشترة تم  .2المجتل، واختتم التقرير لتحويل الردود عوى اإلستليتن المنجز والحتالت العموية
عوى تولصية  8261أيريل الموايقة عوى التقرير ي  اإلجتمتع العتم الثتلث والعشرون ي  الدوحة 

 انجتز التقرير بتتقترا  من المموكة العربية السعودية.
بشأن انجتز التولصية  تم الموايقة عوى تولصية يريق العملتقرير غسل األموال والفساد:  -7

(، ثم الموايقة 8260ع العشرون لومجموعة ي  البحرين )نويملر ي  االجتمتي  هذا الموضوع  
، ليتم االيراج عن التقرير ي  (8260عوى مسودة التقرير ي  اجتمتع سوطنة عمتن)أيريل 

دولة ي  استليتن تنتول بتلدراسة محتور ارتبتط التستد بغسيل  63بعد مشتركة  8263ديسملر 
ديتت مكتيحة التستد، استرداد المحجوزات، مؤشرات االموال، أستليب غسل عتئدات التستد، تح

تقضية كعينتت مرسوة من  01المستعدة عوى معرية غسل عتئدات التستد ، وتم تحويل ودراسة 
 .3عدة دول شتركت ي  اإلستليتن لوخروج لتولصيتت تضمنهت التقرير

                                                           
 نويملر60، غسل األموال علر النقل المتدي لونقدمجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير  1

 .60:02عوى الستعة  8282نويملر  66اطوع عويه لتتريخ  http://www.menafatf.org، منشور ي  موتقع: 8260

، 8263، ديسملرتقرير غسيل األموال علر الوستئل اإللكترونيةمجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت،  2
 .60:89عوى الستعة  8282نويملر  66اطوع عويه لتتريخ  http://www.menafatf.orgمنشور ي  موتقع: 

، منشور ي  موتقع: 8263، ديسملرتقرير غسيل األموال والتستد مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، 3
http://www.menafatf.org  60:08عوى الستعة  8282نويملر  66اطوع عويه لتتريخ. 
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نتيجة نمو سوق العقتر والتديقتت المتلية المحوية  غسيل األموال عبر قطاع العقارات:-8
كتشتف ضعف الرتقتبة ي  هذا القطتع، واألجنلية النشتء تجمعتت عقترية وسيتحية، ألصدرت  وا 

تقريرا متعوقت لدراسة أنمتط وأستليب غسيل االموال علر العقترات،  8269لر المجموعة ي  نويم
سلب سوء استغحال القطتع العقتري ي  عمويتت والعوامل الجتذبة لذلك، وتحويحا عن كيتية ت

وكتنت جمهورية ملصر الدولة المقترحة النشتء تقرير لخلصوص الموضوع  ،تلييض األموال
عوى الطوب من تقلل المجموعة ي  االجتمتع العتم الختمس والعشرون ي  ألريل  الموايقةوتمت 
 .1بتلكويت 8263

تطرق  :وتمويل اإلرهاب نظم مكافحة غسيل األموال وتأثيرها على 19جائحة كوفيد تقرير-9
واالحلصتئيتت  68عن تحويل النظرة العتمة لتيروس كوييد  8282التقرير اللصتدر ي  أوت 

والليتنتت الت  أحدتهت الجتئحة العتلمية، ودراسة مدى ارتبتط آثترهت االتقتلصتدية لنظم مكتيحة 
 تطليق معتيير الوتقتية من غسيل االموالغسيل األموال، وتضمن التقرير تولصيتت عبترة عن 

ويق اللروتوكول اللصح  ي  اطتر احترام التبتعد اللصح ، مثتلهت: معرية هوية الزبون من 
خحال اجراء مكتلمة ييديو لمطتبقة المعوومتت مع توك المرسوة عن طريق المتسح الضوئ ، 

مستقبحا إيجتد القواعد المطبقة وجذب االستليتن الى ضرورة تعديل القوانين والمعتيير بمت يضمن 
 .2ي  الظروف اللصحية اإلستثنتئية

تحديد إحتيتجتت الدول من تقلل يريق العمل المشكل من اإلجتمتع  يتم المساعدات الفنية:-ثانيا
العتم لومجموعة المختص ي  المستعدات التنية، والتنسيق مع الهيئتت االتقويمية لخلصوص 

                                                           
، 8269، ديسملرتقطتع العقتراتتقرير غسيل األموال علر مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت،  1

 .86:29عوى الستعة  8282نويملر  66اطوع عويه لتتريخ  http://www.menafatf.orgمنشور ي  موتقع: 

وتأثيرهت عوى نظم مكتيحة غسيل  68تقرير جتئحة كوييدمجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت،  2
نويملر  66اطوع عويه لتتريخ  http://www.menafatf.org، منشور ي  موتقع: 8269، ديسملر األموال وتمويل اإلرهتب

 .86:80عوى الستعة  8282
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تويير هذ  االحتيتجتت، سواء متدية لوجيستية أو تقنية متعوقة لتدريب الموظتين ي  األجهزة 
 وتقتية منه.المكوتة بمكتيحة تلييض األموال وال

تم تتعيل هذ  اآللية من خحال وضع استليتن عوى موتقع المجموعة تقتمت الدول بموئه لوتولصل 
بعض الدول،  ي الى معرية حتجيتت الدول التنية، وتم التنسيق مع الدول المتنحة لسد الثغرات 

التنية  بموايقة يريق العمل لومستعدات 8228وتم الملصتدتقة ي  االجتمتع العتم ي  ليروت سنة 
والتطليقتت عوى انشتء ملصتوية تستعد الدول عوى معرية بلصتة أدق لحتجيتتهت يتم توزيعه عوى 

 . 1كتية الدول
 8268تقيتم المجموعة لتشكيل لجنة التقييم الوطن  لومختطر، سنة ومن أمثوة المستعدات التنية 

مظوة يريق العمل ي  مموكة البحرين خحال االجتمتع العتم الثتمن عشر، والت  تعمل تحت 
تولصيتت االربعون  الوطنية خحال تطليق المختطرلومستعدات التنية والتطليقتت، تختص لتقييم 

 .2تتقشتهت وتبتدل الخلرات لين الدولنلمجموعة العمل المتل ، وم

، أنشأت وي  اطتر الجهود االسترشتدية والمستعدات التنية اللجان المتخصصة:-ثالثا
تقترير ينية واستليتنتت حول أيضل الممترستت ي   لإلصدارالمجموعة لجتن متخلصلصة تكتوت 

 : 3عديد المجتالت، لتتتدي تلييض األموال، نذكرهت ي  اآلت  ليتنه

تضمن ، 8220لصدرت ي  سلتملر : أفضل الممارسات العملية حول الجمعيات الخيرية -1
 النشتطتت، واإلجراءات المقترحة لتنظيم عموهت.هذ  المختطر الت  تتضمنهت 

                                                           
مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، معوومتت عن مبتدرات مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب   1

منشور ، 8262ييتري  63 ، ة وأهم التطورات(ي)خوتية التتريخ ي  مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت
 .82:28عوى الستعة  8282نويملر  61اطوع عويه لتتريخ  http://www.menafatf.orgي  موتقع: 

 .9مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، التقرير السنوي الثتن  عشر، المرجع الستلق، ص 2
3
 http://www.menafatf.org/ar/information-center/best-practices, consulter le 13 Novembre 2020 à 

19h30. 

http://www.menafatf.org/ar/information-center/best-practices
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ي  سلتملر  كذلك لصدرت أفضل الممارسات العملية حول ناقلوا النقود عبر الحدود: -2
مختطر النقل لونقد بتلنسبة لومستير ولودول، والتوجيهتت الدولية بتلنسبة  وتضمنت ،8220

 هذا الشأن. لنتتقووا النقد، واألنظمة الممكن تطليقهت ي 
، دراسة تضمنت 8220لصدرت ي  سلتملر أفضل الممارسات العملية حول الحوالة: -3

الحوالة وعنتلصرهت واسبتب انتشتر الحوالة غير الرسمية ومختطر الحوالة، وأيضل الممترستت 
 لتنظيم خدمة التحويل اللديل وتجترب الدول ي  هذا الخلصوص.

نويملر لصدر ي  السياسيون ممثلوا المخاطر في مجال مكافحة غسيل األموال:  األشخاص-4
 ي  مجتل غسيل األموال.االشختص السيتسيين ارشتدات الدول بشأن التعتمل  ، وتنتول8223

 المجموعة لصدرت: أحددة في مجال مكافحة غسل األموالاألعمال والمهن غير المالية الم-5
مجموعة إرشتدات لودول األعضتء لخلصوص األعمتل والمهن غير المتلية  8223ي  نويملر

المحددة ي  مجتل مكتيحة تلييض األموال، وأوردت بعض الحتالت لوتعرف عوى العمويتت غير 
العتدية منهت، وتخص مهن المحتمتة والمحتسبة وأندية القمتر، والوكحاء العقتريون وتجتر 

     مة.المعتدن الثمينة واألحجتر الكري
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 تقييم المنظمة لجهود الجزائر في مكافحة تبييض االموال الثاني: بحثالم

بعد استعراضنت الى التركيب البشري واإلجرائ  لمنظمة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط 
وشمتل إيريقيت، ومن أجل الوتقوف عوى تقييم جهود الجزائر ي  مكتيحة تلييض األموال، كتن 

الوتقوف بتلتتلصيل عوى التقترير الت  أعدتهت المنظمة إتجت  الجزائر ي  إطتر الزيترات عونيت لزامت 
 مع المنظمة. الجزائرالميدانية الت  تقتم لهت خلراؤهت، ويرق العمل لوتقييم المتبتدل، وتعتون 

كمت سلق التطرق اليه ي  المبحث األول الستلق، أن مستر التقييم المتبتدل يعتلر أهم اآلليتت  
لمراتقبة مدى  ،الت  تعتمد عويهت مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت

وتقيتس يعتلية تداليرهت المتخذة إتجت  الوتقتية  ،تطليق الدول األعضتء لومعتيير الدولية المعتمدة
من تلييض األموال والوتقتية من تلييض األموال، أين خضعت الجزائر كغيرهت من الدول 

ألرز وجود إختحاالت  ، والذي8262ديسملر  6 ضتء الى التقييم األول المنشور ي األع
مجتالت تجريم األيعتل  ت، شموي  نظتم الوتقتية ومكتيحة تلييض األموال ي  الجزائر استراتيجية

وكذا مجتل التعرف عوى هوية الزبتئن ويعتلية  ،وتجميد وتعقب وملصتدرة العتئدات اإلجرامية
كتتليت من تقلل مسؤوليهت السيتسيين وتعهدت حينهت الجزائر إلستعحام المتل ، خوية معتلجة ا

بتتح عديد  8261التقييم الثتن  سنة  ربمراجعة هذ  النقتئص أين تقتمت الى غتية نشر تقري
المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال  26-20ورشتت االلصحاحتت الت  شموت تعديحات لقتنون 

هت، وكذا التنظيم القتنون  لخوية معتلجة اإلستعحام المتل  وغيرهت من وتمويل اإلرهتب ومكتيحت
 .1اإللصحاحتت الت  شموت القطتع الملصري 

سوف نتنتول بتلتتلصيل ي  اآلت ، تتتلصيل التقييم الذي خضعت له الجزائر وتليتن اإلختحاالت  
ثم  )المطلب األول( 8262الت  ستدت نظتم الوتقتية من تلييض األموال ومكتيحته الى غتية 

                                                           
1
 Djazira Mehdi, Op-cit, page 1510 
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تتريخ لصدور التقييم  8261الى غتية  8262نلين مت انتهجه الجزائر من الصحاحتت من سنة 
 المطلب الثاني(.) الثتن  من مجموعة العوم المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت

 المشترك  التقييم تقريراألول:  مطلبال

العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل منظمة ت الجزائر الى أول تقييم من تقلل خضع
 63الى  1خحال الزيترة الميدانية الت  أعدهت يريق العمل لوتقييم المشترك ي  التترة من إيريقيت 
تنتول من خحالهت اإلطتر المؤسستت  والقوانين والووائح الت  تنظم مكتيحة ، 8228سلتملر 

ت مجموعة العمل المتل  األربعين المتعوقة تلييض األموال ي  الجزائر، وا عتمدوا عوى تولصيت
منهجية البمكتيحة تلييض االموال، والتولصيتت الختلصة لمكتيحة تمويل اإلرهتب، وبتستخدام 

تم قة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، عن مجموعة العمل المتل  لمنط 8220اللصتدرة سنة 
 .8262ديسملر  6 اإلعتمتد عوى التقرير ي  اإلجتمتع العتم لومجموعة ي  تتريخ

 :1من األعضتء اآلت  ليتنهمالذي زار الجزائر إلعداد تقرير التقييم المشترك تكون يريق العمل 

 المهنة وبلد اإلنتماء إسم العضو
مجموعةال سكرتترية ي  مشترك تقييم أول مسؤول رنت دمحم عترف مطر  
(السعودية) المتل عوى االعتداء تقضتيت ي  التحقيق دائرة رئيس علد هللا الطخيس  
 (عمتن سوطنة) أول عتم ادعتء وكيل نلصر اللصواع 
 )سوريت( اإلرهتب وتمويل األموال غسل مكتيحة وحدة عمتد موعد

  المغرب للنك األموال غسل لمكتيحة المركزية الملصوحة سؤولم هشتم الحوض 
 للنتن(- هيئة التحقيق الختلصة )التحقيق والتدتقيق المتل   ي  إدارة خلير ميرنت البستتن 

 لصتحة، تنتولت 681أتقستم اضتية الى الجداول والمحاحق، وتكون من  3تضمن التقرير 
الت  أعدتهت الجمهورية الجزائرية لمكتيحة تلييض األموال، ولصنف كتية التدالير  ولصف وتحويل

                                                           
تل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشم 1

 .1، ص8262ديسملر  6الختص بتلجزائر، 
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التولصيتت التسع ي  جداول درجة التزامهت لتولصيتت مجموعة العمل المتل  األربعون، وكذا 
 المتعوقة لتمويل اإلرهتب، كمت تضمن التولصيتت الت  من شتنهت تقوية نقتط الضعف ي  النظتم.

 سنتنتول لنوع من التوخيص كتية األتقستم حسب المنهجية الت  تضمنهت التقرير ي  اآلت  ليتنه:

 1قسم النظرة العامة الفرع االول:

تنتول الموتقع لم يعتلر التقرير الجزائر مركزا متليت إتقويميت، وال ذات معدل مرتتع ي  الجريمة،  
الجغراي  لولود وتقسيمه اإلداري وعدد السكتن والوغتت الت  يتكومهت الشعب، وتطرق الى نلذة 

م تتلصيل التقسي كمت تطرق الىلوتتريخ والسوطتت الت  تحكم اللود ومكونتتهت واختلصتلصتهت، 
القضتئ  ) المحتكم والمجتلس(، وأضتف ي  ولصف ثروات اللود وملصتدر ثروة اإلتقتلصتد وأرتقتم 
النمو علر يترات زمنية محددة، والقطتعتت الت  تعتمد عويهت الجزائر ي  تحلصيل العتئدات 

وتطليق المحوية واالجنلية، وا عطتء معدالت التضخم وحتى البطتلة وتأثرهت بموارد المحروتقتت، 
(، PCSCوكذا لرنتمج االستثمتر العموم ) (PSREمج الدعم واالنعتش االتقتلصتدي)لرنت

نتيجة استمرار زيتدة  8229مويتر دوالر سنة  606احتيتطتت اللصرف الت  لوغت  وبيتنتت زيتدة
مويتر دوالر شهر  0.0ت لـيتئض ميزان المديوعتت، ومعه انختتض المديونية الخترجية ولصو

 .8269ديسملر 

توسع التقرير ي  تقسم النظرة العتمة ي  تحويل االتقتلصتد الجزائري لدراسة خيتراته منذ االستقحال 
، اين تم اختيتر االتقتلصتد المركز عوى المؤسستت ومؤشراته اإلتقتلصتدية األستسية 6818سنة 

تر العمومية الت  لم تتمكن من مواكبة النمو الديمغراي  وطوب العمتلة الذي تأثر ي  أزمة أسع
، واضطرت الجزائر الى اإلستعتنة بمخططتت لصندوق النقد الدول  لتحقيق 6891اللترول لسنة 

موازنة االنتقتل من النظتم االشتراك  الى النظتم الرأسمتل ، معتلرا الجزائر ثتلث تقوة اتقتلصتدية 

                                                           
مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب  1

 .61المرجع الستلق، ص،  الختص بتلجزائر
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خوف مويتر دوالر  636.1لـ  8228ي  إيريقيت بتلنظر الى معدل اإلنتتج الختم الذي تقدر سنة 
 جنوب إيريقيت ونيجيريت.

وحول التجترة الخترجية تنتول التقرير تتتلصيل الميزان التجتري ومختوف الشركتء االجتنب، أين 
وأشتر التقرير الى مويتر دوالر،  13 ـتقدر ل 8223سنة  تلقى الضوء عوى تحقيق الجزائر يتئضأ

يمت تشكل الواليتت المتحدة تقتسم الجزائر نلصف تجترتهت الخترجية مع اإلتحتد األوروب ، ي
تجترة المحروتقتت، مع  أغولهتمويتر دوالر تويهت إيطتليت واسبتنيت،  68األمريكية أول زبون لولود لـ 

 .8229مويتر دوالر  نهتية سنة  1.9ب تسجيل تسترع نمو التبتدل التجتري مع اللصين الشعلية

ول تلييض األموال، أين سجل انتقل التقرير ي  تقسمه العتم الى اعطتء ولصف عتم لووضع ح
ويق تلصريحتت السوطتت العتمة تسجيل انتشتر جرائم استغحال النتوذ والرشوة وتمويل اإلرهتب 
الت  تدر أمواال تحتتج الى تلييضهت، ويق أستليب تقويدية تتمثل ي  الدخول ي  مشتريع تجترية 

طوب القروض ي  اطتر  أو شراء/ليع العقترات، أمت األستليب الحديثة المسجوة تمثوت ي 
( وتسديدهت ANSEJ-ANDI) مشتريع دعم الشبتب المستحدثة من تقلل الدولة الجزائرية

بتألموال تقذرة، وتهريب األموال عن طريق التواتير المضخمة، ييمت سجل التقرير لصعوبة ضبط 
والتبغ تم حلصرهت غتلبت ي  جرائم االتجتر بتلمخذرات الت  وتدتقيق جريمة تمويل اإلرهتب 
 .1واإلختطتف مقتلل طوب التدية

نظرة عتمة عن القطتع المتل  ي  اللود، ومت يتضمنه من اللنوك وشركتت كذلك تضمن التقرير 
الوستطة والمؤسستت المتلية وشركتت التأمين، ومت تقوم به من عمويتت الملصريية والتعتمل ي  

 8229المتلية، وتم احلصتء الى نهتية سنة المعتدن الثمينة والقيم المنقولة واالستشترة والهندسة 
شبتك لكل  6وكتلة لنك ختص، بمت يعتدل  681وكتلة لنك عموم  و 6281مت يقترب 
الوجنة الملصريية(  –كمت تنتول التقرير هيئتت الرتقتبة الملصريية ) لنك الجزائر ،مواطن 80.222

                                                           
مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب  1

 .68، صالمرجع الستلق،  الختص بتلجزائر
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ك عمومية وبنك ختص، لنو  1وسطتء منهم  3الذي لوغ  ووسطتء التداول ي  عمويتت اللورلصة
 لصيدال(، سوق تقيم الخزينة  -ي  سوق تكون من ثحاث أجزاء: سوق األسهم )األوراس 

سجل ، ييمت عمومية( 0شركة تأمين منهت  61)سندات الخزينة العمومية(، سوق التأمين ) تضم 
درة اللصت 29-81التقرير انعدام نشتط تحويل األموال وتغيير العموة بتلرغم من وجود تعويمة 

 .1عن لنك الجزائر ي  هذا الخلصوص

 العتمة من التقرير لمحة عن تقطتع األعمتل والمهن غير المتلية المحددةتنتول تقسم الومحة 
المحتمين، تجتر المعتدن الثمينة واألحجتر الكريمة، الوكحاء  )الموثقين، المحتسلين، 

، ولم يتمكن االئتمتنيةقدم  خدمتت الشركتت واللصنتديق وعتين التريق انعدام يئة م ،العقتريون(
كمت تنتول التقرير األحكتم الت  تنظم ، من تحديد مت ان كتن القمتر مبت  ام ال ي  الجزائر

األشختص اإلعتبترية ي  القتنون التجتري والمدن  من تأسيسهت ومراتقلتهت وحوهت، وأنواع شركتت 
، مركزا عوى كيتية اكتستب الجمعيتت لوموارد 2المنظمة لوجمعيتتاألشختص واألموال، واألحكتم 

المتلية ورتقتبة السوطتت العمومية عويهت ) المتتشية العتمة لومتلية، المكتتب المحوية والوزارة الت  
و  محويةجمعية  331وجود تنتم  اليهت كل جمعية، ومحتيظ الحستبتت(، واحلصى التقرير 

 .3جمعية وطنية 00.222

تم القسم األول من التقرير لومحة عن استراتيجية منع غسيل األموال ي  الجزائر لتدالير ليخت
، االرهتب وتمويل االموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 26-20الوتقتية الت  استحدثهت القتنون 

وااللتزامتت المتروضة عوى القطتع المتل ، والجتنب القمع  لتجريم األيعتل لنلصوص المواد 

                                                           
1
 .المتعوقة بشروط إنشتء وا عتمتد مكتتب اللصرف 6881ديسملر69المؤرخة ي  اللصتدرة عن لنك الجزائر  29-81 رتقم تعويمة 

لسنة  01لصتدر ي  الجريدة الرسمية عدد  المتعوق بتلجمعيتت، 6882ديسملر  20المؤرخ ي   المؤرخ ي  16-82 القتنون  2
 (. 11عدد  8268جتنت   60، اللصتدر بتلجريدة الرسمية ي  8268جتنت   68المؤرخ ي   21-68) موغى بتلقتنون  6882

وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط  3
 .88، صالمرجع الستلق، الختص بتلجزائر
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ومت يويهت من تقتنون العقوبتت، وتوسيع اختلصتص الضبطية القضتئية ي  التحريتت  198
  األولية، اتقرار المسؤولية األشختص اإلعتبترية، واستحداث أستليب تحري ختلصة.

لخلصوص الجتنب المؤسستت  تم استحداث من تقلل رئتسة الجمهورية لجنة لرئتسة مستشتر 
ترجية والنقل وبنك الجزائر وخوية خالعدل والداخوية والختص وبعضوية ممثل من وزارة المتلية و 

وتعد تقرير دوري يرسل  الشأناإلستعحام المتل  من أجل تطليق تقرارات االمم المتحدة ي  هذا 
الى الهيئة األممية، ييمت عتين يريق العمل ان الجزائر لم تعد لرنتمج يمكن من تقييم المختطر 

 ي  كل تقطتع عوى حدى.

 لنظام القانوني واإلجراءات المؤسسية ذات الصلةاقسم  :يالفرع الثان

من خحال إستعراض مدى  ،الدخول ي  لصوب التقييم الخلراء ي  يلدأ من التقرير القسم هذا
 اللصتدرة عن مجموعة العمل المتل ، من خحال مت يو : تطليق الجزائر لتولصيتت األربعون 

 .التشريع الجزائري تضم اآلت  تتلصيوه نمنقتط محددة تنتول التقرير القوانين واللوائح:  -1
 6اي تطليق التولصية الجزائر  جريم تلييض األموال ي ت تضمنت هذ  الجزئيةالتجريم:  -أ
-20، من خحال اعطتء الولصف والتحويل حول تجريم تعديل تقتنون العقوبتت بتلقتنون رتقم 8و

والجنح ضد األموال، القسم المعنون تحت الجنتيتت  منه الذي استحدث ي  التلصل الثتلث، 601
 198تجريم األيعتل ويق المتدة  من خحاله وتم ،الستدس مكرر تحت عنوان تلييض األموال

المتضمن عديد التدالير المتعوقة بتلوتقتية  26-20، كمت تم إلصدار القتنون مكرر ستبقة الذكر
، كمت وتجريم األيعتل عوى نتس سيتق تقتنون العقوبتت بتلمتدة  منه ،2ومكتيحة تلييض األموال

                                                           
، المرجع المتضمن تقتنون العقوبتت 11/601المعدل والمتمم لألمر  8220نويملر  62المؤرخ ي  تتريخ  20/60القتنون   1

 الستلق.
 ومكتيحتهمت، المرجع الستلق. من تلييض االموال وتمويل االرهتبالمتعوق بتلوتقتية  20/26القتنون  2
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لتجريم تلييض عتئدات المتضمن تقتنون التستد  26-21من القتنون  08تم إدراج المتدة 
 .1التستد

ت يوتت انتبتهنت ان التقرير يؤكد ان تعريف تلييض األموال جتء متنتسقت مع إتتتتقيت  ييينت م
، من خحال األخذ بتلتعريف الواسع لوجريمة األلصوية استنتدا األركتن المتديةوبتليرمو من جتنب 
 االرهتب وتمويل االموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 26-20من القتنون  0الى نص المتدة 

مع شرط ازداوجية  الت  تنص عوى ملصطوح "أية جريمة" ولو تم ارتكتلهت ي  الخترج ،ومكتيحتهم
، كمت يؤكد عدم اشتراط المشرع الجزائري التجريم ي  اللود األجن  المرتكب ييه األيعتل والجزائر

 26-20من القتنون  8عوى تثليت ان الممتوكتت محل التلييض ) المنلصوص عويهت ي  المواد 
 26-21من تقتنون  8والمتدة  ومكتيحتهم االرهتب وتمويل االموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق

( كتنت عتئدات لجريمة وتم غسوهت، بمعنى آخر ان المشرع الجزائري ال يشترط بتلتستد المتعوق
لصدور حكم ي  الجريمة األلصوية الت  نتج عنهت أموال حتى نعتلرهت ممتوكتت محل جريمة 

 .2تلييض األموال وتتم المتتبعة عوى استس ذلك

كمت اشتر التقرير الى تقيتم المسؤولية الجزائية لألشختص اإلعتبترية ي  جريمة تلييض األموال 
عقوبتت المطبقة عوى المن تقتنون العقوبتت، وتطرق الى  3مكرر 198استنتدا الى نص المتدة 

االشختص الطليعية والمعنوية، سواء األلصوية منهت أو التكميوية، وبين التقرير احلصتئيتت 
 0تت الت  تمت ييهت ادانة أشختص طليعيين عن جريمة تلييض األموال كتن ي  حدود الموت

( 0سجوت ) 8223سنوات حبس نتيذة و مويون دج غرامة نتيذة، لوغة االرتقتم يتن التترة من 
( تقضتيت، منوهت 8سجوت لصدور احكتم ي  ) 8228( وسنة 66سجوت ) 8229تقضتيت، وسنة 

رية عدد الموتتت محل التحقيق مت لصعب مهمة التريق ي  تقييم الى عدم تقديم السوطتت الجزائ

                                                           
 المتعوق بتلتستد، المرجع الستلق. 21/26القتنون  1
مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب  2

 .83-81الختص بتلجزائر، المرجع الستلق، ص
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 التولصيتت والتعويقتت الى، وخوص التقرير يعتلية نظتم مكتيحة تلييض األموال ي  الجزائر
 :1اآلت  ليتنهت موخلصة ي  جداول نقونتهت حرييت

 المبني عليها تقييم اإللتزام موجز العوامل درجة اإللتزام التوصية
انعدام نص يتيد ان الممتوكتت المحلصوة من الجريمة مبتشرة  موتزم الى حد كلير 1التوصية 

 او غير مبتشر/ عدم كتتية نطتق الجريمة.
 عدم اثبتت تطليق ويعتلية النظتم بشكل كتف م الى حد كليرز موت 2التوصية 

 )انعدام احكتم: التلييض الذات /االشختص المعنوية(.
تنتول التقرير ان القتنون الجزائري تضمن  وضبطها وتجميدها:مصادرة محصالت الجريمة  - ب

من تقتنون  0مكرر  198تقتعدة ملصتدرة الممتوكتت المتلصوة لتلييض األموال من خحال المتدة 
، وتشمل المتدة ملصتدرة محل المتعوق بتلتستد 26-21من تقتنون  8يقرة  06والمتدة  العقوبتت

وكذا التوائد والعوائد األخرى، وهو تطليق لوقواعد العتمة  الجريمة والوسيوة المستعموة الرتكتلهت
وتنص المتدة كذلك عوى تعقب الممتوكتت ، 2من تقتنون العقوبتت 6مكرر 60من خحال المتدة 

ضتئ  أو ي  أي يد كتنت، ويمكن إتختذ اإلجراءات التحتظية المؤتقتة بحجز توك األموال بأمر تق
ستعة  09م المتل  لإمكتنهت التحتظ عوى األموال لمدة خوية اإلستعحاأمر من السوطة المختلصة )

ويشير التقرير الى عدم تمكن يريق العمل من ، 3(26-20من القتنون  69و 63ويق المواد 

                                                           
 .16-12، صنتسهالمرجع  1
عوى: " ي حتلة اإلدانة الرتكتب  ، المرجع الستلق،تقتنون العقوبتتالمتضمن  11/601األمر من  6مكرر  60تنص المتدة  2

جنتية، تأمر المحكمة بملصتدرة األشيتء الت  استعموت أو كتنـت ستستعمل ي  تنتيذ الجريمة أو الت  تحلصوت منهت، وكذلك 
 الهبتت أو المنتيع األخرى الت  استعموت لمكتيأة مرتكب الجريمة مع مراعتة حقوق الغير حسن النية".وي  حتلة اإلدانة الرتكتب
جنحة أو مختلتة يؤمر بمـلصتدرة األشـيتء الستلق ذكرهت وجوبت  إذا كتن القتنون ينص لصراحة عوى هذ  العقوبة وذلك مع مراعتة 

 حقوق الغير حـسن النيـة".
عوى امكتنية حجز األموال متحلصوة عن  ، المرجع الستلق،التستدالمتضمن تقتنون  26-21قتنون المن  06تنص المتدة  3

تمكن  ، المرجع الستلق،اإلجراءات الجزائيةالمتضمن تقتنون  600-11 األمرمن  0مكرر 02د، كمت ان المتدة جرائم التست
لقتض التحقيق توقتئيت أو لنتءا عوى طوب النيتبة اتختذ اجراء تحتظ  او تدلير مؤتقت زيتدة عوى أمر حجز الممتوكتت محل 

 الجريمة.



الجزائر في مكافحة تبييض ألاموال سياسةالباب الثاني:   

 

377 
 

إحلصتئيتت ميدانية لخلصوص الحجز التحتظ ، ييمت سجل وجود حكم تقضتئ  واحد بتلملصتدرة 
 :1لخلصوص اإللتزام بتلتولصيةالممتوكتت ي  متدة جنحة تلييض األموال وسجل نتيجة 

 عدم منح السوطتت المختلصة لصحاحيتت تعقب محلصحات الجريمة موتزم جزئيت 1التولصية 

معطيتت زيترته وتقييم أولى التقرير حيزا هتمت ومتلصحا ي  ولصف وتحويل : السلطات -2
 الميدانية لوجهتز المؤسستت  الذي يعنى بتلوتقتية ومكتيحة تلييض االموال ي  الجزائر.

ر تطرق التقرير الى انشتء وحدة المعوومتت المتلية ي  الجزائوحدة المعلومات المالية:  -أ
، عوى اعتبتر انهت مؤسسة عمومية لدى وزير المتلية 6892-28بموجب المرسوم التنتيذي 

تنتول  ،تتمتع بتالستقحال المتل  واإلداري ، وتم تكويتهت بمكتيحة تلييض االموال وتمويل اإلرهتب
 4أو التقترير السرية 3تلصريحتت بتلشلهة استحاماختلصتلصتت الخوية المنلصبة أستست ي  التقرير 

 المتعوق  26-20من القتنون  86و 82و 68و 66من المكوتين تقتنونت المحددين بتلمتدة 
خطتر وكيل الجمهورية المختص  االرهتب وتمويل االموال تلييض من بتلوتقتية ومعتلجتهت، وا 
بتلوتقتئع الت  تحتمل ولصتت جزائيت، كمت تعمل الخوية عوى تبتدل المعوومتت مع نظيرتهت  إتقويميت

 األجنلية بشرط المعتموة بتلمثل.
عتين التقرير سوطة الخوية ي  طوب الوثتئق والمعوومتت من االشختص المحددين تقتنونت النجتز 

من دون ان يتم تحديد الهيئتت ، 689-28من المرسوم التنتيذي  0مهتمهم ويق المتدة 
التقرير من تقلل متتش  لنك  لإرستلالمتعوقة  66والمؤسستت من تقلل القتنون، ييمت تبقى المتدة 

الجزائر ختص يقط بتلقطتع التتبع لرتقتبة لنك الجزائر والوجنة الملصريية ) اللنوك والمؤسستت 

                                                           
1
وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب  مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط 

 .83صالختص بتلجزائر، المرجع الستلق، 

المعدل  وعموهت وتنظيمهت المتل  اإلستعحام خوية إنشتء ضمنيت 8228أيريل  3المؤرخ ي   28/683المرسوم التنتيذي  2
 والمتمم، المرجع الستلق.

 المتضمن نموذج اإلخطتر بتلشلهة، المرجع الستلق. 8221جتنت   8المؤرخ ي   21/20التنتيذي المرسوم  3
 المتعوق 20/26من القتنون  86المحدد لشروط وكيتيتت تطليق المتدة  8229مترس  12القرار الوازري اللصتدر ي  تتريخ  4

 .االرهتب وتمويل االموال تلييض من بتلوتقتية
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طوبت لخلصوص تقديم  86جمترك المتلية(، وبوغة االرتقتم تلين ان الخوية طولت من ملصتلح ال
طوبت الى ملصتلح الشرطة  03طوب بتلنسبة لملصتلح الضرائب، و 2معوومتت أو وثتئق، و
بتلرغم من إنعدام األستس القتنون  ي  ذلك، وعتين  8228الى  8223القضتئية مت لين سنوات 

ورية منذ انشتءهت، التقرير ان خوية معتلجة اإلستعحام المتل  لم ترسل اال موتين الى وكيل الجمه
 .1بتلمتئة من حتالت اإلخطتر بتلشلهة الت  ولصوت اليهت 2.18بسنة 

سنة  نشأتهتتطرق التقرير الى تقديم الخوية طوبت لحانضمتم الى مجموعة إيغمونت الدولية منذ 
، وتطرق الى اشكتلية الغموض ي  تحديد متهوم المؤسسة العمومية الت  تأخذ الخوية 8220

نحهت ، وتم اتقترا  م2المتعوق بتلمؤسستت العمومية 99-26ت  لم يحددهت القتنون طتبعهت، وال
حظ يريق العمل ان الخوية تموك مقرا مستقحا مكونت من طتبقين ي  طليعة السوطة اإلدارية، وال

ييمت عتين التريق ان الخوية ال تموك  ،مقر وزارة المتلية يتم الدخول اليه من تقلل العمتل إلكترونيت
 .3م إلكترون  لتسيير عموهت واالعتمتد عوى الطريقة التقويدية الورتقيةنظت

وأولى التقرير إهتمتم منقطع النظير بتلتشكوية البشرية لوخوية والملصتلح اإلدارية الت  تتشكل 
أعضتء  0جتنب الرئيس والى  عوى انه منهت ) المجوس، االمتنة العتمة والملصتلح( ووتقتوا

عتمل إداري  60( تقتضيين، يوجد 8معينين من رئيس الجمهورية لكتتءتهم ي  مجتل المتلية و)
 09.0ألف دوالر ) 322بحوال   8228ي  مختوف الملصتلح، وان الخوية مكنت ي  ميزانية 

بتلمتئة اشتراكتت بتلمنظمتت  0بتلمتئة تجهيزات،  0بتلمتئة اجور،  01مويون دج( منهت 
بتلمتئة مؤتمرات وتدريب، وبتتق  الميزانية ي  أمور إدارية الحظ التريق ان ال  6.0الدولية، 

عحاتقة لهت بعمل الخوية، كمت عتين التريق عدم خضوع المحووين ي  الخوية الى اي نوعية ي  
                                                           

لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب مجموعة العمل المتل   1
 .00-01الختص بتلجزائر، المرجع الستلق، ص

اللصتدر المتضمن القتنون التوجيه  لومؤسستت العمومية اإلتقتلصتدية،  6899جتنت   68المؤرخ ي   26/99المرسوم رتقم  2
 .6899، جتنت   28عدد ي  الجريدة الرسمية 

 اإلرهتب وتمويل االموال غسيل مكتيحة المشترك التقييم تقرير إيريقيت، وشمتل األوسط الشرق  لمنطقة المتل  العمل مجموعة 3
 .00، صالستلق المرجع بتلجزائر، الختص
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تم لرمجة ثحاث بتلتعتون مع وزارة الخزانة األمريكية، وانه سوف يتم التدريب عدا مرة واحدة 
مت لين توقت الخوية  ذكر التقرير أن الحقت، وبخلصوص أرتقتم اإلخطترات بتلشلهةدورات تكوين 

بتلمتئة من اللريد،  2.89بتلمتئة من اللنوك،  81.30 )إخطترا 062مت يقترب  8220-8228
بتلمتئة ملصوحة   2.12بتلمتئة من إدارة الجمترك،  1.11بتلمتئة مراتقل  الحستبتت،  2.08

بتلمتئة وزارة  2.8بتلمتئة ستترات أجنلية،  2.8بتلمتئة،  2.08ة الضرائب، الشرطة القضتئي
ألرزتهت توقيهت خوص التقرير ي  هذا النطتق ان خوية االستعحام المتل  غير يعتلة ، و (الخترجية
وظتوا سنة  0اخطتر أحيل منهت موتين الى العدالة، وهذا لعدم تويرهت عوى المحووين ) 062

 .1يب(كتنوا ي  مرحوة التدر  8228

 اإللتزام تقييم عليها المبني العوامل موجز درجة اإللتزام التوصية
عدم تأهيل الخوية لطوب -(نقص المحووين) عدم يعتلية الخوية ير موتزمغ 81رتقم 

 اضتيية.، وكذا المعوومتت المعوومتت اال من الجمترك والضرائب
الى المستر  تطرق التقريرالمصادرة والتجميد(: -التحقيق-اإلدعاءجهات إنفاذ القانون ) -ب

، أين أشتر الى انعدام لألموالتتضمن تلييضت  هتالذي يتخذ  موف أو وتقتئع مشتبه ييهت ان
اجراءات ختلصة تتبع لل توك المنلصوص ي  تقتنون اإلجراءات الجزائية، والت  يتولى ييهت وكيل 
الجمهورية المختص اتقويميت بتإلشراف عوى التحقيق اإللتدائ  بتعتبتر  مدير الضبطية القضتئية، 

بقتض  التحقيق بتلنسبة  عتنةاالستتحت اإلشراف القضتئ  لونتئب العتم، مع اإلشترة الى إمكتنية 
جبترية ذلك ي  مواد الجنتيتتو لوجنح،  )  الى هيكوة الضبطية القضتئيةقرير التكذلك ، تطرق 2ا 

 0مكرر 10واد وأستليب التحري الختلصة المنلصوص عويهت ي  الم (،3ة والدرك الوطن طالشر 

                                                           
 اإلرهتب وتمويل االموال غسيل مكتيحة المشترك التقييم تقرير إيريقيت، وشمتل األوسط الشرق  لمنطقة المتل  العمل مجموعة 1

 .08، صالستلق المرجع بتلجزائر، الختص
 ، المرجع الستلق.تقتنون اإلجراءات الجزائيةالمتضمن  600-11األمر  من 0مكرر  02الى  68لوتتلصيل أكثر راجع المواد  2
أشتر التقرير الى استحداث الملصوحة المركزية لوتحقيقتت الجنتئية لودرك الوطن  الت  جعوت من تقضتيت االرهتب والمتلية  3

، كمت تطرق الى استحداث دائرة الجرائم اإلتقتلصتدية ي  المعهد الوطن  8229جتنت   62اس أولويتتهت، منذ واالتقتلصتدية عوى ر 
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، ويلصل ي  لتسرب() إعتراض اإلتلصتالت وا من تقتنون اإلجراءات الجزائية 69مكرر  10الى 
اختلصتص النوع  واإلتقويم  لونيتبة العتمة وتقضتة التحقيق، وأشتر الى التكوين الذي حلصل 

استتتد خحالهت كل تقتض  8221منذ  133عويه تقضتة األتقطتب الجزائية المتخلصلصة بمجموع 
أشتر التقرير الى عدم تمكن أعضتء  متييكوين سواء داخل أو خترج الوطن، تت دورا 9بحوال  

النيتبة العتمة من أجل الوتقوف عوى تتتلصيل التقسيم من حيث  بأعضتءيريق العمل من اإللتقتء 
من تقتنون  11 ، لتقييم اختلصتلصتت النيتبة العتمة المنلصوص عويهت ي  المتدة1الكتتءة والتكوين

شهرا  69يتوقت  ضبتط الشرطة )  اإلجراءات الجزائية، كمت أشتر التقرير الى التكوين الذي
ضتبط ي   89يضتف لهت تكوين تخلصلص  منهت حوال  ، بتلنسبة لحتئزي شهتدة الويستنس

سنوات ي  المدرسة العويت لوقضتء ويضتف لهت تكوين  1( والقضتة )  8223و 8221سنت  
لصرية(، ي  متدة الجرائم المتلية ي  المدرسة العويت لوممت هو منهت  8222تخلصلص  منذ سنة 

وتولصل الى عدم كتتية الجتنب البشري) تقضتة أو أعوان الضبطية القضتئية ( مقترنة بعدد 
 : 2، وخوص التقرير الىالجرائم االلصوية المرتكبة ي  الجزائر

 اإللتزام تقييم عليها المبني العوامل موجز درجة اإللتزام التوصية
 الشختصااعتقتل  تأجيل يجيز لصريح نصانعدام  موتزم الى حد كلير 83التولصية 

االرهتب تمويل جرائم ي  االموال وضبط  
  موتزم 89التولصية

اإلطتر القتنون  الذي يحكم عمويتت تلصريح  والمقلصود بهنظام اإلفصاح عبر الحدود: -ج
المستيرين المقيمين واألجتنب، عند الدخول والخروج الى الجزائر بتلعموة اللصعبة، وتلين ان 

أورو،  3122الجميع موزم بتلتلصريح لدى الجمترك بتلنقد، وال يمكن عند الخروج أخذ أكثر من 
                                                                                                                                                                                           

شتوي، ويلصيوة المختلتتت اللنكية وجرائم تلييض االموال المنتمية لتلصيل الجرائم المتلية لألدلة الجنتئية وعوم اإلجرام للو 
 لوشرطة.

مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب  1
 .08-06الختص بتلجزائر، المرجع الستلق، ص

 .00ه، ص المرجع نتس 2
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 ستعحام المتل  ويق مت تنص عويهوان نظتم اإليلصت  ويق التقرير ال يلصل الى خوية اإل
تضمن ختنة السؤال عن ملصدر يالتولصية التتسعة الختلصة، كمت أن نموذج التلصريح ال 

األموال، كمت أن إدارة الجمترك المكوتة بمراتقبة حركة رؤوس األموال ال تموك لصحاحية حجز 
تدرج ي  نظتم آل   األموال لمدة معقولة لوتحقق من شلهة تلييض األموال، كمت ان التلصتريح ال

مركزي يمكن جهتت أخرى من اإلطحاع عويه، سيمت خوية اإلستعحام المتل ، وعتين التقرير 
طوبت ييمت  86ضعف التعتون مت لين إدارة الجمترك وخوية االستعحام المتل  الت  تقدت حوال  

 :1تقريرا ليلصل التقرير ي  خحالصة هذ  النقطة الى 81توقت 

 اإللتزام تقييم عليها المبني العوامل موجز مدرجة اإللتزا التوصية
قص التعتون لين الجمترك وخوية ن -عدم محائمة نظتم اإليلصت  غير موتزم  التتسعة الختلصة

 ضعف التدريب ي  مجتل تلييض األموال. -االستعحام المتل 
تنتول التقرير اإلطتر القتنون  لوتدالير الوتقتئية المؤسسات المالية: –التدابير الوقائية -3

المتعوق بتلوتقتية من تلييض  26-20المتروضة عوى المؤسستت المتلية، وأوضح أن القتنون 
أخضع اللنوك والمؤسستت المتلية والمؤسستت المشتلهة  األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت

، ييمت أخضع والمسمتة بتلتزامتت العنتية الواجبة األخرى الى اإللتزامتت الواردة ي  القتنون 
مؤسسة لريد الجزائر وشركتت التتمين ومكتتب اللصرف والوسطتء ي  عمويتت اللورلصة الى  

وأوضح التقرير ان  ،2من القتنون  68و 68 المواداإللتزام بتإلخطتر بتلشلهة يقط، ويق 
تت المتلية المشتلهة األخرى وانمت المؤسس ئرية أكدت انعدام اي لصورة من لصورالسوطتت الجزا

 .3استعمل الملصطوح يقط عند الحتجة له مستقبحا بتنشتء مؤسستت متلية ذات طليعة أخرى 

                                                           
مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب  1

 .08، ص الختص بتلجزائر، المرجع الستلق
 المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت، المرجع الستلق. 20/26القتنون  2
مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب  3

 .16الختص بتلجزائر، المرجع الستلق، ص
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 21-68الذي عوضه النظتم  201-20أثتر التقرير نقتشت لخلصوص نظتم لنك الجزائر 
من الوستئل الموزمة ي  مكتيحة تلييض األموال، إللصدار   إعتبتر   ، وأكد انه ال يمكن2الحقت

من تقلل سوطة غير مختلصة ) يقلصد مجوس النقد والقرض(، كمت أنه تضمن أسووبت تشجيعيت 
عوى اتختذ المؤسستت لوتدالير محمل التطليق، دون تضمنه لعقوبتت رادعة ي  حتلة عدم 

 20/26د الجزائر الت  لم يوزمهت القتنون اإللتزام بتلتطليق، وكذا انه نظتم موجه لملصتلح لري
 .3لتدالير الوتقتيةومكتيحتهمت  اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق

لخلصوص اإلطتر القتنون  والتطليق العمو  لحالتزامتت المتروضة عوى  اإلطار القانوني:-أ
اللنوك ومعه يريق العمل ي  اطتر التقييم ولصتت  سجل التقرير ،اللنوك والمؤسستت المتلية

 المحاحظتتوتحويحا دتقيقت ومتلصحا لحالتزامتت المتروضة عوى اللنوك والمؤسستت المتلية، وألرز 
المتعوقة لتدالير  9الى  0الت  تولصل لهت يريق العمل لخلصوص التزام الجزائر بتلتولصيتت من 

 الوتقتية مت يو :
تع المتل  ي  الجزائر عوى درجة ثقتية ضعيتة لخلصوص نظتم تلين لتريق العمل ان القط -

مكتيحة تلييض األموال، وان األخير ال يقوم عوى سيتسة واضحة ي  تقييم المختطر، لعل من 
 ه  اللنوك التتبعة لمؤسستت أجنلية.يقط يطبقهت 

اضتية الى انعدام  ،إمكتنية يتح الحستبتت الرتقمية نظريت يقط وانعدام حلصولهت ذلك عمويت -
من التدتقيق  ،نص يوزم المؤسستت المتلية غير الختضعة لسوطة لنك الجزائر كشركتت التأمين

                                                           
1
اللصتدر  8220ديسملر  60المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب المؤرخ ي   20-20نظتم لنك الجزائر رتقم   

 (.21-68)موغى لنظتم لنك الجزائر  8221أيريل  81لتتريخ  81بتلجريدة الرسمية رتقم 

2
 ، المرجع الستلق.المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب 21-68نظتم لنك الجزائر رتقم  

يسمح لملصتلح المتلية للريد الجزائر  68ضمن لقطتع اللريد ي  متدته تالم 21-8222لررت السوطتت الجزائرية ان القتنون  3
القتنون القرض  ألحكتموالودائع ) خدمة التويير( واستعمتل وستئل الديع )توسيع تشكيوة األداءات المتلية( ويقت  لتوق  األموال

لمنطقة الشرق  مجموعة العمل المتل   :) أنظر والنقد وبتلتتل  يهو يخضع الى رتقتبة لنك الجزائر والى االلتزامتت الت  يترضهت.
المرجع الستلق،  األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب الختص بتلجزائر

 (.11ص
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انعدام نص تقتنون  يوزم المؤسستت بتلتدالير وية وعنوان وملصدر أموال الزبون )ي  ه
 واإلجراءات واجبة االتختذ لتهم هيكوة المتلك الحقيق لوحستب او المستتيد الحقيق (.

لخلصوص طليعة العمل وعحاتقة  بتلحلصول عوى المعوومة تال يترض التزام لنظتم القتنون ا -
، كمت اشترت الى 0 العمل، وانمت ينص عوى يهم ذلك ال غير وهو مت يتعترض مع التولصية

 20-20انعدام نص تقتنون  يوزم بتستمرارية الرتقتبة والمطتبقة مع الزبتئن عوى عكس النظتم 
، كمت ال 1منه 8من خحال اشتراط وجود نظتم رتقتبة داخو  ويق المتدة  الذي تضمن ذلك سيمت

يئتت العمحاء أو عحاتقتت العمل أو لـ " بتلنسبة يميز النظتم عوى إجراءات العنتية الختلصة 
 ، وتتم معتموة كتية العمحاء والعمويتت المتلية عوى تقدر المستواة.2"العمويتت العتلية المختطر

 26-20 منه القتنون  السيتسيون أكد التقرير ان القتنون الجزائري سيمتبتلنسبة لألشختص  -
م يتطرق الى التدالير لومكتيحتهمت  اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق

والت  يجب عوى اللنوك والمؤسستت المتلية اتختذهت اتجت   ،التئة ممثوة المختطر الختلصة لهذ 
 ملصتدر اموالهم.

 من بتلوتقتية المتعوق 26-20لتحويل األموال الى خترج الحدود لم يتطرق القتنون بتلنسبة  -
علر الحدود،  الى مستلة المراسوة الملصرييةومكتيحتهمت  اإلرهتب وتمويل األموال تلييض

اللنوك  أن عحاتقة عوىمنه  08المتعوق بقتنون التستد ي  متدته  26-21قتنون الوتضمن يقط 
بتستعمتل حستلهت مع كيتنتت لهت سمح مؤسستت ملصريية أجنلية ال ي لمتلية معاوالمؤسستت 

 . 3ليس لهت وجود متدي
بتلنسبة لومؤسستت المراسوة أو الوسيطة اكد التقرير ان القتنون الجزائري ال  يمكن من  -

كمت ال ينص التشريع الجزائري ويق التعرف عوى مستوى الرتقتبة وسمعة الت  تخضع لهت، 
                                                           

)موغى لنظتم لنك  ، المرجع الستلقالمتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب 20-20نظتم لنك الجزائر رتقم  1
 (.21-68الجزائر 

مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب  2
 .13صالمرجع الستلق،  الختص بتلجزائر

 المتضمن تقتنون الوتقتية من التستد ومكتيحته، المرجع الستلق. 8221ييتري  82المؤرخ ي   26-21القتنون  3
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لمجموعة العمل المتل  عوى منع استخدام التكنولوجيت الت  ال تتيح التعرف  لتولصيتت األربعين
 .1عوى الهوية الحقيقية

 وبهذا تولصل يريق العمل بعد المطتبقة لين التولصيتت األربعون ومعتينتت الزيترة النتتئج التتلية:

 االلتزام تقييم عليها المبني العوامل موجز درجة اإللتزام التوصية
-انعدام نص منع التعتمل بتلحستبتت المرتقمة والمجهولة والمستعترة موتزم غير 0رتقم 

المؤسستت غير موزمة بتتختذ اجراءات ضد الشخلصيتت والعمويتت 
 ذات المختطر العتلية ... الخ

 انعدام نظم إدارة المختطر المتعوقة بتلشخلصيتت السيتسية غير موتزم 1رتقم 
 ختلصة بتلمراسوة الملصريية علر الحدودانعدام إجراءات ال غير موتزم 3رتقم 
 انعدام سيتسة منع التعتمحات الت  ال تتم وجهت لوجه غير موتزم 9رتقم
 انعدام امكتنية اعتمتد مؤسستت وسيطة لوقيتم لتدالير الوتقتية غير موتزم 8رتقم 

الذي ول التقرير اإلطتر القتنون  العتم لوسر المهن  ي  الجزائر تتن السرية المصرفية:-ب
تهم ي  تسيير سمن تقتنون النقد والقرض، والذي يخضع له كل شخص ي 663تحكمه المتدة 

اللنوك والمؤسستت المتلية، أو ي  رتقتلتهت، مع استثنتء الديع لهذا الملدأ اتجت  جهتز القضتء ي  
 لقطتع المتل  سيمتاعوى  بتإلشرافاطتر التحقيقتت الجزائية، أو السوطتت العمومية المكوتة 

من المرسوم  61، والحظ يريق العمل ضرورة تضمين المتدة 2منهت خوية اإلستعحام المتل 
الختلصة المتعوقة  3أكثر الزامية تطليقت لوتولصية رتقم  إلعطتئهتي  القتنون  3 20/20التنتيذي 

 لتبتدل  المعوومتت لين المؤسستت المتلية.

                                                           
1
العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب مجموعة   

 .32-18صالمرجع الستلق،  الختص بتلجزائر

 .المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت، المرجع الستلق 20/26من القتنون  88المتدة  2
عوى ضرورة تضمن التحويحات اللنكية ي   8220ديسملر  60المؤرخ ي   20-20من المرسوم التنتيذي  61تخص المتدة  3

اللنوك والمؤسستت المتلية وملصتلح المتلية للريد الجزائر كتية المعوومتت لخلصوص المحول والمحول اليه بمت ي  ذلك عنوان 
 السكن.
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 اإللتزام تقييم عليها المبني العوامل موجز درجة اإللتزام التوصية
موتزم الى حد  الرابعة

 كلير
انعدام نص تقتنون  موزم لخلصوص تبتدل المعوومتت مت لين 

 المؤسستت المتلية.
 بتلوتقتية المتعوق 20/26من القتنون  60تطرق التقرير الى المواد  اإلحتفاظ بالسجالت: -ج
 20-20من المرسوم التنتيذي  29والمتدة ومكتيحتهمت  اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من

الت  ( 21-68 الجزائر لنك لنظتم موغى) اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق
اإلحتتتظ بسجحات هوية الزبتئن  عوىتوزم اللنوك والمؤسستت المتلية وملصتلح لريد الجزائر 

سنوات من تمتم العحاتقة أو من تتريخ غل الحستب، ووضعهت لدى السوطتت  0والعمويتت لمدة 
يشمل المؤسستت المتلية األخرى )  لم المختلصة عند طولهت، مع اإلشترة الى ان هذا اإللتزام

 .ي  النلصوص القتنونية ستلتة الذكر شركتت التأمين مثحا(

انعدام النص القتنون  الذي يوزم عوى  الى تقرير ي  اطتر تطليق التولصية الستبعةوأشتر ال
، وبتلتتل  تنعدم ول له ي  التحويحات اللرتقيةحالمؤسستت المتلية شمل معوومتت المحول والم

ي  االتتتتقيتت  يقط ، وأدرجتالقتعدة اإللزامية لخلصوص حتظ سجحات وهوية الزبتئن والعمويتت
 تلييض من بتلوتقتية المتعوق 20-20، وهو مت اتجه اليه المرسوم التنتيذي مت لين اللنوك

ييمت يخص معوومتت التحويحات اإللكترونية مهمت كتن نوعهت الت   اإلرهتب وتمويل األموال
عمل ي  زيتراته لومؤسستت المتلية، توضع تحت تلصرف لنك الجزائر، وهو مت عتينه يريق ال

ص ووغير موزم وغير يعتل النعدام العقوبتت عند المختلتة، وخواعتلر التريق ذلك غير كتف 
  :1التريق الى التقييم تطليق التولصيتين

 االلتزام تقييم عليها المبني العوامل موجز درجة اإللتزام التوصية
يشمل االلتزام بحتظ وثتئق الهوية والعمويتت المؤسستت المتلية  ال موتزم جزئيت 62رتقم 

 األخرى 
                                                           

األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق  1
 .38الختص بتلجزائر، المرجع الستلق، ص
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 نظتم حتظ هوية أطراف التحويحات اللرتقية وحتظ السجحاتانعدام  غير موتزم خ 3رتقم 
أوالهت التقرير ويريق العمل خلصولصية ي  تقييم نظتم : واإلبالغ عنها العمليات المشبوهة -د

المتعوق بتلوتقتية  26-20من القتنون  62مكتيحة تلييض األموال ي  الجزائر، وأكد ان المتدة 
من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت ألزمت اللنوك والمؤسستت المتلية الختضعة 

عن هوية المتعتموين االتقتلصتديين وملصدر األموال، لمت تكون  بتالستعحاملرتقتبة لنك الجزائر 
 أنالى  66، وخوص التقرير لخلصوص تطليق التولصية 1عمويتت تمت ي  ظروف معقدة

المشرع الجزائري لم يتضمن تقتعدة شتموة بتعتبتر المواد القتنونية لم تشمل المؤسستت المتلية 
 .2ورتقتبة لنك الجزائر إلشرافغير الختضعة 

إستحدث المشرع الجزائري نظتم اإلخطتر عن وبخلصوص اإلبحاغ عن العمويتت المشلوهة 
 بتلوتقتية المتعوق 26-20من القتنون  68الشلهة الذي ألزم لهت جهتت محددة تقتنونت ويق المتدة 

المتعوق  20-20من المرسوم  62والمتدة ومكتيحتهمت،  اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من
من القتنون  86المتدة تضتف لهمت ، بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت

بتلنسبة لوتقترير السرية الت  توزم  اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 20-26
الذي حدد  20/214، وألصدر المرسوم التنتيذي 3إدارة الضرائب والجمترك لإرستلهت عند الشلهة

ليتنتته الواجب اريتتقهت به وارستلهت الى خوية االستعحام المتل  المنشأة بموجب المرسوم التنتيذي 

                                                           
المقلصود لهت ان تكون العمويتت اإلتقتلصتدية غير ملررة أو ليس لهت ملرر اتقتلصتدي أو غرض مسمو ، يتم إخطتر خوية  1

، المرجع اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 20/20المرسوم التنتيذي من  62االستعحام المتل  ويق المتدة 
 الستلق.

مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب  2
 .92الختص بتلجزائر، المرجع الستلق، ص

 20/26من القتنون  86 المتدةلمحدد لشروط تطليق ا 8229مترس  12ريخ توزير المتلية مؤرخ ي  ت القرار اللصتدر عن 3
 ، المرجع الستلق.ومكتيحتهمت اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية

بشكل هذا اإلخطتر بتلشلهة ونموذجه ومحتوا  وولصل المتعوق  8221جتنت   8المؤرخ ي   20-21المرسوم التنتيذي  4
 ، المرجع الستلق.استحامه
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إخطتر بتلشلهة أرسل من  062إحلصتء ، وتولصل يريق العمل الى 1المعدل والمتمم 28-683
من  038تعحام المتل  منهت ملصتلح لريد الجزائر الى خوية االساللنوك والمؤسستت المتلية و 

، وأعطى ، وتقريرا سريت من إدارة الضرائباللنوك معظمهت متعوقة بمختلتة تقتنون اللصرف
كمت أظهر التقرير عدم ، والوع  بمكتيحة تلييض األموالانطبتعت النختتض مستوى اإلخطترات 

المتعوقة بتلتغذية العكسية، اي تقيتم خوية اإلستعحام المتل  لتتلصيل نتتئج  80اإللتزام بتلتولصية 
المتعوقة بعدم يرض السوطتت  68نتس المحاحظة لخلصوص التولصية   اإلخطتر بتلشلهة، وه

 .2الملصريية لنظتم اإلبحاغ عن العمويتت المتلية الت  تتوق سقتت معينت

تليتن ان المشرع الجزائري منح حرص يريق العمل عوى  60التولصية  حسن تطليق بخلصوصو 
حلصتنة لعمتل اللنوك والمكوتين لإلتزام اإلخطتر من متتبعتهم جزائيت أو مدنيت أو إداريت اذا لم 
يتض التحقيق الى اي نتيجة، كمت جرم يعل اإلبحاغ عن وجود اإلخطتر الى الزبون تحت طتئوة 

 . 3الجزائية العقوبتت

 االلتزام تقييم عليها المبني العوامل موجز درجة اإللتزام التوصية
يوزم اخضتع المؤسستت المتلية غير الختضعة لسوطة  :انعدام نص جزئيت موتزم 66رتقم 

 سنوات. 0لنك الجزائر بتإلخطتر، وحتظ سجحات االخطتر لـ 
 / موتزم 60رتقم 
اإلبحاغ عن المعتمحات المتلية عند سقف معين الى هيئة نظتم انعدام  غير موتزم 68رتقم 

 مركزية.

                                                           
 وعموهت وتنظيمهت المتل  اإلستعحام خوية إنشتء يتضمن 8228أيريل  23المؤرخ ي  تتريخ  683-28المرسوم التنتيذي  1

-62 التنتيذي تلمرسومالمعدل والمتمم ب 8229سلتملر  21المؤرخ ي    830-29المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنتيذي 
المرجع  ،8261 أيريل 60 تتريخ ي  المؤرخ 603-61 التنتيذي تلمرسومب والمتمم المعدل ،8262 أكتوبر 62 ي  المؤرخ 813

 الستلق.
وتمويل اإلرهتب مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال  2

 .90-98الختص بتلجزائر، المرجع الستلق، ص

المواد ومكتيحتهمت، المرجع الستلق +  اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 20/26من القتنون  81المواد  3
 المرجع الستلق. ،اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 20/20من النظتم  60و 61
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 انعدام التغذية العكسية من خوية االستعحام المتل  غير موتزم 80رتقم
 63و68السيتستت المكتوبة واللرامج الت  ألزمت المتدة  المقلصود لهتالضوابط الداخلية: -ه

اللنوك والمؤسستت المتلية  20-20من النظتم الداخو   26والمتدة  26-20من القتنون 
والملصتلح المتلية للريد الجزائر لووتقتية والكشف عوى تلييض األموال، سيمت مت تعوق لإجراءات 

، وا عداد لرنتمج تكوين معرية الزبتئن ونظم اإلخطتر بتلشلهة مع خوية اإلستعحام المتل 
يريق العمل والتقييم ان ، وأوضح الموظتين حول الوتقتية من تلييض األموال وا عحامهم به

المؤسستت الملصريية تحوز عوى هذ  النظم الداخوية اال ان تختوف ييمت لينهت من حيث مستوى 
النجتعة وتلين ان إحدى اللنوك التتبعة لمؤسسة اجنلية تطلق متطوبتت المعتيير الدولية، لل 

سيتسيين ممثو  المختطر، وحتى تقواعد تقتنونية ال توزم لهت التشريع الجزائري تتعوق بتألشختص ال
، 1وجهتت الرتقتبة ) لنك الجزائر(، كمت عتين تقوة اللرامج التدريلية ي  المؤسستت الملصريية 

وه  القواعد الت  ال يوزم لهت تقتنونت المؤسستت المتلية غير الختضعة للنك الجزائر كشركتت 
التأمين ووسطتء اللولصة والت  عتين يريق العمل ضعتت ي  سيتستهت المعتمدة ي  الوتقتية من 

كمت الحظ يريق العمل ان اللنوك والمؤسستت المتلية الختضعة للنك الجزائر تلييض األموال، 
إطتر ستم  يتكتل بكل مت يتعوق بتلوتقتية ومكتيحة تلييض األموال ويعتلر ي  نتس الوتقت  تعين

 .2حوقة الولصل مع خوية اإلستعحام المتل 

 االلتزام تقييم عليها المبني العوامل موجز درجة اإللتزام التوصية
الجزائر الى عدم إللزام المؤسستت المتلية غير الختضعة لرتقتبة لنك  جزئيت موتزم 60رتقم 

اجراءات الوتقتية من تلييض األموال وتعيين إطتر ستم  مسؤول 
 عدم كتتية لرنتمج تكوين موظتين -عنه

عدم إلزام التروع لومؤسستت الملصريية ي  الخترج لوخضوع الى تدالير  موتزمغير  88رتقم 
الوتقتئية من تلييض األموال، وابحاغ السوطتت حول عدم تقدرة تطليق 

                                                           
مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب  1

 .99-93الختص بتلجزائر، المرجع الستلق، ص
، المرجع الستلق.اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 20-20من النظتم  69راجع المتدة   2  
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 اللودان الت  ال توتزم بمتطوبتت المعتيير الدولية.العنتية ي  
وأضتف التقرير لخلصوص موتقف المشرع من اللنوك اللصورية ان الجزائر تمنع انشتئهت والتعتمل 

يشترط جمع أكلر  20/20، كمت ان نظتم لنك الجزائر 1من تقتنون التستد 08معهت ويق المتدة 
وخوص التقرير أن النظتم الجزائري ينعدم ييه  عدد نطتق من المعوومتت حول اللنوك المراسوة

النص اللصريح والمبتشر الذي يمنع اللنوك والمؤسستت المتلية من التعتمل مع الكيتنتت المتدية 
 الت  ال وجود لهت عوى أرض الواتقع.

 االلتزام تقييم عليها المبني العوامل موجز درجة اإللتزام التوصية
 منع المؤسستت المتلية لصراحة ي  التعتمل مع اللنوك اللصورية.عدم  الى حد كلير موتزم 60رتقم 

الهيئتت المنشأة ي  القتنون الجزائري والت  أوكل لهت  تنتول التقرير نظام الرقابة واإلشراف:-و
مهمة االشراف والرتقتبة عوى القطتع المتل ، وه  الوجنة الملصريية  ي  دور الرتقتبة عوى اللنوك 
والمؤسستت المتلية والت  تقوم لتسويط العقوبتت عوى المختلتتت المترتبة لوتشريع المعمول لهت، 

تتش  لنك الجزائر خحال التتتيش القلو  )معتينة الوثتئق والت  تمت معتينتهت من تقلل م
، ومثتلهت منح المتدة 2والمستندات( والبعدي ) الزيترات الميدانية(، وهو دور يؤدونه لتتئدة الوجنة

الوجنة سوطة اإلرهتب  وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 26-20من القتنون  68
ريية لرامج الكشف عوى تلييض األموال ومعتتقبة المقلصرين مراتقبة مدى توير المؤسستت الملص

، ولجنة االشراف 3، ولجنة تنظيم عمويتت اللورلصة وتنظيمهت ي  سوق القيم المنقولةي  ذلك
، وأشتر التقرير الى غيتب الدور الرتقتل  االشراي  لخوية اإلستعحام 4عوى تقطتع التأمينتت

وغيتب إلزام شركتت التأمين والوستطة ألي من إلتزامتت المنلصوص عويهت ي  القتنون المتل ، 
                                                           

 ، المرجع الستلق.ومكتيحته التستدتلوتقتية من المتعوق ب 8221ييتري  82المؤرخ ي   21/26من القتنون  08المتدة  1

المعدل والمتمم المتضمن تقتنون النقد والقرض، المرجع  8221أوت  81المؤرخ ي   66-21من القتنون  620المتدة  2
 الستلق.

كل لجنة تنظيم عمويتت اللورلصة ومراتقلتهت المعدل والمتمم المتعوق ب 6881متي  81المؤرخ ي   62-81لمرسوم التشريع  ا 3
 سوطة سوق القيم المنقولة، المرجع الستلق.

 المعدل والمتمم المتضمن تقتنون التأمينتت، المرجع الستلق. 6880جتنت   80المؤرخ ي   23-80القتنون  4
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عدا اإلخطتر  ومكتيحتهمت اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 20-26
بتلشلهة عوى الرغم من ضختمة التداول النقدي ي  السوتقين، اذا عوى سليل المثتل لوغ سنة 

بتلتتلصيل مدى تمتع وتنتول التقرير ، 1مويتر دج 19لتأمينتت مقدار رتقم أعمتل سوق ا 8229
 :2جهتت الرتقتبة عوى الموارد المتدية والبشرية الحازمة ألداء دورهت، واشتر الى

من العنلصر  متتشية العتمة للنك الجزائر أكد التقرير انهت ال تتواير عوى العدد الكتي  -
( مراتقب، الرتقتبة 80لومتتشية الخترجية، المتتشية الداخوية )( مراتقب 81، اذ تتوير عوى )البشري 

مراتقب تهتم بتلرتقتبة الخترجية  682( مراتقب وثحاث ملصتلح جهوية تتكون من 82الداخوية )
وتقوانين اللصرف، وان المراتقلين خضعوا لدورات كتيية تكوين ختلصة لتلييض األموال ي  التترة 

 .8228-8220مت لين 

ت ه  الجهة الرتقتلية عوى سوق التأمينتت والمتعتموين ييه، تتكون من إدارة مديرية التأمينت -
دارة الرتقتبة الميدانية تتكون ( أيراد0الرتقتبة المكتلية أو المستندية مشكوة من ) يرق كل  1، وا 

(، واشتر التقرير الى ان المديرية ال تراتقب شركتت التتمين ييمت 3منهت يتكون من سبع أيراد)
 األموال وتدالير ، ولم يتوقى أعوانهت اي تدريب ي  هذا الخلصوص.يخص تلييض 

لجنة تنظيم عمويتت اللورلصة المشكوة ه  األخرى من مديرية تطوير السوق ومراتقلتهت )تضم  -
أشختص(، مديرية اإلدارة والشؤون  1أشختص(، مديرية العمويتت والمعوومتت المتلية) 1

رئيس الوجنة أكد ألعضتء يريق التقييم ان المديريتت  أشختص(، أكد التقرير ان 3القتنونية )
 ليس لهت لصحاحية مراتقبة شركتت الوستطة ييمت يخص التزامتت تلييض األموال.

 االلتزام تقييم عليها المبني العوامل موجز درجة اإللتزام التوصية

                                                           
يت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريق 1

 .83الختص بتلجزائر، المرجع الستلق، ص
 .89، صالمرجع نتسه 2
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كل اإلخحاالت لتدالير تلييض األموال) لم  تغط  ال ةالعقوبتت المقرر  غير موتزم 63رتقم 
عدم تحديد هيئة الموتقعة -تترض عوى شركتت التأمين والوستطة(

 .عدم يعتليتهت لم يتم توتقيع عقوبة االخحال من تقلل -لوجزاء
انعدام الرتقتبة عوى شركتت التأمين ومؤسستت الوستطة ي  مجتل  جزئيت موتزم 81رتقم 

لمكتتب تحويل العموة وانعدام نظتم عدم الترخيص  -تلييض االموال
 رتقتلتهت.

 مبتدئ توجيهية ي  مستئل نظمتهت مجموعة العمل المتل انعدام  غير موتزم 80رتقم 
إمكتنية يرض جهتت الرتقتبة ي  تقطتع التأمينتت والوستطة انعدام  غير موتزم 88رتقم

 لوعقوبتت ي  اطتر االخحال لتدالير الوتقتية من تلييض األموال
-23سجل التقرير انعدام عمحاء تحويل العموة والقيمة الرسميين بتلرغم من نص القتنون كمت 
عوى اعتمتد شركتت اللصراية، لذا كتن من المستحيل تقييم نظم مراتقبة سيرورة أعمتل هؤالء  261

 . 2األعوان والتزامهم لتولصيتت مجموعة العمل المتل  ي  هذا المجتل

 االلتزام تقييم عليها المبني لعواملا موجز درجة اإللتزام التوصية
 21رتقم 

 ختلصة
عدم اإللتزام لتولصيتت ي  هذا -انتشتر تحويل العموة غير الرسم  غير موتزم

 المجتل.
 26-20القتنون  تنتول التقريرالتدابير الوقائية المتعلقة بالمهن غير المالية المحددة: -4

غير  مهنال 68ي  متدته ومكتيحتهمت  اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق
ت تولصيتت مجموعة العمل المتل  إدراجهت ي  الجهتت الموزمة لواجب مز المتلية الت  أل

، وهم المحتمون والموثقون ومحتيظو الحستبتت والمحتسلون والوكحاء العقتريون وتجتر اإلخطتر
بتلرغم من أن القتنون الجزائري يمنع المعتدن الثمينة والتحف األثرية، وحتى نوادي الكتزينو 

                                                           
المتعوق بتلقواعد المطبقة عوى المعتمحات التجترية  8223ييتري  1المؤرخ ي  تتريخ  26-23يقلصد به: نظتم لنك الجزائر  1

 مع الخترج والحستبتت بتلعموة اللصعبة، المرجع الستلق.
االموال وتمويل اإلرهتب مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل  2

 .623، صالختص بتلجزائر، المرجع الستلق



الجزائر في مكافحة تبييض ألاموال سياسةالباب الثاني:   

 

392 
 

وكذا المهن غير المتلية األخرى )المحضرين  ،1القمتر عدا المنظم بموجب المؤسسة العمومية
 القضتئيين، محتيظوا الليع بتلمزاد العون ، الخلراء القضتئيون، متلصريون تقضتئيون، المترجمون( 

حلصتء وتنتول التقرير نظرة عتمة عن المهن واإلطتر العتم ل وقوانين األستسية الت  تنظمهت، وا 
لعدد هؤالء األعوان، ييمت أشتر الى ان القتنون الجزائري لم يدرج مقدم  خدمتت الشركتت 
واللصنتديق اإلئتمتنية ضمن المهن غير المتلية الموزمة لإحترام تدالير الوتقتية من تلييض 

منظمة لومهنة تعترض التزامتت اهم مت الحظه التقرير ي  القوانين االستسية ال، 2األموال
عوومتت تخص تقضية زبونه الى الغير، واإلحتتتظ بتلمستندات المحتم  لخلصوص منع تسريب م

، وتقد ألرز يريق العمل ي  لقتءاته مع مسؤول  نقتبة المحتمين 3سنوات 0الختلصة بموكوه لمدة 
من كون القتنون يوزمهم ي  الجزائر انهم يتحتظون عوى إسنتد دور المخلر الى المحتم  بتلرغم 

اإللتزام الذي لم تتم استشترتهم لدى سنه ويعتلرونه مستست بتستقحالية  و، وهلواجب اإلخطتر
 .المهنية

وألرز التقرير إنعدام اي نص تقتنون  يوزم المهن غير المتلية المحددة الخضوع إللتزامتت الوتقتية 
ن بتلتعرف عوى الهوية وال ان كتن من تلييض األموال عدا االخطتر الشلهة، يهم غير موزمي

المعوومتت الزبون يعتلر من االشختص السيتسيين ممثو  المختطر، وال مسك السجحات لقيد 
هن غير مإنعدام اإللتزام بمنع ال التقرير الختلصة لهوية الزبتئن والعمويتت المنجزة، كمت ألرز

من  81تنتدا الى نص المتدة المتلية من تلويغ العميل الذي حررت بشأنه إخطتر بتلشلهة إس

                                                           
المؤرخ   09-30االمر ) تمنع نشتط القمتر عدا المنظم من تقلل الرهتن الريتض  الجزائري  القتنون المدن  من 168المتدة  1

 12اللصتدرة ي  تتريخ  78د ، اللصتدر ي  الجيدة الرسمية عدالمعدل والمتمم المتضمن القتنون المدن  6830سلتملر   81ي  
  (.6830سلتملر 

مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب  2
 .628الختص بتلجزائر، المرجع الستلق، ص

اللصتدر  8 مهن المحتمتة، جريدة رسمية عدد، يتضمن تنظيم 6886جتنت   9المؤرخ ي   20-86من القتنون  80المتدة  3
اللصتدر ي  الجريدة الرسمية  8261أكتوبر  88المؤرخ ي   23-61، الموغى بموجب القتنون رتقم 6886جتنت   8ي  تتريخ 

 عوى نتس األحكتم المتعوقة بتلسر المهن . 80و 69، والذي حتيظت المتدة  8261سلتملر  12اللصتدرة ي  تتريخ  00عدد 
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الت  تعتتقب  ومكتيحتهمت، اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 26-20القتنون 
الموظتين والمسؤولين ي  القطتع اللنك ، وكوهت عوامل سجوهت التقرير وخوص الى عدم يعتلية 
اإلطتر القتنون  المنظم لهذ  المهن ييمت يخص دورهت ي  الوتقتية تلييض األموال جعوهت تسجل 

 ارسوت من تقلل محتيظ  الحستبتت، وتم التقييم ثحاثةتقريبت لصتر اخطتر بتلشلهة عدا 
 :1لخلصوص اإللتزام

 االلتزام تقييم عليها المبني العوامل موجز درجة اإللتزام التوصية
 عدم خضوع المهن غير المتلية لتدالير الوتقتية من تلييض األموال. غير موتزم  68رتقم 

عدم -عدم وجود التزام بمنع تنليه العميل بتإلخطتر-عدم يعتلية النظتم غير موتزم  61رتقم 
 .لوضع نظتم الرتقتبة الداخويةيرض التزام 

 .ضعف الجهتت اإلشرايية الختلصة بتلمهن غير المتلية غير موتزم  80رتقم 

 لمشلوهةاعدم الصدار إرشتدات تخص أيضل الممترستت والمعتمحات  غير موتزم  80رتقم 

مسألة دوليت ي   الذي توليه السوطتت الجزائرية مسألة التعتون  تنتول التقريرالتعاون الدولي: -5
الوتقتية من تلييض االموال وتمويل اإلرهتب، سواء التنسيق الواتقع لين الجهتت األمنية أو 
القضتئية، واشتر التقرير الى إلرام الجزائر لمختوف اإلتتتتقيتت الدولية الت  تعنى بمسألة تلييض 

وية لتنتيذ اال ان يريق العمل نو  الى عدم تقديم السوطتت الجزائرية الحتالت العم ،2األموال
 .61313و 6813تقرارات مجوس األمن 

                                                           
عة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب مجمو  1

 .660الختص بتلجزائر، المرجع الستلق، ص
مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب  2

 .130-129 صالختص بتلجزائر، المرجع الستلق، 
انشأ لجنة مجوس األمن الت  عموت عوى تلصنيف حركة طتلبتن  6888سنة  6813تقرار اللصتدر عن مجوس األمن رتقم  3
 89 ي  بتإلجمتع تلنيه تم الذي ،6131 رتقم المتحدة لألمم التتبع األمن مجوس ظيم القتعدة حركتت ارهتلية، أمت تقراروتن

 إلى القرار يهدف المتحدة الواليتت عوى سلتملر 66 هجمتت أعقتب ي  تمرير  تم اإلرهتب لمكتيحة إجراء هو ،8226 سلتملر
 www.onu.org/conseil _ securité، لمزيد من التتلصيل أنظر موتقع:  اإلرهتلية الجمتعتت عرتقوة
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الدول  لووتقتية  التعتون وبخلصوص المستعدة القتنونية المتبتدلة الت  تعتلر اهم النقتط ي  
ومكتيحة اإلرهتب، وتنظمهت بشكل متلصل اإلتتتتقيتت الدولية، نص التقرير ان الجزائر تعتمد 
عوى ملدأ التعتون القضتئ  ي  حتلة وجود إتتتتقية دولية، وي  حتل انعدامهمت يتم الوجوء الى 

إلنتبتت الدولية اشكتل التبتدل القتنون  لومعوومتت ي  شكل ا نظمتاالتتتتقيتت الثنتئية الت  
 26-20من القتنون  12، وان  هذ  األطر القتنونية تمكن من تطليق احكتم المتدة 1القضتئية

المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت، الت  تنص ان التعتون 
لمجرمين وتتبع القضتئ  الدول  يتطوب تنتيذ طوبتت التحقيق واإلنتبتت القضتئية الدولية وتسويم ا

وحجز األموال المحلصوة من تلييض العتئدات اإلجرامية، وبينت السوطتت الجزائرية ان تنتيذ 
االنتبتت الدولية علر القنوات الديلوومتسية أو االتتتتقيتت ثنتئية يتطوب متوسط زمن يمتد من 

ية الملرمة ي  ، كمت تجدر االشترة ان القتنون الجزائري واالتتتتقيتت الثتناشهر 1شهرين الى 
مجتل التعتون القضتئ  الدول  ال تشترط ازدواجية التجريم من اجل تنتيذ المستعدة القتنونية 
المتبتدلة، ييمت اشتر التقرير ي  جدول إحلصتئ  ضآلة عدد موتتت التعتون القضتئ  الدول  

  .2( موتتت62عشرة ) 8229 – 8220الذي لوغ مت لين سنوات 

 االلتزام تقييم عليها المبني العوامل موجز درجة اإللتزام التوصية
 عدم وجود تنسيق محو  وآليتت تضمن يعتلية التعتون الداخو . موتزم جزئيت  16رتقم 

 التنتيذ غير الكتمل التتتتقية بتليرمو واتتتتقية تقمع تمويل اإلرهتب موتزم جزئيت  10رتقم 

القتنونية المبتدلة المتعوق بحجز األموال الت  انعدم نص المستعدة  موتزم الى حد كلير   11رتقم 
 اتجت النهية الى استخدامهت ي  تمويل اإلرهتب .

                                                           
اتتتتقية حول التعتون القضتئ  ي  المجتل إتتتتقية ثنتئية آخرهت حسب التقرير:  12ألرمت الجزائر ي  هذا المجتل أكثر من  1

مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم  ، راجع:8223جتنت   88الجزائ  مع اللرتغتل ي  
 .616-612المشترك مكتيحة غسيل االموال وتمويل اإلرهتب الختص بتلجزائر، المرجع الستلق، ص

ويل اإلرهتب مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المشترك مكتيحة غسيل االموال وتم 2
 .611-610الختص بتلجزائر، المرجع الستلق، ص
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 / موتزم   13رتقم 

 ي  هتانعدام انشتء لصندوق تودع ييه الممتوكتت الملصتدرة واستخدام موتزم جزئيت  19رتقم 
 عدم ترخيص تقسيم الممتوكتت الملصتدرة لين الدول.-النتع العتم

الى اللودان الجزائريين منع الدستور الجزائري تسويم مواطنيهت  بتلرغم منتسليم المجرمين: -6
الى  180 ي  المواد من  األجنلية اال ويقت لقتنون التسويم المنظم ي  تقتنون اإلجراءات الجزائية

اضتية الى وتطلق هذ  القواعد القتنونية ي  هذا الشأن الت  تشمل جرائم القتنون العتم،  382
) اتتتتقية تسويم  8223جتنت   88االتتتتقيتت الثنتئية الت  الرمتهت الجزائر لوغت الى غتية 

 إتتتتقية. 68المجرمين مع اللرتغتل( حوال  

 االلتزام تقييم عليها المبني العوامل موجز درجة اإللتزام التوصية
 / موتزم   13رتقم 

 يعتلية نظتم تسويم المجرمين النعدام االحلصتئيتتعدم التأكد ن  موتزم الى حد كلير  18رتقم 

 

 الفرع الثالث: خالصة التقرير

إستعراضنت ألهم النقتط الت  تضمنهت تقرير التقييم المشترك والذي شر  تتتلصيل النظتم  بعد
القتنون  القتئم ي  الجزائر ي  مجتل الوتقتية من تلييض االموال وتمويل االرهتب ومكتيحتهمت، 

انه نظتم هش جدا، لدليل  الختلصةط القوة والضعف ييه، وتلين لتريق العمل ولقراءتنت وألرز نقت
من التولصيتت األربعين لدرجة موتزم  02/ 62اإللتزام لـ:  تتان الخلراء تولصووا الى تقييم درج

 68/02تولصية موتزم جزئيت و  66/02أو موتزم الى درجة كليرة ، ييمت التقرير ألرز الى وجود 
 1/8تولصية غير موتزم أو غير متطتبقة، ييمت يخص التولصيتت الختلصة التسع يتوجد منهت 

 موتزم لتتتت. غير 1/8موتزم جزئيت، ييمت بتتق  التولصيتت 
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والمحاحظ ي  تتتلصيل تقدير درجة اإللتزام ان النظتم القتنون  الجزائري تمحورت درجتت التزامه 
بتلمعتيير الدولية المنلصوص عويهت ي  تولصيتت مجموعة العمل المتل  أو االتتتتقيتت الدولية، 

كذا التزام ييمت يخص تجريم أيعتل تلييض األموال وأركتنهت ومسؤولية الشخص المعنوي، و 
اللنوك والمؤسستت المتلية بسرية المعوومتت أو االخطترات بتلشلهة واإلبحاغ عنهت والحمتية 

تتمت ي  لصحاحيتت السوطتت المختلصة المسمتة  تالممنوحة لومخطرين، كمت عتين التقرير التزام
قة بتلملصتدرة بسوطتت انتتذ القتنون، سيمت ي  جزئية المستعدة القتنونية المتبتدلة سيمت المتعو

 والحجز وتسويم المجرمين.

وبخلصوص مواطن عدم التزام النظتم القتنون  لووتقتية من تلييض األموال ومكتيحته ي  الجزائر، 
قرير العديد منهت، تمحورت أهمهت حول تدالير العنتية لهوية العمحاء وانعدام االطتر يألرز الت

السيتسية عتلية الخطر واللنوك المراسوة أو  القتنون  الختص بتلتدالير المتتبعة ضد الشخلصيتت
المهن غير المتلية المحددة الى التزامتت  إلخضتعجهتت الوستطة، كمت ألرز التقرير إهمتال 

تجت  الدول مرتتعة المختطر ي  هذا ي  الوتقتية من تلييض األموال، أو إالمعتيير الدولية 
لبشرية ي  الجهتت الرتقتلية وسوطتت انتتذ المجتل، كمت أكد الخلراء عوى ضعف تكوين الموارد ا

القتنون، وانعدام سيتسة واضحة لمراجعة يعتلية نظتم مكتيحة غسيل األموال بغيتب 
 االحلصتئيتت.

هشتشة نظتم الوتقتية ومكتيحة تلييض االموال ي  الجزائر اتقتر  الخلراء خطة ومن أجل مراجعة 
هت ي  عرض التقرير، تمحورت حول إزالة عمل متلصوة شموت كتية األتقستم الست الستلق تتلصيو

 مسلبتت العوامل الت  لن  عوى استسهت درجة التزام كل تولصية عوى حدا تتوخص ي :

منح السوطتت  توسيع نطتق الجرائم االلصوية،حول النظام القانوني والتدابير المؤسساتية: -
ر خوية االستعحام دو  المختلصة لصحاحيتت التعقب وحجز وملصتدرة األموال المشتبه ييهت، تتعيل
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خطترات وطوب المعوومتت من السوطتت االخرى وتدريب وتويير مواردهت سيمت لتوزيع اإل
 .البشرية

: الزام المؤسستت المتلية غير الختضعة للنك الجزائر المؤسسات المالية ،التدابير الوقائية -
لتدالير الوتقتية، وضع اجراءات العنتية المشددة ضد يئتت زبتئن أو عمويتت عتلية الخطر، 
وضع سيتسيتت دتقيقة لمنع استعمتل التكنولوجيت ي  تلييض األموال، الحلصول عوى المعوومتت 

بتلشلهة، الزام المؤسستت  بتإلخطترلعكسية لومكوتين الكتيية ي  التحويل اللرتق ، تويير التغذية ا
المتلية لوضع لرامج تكوين دائمة، ريع من مستوى الزام التروع الخترجية لولنوك والمؤسستت 
المتلية من تدالير الوتقتية من تلييض األموال، إيحاء االهمية الحازمة لنظم الرتقتبة واالشراف 

 .ينتتوالردع ي  سوق القيم المنقولة والتأم

: الزام المهن غير المتلية للذل العنتية ي  تدالير الوتقتية المهن غير المالية ،التدابير الوقائية -
من تلييض األموال سيمت التعرف عوى هوية العمحاء وملصدر األموال ومسك السجحات 

األموال خطتر تلييض ألواجب االخطتر بتلشلهة و  وااللتزامالريع من مستوى الوع  والمستندات، 
 عوى هذ  المهن، وا عتدة تنظيم نظم الرتقتبة والمتتبعة لهذ  المهن سيمت الوكيل العقتري 

معرية المتلكين  العمل عوى تنظيم الشخصيات المعنوية والكيانات غير الهادفة للربح: -
الحقيقيين لومؤسستت المعنوية، واتختذ تدالير موموسة لمنع استغحال اسهم الشركتت والجمعيتت 

يجتد آلية التعتون لين مختوف السوطتت ي  هذا المجتل.ي    تلييض األموال وا 

وضع آليتت لوتنسيق لين لصنتع القرار وسوطتت انتتذ القتنون وخوية  التعاون الدولي والوطني:-
المستعدة االستعحام المتل  حول سيتسة الوتقتية ومكتيحة تلييض األموال، ايجتد اجراءات 

السريعة من اللودان االجنلية حول تحددي وضبط وتجميد وملصتدرة األموال القتنونية المتبتدلة 
غير المشروعة، وانشتء لصندوق إليداع الملصتدر منهت واتقستمهت مع اللودان االجنلية، واستعمتلهت 

 .ي  تمويل مشتريع النتع العتم
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 الثاني: تقرير التقييم المتبادل لمطلب ا

وا عتمتد  من تقلل  8262التقييم المشترك لتتريخ ديسملر عموت الجزائر منذ لصدور تقرير 
االجتمتع العتم الثتن  عشر لمجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، عوى 
تلصحيح أوجه التقلصير ي  التزامتت الدولة اتجت  مختوف التولصيتت األربعين والختلصة الت  

حة تلييض األموال، سيمت توك الت  تحلصوت عويهت ي  الوتقتية ومكتي ةتمثل المعتيير الدولي
محاحظة موتزم جزئيت أو غير موتزم، ومن أجل ذلك خضعت الجزائر الى عدة تقترير متتبعة: 

، تقرير المتتبعة الثتلث جوان 8261، التقرير الثتن  نويملر 8268التقرير األول ي  نويملر 
وتقرير المتتبعة  8260ختمس ي  أيريل ، ال8260، تقرير المتتبعة الرابع ي  نويملر 8260

، وه  عمويتت سبقت اعحان نية الجزائر الخروج من وضعية تقترير 8261الستدس ي  نويملر 
، والذي يتطوب ويق شروط مجموعة العمل المتل  المتتبعة العتدية الى التحديث كل عتمين

 . 1الى حد كلير عوى األتقل تسوية درجة التزام التولصيتت األستسية والرئيسية الى مستوى موتزم

تقدمت الجزائر الى سكريتترية المجموعة تقريرا متلصحا عن أهم التدالير المتخذة اتجت  التولصيتت 
األستسية والرئيسية واألخرى الت  ريعهت يريق العمل ي  تقرير التقييم المشترك، وحتولت الداء 

وألرزت التعديحات الت    موال،التقدم المحرز ي  مجتل تدالير الوتقتية ومكتيحة تلييض األ
المتعوق بتلوتقتية من تلييض  26-20إستحدثتهت ي  المنظومة القتنونية من خحال تعديل القتنون 
، 213-60وبعد  القتنون  282-68اإلرهتب وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت، بموجب القتنون 

وتنظيمهت وعموهت، من لخوية اإلستعحام المتل  المتعوق  683-28وتعديل المرسوم التنتيذي 

                                                           
مكتيحة  -مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المتبتدل تقرير المتتبعة الستبع الجزائر 1

 .1، ص8261أيريل  89غسيل االموال وتمويل اإلرهتب الختص بتلجزائر، 
 من بتلوتقتية المتعوق 8220 ييتري  1 ي  المؤرخ 26-20 لوقتنون  المعدل 8268ييتري  61المؤرخ ي   28-68القتنون  2

 ، المرجع الستلق.ومكتيحتهمت اإلرهتب وتمويل األموال تلييض
 من بالوقاية المتعلق 0550 فيفري 6 في المؤرخ 50-50 للقانون المعدل 0500فيفري  00المؤرخ في  21-60القتنون  3

 .السابق المرجع ومكافحتهما، اإلرهاب وتمويل األموال تبييض
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، وييمت يخص التجريم ألصدرت الجزائر 1المعدل والمتمم له 603-61خحال المرسوم التنتيذي 
األيعتل االرهتلية نطتق المعدل والمتمم لقتنون العقوبتت الذي وسع من  262-60القتنون 

بة عوى وييمت يخص الرتقتمكرر وأدرج تمويل اإلرهتب ضمنهت،  93المنلصوص عويهت ي  المتدة 
الموجه الى  3 21-68اللنوك والمؤسستت المتلية تقتمت الجزائر لإلصدار نظتم لنك الجزائر 

 ي  مضمونه يذوال ،اللنوك والمؤسستت المتلية الختضعة لسوطة لنك الجزائر وبريد الجزائر
والتحويحات لتزامتت والتدالير المرتبطة بمعرية هوية الزبتئن وحتظ السجحات من االألزمهت لجموة 

اإللكترونية والتكوين والدور الرتقتل  لمتتش  لنك الجزائر، يضتف لهت الصدار مختوف الهيئتت 
امت لخلصوص تنتيذ تقرارات الهيئة  ،4لخطوط توجيهية متعوقة عمومت لتدالير العنتية اتجت  الزبتئن

 (6131و 6813األممية لخلصوص تلييض األموال وتمويل اإلرهتب )تقراري مجوس األمن 
الملذولة لتدارك النقتئض المسجوة ي  نظتم الوتقتية من  الجهوديألصدرت الجزائر ي  إطتر 

المتعوق لإجراءات  661-60تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت، المرسوم التنتيذي 

                                                           
يتضمن  683-28لومرسوم التنتيذي  ينوالمتمم ين، المعدل8261أيريل  60المؤرخ ي  تتريخ  603-61المرسوم التنتيذي و  1

 ، المرجع الستلق.إنشتء خوية اإلستعحام المتل  وتنظيمهت وعموهت
المتضمن تقتنون  6811وان ج 9المؤرخ ي  تتريخ  601-11المعدل لقتنون  8260ييتري  0المؤرخ ي   26-60القتنون  2

 ، المرجع الستلق.العقوبتت
، المرجع 8268 نويملر 89 ي  المؤرخ اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 21-68 رتقم الجزائر لنك نظتم 3

بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب  وقالمتع 8220ديسملر  60المؤرخ ي   20/20ألغى نظتم لنط الجزائر الستلق.)
 (.ومكتيحتهمت

موجهة لوسطتء القيم المنقولة ) لصتدرة عن لجنة تنظيم اللورلصة  8260متي  12المؤرخة ي  تتريخ  612/8260رتقم  4
ؤسستت المتلية )لصتدرة متعوقة بتلرتقتبة الداخوية عن الملصترف والم 8266نويملر  89مؤرخة ي   29-66ومراتقلتهت( / رتقم 

متعوقة بتجراءات العنتية  8260ييتري  9واللصتدرة لتتريخ  8261سلتملر  1مؤرخة ي   8261-811عن لنك الجزائر( / رتقم 
متعوقة لتدالير العنتية تجت  الشركتت واألعمتل والمهن  8260ييتري  60الواجبة )لصتدرة عن لنك الجزائر( / اللصتدرة لتتريخ 

عن لنك  8260ديسملر  81تدرة عن خوية االستعحام المتل ( / يضتف لهت دليل ارشتدي لصتدر لتتريخ غير المتلية )لص
الجزائر موجه الى اللنوك والمؤسستت المتلية الختضعة لسوطة لنك الجزائر وبريد الجزائر. )أنظر مجموعة العمل المتل  لمنطقة 

 (.8قرير المتتبعة الستبع الجزائر المرجع الستلق، صالشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المتبتدل ت
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 الخطوط التوجيهية ، وتحاهت1الحجز و/أو تجميد االموال ي  إطتر الوتقتية من تمويل اإلرهتب
 المتلية بتلعقوبتت متعوق 8260 سلتملر 28اللصتدر عن خوية اإلستعحام المتل  لتتريخ 

وكذا القرار اللصتدر عن وزير المتلية ي   ،2اإلرهتب وتمويل بتإلرهتب اللصوة ذات المستهدية
لتجميد و/أو حجز أموال األشختص والكيتنتت المسجوة ي   متعوق 8260ي تم 16تتريخ 

، وكذا لإجراءات جنة العقوبتت لمجوس االمن لألمم المتحدة الموحقة بتلقرارالقتئمة الموحدة لو
ويق التقسيم المنهج  الت  تتتلصيل كل التعديحات المستحدثة  وسوف نتطرق الى، 3التجميد

 .الملن  عوى أهمية وأولوية التولصيتت إعتمد  التقرير

 ساسيةالفرع األول: التدابير المتخذة اتجاه التوصيات األ

 بعد التقرير التقييم المشترك اللصتدر عن مجموعة العمل المتل  لوشرق األوسط وشمتل إيريقيت
، إرتكزت جهود السوطتت الجزائرية ي  تقويم مواطن الضعف ي  النظتم  8262ي  ديسملر 

القتنون  المعتمد لووتقتية من تلييض األموال ومكتيحته، سيمت التولصيتت الت  ألدى يريق العمل 
 ييهت لدرجة غير موتزم أو موتزم جزئيت، نحتول تليتنهت ي  النقتط الموالية: تقييمه

ص تقتنون  لصريح يمنع عوى اللنوك تخوو من ن كتنت المنظومة القتنونية: ثالثةالتوصية ال-أوال
 0والمؤسستت المتلية يتح الحستبتت الرتقمية والمجهولة وبأسمتء مستعترة، مختلتة لذلك التولصية 

من نظتم لنك  0مجموعة العمل المتل ، وتم استدراك ذلك من خحال نص المتدة من تولصيتت 

                                                           
 الوتقتية إطتر ي  االموال تجميد أو/و الحجز لإجراءات المتعوق 8260متي  68المؤرخ ي   661-60 رتقم التنتيذي المرسوم 1

 .8260متي  61المؤرخ ي  تتريخ  80، اللصتدر ي  الجريدة الرسمية عدد اإلرهتب تمويل من
متعوق بتلعقوبتت المتلية المستهدية ذات  8260سلتملر  28الخطوط التوجيهية اللصتدر عن خوية االستعحام المتل  لتتريخ  2

 .8286أكتوبر  20عويه ي  ، اطوع /http://www.mf-ctrf.gov.dzاللصوة بتإلرهتب وتمويل اإلرهتب، منشور ي  موتقع: 
متعوق لتجميد و/أو حجز أموال األشختص والكيتنتت المسجوة  8260متي  16القرار اللصتدر عن وزير المتلية ي  تتريخ  3

لصتدرة  88ي  القتئمة الموحدة لوجنة العقوبتت لمجوس االمن لألمم المتحدة الموحقة بتلقرار، اللصتدر ي  الجريدة الرسمية عدد 
 .8260متي  16لتتريخ 

http://www.mf-ctrf.gov.dz/
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، لكل التقرير بقتء 1اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 21-68الجزائر 
بموجب ، كمت تم 2الختضعة للنك الجزائر غير معنية لهذا المنع اللصريحالمؤسستت المتلية غير 

ومكتيحتهمت  اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 26-20من تقتنون  3المتدة 
المتلية غير الختضعة  إخضتع هذ  المؤسستت ،21-68المعدل والمتمم بموجب القتنون 

الى التزام بتلتعرف عوى هوية الزبتئن وملصتدر أموالهم ، شركتت التأمينك ف لنك الجزائراشر لإل
المستتيد الحقيق  من العموية االتقتلصتدية أو المتلك الحقيق   والغرض من العحاتقة العمل، وهوية

مديرية الخزينة العتمة الى تدالير الوتقتية كذلك ي  نتس السيتق ، وأخضعت 3لوشخلصية المعنوية
منه بموجب القتنون  20متلية ي  المتدة المؤسسة المن خحال ضبط متهوم  من تلييض األموال

 اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 26-20 وقتنون ل والمتمم المعدل 68-28
لند، ومنهت مت تقوم به الخزينة  61بتلقيتم بتألعمتل الملصريية الت  عددتهت المتدة لـ  ومكتيحتهمت

متهوم المستتيد ، كمت تم ضبط 4العمومية كتتح الحستبتت لومتعهدين بتللصتقتت العمومية
 اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 26-20ن من القتنو  0المتدة  في الحقيق 

من القتنون التأكد من هوية  8وألزمت المتدة ، 285-68المعدل والمتمم بتلقتنون  ومكتيحتهمت
من نتس القتنون بموجب نتس التعديل ييمت يخص  3اآلمر الحقيق ، ييمت ألزمت المتدة 
القتنونية التحقق من االسم والشكل القتنون  وعنوان المقر األشختص اإلعتبترية والترتيبتت 

نوي عمالشخص الوتحديد هوية االشختص الطليعيين الذين لهم السيطرة التعوية عوى  ،الرئيس 
                                                           

 المرجع ،8268 نويملر 89 ي  المؤرخ اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 21-68 رتقم الجزائر لنك نظتم 1
 .الستلق

 .8، المرجع الستلق، صإيريقيت، تقرير التقييم المتبتدلمجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل  2

 كمت الصدرت خوية االستعحام المتلية خطوط توجيهية الى المؤسستت والمهن غير الختضعة للنك الجزائر. 3
 .62مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المتبتدل ، المرجع الستلق، ص 4
األشختص الطليعيون الذين يموكون أو يمترسون سيطرة  عوى ".... المستتيد الحقيق  هو الشخص أو 68يقرة  0تنص المتدة  5

يعوية ي  النهتية عوى الزبون و/أو الشخص الذي تتم العمويتت نيتبة عنه ، كمت يتضمن األشختص الذين يمترسون سيطرة يعوية 
ض األموال وتمويل المتعوق بتلوتقتية من تليي 26-20المعدل والمتمم لوقتنون  28-68نهتئية عوى الشخص المعنوي". القتنون 
 .8اإلرهتب ومكتيحتهت، المرجع الستلق، ص



الجزائر في مكافحة تبييض ألاموال سياسةالباب الثاني:   

 

402 
 

، وألزمت نتس المتدة المؤسستت المتلية الختضعة غير الختضعة إلشراف لتهم الهيكوة القتنونية
، وتدتقيق المعتمحات المتلية ى غرض عحاتقة العمل وطليعتهتالتعرف عولنك الجزائر الى إلتزام 

من نظتم لنك الجزائر عوى  مراجعة الوثتئق المقدمة  21طوال يترة عحاتقة العمل، وأكدت المتدة 
والسجحات سيمت توك المتعوقة بتلزبتئن مرتتع   ،من الزبتئن )الختلصة بتلهوية أو العمويتت(

الذي انتهجته الخطوط التوجيهية لخوية االستعحام المتل  الموجه الى  ، وهو نتس السيتق1الخطر
 لنك الجزائر والمهن غير المتلية. إلشرافالمؤسستت المتلية غير الختضعة 

اللنوك والمؤسستت المتلية، والخطوط  21-68من نظتم لنك الجزائر  20ومنعت المتدة 
لنك الجزائر والمهن غير المتلية،  إلشرافالتوجيهية بتلنسبة لومؤسستت المتلية غير الختضعة 

من يتح عحاتقة عند استحتلة التعرف عوى الهوية والغرض من عحاتقة العمل وغيرهت من تدالير 
 يورا. بتألخطترالوتقتية من تلييض االموال والزامهت لتلويغ 

 هذ  التولصية من خحال تكريسشتب  عتلجت الجزائر القلصور الذيالتوصية العاشرة:  -ثانيا
اختلصتص خوية االستعحام المتل  ي  تحويل المعوومتت وتعقب ملصدر األموال محل شلهة 

 ، وبق  التقرير يشير الى عدم تقديم الجزائر مت يتيد يعتلية النظتم.2تلييض االموال

 

 
                                                           

المتضمن الرتقتبة الداخوية لولنوك والمؤسستت المتلية والمتدة  29-66من نظتم لنك الجزائر  88ي  هذا اإلطتر ألزمت المتدة  1
مت عوى تلصنيف العمحاء المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحته 21-68من نظتم لنك الجزائر  3

عوى الزام  8260أيريل  81حسب درجتت الخطر واتختذ اإلجراءات المشددة، ييمت تكتوت الخطوط التوجيهية المؤرخة ي  
المؤسستت غير الختضعة إلشراف لنك الجزائر و المهن غير المتلية الى نتس الملدأ، وكذا الخطوط التوجيهية عن لنك الجزائر 

ل هذ  اإللتزامتت لومؤسستت المتلية واللنوك الختضعة له، تضتف لهت الخطوط التوجيهية لصتدرة عن تتلصي 8260ييتري  9
نتس الملدأ لخلصوص وسطتء اللورلصة. ) لوتتلصيل أكثر انظر:  612/8260لجنة تنظيم عمويتت اللورلصة ومراتقلتهت رتقم 

 (.61ييم المتبتدل، المرجع الستلق، صمجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التق
المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب  26-20المعدل والمتمم لوقتنون  28-68من القتنون  60نص المتدة  2

 ومكتيحتهمت، المرجع الستلق.
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 الفرع الثاني: التدابير المتخذة اتجاه التوصيات الرئيسية

بسلب عدم هيكوة ، غير موتزم ي  الدرجةملصنتة  كتنتة والعشرون: لثالتوصية الثا-أوال
وعدم شرايية ختلصة بتلمؤسستت المتلية غير الختضعة إلشراف لنك الجزائر، ستالجزائر لجهة إ

خضتعهت اللتزامتت تدالير الوتقتية من تلييض األموال، وتم  الترخيص لمكتتب اللصرف وا 
 تلييض من بتلوتقتية قالمتعو 26-20من القتنون  8مكرر  62استدراك األمر بموجب المتدة 

واخضع  ،28-68المعدل والمتمم بموجب القتنون ومكتيحتهمت  اإلرهتب وتمويل األموال
المتعتموين ي  مجتل التأمينتت واللورلصة الى سوطتت الرتقتبة، ييمت أخضع نظتم لنك الجزائر 

خضتعهت لرتقتبة  1الى امكتنية استحداث مكتتب لصرف ) 86ي  متدته  1 26-61رتقم  حتليت( وا 
 .2لنك الجزائر

الجزائر الى تقويم خول عدم يعتلية خوية سعت : واألربعون  التوصية السادس والعشرون  -ثانيا
سيمت من خحال تتعيل دورهت ي  طوب  ،االستعحام المتل  ي  إستغحال وتحويل المعطيتت

ل ملصدر وتتبع األموال محل الشلهة الى اإلدارات العمومية والمؤسستت المتلية المعوومتت حو 
 بتلوتقتية المتعوق 20/26مكرر من القتنون  60و 60وغير المتلية، وذلك لتعديل نص المتدة 

-61مكرر من المرسوم التنتيذي  3، والمتدة ومكتيحتهمت  اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من
، والذي ألصبحت بموجبه الخوية مركز 6893-28لومرسوم التنتيذي المعدل والمتمم  603

تبتدل المعوومتت مع السوطتت األمنية والقضتئية واإلدارية والرام مذكرات تتتهم بعدمت كتن ت
وتم ريع  ،لإمكتنهت يقط ارستل تقترير الى وكيل الجمهورية عند تحمل األيعتل أولصتف جزائية

                                                           
ييتري  1المؤرخ ي   26-23المعدل والمتمم لنظتم لنك الجزائر  8261-21-21المؤرخ ي   26-61نظتم لنك الجزائر رتقم  1

 63 المتعوق بتلقواعد المطبقة عوى المعتمحات الجترية مع الخترج والحستبتت بتلعموة اللصعبة، الجريدة الرسمية عدد 8223
 .8261مترس  61لصتدرة ي  

 .82لمتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المتبتدل ، المرجع الستلق، صمجموعة العمل ا 2

ييتري  3المؤرخ ي   689-28المعدل والمتمم لومرسوم التنتيذي  8261أيريل  60مؤرخ ي   603-61المرسوم التنتيذي  3
 مرجع الستلق.المتضمن انشتء وتنظيم خوية معتلجة االستعحام المتل  وعموهت، ال 8228
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مكرر من القتنون  0محووين، وألصبحت بموجب المتدة  1لـ  ميزانية التكوين وتدعيم طتتقمهت
 اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 26-20المعدل والمتمم لوقتنون  68-28

وألصبحت تنشر عوى موتقعهت  هيئة ادارية مستقوة بعدمت كتنت ادارة عموميةومكتيحتهمت 
تقيتم خوية  ر، كمت يلصل التقريالمجتل اإللكترون  نشتطهت الدوري واالحلصتئيتت ي  ذات

االستعحام المتل  عوى الرام مذكرات تتتهم وتعتون مع عديد الوحدات علر العتلم وسجوت 
  .1 8261جويوية  1انضمتمهت الى مجموعة إيجمونت لتتريخ 

المتعوقة لتجريم والتدالير المتخذة اتجت  والمقلصود لهت التولصيتت : التوصيات الخاصة -ثالثا
تمويل اإلرهتب، أين عموت الجزائر عوى تعديل متتهيم التجريم ويق مت يطتلق االتتتتقية األممية 

-60وضع القتنون  6131و 6813لمكتيحة اإلرهتب، وبخلصوص تنتيذ تقراري مجوس األمن 
المتعوق بتلوتقتية من تلييض اإلرهتب وتمويل اإلرهتب  26-20المعدل والمتمم لقتنون  21

مكرر منه عوى التجميد التوري  69ر الكتيوة لذلك، من خحال نص المتدة ومكتيحتهمت األط
أللصول وأموال األشختص والكيتنتت المذكورة ي  تقتئمة لجنة العقوبتت التتبعة لمجوس األمن، و 

، أين تم إحتلة 2ألصدرت السوطتت الجزائرية المراسيم التنظيمية الكتيوة لتطليق القواعد القتنونية
الى وزير الخترجية الذي يحولهت الى وزير المتلية التختذ  6813ة ي  تقرار األسمتء الوارد

، أين يلصدر الوزير تقرار التجميد و/أو 3اجراءات التجميد والملصتدرة ويق تقرار يلصدر الحقت

                                                           
 .88-82مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المتبتدل، المرجع الستلق، ص 1
 من الوتقتية إطتر ي  األموال تجميد أو/ و حجز إجراءاتمتعوق ل 8260متي  68المؤرخ ي   661-60 يالمرسوم التنتيذ 2

المتعوق لإجراءات تجميد و/أو حجز أموال األشختص  8260متي  16المؤرخ ي  القرار  -ومكتيحته اإلرهتب تمويل
لألمم المتحدة، اللصتدر بتلجريدة الرسمية  والمجموعتت والكيتنتت المسجوة ي  القتئمة الموحدة لوجنة العقوبتت لمجوس االمن

 .8260متي  16، لصتدرة لتتريخ 88عدد 
المتضمن تجميد او حجز األموال أو الممتوكتت لألشختص المسجوين  8260س متر  16تقرار وزير المتلية اللصتدر لتتريخ  3

 ضمن تقتئمة والمجموعتت والكيتنتت و الواردة ي  القتئمة الموحدة.



الجزائر في مكافحة تبييض ألاموال سياسةالباب الثاني:   

 

405 
 

ويعتلر تلويغت لألشختص الذين يخضعون الى عقوبتت عند  ،1الحجز وينشر ي  موتقع الخوية
 أو/ و حجز لإجراءات متعوقال 661-60عدم اإللتزام بتلقرار ويق احكتم المرسوم التنتيذي

، ييمت تقرار التجميد و/أو الحجز ومكتيحته  اإلرهتب تمويل من الوتقتية إطتر ي  األموال تجميد
تحول من وزارة الخترجية الى خوية االستعحام المتل  المرسوة من الوحدات والجهتت األجنلية ي

الت  توجههت الى وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أدمحم التختذ اجراءات التنتيذ، مع اإلشترة ان 
الوكتلة القضتئية لوخزينة ه  المكوتة لتسيير وادارة أعمتل األموال المجمدة والمحجوزة ي  هذا 

 .2اإلطتر

اجراءات تظوم اي شخص او كيتن لحذف اسمه من القتئمة  رابعةالـوتضمن القرار ي  متدته 
ألصدرت  ة، األخير 3يوجه الى وسيط األمم المتحدة عن طريق خوية معتلجة االستعحام المتل 

خطوط توجيهية تضمنت اجراءات حذف األسمتء الوارد ي  القتئمة  8260سلتملر  8لتتريخ 
ابقى التقرير عوى محاحظة ان الجزائر لم تمكن  عن طريق الخطأ او يحمل اسمت مشتلهت، ييمت

مت منع من  6131و 6813مجموعة العمل المتل  عوى احلصتئيت تطليق تقراري مجوس األمن 
تقييم يعتلية اآلليتت القتنونية الت  إستحدثتهت، كمت لم تقم بتستحداث لصندوق ختص تودع ييه 

أو  ريع الرعتية اللصحية أو التعويماالموال الملصتدرة والت  يتم استخدامهمت غتلبت ي  مشت
 .4الى غتية ريع الحجز الخزينة المركزية مين، واكتتت لإيداعهت ي  حستب أاتقتستمهت مع الدول

 
                                                           

به ي   وهو لند تقتنون  استثنتئ  وختص ي  المنظومة القتنونية الت  ال تنص عوى مثل هذا النوع من التلويغ الذي ال يعتد 1
أنظر: أحسن رابح  وعلد المتلك لن غلريد، النظتم القتنون  لخوية ، لمزيد من التتلصيل ي  هذ  النقطة ون العتممجتل جرائم القتن

معتلجة االستعحام المتل  ي  ظل التشريع الجزائري: دراسة مقترنة مع التشريع الترنس ، مقتل منشور ي  مجوة كوية القتنون 
 .101، ص 8268، سلتملر 83العدد التسوسو  السنة الستبعة  1الكويتية العتلمية، العدد 

 .81مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المتبتدل، المرجع الستلق، ص 2
 .100أحسن رابح  وعلد المتلك لن غلريد، المرجع الستلق، ص  3
، المرجع 8260متي  16لقرار اللصتدر لتتريخ من ا 1تدة الم -، المرجع الستلق. 661-60المرسوم التنتيذي من  0المتدة  4

 الستلق.
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 الفرع الثالث: تدابير اتجاه التوصيات األخرى 

الجزائر موتزمة لخلصوص ضبط متهوم الشخص المعرض  لم تكن التوصية السادسة: -أوال
سيتسيت والتدالير الموزم اتختذهت اتجتههم عند تعتمل اللنوك والمؤسستت المتلية، وتم تدارك ذلك 

 تلييض من بتلوتقتية المتعوق 26-20لوقتنون  28-68من تعديل  0من خحال نص المتدة 
يخضع لموايقة اإلدارة العتمة من أجل لداية ، أين الصبح ومكتيحتهمت اإلرهتب وتمويل اإلرهتب

مكرر من نتس القتنون،  3عحاتقة العمل معه واتختذ تدالير معرية ملصدر ثروته ويق المتدة 
 تلييض من بتلوتقتية المتعوق 21-68من نظتم  3وهو نتس النسق الذي اتجهت اليه المتدة 

 .1اإلرهتب وتمويل األموال

 من بتلوتقتية المتعوق 21-68من نظتم لنك الجزائر  8لمتدة تضمنت االتوصية السابعة: -ثانيا
ية لجمع المعوومتت مع عوى الزام اللنوك والمؤسستت المتل اإلرهتب وتمويل األموال تلييض

واتختذ التدالير الحازمة من اجل منع وكتالتهت من التعتمل مع  ،ن اللنوك الخترجيةمراسويهت م
اللنوك الوهمية والتأكد من ان اللنوك الت  تتعتمل معهت تخضع لرتقتبة السوطتت المختلصة ي  

 لودهت.

 من بتلوتقتية المتعوق 21-68لنك الجزائر  من نظتم 66ألزمت المتدة التوصية الثامنة: -ثالثا
الى إتختذ اللنوك والمؤسستت المتلية وملصتلح لريد الجزائر  اإلرهتب وتمويل األموال تلييض

التدالير الحازمة لووتقتية من سوء استخدام التكنولوجيت الحديثة أو التعتمحات التجترية الت  تويرهت 
  .2ي  تلييض األموال

 وقالمتع 26-20المعدل والمتمم لوقتنون  28-68وسع القتنون التوصية الحادي عشر:  -رابعا
منه الت  الصبحت  62ي  المتدة ومكتيحتهمت  اإلرهتب وتمويل اإلرهتب تلييض من بتلوتقتية

                                                           
، المرجع 8268نويملر  89المتعوق بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب المؤرخ ي   21-68نظتم لنك الجزائر رتقم  1

 الستلق.
 المرجع نتسه. 2
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تشمل المؤسستت المتلية غير الختضعة الشراف لنك الجزائر ي  إتختذ التدالير الوتقتئية الحازمة 
 لمت تكون العموية الملصريية تخص عموية معقدة أو ال تستند الى ملرر اتقتلصتدي مشروع.

الخطوط التوجيهية ألصبحت المهن غير بموجب القتنون و التوصية الثانية عشر:  -خامسا
المتلية تخضع ه  األخرى الى التزامتت الوتقتية من تلييض األموال، سيمت مت تعوق منهت 

 بتلتعرف عوى زبتئنهت.

المتعوق  29-66نظتم لنك الجزائر  نم 88ألزمت المتدة التوصية الخامسة عشر:  -سادسا
عوى ريع مستوى التحص عند توظيف الموظتين و  1تلرتقتبة الداخوية لولنوك والمؤسستت المتليةب

ووضع لرنتمج مكتوب حول تدريب الموظتين، وكذا وضع آليتت تسمح لرتقتبة يعتلية تطليق 
واحترام االجراءات القتنونية والتنظيمية ي  الوتقتية من تلييض األموال، وحيتزة نظم اإلنذار الت  

ف شلهتت تلييض االموال واإللتزام بتإلخطتر تمكن اللنك والمؤسستت المتلية والموظتين من كش
 بتلشلهة ويق اإلجراءات القتنونية المعمول لهت.

 ،ووضح التقرير لجداول اللرامج التدريلية الذي خضع لهت موظتو اللنوك المؤسستت المتلية
، وكذا المنتديتت الت  نظمتهت خوية 1330دورة شترك لهت  09نظمت  8260مثتلهت سنة 
 .2التأمينتت وغيرهت –لعديد القطتعتت: اللنوك  8260الى 8266عحام المتل  منمعتلجة اإلست

المهن غير المتلية بموجب تعديل ألصبحت  :والرابع والعشرون  التوصية السادسة عشر -سابعا
 تلييض من بتلوتقتية المتعوق 26-20 لوقتنون المعدل والمتمم  28-68بتلقتنون  82المتدة 
موزمة لإخطتر خوية معتلجة اإلستعحام المتل  عن ومكتيحتهمت  اإلرهتب وتمويل اإلرهتب

العمويتت الت  يشتبه ييهت ان محوهت تلييض األموال، كمت شموتهت الخطوط التوجيهية اللصتدرة 

                                                           
المتعوق بتلرتقتبة الداخوية لولنوك والمؤسستت المتلية،  8266نويملر  89المؤرخ ي  تتريخ  29-66نظتم لنك الجزائر رتقم  1

 المرجع الستلق.
 .13-10مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المتبتدل، المرجع الستلق، ص 2
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عن خوية االستعحام المتل  الت  حثت هذ  التئة ريقة المؤسستت المتلية غير  8260سنة 
 تدالير التعرف عوى الزبتئن.الختضعة لسوطة لنك الجزائر الى اتختذ 

 بتلوتقتية المتعوق 26-20من القتنون  11و 18: تم تعديل المتدة التوصية السابعة عشرة-ثامنا
جهتت المنحت ، و 28-68بموجب القتنون ومكتيحتهمت  اإلرهتب وتمويل اإلرهتب تلييض من

الختلصة  األموالالرتقتلية سوطة يرض العقوبتت عوى المختلتين لتدالير الوتقتية من تلييض 
لواجب اإلخطتر، أو مسيري الهيئتت الذين يخطرون األشختص محل اإلخطتر لتحرير  

 .1ضدهم

ويق تعديل المتدة  تم تسقيف المبتلغ المسمو  التعتمل لهت نقدا التوصية التاسعة عشرة: -تاسعا
 اإلرهتب تلييض من بتلوتقتية المتعوق 26-20 لوقتنون  والمتمم المعدل 28-68من القتنون  21

 مويون دج. 6ـمنه ل 0المحدد ويق المتدة  6012-60ويق التنظيم  ومكتيحتهمت اإلرهتب وتمويل

من خحال الصدار خطوط توجيهية للنك  تلجة الخولعتم مالتوصية الواحد والعشرون: -عاشرا
الجزائر لخلصوص اتختذ التدالير الحازمة ي  التعتمل مع المؤسستت المتلية المتواجدة ي  لودان 

 ال تطلق المعتيير الدولية لتلييض األموال.

 المتعوق 26-20من القتنون  0عتلجت المتدة : والعشرون  تاسعالتوصية ال -احدى عشر
-68المعدل والمتمم بموجب االمر ومكتيحتهمت  اإلرهتب وتمويل رهتباإل تلييض من بتلوتقتية

ضبط متهوم جهتت الرتقتبة ي  مجتل تلييض األموال والت  تموك سوطة سن القوانين  28
والتنظيمتت كل حسب اختلصتص تقطتعه، كمت نص القتنون عوى التزامتت واختلصتلصتت هذ  

كجهة اشراف عوى اللنوك والمؤسستت المتلية وملصتلح  الجهتت الممثوة ي  الوجنة الملصريية
، لجنة عوى وسطتء سوق القيم المنقولة ، لجنة تنظيم عمويتت اللورلصة ومراتقلتهتلريد الجزائر

                                                           
 .18ص ،الستلق  المرجع المتبتدل، التقييم تقرير إيريقيت، وشمتل األوسط الشرق  لمنطقة المتل  العمل مجموعة 1
اللنكية،  القنواتالمحدد لوحد المطلق عوى عمويتت الديع لواسطة   8260جوان  61المؤرخ ي   601-60المرسوم التنتيذي  2

 المرجع الستلق.
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عوى المؤسستت  وخوية معتلجة اإلستعحام المتل  عوى شركتت التأمين، اإلشراف عوى التأمينتت
ج الكشف عن تلييض االموال لوختضعين ومدى ، وتختلصر ي  وضع لرام1والمهن غير المتلية

احترامهم لوتدالير المنلصوص عويهت ي  القتنون والتنظيم، والتعتون المحو  والدول  ومسك 
 .2االحلصتئيتت

عموت الجزائر عوى زيتدة : وواحد والثالثون واالثنان والثالثون  التوصية الثالثون -اثنى عشر
لوتقتية ومكتيحة تلييض األموال، والزام نظتم لنك الجزائر لوهيئتت العتموة ي  ا المنظومة البشرية

المؤسستت الختضعة له عوى  اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق 68-21
ضمتن لرنتمج تكوين  مستمر ي  هذا المجتل، وتم لذلك ريع عدد دورات التكوين وميزانية 

المعدل والمتمم لقتنون  26-60القتنون  من 8مكرر  60المخلصلصة لذلك، كمت نلصت المتدة 
عوى تمكين خوية  ومكتيحتهمت اإلرهتب وتمويل اإلرهتب تلييض من بتلوتقتية المتعوق 20-26

لرنتمج  إلعداداالستعحام المتل  عوى تنسيق الجهود مع الهيئتت المختلصة محويت ودوليت 
االحلصتئيتت الختلصة ، ومكن السوطتت من تويير 3استراتيج  لووتقتية من تلييض األموال
 بتالخطترات بتلشلهة والتقترير السرية.

المتعوق بتلوتقتية من  26-20تعديل القتنون منح التوصية الثامنة والثالثون: -ثالثة عشرا
تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهت لصحاحيتت أوسع لوجهتت المتدخوة ي  المستعدة 

تئية أو تعقب وتجميد االموال أو تسويم المجرمين، القتنونية المتبتدلة، سواء االنتبتت القض
الى  8261هذا المجتل الختلصة بتلسنوات  ي يريق العمل االحلصتئيتت  وتقدمت الجزائر الى

8260 . 

                                                           
متعوق بتلوتقتية من تلييض األموال  26-20المعدل والمتمم لوقتنون  28-68من القتنون  8مكرر 62مكرر و 62المواد  1

 وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت، المرجع الستلق.
 .06مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط وشمتل إيريقيت، تقرير التقييم المتبتدل، المرجع الستلق، ص 2

 .08نتسه، ص المرجع  3
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 1منح اعتمتد لمكتتب اللصرف وتحويل العموة لإمكتنيةكمت عتلجت الجزائر كتية النقتط المتعوقة 
)التولصية الختلصة الستدسة(، كمت الزمت الخطوط التوجيهية للنك الجزائر ضرورة التحقق من 
هوية اآلمر بتللرتقيتت والتحويحات اإللكترونية والمستتيد منهت من اجل تسهيل وضعهت امتم 

المؤسستت موزمة لتدتقيق هوية وحستب اآلمر تكون جهتت الرتقتبة، واذا كتنت موجهة لوخترج 
أورو )التولصية الختلصة الستبعة(، كمت الصدرت الجزائر  6222عند تجتوزهت تقيمة  والمستتيد
، الذي ينظم الكيتنتت ذات الطتبع التلرع  ومراتقبة 2المتعوق بتلجمعيتت 21-68القتنون 

وييمت يخص نظتم اإليلصت   ،التولصية الختلصة الثتمنة() 3اإلجراممداخويهت ومنع استعمتلهت ي  
 لونظتم والمتمم المعدل 28-61ونظتم لنك الجزائر  8261تقتنون المتلية ألصدر الجزائر بموجب 

 بتلعموة والحستبتت الخترج مع الجترية المعتمحات عوى المطبقة بتلقواعد المتعوق 29-26
المحدد لسقف التلصريح بتستيراد وتلصدير االوراق النقدية و/أو األدوات القتلوة لوتداول اللصعبة 

 األجنلية القتلوة لوتحويل بلصتة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمينالمحررة بتلعمحات 
)التولصية الختلصة التتسعة(، اي عند دخول او خروج المستيرين يلصر  بتلمبتلغ الت  تتوق تقيمة 

 .4أورو 6222

 

 

                                                           
المتعوق بتلقواعد  26-29المعدل والمتمم لونظتم  8261-21-21المؤرخ ي   26-61من نظتم لنك الجزائر  86المتدة  1

 المطبقة عوى المعتمحات الجترية مع الخترج والحستبتت بتلعموة اللصعبة، المرجع الستلق. 
 المؤرخ ي  تتريخ  21-68القتنون  2
المتعوق بتلوتقتية تلييض األموال وتمويل اإلرهتب ومكتيحتهمت، مراتقبة  21-68لنك الجزائر  تمظمن ن 20ة ألزمت المتد 3

 النشتط المتل  لوجمعيتت لمنع استخدامه ي  أهداف إجرامية.
اللصتدرة بتلجريدة الرسمية عدد  8261المتضمن تقتنون المتلية لسنة  8260ديسملر  12المؤرخ ي  تتريخ  69-60القتنون  4

 .8260ديسملر  16ة ي  المؤرخ 38
المحدد لسقف التلصريح بتستيراد وتلصدير االوراق النقدية و/أو  8261 أيريل 86المؤرخ ي   28-61لجزائر نظتم لنك ا

 .األدوات القتلوة لوتداول المحررة بتلعمحات األجنلية القتلوة لوتحويل بلصتة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين
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 الفرع الرابع: تقييم التقرير

ك النقتئص المسجوة أن الجزائر تسعى لجدية الى تدار  8261المحاحظ ي  تقرير التقييم لسنة 
والذي ولصف نظتم مكتيحة تلييض االموال عوى انه  8262ي  تقرير التقييم المشترك لديسملر 

هش، اذ وعوى لستن مدير خوية معتلجة اإلستعحام المتل  الستلق )علد النور حيلوش( يتنه منذ 
قنيتت تعمل الجزائر بكتية سوطتتهت عوى تكييف التشريع الجزائري لت 8268و 8266سنة 

االتلصتل الحديثة والت  يستعموهت المجرمون ي  اختراق النظتم اللنك ، كمت عموت الخوية عوى 
رلصد ميزانية عتلية لتكوين إداري وتقني  الخوية، وكذا أعضتءهت، ومختوف المتعتموين معهت من 
ة تقضتة وضبط الشرطة القضتئية و الجمترك وادارة الضرائب ومتتش  أمحاك الدولة والمتتشي

مكنهت من تطوير  8261وسجوت انضمتمهت الى مجموعة إيجمونت ي  جوان العتمة لومتلية، 
 .1مسألة المستعدة المتبتدلة لومعوومتت المحوية والدولية

تقتمت الجزائر بتستدراك درجتت االلتزام  8261التقييم المتبتدل لسنة  إذ الى غتية نشر تقرير
 26-20وجعوت من القتنون  بتلتولصيتت أو موتزم جزئيت،الملصنتة ستبقت بكونهت غير موتزمة 

 21-68ونظتم لنك الجزائر  ومكتيحتهت اإلرهتب وتمويل األموال تلييض من بتلوتقتية المتعوق
بتلوتقتية من تلييض األموال وتمويل اإلرهتب أكثر انسجتمت مع تولصيتت مجموعة  المتعوق

التعرف عوى الزبتئن والتحويحات اإللكترونية  إدراج تنظيم جديد لقواعد خحال من ،العمل المتل 
وتنظيم مكتتب اللصرف ويروع اللنوك والمؤسستت المتلية ي  الخترج أو  ،واإلحتتتظ بتلمستندات

اللنوك المراسوة، كمت تم تحديث تنظم اإلنذار واإلخطتر بتلشلهة وتوسيع دائرة الختضعين 
د االتتتتقيتت ثنتئية ييمت يخص المستعدة القتنونية وتعزيز التعتون الدول  بتلرام عدي والموزمين لهت

وجعل من مجموعة العمل المتل  تشيد بتلجهود الت  لذلتهت الجزائر ي  اطتر تحسين  ،2المتبتدلة

                                                           
1
 Abdenour Hibouche, La CTRF, une institution active sur les plans national et international, 

article publier mars 2012, magazine la lettre de P3A, numéro 21, page 4 et 5. 
2
 Hocine benissad, blanchiment de capitaux aspects juridiques et économiques, offices de 

publications universitaires, Alger, 2015,  page 144-155. 
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ولم تعد تحت تقتئمة الدول  نظتم مكتيحة تلييض األموال ولصنتته ي  ختنة النظتم تقيد التطور،
مع مجموعة العمل المتل  لمنطقة الشرق األوسط  محل المراتقبة، وحثتهت عوى موالصوة العمل

ي   82632سنة  زت تقدمت ي  التلصنيف جعوهت مثحا تتقدم ي  تقريرر وأح ،1وشمتل إيريقيت
 82693وي  سنة  ،(1.09ل االسوأ ي  الترتيب )بمعدل و ي  تقتئمة الد 00/606المرتبة 

من الدول األسوأ  83/680الى المرتبة  8268 ثم سنة ،1.10بمعدل  88/688احتوت المرتبة 
 2.23لتقدم  1.89= 8268لمكتيحة تلييض األموال وتمويل اإلرهتب )مؤشر 4ي  مؤشر بتزل

ومت تبعه من سوسوة  8268ي  الجزائر ي  ييتري ، إال ان الحراك الشعل  5(8269عن سنة 
المستثمرين ورجتل السيتسة والحكم ي  جرائم يستد  يدالتضتئح المتلية والمتتبعتت القضتئية لعد

)  69/606المرتبة  الى تتراجع 8282متل  وتلييض األموال جعل من الجزائر ي  تقرير 
من نتحية  1/3(، ولصنف المؤشر النظتم الجزائر بتلوون األحمر ) الوون 1.30مؤشر بعحامة 
ة الدول الملصنتة ي  ختنة الخطر، ، لتعتود الجزائر الظهور من جديد ضمن تقتئم6سوم الخطر(

تدالير الحازمة واحترام إلتزامتتهت اتجت  مخطط معتلجة النقتئص الت  تقدرهت تقييم يعتلية اللعدم 
 8268مجموعة العمل المتل ، اذا اعتلرت الجزائر انهت اتخذت بعين االعتبتر ذلك جزئيت سنة 

، 82607لتعتود من جديد الظهور سنة أين اختتت من تقوائم اللودان الملصنتة ي  ختنة الخطر، 

                                                           
1
 http://www.fatf-gafi.org/fr/publications/juridictions-haut-risques-et-sous- 

surveillance/documents/ conformite-fevrier-2016. , consulter le 11 janvier 2021 à 21h53. 
2
 Basel Institute on Governance, Basel AML Index 2017, International Centre for Asset 

Recovery, August 2017. 
3
 Basel Institute on Governance, Basel AML Index 2018, International Centre for Asset 

Recovery, August 2011. 
  Basel Intitute on Governance، مؤشر يلصدر عن Basel AML Indexمؤشر بتزل لمكتيحة تلييض االموال 4

أستس تقييم تمحور حول خمسة مواضيع: نوعية النظتم القتنون   61عوى التتبعة لجتمعة بتزل، يعد  خلراء ي  المجتل بتلتركيز 
شوة/ الشتتيية المتلية والمعتيير/ شتتيية ي  التسيير العموم  والمسؤولية/ األخطتر القتنونية لمكتيحة تلييض األموال/ الر 

 https://baselgovernance.org/basel-aml-indexوالسيتسية، لمزيد من التتلصيل أنظر: 
5
 Basel Institute on Governance, Basel AML Index 2019, International Centre for Asset 

Recovery, August 2019. 
6
 Basel Institute on Governance, Basel AML Index 2020, International Centre for Asset 

Recovery, August 1111.   
7
 Hocine benissad, op-cit, page 55.   
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وغيتب اإلرادة   8261غيتب اي تقييم الحق بعد سنة وغير واضحة لوبقيت حتلتهت تتأرجح 
مت يجعونت نستنبط ان الجزائر لدأت جهود  السيتسية الحقيقية ي  محتربة تلييض األموال
 8269الى  8263وبوغت القمة سنة  8262االلصحا  بعد تقرير مجموعة العمل المتل  لسنة 

من حيث المؤشرات، لتلدأ لداية االنهيتر وظهور عحامتت تقييم النظتم ي  ختنة الخطر ي  
 انتظتر التكريس التعو  لهذا التلصنيف من تقلل مجموعة العمل المتل .
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في الوقاية ومكافحة تبييض  وطنيةال االستراتيجيةدراستنا لموضوع تقييم  خلصت
تمكنت من مواكبة الجهود الدولية في أقلمت منظومتها القانونية  الجزائر أنالى األموال 

إنسجام  والمؤسساتية مع المعايير العالمية في هذا المجال، وذلك من خالل التركيز على
التعاون الدولي الناتج عن مصادقتها على عديد اإلتفاقيات الثنائية واإلقليمية و  التجريم

والدولية، والسماح لمراقبي المنظمات الدولية المتخصصة في تبييض األموال في برمجة 
 من الهيئات الرسمية الوطنية اليها.زيارات ميدانية وتقييم التقارير المرسلة 

عال تبييض األموال في التشريع الجزائري، والهيكلة إن دراستنا للبنيان القانوني ألف
والنتائج المؤسساتية المتخصصة في الوقاية والمكافحة مكنتها من ضبط مجموع المالحظات 

 :فينسرد 

، أن الجزائر تواكب التطور التشريعي لمعايير الدولية في مجال : بخصوص التجريمأوال
لنظرية الحديثة التي ترتكز على توسيع دائرة تجريم أفعال غسيل األموال، أين تعتمد على ا

وفق  التجريم لألفعال األصلية التي تصنف باعتبارها الجريمة األولية ألفعال تبييض األموال
ان دائرة التجريم في التشريع الجزائري  إال ،مكرر وما بعدها من قانون العقوبات 983المواد 

نونية كمحل لجريمة مخالفة اإللتزامات القااألموال المشروعة الناتجة عن لم تستوعب بعد 
  تبييض االموال وهو التطور الحاصل في عديد التشريعات المقارنة.

، ساير التشريع الجزائري التكييف : بخصوص التكييف القانوني للجريمة ومراحلهاثانيا
قبيل  الحديث في تكييف أفعال تبييض األموال بإعتبارها جريمة مستقلة بذاتها، وال تعد من

المساهمة في الجريمة أو صورة من صور اإلخفاء كما جاء يه الفقه الكالسيكي، كما ان 
التشريع ترك مسألة ضبط مراحل تبييض األموال الى الفقه ولم ينص عليها في مواده 

 القانونية وهو حسن ما فعله المشرع.
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جزائري في ، ترك المشرع ال: بخصوص األساليب المستعملة في تبييض األموالثالثا
نصوصه القانونية المنظمة لغسيل األموال الناتجة عن اإلفعال غير المشروعة المجال 

لك التقليدية أو عبر القنوات مفتوحا في األساليب والتقنيات المستعملة في الجريمة، سواء ت
والمالحظ ان المشرع الجزائري منع في هذا الصدد التعامل  المصرفية أو اإللكترونية،

والتي تعد رفقة  009في مادته  8108ت الرقمية من خالل قانون المالية لسنة بالعمال
 الذهب اإللكتروني أو الرقمي أكثر الوسائل شيوعا عبر األنترنيت في تبييض األموال.

: بخصوص التعاون الدولي، الحظنا من خالل عرض مختلف الصكوك والهيئات رابعا
ومكافحة تبييض األموال فإن الجزائر سجلت حضورها الدولية واإلقليمية المرتبطة بالوقاية 

و  0388بالمصادقة على أغلب اإلتفاقيات الدولية والعربية واإلفريقية على غرار إتفاقية فيينا 
 غير اإلتجار لمكافحة العربية اإلتفاقيةأو ، 8119و إلتفاقية ميريدا  8111إتفاقية باليرمو 

 األموال غسل لمكافحة العربية االتفاقيةو  0331 العقلية والمؤثرات بالمخذرات المشروع
، وتعمل  8119 ومكافحته الفساد لمنع اإلفريقي اإلتحاد إتفاقية، أو 8111 االرهاب وتمويل

على تنفيذا مختلف اآلليات التي تضمنتها هذه الصكوك سيما منها المساعدة المتابدلة وتسليم 
ت الدولية عبر مؤسساتها الدستورية وكان المجرمين، كما تساهم الجزائر في مختلف الهيئا

بشكل  8109إيجمونت سنة  ةآخرها تسجيل إنضمام خلية اإلستعالم المالي في مجموع
 األجنبية عبر العالم. اإلستعالم المالي خاليايضمن مساهمتها في نشاط 

الترسانة ، تطرقنا الى لوقاية من تبييض األموال وقمعهلالوطنية ليات اآل: بخصوص خامسا
 قانون المعدل ل 01-10 القانون  التشريعية والمؤسساتية التي كرسها المشرع من خالل

التي تضمنت  7مكرر  983مكرر الى  983إدراج المواد ، أين تم 011-11العقوبات 
المعدل والمتمم المتضمن  10-11عقوبات رادعة، وحسنا فعل بسن القانون تصنيفا للجرائم و 

بييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، وهو النص التشريعي الذي قانون الوقاية من ت
جراءات عمل جهات  تضمن عموما إلتزامات الوقاية من الجريمة وتحديد المكلفين بها، وا 



 الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـمـة

 

416 
 

المكلفة بالرقابة عند اإلخطار بالشبهة في تتبع األموال وتجميدها الى غاية إحالة الملف أمام 
كز النظام القانوني على تشديد نظيم الرقابة الداخلية واإلنذار ور الجهات القضائية المختصة، 

 اكملدى البنوك والمؤسسات المالية لمنع إستخدام القنوات المصرفية في غسيل األموال، 
تضمن القانون أحكام التعاون الدولي التي أصبحت محل إهتمام منقطع النظير باعتبار أن 

وحيد الجهود عابرة للحدود فرض على دول العالم ت تطور الجريمة وتحولها الى جريمة منظمة
من المجابهة الفعالة، ومن الجانب المؤسساتي فان المشرع الجزائري تمكن من ضبط تنظيم 

 بالتنظيم مكلفةواضح للهيئات المتدخلة في الوقاية أو مكافحة تبييض األموال منها ال
 أو هيئات، وأخرى الفساد ومحاربة باإلشراف المكلفة، و الهيئات المصرفي للقطاع التشريعي
، كلها تعمل في إطار قانوني ينظم تشكيلها وصالحياتها وعالقتها بين القانون  إنفاذ سلطات
 بعضها.

الهيئات الدولية إلستيراتيجية الجزائر في مكافحة تبييض األموال،  تقييمبخصوص : سادسا
في زياراتها  ،ط وشمال إفريقياتطرقنا الى توصل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوس

 8101الميدانية وتقاريرها الدورية خاصة منها الخاص بالتقييم الصادر سنة في ديسمبر 
الى إنتهاج الجزائر عديد اإلصالحات في منظومتها التشريعية والمؤسساتية ، 8101وأفريل 

التي مكنتها من تطوير نظام الوقاية ومكافحة تبييض االموال، ونقله من الخانة الحمراء 
بإعتباره نظاما هشا الى نظام مقبول عموما، وتم تقليص مالحظات الخبراء بخصوص درجة 

تي كانت في طياتها تحمل عديد النقاط التي لم يكن النظام اإللتزام بالمعايير الدولية ال
 القانوني الجزائري ملتزما باإللتزامات الدولية. 

توصلنا في حوصلة دراستنا الستراتيجية الجزائر في الوقاية ومكافحة تبييض األموال 
 الى رفع التوصيات التالية التي نجدها هامة في الرفع من مستوى درجة اليقظة في نظام
المكافحة، والتي من شأنها جعل الجزائر أكثر إلتزاما بالمعايير الدولية المستحدثة في هذا 
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المجال، ويمكنها من الحد من تغلغل رؤوس األموال ذات المصدر اإلجرامي في الدورة 
 اإلقتصادية:

ل فان على النظام القانوني الجزائري ان يتطور إتاه رؤوس األموامن ناحية التجريم،  -أوال
ذات المصدر المشروع وجعلها ضمن دائرة التجريم الذي يشمله تبييض االموال، ومثالها 

 الغش الضريبي.

عاينا  من ناحية المؤسسات الفاعلة في مجال الوقاية ومكافحة تبييض األموال، -ثانيا
  عديد النقائص الفادحة التي من شأنها جعل نظام الوقاية والمكافحة هشا نسردها في النقاط:

بشبهة تبييض األموال المرسل من الهيئات المكلفة قانونا الى خلية اإلنذار  ان نظام -أ
اإلستعالم المالي، والذي يمكنها من التدخل في تتبع األموال وحتى تجميدها واحالة الملف 
الى الهيئات القضائية أثبت عدم نجاعته ونقص عدد اإلخطارات المرسلة من البنوك 

حفاظا على زبائنها ومصالحها التجارية، لذا البد من التعديل القانون  والمؤسسات المالية
 ومنح خلية اإلستعالم المالي نظام اإلخطار التلقائي.

ي الى ر كما الحظنا في دراستنا عدم إيالء األهمية بتاتا من النظام القانوني الجزائ -ب
يض األموال تخصص سلطات إنفاذ القانون في مجال الجريمة المنظمة عموما، وتب

بلها خصوصا، لذا نلتمس إستحداث فرق شرطية مختصة في مكافحة تبييض االموال، ويقا
ن تخصصي في المجال الذي يشهد تطورا سريعا في ظل قضاة نيابة وتحقيق لهم تكوي

 تكنولوجيا المعلومات.

تنظيم الحظنا في دراستنا عدم إيالء األهمية بتاتا من النظام القانوني الجزائري الى  -ج
مجال المؤسسات المالية األخرى بخصوص عالقتها بموضوع تبييض األموال ) شركات 

الوكالء العقاريون والسمسرة وغيرهم(، والتي لم تلزم معنويا بإلتزامات  -البورصة -التأمين
تبييض األموال كحال البنوك والمؤسسات المالية، والتي تخضع الى رقابة مستندات وميدانية 
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بل مفتشي بنك الجزائر الذين يعدون تقارير دورية لصالح اللجنة المصرفية دقيقة من ق
 بخصوص التزام هذه المؤسسات بالقانون المصرفي.

نقترح على الجزائر تفعيل إتفاقيات التعاون الدولي من حيث التعاون الدولي،  -ثالثا
ومات أكثر ما بين خلية والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، من خالل تبادل المعل

اإلستعالم المالي المحلية وقريناتها األجنبية بشكل يسمح بتتبع رؤوس االموال ذات المصدر 
سبانيا وسويسرا واإلمارات العربية  اإلجرامي التي تم تهريبها الى الخارج، سيما دول فرنسا وا 

لقانوني مع المعايير والعمل على تكييف ميكانزمات عمل الخلية ونظامها ا المتحدة وتركيا،
 المتطلبة دوليا حتى تتمكن من تلقي المعلومات الالزمة بخصوص األموال المهربة.

تبييض  ومكافحةمجال الوقاية  ةتطوير فعالي الجزائرمل من أ، نمن حيث اإلحصائيات -رابعا
األموال، رفع مستوى بيانات اإلخطارات بالشبهة المرسلة الى الجهات المختصة ونشر بيانات 

التي إنتهت بمتابعات جزائية قضائية، من أجل إعطاء  سيما تلكفي تقاريره الدورية  مآلها
 نظرة شفافة عن مساهمة الهيئات المكلفة باإلخطار في مكافحة تبييض األموال.

نأمل إنشاء صندوق مستقل يختص حجز العائدات اإلجرامية، تسيير  من حيث -خامسا
في إطار مكافحة تبييض األموال  األموال غير المشروعة التي تمت مصادرتها بتسيير

وتوجيهها الى تمويل التكوين في المجال ، كما نصت عليه اإلتفاقيات الدولية، والذي تختص 
 العمومية.به في النظام القانوني الجزائري الخزينة 

لظاهرة الوقاية ومكافحة  دراستنا سياسية في محاربة الظاهرة،من حيث اإلرادة ال -سادسا
ذات تبييض األموال في الجزائر أظهرت لنا ان اإلرادة السياسية في تطبيق هذه النصوص 

مستوى ضعيف على عكس ما يتم التصريح به، ولعل ما أظهرت متابعات المسؤولين 
 الحراك الشعبي لخير دليل على خالصتنا.السياسيين بعد 
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 القرآن الكريم.

 المراجع باللغة العربية

 التشريع -أوال
 اإلتفاقيات الدولية-أ
، GAFIالمعايير الدولية لمكافحة تبييض األموال وتمويل االرهاب وانتشارهما، توصيات  -1

 .8112تحيين فيفري 
ديسمبر  81االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب المصادق عليها بتاريخ  -8

  .www.arablegalnet.org، متاحة على الموقع 8111
لوزاراء االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب، مصادق عليها من مجلس ا -3

بالقاهرة، متاحة على الموقع الرسمي لجامعة  8111ديسمبر  81العربية بالجمعية المنعقدة بتاريخ 
 ./http://www.leagueofarabstates.netالدول العربية: 

صادرة عن  المتأتية من الجريمةتفاقية األوروبية المتعلقة بغسل وبحث ومصادرة العائدات إ -4
، الملغية التفاقية األوروبية المتعلقة بغسل  بفارسوفي 8112ماي  11المجلس األوروبي بتاريخ 

نوفمبر  12صادرة عن المجلس األوروبي بتاريخ  وبحث ومصادرة العائدات المتأتية من الجريمة
   .https://www.coe.int/fr، متاحة على الموقع: ستراسبورغ 1991

جويلية  11اتفاقية منظمة االتحاد االفريقي لمنع الفساد ومكافحته المصادق عليها بتاريخ  -2
 .iehttps://au.int/fr/treatبمابوتو بالموزنبيق، متاحة في الموقع:  8113

انشأت االتفاقية اتفاقية  8113أكتوبر 31بتاريخ  22-14القرار االممي للجمعية العامة رقم  -1
 .8113ديسمبر  11و  19ميريدا وتم التصديق عليها بمؤتمر ميريدا بالمكسيك في 

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية واجزاءها ومكوناتها والذخيرة واإلتجار بهما بصور  -7
غير مشروعة المكمل إلتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الصادر 
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، متاحة 8111ماي  31المؤرخ في  22/822بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
 .www.unodc.org: على موقع

أنشأت اتفاقية األمم  8111نوفمبر  12بتاريخ  82-22القرار األممي للجمعية العامة رقم  -2
.القرار الصادر 8113سبتمبر  89المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 

 في مؤتمر فيينا. 1924ديسمبر  14المؤرخ في  141-39ة رقم عن الجمعية العامة لألمم المتحد
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل إلتفاقية  -9

األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لالمم 
 www.unodc.org :، متاحة على موقع8111نوفمبر  12في المؤرخ  22/82المتحدة رقم 

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل إلتفاقية األمم  -11
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لالمم 

  www.unodc.org : ، متاحة على موقع8111نوفمبر  12المؤرخ في  22/82متحدة رقم ال
إتفاقية اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادرة عن الجمعية  -11

 www.unodc.org، متاحة على موقع: 8111نوفمبر  12العامة لألمم المتحدة بتاريخ 
اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخذرات والمؤثرات العقلية المصادق عليها  -18

، متاحة على موقع الرسمي لجامعة 1994من قبل مجلس الوزراء الداخلية العرب بتاريخ جانفي 
 /http://www.leagueofarabstates.netالدول العربية: 

المتعلقة بمكافحة اإلتجار بالمخذرات، منشورات األمم المتحدة المتاحة  1922إتفاقية فيينا  -13
 /https://www.un.org/fr/sections/documentsعلى موقع  

للجمعية العامة  82القانون األساسي  للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المعتمد في الدورة  -14
 https://www.interpol.int/ar، األمانة العامة للمنظمة، 1921فيينا 
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(، الدليل التشريعي لتنفيذ ONUCDوالجريمة )مكتب األمم المتحدة المعني بالمخذرات  -12
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، متاح على موقع 

https://www.unodc.org. 
 
 القوانين واألوامر:-ب
العليا للشفافية والوقاية  الذي يحدد تنظيم السلطة 8188ماي  2المؤرخ في  12-88لقانون ا-1

ماي  14، الصادر في 38ة عدد من الفساد ومكافحته وتشكيلتها، الصادر في الجريدة الرسمي
8188. 

 2المؤرخ في  122-11المعدل والمتمم لألمر  8181أوت  31المؤرخ في  14-81ألمر ا -8
بتاريخ  21مية عدد المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الصادر في الجريدة الرس 1911جوان 
 .8181 أوت 31
المتعقل باصدار التعديل  8181ديسمبر  31المؤرخ في  448-81المرسوم الرئاسي  -3

 31صادرة بتاريخ  28، الجريدة الرسمية عدد 8181نوفمبر  1الدستوري المصادق عليه في 
 .8181ديسمبر 

، 8117ديسمبر  31الصادر في  8112المتضمن قانون المالية لسنة  12-12القانون رقم  -4
 .79جريدة رسمية عدد 

، 8117ديسمبر  31الصادر في  8112المتضمن قانون المالية لسنة  11-17رقم القانون  -2
 .71جريدة رسمية عدد 

 8111المالية لسنة  المتضمن قانون  8112ديسمبر  31المؤرخ في تاريخ  12-12القانون  -1
 .8112ديسمبر  31المؤرخة في  78الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 

 22الصادر في الجريدة الرسمية عدد  8113أكتوبر  89المؤرخ في  17-13القانون رقم  - 7
 يضمن قانون المحاماة. 8113سبتمبر  31الصادرة في تاريخ 
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، الصادر بالجريدة الرسمية 8118الجمعيات جانفي المتعلق ب 18المؤرخ في  11-18القانون  -2
 .33عدد  8118جانفي  12في 

المتعلق  81-92المعدل والمتمم للقانون رقم  8111أوت  81المؤرخ في  18-11األمر  -9
 .8111لسنة  21بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية ، عدد 

 81المؤرخ في  11-13، المعدل والمتمم لألمر 8111أوت  81المؤرخ في  14-11األمر  -11
 .8111سنة  21المتضمن قانون النقد والقرض الجريدة الرسمية عدد  8113أوت 
المتضمن قانون الوقاية من الفساد  8111فيفري  81المؤرخ في  11-11القانون  -11

 81مؤرخ في   12-11، المعدل والمتمم باألمر 8111، سنة 11ومكافحته، جريدة رسمية عدد 
 12-11، المعدل والمتمم بالقانون 8111سنة  21بالجريدة الرسمية عدد معدل  8111اوت 

 .8111لسنة  44، جريدة رسمية عدد 8111أوت  8المؤرخ في 
المتضمن  17-92المعدل والمتمم للقانون  8111فيفري  81المؤرخ في  14-11القانون  -18

 .8111مارس  18الصادر في  12قانون التأمينات، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 
المؤرخ في  11 -12 لألمرالمعدل والمتمم  8111جويلية   12المؤرخ في  19-11االمر  -13
جويلية  19بتاريخ  47المتعلق بمكافحة التهريب، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  8112أوت  83

8111. 
 121-11المعدل والمتمم للقانون  8111ديسمبر  81المؤرخ في  88-11قانون ال -14

 24، الجريدة الرسمية عدد 1911جوان  2المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المؤرخ في 
 .8111ديسمبر  84الصادرة في 

المؤرخ في  121-11المعدل والمتمم لألمر   8111ديسمبر  81المؤرخ بـ  83-11القانون  -12
 .42المتضمن قانون العقوبات جريدة رسمية عدد  1911جوان  12
يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية  8111نوفمبر  88المؤرخ في  413-11رئاسي المرسوم ال -11

المعدل  ،8111سنة  74لمكافحة الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، جريدة رسمية 
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سنة  12، الجريدة الرسمية عدد 8111ديسمبر  2المؤرخ في  481-11 والمتمم بالمرسوم الرئاسي
جريدة رسمية  8118فيفري  17مؤرخ في  14-18م بالمرسوم الرئاسي المعدل والمتم ،8111
جويلية  83مؤرخ في  819-14المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  ،8118 سنة 2عدد 
 .8114جويلية  31صادرة بتاريخ  41الصادر في الجريدة الرسمية عدد 8114

المتضمن نموذج التصريح  8111نوفمبر  88المؤرخ في  414-11 الرئاسي المرسوم -17
 .8111سنة  71الجريدة الرسمية عدد  بالممتلكات،

الذي يحدد كيفية التصريح  8111نوفمبر  88المؤرخ في  412-11المرسوم الرئاسي  -12
فحته، من قانون الوقاية من الفساد ومكا 1للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 

 .8111سنة  71الجريدة الرسمية عدد 
المتعلق بالوقاية من تبييض األموال  8112فيفري  1المؤرخ في  11-12القانون رقم  -19

المعدل والمتمم بالقانون  ،8112سنة  11لجريدة الرسمية عدد وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، ا
 ، 8118فيفري  12بتاريخ  2د الصادر بالجريدة الرسمية عد 8118فيفري  13مؤرخ في  18-18
يتعلق بالتنظيم القضائي، جريدة رسمية عدد  8112جويلية  17المؤرخ في  11-12القانون  -81
 .8111جويلية  81صادر في  21
المؤرخ  11/121المعدل لألمر  8114نوفمبر  11المؤرخ في تاريخ  14-14القانون رقم  -81
 .8114سنة  71الصادر بالجريدة الرسمية رقم المتضمن قانون العقوبات،  1911جوان  2في 
 121-11، المعدل و المتمم لألمر 8114نوفمبر  11المؤرخ في تاريخ  12-14القانون  -88

،جريدة 8114نوفمبر  11المتضمن قانون العقوبات المؤرخ في  1966جوان  08المؤرخ في 
 .8114سنة  71رسمية عدد 

ذرات خالمتعلق بالوقاية من الم 8114ديسمبر  82المؤرخ في  12-14القانون رقم  -83
سنة  23والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بهما، جريدة رسمية عدد 

8114. 
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ر على ئيتضمن مصادقة الجزا 8114أفريل  19المؤرخ في  182-14المرسوم الرئاسي  -84
 .8114أفريل  82الصادرة في  81رسمية عدد ، الجريدة الية األمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاق
المتضمن قانون النقد والقرض، الجريدة الرسمية  8113أوت  81المؤرخ في  11-13 األمر -82

 .8113سنة  28عدد 
المتضمن مصادقة الجزائر على  8118-18-12المؤرخ في  22-18المرسوم الرئاسي رقم  -81

الصادرة  9، الجريدة الرسمية عدد  8111-11-12ريخ إتفاقية األمم المتحدة للجريمة المنظمة تا
 .8118فيفري  11في 
، متضمن قانون مكافحة 8113/سنة 72المعدل بالقانون رقم  8118/سنة 21القانون رقم  -87

مكرر مؤرخ في  81منشور في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد  غسل األموال،
 .8118ماي سنة  88تاريخ 
، 8113المتضمن قانون المالية لسنة  8118ديسمبر  82المؤرخ في  11-18القانون  -82

 .8118سنة  21الجريدة الرسمية عدد 
المتعلق بمكافحة تبييض األموال،  8111أفريل  81مؤرخ في تاريخ  312القانون رقم  -89

، الملغى 42، جريدة رسمية رقم 8113اكتوبر  88الصادر بتاريخ  247المعدل بالقانون رقم 
 . 8112نوفمبر  13المصادق عليه من مجلس النواب اللبناني بتاريخ  44بالقانون رقم 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم  1991-17-19المؤرخ في  88-91األمر  -31
لى الخارج، الجريدة الرسمية عدد  صادرة  43الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وا 

 8113فيفري  19المؤرخ في  11-13، المعدل بموجب األمر 11ص 1991جوان  11بتاريخ 
 13-11والمعدل بموجب األمر  8113فيفري  83المؤرخة في  3الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

 .8111سبتمبر  1المؤرخة في  21الصادر بالجريدة الرسمية عدد  8111أوت  81المؤرخ في 
المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم،  1992جانفي  82المؤرخ في تاريخ  17-92القانون  -31

 .1992مارس  2المؤرخ في  13الصادر في الجريدة الرسمية  عدد 
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المتضمن مصادقة الجزائر على  1992-11-82المؤرخ في  41-92المرسوم الرئاسي  -38
 12الصادرة في  7بموجب الجريدة الرسمية عدد  1922-18-81الصادرة في  ،إتفاقية فيينا

 .1992فيفري 
المحدد للنظام الداخلي لغرف  1992نوفمبر  81المؤرخ في  377-92المرسوم الرئاسي  -33

 .1992نوفمبر  81صادرة بتاريخ  78مجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية عدد 
 34الجريدة الرسمية عدد  1993ماي  83المؤرخ في تاريخ  11-93المرسوم التشريعي  -34

جانفي  11المؤرخ في  11-91، المعدل والمتمم بموجب األمر 1993 ماي 83الصادر بتاريخ 
، المعدل والمتمم 1991جانفي  14الصادرة بتاريخ  3الصادر بالجريدة الرسمية عدد   1991

فيفري  11المؤرخ في 11جريدة رسمية عدد  8113فيفري  17المؤرخ في  14-13بالقانون رقم 
 ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة.8113

، يتضمن تنظيم مهن المحاماة، جريدة رسمية 1991جانفي  2المؤرخ في  14-91القانون  -32
 .1991سنة  8عدد 

الصادر  ،المتضمن قانون النقد والقرض 1991أفريل  14المؤرخ في  11-91القانون  -31
 .1991أفريل  12الصادرة بتاريخ  11بالجريدة الرسمية عدد 

صادر في  ،المتضمن قانون الجمعيات1991  ديسمبر  14في  المؤرخ 31-91 القانون  -37
 .1991لسنة  23الجريدة الرسمية عدد 

يتضمن إستحداث المفتشية العامة  1921مارس  1المؤرخ في  23-21المرسوم الرئاسي  -32
 . 1921مارس  14 ـالصادرة ب 11للمالية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية  1921مارس  1فيالمؤرخ  12-21القانون  -39
 .1921سنة  81عدد 
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المتضمن قانون الجمارك، الصادر بالجريدة  1979جويلية  81المؤرخ في  17-79األمر  -41
المؤرخ في  14-17، المعدل والمتمم بالقانون 1979جويلية  84الصادرة بتاريخ  31الرسمية عدد 

 .8117فيفري  19بتاريخ  11در بالجريدة الرسمية عدد ، الصا8117فيفري  11
ن القانون المدني، المعدل والمتمم المتضم 1972سبتمبر   81المؤرخ في   22-72االمر  -41

 .1972سبتمبر  31الصادرة في تاريخ  72دة الرسمية عدد ريالصادر في الج

التجاري، المعدل والمتمم المتضمن القانون  1972سبتمبر  81المؤرخ في  29-72األمر  -48
-82صادرة بتاريخ  24جريدة رسمية عدد  1927-18-83المؤرخ في  81-27بالقانون رقم 

 77جريدة رسمية  1991-18-19المؤرخ في  87-91، المعدل والمتمم بالقانون 18-1927
جريدة رسمية  8112-18-11المؤرخ في  18-12، والقانون 1991-18-11صادرة بتاريخ 

 .8112-18-19درة بتاريخ صا 11عدد 
 
 التشريع الفرعي: -ج
المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية  8181ديسمبر  81المؤرخ في  392-81المرسوم التنفيذي  -1

لتقييم مخاطر تبييض األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد 
 .8181ديسمبر  89الصادرة في  21عدد  مهامها وتنظيمها وسيرها، الصادر في الجريدة الرسمية

المتضمن تنظيم وصالحيات اإلدارة  8117فيفري  81المؤرخ في  91-17المرسوم التنفيذي  -8
 .8117فيفري  87صادرة في  13المركزية للمديرية العامة للجمارك، الجريدة الرسمية عدد 

والمتمم للمرسوم التنفيذي ، المعدل 8111أكتوبر 17المؤرخ في  817-11 المرسوم التنفيذي -3
المتضمن تمديد االختصاص المحلي لبعض المحاكم  8111أكتوبر 12المؤرخ في  11-342رقم 

 .8111أكتوبر  83صادرة بتاريخ  18ووكالء الجمهورية وقضاة التحقيق جريدة رسمية عدد 
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ز و/أو المتعلق بإجراءات الحج 8112ماي  18المؤرخ في  113-12المرسوم التنفيذي رقم  -4
المؤرخ  84تجميد االموال في إطار الوقاية من تمويل اإلرهاب، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 

 .8112ماي  13في تاريخ 
يحدد الحد المطبق على  8112جوان  11المؤرخ في تاريخ  123-12المرسوم التنفيذي  -2

ية والمالية، جريدة رسمية نكعمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات الب
 .8112سنة  33عدد 

يحدد الحد المطبق على  8111جويلية  13المؤرخ في تاريخ  121-11المرسوم التنفيذي  -1
عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع  وعن طريق القنوات البنكية والمالية، جريدة رسمية 

 .8111، سنة 43عدد 
يحدد صالحيات المفتشية العامة  8112سبتمبر  11المؤرخ في  878-12المرسوم التنفيذي  -7

)ألغى احكام المرسوم التنفيذي  ،8112سبتمبر  7، الصادر تاريخ 21للمالية، الجريدة الرسمية عدد
يؤهل المفتشية العامة للتقويم االقتصادي للمؤسسات  1998فيفري  88المؤرخ في  98/72

 (.1998فيفري  81بتاريخ  12دد العمومية، الجريدة الرسمية، ع
يتضمن التنظيم المركزي للمفتشية  8112سبتمبر  11المؤرخ في  873-12المرسوم التنفيذي -2

 .8112سبتمبر  7، الصادر تاريخ 21العامة للمالية، الجريدة الرسمية عدد
ة يتضمن تنظيم اإلدارة المركزي 8117نوفمبر 82المؤرخ في  314-17المرسوم التنفيذي  -9

 .8117ديسمبر 8في تاريخ  72لوزارة المالية، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 
المتضمن شكل اإلخطار  8111جانفي  19المؤرخ في تاريخ  12-11المرسوم التنفيذي  -11

 .8111جانفي  12الصادرة في 18بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استالمه، جريدة رسمية عدد 
المتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي  8111أوت  31المؤرخ في  829-11المرسوم التنفيذي  -11
يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب  8112نوفمبر  14المؤرخ في  448-12رقم 

 . 8111لسنة  23أن تتم بوسائل الدفع  وعن طريق القنوات البنكية والمالية، جريدة رسمية رقم 
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المتضمن تمديد  8111 أكتوبر 12المؤرخ في  342-11المرسوم التنفيذي رقم  -18
  13 عدد االختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكالء الجمهورية وقضاة التحقيق، جريدة رسمية

 . 8111أكتوبر  2 في صادرة
يحدد الحد المطبق على  8112نوفمبر  14المؤرخ في  448-12المرسوم التنفيذي رقم  -13

عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع  وعن طريق القنوات البنكية والمالية، جريدة رسمية 
 .8112لسنة  72 عدد
يتضمن إنشاء خلية  17/14/8118المؤرخ في تاريخ  187-18المرسوم التنفيذي  -14

أفريل  7الصادرة بتاريخ  84الصادر في الجريدة الرسمية عدد  اإلستعالم المالي وتنظيمها وعملها
، 8112سبتمبر  11المؤرخ في  872-12المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي ،  8181

 11المؤرخ في  837-11المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي  ،8112سنة  24جريدة رسمية عدد 
المرسوم المعدل والمتمم ب، 8111سنة  29، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 8111أكتوبر 
 83، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 8113أفريل  12المؤرخ في تاريخ  127-13التنفيذي 

 .8113لسنة 
يتضمن إنشاء وتنظيم لجان  1997جويلية  87مؤرخ في7  891-97مرسوم تنفيذي رقم  -12

 21المختلطة للرقابة بين مصالح وزارتي المالية و التجارة ،جريدة رسمية عدد لفرق االتنسيق و 
 .1997جويلية  13صادر بتاريخ 

 
 اللوائج التنظيمية والمقررات: -د
يتضمن نشر قائمة البنوك و قائمة  8181جانفي  13مؤرخ في  11-81مقرر رقم  -1

 .8181جانفي  81مؤرخة في  2المؤسسات المالية المعتمدة بالجزائر، جريدة رسمية عدد 
المتعلقة بتدابير اليقظة  8112فيفري  12الخطوط التوجيهية الصادرة عن بنك الجزائر بتاريخ  -8

 إتجاه الزبائن.
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موضوعه  8112أفريل  83توجيهية صادرة عن خلية اإلستعالم المالي األولى بتاريخ  خطوط -3
تدابير العناية اتجاه زبائن الشركات والمهن غير المالية وبعض المؤسسات المالية التي تخضع 

متعلق بموضوع العقوبات المالية  8112سبتمبر  18لسلطة بنك الجزائر، والثاني بتاريخ 
 صلة باإلرهاب وتمويل اإلرهاب.المستهدفة ذات ال

متعلق بتجميد و/أو حجز أموال  8112ماي  31القرار الصادر عن وزير المالية في تاريخ -4
األشخاص والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس االمن لألمم المتحدة 

 .8112ماي  31يخ صادرة بتار  89الملحقة بالقرار، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز أموال األشخاص  8112ماي  31القرار المؤرخ في  -2
والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس االمن لألمم المتحدة، 

 .8112ماي  31، صادرة بتاريخ 89الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

متعلق  8112سبتمبر  18عن خلية االستعالم المالي بتاريخ  ةهية الصادر يالخطوط التوج-1
 :بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة باإلرهاب وتمويل اإلرهاب، منشور في موقع

www.mf-ctrf.gov.dz/ 

 11قرار وزاري مشترك بين وزير العدل والمدير العام للوظيفة العمومية، مؤرخ في تاريخ  -7
يحدد التنظيم الداخلي لديوان المركزي لقمع الفساد، صادر بالجريدة الرسمية عدد  8113فيفري 

 .8113جوان  83في  38
يتضمن انتداب ضباط وأعوان الشرطة  8118نوفمبر  82قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -2

 87عدد  القضائية التابعين لوازرة الدفاع الوطني لدى الديوان المركزي لقمع الفساد، جريدة رسمية
 .8113ماي  88صادرة في 
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يحدد عدد ضبط وأعوان الشرطة القضائية  8118جوان  7القرار الوزاري المشترك مؤرخ في  -9
التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع 

 .8118جوان  88صادرة في  48الفساد، جريدة رسمية عدد 
المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب المؤرخ  13-18نظام بنك الجزائر رقم  -11
 .8113سنة  18الصادر بالجريدة الرسمية رقم  8118نوفمبر  82في 
المتعلق بالرقابة  8111نوفمبر  82المؤرخ في تاريخ  12-11نظام بنك الجزائر رقم  -11

 .8118أوت  89الصادرة بتاريخ  47، الجريدة الرسمية عدد الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية
من  21، يحدد شروط تطبيق المادة 8112مارس  31القرار الوزاري المؤرخ في تاريخ  -18

المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، الصادر  11-12القانون رقم 
 .8112ماي  12يخ ، مؤرخة في تار 82في الجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بالقواعد المطبقة على  8117فيفري  3المؤرخ في تاريخ  11-17نظام بنك الجزائر  -13
الصادرة بتاريخ  31د المعامالت التجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، جريدة رسمية عد

 .8117ماي  13
نظيم المصالح التقنية لخلية يتضمن ت 8117ماي  82قرار وزاري  مشترك محرر بتاريخ  -14

 .8117جوان  13صادرة بتاريخ  39معالجة االستعالم المالي، جريدة رسمية عدد 
المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب المؤرخ  12-12نظام بنك الجزائر رقم  -12
 .8111أفريل  83بتاريخ  81الصادر بالجريدة الرسمية رقم  8112ديسمبر  12في 

المتعلقة  1991ديسمبر12الصادرة عن بنك الجزائر المؤرخة في  12-91تعليمة رقم  -11
 بشروط إنشاء وا عتماد مكاتب الصرف.

المتعلقة باستعمال النظام  1991جوان  11لمجلس أوروبا الصادرة في  91/312التعليمة  -17
والملغاة من  11/8112الملغاة بالتعليمة رقم  8111المعدلة سنة األموال المالي لهدف غسيل 

 . 2015/849جديد بالتعليمة
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  الكتب-ثانيا

، الطبعة العشرون، دار هومة، 1أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص جزء  -1
 .8112الجزائر، 

، الطبعة العشرون، دار هومة، 8أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص جزء  -8
 .8112الجزائر، 

، انيةمير عالية وهيثم سمير عالية، القانون الجزائي لألعمال دراسة مقارنة، الطبعة الثس -3
 . 8112، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان

عادل عكروم، جريمة تبييض األموال دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  -4
8112. 

وعلم النفس، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  العربي بختي، الجريمة والجزاء، في الفقه -2
8114. 

خالد علي دمحم المشيقح، المختصر في المعامالت، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية، الرياض  -1
8113. 

دراسة  –دانة حمه باقي عبد القادر، السرية المصرفية في إطار تشريعات غسيل األموال  -7
  .8113نونية، القاهرة، تحليلية مقارنة، دار الكتب القا

 .8113مختار، الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، دار هومة، الجزائر، شبلي  -2
دمحم حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في التشريع الجزائري والمقارن، دار هومة  -9

 .8113، الجزائر
دراسة تطبيقية على مكافحة غسل األموال، دار  –دمحم نصر دمحم، مكافحة اإلرهاب الدولي  -11

 .8118عمان،  -األردنالراية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى 
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، منشورات زين الحقوقية، الطبعة -دراسة مقارنة  –سمر فايز إسماعيل، تبييض األموال  -11
 .8111بدون بلد نشر، الثانية 

، دار الجامعة -دراسة مقارنة –ليندا بن طالب، غسل األموال وعالقته بمكافحة اإلرهاب  -18
 .8111الجديدة، اإلسكندرية، سنة 

، دار -المجلد الرابع عمليات البنوك –محمود الكيالني، الموسوعة التجارية والمصرفية -13
 .8119الثقافة، عمان، 

، الجزائرأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الطبعة السادسة  -14
8112. 

 .8112الجزائر، أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومة، ، الطبعة السابعة  -12
أحمد محمود خليل، الجريمة المنظمة اإلرهاب وغسيل األموال، المكتب الجامعي الحديث، -11

 .8112درية، االسكن

، دار الفكر الجامعي، -دراسة مقارنة –محمود عبد ربه القبالوي، التكييف في المواد الجنائية -17
 .8112اإلسكندرية، الطبعة األولى، 

عطية عدالن عطية رمضان، موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعامالت المالية اإلسالمية  -12
 .8117اإليمان للطبع والنشر والتوزيع ، اإلسكندرية،  ودرورها في توجيه النظم المعاصر، دار

بن  لعشب علي، االطار القانوني لمكافحة غسل األموال ، ديوان المطبوعات الجامعية، -19
 .8117 ،عكنون، الجزائر

 .8111مكي دردوس، الموجز في علم اإلجرام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -81
يثة للكتاب، شافي، جريمة تبييض األموال )دراسة مقارنة(، المؤسسة الحدنادر عبد العزيز  -81

 .8112لبنان، -طرابلس
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، دار الثقافة للنشر -دراسة مقارنة-مفيد نايف الدليمي، غسيل األموال في القانون الجنائي -88
  .8112والتوزيع، عمان، 

وال، منشورات الحلبي الحقوقية، هيام الجرد، المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض األم -83
8114. 

دمحم زكي أبو عامر وسليمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي  -84
 .8113الحقوقية، دمشق، 

التعامل الدولي، دار النهضة العربية،  هدى قشقوش، جريمة غسيل األموال في نطاق -82
  .8118االسكندرية، سنة 

سفر أحمد، المصارف وتبييض األموال تجارب عربية وأجنبية، اتحاد المصارف العربية،  -81
 .8111طبعة األولى، بيروت، 

يت، مجلة الحق، دمحم ماجد قاسم، مؤتمر القانون وتحديات المستقبل في العالم العربي، الكو -87
1999. 13 

ي لظاهرة غسيل االموال، دار نشر بابكر الشيخ، غسيل األموال: آليات المجتمع في التصد -82
 .1999الحامد، الخرطوم السودان، 

السيد أحمد عبد الخالق، اآلثار االقتصادية واالجتماعية لغسل األموال، مجلة البحوث -89
 .1997، أكتوبر 88القانونية واالقتصادية، العدد 

األول، ديوان المطبوعات  عبد هللا سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء -31
 .1991الجامعية، الجزائر، 

السيد عبد الوهاب عرفة، الشامل في جريمة غسل األموال، المكتب الفني للموسوعات -31
 القانونية ، االسكندرية، بدون سنة نشر.

محمود أحمد طه، شرح قانون غسل االموال في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مكتبة  -38
 .https://www.noor-book.comتب المصورة، محمل عن موقع فلسطين للك

https://www.noor-book.com/
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هبة دمحم العيني وآخرون، المنظمات الدولية واإلقليمية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان  -33
 األردن، بدون سنة نشر.

ضوء التشريعات الداخلية واالتفاقيات وسيم حسام الدين االحمد، مكافحة غسل األموال في  -34
 .، بدون سنة نشرالدولية، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

 
 الجامعية رطروااتاأل-ثالثا

 رسائل الدكتوراه:-أ
كلية ، دكتوراه رسالة دموش حكيمة، مسؤولية البنوك بين السرية المصرفية وتبييض األموال، -1

 .8117ماي  83الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
كلية الحقوق والعلوم  ،دكتوراه  رسالةبلعيد جميلة، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية،  -8

 .8117سبتمبر  19 ،السياسية لجامعة مولود معمري تيزي وزو
 كلية الحقوق  ،دكتوراه  رسالةموال، فاطمة الزهراء ليراتني، المواجهة الدولية لجريمة تبييض األ -3
 .8111/8117، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينةل
دكتوراه، كلية الحقوق  رسالةالعيد سعدية، المسؤولية الجزائية للبنك عن تبييض األموال، -4

 .8111جوان  81، بجامعة مولود معمري تيزي وزو
كلية ، دكتوراه رسالةعبد السالم حسان، جريمة تبييض األموال وسبل مكافحتها في الجزائر، -2

 .8112/8111الحقوق بجامعة لمين دباغين سطيف، 
دراسة على ضوء اتفاقية األمم المتحدة  –هارون نورة، جريمة الرشوة في التشريع الجزائري  -1

 .8112/8111، الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزودكتوراه ، كلية  رسالةلمكافحة الفساد، 
، دكتوراه رسالةجليلة مصعور، مسؤولية البنك عن اإلئتمان المصرفي في القانون الجزائري،  -7

 .8111جوان  18، 1جامعة باتنة 
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، بكلية الحقوق الصفقات العمومية، رسالة دكتوراهتياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال  -2
 .8113فيفري  83، م السياسية بجامعة مولود معمري والعلو 

 رسالةدريس باخوية، جريمة غسل األموال ومكافحتها في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(،   -9
 .8111/8118كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أو بكر بلقايد تلمسان، ، دكتوراه

، كلية -دراسة مقارنة  -ريع الجزائري بدر الدين خالف، جريمة تبييض األموال في التش -11
 .8111/8111، لخضر باتنة، السنة الجامعيةالحقوق بجامعة الحاج 

 ،1كلية الحقوق بجامعة الحاج لخضر باتنة ، دكتوراه رسالة مباركي دليلة، غسيل األموال، -11
8117-8112 

ة العلوم القانونية يبكل ،حمليل نوارة، النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية، رسالة دكتوراه  -18
 .، بدون سنة مناقشةوالسياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو

 الماجيستير  مذكرات-ب
كلية ، جريمة اإلقتصادية، مذكرة ماجستيردوايدي ناصر، دور إدارة الجمارك في مكافحة ال -1

 .8112جانفي  88الحقوق والعلوم السياسية جامعة آكلي محند أولحاج البويرة، 
، ماجستيرمذكرة  دانة نبيل حده النشتة، الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل األموال، -8

 .8112كانون الثاني  ،عمان األردن، كلية الحقوق بجامعة الشرق األوسط
الفائدة على المتغيرات االقتصادية في الجزائر خالل الفترة لخضر بن فليس، أثر سعر  -3

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة المسيلة، ، تير، مذكرة ماجس1991-8111
 .8113/8114السنة الجامعية 

يات دمحم مكيد سبعان المطيري، آليات مكافحة جريمة غسل األموال بين الفقه اإلسالمي واالتفاق -4
سنة ، 3كلية العلوم االسالمية جامعة الجزائر ،ماجستيرمذكرة ، -السعودية نموذجا  -الدولية 
8118/8113، 
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-دراسة حالة الجزائر –فطيمة يحياوي، دور هيئات اإلشراف في الرقابة على النشاط التأميني  -2
 .8118ماي  9، والعلوم السياسية جامعة المسيلة ماجستير، كلية الحقوق  مذكرة، 
كلية عوض عبد هللا القضاه، مسؤولية البنوك األردنية عن غسل االموال، مذكرة ماجيستير،  -1

 .8111، سنة الحقوق بجامعة الشرق األوسط
حامد عبد اللطيف عبد الرحمن، جريمة غسل األموال وسبل مكافحتها، مذكرة ماجستير،  -7

 .8118سنة ، ة الملكية للشرطة، مملكة البحرينباألكاديمي
لية الحقوق ماجيستير،  كمذكرة  أميرة حناشي، مبدأ السيادة في ظل التحوالت الدولية الراهنية، -2

 .8117/8112،جامعة منتوري قسنطينة
دمحم محي الدين عوض، جرائم غسل االموال، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ، الرياض، -9

8114 . 
دراسة  –داسر، جريمة تمويل عمليات تبييض األموال عبد هللا بن سعيد بن علي أبو  -11

، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية، جامعة االمام دمحم بن سعود -مقارنة
 .ه1433-ه1438سنة  ،االسالمية، معهد القضاء العالي، المملكة العربية السعودية

 
 التقارير -رابعا

، 8181، منشورات هيئة األمم المتحدة فيينا ( ، INCBالمخذرات)تقرير الهيئة الدولية لمراقبة  -1
 .8119تقرير صادر سنة 

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تقرير غسيل األموال عبر قطاع  -8
 8112ديسمبر ،http://www.menafatf.orgالعقارات ، منشور في موقع: 

األمانة العامة للمنظمة،  ،األنتربول، اإلستيراتيجة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة والناشئة -3
 .8117، فيفري /https://www.interpol.int/arمتاح على الموقع 

http://www.menafatf.org/
https://www.interpol.int/ar/
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جموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تقرير التطبيقات حول غسل م -4
 .8117ديسمبر  فياألموال عبر الوسائط اإللكترونية، منشور 

األموال عبر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تقرير غسيل  -2
 .8117ديسمبر ،http://www.menafatf.org، منشور في موقع: الوسائل اإللكترونية

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تقرير غسيل األموال والفساد، ،  -1
 .8117ديسمبر، http://www.menafatf.orgمنشور في موقع: 

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ، التقرير السنوي الثاني عشر،  -7
 .8111المنامة مملكة البحرين، سنة 

مينافاتف، التقرير السنوي الثاني عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال  -2
 .8111إفريقيا، سنة 

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تقرير التقييم المتبادل تقرير  -9
منشور في مكافحة غسيل االموال وتمويل اإلرهاب الخاص بالجزائر،  -المتابعة السابع الجزائر

 .8111أفريل  http://www.menafatf.org، 82موقع: 
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تقرير غسل األموال عبر النقل  -11

 .8112نوفمبر ، http://www.menafatf.orgالمادي للنقد،، منشور في موقع: 
تجاهات جموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تقم -11 رير مؤشرات وا 

، منشور في موقع: نطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياتبييض األموال وتمويل اإلرهاب في م
http://www.menafatf.org  8113، تحديث ماي. 

مجموعة إجمونت، مبادئ تبادل المعلومات ما بين الوحدات وخاليا اإلستعالم المالي،  -18
-https://www.egmontgroup.org/en/content/working-groupsعلى الموقع منشور 

and-programs ، 8113جوان. 

http://www.menafatf.org/
http://www.menafatf.org/
http://www.menafatf.org/
http://www.menafatf.org/
http://www.menafatf.org/
http://www.menafatf.org/
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المشروع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تقرير اإلتجار غير  -13
 ،http://www.menafatf.org، منشور في موقع: المؤثرات العقلية، وغسيل األموالبالمخذرات و 

 .8111نوفمبر
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تقرير التقييم المشترك مكافحة  -14

، منشور في موقع: هاب الخاص بالجزائرغسيل االموال وتمويل اإلر 
http://www.menafatf.org 8111، ديسمبر. 

تجاهات  -12  مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تقرير مؤشرات وا 
، منشور في موقع: وسط وشمال إفريقيا تبييض األموال وتمويل اإلرهاب في منطقة الشرق األ

http://www.menafatf.org 8111، نوفمبر 
مجموعة العمل المالي/منظمة التعاون والتنمية االقتصاديين، الملحق الثالث من منهجية   -11

 .8117جوان  ،باريس، -دليل الدول والمقيمين -تقييم مكافحة غسل األموال/ تمويل اإلرهاب
مجموعة العمل المالي/منظمة التعاون والتنمية االقتصاديين، تقييم مكافحة غسل األموال/  -17

 .8117جوان  ،باريس ،-دليل الدول والمقيمين -إلرهابتمويل ا
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تقرير التطبيقات حول "طرق  -12

مكانية استغاللها في عمليات غسل األموال وتمويل  الدفع عبر الحدود )الحالية والناشئة( وا 
 .8117، سنة http://www.menafatf.orgمنشور في موقع: ، اإلرهاب

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تقرير التقييم المشترك حول  -19
 :محمل من الموقع العربية السوريةمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للجمهورية 

http://www.menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications/ ،
 .8111نوفمبر 

المنامة  مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، التقرير السنوي الثاني، -81
 .8111،مملكة البحرين

http://www.menafatf.org/
http://www.menafatf.org/
http://www.menafatf.org/
http://www.menafatf.org/
http://www.menafatf.org/
http://www.menafatf.org/
http://www.menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications/
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مجموعة العمل المالي للشرق األوسط وشمال إفريقيا، أفضل الممارسات العملية حول  -81
 .8112موضوع الحوالة، ديسمبر 

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، التقرير السنوي األول المنامة  -88
 .8112-8114مملكة البحرين، 

مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل األموال، منهجية تقييم االلتزام بالتوصيات األربعين  -83
 .8112المحدثة في فيفري  8114والتوصيات الخاصة التسع لمجموعة العمل المالي،  فيفري 

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، مذكرة تفاهم بين حكومات  -84
الدول العربية األعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل 

 .8114نوفمبر  31مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، صادر في 
مم المتحدة العتماد اتفاقية لمكافحة االتجار غير المشروع في الوثيقة الختامية لمؤتمر األ -82

استبيان التقييم المشترك التفصيلي حول مكافحة  -.المخدرات والمؤثرات العقلية، األمم المتحدة
  غسل األموال وتمويل اإلرهاب متاح على الموقع:

http://www.menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications 
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تقرير المتحصالت المتأتية من  -81

ل وتمويل عمليات التزوير والتزييف لألدوات المالية واالعتمادات المستندية وعالقتها بغسل األموا
 بدون سنة. نوفمبر ،http://www.menafatf.org، منشور في موقع:  اإلرهاب،

 
 لمقاالتا -خامسا

، مقال منشور في "واقع وآفاق عصرنة اإلدارة الجبائية في الجزائر"أحمد زكي وسمير عماري،  -1
 3، مجلد سكيكدة 1922أوت 81، تصدر عن جامعة واإلداريةمجلة أرصاد للدراسات اإلقتصادية 

 .8181جوان  1عدد 

http://www.menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications
http://www.menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications
http://www.menafatf.org/
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النظام القانوني لخلية معالجة االستعالم المالي في ظل "أحسن رابحي وعبد المالك بن غبريد،  -8
، مقال منشور في مجلة كلية القانون الكويتية "التشريع الجزائري: دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي

 .8119، سبتمبر 87السنة السابعة العدد التسلسلي  3ية، العدد العالم
، "ظاهرة غسيل األموال ودور الرقابي للبنك المركزي العراقي في مواجهتها"أيسر ياسين فهد،  -3

 .8112، العدد الثالث عشر، كلية اإلدارة واإلقتصاد الجامعة العراقيةتصدر عن ، مجلة الدنانير
، مقال نشر "-بين القمع والوقاية –تبييض االموال في التشريع الجزائري جريمة "آمنة تازير،  -4

جتماعية،   ، 11، عدد 18وهران  دمحم بن أحمد جامعةتصدر عن في مجلة دراسات إنسانية وا 
 .8119جوان 

إيطاليا واإلنتربول يطلقان مشروعا عالميا لمكافحة منظمة "األنتربول، مقال منشور بعنوان:  -2
في موقع  8181جانفي  31، منشور بتاريخ "إلجراميةندراغيتا ا

https://www.interpol.int/ar  ./ 
، منشور على "الجرائم المالية ومقال آخر بعنوان غسل االموال"األنتربول، مقال منشور حول  -1

 /.https://www.interpol.int/arموقع 
عمل ال  المركز المالي السويسري..تحديات الشفافية الضريبية إصالُح "أندرياس كايزر،  -7

، ومقال لنفس المؤلف بعنوان:  خطوة هامة على 8112جانفي  13، منشور بتاريخ "يتوقف!
، على الموقع:   8118مارس  11طريق حل النزاع الضريبي بين برن وواشنطن، منشور بتاريخ 

https://www.swissinfo.ch/ara/business. 
دور سلطات الضبط المصرفية في الوقاية من الجرائم المالية الماسة بالنشاط "الكاهنة إرزيل، -2

كلية الحقوق والعلوم تصدر عن ، ، مقال نشر في مجلة الباحث للدراسات األكاديمية"المصرفي
 .8112السنة  3العدد  2المجلد  ،1السياسية باتنة 

المديرية العامة للضرائب تطلق عملية المطابقة الجبائية، مقال بدون اسم الناشر، موقع   -9
https://www.mfdgi.gov.dz. 

https://www.swissinfo.ch/ara/business
https://www.swissinfo.ch/ara/business
https://www.mfdgi.gov.dz/
https://www.mfdgi.gov.dz/
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، مقال  "اإلطار المؤسساتي في مكافحة تبييض األموال في الجزائر"بن األخضر أحمد،  -11
،  8منشور في مجلة الحقوق والعلوم االنسانية، تصدر عن جامعة زيان عاشور الجلفة، العدد 

 .8المجلد 
، لدراسات واالبحاث "المعيار الدولي لإلفصاح المشترك في المسائل الضرائبية"بشير النقيب،  -11

، منشور على موقع إتحاد المصارف العربية، 437والتقارير العدد 
https://uabonline.org/ar. 

، مقال "فعالية المنطومة التشريعية لمكافحة تبييض األموال في الجزائر"بن عطية لخضر،  -18
، 82، العدد جامعة زيان عاشور الجلفةتصدر عن ، نشر في مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية

 المجلد األول.
رقابة اللجنة المصرفية على البنوك والمؤسسات المالية بين الرقابة "بن مويزة مسعود،  -14

مقال نشر في مجلة البشائر اإلقتصادية،  "، 8112 -8112المستندية والرقابة الميدانية للفترة 
 .8119ديسمبر  3المجلد الخامس العدد  جامعة بشار،تصدر عن 

، مقال نشر "الجزائية المتخصصة في مواجهة اإلجرام المعاصراألقطاب "بوزنون سعيدة،  -14
في مجلة العلوم القانونية واإلجتماعية، تصدر عن جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد الرابع العدد 

 .8119الثاني جوان 
الصادرة عن  ،، ، مجلة العلوم االنسانية"مينأهيئات الرقابة واإلشراف على الت"بلجدوي بسمة، -12
 .المجلد ب 8117جوان  47عدد  ق لجامعة اإلخوة منتوري قسنطينة.ية الحقو كل
مقال  "،العالقة القانونية بين جريمة تبييض األموال وجريمية تمويل اإلرهاب"جاليلة دليلة، -11

المركز الجامعي لتمنغاست تصدر عن منشور بمجلة االجتهاد للدراسات القانونية و االقتصادية، 
 .8113، جوان  4الجزائر، عدد 

https://uabonline.org/ar
https://uabonline.org/ar
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، مقال  "8118سنة  32مكافحة غسيل األموال طبقا للقانون الكويتي رقم " جالل وفاء دمحمين،-17
منشور بمجلة الدراسات القانونية، تصدر عن كلية الحقوق دامعة بيروت العربية، العدد الثاني، 

8114. 
، مقال نشر في "دور المفتشية العامة للمالية في مكافحة الفساد"جبار رقية وبن بريح آمال، -12

المجلد التاسع العدد  ،8جامعة البليدة تصدر عن  مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،
 .األول
اإلثبات الجنائي أساليب التحري الخاصة وحجيتها في "حاج أحمد عبد هللا وقاشوش عثمان،  - 19

تصدر عن ، ، مقال نشر في مجلة اإلجتهاد للدراسات القانونية واإلقتصادية"في التشريع الجزائري 
 .8119سنة  2العدد  2، المجلد جامعة تمنراست

 Revue، مقال نشر في مجلة "تقييم عصرنة إدارة الضرائب الجزائرية"حراش براهيم،  -81
d’économie et de statistique appliquée تصدر عن المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء ،

 .8عدد  18واإلقتصاد التطبيقي، مجلد 
تصدر ، ، مجلة صوت القانون "دور مجلس المحاسبة في حماية المال العام"حرمل خديجة، -81
 .8119نوفمبر  18، المجلد السادس، العدد جامعة خميس مليانةعن 
مقال منشور في ، "د ومكافحته في اطار الصفقات العموميةالوقاية من الفسا"حمزة خضري،  -88

، العدد السابع جوان جامعة دمحم قاصدي مرباح ورقلةتصدر عن ، دفاتر السياسة والقانون مجلة 
8118. 

، نشرة القضاة، الصادرة عن  "ظاهرة تبييض األموال ومكافحتها والوقاية منها"دلندة سامية،  -83
 .11مديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، العدد 

، مقال منشور بالمجلة األكاديمية "التكييف القانوني لجريمة تبييض األموال"دموش حكيمة،  -84
 .8111نة ، س8للبحث القانوني، تصدر عن كلية الحقوق بجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، العدد 
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، مقال منشور بمجلة االجتهاد  "جريمة تبييض األموال: المكافحة والعوائق"دريس باخويا، -82
، جانفي 11الجزائر،  العدد  تمنراستللدراسات القانونية واالقتصادية، تصدر عن المركز الجامعي 

8118. 
،  "جريمة تبييض األموالدور منظمة األنتربول في مكافحة "رحماني ياسين وكمال بوبعاية،  -81

 جامعة دمحم بوضياف المسيلة،تصدر عن ، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
 .المجلد الثاني 8112العدد العاشر جوان 

، مجلة البحوث "واقع الفساد في الجزائر وآليات مكافحته"سارة بوسعيود وعقون شراف،  -87
المجلد الخامس العدد األول،  جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،تصدر عن  اإلقتصادية والمالية،

 .8112جوان 
، مقال منشور "مصادر جريمة تبييض األموال ) عمليات غسيل األموال ("سعاد جواني،  -82

 .87، رقم 14بمجلة المعيار، تصدر عن جامعة األمير عبد القادر قسنيطينة الجزائر، العدد 
ل لألموال القذرة القادمة  Samuel Jabergسامويل جابيرغ  -89 ، تبقى سويسرا الَمالذ الُمفضَّ

على الموقع:   8111نوفمبر  17من دول الجنوب، مقال منشور بتاريخ 
https://www.swissinfo.ch/ara/business. 

، "دور خلية معالجة اإلستعالم المالي في مكافحة جريمة تبييض األموال"ضريفي الصادق،  -31
جامعة دمحم بوضياف المسيلة، تصدر عن  مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،

 المجلد األول. 8117العدد الثامن ديسمبر 
الدفع اإللكترونية في ظل تقييم وسائل الدفع اإللكترونية ومستقبل وسائل عبد الرحيم وهيبة، " -31

 .8111جانفي  8العدد  جامعة خميس مليانة،تصدر عن  ، مجلة اإلقتصاد الجديد،"وجودها
، مقال نشر في "قواعد إختصاص األقطاب الجزائية للنظر في جرائم الفساد" عميور خديجة،  -38

 .8114مبر العدد الثاني ديسالمركز الجامعي البيض، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، 

https://www.swissinfo.ch/ara/business
https://www.swissinfo.ch/ara/business
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، مقال صادر بتاريخ  "سويسرا هي المركز المالي األّول عالميا في السرية المصرفية".ع.ع، -33
 .https://www.swissinfo.ch/ara/businessعلى موقع  منشور 8112جانفي  31
، مجلة الملف، "الوقائية والزجرية لظاهرة غسل األموالالمقاربة "عزيز ندى علي وحميد،  -34

 .8111، سنة 12العدد  تصدر عن دار السالم للطباعة والتوزيع الرباط، 
ظاهرة غسيل األموال وآثارها اإلقتصادية واإلجتماعية على المستوى "عبد هللا عز بركات،  -32

عن جامعة حسيبة بن بوعلي  ، مقال منشور بمجلة اقتصاديات شمال إفريقيا تصدر"العالمي
 .4الشلف، العدد 

، المجلة االكاديمية "خصوصية ضبط نشاط التأمين في القانون الجزائري "فارح عائشة،  -31
 .8111 -11، العدد 13، المجلد جامعة عبد الرحمان ميرة بجايةتصدر عن ، للبحث القانوني

، مقال "تبييض األموال في الجزائر اإلجراءات الوقائية والقمعية لمكافحة"فروحات سعيد،  -37
والعلوم السياسية لجامعة  تصدر عن كلية الحقوق  ،نشر في مجلة الواحات للبحوث والدراسات

 .1العدد  2غرداية، المجلد 
، مقال منشور مجلة "دور األمم المتحدة في مكافحة جريمة تبييض األموال"قسمية دمحم،  -32

 .8118، أوت 12عدد  جامعة يحيى فارس المدية،تصدر عن  الدراسات القانونية،
، "دور اللجنة المصرفية في الرقابة على العمليات المصرفية"لعماري وليد وبولحيس سامية، -39

المجلد  ،1جامعة الحاج لخضر باتنةتصدر عن  مقال نشر في مجلة الباحث للدراسات األكاديمية،
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  :ملخص
الذي أصبحت فيه المفهوم الحديث المصرفي،  إلى التقليدي المفهوم من األموال تبييض جريمة بنيانتبلور  إن

غير  ذات المصدر اإلجرامي ومصدرها موالعن األ الصلة تقنية لقطع أنجعتكنولولجيا اإلتصال والجريمة المنظمة 
معايير دولية ومؤسساتية للحد من آثار الجريمة، دفعت  عوامل دفعت المنظومة الدولية الى إستحداثالمشروع، 

صالح هيكلها المؤسساتي من أجل  الجزائر بإعتبارها عضوا في المجتمع الدولي الى تبني القواعد القانونية الحديثة وا 
 .األموال الدولية في تقييمها إللتزام الدول بالمبادئ العالمية لمكافحة تبييضرفع التحفظات التي أبدتها المنظمات 

  
 . المسؤولية -المكافحة –الوقاية  –تبييض األموال  – الجريمة الكلمات المفتاحية:

 

Résumé: 

 

La cristallisation de la structure du crime de blanchiment d'argent, du concept 

traditionnel au concept bancaire moderne, dans lequel les technologies de la 

communication et le crime organisé sont devenus la technique la plus efficace 

pour couper le lien entre les fonds d'origine criminelle et leur source illégale, a 

incité le système international à développer des normes internationales et 

institutionnelles pour limiter les effets du crime. L'Algérie a incité En tant que 

membre de la communauté internationale, et a adopté et réformer des règles 

juridiques modernes et sa structure institutionnelle afin de lever les réserves 

exprimées  par  les organisations internationales dans leur évaluation de 

l'engagement des pays aux principes mondiaux de lutte contre le blanchiment 

d'argent.  

Mots-clés: Crime - Blanchiment d'argent – prévention- lutte – la responsabilité.  
 

Abstract:  

 
The crystallization of the structure of money laundering crime, from the traditional 

concept to the modern banking concept, in which communication technologies 

and organized crime have become the most effective technique for severing the 

link between criminal funds and their illegal source, prompted the international 

system to develop international and institutional standards to limit the effects of 

crime. Algeria urged as a member of the international community, and adopted 

and reformed modern legal rules and its institutional structure in order to lift the 

reservations expressed by international organizations in their assessment of 

countries' commitment to global principles of fight against money laundering. 

 
Keys words: Crime - Money laundering - prevention - struggle - responsibility  


