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 شكر وتقدير

 
الحمد هللا الذي ينتهي إليه حمد الحامدين ولديه يزداد 
شكر الشاكرين، الحمد هللا الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان والصالة 
والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

  أجمعين،،،،،

هي كلمة شكر وتقدير هللا عز وجل الذي وفقنا على إتمام 
  .هذا البحث في أحسن األحوال

و هي كلمة شكر وعرفان إلى الذين أمدنا بتجربته وصادق 
  .طاشور عبد الحفيظ: األستاذ الدكتور/ عونه وسديد توجيهاته إلى

دون أن أنسى أساتذتي الكرام أعضاء اللجنة المناقشة، 
بقبول مناقشة رسالتي، وتوجيهاتهم السديدة في االرتقاء  هملتفضل

  .بمستواها

كما أتقدم بالشكر إلى كامل أساتذة كلية الحقوق تجاني  
  1هدام بجامعة قسنطينة

الذي بفضلهم تغلبنا على صعوبات جمة وال نستطيع مكافئتهم 
.إال بالدعاء 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  إهداء
ن أطال هللا يف معره و أمده  زتازي إىل أيب سياري جامل ا إىل مصدر خفري وا

ة ة والعاف   لص

بع احلنان ورمز الصدق والوفاء أيم  أطال هللا يف معرها و أمدها " الزهراء"إىل م
ة ة والعاف   لص

ميىن ومصدر دمعي وقويت لص: إىل یدي ا ي لطاملا : زو ا حسني بورمزي ا
ىل إجناز هذا البحث فشكرا  جزیل الشكر انين ماد ومعنو    .دمعين وأ

ية أسامة ابنايئإىل     من لك سقم هللا وشفامه محفظه وام

ه فسيح  إميان: إىل أخيت امع هشام رمحه هللا واسك ا  ىل قليب واىل زو الغالية 

انه در وع : خويتإو إىل  ج بد الرمحن، أسأل هللا أن حيفظهم وسدد رشاف واسك
  .خطامه ویدمي مشلهم

ىل رأسهم نة إىل لك زماليئ وأساتذيت ومجيع طالب العمل:  إىل أصدقايئ و ني أم   زخ

لعمل وبذل اجلهد دوين    إىل من سا

  إليمك مجيعا أهدي هذا اجلهد املتواضع

  

 سياري هاجر
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Principales abréviations 

P   : page 

PP   : de la page à la page 

Cass.civ  : arrêt de la chambre civile de la cour de cassation. 

Cass.crim : arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation. 

L.B   : loi bancaire. 

Fasc  : fascicule. 

Ibid  : même référence. 

Op.cit    : locution latine qui signifie référence précédemment  
cite : opus citatum. 

Vol   : volume. 

V   : voir. 

N   : numéro. 

Ord  : ordonnance. 

Gafi  : group d’action financière. 
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غالبا ما تتم جرائم تبييض األموال عرب البنوك السيما يف الدول اليت تطبق 

  .السرية املصرفية يف قطاعها البنكي لتجد هذه األموال امللجأ واألمن املستقر 
دورا هاما يف جتميع األموال من املدخرين ووضعها رهن  فالبنوك تلعب

 البنوك احدى أهم اشارة االستثمارات الداخلية واخلارجية، لذلك تعتري
فالبنك كجهاز  ،الدعامات األساسية اليت تساهم يف استقرار اقتصاد أي دولة

ذلك أنه جتاري يتميز يف نشاطه بشكل يربزه عن باقي قطاعات عامل التجارة، 
يتميز بالتعددية والتنوع يف مهامه، فهو ال يزاول عمليات وفقا للنظريات 

حسب بل أنه مؤهل الستحداث عمليات الكالسيكية املدنية أو التجارية ف
  .    جديدة 

فقد أوالها املشرع عناية  ،ونتيجة ألمهية هذا الدور يف االقتصاد الوطين
خاصة من خالل تنظيم آليات عملها، كما وضع هلا قواعد قانونية ردعية تعاقب 

  . كل مساس ا 
حيث تستوجب هذه القواعد القانونية واألنظمة املصرفية املعتمدة من قبل 

مبادئ أساسية جيب العمل ا يف امليدان املصريف، لتتمكن العديد من الدول 
   .البنوك من محاية حقوق اتمع بصفة عامة وحقوق أفراده بصفة خاصة 

منها، ملا يوفره فاذا كان االلتزام بالسر املصريف ضرورة اقتصادية ال مفر 
من أمان لرأس املال اال أنه يصطدم مع العديد من الضرورات االقتصادية األخرى 
اليت ال تقل عنه أمهية، األمر الذي يقضي التوفيق بينه وبني تلك الضرورات 
االقتصادية األخرى اليت التقل عنه أمهية، األمر الذي يقتضي التوفيق بينه وبني 

عض االستثناءات، ومن أهم هذه الضرورات مكافحة تلك الضرورات، بتقرير ب
  .ييض األموال جرمية تب
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 كثرية دول يف حمدودة مازالت األموال تبييض ظاهرة أن من بالرغمف
 أنه إال االقتصادية، والتنمية التعاون منظمة رأسها وعلى الدولية املنظمات بشهادة

 عنه تعرب ما وهو الظاهرة، هذه من الدول هذه بني متزايد قلق وجود الواضح من
 وإصدار الشأن هذا يف السياسيون املسئولون ابه يديل اليت التصرحيات سلسلة

 اليت اإلجراءات باختاذ البنوك إىل تعليمات املركزية والبنوك النقد مؤسسات
 الذي النقاش وكذلك األموال، غسيل عمليات حدوث دون احليلولة يف تساهم
 وسائل خالل من ونسمعه نقرؤه وما احلكومة وجمالس الربملانات يف اليوم يدور

 تشريعات إصدار إىل اجلزائر، ومنها الدول، من العديد فعال اجتهت وقد اإلعالم،
  .انتشارها من وحتد الظاهرة هذه جترم وقوانني

 التجارية احلواجز وسقوط العوملة حنو املتزايد االجتاه يتركه ما خيفى وال
 أبرز من يعد الذي واملعلومات، االتصاالت تكنولوجيا وثورة التجارية وغري

 اعتبار على العامل، يف متنامية خطورة األموالتبييض  قضية تكسب اليت العوامل
 وال فيها حدثت اليت الفترة على آثارها تقتصر ال األموال تبييض عمليات أن

 األموال تدفقات يف مزمن اختالال حتدث ولكنها فيه، تقع الذي املكان على
 من العديد إىل احلدود عرب متتد كما الرمسي، واالقتصادي املايل النشاط وتشوه

  .والدول املؤسسات
تغريات عاملية سريعة  عرف الربع األخري من القرن املنصرم حيث أن

مست خمتلف مناحي  كما قلنا من قبل وهذه التغيرياتومتالحقة، وعميقة األثر،
حياة البشر، وأفضت إىل بزوغ عصر العاملية الذي جعل العامل بأسره قرية كونية 

  .  العوملة والثورة التكنولوجية ،صغرية، بفعل ظاهرتني عامليتني متواكبتني
 ،ومما الشك فيه أن هاتني الظاهرتني قد محلتا منافع وفوائد مجة للبشرية

، وهو ما القيود واحلواجز واملسافات بينهاحيث زاد التفاعل بني الدول، وألغيت 
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استتبع تناميا مذهال يف حركة األموال وتنقلها وحتويلها عرب احلدود الوطنية، من 
  .خالل نظم مالية وبنكية عاملية واسعة االنتشار، سريعة، وبالغة التعقيد والتطور

، ويف الظاهرتني يف توسيع رقعة اجلرائمويف مقابل ذلك، أسهمت هاتني 
ترسيخ أواصر التعاون بني ارمني عرب كامل قارات املعمورة، األمر الذي أدى 

تنذر باخلطر  واليت وجدت مرتعا خصبا هلا يف  إجراميةإىل بروز أمناط ممارسات 
جتارة املخدرات وريبها، بيع األعضاء البشرية، نقل وريب املهاجرين غري 

دفن النفايات املشعة،  ،شرعيني عرب الرب والبحر واجلو، االجتار بالنساء واألطفالال
وغريها من اجلرائم اليت باتت ترتكب على نطاق يتجاوز حدود الدولة الواحدة 

  .وحبرفية عالية 
ن مجلة هذه اجلرائم تدر على مرتكبيها أمواال غري مشروعة أواملسلم به 

غري أا تكون يف عرضة  ،ر مبليارات الدوالراتوطائلة، بل وحىت خيالية، تقد
واملصادرة يف حالة ما إذا مت تتبعها إىل مصادرها غري املشروعة،  دائمة للتجميد

ولتفادي ذلك، فإن أصحاا ال مناص وال خمرج وال مسلك هلم إال انتهاج مجيع 
ها، السبل سواء كانت قانونية أو غري قانونية قصد إضفاء الطابع الشرعي علي

  . حىت يتسىن هلم االستفادة منها يف إطار من العالنية
لذلك يلجأ هؤالء ارمون إىل تدوير تلك األموال غري املشروعة عرب 
قنوات شرعية، داخل وخارج القطاع البنكي، مبا يؤدي إىل طمس وإخفاء 
املصدر احلقيقي هلا، لتبدو أا متأتية من نشاطات مشروعة، وهذا ما يوصف يف 

  ."تبييض األموال" نهاية بتعبري ال
األموال إذا عبارة عن عملية، أو جمموعة من العمليات تتبع  فتبييض

بالضرورة أي نشاط إجرامي حيقق عوائد مالية غري مشروعة، ذلك ألنه من غري 
املمكن استخدام هذه العائدات بيسر وسهولة إذا مل يتم إسباغها بالطابع 

عوبة وبذلك تكون هذه العمليات خمرجا ملأزق ارمني املتمثل يف ص. الشرعي
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التعامل مع متحصالت جرائمهم، فهي وسيلتهم إلخفاء املصدر احلقيقي لألموال 
  .غري املشروعة

وعلى هذا النحو، ميكن القول أن عمليات تبييض األموال قدمية قدم 
غري أنه جتدر اإلشارة يف  ،احتياج اإلنسان إىل إخفاء مصادر أمواله غري املشروعة

قد شاع وذاع حديثا، بصورة " األموالتبييض "هذا الصدد إىل أن مصطلح 
  .حتمل إىل االعتقاد أنه مل يعرف إال يف العصر احلديث

وواقع األمر، أنه واىل وقت حديث نسبيا، مل يكن املصطلح معروفا 
وشائعا، بل حىت نشاط تبييض األموال مل يكن فعال جمرما لذاته، حيث مل يكن 

رمة اليت تأتت منها األموال غري يسأل مرتكبه إال إذا كان مقترفا لألفعال ا
فقد كثر استخدام املصطلح مع بروز تبييض األموال  .املشروعة حمل التبييض

كظاهرة عاملية، إىل جانب ظاهريت العوملة والثورة التكنولوجية، اللتان أسهمتا 
وبشكل ملحوظ يف تطور وانتشار عمليات تبييض األموال وعلى نطاق واسع، 

  .العامل األمنية األكثر خطورة يف كالتحىت باتت من املش
وكنتيجة لالنتشار الواسع لعمليات تبييض األموال، برز يف اية 
الثمانينيات من القرن العشرين املاضي تبييض األموال كظاهرة إجرامية عاملية، 
تشكل هاجسا مؤرقا لسائر دول العامل، لكوا من أخطر جرائم عصر االقتصاد 

ى أهم التحديات احلقيقية أمام مؤسسات املال واألعمال، الرقمي، ومتثل إحد
وهي امتحان لقدرة القواعد القانونية والتشريعات على حتقيق الفعالية يف مواجهة 

   .األنشطة اإلجرامية ومكافحة أمناطها املستجدة املستحدثة
وهذا فضال عما حتدثه من آثار جد خطرية سياسيا، اجتماعيا واقتصاديا، 

ضد النظم املالية والبنكية، ومتنح للعصابات اإلجرامية أفاقا رحبة حنو يف ع تبحث
  .إخفاء معامل جرائمهم، وحقن عائداا يف أوردة وشرايني االقتصاديات الوطنية
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توصف جرمية تبييض األموال بأا عملية معقدة ومتعددة األشكال ف
ن حىت حصرها، والوسائل، لكوا تتم عرب قنوات عديدة وبأساليب شىت ال ميك

تعد القناة األكثر استهدافا من قبل ارمني للقيام بعمليات وغري أن البنوك تبقى 
، اإلجراميالتبييض من أجل إضفاء الطابع الشرعي على أمواهلم ذات املصدر 

   :وذلك لعدة اعتبارات لعل أمهها
 أن البنوك تعد من أهم املؤسسات وأقدمها ظهورا وأكثرها انتشارا وتنوعا 

فتح احلسابات (يف اخلدمات اليت تقدمها، واليت تتسم بالتعدد والتنوع 
، )وغريها...البنكية، حتصيل الشيكات، فتح االعتمادات، حتويل األموال،

وقد انعكس هذا التشعب والتعدد على تنوع وتعدد أساليب تبييض 
   .موال عرب البنوكاأل
 قنيات بنكية بالغة تتم العمليات واخلدمات اليت تقدمها البنوك عرب ت

التعقيد، سريعة ومتطورة، السيما مع اعتماد البنوك على الثورة 
  .التكنولوجية لتطوير أدواا البنكية

 ا توفره القواعد اليت يقوم عليها العمل البنكي، السيما قاعدة السرية مل
البنكية، من تسهيل يف إمتام عمليات تبييض األموال، دون الكشف عن 

   .هوية مرتكبيها
وعليه، وبالنظر إىل كل ما تقدم ذكره حول خطورة هذه اجلرمية وتعدد 
أبعادها ومن مث تفاقم املشكالت املرتبطة ا، تكاثفت جهود اتمع الدويل 
بأسره حنو تبين ج رادع وفعال حيال جرائم تبييض األموال ومرتكبيها، ولقد 

وصيات، استهدفت كلها تترجم ذلك يف العديد من القرارات واالتفاقيات والت
حث الدول على وضع أطر تشريعية وتنظيمية ومؤسسية مناسبة ملواجهة هذه 

   .اجلرائم
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ولقد اتضح من خالل هذه اجلهود الدولية الرامية إىل مكافحة جرائم 
الدول على  حثتبييض األموال أن القضاء على هذه اجلرائم لن يتأتى فقط 

إىل ذلك يتعني حثها على تكريس  ضافةباإل وإمناتكريس نصوص قانونية جترم 
عمليات التبييض وتعاقب مرتكبيها، نصوص قانونية تلزم البنوك مبكافحة هذه 

 على التقيد وإجبارهااجلرائم من خالل فرض مجلة من االلتزامات القانونية عليها 
   .ا يف سبيل منع استخدامها كقناة لتبييض األموال

ولعل أبرز وأهم اجلهود الدولية اليت تسجل يف هذا السياق هي ما 
GAFIاملايل توصلت إليه جمموعة العمل 

من خالل التوصيات اليت كرستها  ،)1(
األموال، وقد تضمنت هذه التوصيات مجلة من الضوابط  لغرض مكافحة تبييض

عمليات تبييض  والقواعد يتعني على البنوك الوفاء ا يف سبيل منع استخدامها يف
   .األموال

تعد هذه التوصيات مبثابة معايري دولية، جيب على كل الدول سن قوانني و
ونصوص داخلية تتبناها فيها، حتت طائلة إدراجها ضمن قائمة الدول غري 
املتعاونة يف جمال مكافحة تبييض األموال، وما لذلك من تبعات سلبية على 

كامتناع املؤسسات  ،عقوبات اقتصادية الدولة غري املتعاونة، تصل إىل فرض
املالية الدولية عن إقراضها، أو منع الدول املمتثلة هلذه التوصيات من التعامل 

وبالنتيجة ستكون البنوك التابعة للدول غري املتعاونة غري قادرة على القيام . معها
بالسلب بعملياا البنكية مع نظرياا يف الدول املتعاونة، وهو ما سيؤثر حتما 

   .على هذه البنوك، ومن مث على النظام االقتصادي هلذه الدول ككل
وعلى هذا األساس حرصت غالبية الدول، ومنها اجلزائر، على التعاون 

الكفيلة بتعزيز قدرا على  اإلجراءاتعمدت إىل تبين ومع اجلهود الدولية، 
                                                             

وتسمى  GAFI:الكلمة  اختصار Groupe d’action financière : تسمى هذه اموعة بالفرنسية ـ )1(
تعمل هذه اموعة  FATF :اختصارا لعبارة  The Financial Action Task Force:  ةباإلجنليزي

 .اإلرهابعلى تطوير وتعزيز السياسات الوطنية والدولية ملكافحة تبييض األموال ومتويل 
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لك مبا يتماشى مكافحة عمليات تبييض األموال واحلد من احتمال انتشارها، وذ
   .مع املعايري الدولية

ودرءا خلطر ارتكاب  ،ونظرا للدور الذي يلعبه البنك يف اقتصاد كل دولة
 ،ينــباالقتصاد الوط األضرارالبنك جلرائم ذات البعد االقتصادي من شأا 

سواء كان ضلوعه يف اجلرمية حبسن نية أو بسوئها فان الضرورة أحلت على 
رام ـاإلجوما تتطلبه مكافحة  ،توازن ما تقتضيه أحكام السر املصريف أحداث

 إىلفسعت الدول  ،سيما جرمية تبييض األموالعلى مستوى اجلهاز املصريف ال
من خالل عقد  ،البحث عن سبيل ملكافحة هذه األخرية على املستوى املصريف

ل دولة موقعة تلزم ك ،اتفاقيات دولية تضمنت توصيات ملكافحة تبييض األموال
بتضمينها يف تشريعاا الداخلية، وقد كانت من بني هذه التوصيات تعديل 
النصوص القانونية املتعلقة بالسر املصريف على وجه يسهل مالحقة عمليات 

  .تبييض األموال 
ومكافحة  تتالءموضع تشريعات  إىلواستجابة للتعهدات الدولية الرامية 

جمموعة من القوانني تعرب من خالهلا  إصدارعلى  أقدمت اجلزائر ،تبييض األموال
حيث  ،اإلرهابعن نيتها يف التعاون  يف جمال الوقاية من تبييض األموال ومتويل 

جرمت عمليات تبييض األموال عموما مبوجب نصوص قانونية عامة تضمنها 
تبييض األموال ضمن اجلرائم  بإيرادقانون العقوبات اجلزائري يف تعديل له وذلك 

كما جرمت مبوجب نصوص قانونية خاصة تتعلق أساسا  ،الواقعة على األموال
ومكافحتهما، وكذا الوقاية من  اإلرهاببالوقاية من تبييض األموال ومتويل 

تبييض األموال،  إىلالفساد ومكافحته باعتبار أن الفساد من األسباب املؤدية 
جلزائري، يربز فيه قانون جديد للنقد والقرض ا إصدارويأيت هذا كله بعد 

بازل الثاين للرقابة  إعالنالسياسة االقتصادية اجلديدة للجزائر وفقا ملا ميليه 
  .املصرفية مبا يف ذلك ما تعلق بالسر املصريف 
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، 2005فيفري  06املؤرخ يف  05/01ولقد جتلى ذلك بسنها القانون رقم 
والذي  ،ومكافحتهما اإلرهابواملتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل 

ءت يف توصيات اليت جا - فرضت مبوجبه على البنوك جمموعة من االلتزامات 
، يف سبيل إسهامها يف مكافحة عمليات تبييض األموال ،-جمموعة العمل املال 

حامال يف طياته تعديال وتتميما للتعريف  2012الذي طرأ عليه تعديل عام 
إىل التعديل األخري من خالل القانون رقم  باإلضافةالقانوين لتبييض األموال، 

يعدل  2015فرباير سنة  15املوافق  1436عام   ربيع الثاين 25املؤرخ يف  15/06
ق ـــاملواف 1425يف ذي احلجة عام  27املؤرخ يف  01/ 05ويتمم القانون رقم 

يل املذكور أعاله واملتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتو 2005فرباير سنة   06
  .ومكافحتهما اإلرهاب

ولضمان تنفيذ البنوك لاللتزامات املفروضة عليها، فقد نص القانون 
املذكور على أن أي إخالل من قبل البنوك ذه االلتزامات جيعلها حمال للمساءلة 

  .اجلزائية  التأديبية، وحىت ،القانونية
ومن منطلق أن البنوك هي املستهدفة بصفة رئيسية من جرائم تبييض 
األموال، واعتبارا أا األكثر دراية من غريها على فهم العمليات اليت تتم ا هذه 

  .اجلرائم 
 .حبيث ميكنها أن تلعب دورا فعاال يف سبيل الوقاية منها والكشف عنها 
عالقة بني السر املصريف وعمليات هل ال : تطرح األمهية البالغة ملعرفةوعليه 

وبالتايل يستدعي األمر وجود  ،تبييض األموال عالقة تكامل بني عنصرين
احلد من أم عالقة تناقض تستدعي  ،السر املصريف الجناح وحتقق هذه اجلرائم

ما هي القواعد القانونية و؟ السرية املصرفية يف سبيل مكافحة تبييض األموال 
املكرسة والقادرة على جعل البنوك تقوم بدور فعال يف التصدي لعمليات 

  .تبييض األموال ؟ 
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عن هذا السؤال يف ظل القانون اجلزائري أمهية خاصة،  اإلجابةتكتسي  
بالنظر إىل حداثة عهد هذا القانون ذه القواعد القانونية، فكما تقدم القول 

 األمر رقم ،2012قد مت تعديلها وتتميمها عام و، 2005ريسها عام أعاله، مت تك
ؤرخ يف ـامل 05/01، يعدل ويتمم القانون رقم 2012فيفري  13مؤرخ يف  12/02
واملتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب  2005فيفري  06

   .2012فيفري  15، صادر بتاريخ 08، عدد .ج. ج. ر. ومكافحتهما، ج
سقة مع ما تستوجبه توصيات جمموعة العمل املايل، هذه ناحىت تكون مت

األخرية وبدورها خضعت لتحديث مستمر، دف جعلها مواكبة للتطور السريع 
الذي تعرفه التقنيات اليت تتم ا جرائم تبييض األموال، فهي قواعد وضعت 

  .ملواجهة جرائم معقدة تتم بآليات متغرية وسريعة التطور
أثر السرية " ه، وقصد اإلملام واإلحاطة بكافة جوانب موضوع وعلي

، ومن مث معاجلة اإلشكالية املطروحة، "على مكافحة تبييض األموال املصرفية
تتعلق األوىل يف التعرف على العالقة  ،فإنه جيب التركيز على فكرتني رئيسيتني

عوامل الكامنة بني تبييض األموال والقطاع البنكي من خالل بيان األسباب وال
هو األمر الذي ووراء تفضيل اللجوء إىل البنوك من أجل تبييض األموال، 

اليت تكللت مبيالد مجلة من القواعد يتعني على واستدعى ظهور جهود ملنع ذلك 
  ) .الباب األول(ا يف سبيل حتقيق التصدي الالزم لتبييض األموال  البنوك التقيد

دراسة خمتلف االلتزامات املفروضة على البنوك أما الثانية، فترتكز على 
يتطلب و ،لتحقيق الغاية املرجوة وهي احلد من انتشار جرائم تبييض األموال

ذلك تقدمي استعراض مفصل لإلجراءات والتدابري املتخذة يف ظل القانون رقم 
  .)الباب الثاين(املعدل واملتمم، الرامية إىل مكافحة تبييض األموال 05/01

العالقة بني السرية   ، ينبغي التأكيد هنا أن هذه الدراسة تبحث يفوعليه
اآلليات القانونية البنكية ملواجهة تبييض األموال، مبعىن البحث يف املصرفية و



 

 

10 
 

السياسة التشريعية الوقائية، ومن مث تنأى الدراسة عن البحث يف آليات املواجهة 
   .اجلزائيالسيما القمعية منها من آليات القانون  األخرى

وجترى الدراسة يف ظل أحكام القانون اجلزائري وعلى وجه التحديد 
ه، باعتباره القانون الذي تضمن االلتزامات املفروضة على الالقانون املذكور أع

البنوك، ونظرا حلداثة القواعد اليت أتى ا هذا النص، فإن املنهج القانوين املتبع يف 
م مع املوضوع الذي يتسم باحلداثة والتعقيد، الدراسة سيكون متعدد، حىت يتالء

بتعقد جرائم تبييض األموال، واليت تعرف القواعد املكرسة ملواجهتها التطور 
  . والتغري السريع

ومن مث، فستعتمد الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، ملختلف 
كما تقدمت إليه  -النصوص القانونية ذات الصلة باملوضوع، وعلى اعتبار

أن أحكام القانون اجلزائري جتد مصدرها املوضوعي يف  - شارة أعالهاإل
توصيات جمموعة العمل املايل، كان البد من التعرض إىل مقارنة ما جاء فيه من 
أحكام مع ما ورد يف هذه التوصيات، فالدراسة املقارنة مل تأيت عن اختيار بل 

لدراسة إىل املقارنة فكلما دعت احلاجة إىل ذلك تعمد ا ،كانت أمرا مفروضا
   .لبيان أوجه االتفاق والنقص يف النصوص القانونية اجلزائرية
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ارمني اهلائل يف جماالت العمل املصريف وتشعبها أدى إىل تفنن  التطور إن
حيث ميثل تبييض األموال خماطر واقعية دد كافة  يف جرمية تبييض األموال،

  .املؤسسات املالية على حد سواء
احلكومات وأنظمة  إفسادوتتيح هذه األموال للخارجني عن القانون 

  .الفساد يف األعمال التجارية وختريب االقتصاد  وإشاعةالعدالة 
سي الذي تلعبه البنوك يف اقتصاد أي دولة حيث أن الدور الريادي والرئي
، جيعلها ذات أمهية وحمل اهتمام، فهي )1(ةمن الدول، سواء املتقدمة منها أو النامي

اإلطار الطبيعي الذي تتجمع فيه املدخرات الوطنية لكافة فئات اتمع، لتخرج 
منه بعد ذلك على شكل قروض واعتمادات للمشاريع الصناعية والزراعية 

  .)2(ةتجاريوال
وانطالقا من هذه األمهية البارزة والدور الفعال الذي تقوم به البنوك، 
ونظرا لتطور وتنوع أدواا وأساليب التعامل معها فإن مبيضي األموال وجدوا 
فيها الوسيلة املثلى والفعالة لتبييض األموال الضخمة الناجتة عن األنشطة 

مبثابة القناة الرئيسية واألهم اليت  اإلجرامية املختلفة، وبذلك أضحت البنوك
تستخدم يف ارتكاب جرائم تبييض األموال، وعلى هذا األساس ساد القول 

  . )3(بارتباط هذه اجلرائم بالبنوك
                                                             

 .50، ص 1991، القاهرة، .ن. د. عمليات البنوك من الناحية القانونية، د : )عبيد(رضا  ـ )1(
األعمال املصرفية واجلرائم الواقعة عليها، اجلزء  : )عبد الرمحن صاحل الطويل وناجح داود رباح(نائل  ـ )2(

التعريف باملصارف والعمل املصريف، التعريف باجلرمية، اجلرائم املصرفية التقليدية، دار   :األول
 .20 ص ، 2000وائل للطباعة والنشر، عمان، 

 2002لسنة  80مسامهة البنوك يف مكافحة غسل األموال، طبقا للقانون  :  )السيد قرمان(عبد الرمحن  ـ )3(
مزودا بدراسة لسرية احلسابات املصرفية طبقا لقانون  FATF وتوصيات جمموعة العمل املايل

ة، ـ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربي2003لسنة  88البنك املركزي واجلهاز املصريف 
 .37 ص ، 2004القاهرة، 
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ويرجع السبب يف كون البنوك هي املستهدف الرئيسي يف عمليات 
وباخلصوص عمليات  ،تبييض األموال إىل تنوع وتعاظم اخلدمات املصرفية

الصرف والتحويل اليت تقدمها هذه األخرية كما أن هذه اخلدمات يتسع مداها 
مما يفتح اال لتحويل هذه املؤسسات إىل معقل  ،ونطاقها يف عصر املعلوماتية

وتقل فيها عمليات الرقابة  ،يسهل فيها القيام بعمليات تبييض األموال اإلجرام
  .عمليات عند القيام بتنفيذ هذه ال

وتتضح هذه الفكرة أكثر عند احلديث عن البنوك االلكترونية أو كما 
اليت يصعب فيها تتبع  - اإلنترنيتبنوك الويب عرب شبكة  ـيسميها البعض 

لذلك فهذه العمليات بشكلها التقليدي وااللكتروين متثل  ،مصدر املال ووجهته
  .املصدر غري املشروع لألموال  بإخفاءالوسيلة األنسب للقيام 

ونظرا الرتكاز املؤسسات املصرفية على مبدأ السر املصريف الذي حترص 
وعدم تقدمي  ،املصارف من خالله على حتقيق قدر من السرية للعمل املصريف

ملن حتددهم القوانني واللوائح حبكم طبيعة أعماهلم،  إالاملعلومات عن العمالء 
صرفية املوقع األكثر استهدافا الجناز عمليات تبييض األموال، فقد اعتربت البيئة امل

  .وهو ما يربز العالقة بني السر املصريف وعمليات تبييض األموال 
انعكاساته يف ميالد وقصد التوصل إىل توضيح معامل هذا االرتباط و 

، )ينالفصل الثا(القواعد القانونية الرامية إىل منع استخدام البنوك يف هذه اجلرائم 
فإنه من الضروري إبراز خصوصية هذه األخرية، النطواء ذلك على أمهية بالغة 
يف سياق هذا البحث، باعتبارها من اجلرائم املعقدة واملتعددة األبعاد 

  . )الفصل األول(واملشكالت، تستوجب إطارا نظريا لدراستها 
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ال ميكن دراسة موضوع تبييض األموال دون اإلشارة إىل االرتباط 
املوجود بني هذه العمليات وموضوع السر املصريف، ويرجع السبب يف ذلك إىل 

يعترب الدعامة األساسية  أن العمل املصريف يقوم على مبدأ السر املصريف، الذي
والذي بدوره يلعب دورا كبريا يف جمال النشاط املايل  ،للقطاع البنكي

لذلك أصبحت املؤسسات املالية واملصرفية وباألخص . واالقتصادي ألي بلد 
  .البنوك يف نظر القائمني بعمليات تبييض األموال جماال حيويا لتنظيف أمواهلم

اإلشارة، إىل مفهوم عمليات تبييض ولكن قبل اخلوض يف ذلك جتدر 
متثل األموال، مت إىل دور مبادئ العمل املصريف يف تسهيل تبييض األموال، حيث 
نظرا  ظاهرة تبييض األموال عنصرا جاذبا الهتمام التشريعات الوطنية والدولية،

النتشارها الواسع يف اآلونة األخرية، لذا حاولت وحتاول التشريعات على 
وأن تقرر هلا عقوبات رادعة من  طين والدويل مواجهتها، من جهة،املستوى الو
  . على تعريف واحد إمجاعورغم هذا االهتمام فال يوجد حىت اآلن . جهة أخرى

أن يفهم  "تبييض األموال"حبيث ليس من السهل على من يقرأ عبارة  
 جرمية وبسهولة معناها،ألن التعبري اللغوي هلذا املصطلح ال يترجم دائما واقع 

، فإىل وقت قريب مل يكن معروفا، وكان يبدو غريبا بالنسبة )1(تبييض األموال
سواء كانوا أفرادا عاديني أو متخصصني يف اال القانوين  للكثريين من الناس

  . )2(ومن املهتمني بأمور العدالة اجلنائية على حد سواء
                                                             

(1) - JEREZ (Olivier) :  Le blanchiment de l'argent, 2ème édition, Revue Banque Édition, 
Paris, 2003, p  24. 

تعددت املصطلحات الدالة على عمليات إضفاء الطابع الشرعي على األموال املتحصلة من مصدر غري  ـ )2(
وهو املصطلح املتبىن من قبل "  " Blanchiment d’argent مشروع، فاستخدم البعض مصطلح
ح من اللغة باإلضافة إىل املشرع اجلزائري الذي ترجم املصطل. املشرع الفرنسي والفقه الذي يتبعه

أما التشريعات العربية،  ـ   " تبييض األموال" الفرنسية إىل اللغة العربية واستعمل بالتايل مصطلح 
أما الفقه    . ـ ، منها التشريع املصري" غسل األموال "فلقد استعمل البعض منها مصطلح 

 ===                  : املصري فقد انقسم إىل فريقني يف استخدامه للمصطلح الدال على هذه اجلرمية
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، )1(لتبييض األموالومن هذا املنطلق، تظهر أمهية حتديد املفهوم القانوين 
خاصة بعد أن عمدت إىل حتديده النصوص القانونية املقارنة، سواء تلك اليت 
جاءت ا االتفاقيات الدولية، أو تلك اليت كرستها التشريعات الوطنية املقارنة 

  .)املبحث األول(
                                                             

السياسة اجلنائية  :  ) حممود كبيش ( :، ويف مقدمتهم"غسيل األموال " فاعتمد فريق منهم، مصطلح ===  
   .2001يف مواجهة غسيل األموال، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ة، ــجرمية غسيل األموال يف نطاق التعاون الدويل، دار النهضة العربي : ) هدى حامد قشقوش (        
  .2001القاهرة، 

ة، ــجترمي غسيل األموال يف التشريعات املقارنة، دار النهضة العربي : ) أشرف توفيق مشس الدين (      
  .2001القاهرة، 

مع املصطلح املعتمد من قبل املشرع متاشيا " غسل األموال " وفريق أخر اجته إىل اعتماد مصطلح        
، ويرى أن املصطلح األكثر دقة »غسيل األموال «املصري، ويؤكد هذا اجلانب على عدم دقة مصطلح  

على أساس أنه جاء نتيجة للتشابه الواضح بني العمليات اليت ختضع هلا النقود غري " غسل األموال  " هو
بني فكرة غسل األشياء يف مفهومها البسيط، فكما أنه يتم املشروعة إلضفاء الطابع القانوين عليها، و

غسل الثياب غري النظيفة بوسائل معينة، لكي تصبح صاحلة لالستخدام املألوف، فإن األموال ذات 
املصدر اإلجرامي حتتاج هي األخرى إىل وسائل فنية حىت ميكن أن يكون هلا شكال مقبوال من الناحية 

   .القانونية
جرمية غسل األموال، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة  : ) عزت حممد السيد العمري (: نظرأ       

   .15 ص ، 2005الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة املنصورة، مصر، 
غسيل " غري أنه تعقيبا على هذا الرأي ينبغي اإلشارة إىل أن استعمال بعض الفقه املصري ملصطلح         

راجع إىل أن األسبقية يف تناول هذه اجلرمية بالدراسة باللغة العربية " غسل األموال" عوض  "األموال
ح ــكانت له، قبل أن يتضح املسمى املعتمد من قبل املشرع املصري الذي كرس ألول مرة املصطل

للداللة ، وحىت قبل أن تتضح على املستوى العاملي معامل هذه اجلرمية، واملصطلح األكثر دقة 2002عام 
عليها وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن املصطلح املعتمد من قبل جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق 

، وعلى الرغم من كون اجلزائر عضو يف هذه اموعة إال "غسل األموال " األوسط ومشال أفريقيا هو 
تبييض " كن القول، أن مصطلح ويف األخري مي - ."تبييض األموال" أن املشرع يفضل استعمال مصطلح 

يعرب عن إحدى اجلرائم االقتصادية املستحدثة اليت يتسم السلوك اإلجرامي فيها بالتعدد والتعقيد " األموال
والتطور املتسارع بتسارع التطور الذي تشهده التكنولوجيا يف العصر احلديث، ومن مث مهما اختلفت 

عن واقع هذه اجلرمية، بل يبقى وضع مصطلح لغوي دقيق التسميات فاملفهوم اللغوي لن يعرب حقيقة 
عوض " تبييض األموال" فما اعتماد هذه الدراسة على مصطلح  :عليه، وللداللة عليها أمر بالغ الصعوبة

، إال متاشيا مع املصطلح املعتمد من قبل املشرع الوطين، باعتبار أن الدراسة جترى يف "غسل األموال " 
  .انون اجلزائري على وجه التحديد اجلزائر ويف ظل الق

ة ـــالنظام القانوين الدويل للجرمية املنظمة عرب الدول، دراس :  )حممد عبد اهللا حسني  (العاقل  ـ )1(
 .427، ص 2010تطبيقية، دار النهضة العربية، القاهرة،  ـ نظرية
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وبتحديد هذا املفهوم يتسىن تكوين خلفية عن تبييض األموال تسهل 
بعض األمناط غري املشروعة األخرى اليت قد يرتبط ا بعالقة جد عملية متييزه عن 

وثيقة، إذ قد خيتلط لدى البعض مفهوم تبييض األموال مبفهوم إحدى هذه 
 .)املبحث الثاين(األمناط 

 
 

تبييض األموال جرمية ليست كغريها من اجلرائم، فهي ال تستمد أساسها 
من العمليات اليت ترتكب ا، وذلك باعتبار أن تلك العمليات اليت ا التجرميي 

يتم تبييض األموال هي يف الغالب أنشطة مشروعة، تتم وفقا لألوضاع القانونية 
فتدوير األموال يف سلسلة من العمليات البنكية يف بلدان خمتلفة، أو  ،القائمة

اخل، كلها عمليات ...ملالية، أوإنشاء شركة جتارية أو التعامل يف سوق األوراق ا
مشروعة، ويترتب عن ذلك أن جترمي عمليات تبييض األموال يستمد يف الواقع 

حيث أن اجلرمية األصلية اليت منها  .من عناصر خارجية عن طبيعة هذه العمليات
وبالتايل فإن . تأتت تلك األموال تعد األساس القانوين يف جترمي تبييض األموال

القانونية اليت وضعت لتبييض األموال عكست هذا الوجه اخلاص جل التعاريف 
هلذه اجلرمية وهو األمر الذي جعلنا نبحث يف تاريخ هذه الظاهرة ونتناوهلا 

  .)املطلب األول(بالدراسة خطوة خطوة 
وباستقراء خمتلف تلك التعاريف، يتجلى أا قد تأثرت بالطابع 

العمليات اليت غالبا ما تتجاوز احلدود االقتصادي لعمليات تبييض األموال، تلك 
الوطنية، وعلى أساس ذلك تربز الطبيعة القانونية اخلاصة جلرمية تبييض األموال 

  ).املطلب الثاين(
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 من الرغم على عقود عدة منذ السطح على األموال غسيل جرمية طفت
 اإلمرباطورية عهد يف التجار جلأ حيث السنني، إىل آالف تعود جذورها إن

 خشية اإلمرباطورية خارج يف باستثمارها إلخفائها أمواهلم غسيل إىل الصينية
 أوربا يف الكاثوليكية الكنيسة كانت الوسطى العصور ويف ،احلكام من مصادرا

  .الكاذبة املمارسات خالل من إخفاءها إىل املرابون اضطر مما الربا حترم
 ،)1(ةاملافي عصابات إىل )األموال غسيل ( ملصطلح استخدام أول ويعود

 املخدرات، ( املشروع غري نشاطها نتيجة طائلة نقدية هلا أموال يتوفر كان واليت
 فقد املصارف داخل األموال هذه حفظ ونظرا لصعوبة ، ...) السرقة القتل،
 اإلجرامية األعمال من الطائلة أرباحهالتمرير  واجهة شركات تأسيس إىل جلأت
 إيداعها قبل املخدرات غبار وإلزالة أمواهلا لغسيل حمالت بتأسيس قامت حيث

  .املصارف  يف
 املتحدة الواليات على األموال غسيل ظاهرة انتشار يقتصر ومل هذا

 لألموال غسيل عمليات اكرب حدوث الثانية العاملية شهدت احلرب فقد األمريكية
 النازي النظام لصاحل أموال غسيل السويسرية بعمليات املصارف قامت عندما
 يف )وترجيت فضيحة( إبان للظهور األموال غسيل مصطلح وعاد ،)2(األملاين

 يف فكان قضائي أو قانوين سياق يف للمصطلح استخدام أول أما السبعينات،
 ومع الكولوميب، الكوكايني جتارة من ومتأتية مغسولة أمالك قضايا مصادرة احد

ونظرا  املنظمة، اجلرمية وانتشار العامل مستوى على األموال غسيل ظاهرة انتشار
                                                             

 يعتربها حيث الضرييب، التهرب بتهمة احملاكمة إىل 1931 سنة )كابون آل( املافيا قادة أشهر إحالة مت ـ )1(
 واملصريف احملاسب دور على احملكمة ركزت كما األموال، غسيل عمليات من األمريكي القانون

 .األموال  إلخفاء وسائل إلجياده )مريالنسكي(
 العامل بعدها ودعت األموال، وحصر للبحث األمريكية اخلزانة وزارة من جلنة املتحدة الواليات كلفت ـ )2(

  .الشرعيني  أصحاا إىل بإعادا وطالبت باألموال املنهوبة االعتراف عدم إىل
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 من ا لالهتمام الدويل اتمع توجه فقد ،التعقيدات وزيادة التكنولوجي للتطور
 يف جادة دولية حماولة أول وكانت وجترميها ملكافحتها عقد االتفاقيات خالل
 العمل محلة جمموعة إنشاء مت حيث 1989 سنة الصناعية الكربى الدول مؤمتر
  .الدويل املايل

 أن إال ،)1(ةقدمي ظاهرة األموال تبييض عمليات أن يتضح سبق ومما
 لصفة وأخذها فيها املتعامل حجم األموال وسائلها وزيادة تطور هو فيها اجلديد
 يف تتفق أا إال واألسلوب يف الغاية ختتلف قد إا من الرغم وعلى ،العاملية
  .الثروة وجود تربر املكتسبة حبيث األموال على الشرعية صفة إضفاء وهو اهلدف

فارتبطت جل التعاريف القانونية املقدمة لتبييض األموال باجلرمية األصلية 
اليت منها تأتت األموال غري املشروعة حمل التبييض، وقد ضيقت بعضها من نطاق 

على اعتبار أن تلك التعاريف و اجلرمية األصلية وحصرا يف جرائم حمددة بعينها 
اليت تنتج عنها أموال غري مشروعة  الضيقة تؤدي إىل إخراج الكثري من اجلرائم

من مفهوم جرمية تبييض األموال، كرست تعاريف قانونية أخرى وسعت من 
نطاق هذه اجلرمية لتجعل مفهومها مرتبط بكل اجلرائم اليت تدر أمواال غري 

  .مشروعة بوجه عام 
عمليات تبييض األموال،  إجناحوكون املصارف تلعب دورا هاما يف 

لكن  ،ن الفقه والقضاء على ضرورة منع مثل هذه التصرفاتلذلك اتفق كل م
أم اختلفوا يف املعايري املقدمة لوصف  إالعلى الرغم من هذا االتفاق املوحد، 

هذه األموال فما يعترب مشروع بالنسبة للبعض، قد يعترب غري ذلك بالنسبة للبعض 
  .اآلخر 

                                                             
نقال  ـ من اجلرمية وجرمية إخفاء األشياء املتحصلةوهو ما أدى إىل اخللط بني مفهوم تبييض األموال  ـ )1(

جرمية غسل األموال ووسائل مكافحتها يف القانون :  )حممد عبد اللطيف ( عبد العال: عن
 . 08 ـ  07 ، ص ص 2003املصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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هية متعددة تتمحور نتج عن هذا االختالف يف املعايري تواجد تعاريف فق
أو التوسيع من نطاق هذه العمليات ) الفرع األول( التضييق فكرا الرئيسية يف

إىل تعريف تشريعي هلذه العمليات ومدى توافقه مع فكرة  إضافة، )الفرع الثاين(
  .التضييق أو التوسيع 

 
  

املشروعة اليت تدخل يف نطاق األعمال  تتعدد مصادر األموال غري
املمنوعة او ارمة واليت يصعب حصرها  ،املصرفية بتعدد األفعال غري املشروعة

الثامن اجلرائم املالية من اهم مصادر فقد اعترب تقرير القايف  ،يف اطار عدد معني
حتققها املداخيل غري املشروعة، ويعود السبب يف ذلك اىل ضخامة املبالغ اليت 

هذه اجلرائم كوا دف وبشكل اساسي اىل مجع املال، وما يزيد هذه اجلرائم 
  .)1(كيدة بالبنوامهية كوا تتعلق او هلا عالقة وط

حبيث يتجلى االجتاه املضيق يف تعريف تبييض األموال فيما تبنته بعض 
التشريعات الوطنية ، وكذا مما أخذت به بعض )الفقرة األوىل(االتفاقيات الدولية 

 .)2( )الفقرة الثانية(املقارنة 
 

 

وال ـــتعريف تبييض األم 1988ربطت اتفاقية األمم املتحدة لعام 
جبرائم االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية فقط، وعلى جها 

                                                             

أطروحة لنيل  ـالعالقة بني السر املصريف وعمليات تبيض األموال، دراسة مقارنة :  )نذير(أرتياس .د ـ )1(
كلية  ـ تيزي وزو ـشهادة دكتوراه يف العلوم ختصص قانون، جامعة مولود معمري، 

 .13  ـ 12، ص ص 24/03/2018احلقوق والعلوم السياسية، تاريخ املناقشة 

غسيل األموال يف الشريعة اإلسالمية، مدرس فقه الشريعة ومعهد :  )حممد(احملمد حندات .د: أنظر ـ )2(
 . 02الفتح اإلسالمي يف دمشق، ص 
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سارت االتفاقية العربية ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات 
1994العقلية لعام 

)1(.  
 

1988ديسمرب عام  20عقدت هذه االتفاقية بفينا بتاريخ 
، وكانت )2(

ترمي على وجه التّحديد إىل مكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات 
أخذت يف االعتبار اجلوانب املختلفة للمشكلة ككل، خاصة منها تلك والعقلية، 

اليت مل يسبق للمعاهدات السارية يف مضمار مراقبة املخدرات واملؤثرات العقلية 
  .)3(االتطرق إليه

فاقية تتوجيا هود متواصل قامت به األمم املتحدة منذ بضع تعد هذه االت
اتفاقياا عقود يف جمال مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، فبعد أن كانت 

دعوة لتجرمي كافة صور النشاط املتعلق باملواد املخدرة األوىل تقتصر على ال
إمنا يكون مبكافحة  واملؤثرات العقلية، اتضح أن السبيل إىل مكافحة هذا النشاط،

خمتلف األفعال اليت تنصب على العوائد الناجتة عنه،السيما بعد أن اختذ هذا 
النشاط شكل اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، وما لذلك من آثار سلبية 

   .)4(على املستويني الوطين والدويل
                                                             

كتوراه يف العلوم، دلبنوك يف مكافحة تبيض األموال، رسالة لنيل شهادة ادور  : )كرمية(تدريس . د ـ )1(
، جبامعة معمري، تيزي وزو، كلية احلقوق 01/12/2014تاريخ املناقشة  ،ختصص قانون

 . 30 ـ 14والعلوم السياسية، ص ص 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية، املوافق عليها يف فيينا  ـ )2(

، املصادق عليها مع التحفظ من قبل اجلزائر، مبوجب املرسوم 1988ديسمرب 20بتاريخ 
بتاريخ  ة، صادر07، عدد .ج. ج. ر. ، ج1995يناير  28، املؤرخ يف 95/41الرئاسي رقم 

  .  1995فيفري 15
 .باتفاقية فيينا ـيف هذه الدراسة  ـيشار اختصارا إىل هذه االتفاقية ـ                

 .االتفاقية، املرجع نفسهنظر ديباجة هذه أ ـ )3(
ع ــاملسؤولية اجلنائية عن جرمية غسل األموال يف التشري : )عادل حممد أمحد جابر(السيوي  ـ )4(

املصري، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة 
 .772، ص، 2007القاهرة، 



 

 

20 
 

من أخطر املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية  غري فجرائم االجتار 
، واالستفادة منها جتعل مرتكيب )1(اجلرائم املنظمة اليت تدر أرباحا وثروات طائلة

هذه اجلرائم يف سعي دائم إىل تبييضها قصد إضفاء الطابع الشرعي عليها، عن 
طريق إدخاهلا يف قنوات عديدة السيما البنكية منها، مما يؤدي إىل طمس وإخفاء 

لتظهر على خالف احلقيقة أا متأتية من نشاطات املصدر احلقيقي لتلك األموال،
 .)2(مشروعة

ومن هنا، أدرك اتمع الَّدويل أن السبيل الفعال ملكافحة هذه اجلرائم إمنا 
يكون حبرمان مرتكبيها مما جينونه من متحصالت منها، وبذلك يتم القضاء على 

  .)4(يض األموال، ولن يتأتى ذلك إال بتجرمي تبي)3(احلافز األساسي الرتكاا
لذلك، وضعت اتفاقية فيينا أول نص قانوين حيدد منوذجا جترمييا لتبييض 
األموال، وهو الَّنموذج الذي تأثرت به كافة النصوص الالحقة يف شأن مكافحة 

 .)5(تبييض األموال سواء الدولية منها أو الوطنية
ولقد ألزمت هذه االتفاقية الدول األطراف فيها بتجرمي مجيع أوجه 

بضرورة تبين تشريعات والتعامل غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية، 
داخلية ترمي إىل جترمي أفعال التبييض املنصبة على األموال املتأتية من إحدى 

   .اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية
وعلى الرغم من كون هذه االتفاقية املصدر األول للتعريف القانوين 
لتبييض األموال، إال أا مل تستخدم املصطلح بصورة مباشرة يف أي من موادها، 

                                                             
 سابقديباجة اتفاقية فيينا، مرجع : نظرأ ـ )1(
الطبعة ، املواجهة التشريعية لظاهرة غسل األموال املتحصلة من جرائم املخدرات : )مصطفى( طاهر ـ )2(

 .04ص ،  2004الثانية، مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ، 
 . نظر ديباجة اتفاقية فيينا، مرجع سابقأ ـ )3(

(4) - MANI ( Malorie ) : L'union européenne dans la lutte contre le blanchiment d'argent : 
Entre intérêts nationaux et intérêts communautaires, Collection 
entreprises et management, L’harmattan, Paris, 2003, p  44. 

  . 02  مرجع سابق، ص :  )حممد عبد اللطيف(عبد العال  ـ )5(
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، الوارد يف )1(فاكتفت ببيان خمتلف صور السلوك املادي املكون جلرمية التبييض
من االتفاقية، على النحو  03للمادة   01الفقرةمن ) ج(و) ب(الفقرتني الفرعيتني 

   :التايل
مستمدة من أية حتويل األموال أو نقلها مع العلم بأا   ـ 1:  )ب...( "

من هذه الفقرة، أو من ) أ(جرمية أو جرائم منصوص عليها يف الفقرة الفرعية 
، دف إخفاء أو متويه فعل من أفعال االشتراك يف مثل هذه اجلرمية أو اجلرائم

غري املشروع لألموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب املصدر 
  .مثل هذه اجلرمية أو اجلرائم على اإلفالت من العواقب القانونية ألفعاله

األموال، أو مصدرها، أو مكاا أو طريقة  إخفاء أو متويه حقيقة  ـ 2
بأا التصرف فيها أو حركتها أو احلقوق املتعلقة ا، وملكيتها، مع العلم 

من هذه ) أ(مستمدة من جرمية أو جرائم منصوص عليها يف الفقرة الفرعية 
اجلرمية أو  الفقرة، أو مستمدة من فعل من أفعال االشتراك يف مثل هذه

   .اجلرائم
  . مع مراعاة مبادئه الدستورية واملفاهيم األساسية لنظامه القانوين ) ج(
اكتساب أو حيازة أو استخدام األموال مع العلم، وقت تسلمها،   ـ 1

من ) أ(بأا مستمدة من جرمية من اجلرائم منصوص عليها يف الفقرة الفرعية 
هذه الفقرة ومستمدة من فعل من أفعال االشتراك يف مثل هذه اجلرمية أو 

   ".....اجلرائم،
ن ـــىت مإىل جترمي جمموعة ش) ج(و) ب(تشري كلتا الفقرتان  

األفعال املنصبة على األموال املتأتية من إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة 

                                                             
(1) - VERNIER ( Éric) et GAUDIN (Charlotte) : " La coopération judiciaire en matière de 

lutte anti-blanchiment existe-t-elle ? ", Revue Banque et Droit, n° 121, 
2008, p  04. 
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األفعال املكونة  ، واليت تتعلق مبختلف)1(من املادة ذاا 01من الفقرة ) أ(الفرعية 
  .جلرائم االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية

املقدم من قبل اتفاقية فيينا مفرط يف ومما سبق، يتضح أن التعريف 
التضييق من حيث حصره نطاق جترمي تبييض األموال يف جمال جرائم املخدرات 

ذلك بأنه وقت توقيع تلك االتفاقية كانت العصابات  )2(فقط، وقد فسر الفقه
والتنظيمات اإلجرامية اليت تقوم باالجتار غري املشروع يف املخدرات تشكل خطرا 

   .لديها من قوة اقتصادية ضخمة كبريا مبا
 

بتونس، االتفاقية العربية ملكافحة االجتار  1994جانفي  5أبرمت بتاريخ 
، دف تعزيز التعاون العريب )3(غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية

ملشكلة املخدرات يف كافة جوانبها وإحكام تفعيل اجلهود العربية للتصدي 
 .)4(املنسقة مع اجلهود الدولية
                                                             

إنتاج أية خمدرات أو مؤثرا عقلية، أو صنعها، أو استخراجها، أو حتضري ها، أو عرضها،  ـ 1)  أ ( " ـ )1(
أو عرضها للبيع، أو توزيعها، أو بيعها، أو تسليمها بأي وجه كان، أو السمسرة فيها، أو 
إرساهلا، أو إرساهلا بطريق العبور، أو نقلها، أو استريادها، وتصديرها خالفا ألحكام اتفاقية 

 ،1971بصيغتها املعدلة أو اتفاقية سنة  1691أو اتفاقية سنة  1691سنة 
زراعة خشخاش األفيون أو شجرية الكوكا أو نبات القنب لغرض إنتاج املخدرات خالفا  ـ 2 

  يف صيغتها املعدلة  1691أو اتفاقية سنة  1691أحلكام اتفاقية سنة 
ممارسة أي نشاط من األنشطة حيازة أو شراء أية خمدرات أو مؤثرات عقلية لغرض   ـ 3

  .أعاله   "1"املذكورة يف البند 
صنع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد، أو مواد مدرجة يف اجلدول األول واجلدول الثاين،  ـ 4

مع العلم بأا ستستخدم يف أو من اجل زراعة أو إنتاج أو صنع املخدرات أو املؤثرات 
  . مشروع  العقلية بشكل غري

" 4"او" 3"أو " 2"أو " 1"أو إدارة أو متويل أي من اجلرائم املذكورة يف البنود تنظيم ـ 5
 .من اتفاقية فيينا، مرجع سابق   03 من املادة 01من الفقرة ) أ(، الفقرة  "  أعاله

مكافحة جرائم غسل األموال يف التشريع املصري، دار النهضة العربية، :   )شريف( سيد كامل :  نظرأ ـ )2(
 . 41، ص 2002القاهرة،

  : النص الكامل هلذه االتفاقية متاح على املوقع االلكتروين جلامعة الدول العربية ـ )3(
                                                                                  http://www.lasportal.org/ 

االجتار غري املشروع " األوسط ومشال أفريقيا، تقرير التطبيقات عن جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق  ـ )4(
  http://www.menafatf.org/            .2011، "باملخدرات واملؤثرات العقلية، وغسل األموال
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ما انطوت  ـنقل حريف  ـوقد جاءت هذه االتفاقية بأحكام تطابق متاما 
عليه اتفاقية فيينا بشأن تبييض األموال، فقدمت تعريفا ضيقا له بربطه جبرائم 
االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية دون غريها من اجلرائم، وهو 

جتدر اإلشارة هنا إىل أن اجلزائر مل ، )1(منها 02ما يظهر من خالل نص املادة 
م أا صادرة عن جامعة الدول العربية وباقتراح تصادق على هذه االتفاقية رغ

من جملس وزراء الداخلية العرب الذي تعد اجلزائر أحد أقطابه الفاعلني، وبالرغم 
كذلك من أن هذه االتفاقية جاءت انسجاما مع اإلستراجتية العربية ملكافحة 

القرار املخدرات واملؤثرات العقلية اليت اعتمدها جملس وزراء الداخلية العرب ب
يف الدورة اخلامسة النعقاده بتونس،  02/12/1986الصادر بتاريخ  03رقم 

رار ــوالقانون العريب املوحد للمخدرات النموذجي الذي اعتمده الس بالق
مبناسبة انعقاد الدورة الرابعة للمجلس بالدار  05/02/1986الصادر بتاريخ  56رقم 

  .)2(البيضاء
 

 

من مناذج التشريعات الوطنية املقارنة اليت  1987يعد القانون الفرنسي لعام 
سارت على ج اتفاقية فيينا حيث قصر تعريف تبييض األموال جبرائم االجتار 
غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية، فحني وسع القانون املصري من 

ليشمل جرائم أخرى غري تلك املتعلقة باالجتار غري املشروع  نطاق اجلرمية األصلية
يف املخدرات واملؤثرات العقلية فقط، ومع ذلك يبقى من التشريعات اليت حددت 

   .نطاق اجلرمية األصلية يف جرائم حمددة
   

                                                             

 . من هذه االتفاقية، مرجع سابق 02من املادة ) ج(و) ب(راجع نص الفقرتني  ـ )1(

اإلطار القانوين ملكافحة غسل األموال، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  : )علي(لعشب :  نظرأ ـ )2(
 . 58، ص 2007
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1987 

ظهر يف فرنسا أول نص قانوين جترميي لتبييض األموال غري املشروعة 
املتعلق مبكافحة االجتار غري املشروع يف  1987ديسمرب  31مبوجب قانون 

من  02، بتتميمه لنص الفقرة )1(تلبعض أحكام تقنني العقوبا املخدرات واملعدل
، كل ...يعاقب"  :التالية، بإضافة الفقرة )2(ةمن تقنني الصحة العام 627املادة 

الذين ومن خالل أية وسيلة احتيالية، سهلوا أو حاولوا تسهيل التربير الكاذب 
ملصدر املمتلكات اخلاصة مبرتكب إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة 
األوىل من املادة ذاا، أو الذين وعن دراية يقدمون املساعدة لكل عملية 

  . " ئدات مثل تلك اجلرائمتوظيف، إخفاء أو حتويل عا
، تبني 627من املادة  01وباستقراء مجلة اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة 

  .)3(تتتعلق جبرائم املخدرا أا
ا ـــوعلى ذلك األساس اندرجت السياسة التجرميية اليت اختاره

املشرع الفرنسي مبوجب هذا القانون يف االجتاه املضيق لتعريف تبييض األموال، 
حبصره النطاق التجرميي هلذه اجلرمية يف األموال املتأتية من جرائم املخدرات 

                                                             
(1) - Loi n° 87/1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic de  stupéfiants et 

modifiant certaines dispositions du code pénal, JORF du 05 Janvier 1988. 
http://www.legifrance.gouv.fr/ 

(2) - Il est inséré, après le deuxième alinéa de L’article L.627 du code de la santé publique, un 
alinéa ainsi rédigé :      " Seront punis d’un emprisonnement de deux à dix ans et 
d’une amende de 5000 F à 500000F ou de l’une de ces deux peines seulement 
ceux qui, par tout moyen frauduleux, auront facilité ou tenté de faciliter la 
justification mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur de 
l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou ceux qui 
auront sciemment apporté leur concours à toute opération de placement, de 
dissimulation ou de conversion du produit d’une telle infraction.», ibid. Art. 2 

(3) - " Seront punis …, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements 
d'administration publique prévus à l'article précédent et concernant les substances 
ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire. 
Lorsque le délit aura consisté dans l'importation, la fabrication, ou l'exportation 
illicite desdites substances ou plantes, la peine d'emprisonnement sera de dix à 
vingt ans". Le premier alinéa de l’art 627 du code de la santé publique, version 
consolidée à la date du 06 janvier 1988.             http://www.legifrance.gouv.fr/. 
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، السابق )2(، وبالتايل تتماشى هذه السياسة التجرميية مع اجتاه اتفاقية فيينا)1(فقط
شرع الفرنسي للمفهوم الضيق لتبييض األموال، ، ولقي تكريس املإليهااإلشارة 

على النحو املبني أعاله العديد من االنتقادات، على أساس أن جرائم املخدرات 
ليست املصدر الوحيد ألموال املنظمات اإلجرامية وقد رفع تقرير عن ذلك إىل 
الس الوطين الفرنسي، يكشف عن الصعوبات اليت تواجه إعمال جترمي تبييض 

باإلضافة إىل ذلك، يؤدي هذا . )3(موال املتأتية من جتارة املخدرات فقطاأل
املفهوم الضيق لتبييض األموال إىل حتديد احلاالت اليت ميكن فيها املتابعة اجلزائية 
على أساس جرمية تبييض األموال، من منطلق أنه من الناحية العملية من الصعب 

  .لألموال غري املشروعةإجياد دالئل قاطعة عن املصدر احلقيقي 
وتبعا لذلك، فإن حصر النطاق التجرميي لعمليات التبييض على األموال 
املتأتية عن جرائم االجتار غري املشروع باملخدرات فقط، جيعل جهات التحقيق 
مطالبة بتقدمي دليل إثبات على أن املتهم بالتبييض كان يعلم على وجه الدقة أن 

ناجتة عن تلك اجلرائم حتديدا، وبالتايل ميكن هلذا األخري، األموال غري املشروعة 
يف هذه احلالة، وبسهولة اإلفالت من العقاب إذا ما ادعى أنه كان يعتقد أن تلك 
األموال غري املشروعة متأتية من مصدر غري مشروع آخر غري جرائم االجتار 

  .)4(باملخدرات
                                                             

(1) - HERAIL ( Jean – Louis) et RMAEL ( Patrick) : Blanchiment d'argent et crime 
organisé, PUF, Paris, 1996, p 29 

(2) - BERTRAND (Lebailly) : " La répression du blanchiment en droit français ", in : 
Chantal CUTAJAR, (sous la direction de), Le blanchiment des profits 
illicites, Presse Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2000, p 123. 

  :ولقد جاء يف التقرير أنه ـ )3(
 " Policiers et magistrats s’accordent à dire qu’il est impossible lorsqu’on remonte une 
filière d’argent sale de faire la distinction entre ce qui vient de la drogue et de ce qu'est 
issu d’autres trafics ", F. D’AUBERT, « Rapport de la Commission d’enquête sur les 
moyens de lutter contre les tentatives de pénétration de la mafia en France ", Rapport  
n° 3251 remis le 27 Janvier 1993 au Président de l'Assemblée Nationale, P  103. 

          - Cité par :  MATAR ( Rana) : La globalisation du processus du blanchiment d’argent, 
Thèse pour l’obtention du doctorat en droit, Université Paul Cézanne - Aix- 
Marseille, 2004, p48. 

(4) - Ibid 
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من  01من املادة ) ب(يف الفقرة  )1(تبييض األموال ف املشرع املصريرع
: ايلــاملتعلق مبكافحة غسل األموال على النحو الت 2002لعام  80القانون رقم 

كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازا أو التصرف  غسل األموال" 
فيها أو إداراا أو حفظها أو استبداهلا أو إيداعها أو ضماا أو استثمارها أو 
نقلها أو حتويلها أو التالعب يف قيمتها إذا كانت متحصلة من جرمية من اجلرائم 

، مىت كان القصد من من هذا القانون مع العلم بذلك 2املنصوص عليها يف املادة 
هذا السلوك إخفاء املال أو متويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو 
صاحب احلق فيه أو تغيري حقيقته أو احليلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة 

  ." التوصل إىل شخص من ارتكب اجلرمية املتحصل منها املال
أن تكون األموال يشترط هذا النص للقول بقيام جرمية تبييض األموال، 

من ذات  02حمل التبييض مستمدة من إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 
القانون، وهو ما يعين عدم خروج التعريف القانوين لتبييض األموال يف التشريع 
املصري عما سلكته االتفاقيات الدولية ذات الصلة مبكافحة تبييض األموال 

إلشارة إليها، من حيث ربط تعريف تبييض األموال السيما اتفاقية فيينا والسابق ا
   .باجلرمية األصلية اليت تتولد عنها األموال حمل التبييض

  
  

                                                             

، صادر )مكرر( 20، اجلريدة الرمسية، عدد 2002مايو  22الصادر يف  2002لسنة  80القانون رقم  ـ )1(
  : اإللكتروين التايلمتاح على املوقع . 2002مايو   22بتاريخ 

    http://www.arablegalportal.org 
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يتبني أنه قد تضمن جمموعة  )1(وباستقراء فحوى نص املادة احملال إليها
كبرية من اجلرائم األصلية مذكورة على سبيل احلصر، ومؤدى ذلك استبعاد ما 

اليت قد تتولد عنها أرباح تصلح ألن تكون موضوعا جلرمية عداها من اجلرائم 
وهو ما جيعل اجتاه املشرع املصري يف حتديد مصدر األموال  ،)2(تبييض األموال

غري املشروعة حمل نقد، ألنه ال يفي مبتطلبات السياسة اجلنائية اليت دف إىل 
ا املنهج جيعل كما أن إتباع هذ  .)3(مكافحة جرائم تبييض األموال يف عمومها

املشرع يف حاجة دائمة إىل إدراج جرائم جديدة كمصدر للمال موضوع 
التبييض كلما ظهر أن هناك جرمية أو أكثر يف التشريع القائم يتولد عنها أرباح 

، أو كلما كشف التطور االجتماعي عن )4(ميكن أن تكون حمال لتبييض األموال
ر القانون، من شأا أن تشكل ظهور جرائم جديدة مل تكن موجودة قبل صدو

  .)5(مصادر خصبة للحصول على األموال

                                                             

حيظر غسل األموال املتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع "  :  من القانون ذاته على أنه 02تنص املادة  ـ )1(
النباتات واجلواهر واملواد املخدرة وجلبها وتصديرها والتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل 

من قانون ) 86(بالتعريف الوارد يف املادة  ـواحتجاز األشخاص، واجلرائم اليت يكون اإلرهاب 
ضها أو من وسائل تنفيذها، وجرائم استرياد األسلحة والذخائر أو متويله من بني أغرا ـ العقوبات

واملفرقعات والتجار فيها وصنعها بغري ترخيص، واجلرائم املنصوص عليها يف األبواب األول والثاين 
والثالث والرابع واخلامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاين من قانون العقوبات، وجرائم 

جرائم الفجور والدعارة، واجلرائم الواقعة على اآلثار، واجلرائم البيئية سرقة األموال واغتصاا، و
املتعلقة باملواد والنفايات اخلطرة، واجلرائم املنظمة اليت يشار إليها يف االتفاقيات الدولية اليت تكون 
مصر طرفا فيها، وذلك كله سواء وقعت جرمية غسل األموال أو اجلرائم املذكورة يف الداخل أو 

 . "ارج بشرط أن يكون معاقبا عليها يف كل القانونيني املصر ي واألجنيباخل

 .30مرجع سابق، ص  : )حممد عبد اللطيف( عبد العال  ـ )2(

موال يف القانون اجلنائي السياسة اجلنائية يف مواجهة غسل األ :  )مصطفى إبراهيم ( العريب خالد  ـ )3(
رسالة للحصول على  درجة دكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة  ،، دراسة مقارنةاللييب

 .103ص  ، 2011االسكندرية ، 

 . 31مرجع سابق، ص  :  )حممد عبد اللطيف(عبد العال  ـ )4(

 . 104 مرجع سابق، ص :  )مصطفى إبراهيم(العريب خالد  ـ )5(



 

 

28 
 

ون ـوهذا ما حدث بالفعل بعد جلوء املشرع املصري إىل تعديل القان 
متضمنا على  ،املتعلق مبكافحة غسل األموال واملذكور أعاله 2002لعام  80رقم 

، حيث  ـ املشار إليها أعاله ـمنه  02وجه اخلصوص تعديال ملضمون نص املادة 
قام بإضافة طائفة من اجلرائم إىل تلك املنصوص عليها يف هذه املادة، وهو ما 

   .ةكان ميكن تفاديه لو مت إتباع املنهج الواسع يف مفهوم اجلرمية األصلي
 

 

التوسيع من دائرة اجلرائم  يقوم التعريف الواسع لتبييض األموال على
فهو يشمل مجيع  ،األصلية لتشمل أكرب عدد ممكن من اجلرائم ان مل نقل معظمها

األموال القذرة الناجتة عن مجيع اجلرائم واألعمال غري املشروعة وليس فقط تلك 
  . اإلرهابالناجتة عن املخدرات أو متويل 

ليات تبييض عم CRISTOPHER-j-Kent: فقد عرفها الفقيه الفرنسي
  :األموال بأا

يدر عائدا ماليا هدفه جعل مرتكب  إجراميجزء حيوي من أي نشاط " 
قادرا على االستهالك واالدخار واالستثمار لألموال القذرة يف  اإلجراميالنشاط 

  ." أو متويه هذه األموال إخفاءنشاط اقتصادي مشروع بعد 
ال وحصر ذلك يف واتضح أن حتديد النطاق التجرميي لتبييض األمو

يترجم حقيقة واقع جرائم  األموال املتأتية من بعض اجلرائم دون غريها ال
لذلك تكاثفت اجلهود الدولية حنو توسيع هذا النطاق ليمتد ويشمل  ،التبييض

، وهو األمر الذي انعكس )الفقرة األوىل()1(جمموعة أوسع من اجلرائم األصلية
                                                             

، )مكرر( 23، اجلريدة الرمسية، عدد 2003لسنة  78مبوجب القانون رقم  2003التعديل األول كان عام  ـ )1(
   ،2003يونيه  08صادر بتاريخ 

 25، اجلريدة الرمسية، عدد 2008لسنة  181، مبوجب القانون رقم 2008والتعديل الثاين كان عام  ـ               
   .2008يونيه  22، صادر بتاريخ ) مكرر(

 http://www.arablegalportal.org           : القانونني متاحني على املوقع االلكتروين التايل ـ               
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املقارنة اليت تبنت أيضا هذه النظرة املوسعة بدوره على التشريعات الوطنية 
  .)الفقرة الثانية(

وباستقراء جمموعة كبرية من النظريات جند أن أغلبها تبنت نفس الفكرة 
أي أخذت بالنظرية املوسعة يف حتديد مفهوم تبييض األموال من خالل اجلرائم 

  .)1(املرتكبة
كبرية يف جمال  حيث أخذت أغلب املبادرات الدولية اليت بذلت جهودا

مكافحة عمليات تبييض األموال ذات املصدر غري املشروع بالتعريف الواسع 
  :هلذه الظاهرة ومن بينها جند

 
 

تعد اتفاقية الس األورويب أول اتفاقية دولية عمدت إىل تبين االجتاه 
، وهو )2(يضم اجلرمية بوجه عام املطلق يف توسيع نطاق اجلرمية األصلية، حبيث

املنحى الذي تبنته أيضا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة 
   . ـ بالريمو ـ للحدود الوطنية

 

صورة مميزة للتعاون اإلقليمي  ـ اتفاقية ستراسبورغ ـتعترب هذه االتفاقية 
قد مت التوقيع عليها يف نطاق الس األورويب يف و، )3(ملواجهة تبييض األموال

1990نوفمرب  08بتاريخ  ستراسبورغ بفرنسا 
)4(.  

                                                             
(1) - BERTRAND (Lebailly)  :  op  cit., p  124. 
(2) - ANCIBRRO ( Séverine)  :  " la lutte internationale contre le blanchiment et le 

financement de terrorisme: le point de ruée des banques européennes"; colloque 
du 1er décembre 2006, édition société de l'législation comparée, paris, 2007; 
p132. 

(3) - BALDY ( Marie – Christine) : " Lutte contre le blanchiment : Aspects internationaux et 
européens ", Revue Banque et Droit, n° 69, 2000, P  28. 

  . 04 املرجع السابق، ص :  )حممد(احملمد حندات  .د: أنظر ـ )4(
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، فإنه يتعني على كل دولة )1(منها 06من املادة  01ووفقا لنص الفقرة 
طرف اختاذ ما يلزم من التدابري التشريعية والتدابري اليت تكون ضرورية لتجرم يف 
قانوا الداخلي مجلة من األفعال اليت أوردها النص ذاته وذلك عندما ترتكب 

   :مجلة هذه األفعال تتمثل فيما يليو. عمدا
ا عائدات، دف إخفاء حتويل األموال أو نقلها مع علم الفاعل بأأ ـ 

أو متويه املصدر غري املشروع لألموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط يف 
  .ارتكاب اجلرمية األصلية على اإلفالت من العواقب القانونية ألفعاله

إخفاء أو متويه حقيقة األموال أو مصدر ها أو مكاا أو كيفية ب ـ 
ية لألموال أو احلقوق املتعلقة ا، مع التصرف فيها أو حركتها أو امللكية احلقيق

 .علم الفاعل بأن هذه األموال تشكل عائدات
اكتساب أو حيازة أو استخدام األموال، مع العلم وقت تسلمها ج ـ 

   .بأن هذه األموال عائدات
واضح أن هذه األفعال اليت كيفتها اتفاقية ستراسبورغ على أساس وجلي 

جرمية تبييض األموال جاءت مطابقة متاما لألفعال املكونة لنفس اجلرمية وفقا 
سعت اتفاقية ستراسبورغ من نطاق اجلرمية على خالفها والتفاقية فيينا، لكن 

ة من جرائم املخدرات األصلية، حبيث ال تقتصر على األموال غري املشروعة املتأتي
، وهو ما )2(فقط، بل متتد لتشمل العائدات املتحصلة من أي نشاط إجرامي

  ".للجرمية األصلية  " يظهر من املفهوم املقدم من قبل االتفاقية

                                                             
(1) - Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des 

produits du crime, Strasbourg, 8.XI.1990. 
                       http://conventions.coe.int/  . (ci-après Convention de Strasbourg) 
(2) - MANI (Malorie) : op  cit , P  47. 
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أية جرمية جنائية : "  منها، يقصد باجلرمية األصلية 01فوفقا لنص املادة   
للجرمية وفقا لنص املادة السادسة من تولدت عنها عائدات قابلة ألن تكون حمال 

  ". )1(االتفاقية
لكن مع ما تقدم، ينبغي اإلشارة إىل أن هذه االتفاقية وإن كانت قد   

 ض العائدات الناجتة عن أي نشاط وسعت من نطاق دول األعضاء لتجرمي تبيي
إجرامي، إال أا منحت األطراف املوقعة إمكانية حتديد جرمية تبييض األموال 

  .)2(للعائدات عن بعض اجلرائم احملددة
 

2000أبرمت هذه االتفاقية ببالريمو بإيطاليا عام 
، فاستهدفت تعزيز )3(

التّعاون بني الدول األطراف ملنع خمتلف األمناط اخلطرية للجرمية املنظمة عرب 
الوطنية، وحددت مجلة من األفعال اإلجرامية اليت تشكل جرمية خطرية واعتربا 

   .)4(اخلصوص، تبييض األموال منها علىوضمن اجلرائم املنظمة، 
منها الدول األطراف على  06ادة ألزمت هذه االتفاقية مبوجب نص امل 

أن تعتمد وفقا للمبادئ الدستورية لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري 
   :تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية جنائيا يف حال مت ارتكاا عمدا

                                                             
(1) - Art (1- e) de la Convention de Strasbourg : « infraction principale» désigne toute 

infraction pénale à la suite de laquelle des produits sont générés et susceptibles 
de devenir l'objet d'une infraction selon l'article 6 de la présente Convention » , 
op  cit. 

(2) - Art 6 - 4 de la Convention de Strasbourg : «Chaque Partie peut, au moment de la 
signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au 
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du 
présent article s'applique seulement aux infractions principales ou catégories 
d'infractions principales précisées dans cette déclaration.». ibid. 

، 2002فيفري  05املؤرخ يف  02/55صادقت اجلزائر على هذه االتفاقية مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  ـ )3(
   .2002فيفري  10، صادر بـتاريخ 09، عدد .ج. ج. ر. ج
 .باتفاقية بالريمو -الحقا يف هذه الدراسة  -يشار اختصارا إىل هذه االتفاقية  ـ             

 .من االتفاقية، املرجع نفسه 06املادة  ـ )4(
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حتويل املمتلكات أو نقلها، مع العلم بأا عائدات إجرامية،  ـ 1 ـأ 
بغرض إخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي 
شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم األصلي الذي تأتت منه على اإلفالت من 

  .العواقب القانونية لفعلته
ت أو مصدرها أو مكاا أو إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكا ـ 2

كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة ا، مع العلم بأا 
   .عائدات إجرامية

  :ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين ـب 
اكتساب املمتلكات أو حيازا أو استخدامها مع العلم، وقت  ـ 1 

  تلقيها، بأا عائدات إجرامية،
املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املقررة وفقا هلذه املادة، أو  ـ 2 

التواطؤ أو التآمر على ارتكاا، وحماولة ارتكاا واملساعدة والتحريض على ذلك 
 .وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه

البني مما تقدم، أن هذه االتفاقية قد سارت على درب اتفاقية فيينا، حيث 
يض األموال باجلرمية األصلية املتأتية منها األموال حمل التبييض ربطت تعريف تبي

  .)1(وجرمت نفس األفعال املادية املكونة جلرمية تبييض األموال
لكن ما مييزها هو أا وسعت من مفهوم اجلرمية األصلية، حبيث ال يقتصر 

املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية فقط،  غري على اجلرائم املتعلقة باالجتار
بل ميتد ليشمل أية جرمية نتجت منها عائدات سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، 

                                                             

أي جرم تأتت منه " اجلرم األصلي "يقصد بتعبري "  : على ما يلي 02من املادة ) ح(تنص الفقرة  ـ )1(
، " من هذه االتفاقية 06عائدات ميكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد يف املادة 

 .السابقمرجع 
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 )2("عائدات إجرامية"و " )1(جرم أصلي"وهذا حبسب املفهوم املقدم ملصطلحي 

   .من االتفاقية 02يف املادة 
تتوسع يف اجلرائم باإلضافة إىل ذلك، حثت الدول األطراف على أن 

األصلية اليت تتحصل منها األموال املراد تبييضها، بإدراج كل جرمية خطرية على 
  .)3(أساس التعريف املقدم هلا مبوجب االتفاقية

 
 

مل تستخدم التشريعات الوطنية أو الدولية مصطلح تبييض األموال بل 
للفعل املادي هلذه اجلرمية مثل حتويل األموال أو نقلها  اللفظياستخدمت الوصف 

  .أو متويه حقيقتها أو مصدرها إخفائهاأو 
من خالل اتفاقية األمم املتحدة  ملكافحة  ،وكان ذلك يف اية الثمانينات

يف مادا الثالثة كما  1988االجتار  غري املشروع للمخدرات املربمة يف فيينا عام 
  . إليها ةاإلشارسبق 

السابق اإلشارة  ـوتعد فرنسا من الدول املوقعة على اتفاقية ستراسبورغ 
، لذلك عمدت إىل تبين النظرة املوسعة لتجرمي تبييض األموال يف  ـ إليها

  .)4(تشريعها الداخلي حىت يأيت متوافقا مع التزامها الدويل مبوجب تلك االتفاقية
القوانني اليت تبنت كذلك هذه كما يعد القانون اجلزائري من مناذج 

  .النظرة يف تعريف تبييض األموال

                                                             

أي ممتلكات تتأتى  " عائدات إجرامية"يقصد بتعبري  " :على ما يليمن املادة ذاا ) هـ(تنص الفقرة  ـ )1(
 . سابق، مرجع " أو يتحصل عليها، بشكل مباشر أو غري مباشر، من ارتكاب جرم

 . سابق، مرجع 06من املادة ) أ( 02الفقرة  أنظر ـ )2(

سلوك ميثل جرما يعاقب " جرمية خطرية"يقصد بتعبري " : على ما يلي 02من املادة ) ب(تنص الفقرة  ـ )3(
 .سابق، مرجع " عليه باحلرمان من احلرية ملدة قصوى ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد

(4) - LEBAILLY (Bertrand) :  op  cit  , p 12   .  
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1996ماي  13كَّرس املشرع الفرنسي قانون 
)1(. 

يف تقنني  1- 324مت إدراج نص املادة  )2(منه 01ومبوجب نص املادة  
   :اليت جاءت على النحو التايلوالعقوبات 
ملصدر أموال أو التبييض هو تسهيل التربير الكاذب، بأية طريقة كانت  "

   .دخول ملرتكب جناية أو جنحة حتصل منها على فائدة مباشرة أو غري مباشرة
ويعترب تبييضا أيضا تقدمي املساعدة يف عملية توظيف أو إخفاء أو حتويل 

  ." املباشر جلناية أو جنحة العائد املباشر أو غري
من هذا النص، أن املشرع الفرنسي قد خرج عما كان قد تبناه يستفاد 

فبعد أن  ،من قبل فيما يتعلق باجلرمية األصلية املتأتية منها األموال حمل التبييض
كان حيصرها يف جرائم االجتار غري املشروع باملخدرات فقط، عمد إىل توسيع 

داد اجلرائم اليت تعد نطاقها ليشمل أية جناية أو جنحة، واستبعد املخالفات من ع
  .)3(مصدرا للمال غري املشروع

                                                             
(1) - Loi n° 96/392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des 

stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de 
confiscation des produits du crime, JORF n° 112 du 14 mai 1996 
http://www.legifrance.gouv.fr/. 

(2) - Art 1er. " Après le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ,  
               Il est créé … "Art. 324/1. – Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, La 

justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur 
d’un  crime ou d’un délit ayant procuré à celui –ci un profit direct ou 
indirect. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours 
à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit 
direct ou indirect d’un crime ou d’un délit…", ibid. 

(3) - PRADEL (Jean) : " Le droit pénal comparé du blanchiment ", in : la lutte internationale 
contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Colloque du 1er 
décembre 2006, Édition Société de législation comparée, 2007, Paris, P  70. 
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ويعتقد أن سبب هذا االستبعاد هو ضآلة خطورة املخالفات وقلة   
، ولعدم تصور حصول اجلناة من ارتكاا على أموال معتربة لتكون )1(جسامتها

   .حمال للتبييض
وعدم النص على اعتبار املخالفات مصدرا لتلك األموال، ال حيول دون 
تصنيف التشريع الفرنسي ضمن التشريعات اليت أخذت باالجتاه الواسع يف حتديد 

  .)2(مصدر األموال غري املشروعة
 

مبوجب  2004عّرف املشرع اجلزائري تبييض األموال ألول مرة عام 
حيث تعترب أول مبادرة للمشرع ، )3(التعديل الذي أورده على قانون العقوبات

اجلزائري يف جمال مكافحة تبييض األموال عللى املستوى الداخلي وذلك من 
  .مكرر 398إدراج نص املادة خالل 

واملالحظ من نص هذه املادة أن املشرع مل يعرف عمليات تبييض 
كما أظهر  ،األموال بل اكتفى بسرد العناصر اليت تكون احدى هذه العمليات

أي وجود ووقوع فعل وجرمية أصلية سابقة عن  ،طبيعة التبعية اليت تتميز ا
  .وقوع عمليات تبييض األموال 

السابق  05/01مبوجب القانون رقم  2005كما كرس نفس التعريف عام   
 12/02اال أنه تفطن لذلك وقام بتعديل ماجاء به يف القانون رقم اإلشارة إليه، 

واملتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل  2012عام فرباير  13املؤرخ يف 
حامال يف طياته تعديال وتتميما للتعريف ) معدل ومتمم( االرهاب ومكافحتهما

                                                             

 .45مرجع سابق، ص  : )أشرف توفيق(مشس الدين  ـ )1(

 .109مرجع سابق، ص  : )مصطفى إبراهيم(العريب خالد  ـ )2(

ؤرخ يف ـــــامل 66/156، يعدل ويتمم األمر رقم 2004نوفمرب  10مؤرخ يف  04/15قانون رقم  ـ )3(
خ ـــــ، صادر بتاري71، عدد .ج. ج. ر. واملتضمن قانون العقوبات، ج 1966جوان  08
 . 2004نوفمرب  10
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من قانون  02فقد عدلت املادة األوىل منه نص املادة  القانوين لتبييض األموال،
" األموال " مبصطلح " املمتلكات "، واليت مت فيها استبدال مصطلح  05/01رقم 

ليقوم مرة أخرى بتعديل  ،للتأكيد على أننا بصدد عملية من عمليات التبييض
ارة ــالفقرة األوىل عندما عرف املقصود من األموال واضافة عب 04نص املادة 

  . +السالفة الذكر 02اليت استبدهلا وحذفها من نص املادة " املمتلكات " 
أن املشرع قد استعمل مصطلح  05/01ويالحظ من خالل القانون رقم 

، يف كل من املادة الثانية منه، وكذا "عائدات جناية أو جنحة " أو عبارة 
وهو ما يعين أن العائدات االجرامية تشمل  مكرر، 389الواردة يف نص املادة 

  . العائدات احملصل عليها من جناية أو جنحة 
 05/01من قانون رقم  20/1وهو ما ميكن استنتاجه أيضا من نص املادة 

  ربيع الثاين 25املؤرخ يف  15/06من خالل القانون رقم  09املعدلة مبوجب املادة 
املؤرخ  01/ 05يعدل ويتمم القانون رقم  2015فرباير سنة  15املوافق  1436عام 
املذكور أعاله  2005فرباير سنة   06املوافق  1425يف ذي احلجة عام  27يف 

واملتعلقة  ومكافحتهما، اإلرهابواملتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل 
  .بالتبليغ الذي يتمحور حول جناية أو جنحة 

الواقع أن تعدد ومن هذه املادة تعدد مصادر األموال القذرة،  ويستنتج 
همة اهليئات مصادرها ال يعكس يف احلقيقة إال تعدد األفعال القذرة، مما يصعب م

  .املتخصصة يف الكشف عن هذه اجلرمية 
   :يعترب تبييضا لألموال ": من هذا القانون على ما يلي 02فتنص املادة 

حتويل األموال أو نقلها، مع علم الفاعل بأا عائدات مباشرة أو غري أ ـ 
مباشرة من جرمية، بغرض إخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات 

مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت حتصلت منها  أو
   .هذه األموال، على اإلفالت من اآلثار القانونية لفعلته
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إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقة لألموال أو مصدرها أو مكاا أو ب ـ 
كيفية التصرف فيها أو حركتها أو احلقوق املتعلقة ا، مع علم الفاعل أا 

  .ئدات إجراميةعا
اكتساب األموال أو حيازا أو استخدامها مع علم الشخص ج ـ 

   .عائدات إجراميةالقائم بذلك وقت تلقيها، أا 
املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املقررة وفقا هلذه املادة، أو د ـ 

عدة التّواطؤ أو التّآمر وإسداء املشورة على ارتكاا وحماولة ارتكاا واملسا
  ." والتّحريض على ذلك وتسهيله بشأنه

يتضح من النص، أن جترمي أفعال تبييض األموال يف القانون اجلزائري جاء 
من حيث األركان  ـ السابق اإلشارة إليهما ـ متوافقا مع اتفاقييت فيينا وبالريمو

فقد كرس تعددا لصور السلوك اإلجرامي جلرمية تبييض األموال، نظرا  ،املادية
لتعدد الوسائل والتقنيات املستخدمة من قبل املبيضني يف هذه اجلرمية من أجل 

   .إضفاء الطابع الشرعي على أمواهلم املتأتية من مصدر إجرامي
وعلى نفس النسق الوارد يف االتفاقيتني، ربط املشرع تعريف تبييض 

حبيث أشار إىل املصدر غري  ،موال باملصدر اإلجرامي لألموال حمل التبييضاأل
ليعرف املقصود ا يف الفقرة   " اجلرمية األصلية"  :املشروع لتلك األموال بعبارة

أي جرمية، حىت ولو ارتكبت باخلارج،  ": من القانون ذاته 04من املادة  02
  ".ما ينص عليه هذا القانونمسحت ملرتكبيها باحلصول على األموال حسب 

وعلى هذا، يتضح أن تعريف تبييض األموال يف التشريع اجلزائري، 
يندرج ضمن التعاريف املوسعة اليت مل حتصر نطاق اجلرمية األصلية يف جرائم 

وزيادة على ذلك، عمد املشرع إىل إعطاء مفهوم جد واسع لألموال غري . حمددة
ه ـاملشار إلي ـ 05/01تعديل القانون رقم املشروعة حمل التبييض، وهذا بعد 

   .منه 04و 02السيما املادتني  ـ أعاله
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عائدات " حيث أنه قبل التعديل كان يعرب عن هذه األموال بعبارة 
ص ـ، وهي تلك املمتلكات املتحصلة من اجلرمية األصلية، حبسب ن"إجرامية 

  :يعترب تبييضا لألموال ": اليت كانت كما يلي 02املادة 
، بغرض عائدات إجراميةأو نقلها مع علم الفاعل بأا  املمتلكاتحتويل 

أو مساعدة أي شخص  املمتلكاتإخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لتلك 
متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت حتصلت منها هذه املمتلكات، على 

من القانون ذاته قبل  04أما نص املادة  ،"  ...اإلفالت من اآلثار القانونية ألفعاله
أي نوع من  ": التعديل فقد عّرف مبوجبها املشرع املقصود باألموال على أا

األموال املادية أو غري املادية، السيما املنقولة أو غري املنقولة اليت حيصل عليها 
مبا يف ذلك  بأي وسيلة كانت، والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها،

   ". ....االلكتروين أو الرقمي، الشكل 
وبعد التعديل، السابق اإلشارة إليه، أضاف املشرع عبارة مل يكن 

   .يتضمنها النص القدمي، يف كلتا املادتني املذكورتني أعاله
 عائدات مباشرة أو غري مباشرة": عبارة 02حبيث أضاف إىل نص املادة 

بأي وسيلة كانت مباشرة أو  ": عبارة 04أضاف إىل نص املادة و، " من جرمية
  ". غري مباشر ة

مما ال شك فيه، أن املشرع ومن خالل هذا التعديل قد رفع أي لبس و
حول إمكانية اعتبار األموال غري املشروعة تقتصر فقط على تلك املتولدة عن 

، وبذلك ميكن القول أن التعريف القانوين )1(مباشرة اجلرمية األصلية بصفة 
يف التشريع اجلزائري قد قسم األموال حمل التبييض  إىل ثالث لتبييض األموال 

  :أنواع 
                                                             

أن األموال غري املشروعة قد تكون متحصلة من اجلرمية بشكل مباشر، مثل أموال بيع املخدرات، أو   ـ )1(
   .بشكل غري مباشر كما لو حولت أو بدلت إىل مقتنيات كاللوحات الفنية

جرائم غسل األموال يف التشريعني اإلمارايت واملصري، رسالة  : )محد حممد سيفأ(العليلي : أنظر              
 .46، ص 2007مقدمة للحصول على درجة املاجستري يف القانون، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 
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أموال انصبت عليها اجلرمية األصلية، فهنا املال حمل التبييض هو ذاته املال  - 
الذي وقعت عليه اجلرمية األصلية، مثال ذلك سرقة أموال مث القيام 

 .بتبييضها
األصلية، وهنا ال يهم أموال حتل حمل األموال اليت وقعت عليها اجلرمية  - 

النظر إىل مرتكب اجلرمية األصلية أو مرتكب جرمية تبييض األموال، ومثال 
ذلك استبدال أموال اجلرمية املتجسدة يف شكل عملة وطنية إىل عملة 

 .أجنبية حيصل ا فعل التبييض
أموال حيصل عليها بسبب األموال اليت وقعت عليها اجلرمية األصلية، أي  - 

غري مباشرة للجرمية األصلية ومثال ذلك الفوائد املتحصلة من  تكون نتائج
كاستثمار أموال متحصلة من سرقة أو جمرد وضعها يف  ،جرمية أصلية

 .حساب بنكي 
أن املشرع قد استعمل مصطلح  05/01ويالحظ من خالل القانون رقم 

ا الوارد أو عبارة عائدات جناية أو جنحة، يف كل مرة من املادة الثانية منه، وكذ
تشمل العائدات  اإلجراميةيعين أن العائدات  مكرر، وهو ما 389يف نص املادة 

  .احملصل عليها من جناية أو جنحة
 05/01من قانون رقم  20/1وهو ما ميكن استنتاجه كذلك من نص املادة 

املتعلق بالوقاية من تبييض  15/06من القانون رقم  09املعدلة مبوجب نص املادة 
ومكافحتهما، املتعلقة بالتبليغ الذي يتمحور حول  اإلرهاباألموال ومتويل 

  :جناية أو جنحة واليت تنص على أنه
اجلزائية،  اإلجراءاتمن قانون  32بأحكام املادة   اإلخاللدون " .... 

أعاله،  19ة يتعني على كل  األشخاص الطبيعيني واملعنويني املذكورين يف املاد
اهليئة املخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أا متحصلة من جناية أو  إبالغ
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جنحة السيما اجلرمية املنظمة أو املتاجرة باملخدرات واملؤثرات العقلية أو يبدو 
  ." اإلرهابأا موجهة لتمويل 

يستنتج من هذه املادة تعدد مصادر األموال القذرة، والواقع أن تعدد 
تعدد األفعال القذرة، مما يصعب مهمة اهليئات  إالصادرها ال يعكس يف احلقيقة م

  .املتخصصة يف الكشف عن هذه اجلرمية
وبالنظر ملوضوع مصادر األموال غري املشروعة من زاوية ارتباطها 
بعمليات تبييض األموال، فان بعض املتخصصني أشاروا إىل معظم األموال 

  .وال ناشئة عن مصادر غري مشروعةاملبيضة حول العامل هي أم
أن من أهم مصادر األموال القذرة،  ،فقد جاء يف تقرير القايف الثامن
الغش املصريف واالستعمال االحتيايل  :ريب املخدرات واجلرائم املالية منها

االحتيايل، االختالس، التهريب، الكحول،  اإلفالس لبطاقات االئتمان أو الدفع،
  .اخل....سلحة، الدعارة، سرقة السيارات، اخلطف التبغ، ريب األ

وبالتايل ميكن تقسيم عمليات تبييض األموال القذرة إىل مصادر رئيسية، 
تتمثل يف املصادر املتعلقة باألعمال املصرفية واملصادر املتعلقة باملخدرات 

  .والسياسي اإلداريواملصادر املتعلقة بالفساد  واإلجرام
ئري قد ركز على األعمال اليت تشكل عملية من لذا فان املشرع اجلزا

عمليات تبييض األموال، وحتديد التقنيات اليت تساعد على مكافحة هذه 
بدال من مصطلح " تبييض األموال " الظاهرة، مع األخذ بعني االعتبار مصطلح 

الذي كان مقترحا يف املشروع التمهيدي املقدم من "  اإلجراميةغسل العائدات "
كل ذريعة من  وإزالةومة وحماولة جتفيف مصادرها والوقاية منها طرف احلك

  .التبييض مبا فيها السر املهين والسر البنكي شأا أن ختفي مصدر
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، فهي من اجلرائم )1(تتسم جرمية تبييض األموال بطبيعة قانونية خاصة 
اليت تندرج ضمن القوانني االقتصادية يف البلدان اليت هلا هذا النوع من االقتصادية 

، وال خالف حول اعتبارها )3(، ومن جرائم األموال يف غريها)2(القوانني
اقتصادية، انطالقا مما هو مستقر عليه حول مفهوم اجلرمية االقتصادية ذاا، 

ات اليت تتم ا غالبا ما تكون ولكثرة ارتباطها بالبنوك واملؤسسات املالية، فالعملي
وفضال عن كون جرمية تبييض األموال متس  )الفرع األول(عمليات بنكية 

بالسياسة االقتصادية للدولة، فإا أيضا متتد وتتعدى يف عناصرها ويف آثارها 
ومت عقد اتفاقيات  لذلك تزايد االهتمام العاملي ا، ،حدود الدولة الواحدة
وضع قواعد للتعاون الدويل من أجل مواجهتها، وهذا ما  ومؤمترات عديدة قصد
  .)الفرع الثاين(يعكس طابعها الدويل 

 
 

يتسع مفهوم اجلرمية االقتصادية ليشمل كل جرمية تضر بأمن وسالمة 
عن كل  ومصاحل االقتصاد الوطين ومؤسساته التجارية، النقدية واملالية، فهي تعرب

                                                             

القانون اجلنائي، من تنأى الدراسة عن البحث يف الطبيعة القانونية جلرمية تبييض األموال من منظور  ـ )1(
حيث اعتبارها من جرائم اخلطر أو من جرائم الضرر، وهل هي من اجلرائم املستمرة أم الوقتية، أم 
هل هي من جرائم السلوك أم من جرائم النتيجة، إىل البحث يف طبيعتها اخلاصة اليت متيزها عن 

ة الرامية إىل إسهام البنوك يف واليت أدت إىل ميالد القواعد القانونية اخلاص ،غريها من اجلرائم
 .التصدي هلذه اجلرمية

، دراسة مقارنة، ضة األموالالقواعد املوضوعية واإلجرائية جلرمية غسل  : )عادل حممد (السيوي   ـ )2(
 .35ص  ،2008 مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،

السابق اإلشارة إليه، والذي أدرج مبوجبه  04/15وهو ما أخذ به املشرع اجلزائري مبوجب القانون رقم  ـ )3(
اجلنايات واجلنح  "األحكام ارمة لتبييض األموال ضمن أحكام قانون العقوبات يف الفصل املعنون 

  ".  ضد األموال
 .من القانون املذكور، مرجع سابق 11املادة : أنظر             
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سلوك مادي خمالف لألحكام القانونية والتنظيمات الصادرة لتحقيق سياسات 
  .)1(الدولة من الناحية االقتصادية

فعل أو امتناع ضار له مظهر  ":  اجلرائم االقتصادية بأا وتعرف
خارجي خيل بالنظام االقتصادي واالئتماين للدولة وبأهداف سياساا 

ويفرض عليه عقابا يأتيه إنسان أهل لتحمل  االقتصادية، حيضره القانون
  .)2("املسؤولية اجلنائية

وعلى هذا األساس، واعتبارا أن اجلرمية االقتصادية سلوك خمالف للقوانني 
اليت تنظم وحتكم النشاط االقتصادي، فقد أسبغ البعض على جرمية تبييض 

عمليات تبييض ، على اعتبار أن غالبية )3(األموال الطبيعة االقتصادية اخلطرة
األموال تتم باستغالل قطاعات اقتصادية خمتلفة من جهة، السيما املالية والبنكية 

، ومن جهة ثانية نتيجة لآلثار السلبية )الفقرة األوىل(منها على وجه اخلصوص 
  .)الفقرة الثانية(واخلطرية اليت ترتبها على السياسة االقتصادية للدولة 

 
 

                                                             

أحكام الدعوى اجلنائية يف جرائم غسل األموال، رسالة لنيل درجة  : )سامح إمساعيل(حممدي  ـ )1(
 . 25، ص 2011الدكتوراه يف القانون، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 

، أعمال الندوة العلمية "أهم الظواهر االقتصادية االحنرافة واإلجرامية  " : )حممد حمي الدين( عوض ـ )2(
االقتصادية وأساليب مواجهتها، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، اجلرائم : احلادية واألربعون

يف مربرات اعتبار جرمية تبييض   - 13http://www.nauss.edu.sa/ 3، ص  1998 الرياض،
  : األموال ذات طبيعة اقتصادية، راجع تفصيال

   .72 - 69مرجع سابق، ص ص  : )عزت حممد السيد(العمري ـ              
بالقول أن جرمية تبييض األموال ليست  ،وجتدر اإلشارة إىل أن هناك من يذهب خالف هذا الرأي             

جرمية اقتصادية، حىت و إن كان الغالب أن تتم عرب اآلليات االقتصادية، السيما آليات القطاع 
 .ر على البنوكالبنكي، فحسب هذا الرأي أن اجلرمية قد تتم أيضا من قبل األفراد بدون املرو

املسؤولية اجلنائية للهيئة االعتبارية عن جرمية غسل األموال يف القانون  : )مصطفى حممد زكي(احلافظ  ـ )3(
، 2011السوري واملقارن، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف القانون، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 

 .473ص 
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إن ضخامة األموال اليت جينيها املبيضون من جرائمهم، السيما تلك 
املتأتية من االجتار غري املشروع يف املخدرات، تدفعهم بالضرورة إىل حماولة 
استخدام املشاريع االقتصادية الشرعية لغرض إخفاء الطبيعة احلقيقية لتلك 

قطاع اقتصادي قابال الجتذاب أحجام كبرية منها، األموال، وبذلك يصبح كل 
   .ومعرضا بالتايل لعمليات تبييض هذه األموال

تتعدد وتتنوع اآلليات االقتصادية اليت يتم استغالهلا يف إمتام تلك 
العمليات، حبسب الظروف احمليطة بكل عملية وطبيعتها اليت تتغري من مكان 

ملستمر هلذه اآلليات املتواكب مع آلخر ومن زمان آلخر، فضال عن التطور ا
   .التطور التكنولوجي املتسارع

ومن مث ال ميكن حصر كل اآلليات اليت يتم اللجوء إليها، وتكفي اإلشارة 
فقط إىل البعض منها، قصد فهم كيفية استهداف تبييض األموال لالقتصاد، 

   .وبالتايل اإلخالل بالتنظيمات اليت تؤطر نشاطاته
 

يعد القطاع البنكي من أكثر القطاعات االقتصادية استهدافا من قبل 
الغالب أن متر عمليات تبييض األموال واملبيضني، ومن أهم القنوات املفضلة هلم، 

، عرب البنوك )1(اإليداع، التمويه، أو الدمج ،على األقل يف إحدى مراحلها
   .اإلضفاء الطابع الشرعي عليه

                                                             

أعاله جانب من الصواب، إال أنه من منظور هذه الدارسة اليت تعىن وان كان لكال الرأيني املشار إليهما  ـ )1(
ببحث أثر السرية املصرفية على مكافحة جرائم تبييض األموال، فال شك من اعتبار جرمية تبييض 

 .األموال اليت ترتكب عرب البنوك ذات طابع اقتصادي ألن العمليات اليت تتم ا هي عمليات بنكية
ن القول أنه حىت جرمية تبييض األموال اليت ترتكب خارج القطاع البنكي بل وأكثر من هذا ميك

وخارج القطاع االقتصادي ككل، هي كذلك جرمية ذات طابع اقتصادي ألنه حىت و إن كانت ال 
ترتكب بآليات اقتصادية لكن آثارها متس بالسياسة االقتصادية للدولة وقد متس باالستقرار 

 .اوزت هذه اجلرمية احلدود الوطنية للدولة الواحدةاالقتصادي العاملي إذا ما جت
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ترجع األسباب اليت تشجع على كثرة اللجوء إىل مثل هذه املؤسسات 
أساسا إىل توفرها على أدوات بنكية متنوعة، تتسم بالتشابك، التعقيد الفين 

باإلضافة إىل السرية البنكية . والسرعة يف اإلجناز، مما يصعب من أمر اكتشافها
   .وما توفره من غطاء هلذه العمليات

ك األكثر استهدافا، إال أنه لوحظ مؤخرا اجتاه حنو تبييض وإن كانت البنو
األموال لدى املؤسسات املالية غري البنكية، عن طريق استغالل خدمات القطاع 
املايل، نتيجة لكون البنوك من املؤسسات األكثر تنظيما من قبل املشرع واألكثر 

الرقابية والتمكن من ، ولذلك وقصد اإلفالت من تلك القيود )1(خضوعا للرقابة
تبييض األموال غري املشروعة، يتم اللجوء إىل سوق األوراق املالية نظرا لسرعة 
دوران ر أس املال وعدم وجود الضوابط الكفيلة للحد من هذه اجلرمية يف هذا 

  .اال
ويتم تبييض األموال من خالل سوق األوراق املالية بقيام اجلاين بإجراء 

طريق الشركات العاملة يف ذلك اال، دف إدخال عمليات مالية، عن 
األموال غري املشروعة إىل حركة التداول املشروعة لرأس املال، مما يؤدي إىل 
اندماجها يف حركة التعامل يف البورصة وبالتايل متلك أسهم وسندات الشركات 

عة يف سوق املقيدة ألوراقها املالية يف البورصة، وتندمج بذلك األموال غري املشرو
  .)2(ومعرفة مصدرها األوراق املالية مما يصعب أمر تتبعها 

هذا وميكن أن تتم عملية تبييض األموال أيضا من خالل شركات 
، كأن يقوم املبيض بشراء وثائق )3(التأمني، عن طر يق استخدام عدة أساليب

                                                             
(1) -  GAFI, Rapport 1996-1997 sur les typologies du blanchiment de l’argent, Février 1997, 

p 07.    http://www.fatf-gafi.org/.  
ضوابط مكافحة تبييض األموال يف سوق األوراق املالية، دار النهضة  : )حممود موسى  (عصام حنفي ـ )2(

 .03، ص  2007العربية، القاهرة، 

الحظت جمموعة العمل املايل االجتاه املتزايد حنو استخدام خمتلف خدمات التأمني من أجل تبييض  ـ )3(
  :األموال، و للوقوف على ذلك تفصيال راجع 

GAFI, Rapport du GAFI- VII sur les typologies de blanchiment de l’argent,  
28 Juin  1996, p 07.                                             http://www.fatf-gafi.org/ . 



 

 

45 
 

من وكالء شركات التأمني،  ـ باألموال غري املشروعة ـ تأمني ذات قيمة عالية
القانونية إللغاء الوثيقة، ومن مث حيصل على  مث يعيد إلغائها خبصم خالل الفترة

  .)1(شيك من شركة التأمني، يضفي به الصفة املشروعة على تلك األموال
 

قد يلجأ مبيضو األموال أيضا من أجل إخفاء املصدر اإلجرامي ألمواهلم 
وإظهارها على أا ناجتة عن أنشطة مشروعة إىل استغالل بعض األنشطة 

   .التجارية القائمة أو إنشاء أنشطة أخرى هلذا الغرض
 

أكثر األشكال بساطة لتبييض األموال غري املشروعة، هي تلك القائمة 
ك الناجتة عن نشاط اقتصادي على دمج أموال ذات مصدر إجرامي مع تل

مشروع، حبيث خيتلط املصدرين إىل درجة الوصول إىل عدم التفرقة بينهما، ويتم 
هذا األمر باللجوء إىل اختيار نشاط جتاري يضمن السيولة النقدية ويكون من 

  .الصعب فرض أي رقابة عليه من الناحية العملية 
النقود السائلة تصلح ألن  فكل األعمال التجارية اليت تدر مبالغ هامة من

تكون حمال لعملية التبييض، حيث يتم إضافة إىل رقم األعمال املنتظم مبالغ مالية 
ذات مصدر غري مشروع، وتندمج بذلك هذه األخرية باألموال املشروعة 

  .تدرجييا
إقامة املطاعم،  ،ومن أمثلة األنشطة التجارية املولدة للسيولة النقدية

شركات السياحة، بيع السيارات، وماكينات الغسيل املالهي الليلية، 
اخل، حيث أنه من السهل ضخ ودمج أموال ذات مصدر غري  ...األوتوماتيكية،

  .)2(مشروع مبداخيل تلك األنشطة لعدم ثبات حجم مداخيلها احلقيقية
                                                             

اجلوانب االقتصادية واالجتماعية لغسل األموال، دراسة حتليلية مع  : )مجال حممد(السقا اللوزي  ـ )1(
التطبيق على االقتصاد املصري، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة 

  .105،ص  2007املنصورة، مصر، 
(2) -  CHRISTINE (Marie) :  DUPUIS – DANONE, Finance criminelle, 2ème édition revue 

et augmentée, PUF, Paris, 2004, pP  66 - 67. 
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استغالل قانون باإلضافة إىل ما تقدم، قد يلجأ مبيضو األموال إىل 
، كإنشاء شركات خصيصا هلذا )1(الشركات بانتهاج عدة طرق وكيفيات

الغرض، أو استغالل شركات موجودة متارس نشاطا جتاريا مشروعا، وغالبا ما 
   .الومهية وشركات الواجهة ،تستخدم يف عمليات التبييض نوعان من الشركات

شركات خيالية ال فالشركات الومهية، ومن خالل تسميتها يتضح أا 
وظيفة هلا إال امتصاص األموال غري املشروعة وإخفاء مصدرها وطبيعتها احلقيقية 
فهي تؤسس فعال ولكنها ال تزاول النشاطات احلقيقية املنصوص عليها يف 
عقودها التأسيسية، إذ هي جمرد واجهة لتبييض األموال غري املشروعة من خالل 

لتجاري لفتح حسابات بنكية لدى البنوك وإجراء استخدام ذمتها املالية وامسها ا
التحويالت وريب األموال للخارج، ويكمن سر جاذبية هذا النوع من 
الشركات للمبيضني يف ميزة إخفاء هوية املستفيد احلقيقي حىت يف مواجهة 

  .)2(السلطات القضائية
أما شركات الواجهة، فهي تلك اليت هلا نشاط اقتصادي مشروع 

  .)3(وتستخدمه كغطاء ألنشطتها غري املشروعة ومنها تبييض األموالوحقيقي، 
كما يلجأ مبيضو األموال أيضا إىل شراء بعض الشركات اخلاسرة، أو 

اخل، مث يتم دعمها ماليا ...املفلسة مثل الفنادق، شركات الصرافة، املطاعم،
                                                             

   .ألكثر تفصيل حول كيفية استغالل الشركات يف تبييض األموال ـ )1(
 . 476 – 474مرجع سابق، ص  : )حممد زكي(  احلافظ مصطفى : أنظر        

(2) - CHRISTINE (Marie)  :  DUPUIS – DANONE, op cit, pp  188 – 189 . 
   :يف املعىن ذاته أنظر

   .13مرجع سابق، ص  : )حممد عبد اللطيف(عبد العال  ـ
املدلول العام  ،جرمية غسيل األموال  : )ايناس حممد( و قطيشات ) أروى فايز(الفاعوري  ـ

   . 81ص  دراسة مقارنة ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ،  والطبيعة القانونية،
(3) -  ZAHER (Ahmed – Farouk) : Le blanchiment de l’argent et la recherche des produits 

de l’infraction, Thèse pour l’obtention le grade de docteur en droit, 
Université de Nantes, 2001, P  52 . 
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ىت لتتحول إىل شركات ناجحة، وذلك من أجل تضخيم إيراداا اإلمجالية ح
  . يتسىن إضافة األموال غري املشروعة إليها

وحترص هذه الشركات على سداد التزاماا الضريبية أوال بأول إلثبات 
لتصبح بعد فترة  )1(جدية معامالا وعدم إثارة الشبهات حول ثرواا املفاجئة

من أعظم الشركات الناجحة، أرباحها مشكلة من األموال غري املشروعة حمل 
   .التبييض

 

ض ـترتبط باستخدام األنشطة التجارية املشروعة يف عمليات تبيي
ر ــاألموال حتمية االستعانة ببعض األساليب غري املشروعة، للتوصل إىل تربي

ة ـتزوير الوثائق احملاسبي: ومن الوسائل املستخدمة هلذا الغرض. حماسيب مقبول
اليت تظهر يف احلساب  للمشروع مع املبالغ املاليةمن أجل إظهار ازدهار ومهي 

  .)2(الدائن له
ومن أمثلة التالعب يف األنشطة التجارية أيضا، اللجوء إىل أسلوب 
الفواتري املزورة عند إمتام صفقة معينة، ويعد أسلوب الفواتري املضخمة من أكثر 

اوز قيمتها األساليب شيوعا، حيث يقوم املشتري لسلعة معينة بدفع مثن هلا جي
احلقيقية، والفرق بني املبلغ املثبت يف الفاتورة والقيمة التجارية للسلعة املشتراة 
خمصوما منها العمولة اليت تقاضها الوسيط يف العملية يعترب من املبالغ اليت مت 
تبييضها، ويفترض يف ذلك بطبيعة احلال تواطؤ بني املشترين والبائعني على إجراء 

  .)3(هذا التالعب

                                                             

كيفية  ـ آثارها ـأبعادها  ـاجلرمية البيضاء :  غسيل األموال يف مصر والعامل : )عبد العظيم(محدي  ـ )1(
 .38، ص 1997مكافحتها، أكادميية السادات للعلوم اإلدارية، طنطا، مصر، 

 .106مرجع سابق، ص  :) مجال حممد (السقا اللوزي  ـ )2(

 . 51مرجع سابق، ص  : )حممود(كبيش  ـ )3(
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كما ميكن استخدام فواتري مزورة بصفة كلية، عن طريق مثال عمليات 
حيث يقوم صاحب األموال غري املشروعة بإنشاء أو  ،)1(االسترياد والتصدير

شراء شركة أو حمل جتار ي يف البلد الذي مت فيه مجع تلك األموال، مث يقوم 
  .تلك األموال فيهابشراء شركة أخرى أو إنشائها يف البلد الذي يرغب يف إيداع 

وعملية التبييض يف هذه احلالة تتمثل يف شراء وبيع السلع واخلدمات عن 
طريق عمليات صورية، حيث يشتري املبيض لألموال سلعا من الشركة اليت يراد 
حتويل األموال إليها وذلك بإرسال فواتري مزورة كلية، فيكون إمجايل املبلغ 

  . )2(املدفوع هو املال املبيض
 

 

تؤثر جرمية تبييض األموال على استقرار األمن االقتصادي ألي دولة، 
فإضفاء الطابع الشرعي على أموال ذات مصدر غري مشروع، تكون له آثار 

   :نواحي االقتصاد، ومنهاوسلبية على خمتلف قطاعات ووخيمة 
 

من شأن القيام بعمليات تبييض األموال عرب القطاعني املايل والبنكي أن 
يهدد استقرارمها، نتيجة لتعرض املؤسسات املالية والبنكية ملخاطر فقدان الثقة 

   .والسمعة، وما لذلك من تبعات
                                                             

االسترياد والتصدير، من بني أهم األساليب الفنية اليت يعد أسلوب الفواتري املزورة يف جمال عمليات  ـ )1(
أصبح يلجأ إليها املبيضون يف الدول التابعة ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، وهو ما أشارت 

 :إليه جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف تقرريها التاليني 
  .04ص  ،مرجع سابق، 2010...ومتويل اإلرهابمؤشرات واجتاهات غسل األموال  ـ
 ، مؤشرات واجتاهات غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ـ              

 http://www.menafatf.org/                                 . 08ص 2013 ماي، 2013حتديث 
عمليات غسل األموال آليات مكافحتها، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  : )حممد علي (العريان  ـ )2(

 .50 ، ص2005اإلسكندرية، 
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البورصات اليت تستقبل األموال كما قد تؤدي تلك العمليات إىل ايار 
غري املشروعة نتيجة للبيع املفاجئ لألوراق املالية الذي يترتب عليه حدوث 

  .)1(اخنفاض حاد يف أسعار األسهم
 

  :تؤثر عمليات تبييض األموال على الدخل الوطين حجما وتوزيعا 
 

إن األموال اليت تتحول إىل العصابات اإلجرامية ومنظماا تكون أصال 
مقتطعة من الدخل الوطين متأتية من مصادر مشروعة، لكن الكيفية اليت ا 
وصلت إىل العصابات اإلجرامية جتعلها أموال غري مشروعة، وبالتايل تلجأ هذه 

لغرض إضفاء الصفة املشروعة عليها  ارج البالد العصابات إىل حتويلها خ
، وهذا ما حيرم الدولة اليت حتققت فيها هذه األموال من العوائد )2(بتبييضها

اإلجيابية اليت كان ميكن احلصول عليها لو مت تشغيلها داخل إقليم الدولة، وما 
وينتج عن ذلك  ،)3(يرتبط بذلك من تشغيل العمالة وزيادة املعروض السلعي

حرمان االقتصاد الوطين من استثمار تلك األموال يف املشروعات اإلنتاجية وهو 
  .)4(ما يؤدي حتما إىل نقص يف الدخل الوطين

                                                             

   .21، ص 2007مكافحة عمليات غسل األموال، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  : )مسري(اخلطيب  ـ )1(
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تؤثر عمليات تبييض األموال على توزيع الدخل الوطين، بسبب حصول 
على أموال غري مشروعة، هي يف األصل ألفراد  ـ املبيضون ـبعض أفراد اتمع 

آخرين يف اتمع وهم الفئة املنتجة، وبذلك حيدث حتول للدخل من فئات منتجة 
حتصل على دخول مشروعة إىل فئات غري منتجة حتصل على دخول غري 
مشروعة، األمر الذي يهدد املراكز االقتصادية النسبية ملكتسيب الدخول يف 

نوع من التوزيع العشوائي للدخل الوطين، ويصاحبه اتساع اتمع، وحيدث 
  .)1(الفجوة بني األغنياء والفقراء يف اتمع

 

إن تبييض األموال غري املشروعة يؤثر سلبا على االدخار احمللي وعلى 
املراد تبييضها، أموال  االستثمار، فكما مت بيانه سابقا، تعد األموال غري املشروعة

مستقطعة من الدخل الوطين، يف حاالت كثرية يتم تبييضها بتحويلها عرب البنوك 
إىل اخلارج، ويترتب عن ذلك  نقص يف حجم الدخل الوطين وهو ما يؤدي 

  .)2(بالتايل إىل عجز املدخرات احمللية عن الوفاء باحتياجات االستثمار
وحىت ولو مت تبييض األموال غري املشروعة عينيا، فإن ذلك يؤثر على  

حجم االدخار احمللي، فعادة ما يتم استخدام تلك األموال يف ااالت 
هذا واالستهالكية، كشراء الذهب، التحف الفنية، أو املضاربة يف العقارات، 

الت اليت تعود بالنفع يعين اجتاه األموال إىل استهالك تريف دون استثمارها يف اا
على االقتصاد الوطين، لذلك تعرف بأا أموال عقيمة، لكوا ال حتقق زيادة يف 

                                                             

جرمية غسل األموال يف التشريع القطري، دراسة مقارنة، رسالة  : )منصور بن ناصر حممد (القحطاين  ـ )1(
 .65، ص 2008مقدمة لنيل درجة املاجستري يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 

غسيل األموال، آليات اتمع يف التصدي لظاهرة غسيل األموال، دار احلامد للنشر  : )بابكر (الشيخ  ـ )2(
 . 64، ص 2003والتوزيع، عمان، 
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االدخار احمللي مما يؤدي إىل عجز احلكومات عن متويل براجمها االستثمارية ويقل 
  .)1(التشغيل، وبالتايل يقل معدل النمو االقتصادي

 

غالبا ما تقوم عمليات تبييض األموال على حتويل األموال غري املشروعة 
إىل اخلارج، إما دف استثمارها هناك أو إليداعها يف البنوك األجنبية، وتترتب 
على ذلك آثار اقتصادية سلبية على قيمة العملة الوطنية، فعملية التحويل هذه 

جنبية اليت يتم حتويل األموال املهربة تؤدي إىل زيادة الطلب على العمالت األ
إليها، مقابل زيادة يف عرض العملة الوطنية، وال شك أن النتيجة احلتمية لذلك 

  .)2(هو اخنفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية
ومن ناحية أخرى، يف حالة اللجوء إىل تبييض األموال العيين، فإن 

املختلفة، وينتج عن ذلك اخنفاض الطلب على النقود األموال ستتجه إىل السلع 
الذي يؤدي بدوره إىل اخنفاض سعر الفائدة على الودائع، وهو ما سيدفع حتما 
األفراد إىل االحتفاظ بودائعهم يف الدول األجنبية، وحيدث بالتايل هروب 
مشروع لرؤوس األموال، ويعين ذلك زيادة يف عرض العملة الوطنية والطلب 

  .)3(لعمالت األجنبية، وبالنتيجة اخنفاض قيمة العملة الوطنيةعلى ا
  

                                                             

 . 49 - 48مرجع سابق، ص ص : )صاحل الدين حسن(السيسي  ـ )1(

مكافحة غسيل األموال، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، املنصورة، مصر،  : )إبراهيم(سيد أمحد  ـ )2(
   .32، ص 2009
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غسل األموال بني النظرية والتطبيق، املركز القومي  : )وإبراهيمهشام بشري (  عبد ربه إبراهيم ـ            
 .39، ص 2011لإلصدارات القانونية، القاهرة، 
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تؤدي عمليات تبييض األموال إىل حصول أصحاا على دخول كبرية 
، وعادة ما يقوم )1(دون أن تقابلها زيادة يف إنتاج السلع أو اخلدمات باتمع

التيار االستهالكي العشوائي، ألم من الفئات هؤالء بتوظيف هذه األموال يف 
اليت تتصف بعدم الرشد والعشوائية يف النفاق، وال تقيم وزنا للمنفعة احلدية 
للنقود باملقارنة مع املنفعة احلدية للسلع واخلدمات املعروضة يف األسواق، 
ويترتب على ذلك ارتفاع املستوى العام لألسعار، وحدوث موجات تضخمية 

  .)2(ة بتدهور القوة الشرائية للنقودمصحوب
 

املتاحة يف ظل عدم القدرة  واإلحصاءاتإن ضعف مصداقية البيانات 
على قياس حجم عمليات تبييض األموال يؤدي إىل إضعاف قدرة السلطات على 

، إذ تشكل عمليات تبييض األموال )3(كفاءةتنفيذ السياسات االقتصادية ب
بطبيعتها السرية اقتصادا غري منظور ال ميكن حسابه أو تقديره أو التكهن 
بنتائجه، ويعرض خمتلف العمليات االقتصادية يف البالد للتقلبات الفجائية 

  .)4(املستمرة
يعتمد القائمون على ختطيط وإدارة النظامني املايل والبنكي للدولة يف 

فإذا ما  ،رسم السياسة املالية واالئتمانية على مقدار السيولة املتوفرة لدى البنوك

                                                             

غسيل األموال كإحدى صور اجلرمية املنظمة بني الشريعة والقانون  : )هيثم عبد الرمحن(البقلي  ـ )1(
   .106 ، ص2010املقارن، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .40 مرجع سابق، ص : علي لعشب:  أيضا             

 .56مرجع سابق، ص  : )خالد حامد( مصطفى ـ )2(

 .20مرجع سابق، ص  : )مسري (اخلطيب  ـ )3(

عمليات غسيل األموال، دراسة موجزة وفقا للمنظور اإلسالمي وبعض التشريعات  : )هاين(السبكي  ـ )4(
 .203، ص 2008الدولية والوطنية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 
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كانت السيولة غري معربة بصدق عن حقيقتها، فالسياسة املالية للدولة تتعرض 
  .)1(للخلل ويلحق ذلك باالقتصاد الوطين

 
 

ألصلية بوجه عام، هو ذاته مبيضا املعتاد أن يكون مرتكب اجلرمية ا
لألموال املتحصلة من نشاطه اإلجرامي، خاصة إذا كانت تلك األموال حمدودة 

بإخفاء أو حتويل  ـبنفسه أو حتت رقابته وإشرافه املباشر  ـالقيمة، فيقوم 
عائداته، أو متويه مصدرها اإلجرامي، من خالل حساباته البنكية أو أعماله 

  .)2(احمللي احملدود املشروعة يف حميطه
ومع تزايد أنشطة اجلرمية املنظمة السيما تلك العابرة للحدود الوطنية،  

وتعاظم األرباح املتولدة عنها واليت حيتاج أصحاا إىل إضفاء الصفة املشروعة 
عليها، لالستفادة منها يف إطار من العلن ويف منأى عن اكتشافها من قبل أجهزة 

برز الطابع الدويل املتنامي جلرمية تبييض األموال اليت تتجاوز يف أركاا  ،املتابعة
  .  )الفقرة الثانية(وآثارها احلدود اإلقليمية ألكثر من دولة ) الفقرة األوىل(

 
 

حدود أكثر من دولة  ـ يف أغلب حاالا ـتتعدى جرمية تبييض األموال 
األول، بالنظر إىل أن اجلرمية : واحدة، وتفسري ذلك يعتمد على أحد الوجهني

األصلية اليت تولدت منها األموال حمل التبييض قد ترتكب على إقليم دولة معينة، 
  .بينما أفعال تبييض األموال ترتكب يف إقليم دولة أو عدة دول أخرى 

                                                             

 . 204، ص سابقرجع م : )هاين(السبكي  ـ )1(

 . 12مرجع سابق، ص  : )مصطفى(طاهر  ـ )2(
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وأما الثاين، فبالنظر إىل املراحل اليت تقوم عليها جرمية تبييض األموال، 
فقد تتم مرحلة يف إقليم دولة معينة واألخرى يف ) التوظيف، التمويه والدمج(

فضال عن ذلك، غالبا ما وإقليم دولة ثانية وتكتمل اجلرمية يف إقليم دولة ثالثة، 
من تلك ) 1(كاب كل مرحلةيعهد إىل أشخاص حيملون جنسيات خمتلفة ارت

  .املراحل
ولقد أخذت جرمية تبييض األموال هذا الطابع الدويل، بعدما ارتبطت 

اليت  ،بعصابات اجلرمية املنظمة وعلى وجه التحديد تلك العابرة للحدود الوطنية
شهدت انتشارا واسعا على مستوى دول العامل، وجتاوزت يف أنشطتها اإلجرامية 

إىل شكل جديد من اإلجرام املنظم، مستفيدة من نطاق جغرايف معني، 
  . التكنولوجيا احلديثة يف عبور احلدود، وامتداد اآلثار املترتبة عليها إىل عدة دول 

فقد كان لتفشي ظاهرة اجلرمية املنظمة عرب الدول، األثر البالغ يف بروز 
عصابات  جرمية تبييض األموال العابرة للحدود الوطنية أيضا، اليت تلجأ إليها

اجلرمية املنظمة من أجل إخفاء وطمس املصدر إجرامي لألموال الطائلة اليت جتنيها 
  .)2(من اجلرائم املختلفة

كما ساعد على إضفاء وتنمية الطابع الدويل جلرمية تبييض األموال مجلة 
من املتغريات االقتصادية، خاصة مع ظهور مفهوم العوملة واالجتاه العاملي حنو 

التجارة واملعامالت واملعلومات وإزالة احلواجز التجارية بني الدول، وحترير حرية 
اخلدمات املالية وسهولة انتقال األموال بني الدول املختلفة، وما صاحب ذلك 

، وشيوع أمناط التجارة اإللكترونية )3(من تطور تقين هائل يف وسائل االتصاالت
                                                             

 .16مرجع سابق، ص  : )إبراهيممصطفى (العريب خالد  ـ )1(
، حبوث مؤمتر األعمال "ظاهرة غسيل األموال ومسؤولية البنوك يف مكافحتها  " : )خالد سعد(زغلول  ـ )2(

املصرفية اإللكترونية بني الشريعة والقانون، اجلزء الثالث، كلية الشريعة والقانون وغرفة جتارة 
 /http://slconf.uaeu.ac.ae.                   1365  ص 2003 ماي 12 -10وصناعة ديب، 

، )األردن، مصر، اإلمارات(غسيل األموال عرب األنترنت، دراسة مقارنة بني  : )أمحد مجعة(اخلليلي  ـ )3(
رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجستري يف القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة عمان 

 .28، ص 2006العربية للدراسات العليا، 
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د أمهية عمليات املراسلة البنكية وانتشار وسائل املدفوعات االفتراضية وتزاي
  .)1(بصورة تتعدى قدرة الوسائل الرقابية التقليدية على ضبطها

فيسرت هذه الوسائل حركة تداول أموال العصابات اإلجرامية حمليا 
ودوليا، وخباصة حتويل العائدات اإلجرامية خارج بلدام، صوب البلدان أو 

ة رادعة، أو تبدو فيها آليات اإلشراف األقاليم اليت تفتقر إىل تشريعات جنائي
والرقابة على حركة األموال داخل وعرب حدودها ضعيفة، وهي اليت تعرف باملال 

  .)2(ذات املالية اآلمنة
إذا فأسهمت الثورة التكنولوجية احلديثة يدا بيد مع االجتاه العاملي املتزايد 

الية يف انتشار اجلرمية حنو حترير االقتصاد وتدويل األسواق وحرية املعامالت امل
عامليا ومنها جرائم  تبييض األموال، حيث استفاد املبيضون من تقنيات االتصال 

، إذ تسمح )3(والدقة والسرية يف اقتراف هذه اجلرائم املباشر اليت متتاز بالسرعة 
بإخفاء آثارها، وبالتايل صعوبة تعقبها النعدام األدلة لدقة األداء والتنفيذ، األمر 

ذي جعل البعض يطلق على التكنولوجيا احلديثة تسمية آالت التبييض ال
  .)4(الشيطاين

ومما تقدم بيانه ميكن القول أن جرمية تبييض األموال وبالنظر إىل 
عناصرها، تكتسي الطابع الدويل لعبورها احلدود الوطنية، وينتج عن ذلك نشوء 

العديد من الدول  آثار تكون عابرة للحدود الوطنية أيضا، لتنتشر وتشمل
  .وتسبب بالتايل ديدا القتصاداا

 
 
 

                                                             

 .45مرجع سابق، ص  : )مسري(اخلطيب  ـ )1(

 .15مرجع سابق، ص  : )مصطفى(طاهر  ـ )2(

 .34مرجع سابق، ص  : )إيناس حممد(و قطيشات ) أروى فايز(الفاعوري  ـ )3(

 .1379مرجع سابق، ص  : )خالد سعد(زغلول  ـ )4(
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إن اعتبار اجلرمية األصلية اليت منها تولدت األموال غري املشروعة مرتكبة 
املرور يف بلد معني، واعتبار أن إضفاء الطابع الشرعي على هذه األموال يستلزم 

بعدة عمليات متعاقبة، معقدة، متشابكة وبإجراءات عديدة قد تتم عرب دول 
خمتلفة، يؤدي حتما إىل ترتيب آثار سلبية على مجيع الدول اليت مرت عربها تلك 

   .األموال غري املشروعة
إذ تكون عصابات اجلرائم املنظمة ملزمة بانتهاج وسلوك إجراءات بالغة 

إخفاء املصدر اإلجرامي ألمواهلا الطائلة وغري املشروعة التعقيد، من أجل طمس و
اليت جتنيها من جرائمها املختلفة، ولن يتأتى هلا ذلك إذا ما مت داخل حيز جغرايف 
حمدد يف دولة معينة إلمكانية اكتشافها، وهذا ما جيعلها تلجأ إىل مترير أمواهلا عرب 

  " . اآلمنة امللذات"دول خمتلفة، واللجوء إىل الدول املسماة 
د ـولعل تدفق تلك األموال القذرة إىل مثل هذه الدول لتبييضها قد يزي

من إنتاجها وحجم استثماراا، إال أن آثار ذلك تكون جد وخيمة، ألن مثل 
هذه الدول تتعرض على املستوى الدويل ملوجات من االنتقادات من سائر 

اقتصادها ونظامها البنكي  الدول، اليت ختشى من امتداد آثار تلك اجلرائم إىل
  .بطريق أو بآخر

وباإلضافة إىل تلك االنتقادات، ميكن أن تتعرض هذه الدول موعة من 
العقوبات التجارية، كتجميد أرصدا يف اخلارج، وفرض عقوبات اقتصادية 

  .)1(تطال صادراا ووارداا واالستثمار فيها

                                                             

أحكام القانون  يف ضوء األموالاملسؤولية الدولية عن جرائم غسل  : )نبيل حممد عبد احلليم( عواجه  ـ )1(
 .219 -  217، ص ص 2009 الدويل العام، دار النهضة العربية، القاهرة،



 

 

57 
 

بييض األموال ذات الطابع وبناء على الوقائع واحلقائق، أصبحت جرمية ت
الدويل اخلطر اجلديد احملدق الذي يهدد املصاحل األساسية لألسرة الدولية 

  .، وهو ما يثري بالتايل إشكالية املواجهة والقضاء عليها)1(بأسرها
فمما الشك فيه، أن مكافحة جرمية تبييض األموال دف أساسا إىل  

مهامجة القوى االقتصادية للمنظمات اإلجرامية بصفة عامة، قصد إضعافها عن 
طريق منعها من االستفادة من عائدات أنشطتها اإلجرامية، وإحباط اآلثار الضارة 

  .)2(على هيكل االقتصاد املشروع
مواجهة جرمية تبييض األموال ذات الطابع  لكن مع ذلك، تبقى مسألة

الدويل تعتريها العديد من املعوقات والعقبات، أبرزها اختالف النظم القانونية 
للدول يف التجرمي والعقاب على أفعال التبييض وعلى اجلرائم األصلية ذاا، 
ومدى اعتراف الدولة حمل التبييض بأحكام الدولة الواقع ا اجلرم األصلي، 

الحقة مرتكبه وجتاوز اعتبارات السيادة الوطنية لضبط اجلناة يف سلوك يتعدى وم
احلدود اجلغرافية يبحث معه عن مدى إمكانية تطبيق القانون من حيث 

  .)3(املكان
إذا، وبالنظر إىل الطابع الدويل هلذه اجلرمية، واىل املخاطر املترتبة عليها 

بات  ،مكافحتها وتزايدها وتفاقمها وكذا العراقيل اليت قد تقع حائال يف سبيل
واضحا لدى اتمع الدويل أن التعاون الدويل يف مكافحة جرمية تبييض األموال 

  .أصبح ضرورة حتمية
ولذلك تكاثفت اجلهود الدولية هلذا الغرض، من أجل وضع قواعد 
وآليات تلتزم ا مجيع الدول وختدم أغراض التعاون الدويل يف جمال التصدي 
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م تبييض األموال واألنشطة اإلجرامية اليت يرتكبها اجلناة، ووأد حماوالم جلرائ
  .)1(إلدماج تلك املتحصالت يف آليات األسواق االقتصادية للدول

أسفرت تلك اجلهود عن ميالد مجلة من االتفاقيات الدولية، اليت تعد   
ملنظمة عرب الدول املرتكز األساسي لتعزيز التعاون ومنوه يف جمال مكافحة اجلرمية ا

  .عامة، وجرمية تبييض األموال على وجه اخلصوص
واىل جانب االتفاقيات الدولية، مت إنشاء العديد من اهليئات واملنظمات 
على املستوى الدويل تعىن ذه املسألة، ومن أمهها جمموعة العمل املايل اليت كان 

، )2(بييض األموالاهلدف من إنشائها وضع معايري وتوصيات يف جمال مكافحة ت
تأيت بصيغة مرنة تضع يف اعتبارها صيانة حقوق ومبادئ السيادة اإلقليمية بصورة 
ال تتعارض مع املصلحة العامة للمجتمع الدويل ككل، وتكون بالقدر املمكن 

  .)3(مقبولة لدى األسرة الدولية
ولقد أكدت تلك االتفاقيات الدولية وكذا توصيات جمموعة العمل املايل 

ى أن جرمية تبييض األموال ليست مشكلة فردية م دولة واحدة فحسب، بل عل
م اتمع الدويل برمته، ومن مث فمن املستحيل مكافحة هذا النوع من اجلرائم 
دون تعزيز التعاون الدويل يف ااالت القانونية واملالية والقضائية، إذ ال سبيل 

 من خالل سياسات تتسم بالطابع ملواجهة ظاهرة إجرامية ذات طابع دويل إال
  . )4(الدويل

يف األخري جدير بالتنويه إىل أن جرمية تبييض األموال هي جرمية ذات 
طابع دويل أو بعبارة أخرى ذات بعد دويل، وليست جرمية دولية مبفهوم القانون 
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فالطابع الدويل هلذه اجلرمية املتمثل يف ارتكاب أفعال التبييض يف  ،الدويل العام
أكثر من دولة، وكذا امتداد آثارها لتمس مصاحل دول متعددة ال يؤدي إىل 

فجرمية تبييض األموال اليت ال تتعدى املسؤولية فيها حدود . اعتبارها جرمية دولية
ي إىل اضطراب العالقات فيما مرتكبيها، واليت تظل جرمية أفراد، ارتكاا ال يؤد

بني الدول وال يهدد السلم واألمن الدوليني، فهي ختتلف عن اجلرمية الدولية اليت 
يكفل القانون الدويل اجلنائي بياا والعقاب عليها باسم اتمع الدويل وتتحمل 

   .مسؤوليتها الدولة ومرتكب اجلرمية
جرائم القانون الداخلي  وبالتايل ميكن اعتبار جرمية تبييض األموال من

ذات الطابع الدويل واليت تعرف بأا جمموعة اجلرائم اليت تقتضي لظروف خاصة 
ترتبط جبنسية مرتكبيها وبأماكن ارتكاا تعاونا وثيقا فيما بني الدول دف 

  .)1(ضمان منع وقوعها ومعاقبة منفذيها
م عمليات تبييض ومبا أن البنوك تعد من أهم القنوات اليت تستخدم يف إمتا

األموال، إذ غالبا ما متر هذه العمليات يف إحدى مراحلها عرب هذه املؤسسات، 
وذلك ملا تتمتع به هذه األخرية من تشعب يف العمليات البنكية وسرعتها 
وتداخلها، اليت يلجأ املبيضون إىل استخدامها كغطاء لعمليام الرامية إلضفاء 

  .)املبحث األول(اإلجرامي  املصدر الطابع الشرعي على أمواهلم ذات
ومن هذا املنطلق، أضحى من الضروري أن تتجه اجلهود الرامية إىل 
مكافحة هذه العمليات حنو هذه املؤسسات، بتكريس قواعد وإلزامها بالتقيد ا 

  .)املبحث الثاين(يف سبيل منع استخدامها فيها 
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تلعب البنوك دورا أساسيا يف جمال النشاط االقتصادي، فلكوا مركزا 
: النقود، صارت حمورا لالئتمان ومصدرا رئيسيا لتمويل املشروعات  إليداع

فهي تتلقى الودائع النقذية من املدخرين وتقوم بتوزيعها يف صورة قروض 
رات وحتويلها من واعتمادات على املستثمرين، فتعيد بذلك احلياة إىل هذه املدخ

حالة سكون إىل حالة حركة، أي من رأس مال نقدي خامل وعقيم إىل رأس 
   .مال نشيط ومنتج 

ومتثل اخلدمات املصرفية واحدة من أهم اخلدمات اليت يقدمها القطاع 
اخلدمي على مستوى االقتصاد الكلي، فتقوم البنوك اليت منا يف جمال دراستنا، 

وتقوم بأعمال الصرف، كما متنح القروض وتقوم بتلقي ودائع العمالء 
أي ختلقها  مبشروعات استثمارية ضخمة،كما أا قادرة على خلق نقود الودائع،

ومنح  اإلقراضوليس من ودائع لديها، ولذلك اتسعت قدرا على  شيءمن ال 
  .االئتمان على حد بعيد 

ية اليت تتمثل دقاألوىل هي الوظيفة الن: وتقوم البنوك بوظيفتني أساسيتني
يف تزويد اجلماعة بالنقود وتنظيم تداوهلا فيها عن طريق قبول الودائع، والثانية 
هي الوظيفة التمويلية وتتمثل يف رؤوس األموال وتنظيم تداوهلا عن طريق تقدمي 

 .رؤوس األموال للمشروعات 
فطول فترة عملية  وخاصة رأس املال املعد لتأسيس املشروع أو تنميته،

بعد أجل طويل، جيعل من املستحيل  إالوعدم ظهور نتيجتها أو مثرا  نتاجاإل
بغري رأس مال يتم حتديده ملواجهة النفاقات  اإلنتاجعلى املنظم أن يواصل 

اجلارية، كما أن ضخامة رأس املال الالزم ألغلب املشروعات جيعل من املستحيل 
تتدخل البنوك وتقوم  على فرد أو عدة أفراد توفري كل رأس املال، ولذلك
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بدورها التمويلي وتشرف بذلك على عرض رؤوس األموال وعلى توزيعها بني 
  .املشروعات

وتقوم البنوك ذه األنشطة بقصد حتقيق الربح، فهي كمشروعات 
اقتصادية تسعى يف املرتبة األوىل من القيام بكافة العمليات املصرفية إىل حتقيق 

  .أقصى ربح ممكن
  :يات املصرفية، وميكن تصنيفها يف ثالث جمموعات رئيسيةوتتنوع العمل

العمليات الواردة على النقود وتشمل الودائع النقدية والنقل املصريف 
وعقد الصرف، والعمليات الواردة على االئتمان وتشمل االئتمان املباشر وفتح 

 .االعتماد وأخريا العمليات املتعلقة باألوراق التجارية واألوراق املالية
ونظرا لتشعب العمليات املصرفية اليت تقوم ا البنوك، فهي تعد من أهم 
القنوات اليت يتم عن طريقها تبييض األموال غري املشروعة خاصة أن هذه 
العمليات تتميز بالسرعة والتداخل مما جيعل عملية غسل األموال أمرا سهال 

جية احلديثة يف يصعب كشفه، أضف إىل ذلك أا تستخدم األساليب التكنولو
هذا الصدد، سواء كانت تعلم أو ال تعلم مصدر هذه األموال على حنو حتمي، 
فاخلدمات االلكترونية احلديثة ميكن استخدامها بصورة خمالفة للقانون  ألن 

على حنو ما سبق ذكره، مما يصعب  ،أغلب العمليات املصرفية تتم بصورة آلية
  .معه أن ختضع للرقابة واإلشراف من اجلهات املختصة

قد  1994وجدير بالذكر أن مفاوضات جولة أوروجواي املوقعة يف عام 
اهتمت مبوضوع حترير التجارة الدولية يف جمال اخلدمات وخاصة اخلدمات 

احلدود بواسطة بنك يف وضعت هلا بنودا خاصة تتضمن  تقدميها عرب  إذاملالية، 
دولة إىل مستهلك للخدمة يف دولة أخرى، مث تقدمي هذه اخلدمة من خالل 
االستثمار عرب شركات تابعة أو فروع أو وكاالت بواسطة املؤسسات املالية 

  .املقيمة يف دولة أخرى خبالف الدول املضيفة
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 أضف إىل ذلك أن اتساع حركة التجارة واملبادالت الدولية سامهت يف
أو بتعبري أصح وحسب رأيي  حتويل البنوك من جمرد بنوك وطنية إىل بنوك دولية،

إىل شركات دولية النشاط أو شركات عمالقة متارس عملياا املصرفية ليس 
 االندماجفقط داخل حدود الدولة بل على املستوى الدويل خاصة بعد حركة 

 .الواسعة بني البنوك 
 ات صفة دولية، يف كثري من األحيان،فقد أضحت العمليات املصرفية ذ

خاصة مع ازدهار التجارة الدولية، فمنها ما تتجاوز آثاره حدود الدولة الواحدة، 
  .كاالعتمادات املستندية والنقل املصريف وخطابات الضمان والقروض امعة 

كافة هذه األسباب أدت إىل سهولة استخدام البنوك خالل عملياا 
ة والسريعة يف عمليات تبييض األموال، حيث تتدفق من خالهلا املصرفية املتشابك

  .املليارات من الدوالرات دون حتديد أو الكشف مصدر هذه األموال
 اإلراديةدور البنوك الكبري يف املسامهة،  إغفالوبناء على ما تقدم ال ميكن 

 ، يف عمليات تبييض األموال، مما يكون له آثار سلبية علىاإلراديةأو غري 
واالئتمانية يف االقتصاد الوطين ومنه إىل االقتصاد الدويل خاصة  النقديةالسياسة 

أنه يؤدي إىل حرمان بعض قطاعات االقتصاد الوطين من هذه املوارد املالية 
والتأثري على معدالت العائد االقتصادي، أضف إىل ذلك أن االجتاه احلديث حنو 

واسع النطاق بني البنوك،  دماجانتركز ومتركز رأس املال أدى إىل حدوث 
البنوك ذات معدالت الربح املنخفضة، ولذلك حتاول البنوك رفع  وإغالق

معدالت األرباح بكل السبل حىت ولو تغاضت البنوك عن الطرق غري املشروعة 
  ) .مبيضوا األموال(العمالء  إليهااليت يلجأ 

السرية  يلي من الدراسة إىل كيفية اعتبار مبدأ حيث سنتعرض فيما
  .القنوات اهلامة اليت بسببها تتحقق عملية تبييض األموال إحدىاملصرفية 
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اتفق املهتمون بوضع سياسات مكافحة تبييض األموال على اهلدف  إذ
املتوخى من هذا النشاط، املتمثل يف ضخ أموال غري مشروعة املصدر يف خمتلف 

ع الشرعي، وذلك بعد جوانب احلياة االقتصادية للدولة لغرض إسباغها بالطاب
إجراء عدد من العمليات والتصرفات القانونية اليت تقطع الصلة بني تلك األموال 

  .ومصدرها غري املشروع 
وان كان هؤالء قد اتفقوا على أن إمتام عملية تبييض األموال تستوجب 

، إال أم اختلفوا حول )املطلب الثاين(القيام بعدد من األعمال أو التصرفات 
  ) .املطلب األول(الطرق واملراحل اليت تنفذ ا هذه العملية 
  

 

القنوات  إحدىلتبييض األموال بواسطة البنوك خصوصية، فالبنوك 
لكون  الشائعة واملنتشرة اليت يستخدمها مبيضوا األموال للقيام بتلك اجلرائم،

األخرية، ليست جمرد مؤسسات مالية وشركات ضخمة تأخذ البنوك يف اآلونة 
يف ظل العوملة احلديثة شكل الشركات دولية النشاط، بل ويترتب على ذلك 
ازدياد حركة العمليات املصرفية بني البنوك وبعضها البعض يف الداخل واخلارج، 

ة وهذا يسمح بسهولة عمليات تبييض األموال دوليا استغالال للطبيعة املتشعب
  .والدولية للبنوك

ولذلك جند أن مراحل تبييض األموال التقليدية، اليت سيتم بياا يف النقطة 
املوالية، تتم بصورة خمتلفة يف حالة ممارسة تبييض األموال من خالل البنوك 

  .واملؤسسات املالية
حيث يرى أنصار النظرية التقليدية أن عملية تبييض األموال تتم من 

، وعلى عكس ذلك، يرى )الفرع األول(أساسية وحمددة  خالل عدة مراحل
أنصار النظرية احلديثة أن البحث يف عمليات تبييض األموال من الناحية الواقعية، 

  .)الفرع الثاين(أثبت عدم وجود مراحل حتمية 
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تقوم هذه النظرية على أساس أن عملية تبييض األموال متر مبراحل 
متدرجة ومعقدة، فكل مرحلة منها تعترب متهيدا للمراحل الالحقة عليها، وذلك 
حىت يتم الوصول إىل املرحلة األخرية والنهائية، اليت يكون فيها املال قد انقطعت 

  .)1(صلته متاما عن أصله اإلجرامي
وعلى هذا األساس فإن أنصار النظرية التقليدية يذهبون إىل القول أن 

   :األموال تتم عرب ثالث مراحل أساسية هيعملية تبييض 
  .)الفقرة األوىل( اإليداع ـ
 .)الفقرة الثانية(التمويه، واإلدماج  ـ

 
 

 

أوىل املراحل اليت متر ا عملية تبييض األموال،  )2(تعترب مرحلة اإليداع
مصدر غري مشروع هو  فالبحث وإجياد مكان آمن لوضع األموال املتحصلة من

ويسعى املبيضون من خالهلا، إىل التخلص  ،)3(اهلدف املتوخى يف هذه املرحلة

                                                             

 .212مرجع سابق، ص  : )عطية( فياض ـ )1(

   .باملرحلة التمهيدية أو التحضريية للتبييض، أو مرحلة التوظيف:  أيضايعرب البعض عن هذه املرحلة  ـ )2(
دراسة مقارنة، ، اآلثار االقتصادية لعمليات غسل األموال  : )أشرف(سيد  حممود كامل: نظرأ

   .34ص ،  2009رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية احلقوق ، جامعة أسيوط ، مصر ، 
دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر ، غسيل األموال يف القانون اجلنائي  : )مفيد نايف(الدليمي            

 . 36ص ، 2005 والتوزيع ، عمان،

مكافحة غسل األموال، أمهية مكافحة غسل األموال دوليا وحمليا، جرائم غسل  : )عبد الفتاح(سليمان  ـ )3(
مع إشارة إىل قوانني (األموال يف القانون املصري، مكافحة البنوك لعمليات غسل األموال، 

 .150، ص 2008، اإلسكندرية، منشأة املعارف، )السعودية وقطر والكويت
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 )1(املادي من الكميات الضخمة من النقود السائلة املتحصلة من اجلرائم األصلية
على أساس أن بقاء تلك الكميات الكبرية من النقود لديهم يعترب معضلة يف حد 

  :مها )2(ذاا وذلك لسببني على األقل
 .إمكانية تعرض هذه األموال ملخاطر السرقة أو االكتشاف بسهولة -
احتمال إثارة الشكوك حول مشروعية مصدر هذه النقود عند حماولة  -

يل تفادي مثل هذه املشاكل واملخاطر، إنفاق كميات كبرية منها ويف سب
فإنه يتحتم على املبيضني القيام بتدبري عملية إيداع تلك األموال، خاصة 
إذا كان حجمها كبريا يصعب التصرف فيه باإلنفاق دون إثارة شكوك، 

 .أو يصعب إخفائه دون التعرض لالكتشاف
ذاته تعترب من تعد هذه املرحلة أقل املراحل تعقيدا، مع أا ويف الوقت 

   :أهم وأخطر املراحل بالنسبة ملبيضي األموال، وذلك على النحو اآليت بيانه
باعتبارها البداية لعملية التبييض، وا يتمكن املبيضون  ،فهي األقل تعقيدا -

من التخلص من عائدام اإلجرامية، بإدخاهلا يف إحدى آليات النظام 
املؤسسات املالية غري البنكية،  املايل، وقصد إحدى البنوك، أو يف إحدى

مبا يسمح بتحريك هذه األموال بسهولة، متهيدا للدخول يف املرحلة التالية 
، وال حيتاج املبيضون يف سبيل استكماهلا )3(من مراحل تبييض األموال

   .استخدام تقنيات معقدة
خصوصا عندما تتم عن طريق البنوك، ألنه ذه  ،وهي األكثر خطورة -

رج النقود غري املشروعة من نطاق اخلفاء ألول مرة لتدخل املرحلة خت
                                                             

(1) -  JEREZ ( Olivier)  :  op  cit., P  128. 
العوملة املالية وتبييض األموال، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  : )عبد احلكيم مصطفى(الشرقاوي  ـ )2(

  . 31 ، ص2008
(3) -  HAYE-ROSSELL (Pascale) :  Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de 

capitaux, DEFRÉNOIS - l’Extenso Éditions, Paris, 2008, P  16. 
.36مرجع سابق، ص  : )مفيد نايف(الدليمي   

THONY (Jean François) : " Mécanique et géopolitiques du blanchiment de 
l’argent ",  p 74 .                   www.ifri.org/ 
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دائرة التعامل املادي، وتكون عرضة الكتشافها ألن املكان الذي يتم 
اختياره من قبل ارمني للتبييض غالبا ما يكون قريبا من املكان الذي مت 

  .)1(فيه النشاط اإلجرامي الذي تولدت عنه هذه األموال القذرة
وال غري املشروعة يف هذه املرحلة مل ختضع بعد لعمليات كما أن األم

، السيما مع الكميات )2(معقدة، لذلك فإن حتديد طبيعتها احلقيقية يظل ممكنا
، حيث يسهل على األجهزة املعنية )3(اهلائلة من النقد اليت حيوزها مبيضو األموال

، وعلى )4(األموالمبكافحة تبييض األموال االشتباه يف املصدر اإلجرامي هلذه 
وجه اخلصوص يف البلدان اليت تعرف نظام اإلخطار اإللزامي عن اإليداعات 
النقدية اليت تتجاوز حدا معينا، أو مع األنظمة اليت تفرض على البنك اليقظة إزاء 
مثل هذا النوع من العمليات البنكية، األمر الذي جيعل إفالت هذه اإليداعات 

  .)5(مستحيالمن الرقابة البنكية أمرا 
لذلك، وقصد التوصل لتبييض األموال القذرة وتفادي الرقابة البنكية، قد 
خيتار املبيضون اللجوء إىل القنوات األخرى غري البنكية، أو من خالل االعتماد 

اليت تعد من أهم التقنيات املستخدمة وعلى تقنية جتزئة اإليداعات النقدية، 
ويعين متكن املبيضون من إدخال  .البنوكإلدخال األموال غري املشروعة إىل 

األموال غري املشروعة إىل أحد البنوك دون اكتشاف أمرها، إمتام هذه املرحلة 
   .بنجاح لتأيت يف أعقاا املرحلة الثانية

                                                             
(1) -  EL BANNA (Badr N) : La place du Liban dans la répression internationale du 

blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, Thèse pour l’obtention 
du doctorat en droit, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2010, p  17. 

  .35مرجع سابق، ص  : )حممود(كبيش  ـ )2(

مقارنا بكل  2002لسنة  35مكافحة غسيل األموال، طبقا للقانون الكوييت رقم  : )جالل وفاء(حممدين  ـ )3(
 .07، ص 2000من القانون املصري واللبناين واإلمارايت، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 

 .12مرجع سابق، ص  : )حممد عبد اللطيف(عبد العال  ـ )4(

قانون : التشريعات اجلنائية اخلاصة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، الكتاب الثاين : )حسىن(جلندى ا ـ )5(
 . 10، ص 2009، .ن. م. ، د.ن. د. مكافحة جرائم غسل األموال، د



 

 

67 
 

 
 

 

املشروعة املدخلة يف ، إخضاع األموال غري )1(يتم خالل هذه املرحلة
النظام البنكي لسلسلة من العمليات البنكية املتعاقبة واملعقدة، دف قطع صلة 

وبذلك، تسمح هذه املرحلة بإخفاء . )2(األموال عن مصدرها غري املشروع
وطمس املصدر اإلجرامي لألموال موضوع التبييض، وجتعل أمر اكتشافها 

  .)3(مستحيلبواسطة التحقيقات احملتملة شبه 
وتتم هذه املرحلة يف أماكن بعيدة عن املكان األصلي الذي حصلت فيه 

   :األموال، وذلك لسببني ومها
  .إبعاد حصيلة هذه األموال عن املصدر احلقيقي هلا ـ
احملافظة على بقائها يف أمان بعيدة عن أعني اجلهات اليت ترصدها  ـ

 .)4(وتتربص ا
                                                             

  .التعتيم أو التمويه أو الترقيد أو اخللطتسمية التغطية أو :  ويطلق على هذه املرحلة أيضا ـ )1(
السياسة اجلنائية ملواجهة غسيل األموال يف دول جملس التعاون  : )ناصر بن حميا(املطريي :  نظرأ             

أطروحة مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على ، اخلليجي واجتاهات السياسة اجلنائية الدولية
درجة الدكتوراه يف فلسفة العلوم األمنية ، كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم 

 .125ص  ، 2007األمنية ، الرياض ، 
(2) -  ZAHER (Ahmed – Farouk) : op  cit., P  62 . 

ظاهرة غسيل األموال، رسالة ماجستري،  : )خالد مصطفى أمحد عبد الرب(:  أيضا أنظر ـ
 .125  ص، 2008كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 

، 2001دار النهظة العربية، القاهرة  ،ة غسيل األموالالسياسة اجلنائية يف مواجه : )حممد سامي( الشوا ـ )3(
   .126ص 

   :أيضا يف املعىن ذاته أنظر
  .33مرجع سابق، ص  : )عبد احلكيم مصطفى(الشرقاوي  ـ
، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اإلرهابغسل األموال وعالقته مبكافحة  : )ليندا(بن طالب  ـ

 .89، ص 2011، اإلسكندريةاجلديدة، 

 .125مرجع سابق، ص  : )ناصر بن حميا(املطريي  ـ )4(
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غالبا خالل هذه املرحلة باخلدمات اليت تقدمها هذا، ويستعني املبيضون 
، مبعىن أن اللجوء )2(، واليت تعترب كملذات بنكية ومالية أيضا)1(امللذات الضريبية

إليها غالبا ما ال يتم من أجل التخلص من الضرائب فحسب، ولكن إلجراء 
جعل ، وهو اهلدف الذي يرمي إليه املبيضون يف )3(معامالت مالية يف سرية تامة

معامالم املالية مبنأى عن االكتشاف عن طريق حتويل األموال غري املشروعة إىل 
، ليتم حتويلها بعد ذلك إىل بنوك بلدام بعد )4(البنوك املتواجدة يف تلك امللذات

   .أن تصبح ذات مظهر مشروع
                                                             

(1) -  VERNIER ( Éric) : Techniques de blanchiment et moyens de lutte, 2ème édition, 
DUNOD, Paris, 2008, p 47. 

، وعلى غراره، استعمل منتدى االستقرار "املراكز املالية األوفشور "مسيها البنك الدويل للتسوية بـ  ـ )2(
و نظرا لصعوبة وضع تعريف دقيق للمقصود . املايل هذا املصطلح للداللة على املالذات الضريبية

   :شور، عمد هذا املنتدى إىل حتديد بعض اخلصائص املميزة هلا منهاذه املالذات أو املراكز األوف
  .على النشاطات التجارية واالستثمارات ـ أو حىت منعدمة متاما ـتفرض ضرائب منخفضة  ـ
  .تطبق نظام غري مقيد لتسجيل الشركات ـ
  .تعفي املؤسسات املالية واملؤسسات األخرى من التواجد املادي على اإلقليم ـ
  .كما تطبق قوانني تعزز سرية املعامالت املالية ـ
أما جمموعة العمل املايل باعتبارها اهليئة اليت تعىن بوضع معايري وتوصيات يف جمال مكافحة تبييض  ـ

تلك البلدان أو األقاليم غري " األموال على املستوى الدويل، فإا تعرف املالذات الضريبية على أا 
افحة تبييض األموال، حيث تتميز بعدم التعاون يف اإلطار املايل واإلداري املتعاونة يف جمال مك

 .الدويل ومبعاقبة مبيضي األموال
 :  راجع تفصيال للتعرف أكثر على املالذات الضريبية            

- CHAVAGNEUX ( Christian) et PALAN ( Ronan) : Les paradis fiscaux, La 
Découverte, Paris 2006 ;     BOURGAIN (Arnaud) et PIERETTI (Patrice), " Discipliner 
Les Centres Financiers Offshore: Incitation Par La Pression Internationale ". 

 http ://region-developpement.univtln.fr/ ;  
- CHAVAGNEUX (Christian), Murphy ( Richard) et PALAN ( Ronan) :  " Les 

paradis fiscaux : entre évasion fiscales, contournement des règles et inégalités 
mondiales », L'Economie politique, n° 042 - avril 2009. 

 http://www.alternatives-economiques.fr/. 
الفضائح املالية املتمثلة يف تبييض كانت هذه املالذات ومازالت ملجأ لألموال املشبوهة، و العديد من  ـ )3(

  .األموال عرب البنوك واليت جاءت مبساعدة البنوك إمنا كانت عرب هذه املالذات 
           Voir : CHRISTINE (Marie) : DUPUIS – DANONE, op  cit., P  183.        
(4) -  BÈGUE (Guillaume) : " Transferts de fonds et prévention du blanchiment de capitaux 

et du financement du terrorisme ", Revue Banque et Droit, n° 117, 2008, pp09. 
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فضال عن ذلك، تتسم هذه املرحلة بتعدد التقنيات اليت ميكن أن يلجأ 
حبسب اهلدف املتوخى من ارمني، والظروف  ،ضون، حيث تتحددإليها املبي

   .احمليطة بالعملية ذاا، كالبلد الذي يتم فيه التبييض مثال
كما جتدر اإلشارة إىل أن هذه املرحلة قد تتم خارج النظام البنكي، ويف 
حالة ما إذا اختار املبيضون االستعانة ذا النظام إلمتامها، فيمكن استعمال تقنية 

، حبيث يقوم بنك أجنيب بفتح حساب لدى أحد "الدفع من خالل احلساب" 
ء البنك األجنيب إلدارة البنوك احمللية، مثال، ويستخدم هذا احلساب من عمال

نشاطهم املشبوه عن طريق سحب شيكات عليه، أو إيداع األموال فيه، مث نقلها 
  .بعد ذلك إىل البنك األجنيب يف اخلارج

كما ميكن وضع أو إيداع األموال القذرة يف حساب بنكي خارج البالد، 
 ويف نفس الوقت استخدام قيمة احلساب نفسه كضمان للحصول على قرض يف

  .)1(بلد آخر
لكن، تبقى التحويالت االلكترونية لألموال أهم و أبرز التقنيات استعماال 
خالل هذه املرحلة، واليت كانت حمال لعدة دراسات من قبل جمموعة العمل 
املايل، السيما مع االعتماد على األنظمة املستحدثة واملتطورة يف جمال التحويالت 

  .)2(البنكية كاستخدام نظام سويفت
تسمح إذا هذه املرحلة جبعل األموال غري املشروعة مبنأى عن اكتشافها 
من قبل السلطات املكلفة مبكافحة تبييض األموال، السيما وأا املرحلة األكثر 

بالنظر إىل طبيعة العمليات املالية  ـمرحلة اإليداع  ـتعقيدا من املرحلة األوىل 
                                                             

دور البنوك يف مكافحة غسيل األموال، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  : )جالل وفاء(حممدين  ـ )1(
  .14، ص 2001اإلسكندرية، 

 .31 مرجع سابق، ص : )السيد عبد الوهاب(عرفه              
(2) -  HAYE (Pascale) - ROSSELL :  op  cit., P  17 . 
         BÈGUE (Guillaume) : op  cit., P  09.  

 .39مرجع سابق، ص  : )إبراهيم حسن عبد الرحيم حممد(املال :  نظر أيضا يف املعىن ذاتهأ          
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وال، وتعترب بذلك هذه املرحلة األقل إلضفاء الطابع الشرعي على األم املستعملة
   .خطورة بالنسبة للمبيضني، وبتمامها تأيت املرحلة الثالثة

 

تشكل مرحلة اإلدماج أو الدمج تتمة للمراحل السابقة اليت مرت ا 
وهي أكثر املراحل أمانا واألقل  ،األموال غري املشروعة بعد مستويات من التدوير

ألنه يصعب اكتشاف املصدر احلقيقي لألموال املبيضة، خاصة بعد ) 1(خطرا
األخذ بعني االعتبار الفترة الزمنية الطويلة اليت يتطلبها التبييض واليت قد تصل إىل 

  .)2(عدة سنوات
وهي مرحلة االستفادة من الثروة ومن عائد اجلرمية، ومن جناح مبيضي 

خها يف االقتصاد العاملي الرمسي األموال يف إعادة إنتاج هذه األموال وض
الشرعي، وقد تبلغ عصابات تبييض األموال قمة النجاح يف هذه املرحلة من 
خالل إحداث االندماج بني ارم  بشخصيته اجلديدة ومكانته اجلديدة واملال 

  .)3(بوضعه اجلديد وبشرعيته اجلديدة
املشروعة يف القطاع فيتحقق يف هذه املرحلة متام اندماج األموال غري 

االقتصادي املشروع واختالطها باألموال املشروعة، حبيث تبدو مشروعة متاما أو 
  ، ومن الصعوبة مبكان التفريق بني املشروعة)4(ناجتة عن أنشطة اقتصادية مشروعة

                                                             

املد واجلزر بني السرية املصرفية وتبييض األموال، دراسة مقارنة للقوانني اليت حتكم  : )هيام(اجلرد  ـ )1(
 .69، ص 2004السرية املصرفية وتبييض األموال، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 

تبييض األموال، جرمية بال حدود، دراسة مقارنة، املؤسسة احلديثة للكتاب، بريوت،  : )خالد(سليمان  ـ )2(
 . 26، ص 2004

العالج، جمموعة النيل العربية،  –األسباب  ـغسيل األموال، الظاهرة  : )حمسن أمحد(اخلضريي  ـ )3(
 .121ص    ، 2002القاهرة،

القواعد اإلجرائية جلرمية غسل األموال ودور التعاون الدويل  : )خالد بن عبد الرمحن بن حممد(الرباك  ـ )4(
يف مكافحتها، دراسة مقارنة بني القانون املصري ونظام مكافحة غسيل األموال السعودي، رسالة 

  .22 ص، 2011للحصول على درجة املاجستري، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 
، األمواليف مكافحة غسيل  األقوالخنبة  : )عبد اهللا(حسن  سيد: نظر أيضا يف املعىن ذاتهأ ـ              

  .19، ص 2010.القانونية، القاهرة،  لإلصدارات، املركز القومي اإلسالميةدراسة مقارنة بالشريعة 
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  .)1(بعد متام هذه املرحلة منها وغري املشروعة
األخرية، تكون قد فحني تصل األموال غري املشروعة إىل هذه املرحلة 

باألنشطة اإلجرامية  ـأو كادت  ـاصطبغت بالصبغة املشروعة وانقطعت صلتها 
، ومن مث تدخل يف قنوات االقتصاد بطريقة )2(وجودها اليت كانت سببا يف

قانونية، وذلك من خالل استثمارات ونشاطات اقتصادية، وبالتايل إجياد مربر 
  .)3(معقول لتفسري ملكيتها

هذه املرحلة األكثر عالنية من مثيالا، إذ أا تؤمن باملظهر وتعترب 
القانوين السليم والغطاء الشرعي لألموال القذرة، كما أا األكثر خطورة على 
االقتصاد الوطين إذ أنه من الصعوبة مبكان اكتشاف خيوط اجلرمية من قبل 

ستويات من السلطات األمنية، وذلك لكون األموال القذرة قد خضعت لعدة م
  .)4(التدوير وطمست معاملها وأصوهلا املشبوهة

وعلى ضوء التحليل السابق لعملية تبييض األموال من خالل املراحل 
الثالث، يتبني أنه كلما مت التقدم يف املراحل يصبح من الصعب التعرف على 

   .املصدر احلقيقي لألموال حمل التبييض
عرب هذه املراحل الثالثة يف لكن قد يثار التساؤل حول وجوب املرور 

  .كل عملية تبييض األموال؟ 

                                                             

، 2007وم، ــتبييض األموال وجهود املكافحة، العاملية للطباعة والنشر، اخلرط : )أمحد(آدم مهدي  ـ )1(
   .42  ص

أساليب مكافحة جرمية غسل األموال، مطابع  : )عبد احلفيظ(أمين :  أيضا يف املعىن ذاته أنظر ـ         
   .18، ص 2007الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 

  .126مرجع سابق، ص  : )ناصر بن حميا(املطريي  ـ            
 .127مرجع سابق، ص  : )خالد مصطفى أمحد(عبد الرب :  أيضا يف املعىن ذاته أنظر ـ            

(2) -  VERNIER ( Éric) : Techniques de blanchiment… , op  cit., p  51.          
  . 48مرجع سابق، ص  : )عبد احلكيم مصطفى(الشرقاوي  ـ )3(

 .78مرجع سابق، ص  : )نبيل حممد عبد احلليم(عواجه  ـ )4(
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بأن أية عملية تبييض لألموال متر ذه املراحل الثالث، هو قول  إن القول
جبانبه الصواب، إذ يبقى كالما نظريا أكثر من كونه واقعي، هذا ما خلص إليه 

   .أنصار النظرية احلديثة يف نقدهم لرأي أصحاب النظرية التقليدية
 

 

وجهت ألصحاب النظرية التقليدية انتقادات على أساس أن إمتام عملية  
الفقرة (تبييض األموال ال يتم وجوبا عرب املراحل الثالث السالفة البيان أعاله 

لذلك ظهر اجتاه يرى أن عملية تبييض األموال تستخدم فيها أساليب  ،)األوىل
متنوعة ومتعددة، تبعا لتنوع واختالف الظروف احمليطة بإمتام كل عملية، مما 

  .)الفقرة الثانية(يتعني تقسيم عملية التبييض إىل ثالث أنواع رئيسية 
 

 

يرى أنصار االجتاه احلديث، عدم صالحية التقسيم إىل مراحل إلمتام 
عملية تبييض األموال كما ذهب إليه أنصار النظرية التقليدية وعلى رأسهم اجتاه 
جمموعة العمل املايل، اليت أشارت يف تقاريرها إىل أن عملية تبييض األموال متر 

  .)1(اعرب املراحل الثالثة األساسية املذكورة آنف
اك ــفلقد أكد الواقع العملي لعملية تبييض األموال، أنه ليس هن

. مراحل حتمية يتعني أن متر من خالهلا األموال غري املشروعة لكي يتم تبييضها
ع ــوالقول أن مجيع عمليات تبييض األموال متر عرب املراحل الثالثة، يستتب

سواء من حيث  ،األموالالقول بوحدة الظروف يف كل حالة يتم فيها تبييض 
رية، أو ـنوعية األشخاص حائزي هذه األموال، أو من حيث كمية هذه األخ

  من حيث احلاجة اليت ينتظر إشباعها، وأخريا من حيث النظم القانونية اليت جيرى
                                                             

(1) -  GAFI, Rapport du 07 Février 1990 , op  cit., p 12.          
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  .)1(التبييض يف ظلها
لذلك، يرى أصحاب هذه النظرية أن الكيفية اليت يتم ا تبييض األموال 

، )2(منطية يف مجيع احلاالت وإمنا ختتلف حسب اعتبارات متعددة ليست واحدة
   :منها

فالقائمون على  :االعتبارات الشخصية للقائمني على عملية التبييض ـ
التبييض خيتلفون يف ظروفهم الشخصية ويف مصداقيتهم أمام اتمع 

  .والسلطات العامة
بالنسبة لكميات حمدودة فالتبييض قد يتم  :كمية األموال املراد تبييضها ـ 

   .من األموال وقد جيرى على مبالغ تصل إىل مليارات من الدوالرات
إن   :نوع االحتياجات اليت ستوجه األموال حمل التبييض إىل إشباعها ـ

احلاجات اليت تستخدم فيها األموال حمل التبييض تتراوح بني االستهالك 
اجلرائم األصلية اليت  وإنشاء املشروعات االقتصادية أو إعادة متويل

  .أنتجت هذه األموال
فالتبييض قد يتم يف جمتمع تتسم  :القيود القانونية اليت تتضمنها التشريعات ـ

تشريعاته باحلزم يف مواجهة هذه الظاهرة، وقد يتم يف جمتمع منعدم أو 
   .تتضاءل فيه القيود القانونية على حركة األموال

بالضرورة املرور باملراحل الثالث  فعمليات تبييض األموال ال تقتضي
فيمكن أن تتم يف عملية واحدة جتمع بني املراحل الثالث املشار إليها،  ،السابقة

                                                             

اإلطار القانوين جلرمية غسيل األموال، دراسة مقارنة، رسالة للحصول  : )أجمد سعود(قطيفان اخلريشة  ـ )1(
على درجة املاجستري يف القانون والعلوم الشرطية، عمادة الدراسات العليا، جامعة مؤتة، األردن، 

  .24، ص 2004
املكافحة القانونية لغسل األموال يف بعض  : )عادل عبد اجلواد(الكردوسي :  يف املعىن ذاته أنظر              

 .31، ص 2008السعودية، مكتبة اآلداب، القاهرة،  ـاإلمارات  -مصر  الدول العربية،

 .222  - 221  صمرجع سابق، ص  : )عطية(فياض  ـ )2(
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ومثال ذلك، شراء الذهب بالنقود . كما أنه قد تندمج مرحلتان يف عملية واحدة
املتحصلة من اجلرمية، فهذه العملية تشمل توظيفا لألموال غري املشروعة أو تغيريا 

  .)1(لشكلها وإخفاء ملصدرها اإلجرامي واستثمارها
كما ميكن أن متثل املضاربة عن طريق البورصة تغطية ودمج يف آن واحد 
وذلك حسب اللحظة اليت تتم فيها املضاربة والطريقة اليت تسجل ا بني 

   .)2(عمليات مالية أو غري مالية
مالية وجتارية وبالعكس، قد يلجأ مبيضو األموال إىل إجراء عمليات 

متعددة تتسم بدرجة عالية من التعقيد، إلعاقة اكتشاف مصدر تلك األموال، 
  .)3(فعمليات تبييض األموال عديدة ومتنوعة تبعا للمناطق اجلغرافية اليت تتم فيها

مت التبييض مثال، يف إحدى الدول النامية اليت مل تضع بعد قوانني  فإذا
قد يستخدم حائزي األموال، أمواهلم غري صارمة ملكافحة تبييض األموال، ف

املشروعة، كتلك املتأتية من جتارة املخدرات أو من الفساد اإلداري، مباشرة يف 
مشروعات جتارية مثل إنشاء الفنادق واملطاعم مث يعاد استثمار تلك األموال دون 

  .)4(متييز بني مراحل التبييض الثالث
تتم تبعا العتبارات خمتلفة، يرى  وعليه، ملا كانت عمليات تبييض األموال

أنصار االجتاه احلديث أنه يستحسن تقسيم عمليات تبييض األموال تقسيما 
   .ديناميكيا إىل ثالثة أنواع رئيسية

  

                                                             

 . 37مرجع سابق، ص  : )أشرف(سيد كامل  ـ )1(

 . 152مرجع سابق، ص  : )عبد الفتاح(سليمان  ـ )2(

 .37مرجع سابق، ص  : )أشرف(سيد كامل : أنظر ـ )3(

اجلماعات عرب القومية وانتشار اجلرمية املنظمة،  : )رشا حمسن سيد عبد الغين(الطوانيسي :  أنظر ـ )4(
رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العالقات الدولية، كلية التجارة وإدارة األعمال، جامعة 

 . 252، ص 2008حلوان، مصر، 
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تنقسم عمليات تبييض األموال، حسب أنصار النظرية احلديثة، إىل ثالث 
   :وهيأنواع رئيسية، 

  .التبييض البسيط ـ
  .التبييض املدعم ـ
  .والتبييض املتقن ـ

 

يهدف هذا النوع من التبييض إىل حتويل األموال القذرة إىل أموال نظيفة 
   :، لذلك فهو يتميز بأنه)1(خالل فترة قصرية للغاية، وبكميات ليست بكبرية

األموال القذرة إىل أموال تستخدم فيه أقصر الدورات لتحويل  ـ
  .)2(ةنظيف

يتم يف الغالب يف دولة ال توجد ا قيود على عمليات تبييض األموال  ـ
 .)3(ةأو تكون القيود املوجودة ا قليل

تتميز األساليب اليت تستخدم فيه بأا قليلة التعقيد، نظرا ألنه لن تكون  ـ
 .)4(التبييضهناك ضرورة إلدخال خدع عديدة إلمتام عملية 

يلجأ إىل التبييض ذه الطريقة يف احلاالت اليت يقوم فيها اجلاين بعمليات 
حمددة وعرضية، أو ذات أمهية ضئيلة، واليت دف إىل استخدام األموال غري 

                                                             
(1) -  CUTAJAR (Chantal) : " La description du processus de blanchiment ", in : Chantal 

CUTAJAR, (sous la direction de), Le blanchiment des profits illicites, Presse 
Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2000, p 20. 

  .41مرجع سابق، ص  : )حممود(كبيش  ـ )2(

 .262مرجع سابق، ص  : )رشا حمسن سيد عبد الغين(الطوانيسي  :أنظر  ـ )3(

 . 83مرجع سابق، ص  : )عبد احلليمنبيل (عواجه  ـ )4(
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، أو يف استثمار قليل التكلفة، ويف جماالت )1(املشروعة يف اإلنفاق االستهالكي
  .)2(اقتصاد هامشية

اللجوء إىل صاالت ألعاب القمار : )3(هذا النوع كثرية منهاواألمثلة عن 
لتحقيق مكاسب ومهية، أو استثمار األموال القذرة يف أنواع من التجارة اليت 
تدر نقودا سائلة كتجارة السجاد أو األشياء املستعملة، أو جمرد تغيري العملة يف 

   .مكاتب الصرافة
 

النوع، تبييض أموال أكرب حجما من األموال اليت يتم تبييضها يتم يف هذا 
   :وفقا للتبييض البسيط، لذلك فهو يتميز عنه بعدة مميزات منها

يستخدم املبيضون فيه وسائل متويه أكثر تعقيدا من تلك املستعملة يف  ـ
النوع األول، ألنه يكون أوسع نطاقا ويتطلب الدخول يف استثمارات 

 .ومتنوعةكبرية 
يتم يف دول أو أقاليم تفرض قيودا وإجراءات ملكافحة تبييض األموال مما  ـ

يستوجب على املبيضني اختاذ احتياطات شديدة إلمتام عمليتهم 
، لذلك يتعني أن يتوفر يف القائمني عليه قدرا كبريا من )4(بنجاح

 .)5(املصداقية يف نظر اتمع
وء إىل املشروعات الكربى، لذلك يتم هذا النوع من التبييض باللج ـ

يتطلب االستعانة بالعديد من املستشارين والفنيني من أجل تسيري جمموع 
                                                             

  145مرجع سابق، ص  : )خالد حامد(مصطفى  :أنظر ـ )1(
 . 32مرجع سابق، ص  : )عادل عبد اجلواد(الكردوسي : أيضا أنظر                  

 .222مرجع سابق، ص  : )عبد الفتاح(سليمان  :أنظر ـ )2(

  مرجع سابق، ص : )عطية(فياض  :أنظر ـ )3(

 .56مرجع سابق، ص  : )عبد الرمحن السيد(قرمان  : أنظر ـ )4(

 .  83مرجع سابق، ص  : )نبيل عبد احلليم(عواجه  :أنظر ـ )5(
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األنشطة اليت يكون بعضها قد أصبح مشروعا ومرئيا والبعض اآلخر يظل 
   .يف دائرة اخلفاء

أن يكون لدى تاجر املخدرات دخل : )1(ومن أهم أمثلة التبييض املدعم
يف إضفاء الطابع الشرعي عليه، فيقوم يف البداية بعمليات كبري وجيد صعوبة 

تبييض بسيط جلزء من أمواله عن طريق ألعاب القمار الومهية مثال، وجزء آخر 
خيلطه مع عائد أحد املشروعات التجارية الصغرية، والباقي يضمه إىل عائد إجيار 

بتجميع تلك  بعض الشقق اليت قام بشرائها بأمساء أفراد من عائلته، مث يقوم
األموال املتحصلة من مصادر خمتلفة مع األموال املتأتية من اجلرمية، ويستخدمها 
يف عمليات مضاربة عقارية صورية أو يف إنشاء عدد من الشركات وفتح 
حسابات هلا بالبنوك مستعينا يف كل ذلك مبجموعة من رجال القانون واملال 

  .يكونون على بينة من األمر
 

قد ال يكفي اللجوء إىل التبييض البسيط واملدعم من أجل تبييض أموال 
وذلك يف  )2(ذات مصدر غري مشروع، لذلك يستخدم ما يسمى بالتبييض املتقن

   :احلاالت اآلتية
عندما تكون األموال املراد تبييضها أمواال طائلة قد تصل إىل املليارات من  ـ

 .عليها يف فترة وجيزة جداالدوالرات، مت احلصول 
  .عندما تكون هذه األموال موزعة على عدة دول ـ

                                                             

 ص  ، مرجع سابق : )حممود(كبيش : أنظر ـ )1(

إن العمليات املستخدمة للتبييض، تكون متقنة وذلك ألا تقوم على التخطيط لتراكم املال بكميات  ـ )2(
وطائلة تلفت النظر إذا مل يتقن من يقوم بتبييضه وأن يضع يف اعتباره ذلك، وأنه سوف كبرية 

   .يكشف مصدر هذه األموال غري املشروعة
 . 33مرجع سابق، ص  : )عادل عبد اجلواد(الكردوسي :  أنظر ـ            
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وعندما يكون أصحاب هذه األموال منظمات إجرامية كربى لذا، يتم  ـ
االعتماد يف هذا النوع على جمموعة من الشركات التجارية ويف دول 

 التصدير واملقاوالت والطريان والتأمنيوعديدة تباشر أعمال االسترياد 
والبنوك، حبيث يتم نقل األموال بني هذه الشركات بطريقة سريعة وآمنة، 
وباستخدام أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية، وذلك حىت تكون 

  . )1(احملصلة إخفاء مصادر تلك األموال واحليلولة دون تتبع تلك املصادر
أنه من غري املمكن القول بوجود منوذج اقتصادي ثابت  ،يتضح مما سبق

تتم به أية عملية تبييض أموال، ألن هذا النموذج قاصر عن استيعاب التطورات 
  .السريعة املتالحقة لتقنيات تبييض األموال، من جهة 

رتكز أصحاب النظرية احلديثة على األساليب إومن جهة أخرى، 
البسيط، املدعم، : ني أنواع التبييض الثالثاملستخدمة يف التبييض للتمييز ب

واملتقن، غري أنه يالحظ أن مثة صعوبة بالغة يف حصر وحتديد هذه األساليب حىت 
لذلك، فإنه من غري اد الوقوف كثريا عند . توضع حدود فاصلة باألنواع الثالثة

 حتديد مراحل تبييض األموال، لفهم عملية تبييض األموال، إىل التعرف على
خمتلف األساليب أو التقنيات اليت تتم ا هذه العملية، لكن دون االدعاء أن ذلك 

  .من شأنه اإلملام الكامل جبميع هذه التقنيات 
 

 

تتعدد التقنيات واألساليب اليت يلجأ إليها املبيضون من أجل إضفاء 
غري املشروعة، وسيتم التركيز على استعراض تلك الطابع الشرعي على أمواهلم 

  .التقنيات اليت تتم عرب البنوك اتساقا مع املنهج العام هلذه الدراسة 

                                                             

 . 154مرجع سابق، ص  : )عبد الفتاح(سليمان  ـ )1(
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ميكن تقسيم تقنيات تبييض األموال عرب البنوك إىل تقنيات تقليدية، حيث 
 الفرع(يستخدم املبيضون التقنيات البنكية التقليدية كغطاء حمكم لعمليام 

  ).األول
واىل تقنيات حديثة ظهرت مع التطور التكنولوجي والتقين يف جمال العمل 

  . )الفرع الثاين(البنكي، واليت استغلها أيضا املبيضون يف عمليام 
 

 

إعمال تقنية جتزئة : تتمثل التقنيات التقليدية لتبييض األموال عرب البنوك يف
 الفقرة(واللجوء إىل فتح نوعية معينة من احلسابات البنكية اإليداعات النقدية  

  . )الفقرة الثانية(، باإلضافة إىل استخدام عمليات االئتمان البنكي )األوىل
 

 

يواجه أصحاب األموال النقدية الناجتة عن النشاطات اإلجرامية مشاكل 
زينها واالحتفاظ بكميات هائلة منها، لذا حياولون متريرها عرب حقيقية إزاء خت

القنوات املالية املشروعة يف أقصى سرعة ممكنة، معتمدين يف ذلك على عدة 
تقنيات وأدوات يف سبيل إضفاء الطابع الشرعي عليها، والتقنية األكثر شيوعا 

ولعل مرد ذلك  ،)1(كواستعماال من قبل املبيضني هي اإليداع النقدي عرب البنو
يرجع إىل أن غالبية األموال املتحصلة من النشاطات اإلجرامية تكون على شكل 

  .نقود سائلة
ولقد أدركت بعض البلدان دور اإليداع النقدي يف عمليات تبييض 
األموال غري املشروعة، لذلك ويف سبيل احلد من استغالل هذه اخلدمة البنكية 

                                                             
(1) -  Voir : BROYER (Philippe) : L'argent sale dans les réseaux du blanchiment, 

L'Harmattan, 2000, Paris, p140 . 
                      - MATAR ( Rana)  :  op  cit., p 73. 
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إىل فرض مجلة من االلتزامات على عاتق لتمرير مثل هذه العمليات، عمدت 
   :البنوك السيما

االلتزام بإبالء رقابة صارمة على اإليداعات النقدية اهلامة اليت تتجاوز حدا  ـ
  .معينا

التلقائي عنها للسلطات املختصة من أجل التحقق من  باإلخطارالقيام  ـ
 .)1(مصدرها

املبيضون إىل إعمال ومن أجل تفادي ذلك واإلفالت من الرقابة، عمد 
  .)2(تقنية جتزئة اإليداعات النقدية

ومفاد هذه التقنية أن يتوىل املبيضون، وهم يف الغالب عصابات منظمة، 
االستعانة بعدة أشخاص من أجل القيام بعدة إيداعات نقدية لدى وكاالت بنكية 

طلوب تابعة لبنوك خمتلفة، حبيث تكون قيمة اإليداع الواحد ال يتجاوز احلد امل
  .)3(ألعمال الرقابة البنكية عليه

وعلى الرغم من أن هذه التقنية تتطلب توظيف جمموعة كبرية من 
املعاونني، إال أا الزالت مستخدمة على نطاق واسع يف مرحلة إدخال النقود 

  .)4(القذرة يف النظام البنكي
، " Schtroumpf "يطلق على هؤالء األشخاص املعاونني تسمية السنافر

ويتمتع البعض منهم بكفاءة جد مذهلة يف القيام باملهام املسندة إليه، ففي 
                                                             

جدير باإلشارة إىل أن القانون األمريكي يأخذ مبا يعرف بنظام اإلخطار التلقائي، والذي مبقتضاه تلتزم  ـ )1(
البنوك واملؤسسات املالية واألشخاص اخلاضعني حبكم القانون، بإخطار اجلهة املختصة مبعاجلة 
عمليات تبييض األموال جبميع العمليات املالية اليت تتجاوز مبلغا معينا، سواء انصبت على نقود 

   .سائلة، أو استرياد أو تصدير النقد األجنيب، أو حتويل األموال إىل دولة أخرى
 .60مرجع سابق، ص  : )أشرف(سيد كامل : أنظر             

 . 149 صمرجع سابق،  : )خالد حامد(مصطفى  ـ )2(

(3) -  ZAHER (Ahmed - Farouk) : op  cit., pp 48 - 49 . 
  . 48مرجع سابق، ص  : )حممود(كبيش  ـ )4(
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بنكا  88مليون دوالر يف  12.8الواليات املتحدة مثال، قام أحد األشخاص بإيداع 
  .)1(شهرا 18 وذلك يف مدة زمنية مل تتجاوز

وقصد حتسني مردود هذه التقنية، يفضل املبيضون أن يكون هؤالء 
دعني الصغار من ذوي النشاطات املهنية حىت ال يثريون االشتباه، األشخاص املو

كما يكون األمر باملثل عندما يكون هناك تواطؤ من مستخدم يف بنك أو عدة 
بنوك، حيث يتم إجراء التعامل على احلساب البنكي باإليداع والسحب، مث قبل 

يه احلساب يتم بعض األشهر من إجراء الفحص احملاسيب من قبل البنك املفتوح لد
يتم اإلبقاء على مبلغ صغري من األموال والتوقف عن إجراء مثل هذه العمليات 

يف ذلك احلساب، ليظهر بالتايل أن احلساب مل تطرأ عليه أي حركة لألموال 
  .وهو ما ال يثري الشبهة بشأنه 

 
 

ارمون أن اللجوء إىل البلدان اليت تطبق السرية البنكية بشكل أدرك 
مطلق هو السبيل الناجع لتبييض أمواهلم غري املشروعة وإخفاء هويتهم احلقيقة، 
ذلك ألن السرية البنكية تستند على أدوات تساهم يف إخفاء هوية العميل البنكي 

   :واملتمثلة يف احلسابات البنكية
 .سواء املرقمة ـ
 .أو حتت اسم مستعار ـ
 أو جمهولة اهلوي ـ

  

ظهر احلساب املرقم، حوايل الثالثينيات من القرن املاضي، بعدما نظم 
هتلر عقوبة املوت ضد األملان، الذين ال يصرحون عن أمواهلم املوجودة يف 

                                                             

 Christine ( Marie) :  DUPUIS – DANONE, op  cit., P  64                   :نقال عن  ـ )1(
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العمليات ، ومبوجب هذا النظام يتعامل مستخدم البنك مع مجيع )1(اخلارج
دون  –هو يف هذه احلالة رقم  - اجلارية على هذا النوع من احلسابات حتت  رمز

  .)2(أن تكون هلم إمكانية التعرف على اهلوية احلقيقية للعميل صاحب احلساب
وال يعين ذلك أن هوية العميل جمهولة متاما من البنك، بل تكون معروفة 

وجه اخلصوص مدير البنك من قبل عدد جد حمدود من مستخدميه وهم على 
   .)3(والقائمني على تسيري احلساب

حيث يكون من حق هؤالء فقط اإلطالع على امللف الذي يتضمن اهلوية 
  .)4(احلقيقية لصاحب احلساب احملفوظ يف خزينة البنك

ال تسمح بعض البنوك اليت تعرف الصرامة يف إعمال السرية البنكية 
سحوبات على احلساب لدى شباك البنك، لصاحب احلساب املرقم من إجراء 

على عكس بنوك أخرى تسمح بذلك يف حالة ما إذا كان الرقم املستعمل من 
قبل العميل يف التوقيع يتوافق مع الرقم املوجود يف سجالت أمني الصندوق، 
وميكن للبنك هنا أن يقترح درجة إضافية من احلماية يف مواجهة أمني الصندوق 

باحلساب توكل له مهمة القيام جبميع عمليات احلساب وذلك بتعيني مكلف 
حيث يستقبل العميل شخصيا يف مكتبه، ويصبح توقيع العميل أمر حتمي ألن 

  .)5(سحوباته تتم نقدا
                                                             

بلجيكا، فرنسا، (السرية املصرفية، دراسة يف القانون املقارن،  : )نعيم( مغبغب : نقال عن ـ )1(
  . 100، ص 1990، .ن. م. ، د.ن. د. ، د)اللوكسمبورغ، سويسرا ولبنان

البنوك وعمليات تبييض األموال، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون،  : )راضية(ركروك : أيضا أنظر
 .06، ص 2006كلية احلقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

جرمية تبييض األموال ودور السلطات العمومية اجلزائرية يف مكافحتها والوقاية منها،  : )تانية(محشاوي  ـ )2(
رسالة من أجل احلصول على شهادة الدكتوراه يف القانون العام، كلية احلقوق، جامعة بن يوسف 

  .106، ص 2010بن خدة، اجلزائر، 
(3) -  HERAIL (Jean – Louis) et RMAEL (Patrick) : op  cit., P  40 . 
            Et voir  : MATAR (Rana) :  op  cit., p 411. 
(4) -   JEREZ (Olivier) : op  cit., p  96      .  
(5) -  HERAIL (Jean- Louis) et Patrick RMAEL :  op cit,   P  41. 
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كما يبدي البنك نوعا من احلذر عندما يتلقى إيداعا من الغري باسم عميله 
ودع أن اسم العميل صاحب احلساب املرقم، ويف هذه احلالة جييب البنك على امل

غري موجود ضمن قائمة عمالءه، مع قبوله تلك األموال مؤقتا وبتحفظ إىل غاية 
إجرائه للتحقيقات الضرورية، وبعد ذلك يقوم البنك باالتصال بالعميل صاحب 
احلساب السري ملعرفة ما إذا كان يقبل ذه اإليداعات، ويف غياب أي تعليمات 

  .)1(قود مؤقتا، حلني إرجاعها للمودعمن هذا األخري، يتم حفظ الن
ومثة احتياط آخر يتخذه البنك إذا أراد االتصال بالعميل صاحب احلساب 
املرقم، حيث يرسل له كشوف حساباته يف خطابات غري مطبوعة ومكتوبة 

  .)2(باليد
ة ــهذا، وباإلضافة إىل ما ذكر جتدر اإلشارة إىل أن احلسابات املرقم

اص بالسرية البنكية، بل ختضع لنفس النظام الذي يسري ال تستفيد من نظام خ
على احلسابات العادية، ولكن الفائدة من احلساب املرقم هو أنه جيعل من انتهاك 
السرية البنكية أمرا شبه مستحيل على أساس أن اهلوية احلقيقية لصاحب احلساب 

ير ودائرة ال يعرفها سوى عدد جد حمدود من مستخدمي البنك املمثلني يف املد
  .)3(خاصة يف البنك

 

يرمي فتح حساب بنكي باسم مستعار إىل إخفاء اهلوية احلقيقية للمستفيد 
منه، وهذا النوع من احلسابات كان معروفا يف البنوك السويسرية حتت ما يسمى 

  ".ب" احلسابات ذات صيغة 
فيمكن أن يفتح حساب بواسطة شخص من الغري، كمحام أو حماسب 
يلعب دور الوكيل، وإن كان هذا األخري يقع عليه التزام بأن يقر كتابة بأنه 

                                                             
(1) -  HERAIL (Jean- Louis) et Patrick RMAEL :  op cit  . 
(2) -  Ibid 

  . 102مرجع سابق، ص  : )نعيم(مغبغب  ـ )3(
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بأن  االلتزاميعرف هوية الشخص الذي تدخل لصاحله، إال أنه ال يقع عليه 
وبالتايل يستفيد هذا احلساب من سرية  ،يكشف عنه أمام مستخدم البنك

من جهة السر البنكي، ومن جهة أخرى السر املهين الذي يقع على  ،مزدوجة
   .)1(عاتق احملام أو الوكيل

كما ميكن أن يفتح هذا احلساب باسم إحدى شركات أفشور 
)Offshore( واليت تدار بأمساء مستعارة، ويف هذه احلالة، فإن فاتح احلساب ،

ليس حباجة ألن يتعرف على هوية صاحبه طاملا أن  ـ احملامي أو الوكيل ـنفسه 
هذه الشركة ستكون خاضعة لشركات أفشور أخرى تدار بأشخاص مستعارة 

  .)2(وعليه، فإن صاحب احلساب احلقيقي يصبح شخصا مستترا بالكامل. أيضا
 

اهلوية  ، أين تكون)3(هي احلسابات غري املسماة أو هي احلسابات حلاملها
  .احلقيقية لصاحب احلساب جمهولة حىت عند مدير البنك 

وحتقيق هذا النوع من احلسابات يتم باستخدام تقنية دفتر الودائع 
حلاملها، عند إنشائه يكون البنك على علم باهلوية الكاملة لصاحبه، لكن عندما 

إىل هذا  يقرر العميل التنازل عنه لشخص آخر، تنتقل ملكية الدفتر بطريقة آلية
  .)4(الشخص الذي يصبح البنك ملزما بالتعامل معه دون االهتمام مبعرفة هويته

يسهم استخدام هذا النوع من احلسابات يف إخفاء اهلوية احلقيقية لعميل 
البنك، الذي قد يكون من فئة ارمني اللذين يلجئون إىل البنوك لتبييض أمواهلم 

بذلك من ضمانة السر البنكي أو عدم ذات املصدر غري املشروع مستفيدين 
   .كشف هويتهم

                                                             

 . 90، مرجع سابق، ص ...السياسة اجلنائية يف مواجهة : )حممد سامي(الشوا  ـ )1(

  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها  ـ )2(
(3) -  MATAR (Rana) : op  cit., P  41. 

  . 71مرجع سابق، ص  : )راضية(ركروك  ـ )4(
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تستخدم عادة هذه احلسابات من قبل العمال املهاجرين من الدول 
األسيوية أو اإلفريقية، الذين يلجئون إىل احلساب املشترك قصد إرسال أموال 

ا احلساب العديد ، وهو ما يسمح بأن يرد على هذ)1(لعائالم ببلدام األصلية
  .من املبالغ الصغرية 

إن كانت هذه األداة يف حد ذاا مشروعة، لكن قد تستغل من قبل 
من أجل مترير عمليات تبييض األموال غري املشروعة وهو والعصابات اإلجرامية 

  .)2(ما يستدعي مراقبة هذا النوع من احلسابات
 

يتعلق األمر حبسابات لإليداع لدى اإلطالع مفتوحة لدى مؤسسات 
، حبيث يقوم البنك األجنيب "شركات أجنبية"أو " بنوك"مالية أمريكية من طرف 

بصفة عامة أفراد أو مؤسسات تقع  -بتمرير مجيع اإليداعات وشيكات زبائنه 
عمالء يتمتع فيه الوعلى حساب واحد ميلكه لدى بنك حملي،  -خارج البلد

بالتايل ميكنهم القيام واألجانب بسلطة التوقيع على هذا احلساب األمريكي 
   .بالعمليات البنكية الدولية بصفة عادية

واملبادئ " معرفة العميل"يعرف هذا النوع من احلسابات بتدابري 
األساسية لإلخطار عن العمليات املشبوهة، وقد ظهر ألعضاء جمموعة العمل 

حول أمناط تبييض األموال  أن العديد من البنوك  )3(تقريرها املايل، ومن خالل
اليت تقترح مثل هذا النوع من احلسابات كانت غري قادرة من التحقق من هوية 
العديد من العمالء أو حىت إعطاء معلومات عنهم، وهو ما يشكل ديدا كبريا 

  .الستفحال عمليات تبييض األموال 
                                                             

(1) -  GAFI :  Rapport 1996-1997 sur les typologies…, op cit., pP  05-06. 
(2) -  BROYER ( Philippe) :  op  cit., pP  142 – 143. 
(3) -  GAFI : Rapport 1996-1997 sur les typologies …, op  cit., p 06. 
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يلجأ مبيضوا األموال قصد إضفاء الطابع الشرعي على أمواهلم غري 
   :املشروعة إىل استخدام عمليات االئتمان البنكي، املتمثلة يف

  .استخدام القروض الومهية  ـ
 .واالعتمادات املستندية  ـ

 

املبيض باحلصول على تتلخص فكرة القرض الومهي يف قيام الشخص 
قرض ممول من أمواله املكتسبة من مصادر غري مشروعة، وهو ما يطلق عليه 

  .)1("القرض املمول ذاتيا"تعبري 
   :ويف سبيل حتقيق هذه التقنية يقوم املبيض باخلطوات التالية

يف البداية، إيداع األموال غري املشروعة لدى بنوك تنتمي إىل بلدان تتسم  ـ
القانونية املتعلقة باملعامالت املالية باملرونة، اليت تسمح بإيداع أي أنظمتها 

مبلغ من النقود، دون االهتمام بالبحث عن مدى مشروعية هذه األموال 
 .)2(وال بالتحقق من هوية صاحب احلساب

مث يستخدم هذه األموال كضمان لقرض يطلب احلصول عليه من أحد  ـ
  .يريد ريب األموال إليهاالبنوك العاملة يف الدولة اليت 

وبعدها ميتنع عن سداد هذا القرض املضمون، فيقوم البنك الضامن  ـ
  .)3(واملودعة لديه األموال غري املشروعة بسداد القرض

 
                                                             

 . 53مرجع سابق، ص  : )حممود(كبيش  ـ )1(

  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها ـ )2(

   : أيضا . 50مرجع سابق، ص  : )عبد الرمحن(السيد قرمان  ـ )3(
     GAFI :  Rapport 1996-1997 sur les typologies …, op  cit., p 06 .    
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يعد االعتماد املستندي من أكثر العمليات البنكية استخداما يف التبادل 
  .)1(يسمح بتسوية مثن البضائع املستوردةالتجاري الدويل، والذي 

وقد ثبت بأن هناك عالقة وثيقة بني عمليات تبييض األموال 
  .)2(واالعتمادات املستندية إذا ما أسيء استعماهلا واستغالهلا من قبل املبيضني
ان ـــتقنية االعتماد املستندي باعتبارها من إحدى وسائل االئتم

قد بيع بني بائع يف بلد ومشتري يف بلد آخر البنكي قائمة على أساس إبرام ع
د ــموضوعه بيع بضاعة معينة للمشتري مقابل مثن معني، ولتنفيذ هذا العق

ذي ـبفتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك ال) العميل اآلمر(يقوم املشتري 
يتعهد بتنفيذ هذا االعتماد ملصلحة املشتري، بأن يدفع للبائع قيمة البضاعة إذا 

ه املستندات احملددة يف عقد فتح االعتماد، وهي الفاتورة وسند الشحن قدم ل
  .ووثيقة التأمني 

وتنفيذا هلذا االعتماد يقوم البنك باالتصال ببنك آخر يف بلد البائع 
الستالم املستندات من البائع ومطابقتها مث يدفع قيمتها، وبعد وصول املستندات 

) املشتري(ها إىل العميل اآلمر بفتح االعتماد إىل البنك فاتح االعتماد يقوم بتسليم
وذلك نظري استرداد ما تكلفه البنك من جراء هذه العملية، وتشمل مثن البضائع 

  .)3(والعمولة واملصروفات

                                                             

دراسة مقارنة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  -االعتمادات املستندية التجارية  : )حسن(دياب  ـ )1(
 .16، ص 1999والتوزيع، بريوت، 

استخدام تقنية االعتمادات املستندية يف عمليات غسل األموال،  : )جديع وهطان اجلروى(القحطاين  ـ )2(
، 2005رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجستري يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 

 . 187ص 

 .51مرجع سابق، ص  : )عبد الرمحن(السيد قرمان  ـ )3(
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قد تستغل هذه التقنية بكل سهولة من قبل ارمني من أجل تبييض 
   :األموال غري املشروعة وذلك وفق االفتراضات التالية

، )1(ون البائع واملشتري متواطئان والعقد املربم بينهما صورياقد يك
وبالتايل املستندات املتعلقة بالعملية مزورة، واهلدف من كل ذلك هو االستفادة 
من تقنية االعتماد املستندي ومتكني املشتري من إضفاء الطابع الشرعي على 

  .)2(أمواله غري املشروعة وذلك عن طريق حتويلها إىل اخلارج
قد يكون العقد املربم بني البائع واملشتري حقيقيا، وحىت مثن البضاعة 
واملستندات املتعلقة بالعملية حقيقية، لكن هدف املشتري من هذه العملية هو 
تغيري طبيعة األموال، من قذرة إىل مشروعة، أما إذا كان الثمن يتجاوز بكثري 

ضال عن تغيري طبيعة املال، من القيمة احلقيقية للبضائع، فإن املشتري يستفيد ف
 .)3(حتويل جزء من النقود اليت متثل الفرق يف السعر إىل اخلارج

ة ــما يساعد على جناح استخدام تقنية االعتماد املستندي يف عملي
تبييض األموال، أن البنك الذي يتوىل تنفيذ االعتماد ال يلتزم بالتحقق أو مبراقبة 

ن ـــمت فتح االعتماد املستندي لتسوية الثمتنفيذ عقد البيع الدويل الذي 
  .)4(احملدد فيه

                                                             

أن الغش يف االعتمادات املستندية بوسيلة الشحنات الومهية، يعد من أجنع وسائل تبييض يرى البعض  ـ )1(
األموال، وهذا ما تبني من خالل التحقيقات الدولية اليت متت يف أوائل التسعينيات من القرن 
املنصرم، حيث طلب من بنوك عديدة يف أحناء العامل متويل عمالئها لشراء صفقات ومهية من 

البورو، ويف حتقيق للشرطة الربيطانية تبني أن اخلسائر الناجتة عن هذه العمليات يزيد على سجائر امل
مليون دوالر، وترى سلطات التحقيق أن هذه العمليات كانت دف تبييض كميات ) 100(مبلغ 

  .ضخمة من األموال غري املشروعة 
 . 208سابق، ص  مرجع : )جديع وهطان اجلروي(القحطاين :  نقال عن             

(2) -  BROYER  (Philippe) : op  cit., p 145. 
  . 45مرجع سابق، ص  : )راضية(ركروك :  أنظر ـ )3(

 . 51مرجع سابق، ص  : )عبد الرمحن(السيد قرمان  ـ )4(
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بناء على ما تقدم، يتجلى أن االعتماد املستندي يوفر للمبيضني فرصة 
كبرية يف نقل األموال غري املشروعة إىل خارج حدود الدولة األصلية اليت 

   .حصلت فيها هذه األموال، إىل أقاليم دول أخرى من العامل
تكتفي العصابات اليت تعىن بتبييض األموال باستخدام هذه مع ذلك، مل 

التقنية والتقنيات التقليدية، اليت مت بياا أعاله فحسب، بل واكبت وسايرت 
التطور التكنولوجي املتسارع، واستخدمت أحدث التقنيات واألساليب يف سبيل 

   .إضفاء الطابع الشرعي على األموال ذات املصدر اإلجرامي
 

 

مع التطور التكنولوجي اعتمدت البنوك على تقنيات جديدة وحديثة يف 
جمال تطوير اخلدمات اليت تقدمها للزبائن، اليت مل تسلم بدورها من استغالهلا من 

   :قبل املبيضني، ومنها
  ).الفقرة األوىل(استخدام بنوك االنترنت  ـ
الفقرة (وطرق الدفع االلكترونية  استخدام التحويالت اإللكترونية ـ

  .)الثانية
 

 

اخلوض يف كيفية استخدام بنوك اإلنترنت يف عمليات تبييض األموال، 
يستوجب بداية إماطة اللثام عن املقصود مبصطلح بنوك اإلنترنت، وهو األمر 

  .عربهاالذي سيساعد ال حمالة يف فهم أسلوب تبييض األموال 
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هي تلك البنوك اليت تسمح بالقيام ببعض أنواع العمليات البنكية بواسطة 
، هذه الشبكة العنكبوتية اليت )1(استخدام موقع ويب على شبكة اإلنترنت

أصبحت وسيلة ال غىن عنها للعديد من األنشطة التجارية، واليت أدت إىل ظهور 
بالتجارة االلكترونية اليت تعرف تناميا مستمرا يف هذا احمليط االفتراضي ما يسمى 

وباعتبار العمل البنكي وجه من أوجه النشاط . الذي ال حدود جغرافية له
التجاري الذي تسعى من خالله البنوك إىل حتقيق الربح، فبالتايل ال ميكنها أن 

   .ورةتكون مبنأى عن االستفادة من هذه التكنولوجية املتط
تبدو أمهية تقدمي اخلدمات البنكية املتنوعة عرب اإلنترنت، يف سرعة 
وسهولة إجنازها، وكل هذا من شأنه أن يوفر الوقت واجلهد بالنسبة للعميل 
والبنك يف نفس الوقت، كما تتميز باخنفاض تكلفتها، باملقارنة مع اخلدمات 

ات الدولية أن تكلفة البنكية اليت تقدم عرب البنوك التقليدية، وقد أكدت املعطي
من تكلفتها يف حالة % 2.0إجراء املعامالت البنكية بواسطة اإلنترنت تشكل حنو 

يف حالة استخدام خدمة التليفون،  %3.5االعتماد على فرع البنك التقليدي، و
  .)ATM  )2اآليلمن تكلفتها يف حالة استخدام جهاز الصراف  %8بينما تشكل 

                                                             

  . هذا هو التعريف الذي قدمته جمموعة العمل املايل للبنوك االلكترونية ـ )1(
               Voir : GAFI , Rapport 1998 -1999 sur les typologies du blanchiment de capitaux, 

10 Février 1999, p 09.                             http://www.fatf-gafi.org/   
، من منطلق االنترنتهنا، أن البعض يذهب إىل عدم دقة تسمية هذه البنوك ببنوك  اإلشارةجتدر              

فهي ال تتلقى  االنترنتدائع وتقدمي القروض، أما بنوك وهمة الرئيسية للبنوك هي تلقي الأن امل
الودائع وال تقدم قروضا، بل تتمثل مهمتها األساسية يف كوا وسيط للقيام ببعض العمليات املالية 

 .االنترنتوعمليات البيع وتنفيذ أوامر العميل من خالل شبكة 
غسل األموال من خالل مبدأ سرية احلسابات  : )سوزي عديل(ناشد :  ال يف ذلكراجع تفصي ـ             

 .42 - 40 ، ص ص2011دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،  - املصرفية 

، حبوث "مفهوم األعمال املصرفية االلكترونية وأهم تطبيقاا  " : )حممود أمحد إبراهيم(الشرقاوي  ـ )2(
األعمال املصرفية االلكترونية بني الشريعة والقانون، اجلزء األول، كلية الشريعة والقانون مؤمتر 

 /http://slconf.uaeu.ac.ae      .18 ، ص2003 ماي 12 -  10ديب  وغرفة جتارة وصناعة،
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يتبادر إىل الذهن، هل أن بنوك اإلنترنت  لكن يبقى التساؤل الذي قد 
   .هي بنوك جديدة مت إنشاؤها على الشبكة متميزة عن البنوك التقليدية املعروفة؟

إن كانت بعض اخلدمات البنكية االلكترونية على اإلنترنت تقدم من قبل 
بنوك حقيقية لإلنترنت، مبعىن هلا خدمات حصرية فقط على اإلنترنت، إال أن 

العظمى من البنوك العاملة على الشبكة، هي بنوك تقليدية هلا مسعتها  الغالبية
عمدت إىل تقدمي خدمات املعامالت البنكية على موقع ويب على اإلنترنت، 

  .)1(وتعد تلك اخلدمة املقدمة للزبائن على اإلنترنت كخدمة إضايف
 لكن ما ينبغي اإلشارة إليه يف هذا الصدد، أن بنوك اإلنترنت ال تقدم

   .كلها نفس اخلدمات بل تتنوع وختتلف من بنك إىل آخر
فثمة بنوك تقدم خدمات جد حمدودة، ال تتعدى السماح للزبائن 
باالطالع على أرصدم واحلركات اليت طرأت عليها دون السماح هلم بإجراء 

  .)2(عمليات بنكية أخرى باملعىن الفين الشائع
مداها وحمتواها خيتلف من بنك وهناك بنوك أخرى، تقدم خدمات بنكية 

، فقد تنطوي هذه اخلدمات على فتح حسابات بنكية جديدة، سواء )3(رإىل آخ
كانت حسابات جارية أو حسابات القرض، إمكانية دفع الفواتري، إجراء حتويل 
بنكي من حساب إىل آخر، منح القروض ويف بعض احلاالت حىت إمكانية تلقي 

  .)4(الودائع
                                                             

، أنه يف الواليات املتحدة األمريكية، فقط مثانية )2000 -  1999(أشار تقرير جمموعة العمل املايل  ـ )1(
مؤسسة تقدم  875مؤسسات بنكية تقدم خدماا بصفة حصرية على اإلنترنت وهذا من بني 

 . خدمات املعامالت على اإلنترنت
Voir : GAFI : Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux  1999 – 2000, 

03 Février 2000, p 02.                                          http://www.fatf-gafi.org/ 
(2) -  GAFI : Rapport 1998 1999 sur les typologies …, op cit., p 09. 

  .البنكية  يوجد بالسويد بنوك إنترنت، هلا شبابيك على الشبكة وتقوم جبميع العمليات ـ )3(
Voir : GAFI, Rapport 1997 - 1998 sur les typologies du blanchiment de l’argent,  

12 Février 1998, p 03.                                            http://www.fatf-gafi.org/ 
(4) -  GAFI : Rapport sur les typologies…1999-2000, op cit.,  p 02. 
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بنكية على اإلنترنت ينطوي على خماطر عدة، فحىت  إن تقدمي خدمات
وان كانت هذه اخلدمات حتضي باحلماية بواسطة أنظمة التشفري اليت ال تسمح 
بالوصول إىل احلسابات البنكية إال بواسطة رمز سري مينح للعميل صاحب 
احلساب، إال أن قراصنة اإلنترنت هم يف عمل دائم من أجل ابتكار أنظمة تسمح 

   .فك هذا التشفري وبالتايل إمكانية اختراق هذه احلسابات يبقى واردهلم ب
فضال عن هذه املخاطر، ينطوي العمل البنكي عرب اإلنترنت أيضا على 
خطر استغالله يف عمليات تبييض األموال من قبل العصابات اليت تبحث عن 

ومنه، فإمكانية السبل الكفيلة لتحقيق هدفها يف تغيري طبيعة أمواهلا غري املشروعة، 
  .استغالل بنوك اإلنترنت هلذا الغرض وارد وممكن فكيف ميكن أن يتم ذلك؟ 

 

عربت جمموعة العمل املايل يف تقاريرها السنوية عن انشغاالا العميقة 
مبسألة إمكانية مسامهة بنوك اإلنترنت يف عمليات تبييض األموال، فكلفت 
خربائها بإجراء دراسات حول الثغرات اليت ميكن أن ينطوي عليها التعامل 

امية من قبل اليت باإلمكان أن تستغل بصفة إجروالبنكي عرب هذه البنوك، 
أمن الوسائل لتبييض أمواهلم غري وارمني، الذين هم يف حبث دائم عن أحدث 

   .املشروعة
وقد أرادت جمموعة العمل املايل بذلك أن تكون السباقة إىل إجياد هذه 

  .)1(وضع قواعد للحماية منهاوالثغرات قصد اقتراح 
إعمال مبدأ فتقدمي خدمات بنكية عرب هذه البنوك من شأنه احلد من 

، لغياب االتصال املادي املباشر بني البنك والعميل، حىت وان "اعرف عميلك"
كان اتصال هذا العميل حبسابه عرب اإلنترنت يتم مبوجب رقم سري يكون البنك 

                                                             

 ،1996:  راجع التقارير السنوية اليت صدرت عن جمموعة العمل املايل، السيما تقارير السنوات التالية ـ )1(
1997 ، 1998 ، 1999 ، 2000 .  

 http://www.fatf-gafi.org                        : متاحة على املوقع االلكتروين للمجموعة             
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قد زوده به، إال أن التأكد من أن الشخص الذي أدخل الرقم السري اخلاص 
ألن البنك ال ميلك أية وسيلة  باحلساب هو فعال صاحب احلساب، أمر مستحيل

  .تسمح له بالتحقق من ذلك 
باإلضافة إىل أن الوصول إىل هذا احلساب قد يتم من أي مكان يف العامل 
دون أن يكون لدى البنك أية معرفة مبكان تواجد العميل الذي يستفيد من هذه 

  .)1(اخلدمة
كميات ضخمة فتتيح بالتايل هذه البنوك للمبيضني إمكانية نقل أو حتويل 

من األموال بسرعة وأمان، لكوا تعمل يف حميط من السرية الشاملة، واملتعاملون 
فيها يكونون جمهولني اهلوية، فضال عن أن هؤالء ارمني بإمكام يف وقت 
حمدود إجراء عدة حتويالت هلذه األموال من حساب آلخر عرب عدة أماكن من 

  .)2(العامل مما يصعب أمر تعقبهم وكشفهم
ويزداد األمر خطورة، عندما تكون هذه البنوك تتبع أنظمة تعرف 
الصرامة يف تطبيق السرية البنكية، كتلك املتواجدة يف الدول اليت تعرف بامللذات 
البنكية، حيث قيامها بتقدمي خدمات على اإلنترنت تسمح لكثري من ارمني 

ييض األموال، حىت وان استغالهلا وبكل سهولة ومن أي مكان يف العامل يف تب
كان هؤالء متواجدون يف دول تفرض رقابة صارمة على املعامالت البنكية للحد 

  .من تبييض األموال 
لقد أدركت جمموعة العمل املايل هذه اخلطورة، وكذا كل التحديات اليت 
يطرحها التعامل البنكي عرب بنوك اإلنترنت، األمر الذي جعل خربائها يضعون 

قتراحات ملواجهة ضعف اخلدمات البنكية عرب اإلنترنت، واليت من مجلة من اال
  :)3(تبييض األموال، منها احملتمل أن تستغل يف عمليات

                                                             
(1) -  GAFI : Rapport sur les typologies…1999-2000, op cit.,  p 02. 

  .35 ، مرجع سابق، ص...دور البنوك يف مكافحة  : )جالل وفاء(حممدين  ـ )2(
(3) -  GAFI : Rapport sur les typologies…1999-2000, op cit.,  p 04 . 
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تعزيز شروط التحقق من هوية العمالء من أجل التأكد من أن احلسابات  ـ
 . غري جمهولة اهلوية

وضع إجراءات جديدة دف مساعدة البنوك على املعرفة احلقيقية  ـ
 .بعمالئها طيلة مدة العالقة التجارية

 .توحيد املعايري يف خمتلف البلدان ـ
تطوير قدرات إعالم آيل جديدة تسمح يف آن واحد بكشف املعامالت  ـ

 . املشبوهة على الشبكة والتحقق من هوية العميل
حتديد نوع اخلدمات املرخص ا عرب اإلنترنت أو مبلغ املعامالت املرتبطة  ـ

 . ا
اقتصار اخلدمات عرب اإلنترنت فقط على احلسابات املفتوحة بطريقة  ـ

 .كالسيكية، مبعىن مبوجب اتصال مباشر بني العميل والبنك
منع املؤسسات املالية، منها البنوك، غري املعتمدة لدى دولة معينة بتقدمي  ـ

 . خدمات على اإلنترنت يف هذه الدولة 
لة اليت اعتمدت بنك اإلنترنت، وإمنا اإلشراف ال ميارس فقط من قبل الدو ـ

  .اليت يتواجد ا عمالء هذا البنك أيضا من قبل الدولة
ة ـفضال عن هذه االقتراحات، عمدت جمموعة العمل املايل يف التوصي

2003من التوصيات األربعني احملدثة لعام  08رقم 
، إىل إلزام املؤسسات املالية، )1(

                                                             
(1) -  " Les institutions financières devraient apporter une attention particulière aux menaces 

de blanchiment de capitaux inhérentes aux technologies nouvelles ou en 
développement qui risquent de favoriser l'anonymat, et prendre des mesures 
supplémentaires, si nécessaire, pour éviter l'utilisation de ces technologies dans 
les dispositifs de blanchiment de capitaux. Les institutions financières 
devraient notamment mettre en place des dispositifs de gestion des risques 
spécifiques liés aux relations d'affaires ou transactions qui n'impliquent pas la 
présence physique des parties. ", La recommandation n° 08, Les quarante 
Recommandations du GAFI, octobre 2003. http://www .fatf-gafi.org/ 
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اإلجراءات الالزمة ملواجهة املخاطر النامجة عن استخدام منها البنوك، على اختاذ 
  .التقنيات احلديثة وانعكاساا على تبييض األموال 

  

هي عبارة عن بطاقة سابقة الدفع، ختتزن مبلغا من النقود مدفوعا مسبقا، 
حمددة بذاا كما ومتعددة االستعماالت، أي أا ال تستعمل لدفع مقابل خدمة 

يف بطاقة اهلاتف، فمحفظة النقود االلكترونية تشكل احتياطيا ماليا يتم ختزينه يف 
  .)1(البطاقة الدائنية  MICROPROCESSOR معاجل

تبدأ عملية إصدار احملفظة االلكترونية عن طريق إصدار نقود رقمية عرب 
الصالحية وموثقة عرب جهاز كمبيوتر خاص، حتمل رقما تسلسليا وتاريخ انتهاء 

املفتاح اخلاص للجهة املصدرة، مث حتمل هذه النقود يف بطاقة بالستيكية من 
خالل دفع النقود إىل البنك املصدر، أو من خالل حساب العميل أو يتم شراؤها 

وعند الرغبة يف استعماهلا إلمتام عملية الدفع مترر البطاقة بآلة  ،ببطاقة ائتمانية
بطاقات الدفع واالئتمان، ويتم خصم مقابل السلعة أو اخلدمة  قارئة، مثلها مثل

دون حاجة لتوقيع أو تصديق من أحد، وإذا أريد استعماهلا إلمتام عملية الدفع 
عرب اإلنترنت، جيب أن يكون احلاسب الشخصي لصاحب احملفظة والتاجر مزودا 

  .)2(بقارئ للبطاقات
وقيام حمفظة النقود االلكترونية على فكرة الدفع املسبق جعلها تتميز على 

ال جتعل الدفع ذه وبطاقات االئتمان العادية، اليت تقوم على فكرة الدفع الالحق 
البطاقات ائيا إال بعد موافقة البنك، فهي وسيلة ائتمان فقط على أساس أنه ال 

ئتمان ال ختتزن ا نقود، بل هي وسيلة يترتب عليها دفع فوري، ألن بطاقة اال
   .لربط العميل حبسابه البنكي حيث يتم السداد من احلساب مباشرة

                                                             

، حبوث مؤمتر األعمال املصرفية االلكترونية "الوفاء ،الدفع االلكتروين  " : )عدنان إبراهيم(سرحان  ـ )1(
 12 - 10بني الشريعة والقانون، اجلزء األول، كلية الشريعة والقانون وغرفة جتارة وصناعة ديب، 

 /http://slconf.uaeu.ac.ae                                                  .278 ، ص2003ماي 
  . 288  ، صاملرجع نفسه : )عدنان إبراهيم(سرحان  ـ )2(
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على عكس حمفظة النقود االلكترونية اليت يكون الدفع مبوجبها ائيا 
وحاال، ومباشرا إذ تتضمن بداخلها النقود االلكترونية اليت تنتقل مباشرة إىل 

  .)1(ة إىل طرف ثالثحمفظة التاجر دون احلاج
ومنه، فاستخدام هذه احملفظة االلكترونية يضمن عدم معرفة الشخص 

وهذا األمر الذي . )2(املستعمل هلا، والغرض منها أن تعمل كبديل للنقود العادية
قد حيفز ارمني من أجل استخدامها يف تبييض األموال غري املشروعة، فيمكن 

قة تقليدية أو الكترونية، مث يقوم البنك املودع إيداع األموال غري املشروعة بطري
بإصدار حمفظة نقدية، وبعد إنفاق هذه  -بطريقة شرعية  ـلديه هذه األموال 

  .)3(النقود يكون بالتايل ارم قد متكن من تدوير أمواله غري املشروعة
 

  

نتيجة للنمو الذي شهدته املبادالت التجارية واملالية الدولية، ثبت عجز 
كأنظمة لتسهيل التحويالت البنكية  -التلكس والربيد  -وسائل االتصال التقليدية 

الدولية، األمر الذي أدى إىل ميالد أنظمة جديدة تسمح بالقيام ذه التحويالت 
  .بسرعة 

  

                                                             

، حبوث مؤمتر األعمال املصرفية "رؤية مستقبلية  - حمفظة النقود االلكترونية  " : )شريف حممد(غنام  ـ )1(
االلكترونية بني الشريعة والقانون، اجلزء األول، كلية الشريعة والقانون وغرفة جتارة وصناعة ديب، 

  pttp://slconf.uaeu.ac.ae/                       .120 - 122 ، ص 2003ماي ،  12 - 10

جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال افر يقيا، تقرير التطبيقات حول طرق الدفع عرب  ـ )2(
،  2007وإمكانية استغالهلا  يف عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب، ) احلالية والناشئة( احلدود

                                                                                    /www.menafatf.org .13ص 
جرمية غسل األموال بني الوسائط االلكترونية ونصوص التشريع، دار  : )عبد الفتاح بيومي(حجازي  ـ )3(

 .85، ص 2007الكتب القانونية ودار شتات للنشر والربجميات، القاهرة، 
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ظمة التحويل االلكتروين، اليت ينطوي تتم التحويالت الدولية مبوجب أن
  .العمل ا على ثغرات ميكن أن تستغل يف جرائم تبييض األموال 

 

   :، مبوجب نظامان مها)1(تتم الغالبية العظمى من التحويالت الدولية
  ).أ(CHIPS نظام شيبيس   -
  ) .ب( SWIFTونظام سويفت  -

CHIPS 

ه ــ، متلك)2(يسمى أيضا بنظام غرفة املقاصة لنظام الدفع الدويل 
ف ـ، تشترك فيه بنوك قليلة، حيث يتأل)3(وتشرف عليه دار نيويورك للمقاصة

من اثين عشر بنكا يف مدينة نيويورك، إضافة إىل أربعة وعشرين آخرين 
  .مشتركني فيه

ن ــبني البنوك كدائن ومدين، عيتم يف هذا النظام إرسال األموال 
الراغبة يف استخدامه فيكون و، أما البنوك غري املشتركة فيه )4(طريق نظام املقاصة

ة يف هذا ــــهلا ذلك من خالل االرتباط باتفاقيات مع أحد البنوك املشترك
  .)5(النظام

SWIFT 

إلمتام التحويالت  CHIPSملا كانت معظم البنوك ليست عضوا يف نظام 
للتصريح بإجراء املعامالت املالية  SWIFTالدولية بني البنوك، تعني استخدام نظام 

                                                             
(1) -  CHRISTINE (Marie)  :  DUPUIS – DANONE, op cit., p 207. 

  .66مرجع سابق، ص  : )عبد الفتاح بيومي(حجازي  ـ )2(

وال، دار الثقافة محتليل وتقييم دور البنوك يف مكافحة عمليات غسيل األ : )حممود حممد(سعيفان  ـ )3(
 .52، ص 2008للنشر والتوزيع، عمان، 

  .26مرجع سابق، ص  : )هشام بشري وابراهيم عبد ربه(إبراهيم  ـ )4(

 .37مرجع سابق، ص  : )سوزي عديل(ناشد  ـ )5(
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، تأسس هذا )1(برقيا، أي استخدام نظام البنوك املراسلة إلمتام عملية التحويل
من قبل تعاونية القانون اخلاص البلجيكي، ويسمح ألعضائه  1977النظام عام 

إجراء معامالم بواسطة شبكة لإلعالم اآليل،  إمكانیةSWIFT املعتمدين من قبل
7أيام على  7و 24ساعة على  24تعمل 

)2(.  
كما تقدم ذكره، يساعد هذا النظام البنك الذي ليس عضوا يف نظام 

CHIPS  على التصريح بالتحويالت الدولية لألموال، بإرساله لرسالةSWIFT  إىل
 CHIPSبنك مراسل له يف الواليات املتحدة األمريكية يكون عضوا يف نظام 

من التحويالت اليت يقوم ا النظام األخري يتم  80إلمتام التحويل، فحوايل 
  .التصريح ا من خالل رسائل 

  

ني ـل غري املشروعة إىل استخدام النظامميكن أن يلجأ مبيضو األموا
السابق ذكرمها إلضفاء الصفة املشروعة على أمواهلم وذلك بتحويلها إىل اخلارج 

                                                             

دور املؤسسات املالية يف غسل األموال وآثاره االقتصادية، رسالة  : )ياسر شعبان عبد الرسول(عوض  ـ )1(
   .44، ص 2007لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة طنطا، مصر، 

، قد أشار إىل بعض األنظمة اليت يتم 12/03جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن النظام رقم  ـ 
منه اليت  17استعماهلا يف اجلزائر إلجراء التحويالت االلكترونية، وهذا ما يستشف من نص املادة 

يتعني على املصارف واملؤسسات املالية واملصاحل املالية لربيد " : تنص فقرا األوىل على ما يلي
  ,SWIFT ARTS  ما كانت الوسيلة املستعملةاجلزائر يف إطار التحويالت االلكترونية مه

ATCI  ... أو وضع األموال حتت التصرف أن تسهر على التحقق بدقة من هوية  /و) إخل
  " . اآلمر بالعملية واملستفيد باإلضافة إىل عنوانيهما

، يتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل 2012نوفمرب  28مؤرخ يف  12/03نظام رقم : أنظر ـ
   .2012فيفري  27، صادر بتاريخ 12، عدد .ج. ج. ر. اإلرهاب ومكافحتهما، ج

، الذي مبوجبه يتم إجراء التحويالت االلكترونية Swift  البني من النص إىل أنه إىل جانب نظام  ـ
اجلزائرية حمليا، للتعرف أكثر على هذين الدولية، يوجد نظامان آخران يستخدمان من قبل البنوك 

   :النظامني راجع
، يتعلق مبقاصة الصكوك وأدوات الدفع اخلاصة 2005ديسمرب  15مؤرخ يف  05/06نظام رقم  ـ

 . 2006أفريل  23، صادر بتاريخ 26، عدد .ج. ج. ر. باجلمهور العريض األخرى، ج
(2) -  CHRISTINE (Marie)  :  DUPUIS – DANONE, op cit., p 208. 
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ى ــوبالتايل تدويرها، مستفيدين من السرية واآللية اليت يعمل ا النظامني عل
   :النحو التايل

فقد يلجأ أحد ارمني إىل البنك الذي يتعامل معه إليداع أموال غري 
ملا كان و. مشروعة، مث يطلب حتويلها برقيا لشخص آخر يوجد يف بلد آخر

غالبية التحويالت اليت يقوم و CHIPSالتحويل الفعلي لألموال يتم مبوجب نظام 
باستخدام  SWIFTا هذا النظام ليست مباشرة وإمنا تطلب منه مبوجب رسالة 

لبنكه  SWIFTالبنوك املراسلة، فإن بنك املبيض يتوىل إصدار رسالة سويفت 
ل ـ، وهذا األخري عندما يقوم بتنفيذ التحويCHIPSاملراسل عضو نظام شيبس 

ال يعلم الغرض منه، ألن البنك املصرح وحده هو الذي يقع عليه واجب التحري 
   .عن غرض العميل من هذا االستخدام

وعليه، فإن التحويالت الصادرة من بنوك أجنبية غالبا ما تكون خالية من 
إن عميلنا يرغب يف حتويل " اسم العميل املنشيء، بل تقتصر على ذكر عبارة 

أدرك ارمون مثل هذه الثغرات، وهو األمر الذي . "إىل عميلكم... مبلغ 
ك تطبق نظام السرية جعلهم يقومون بإيداع أمواهلم غري املشروعة إما لدى بنو

البنكية بشكل مطلق أو بنوك ال تتشدد يف التحقق من العمالء والعمليات اليت 
تنجزها، ليتوىل هذا البنك االستعانة ببنك مراسل، والذي قد يكون من البنوك 
الصغرية، فيستعني هو أيضا بوسيط الستكمال تنفيذ أمر التحويل يف بلد آخر، 

يف إحدى شبكات التحويل الربقي مما يستوجب وقد يكون األخري ليس عضوا 
  . )1(استعانته هو اآلخر ببنك مراسل يكون عضوا يف الشبكة

  
 

                                                             

 .69 – 68 مرجع سابق، ص ص : )عبد الفتاح بيومي(حجازي  ـ )1(
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يؤديه القطاع املصريف يف تسهيل عمليات تبييض نظرا للدور الفعال الذي 
األموال امللوثة، فمن الطبيعي أن يعتمد عليه أصحاب اجلرمية املنظمة لتحويل 
أمواهلم غري املشروعة إىل اعتمادات أو ودائع مصرفية، ليتمكنوا من تداوهلا أو 

رف التعامل ا بسهولة أكثر، كما ميكنهم توظيف هذه األموال من خالل املصا
دف اخفاء مصدر  ،بصورة استثمارات متالحقة ومتنوعة ،أو املؤسسات املالية
  . هذه األموال ارمة 

البنوك أصبحت مؤسسات مالية واسعة النشاط ومتعددة الوظائف بل ف
ومتعددة النطاق، حيث أخذت شكل شركات دولية النشاط ميتد نطاقها خارج 

رصت البنوك على تقرير مبدأ هام هو ذلك ح وإزاءحدود الدولة إىل عدة دول، 
مبدأ السرية املصرفية، مبعىن أنه ال حيق ألي شخص مهما كانت درجة أو نوع 

  .عالقته  بالعميل أن يطلع على حساباته اخلاصة 
ويستند مبدأ السرية املصرفية إما إىل أساس قانوين، أي بوجود قانون أو 

س عالقة تعاقدية تتضمن سرية نص قانوين واضح يقرر هذا املبدأ، أو على أسا
احلسابات، فيما بني العميل والبنك، أو إصدار لوائح تنفيذية تنص على إجراءات 

  .إدارية على محاية سرية احلسابات املصرفية
وقد يهدف القانون إىل احلماية الفعلية لسرية احلسابات، أو يكون غرضه 

  .األساسي هو سيطرة احلكومة على األنشطة غري املشروعة
وجدير بالذكر أن الدول اليت دف إىل سيطرة احلكومة على األنشطة 
غري املشروعة تتوسع يف نطاق املعلومات املسموح بإفشائها حىت تتمكن الدولة 

  .األنشطة وتعقب مرتكبيها من حماربة هذه
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ومع ذلك فنجد أن هذا املبدأ الذي تعتنقه أغلب دول العامل، أيا كانت 
جيب أن يوازن بني مصلحة العميل من جهة وبني مصلحة طريقة األخذ به، 

دون أن تفقد البنوك خصوصيتها كمؤسسات مالية جيب  الدولة من جهة أخرى،
عليها أن حتافظ على سرية املعلومات اخلاصة بعمالئها ملستوى معني ال جيوز هلا 

  .أن تتنازل عنه
بات وقد اختلفت التشريعات بني مضيق وموسع ملفهوم سرية احلسا

املصرفية، وانتشرت عمليات غسل األموال بصورة واضحة يف الدول اليت تقرر 
تضع  أاتشريعاا جماال واسعا ملبدأ سرية احلسابات املصرفية، أو كما يقال 

ستارا حديديا على احلسابات البنكية مما جيعل اتمع الدويل يتهم هذه الدول 
   .ت تبييض األموالبأا غري متعاونة يف جمال مكافحة عمليا

حيث اتضح من دراسة خمتلف االلتزامات املقررة ملكافحة تبييض و
األموال عرب البنوك، أن هلا أثر على إعمال هذه األخرية التزامها بالسر البنكي، 
الذي يعد من أهم االلتزامات املهنية البنكية، املستقر عليه عرفا والذي أكدت 

وبالتايل فإن الوقوف على معامل هذا التأثري أمر  عليه غالبية التشريعات املقارنة،
  .)املبحث األول(ضروري وهام 

باإلضافة إىل ذلك، وقصد ضمان تنفيذ البنوك التزاماا املفروضة عليها 
يف سبيل مكافحة تبييض األموال، فإن املشرع مل يكتفي بتكريس هذه االلتزامات 

من األمهية على البنك فحسب، بل رتب على اإلخالل ا نتائج يف غاية 
املخالف، تصل إىل مساءلته قانونا عن هذا اإلخالل وهو ما يستدعي الوقوف 

  .)املبحث الثاين(على ماهية هذه املساءلة ومداها؟ 
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ختتلف األسرار باختالف األشخاص والظروف، فما يعترب سرا بالنسبة 
كذلك بالنسبة لغريه، وما قد يعترب سرا يف ظروف معينة قد لشخص قد ال يعترب 

  .ال يعترب يف ظروف أخرى
كان االلتزام حبفظ السر  إذالذلك وقع التساؤل يف فرنسا حول ما 

البنوك أم أنه يقع  إدارةاملصريف يقع فقط على عاتق األشخاص القائمني على 
تنفيذية، ليتم االجتاه  أيضا على عاتق األشخاص اآلخرين الذين يقومون بأعمال

، )البنك(باألخذ باملفهوم الواسع، على أساس أنه لو اعترب األمني هو املشروع 
فانه جيب أن يعترف يف نفس الوقت بأن االلتزام يسري على كافة األشخاص 
الذين يعملون يف هذا املشروع، الن وظائفهم متكنهم من االطالع على السر 

  .)1(عمل الذي يباشرونهدون االهتمام كثريا بنوع ال
وحىت تعترب الوقائع اليت  تصل إىل البنك فيما خيص عميله سرا يشترط 
وجود عالقة بني تلك الوقائع واألعمال اليت تقوم ا البنوك، أي أن تصل إىل 

وصلت املعلومة أو الواقعة لعلم املصريف  إذاالبنك أثناء أدائه لوظيفته، وعليه 
صداقة أو عالقة قرابة أو جوار يف مكان معني خالف بسبب آخر غري مهنته، كال

، فال تعترب هذه الواقعة أو تلك .....أماكن ممارسة املهنة،كوسيلة نقل أو نادي 
  . )2(لذا ال يقع االلتزام بالكتمان على عاتق املصريف املعلومة سرية،

كما جيب أن تتصل تلك املعلومة أو الواقعة اليت تشكل سرا بالشخص 
، وان يعترب العميل الذي أودع مثل تلك املعلومات يف إليهيتنسب الذي ظالعميل 

  .البنك بأا سر أو أن طبيعة تلك املعلومات هي اليت تفرض اعتبارها كذلك 
                                                             

السرية املصرفية يف التشريع السوري، جملة جامعة دمشق للعلوم  : )مي(حمرزي ) ديب(ميالة : أنظر ـ )1(
 .10 ص  ،2011العدد األول،  ، 27اإلقتصادية والقانونية الد 

واجب التكتم و السرية يف إطار الشركات التجارية، جملة القانون واتمع، كلية  : )عبد القادر(فنينخ  ـ )2(
 .51 - 50  ، ص 2014 احلقوق، جامعة أدرار، العدد الثالث، جوان
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، نظرا للمصاحل العديدة )1(حيث يكتسي االلتزام بالسر البنكي أمهية بالغة
ل اإلخالل به مستوجبا اليت حيققها، وأمهيته هذه أدت إىل تكريسه قانونا، وجع

املساءلة القانونية، وعلى هذا النحو تظهر أمهية تقيد البنوك به وهو ما يستدعي 
  ).املطلب األول(الوقوف عند التعريف به 

لكن مع هذه األمهية، شهد هذا االلتزام احنسارا له يف اآلونة األخرية، 
بنوك، إعماهلا حيد من تزامات مهنية جديدة ختضع هلا الاللأمام التكريس القانوين 

، وعلى هذا األساس تعني إبراز معامل )2(االلتزام بالسر ويضيق بالتايل من نطاقه
هذا االحنسار هلذه االلتزامات وما سيتم حتديده حول االلتزام بالسر البنكي ذاته 

  ).املطلب الثاين(ويبني أمهيته البالغة 
 

 

اليت تلتزم . )3(السرية املصرفية من القواعد األساسية يف عمل البنوكتعترب 
مبوجب القوانني واألعراف حبفظ أسرار العمالء وعمليام البنكية، ما مل يكن 

  .هناك نص يف القانون أو يف االتفاق يقضي بغري ذلك
ل ــوينصرف السر البنكي إىل كل أمر أو معلومات أو وقائع تتص

ويستوي يف ذلك  عميله مبناسبة نشاطه أو بسبب هذا النشاط،بعلم البنك عن 

                                                             

فتتجسد أمهية السرية البنكية يف كون السر البنكي يضمن للبنوك حتقيق هدفها الرئيسي والتجاري أال  ـ )1(
التزام البنك بإعماله يساهم يف تفعيل الثقة اليت يوليها العميل فيه ، واليت هي هو الربح ، ذلك أن 

يف األصل أساس عالقة التعامل اليت تربط بينهما، وهو ما يساعد على اجتذاب عمالء جدد ، قدر 
ما حيافظ البنك على ما أؤمتن عليه من أسرار بقدر ما يزداد عددهم و يرتفع حجم تعامالت 

 .لذلك األثر االجيايب على العمل املصريف البنك، فيكون

السر املصريف يف ظل االلتزامات اجلديدة للبنك، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف  : )عبلة (بوسامل  ـ )2(
 . 12، ص  2015 – 2014 :احلقوق ختصص ، قانون األعمال السنة اجلامعية

دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان  التشريع األردين،سر املهنة املصرفية يف :  )عبد القادر( العطري  ـ )3(
 .14ص  ،1966
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أن يكون العميل قد أفضى بتا بنفسه إىل البنك أو أن يكون قد اتصل علم البنك 
  .)1(بتا من الغري

من جانب آخر يعتقد البعض أنه يلزم وجود شرط صريح يف العقد مع 
  .العميل بإلزام البنك بكتمان السر
ومع ذلك يعتقد  ،البنك إذا ختلف هذا الشرطحبيث ال تقوم مسؤولية 

األغلبية أن االلتزام باحملافظة على السرية هو التزام ضمين يقع على البنوك يف 
عالقاا بالعمالء ملا تقتضيه طبيعة العالقة املصرفية من ثقة متبادلة وحيطة وحذر، 

ء بعمد ومن مث يوجد واجب ضمين على البنوك بعدم إفشاء املعلومات عن العمال
  .أو بإمهال 

وال جيوز  ،وإذا كانت السرية البنكية مبدأ مستقرا يف املعامالت البنكية
إفشاء أسرار العميل إال يف احلاالت احملددة بالقانون، فيا ترى هل جيوز رفع 

من قبل البنوك يف حالة إبالغها عن العمليات املشبوهة ) املصرفية(السرية البنكية 
ييض األموال إىل السلطات املختصة ؟ وهل يترتب على ذات الصلة بأنشطة تب
  .ذلك قيام مسؤوليتها ؟ 

ولكن قبل هذا  وهذا ما سنحاول اإلجابة عنه من اخلالل النقاط املوالية،
) الفرع األول(كان لزاما التعرف أوال على مدلول السرية البنكية اللغوي 

  )  .الفرع الثاين( واملفهوم االصطالحي 
 

 

، "ما يكتمه اإلنسان يف نفسه وخيفيه عن اآلخرين: " يعرف السر يف اللغة
ومجع كلمة سر أسرار، والسر ما أسررت به أو ما أعلنت عنه أو ما حبت به، 

  .)2(وأسر الشيء كتمه، وضده أظهره، وأسر إليه حديثا أي أفضى
                                                             

 . 22 -17، ص ص  سابق مرجع:  )عبد القادر( العطري  :أنظر  ـ )1(
 .308، ص 1990 جممع اللغة العربية، مجهورية مصر العربية، لسان العرب، املعجم الوجيز، : ابن منظور ـ )2(
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أي  - الصراف من يبدل نقذا بنقذ  - أصلها صرف  :أما املصريف يف اللغة
املستأمن على أموال اخلزانة يقبض ويصرف ما يستحق، والصرافة مهنة الصراف، 

: ويف االقتصاد مبادلة عملة وطنية بعملة أجنبية، ويطلق أيضا على سعر املبادلة
  .ومكان الصرف ومن خالله مسي البنك مصرفا  ـصراف الدراهم  ـالصريفة 

اء يف قاموس بالك القانوين الكتمان وعدم العالنية خاصة يف وقد ج
املفهوم القانوين مبا حيفظ بعيدا عن علم ومالحظة األشخاص الذين ميكن أن 
يتأثروا بالفعل أو احلدث أو الشيء الذي يكون حمل الكالم، فهو الشيء الذي 

كون مبعزل يكون حمل الكالم، فهو الشيء الذي يعرفه واحد أو قلة من الناس وي
  .)1(عن اآلخرين

فالسر هو تلك املعلومة اليت تبقى حمفوظة ويقتصر العلم ا على عدد 
حمدود من األشخاص لذلك فالسر املصريف أمر غري معروف وغري شائع حبيث 
يؤثر اطالع الغري عليه تأثريا يضر مبصلحة العميل ووضعه املايل كقيام أحد عمال 

أحد عمالئه أو أحد زبائنه أو الضمانات اليت رصيد أو حساب  بإفشاءالبنك  
  .قدمها لقاء تسهيالت مصرفية

 
 

ويقصد بالسرية املصرفية التزام موظفي املصارف باحملافظة على أسرار 
باعتبار البنك مؤمتنا عليها حبكم مهنته خاصة  عمالئهم وعدم اإلفضاء ا لغريهم،

مع عمالئه تقوم على الثقة اليت يكون عمادها كتمان البنك  أن عالقة املصرفو
  .)2(ألسرار عمالئه املالية

                                                             
(1) -  Black dictionary 6 th ed ,St Paul min-west publiching,co,1990 .          

مدى مالئمة جترمي غسيل األموال للقواعد املصرفية، مؤمتر األعمال  : )مشس الدين (أشرف توفيق  ـ )2(
، 2003ماي  ،12-10 املصرفية االلكترونية بني الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة،

 .143ص 
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وفقهيا عرف البعض السر البنكي بأنه كل واقعة يقدر الرأي العام بأن  
إبقاء العلم ا يف نطاق حمدود أمر تتطلبه صيانة املكانة االجتماعية ملن تنسب له 

وعليه يكون املرجع وفقا هلذا الرأي هو املقاييس العامة املتعارف  ،الواقعةهذه 
  .)1(عليها يف اتمع

عالقة بني شخص ما ومعرفة شيئ : " ويعرف الفقه االيطايل السر بأنه 
، ما من هذا الشخص بعدم افشاء السروهذه العالقة تتطلب التزا ،أو واقعة ما

  .)2("كما تقتضي منه أيضا العمل على منع الغري من معرفة هذا السر 
التزام موظفي املصارف : "  كما ميكن تعريف السر املصريف على أنه

باحملافظة على أسرار عمالئهم وعدم االفصاح ا إىل للغري باعتبار املصرف 
  .)3("مؤمتننا عليها حبكم مهنته 

جيب أن يبقى حمفوظا لدى هذه يفهم من هذا التعريف بأن السر 
املصارف واألشخاص الذين اطلعوا عليه حبكم وطبيعة عملهم، دون باقي 

  .األشخاص الذين ليس هلم عالقة به
فقد اختلفت آراء الفقهاء وتعددت نظريام يف حتديد مفهوم السر 

نظرية الضرر، : املصريف، لكن ميكن حصرها يف ثالث نظريات أساسية هي
قة بني الوقائع السرية والوقائع املعروفة، ونظرية إيداع املودع يف بقاء نظرية التفر
  .األمر سرا

                                                             

، 1964 رة،ــاخلربة يف املسائل اجلنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاه : )أمال عبد الرحيم (عثمان  ـ )1(
 .327ص 

األعمال املصرفية والقوانني املنظمة هلا، اجلزء األول، دار املتنيب، اإلمارات العربية  : )كامل(الوادي  ـ )2(
 .32 ص ص، 1991املتحدة، 

دور البنوك يف مكافحة جرمية تبيض األموال، الة النقدية للقانون والعلوم السياسية،  : )سعدية(العيد  ـ )3(
 .297 ص، 2013جامعة مولود معمري، تيزي وزو 
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دالوز الذي يرى : من بني رواد هذه النظرية الفقيه :  نظرية الضررأ ـ 
بأن إفشاء السر املصريف ال يعترب يف حد ذاته إخالال بااللتزام املفروض قانونا، إال 
إذا كانت الواقعة املفشاة ذات طبيعة ضارة من شأا أن تضر مبصلحة العميل، أو 

  ، )1(أن تضر بسمعته وكرامته
بريو :  والعديد من الفقهاء من بينهم األستاذ هذا املفهوم أخذ به الكثري

واشترط فيه أن  ،شارمونييه الذي اعترب إفشاء السر نوعا من السب والقذف
يكون ضارا مبصلحة من عهد به مل يسلم هذا األساس من النقد، ومن بني أهم 

: الفقهاء الذين وقاموا بنقض احلجة اليت اعتمدها أصحاب هذه النظرية الفقيه
ل، إذ جاء يف قوله أنه مهما كانت طبيعة اإلفشاء فان احملافظة على الثقة دميار

ذلك هو اهلدف من النص مستدال مبا قاله  ،املفروضة يف ممارسة العديد من املهن
، الذي أبرز الفكرة األساسية اليت wateletاملستشار تانون يف قضية واتليه 

من تقنني العقوبات الفرنسي، وكذلك ما قضت به حمكمة  378تضمنتها املادة 
بفرض عقوبة على أحد موظفي البنوك يف فرنسا الذي  23/12/1931السني يف 

أفشى معلومات سرية عن حمفظة األوراق املالية ببنك فرنسا إىل أحد البنوك 
  .التجارية الفرنسية 

ء السر الضار ومن املؤكد أن املشرع الفرنسي مل يقصر العقاب عن إفشا
، 1910نوفمرب  09وما يؤكد ذلك حكم حمكمة النقض بالدائرة اجلنائية يف  ،فقط

إذن فاملشرع الفرنسي يعاقب على افشاء السر املصريف ولو كان مشرفا ملن يريد 
  .)2(كتمانه وال يشترط يف الواقعة املفشاة أن تسبب يف حد ذاا ضرر

                                                             

ومن أمثلة ذلك قضية تتعلق بصورة فتاة على فراش املوت وهي متس حبياا اخلاصة األمر الذي دفع  ـ )1(
  : األخت لرفع قضية

L'affaire Rachel, seine, 16 juin 1858 qui se résume a : " un dessin au crayon de Rachel 
sur son lit de mort; signé par O'connell. La poursuite a été faite par Sarah sœur 
de Rachel…" 

(2) -  Cass crim. 22 nov1994, DT, penal 1995, P64 . 
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ترتكز  : السرية والوقائع املعروفةنظرية التفرقة بني الوقائع ب ـ  
هذه النظرية على التفرقة بني املعلومات اليت تكون معروفة لدى العامة واليت ال 

حيث يرى أنصار هذه النظرية  ،تكون معروفة التسامها بطابع السرية والكتمان
مهار أن اإلفشاء ال يقع إال على املعلومات اليت تكون سرية : وعلى رأسهم 

أما تلك اليت تكون معلومة من قبل العامة فال يعترب العلم ا إفشاء  بطبيعتها،
 .للسر، ألن اإلفشاء هو نقل املعلومة من طي الكتمان إىل الغري 

انتقدت هذه النظرية على أساس أنه إذا مت معرفة الواقعة من قبل الغري 
 فاحلديث ،فهذا  يعين أا ليست حمل حفظ وكتمان بل على العكس من ذلك

عن واقعة معينة ال يعين أا واقعة فعال، فالقول مثال بأن شخص معني له أموال 
كثرية وحسابات يف بنوك خمتلفة ال يعين أن الذي قام بذلك خمتص يف اال أو 
عامل بأحد البنوك اليت أودع فيها ذلك الشخص أمواله، بل هو جمرد قول 

  .)1(وإشاعات
ن أحد العاملني بتلك البنوك، لكن الوضع خيتلف عندما يصدر ذلك ع

ة ــفهذا يعين تأكيد تلك اإلشاعات اليت مت بثها لذا فال ميكن القول بالتفرق
مابني الوقائع اليت تعترب سرا وتلك اليت ال تعترب كذلك، ألن األمر مهما كان 
يعترب سرا إال إذا مل يعتربه صاحبه أو من خيصه األمر كذلك، أو مل يكن من 

  .طبيعة سرية 
من أهم رواد هذه :  نظرية إرادة املودع يف بقاء األمر سراج ـ 
لتريه والذي ركز على عدت حجج، حيث تشري إىل أنه عند : النظرية الفقيه 

تعريف السر جيب األخذ بعني االعتبار بالركن اخلاص واملتمثل يف إرادة املودع 

                                                             

السرية املصرفية ما بني املبدأ واملسؤولية املترتبة عن إفشائها، مذكرة لنيل درجة  : )نذير(أرتياس  ـ )1(
الدكتوراه يف القانون، فرع قانون األعمال كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 

 .14 ص، 2007تيزي وزو، 



 

 

109 
 

ترب سرا إال إذا كان ، وهذا يعين أن األمر أو الواقعة ال تع)1(يف بقاء األمر سرا
  .الذي عهد ا إىل األمني يعتربها كذلك 

  :هذه النظرية كذلك تعرضت هي األخرى لالنتقاذات من أمهها 
ألن بعض الوقائع  ،أا ال حتقق الغاية أو الغرض من جترمي إفشاء السر

تعترب سرا بطبيعتها وحبكم القانون وال يتوقف األمر على إرادة املودع، فإفشاء 
ل هذه املعلومات اليت تعترب بطبيعتها سرا يؤدي بالضرورة إىل اعتبارها جرمية مث

  .إفشاء السر املصريف 
فأيا كانت الواقعة اليت حيصل عليها البنك سواء كانت بصفة مباشرة من 
العميل أو عن طريق االستعالم عنه، فيجب على البنك أن يبقي األمر سرا، اذ 

  .    حسب واجبه املهين يقع عليه االلتزام بالكتمان 
 

ة يف ـانتبهت العديد من الدول ملوضوع السر املصريف وما له من أمهي
احلياة االقتصادية، حيث أخذت مبعناه الواسع وأدرجته حتت لواء سر املهنة، 

األسرار املصرفية اليت آلت معتربة إياه التزاما يقع على عاتق املصرف بعدم إفشاء 
إليه حبكم وظيفته أو مبعرض قيامه ذه الوظيفة واملتعلقة بزبائنه، هذا االلتزام 

، والتشريع )أ(تضمنته الكثري من التشريعات، على غرار التشريع اجلزائري 
  ).ب(الفرنسي 

 

مستقال للسر املصريف، إال أنه جاء مل خيصص املشرع اجلزائري تنظيما 
بقواعد عامة تضمنت محاية السر املصريف خاصة، والسرية املهنية عامة ويف مواقع 

  .عديدة

                                                             

 . 22 ، صسابقمرجع  : )نذير(أرتياس :  أنظر ـ )1(
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ر ــتعددت املصادر القانونية حلماية السر املصريف بشكل خاص والس
ني ــوالتقن، )1(الدستور : املهين بشكل عام، حيث وردت هذه احلماية يف

، ويف قانون النقد )4(ويف تقنني العقوبات  ،)3(، والتقنني التجاري )2(املدين 
   .)5(والقرض 

1 

39تنص املادة 
  : على 1996من دستور  )1(

ال جيوز انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة، وحرمة شرفه، وحيميها "
  ". القانون، سرية املراسالت واالتصاالت اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونة

ه ـإن ما جاء به الدستور يعترب من أمسى القواعد واألجدر بالرعاية، ألن
املراسالت " مل يغفل فكرة السرية يف كل ااالت باستعماله لعبارة 

، يعين ذلك أنه مهما كانت "واالتصاالت اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونة
الغري مبناسبة  تصرفات الفرد يف مجيع ااالت ويف مجيع الوقائع اليت تصل إىل علم

التعامل مع الشخص جيب أن تبقى سرية ألن خمالفة هذه القاعدة يعرض املعتدي 
   .للعقاب

عربت هذه املادة بأكثر وضوح عن احلماية اليت جيب أن تتلقاها احلياة 
اخلاصة وعن مدى كون السرية يف خمتلف ااالت مضمونة قانونا، فاحترام 

صارف االلتزام بالسرية وبعدم إفشاء األسرار احلياة اخلاصة يضع على عاتق امل
املتعلقة بعمالئها، ألن يف ذلك ضمانة للشخص يف أن تبقى ذمته املالية بعيدة عن 

  .معرفة األخريني
  

                                                             

 76ر، عدد .يتضمن نشر التعديل الدستوري، ج 07/12/1996مؤرخ يف  96/438: مرسوم رئاسي رقم ـ )1(
لسنة  25ر عدد .، ج2002//10/04: مؤرخ يف 02/03، متمم بالقانون رقم 08/12/1996صادر يف 

 .، معدل ومتمم2002
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2 

124تنص املادة   
  : من التقنني املدين اجلزائري على أنه )1(

ضرر للغري يلتزم كل عمل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه، ويسبب " 
  ".من كان سببا يف حدوثه بالتعويض 

وبالتايل فان قاعدة عدم األضرار بالغري تلزم البنوك بكتمان السر املصريف 
وعدم إفشائه، كما يقع التزام على موظفي البنوك بعدم إفشاء أسرار العمالء حىت 

  .ولو بعد انتهاء خدمام
وما يتعلق  ،اية احلياة اخلاصةويعود السبب يف ذلك إىل وجود التزام حبم

فالكشف عن الذمة املالية  ،بالذمة املالية للشخص يعترب من صميم احلياة اخلاصة
  .للشخص يعترب من قبيل املساس باحلق يف اخلوصصة 

3 

مكرر من التقنني التجاري اجلزائري على وجوب احترام  715تنص املادة 
  :السرية املصرفية، ويظهر ذلك من خالل الفقرة التالية

ومع مراعاة أحكام الفقرات السابقة، فان مندويب احلسابات " 
ومساعديهم ملزمون باحترام سر املهنة فيما خيص األفعال واألعمال 

  .)2(سة وظائفهمواملعلومات اليت اطلعوا عليها حبكم ممار
إن هذا النص صريح وصاحل للتطبيق على البنوك ألا تنشأ على شكل 

83شركة مسامهة يف العديد من الدول، وهو ما تؤكده املادة 
ون ــقانالمن  )3(

                                                             

دين، معدل ومتمم مبوجب يتضمن التقنيني امل 1975سبتمرب  26مؤرخ يف  75/58من األمر  124املادة  ـ )1(
، 2005لسنة  44ر عدد .يتضمن التقنيني املدين، ج 2005يوليو  20مؤرخ يف  05/01القانون رقم 
 .معدل ومتمم

يتضمن التقنني التجاري الديوان  1975سبتمرب  26مؤرخ يف  75/59من أمر رقم  13مكرر  715املادة  ـ )2(
 .معدل ومتمم 2002الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر، 

 .املتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مرجع سابق 03/11من املر رقم  83/1املادة  ـ )3(
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املتعلق بالنقض والقرض،  10/04من األمر  06واملعدلة مبوجب املادة  03/11رقم 
  :واليت جاء فيها

واملؤسسات املالية اخلاضعة للقانون اجلزائري  جيب أن تؤسس البنوك" 
ويدرس الس جدوى اختاذ بنك أو مؤسسة مالية  ،يف شكل شركات مسامهة

  ." شكل تعاضدية
من التقنني التجاري اجلزائري نصا واضحا  13مكرر  715يعترب نص املادة 

ر املصريف، ووجوب كتمان أسا بالس رار يف التزام إدارة املصرف والعاملني
  .العمالء اليت يطلعون عليه حبكم مهنتهم

4 

  :على  )1(من تقنني العقوبات اجلزائري 301/1تنص املادة 
 اىل 500ن ــيعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة م" 

ومجيع األشخاص املؤمتنني حبكم الواقعة أو املهنة أو الوظيفة  .... 5000
املؤقتة على أسرار أديل ا إليهم وأفشوها يف غري احلاالت اليت الدائمة أو 

  .."  ...يوجب عليهم فيها القانون أفشاها ويصرح هلم بذلك 
يفهم من مضمون هذه املادة أن كل األشخاص أيا كانت الوظيفة اليت 

سواء كانت  ـقد أودع لديهم أسرار بسبب هذه الوظيفة أو احلالة  يشغلوا،
تلك الوظيفة من الوظائف املؤقتة أو الدائمة، كما يستوي الوضع إن كانت من 

  .)2(فيلتزمون بالسر ـاملهن احلرة، أو الوظائف العمومية 
هكذا ال يكفي أن تكون الوقائع املفشاة سرية، بل جيب أن تكون وثيقة  

  .الصلة مبمارسة البنك أو املوظف العام ملهنته 
                                                             

ر .يتضمن تقنني العقوبات، ج 1966جوان  08مؤرخ يف  66/156رقم  سوممن املر 301إذ جند املادة  ـ )1(
 . ، معدل ومتمم1966صادر يف  71عدد 

 .من تقنني العقوبات، املرجع نفسه 302هو ما نصت عليه أحكام املادة  ـ )2(
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5 

شرع اجلزائري، مل يعرف السرية املصرفية، وإمنا أتى على ذكر إن امل
 03/11من األمر رقم  117األشخاص امللزمون بااللتزام بالسر املصريف يف املادة 

حبيث تعترب السرية املصرفية ، واملتعلق بالنقد والقرض، 2003غشت  26املؤرخ يف 
والوثيقة الصلة بعمل البنوك، فتلتزم البنوك مبوجب القواعد من القواعد املستقرة 

العامة يف القانون واألعراف املصرفية حبفظ أسرار العمالء وعمليام املصرفية، ما 
  .مل يكن هناك نص يف القانون أو اتفاق يقضي بغري ذلك 

واملتعلق بالنقد والقرض املعدل  03/11من قانون رقم  117فتنص املادة 
تلزم بالسر، مع مراعاة األحكام التصرحيية للقوانني، مجيع  " :واملتمم على

  :السلطات ماعدا
ـ       ـ وك ـالسلطات العموميـة املخولـة بتعـيني القـائمني بـإدارة البن

 .واملؤسسات املالية 
 .السلطة القضائية اليت تعمل يف إطار إجراء جزائي  ـ
إىل املؤسسـات الدوليـة    السلطات العمومية امللزمة بتبليغ املعلومـات  ـ

السيما يف إطار حماربة الرشوة وتبيـيض األمـوال واإلرهـاب     ،املؤهلة
. 
ـ  اللجنة املصرفية أو بنـك اجلزائـر الـذي يعمـل حلسـاب هـذه        ـ

 . )1("أعاله  108رية طبقا ألحكام املادة ـاألخ
رار اليت التزام موظفي البنوك بكتمان األسيؤكد هذا النص وجوب 

يطلعون عليها يف قيود البنك وسجالته وعدم إفشائها، كما أن هذه املادة تنص 
                                                             

لسنة  50ر، العدد .يتعلق بالنقد والقرض، ج 2003أوت  26: املؤرخ يف 03/11من املر رقم  117املادة  ـ )1(
املتعلق بالنقد و القرض،  2010أوت  26مؤرخ يف  10/04، معدل ومتمم مبوجب املر رقم 2003

 .2010لسنة  50ر عدد .ج
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على وجوب احترام السرية وذلك يف خمتلف املهام اليت يقوم ا البنك والسيما 
تلك املتعلقة باملهام الرئيسية، التفتيش واملراقبة على أعمال البنوك املرخصة ا 

   .والشركات املالية 
 

مل يغفل املشرع الفرنسي عن موضوع السرية املصرفية، إذ أنه أخضع 
، األشخاص الذين 1915منه من قانون جانفي  19للسرية املهنية، مبوجب املادة 

يسامهون بتسيري وإدارة، إشراف ومراقبة األربع املصارف املؤممة وكذلك الذين 
  .)1(املؤممةيراقبون املصارف غري 

، الذي صدر وأمم كامل القطاع 1918لكن مبوجب القانون الصادر يف 
املصريف، أصبحت كل املصارف العاملة يف فرنسا ختضع للسرية املهنية، باستثناء 
املصارف األجنبية العاملة يف هذا البلد، يف كل األحوال فان االجتاه السائد يف 

من تقنني العقوبات الفرنسي على  378فرنسا كان يؤيد تطبيق أحكام نص املادة 
  .صارف كافة امل

 
 

حيقق االلتزام بالسر املصريف فوائد كثرية منها ما يعود على الفرد بصفته 
عميال ألحد البنوك أو بصفته العادية، ومنها ما يعود على اتمع بأكمله، وعلى 

بأمهية بالغة إال أنه مل يسلم من سهام النقد، كونه  املصريفالرغم من متتع السر 
  .يشكل عقبة يف مكافحة جرمية تبييض األموال 

)  الفرع األول(وهو ما جعلنا نتطرق لسلبيات السر املصريف يف 
  ).الفرع الثاين(واجيابياته 

 

                                                             

 .148 صالسرية املصرفية، املرجع السابق،  : )نعيم(مغبغب  ـ )1(
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 من اخلصوصية ألن يتطلب التعامل مع بعض املهن احلفاظ على الكثري
العالقة اليت تربط البنك والزبون حتكمها الثقة املتبادلة ضمانا لعدم تردد األفراد 
يف اللجوء إىل هؤالء خشية أسرارهم وألن التزام البنوك هو يف الغالب امتداد 
للسر املهين املفروض على عاتقها، فقد حرصت التشريعات على العمل ذا 

  .ود جذوره إىل ما قبل التاريخ العرف املصريف الذي تع
والسر يف جوهره واقعة غري ظاهرة وغري معلومة للناس وإفشاء السر 

أنه أمر يتعلق بشيء أو شخص، : يكون باطالع الغري عليه ويقال يف السر أيضا
وخاصيته أن يظل حمجوبا أو خمفيا عن كل أحد، غري من هو مكلف قانونا 

واليت تعين مقدس، لذلك اقترن   secredمة مشتقة من كل secretحبفظه، وكلمة 
  .)1(السر بصفة التقديس

أما املصرفية فهي مشتقة من الصرف، وصرف املال إنفاقه، وصرف النقد 
مبثله بدله، ومنه اشتق اسم الصراف، وهو من يبدل نقدا بنقد، والصرافة هي 

  . مهنة الصرافة 
تغطية اجلرمية وإخفاء أخطر ما قيل عن نظام السر املصريف أنه يؤدي إىل و

األموال املتحصلة عنها كما يؤدي إىل حتصني بعض األموال من الرقابة على 
  .)2(مصدرها الذي قد يكون غري مشروع مما حيول دون معاقبة ارمني

 
 

 1978وقد عاجلت احلكومة السويسرية هذه العيوب بإصدار تشريع عام 
مينع استثمار األموال مشبوهة املصدر، األمر الذي جعل البنوك السويسرية 

                                                             

 .193لسان العرب، املرجع السابق، ص : ابن منظور/ أنظر ـ )1(

 . 56ص  املرجع السابق، : )حممود(كبيش  ـ )2(
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، )1(تشترط من العميل صاحب احلساب الرقمي أو وكيله بيان مصدر أمواله
شاط ومن املتفق عليه أن السر املصريف السويسري ال يكفل احلماية ألي ن

  . )2(إجرامي وال يسمح للحكام املستبدين بإخفاء أنشطتهم غري املشروعة
أنه ليس مثة ما حيول دون إمكان التوفيق بني  )3(ويؤكد جانب من الفقه ـ

السرية البنكية من ناحية وبني مكافحة وجترمي تبييض األموال مشبوهة 
 .املصدر من ناحية ثانية 

السويسرية ال حتمي عمليات تبييض  ويؤكد البعض اآلخر أن القوانني ـ
األموال، فإذا وجد دليل كايف على أن األموال املودعة يف البنوك 
السويسرية متحصلة من نشاط إجرامي، كاالجتار يف املخدرات مثال فان 

 .املصارف السويسرية يف هذه احلالة ال تتذرع بالسر املصريف 
حيث يشهد تنفيذ  2000م وال أوضح رد على املستوى الدويل مما ذكر عا ـ

ولقد لعبت مصر دورا بارزا يف  ،املعاهدة التارخيية ملكافحة اإلرهاب
  2001االتفاق على املعاهدة يف إطار األمم املتحدة وأن العاشر من يناير 

وللمرة األوىل يتم جترمي شبكات  ،بدء التوقيع والتصديق على املعاهدة
  .عنها  متويل اإلرهاب وإسقاط السرية املصرفية

وهو احلال الذي سلكه املشرع اجلزائري مبصادقته على االتفاقية بالرغم 
من أن املصادقة عليها جاءت متأخرة، ولعل التجديد األكرب يف هذه االتفاقية هو 
أا ال متثل فقط وسيلة للعقاب ولكنها معاهدة أيضا للوقاية من العمليات 

تتعقب شبكات التمويل اخلفية  اإلرهابية خبالف االتفاقيات السابقة، وهي
واملعقدة من خالل التعاون بني األجهزة األمنية واملؤسسات املالية، حيث 
استلهمت توصيات جمموعة العمل الدولية، لتعقب عمليات تبييض األموال يف 
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جمال املخدرات، حيث سيكون من اختصاص هذه املعاهدة مراقبة وحتديد هوية 
هذا فضال عن أا تعطي الوسيلة  الية مشبوهة،أو اإلبالغ عن أية عمليات م

الكافية ملصادرة هذه األموال وهذه احلسابات ورفع السرية البنكية ألية حسابات 
  .)1(مشبوهة متول اإلرهاب

 
 

الضرائب، حيث  إن االلتزام بالسر املصريف يؤدي إىل تشجيع التهرب من
يتعارض هذا االلتزام والنصوص القانونية املتعلقة بالضرائب واليت حتدد بقوة 
القانون جهات حمددة لإلدالء باملعلومات والبيانات إىل موظفي هذه املصلحة 

  .املتمتعني بسلطة الضبطية القضائية 
الذي هو  ،ويقرر هذا البحث أن النشاط التجاري والصناعي أو املهين ـ

ل الواقعة الضريبية ال ميارس إال يف الواقع ومن املمكن حماصرة هذا حم
وفقا ألحكام القانون وما أتاحه من القيام  ،النشاط وفرض الضريبة عليه

بتحريات ومعاينات ومناقشات وخالفه دون اللجوء إىل إفشاء السر 
 .)2(املصريف

 
 

يتساءل البعض، مستنكرا هل حقا السر املصريف يستحق كل هذه 
املعاناة؟ مشريا إىل أن العميل الذي يلجأ إىل إخفاء أمواله وممتلكاته عن أبنائه 

وعندما يعرف أهله بأسراره  ،وزوجته وشركائه يف حسابات سرية  فبعد وفاته
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، ن جهة أخرىا بينهم هذا من جهة وماملصرفية سيسبب هذا مشكلة كبرية فيم
فان خروج املال من موطن العميل يتطلب سفرا وانتقاال وما يتبع ذلك من 

، وعند إعادته إىل موطنه مرة أخرى البد أن يتم ذلك على دفعات )1(مصروفات
  . صغرية ويف مرات متعددة 

 
 

سبق وأن أشرنا إىل أن االلتزام بالسر املصريف حيقق كثريا من الفوائد، 
 الفقرة( األوىل تعود على الفرد : وهذه الفوائد ميكن تقسيمها إىل جمموعتني

  ) .الفقرة الثانية(  )2(والثانية تعود على الدولة)  األوىل
 

 

االلتزام بالسر املصريف العديد من الفوائد للفرد بالدرجة األوىل، حيقق 
وهذا ال مينع أن هلذه الفوائد مردودها االجيايب على اتمع ككل بصورة غري 

  :ومن هذه الفوائد ما يلي مباشرة،
 

فر ثقة العميل طبيعة العمليات اليت يقوم ا البنك لصاحل عميله تستلزم توا
فمن  يف البنك واطمئنانه إىل كافة حساباته ومستنداته وشؤونه يف أيدي أمينة،

الطبيعي أن حيرص كل شخص على إخفاء مركزه املايل عن الغري من منافسيه أو 
  .)3(حىت من أفراد عائلته أو ذويه
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فغالبا ما يدخل العمالء يف عالقات مالية عديدة مع البنك الذي يتعاملون 
معه، قد تتضمن هذه العالقات كثريا من أسرارهم املالية اليت يرغبون يف عدم 

كالتاجر الذي خيشى منافسة التجار اآلخرين له مىت علموا  ،اطالع الغري عليها
بأسرار جتارته، مثل قيامه خبصم أوراق جتارية أو بفتح اعتماد من أجل حصوله 

ارية كبرية، ومن مث تظهر مصلحة على النقود الالزمة إلبرام صفقة أو صفقات جت
  .)1(التاجر يف احتفاظ البنك مبعامالته سرا مكنونا ال يطلع عليه أحد

حيث أن طبيعة أعمال موظفي البنوك تتيح هلم االطالع على أرصدة 
حسابات العمالء، ونتائج معامالم التجاري، كما يقوم موظفو أقسام االئتمان 

ز املايل وطبيعة األنشطة اليت يزاوهلا طالب بالبنوك بتحريات دقيقة عن املرك
االئتمان والتوقعات املنتظرة ملشروعاته مما يؤكد ضرورة استيثاق أصحاب هذه 
املعامالت من ضرورة توافر أرقى أنواع الثقة يف املصارف اليت تقوم على شئون 

ام مصاحلهم املالية فإذا ما شاب هذه الثقة أدىن شائبة توقف الناس عن إسناد مه
  .)2(أعماهلم املالية للبنوك

فيؤخذ يف االعتبار أن حتقيق الثقة يف اجلهاز املصريف يعد وسيلة فعالة 
  . رؤوس األموال على التعامل معه  لزيادة نشاطه، وإقبال أصحاب

 

من االلتزامات األساسية اليت تفرضها األخالق والرساالت السماوية 
التزام الشخص بكتمان األسرار اليت يفضي ا إىل الغري، حيث يعترب إفشاء 
األسرار من األفعال اليت تستوجب العقاب يف اآلخرة، وجتعل املفشي حمل احتقار 

لغيبة والنميمة، فضال عن يف الدنيا بني أقرانه، وذلك باعتباره من الناس أصحاب ا
أنه يعترب خائنا لألمانة اليت ائتمنه الغري عليها وهي السر، كما أن اإلنسان منذ 
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القدمي يعترب الكتمان أو السرية وسيلة أو سببا من أسباب قضاء احلاجات وجناح 
  .)1(األعمال

 

 )2(ظاهر احلرية الشخصية لألفراديعترب االلتزام بالسر املصريف مظهرا من م
مبناسبة مباشرة نشاطهم االقتصادي، حيث يعد محاية هلم من النفوذ املتزايد 

ة ـللسلطات العامة، وتأكيدا ملا ورد يف الدستور من أن احلرية الشخصية مصون
ال متس، ذلك أن كتمان املركز املايل يقع على قدم املساواة مع إخفاء األمور 
اليت تتعلق بصحة الفرد ومصاحله األسرية، ميليه شعور الفرد باستقالل كيانه 
الذايت وحرصه على إخفاء ما يتصل بصميم حياته اخلاصة عن غريه من احمليطني 

  .   به، ويف مواجهة السلطات العامة 
 

على سبيل املثال وليس بالبعيد، حيث متتعت شركات توظيف األموال 
 الضرائبمبيزة السرية املصرفية اليت كانت تكفلها للمودعني، سواء يف مواجهة 

أو جهات التحقيق على اختالفها، أو حىت حفظ أسرار املودع نفسه يف عدم 
من يفوضه هو شخصيا، وكانت هذه امليزة  إال ألحد أو نسبتها، معرفة حساباته

  .أمواهلم  إليداعاألفراد عليها  إقبالأحد أسباب 
 إيداعامأن هذه الشركات قد فشلت فشال ذريعا، وخسر عمالئها  إال

  .ا، ومن حصل على جزء منها بعد طول انتظار فهو حمظوظ 
ا حيققه من اجيابيات ملنع وال شك أن يف تعميم السر املصريف على م

األفراد من اللجوء إىل مثل هذه الشركات وما أحدثته من زعزعة ثقة األفراد 
  .  إليداعاموخسارم الشديدة 
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ال تقتصر فوائد االلتزام بالسر املصريف على ما حيققه من اجيابيات على 
املستوى الشخصي فقط، ولكن مما ال شك فيه أن له من الفوائد ما يعود على 

  :الدولة مباشرة ويؤثر فيها ويتأثر بنظامها احلاكم، وتتمثل هذه الفوائد فيما يلي
 

تترتب على التقدم االقتصادي يف العصر احلديث ازدياد ظاهرة حتول 
وهي ثروات يسهل إخفائها بل  ،روات عقارية إىل ثروات منقولةالثروات من ث

كما أن ظهور املشروعات الكبرية أدى إىل ازدياد األشخاص االعتبارية  ،ونقلها
  .)1(اليت ال يظهر فيها املسامهون أمام الغري كمالك للمشروع

فااللتزام بالسر املصريف أمر متليه هذه الظواهر االقتصادية ويتمشى مع 
مها، وتأكيدا على أن السر املصريف يعترب وسيلة جلذب رؤوس األموال، ما مفهو

سويسرا فقد استقبلت يف القرن الثامن عشر : شهدته أرض اللجوء السياسي 
ويف القرن التاسع عشر استقبلت ذوي  املهاجرين اهلاربني من الثروة الفرنسية،

االضطراب يف القرنني التاسع السلطة من الفرنسيني أصحاب النفوذ، ويف فترات 
عشر والعشرين واىل حد اآلن آوت الكثري من األجانب وأمواهلم فوجدوا فيها 

وقد استفادت سويسرا من ذلك كثريا، إذ يعوضها  ،احلماية اليت ينشدوا
  .)2(استغالل هذه األموال عن ضيق مواردها الطبيعية

 

يف الدول الديكتاتورية يتضاءل السر املصريف نظرا لقوة نفوذ السلطات 
العامة وتتعدد القيود اليت ترد على احلريات الشخصية، السيما إذا تعلق األمر 
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باملظهر املايل هلذه احلرية، فتزداد االستثناءات اليت ترد على السر املصريف لصاحل 
  .السلطات العامة 

أما يف الدول  بالسر املصريف يف مواجهتها،ويضيق نطاق االحتجاج 
الدميقراطية فيعترب احترام السر املصريف تأكيدا لسياسة احلرية اليت تنتهجها الدولة 
إزاء األفراد، فااللتزام بالسر املصريف واحلرية أمران متالزمان، لذلك يتسع نطاق 

اليت ترد على االحتجاج به يف مواجهة السلطات العامة نتيجة تضاؤل القيود 
  .)1(احلرية الشخصية

 

البورصة هي سوق رمسي يتم التعامل فيها على األوراق املالية عن طريق 
تدخل وسطاء هم مساسرة األوراق املالية، حيث يتولون تنفيذ أوامر البيع والشراء 

ات الصادرة من العمالء، من خالل أوضاع منظمة وحتت إشراف اجله
  .)2(احلكومية

 

التطبيق الرتيه لاللتزام بالسر املصريف من جانب البنوك، يعد تقنية بصورة 
واضحة ال لبس فيها وال غموض، وعدم تدخل السلطات العامة يف ذلك، من 
شأنه خلق سوق عاملي على غرار أسواق طوكيو ونيويورك وهونج كونج، 
وزيورخ، وال شك أن ذلك يستتبع بالضرورة خلق سوق لشراء وبيع العملة 

  .احلرة وليس للبيع فقط وهو ما حدث فعال يف السنوات األخرية 
 

خيتلف سلوك األفراد جتاه ثروام باختالف ظروفهم االجتماعية فقد 
م، ألنه يرى أن ذلك جيعله صاحب يلجأ البعض إىل التباهي واالفتخار بثروا
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نفوذ، ويؤكد كيانه يف اتمع الذي يعيش فيه، وجيرب الغري على احترامه، غري أن 
هذا السلوك قد تضاءل يف اتمعات املعاصرة، ألن عدم املساواة االقتصادية أدت 
يف اتمعات احلديثة إىل نشوب صراع بني الطبقة الغنية والطبقات األخرى، 

ى ذلك فان  االلتزام بالسر املصريف خري وسيلة لالحتفاظ ذه الثروات، وعل
داخل حدود الوطن مع إخفائها وإاء الصراع الذي ميكن أن ينشأ بني طبقات 

  .)1(اتمع من جراء ظهور هذه الثروات
 

ل النامية املوارد الطبيعية الالزمة لتحقيق التنمية االقتصادية، تتوافر يف الدو
إال أن تلك املوارد بذاا غري كافية للوصول إىل اهلدف املنشود، حيث جيب أن 
يتوافر رأس املال الالزم للتنمية، باإلضافة إىل باقي العوامل األخرى مثل الفنون 

التحتية، وبالنسبة لعنصر رأس املال، احلديثة لإلنتاج، والعوامل الثقافية، والبنية 
فان اتمعات النامية تعاين من ندرته، مما أوقعها يف فخ الديون اخلارجية، وهذا 
بالضبط ما وقعت فيع اجلزائر، من هنا تأيت أمهية اعتبار السر املصريف وسيلة آمنة 
 جلذب رؤوس األموال مع إعطاء فرص أفضل لالستثمار وعائد مرتفع، مع توافر
الثقة يف سرية احلسابات املصرفية وقدرا على محاية املودعني يف مواجهة 
الشخصيات الرمسية وهو ما ميكن للدول النامية من االستغناء عن سياسة 

  .  )2(اإلقراض
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ألمد طويل على إتباع مبدأ واستقر العمل املصريف يف سائر بنوك العامل 
تعامالته املصرفية والسر املصريف، الذي يقتضي التزام البنك حبفظ أسرار العميل 

مل يوجد اتفاق أو نص خيالف ذلك، إذ للعميل احلق يف  وعدم إفشائها للغري ما
ضمان محايته حلياته اخلاصة، وملا تتضمنه هذه احلياة من جانب مايل وما تعامالته 

إال جتسيدا فعليا  لذلك احلق أين يبحث من ورائه عن ائتمان ألسرار مع البنك 
شؤونه املالية بعيدا عن معرفة الغري أو تدخله، األمر الذي جيعل كل عامل يفضي 

يستلزم معه تقرير  ،بأسراره تلك مبثابة خرق وانتهاك غري مربر ملبدأ السر املصريف
  .مسؤولية البنك اجتاه عميله 

ك يف مقابل حرصها على العمل بالسر املصريف بناء على وقد وجدت البنو
حتقق مصلحتها هي األخرى بأن يضمن هلا السر املصريف حتقيق ،مصلحة عمالئها

هدفها التجاري يف الربح، ذلك أن التزام البنك بإعماله يساهم يف تفعيل الثقة 
 تربط بينهما اليت يوليها العميل فيه، واليت هي يف األصل أساس عالقة التعامل اليت

  ).املطلب األول(
لذا كان السر املصريف أن حظي حبماية قانونية كفلتها جل الدول يف 
تشريعاا الداخلية فجردته من طبيعته العرفية لتفضي عليه القيمة التشريعية، 
بتكريسه من خالهلا وجترميها ألي فعل يفضي بطريق مباشر أو غري مباشر أسرار 

بت عن ذلك قيام مسؤولية جزائية يف مواجهة البنك، العميل لشخص ثالث ورت
تضاف إىل مسؤوليته املدنية عن اإلخالل ذا االلتزام وعليه ضمنت بذلك ومن 
خالهلا محاية ملصاحل عمالء البنك وللدور اهلام الذي يلعبه السر املصريف يف 

 ويف اجتذاب رؤوس أموال الوطنية واألجنبية الستثمارها خدمة لالقتصاد الوطين
هلذا االقتصاد  إمناءدعم الثقة واالئتمان بني العمالء والبنك ملا يف ذلك من 

  ) . املطلب الثاين(
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ظهر سر املهنة يف بداية األمر دف إلزام من يتعاطى مهنا بواجب التكتم 
معهم، كالطب، واحملاماة،  عما يعلمه عن عمالئه من خالل العالقات اليت يقيمها

ومع ظهور البنوك نشأ السر البنكي كحالة من حاالت . مثال، وغريها من املهن
السر املهين، فباعتبار البنك حبكم مهنته مؤمتنا على أسرار عمالئه فقد وجب عليه 

  .))1ا للغري احملافظة عليها وعدم اإلفضاء
ية ظهرت الضرورة امللحة إىل وأمام تزايد أمهية البنوك يف احلياة االقتصاد

  ). الفرع األول(التحديد القانوين ملبدأ االلتزام بالسر البنكي
  .)الفرع الثاين(وحتديد نوع املسؤولية اليت قد تثار نتيجة اإلخالل به 

 
 

االلتزام بالسر املصريف ليس وليد التطورات والتشريعات احلديثة، ولكن 
القدمية، فقد شهدت احلضارات القدمية والعصور  جذورهمن الثابت أن له 

الوسطى مظاهر االلتزام بالسر املصريف وان تضائل يف األخرية عن سابقتها كباقي 
ريف أو البنكي بدأ يف أن السر املص إالمظاهر احلياة والنظم يف هذه العصور، 

  .الظهور بقوة يف العصر احلديث
حيث كان االلتزام حبفظ السر جمرد التزام أخالقي، ختضع له البنوك حبكم 

الفقرة (األعراف البنكية، ونظرا ألمهيته عمدت البلدان إىل تكريسه قانونا 
  . )الفقرة الثانية(وهو ما مسح بتحديد نطاقه ) األوىل

 
 

                                                             

املسؤولية اجلزائية عن إفشاء السر املصريف، دراسة مقارنة،  : )حممد عبد الودود عبد احلفيظ(أبو عمر  ـ )1(
 .11، ص 1999دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 
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بين االلتزام بالسر البنكي على اعتبارات هامة سامهت يف قيام العديد من 
البلدان بتكريسه يف تشريعاته، غري أن هذه األخرية قد اختلفت اجتاهاا يف 

  .تنظيمها هلذا االلتزام 
 

استوجبت التكريس القانوين التزام البنك بالسر ختتلف االعتبارات اليت 
من دولة ألخرى وميكن إرجاع هذه االعتبارات إىل محاية ثالث مصاحل أساسية 

  ).ج(، واملصلحة العامة )ب(، مصلحة البنك )أ(مصلحة العميل : وهي
 

تعلق  جرت العادة على كتمان نشاط البنوك وذلك منذ نشأا، خاصة ما
منها باألسرار املعهودة إليها من قبل عمالئها، محاية حلريتهم الشخصية اليت تعترب 

  .)1(الذمة املالية إحدى مظاهرها، واحتراما للثقة املتبادلة
فالعالقة بني البنك وعميله قائمة على ثقة هذا األخري يف أن يكتم األول 

يعتربها العميل من ما يفضي إليه من تصرفات وأحوال مالية، وهي مسائل 
  .)2(شؤونه اخلاصة اليت ال جيب أن يعرفها الغري

نص  )3(وقد كفلت الدساتري محاية احلرية الشخصية، فالدستور اجلزائري
صراحة أن حلياة املواطنني اخلاصة حرمة حيميها القانون، وهو ما يستشف من 

املواطن اخلاصة، أال جيوز انتهاك حرمة حياة : " منه 39من املادة  1نص الفقرة
  . "وحرمة شرفه، وحيميهما القانون

                                                             

 .12  ، صسابقمرجع  : )حممد عبد الودود عبد احلفيظ(أبو عمر : نظرأ ـ )1(

 .170 ص مرجع سابق،  : )سامح شعبان(صميدة جودة  ـ )2(

 .، معدل ومتمم، مرجع سابق96/438مرسوم رئاسي رقم  ـ )3(
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وعلى هذا النحو، يكون لكل شخص احلق يف محاية حرمة حياته اخلاصة 
ة ـ، فذم)1(مبا فيها شؤونه املالية واالقتصادية كمعامالته البنكية مع البنوك

 العميل املالية تعترب من األمور اليت تتصل حبياته اخلاصة وحريته الشخصية اليت
حيرص على عدم إطالع الغري عليها ملا يف ذلك من مساس بكيانه املايل 

  .)2(والتجاري
وال شك أن إطالع الغري دون سبب مشروع أو قانوين على أسرار 

  .)3(عمالء البنك فيه اعتداء واضح على حرية حيام اخلاصة
يتضح مما تقدم أن للعميل مصلحة يف التزام البنك حبفظ السر البنكي، 

تباط هذا السر حبريته الشخصية وحقه يف محاية حياته اخلاصة، وهذه املصلحة الر
من أهم االعتبارات اليت أدت إىل تقرير االلتزام بالسر البنكي، إىل جانبها تظهر 

   .مصلحة البنك كذلك
 

العمود الفقري للنشاط ترتكز عالقة البنوك بعمالئها على الثقة اليت تعد 
البنكي، ومنذ أن ضمنت البنوك لعمالئها عدم إفشاء أسرارهم، وعدم الكشف 
عن أمواهلم اليت يودعوا توطدت الثقة بالقطاع البنكي واليت لوالها لكان 

  .)4(العميل حفظ أمواله يف مرتله
فإفشاء البنك ألسرار عمالئه من شأنه أن يهز الثقة به، ويزعزع الطمأنينة 
اليت ينشدها العمالء منه، وقد يترتب على ذلك نفور العمالء من التعامل معه، 
األمر الذي سيؤدي حتما إىل خسارة البنك على الصعيدين املايل والتجاري، 

                                                             

   .80 – 79 ص ، مرجع سابق، ص ...دور البنوك يف مكافحة : )جالل وفاء(حممدين  ـ )1(

سر املهنة املصرفية يف التشريع األردين، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر  : )عبد القادر(العطري  ـ )2(
 . 22 ، ص1996والتوزيع، عمان، 

 .80، مرجع سابق، ص ...دور البنوك يف مكافحة : )جالل وفاء(حممدين  ـ )3(

 . 37مرجع سابق، ص  : )هيام(اجلرد  ـ )4(
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من أضرار وخسائر نامجة  فضال عن احتمال إلزامه بالتعويض عما يلحق العمالء
  .)1(عن إفشاء أسرارهم

وعلى أساس ما تقدم، أدركت البنوك أن ازدهارها ومنائها إمنا يقوم على 
تزايد عدد عمالئها، وذلك لن يتأتى هلا إذا مل تبقي أعماهلا مكتومة الرتباط ذلك 

للسر  مبصلحة العمالء اليت جيب احملافظة عليها، ليس من منطلق احلماية القانونية
  .)2(البنكي فحسب، بل حرصا أيضا على مصلحتها يف تدعيم الثقة فيها

فااللتزام بالسر البنكي يعترب شرطا ال غىن عنه لتسود الثقة يف العالقة بني 
وإذا زالت هذه الثقة تردد العمالء يف اللجوء إليها، وهو ما  البنوك وعمالئها،

   .يؤثر سلبا على كال من مصلحة العميل والبنك
ومع هذا يبقى أن االلتزام بالسر البنكي ال حيقق فائدة ومصلحة للبنك 

   .والعميل فحسب، وإمنا معه تتحقق أيضا املصلحة العامة
 

تلعب البنوك دورا رئيسيا يف االقتصاد الوطين أيل دولة من الدول، لكوا 
الوطنية لكافة فئات اتمع، لتخرج اإلطار الطبيعي الذي تتجمع فيه املدخرات 

منه بعد ذلك على شكل قروض واعتمادات للمشاريع الصناعية والزراعية 
ومن هنا تأيت أمهية البنوك من حيث كوا أداة تزويد . )3(والتجارية املختلفة

                                                             

، جملة "السرية املصرفية بني اإلبقاء واإللغاء، دراسة يف فلسفة السرية املصرفية"  : )يوسف(عودة غامن  ـ )1(
 .           /www.iasj.net 196 ، ص2010 ،26عدد  الد السابع، العلوم االقتصادية،

   . 33 ص مرجع سابق،  : )احلفيظحممد عبد الودود عبد (أبو عمر  :نظرأ ـ )2(
  . 93 ص مرجع سابق،  : )صاحل(نبيه   :وانظر أيضا ـ               
السرية املصرفية وعالقتها بعمليات غسيل األموال يف  : )إهلام حامد عبد املنعم(املبيضني  ـ                    

النظام القانوين األردين، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة املاجستري يف احلقوق، جامعة 
 .19، ص 2004مؤتة، األردن، 

 .20مرجع سابق، ص  : )ناجح داود(و رباح ) نائل عبد الرمحن صاحل( الطويل  ـ )3(
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النشاط االقتصادي برأس املال النقدي الالزم له، وبذلك ميكن القول بأن القوة 
  .)1( دولة إمنا تقاس مبدى القوة االقتصادية للبنوك فيهااالقتصادية أيل

لكن ملا كان التعامل مع البنوك يرتكز بالدرجة األوىل على عامل الثقة، 
والذي بدوره يعتمد على مدى التزام البنوك بالسر البنكي من عدمه، فإن حتقيق 

ام البنوك بالسر املصلحة العامة يف ازدهار االقتصاد الوطين لن يتأتى دون دعم التز
   .البنكي

يؤثر االلتزام بالسر البنكي باإلجياب على االقتصاد الوطين مبا يوفره من 
ثقة ودعم االئتمان الوطين، ويف البنوك الوطنية، األمر الذي يؤدي الزدياد 
التعامل معها وإيداع األموال فيها، وبالتايل جذب رؤوس األموال األجنبية 

  .)2(واحمللية
املصلحة العامة من أهم االعتبارات اليت يقوم عليها التزام  لذلك تعترب

البنوك حبفظ السر، بل وتلعب دورا رئيسيا يف حتديد معامل النظام القانوين 
، والذي خيتلف باختالف مفهوم املصلحة العامة ذاا، )3(لاللتزام بالسر البنكي

ملعتاد مع عمالئه، فيتسع ويضيق حبسب النظام الذي ميارس البنك يف ظله نشاطه ا
  .)4(وأيضا باختالف النظام االقتصادي الذي تتخذه الدولة بصفة خاصة

يف )5(يتأثر النظام القانوين لاللتزام بالسر البنكي مبدى تدخل الدولة
النشاط االقتصادي، ففي الدول ذات االقتصاد املوجه تزداد القيود اليت ترد على 

                                                             

 .24مرجع سابق، ص  : )رضا(عبيد  ـ )1(

السرية املصرفية وتأثريها على سبل مكافحة جرمية غسل األموال، دراسة "  : )دريس(باخوية  : أنظر ـ )2(
 لسنة ،05جملة محورايب للدراسات القانونية، عدد  ، "تطبيقية لقانون البنوك اجلزائري واملقارن 

 .60، ص  2011

غسيل األموال وعالقته باملصارف والبنوك، دراسة قانونية مقارنة، دار  : )حممد حسن(برواري  : أنظر ـ )3(
 .307 ، ص2010قنديل للنشر والتوزيع، عمان، 

 .173مرجع سابق، ص  : )دريس(باخوية  :أنظر ـ )4(

جرمية إفشاء األسرار واحلماية اجلنائية للكتمان املصريف، دار سعد مسك، مصر،  : )أمحد حممد(بدوي  ـ )5(
 .139 ص ،1999
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سر يف مواجهة السلطات العامة، أما يف السر البنكي ويضيق نطاق االحتجاج بال
  .)1(الدول ذات االقتصاد احلر، فالقيود الواردة عليه تقل بالنسبة للسلطات العامة

يستخلص مما تقدم، أن االعتبارات السالفة لتقرير مبدأ التزام البنك 
بالسر، قد سامهت كلها يف التكريس القانوين لاللتزام، الذي كان وملدة طويلة 

ن التزاما أخالقيا وعرفيا ختضع له البنوك، لكن يبقى أن درجة مسامهة من الزم
كل اعتبار يف هذا التكريس خيتلف من دولة ألخرى، وهو ما أدى إىل اختالف 

   .التنظيم القانوين هلذا االلتزام
 

اهتمت غالبية البلدان بتوفري احلماية القانونية لاللتزام بالسر البنكي، غري 
أن اجتاهاا قد تباينت يف تكريسها هلذا األخري، فمنها من أفردت قوانني وأنظمة 

من القانون الفيدرايل  74خاصة جد صارمة حلمايته، كسويسرا مبوجب املادة 
1934وفمرب ن 08املتعلق بالبنوك وصناديق التوفري لـ 

)2(.  
                                                             

 .20مرجع سابق، ص  : )حممد عبد الودود عبد احلفيظ(أبو عمر  ـ )1(
وجدير باإلشارة يف هذا الصدد إىل أنه قبل تكريس هذا القانون، كان االلتزام بالسر البنكي مطبقا يف  ـ )2(

املدين سويسرا ، كمبدأ أوجدته األعراف البنكية، كما كان حيظى باحلماية القانونية وفقا للقانون 
   .ي حيمي احلق يف اخلصوصيةالذ

وعلى أساس ذلك فان اإلخالل بااللتزام مل يكن يرتب سوى جزاءات مدنية، ومل يكن مبقدور              
ومع . القضاء إثارته من تلقاء نفسه بل بطلب من الطرف املتضرر وحبسب األضرار املترتبة عنه

املصرفية جد واسعة، حيث كان من الصعب حىت على ذلك، كانت املمارسة العملية للسرية 
   .السلطات السويسرية احلصول على رفع للسر ألغراض ضريبية

أما التكريس القانوين هلذا االلتزام مبقتضى القانون املذكور، فقد عزز من هذا االلتزام إذ أضحى              
ف بأن محاية السر البنكي فيه حتقيق وبعبارة أخرى، أن االعترا. أساسه القانوين القانون العام

املصلحة العامة، أعطى لاللتزام صفة املصلحة العامة اجلديرة باحلماية يف إطار القانون اجلزائي، إذ 
من القانون املذكور،  47أن أي إخالل به يرتب عقوبات جزائية جد صارمة نصت عليها املادة 

   .جعل من سويسرا من البلدان املتقدمة اقتصاديا والتكريس القانوين هلذا االلتزام وذه الصرامة
   :راجع تفصيال يف ذلك ـ             

GUEX (Sébastien), " Les origines du secret bancaire suisse et son rôle dans la 
politique de la Confédération au sortir de la Seconde Guerre mondiale ", In: 
Genèses, 34, 1999. pp  4 - 27  .                                 http://www.persee.fr/  

      Et voir : Lasserre (Jérôme) CAPDEVILLE : " Le secret bancaire face au juge 
pénal en droit suisse ", Revue Lamy Droit Des Affaires, n° 49, 2010, p 68. 
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وعلى نسق سويسرا سارت لبنان اليت تعد أول دولة عربية تصدر عام 
قانونا خاصا حلماية االلتزام بالسر البنكي، الذي اتسم بالصرامة والتشدد  1956

  .)1(يف تطبيق هذا االلتزام
ات ـــمن تقنني العقوب 378أما يف فرنسا، فقد أثارت املادة 

باجلزاءات املقررة إلفشاء السر املهين، وملدة طويلة من واملتعلقة  )2(الفرنسي
الزمن، جدال فقهيا واسعا حول مدى اتساع جمال تطبيقها ليشمل البنوك أيضا 
من بني املؤمتنني الضروريني الذين أشارت إليهم املادة، فإن كان مقبوال أن البنوك 

ادة، ـالعرف والعيقع على عاتقها التزام مدين باحلفاظ على السر املهين حبكم 
إال أنه مل يكن يقينا أا ختضع للعقوبات اجلزائية املقررة حول إفشاء األسرار 

  .)3(املهنية
املتعلق برقابة  1984جانفي  24لـ  48/46لكن مع صدور القانون رقم 

مؤسسات القرض زال الشك باليقني، ومت التكريس القانوين الصريح هلذا 
من هذا القانون صراحة إىل التزام البنوك  57االلتزام، حيث أشار نص املادة 

بالسر املهين، حتت طائلة العقوبات املقررة بشأن اإلخالل بالسر املهين بوجه عام 
  .ني العقوباتمن تقن 378والواردة يف املادة 

مل يكن هناك أي  1986سارت اجلزائر على منحى فرنسا، فإىل غاية عام 
من قانون  301نص قانوين صريح خيضع البنوك لاللتزام بالسر املهين، فنص املادة 

                                                             

لبنان من إصدارها هلذا القانون هو ذات املرمى الذي ابتغته سويسرا، فاهلدف كان اهلدف الذي توخته  ـ )1(
كان النهوض باالقتصاد اللبناين من خالل استقطاب رؤوس األموال احمللية والعربية الغنية اليت 

   .تبحث عن الضمان
، جملة " تبييض األموالأثر السرية املصرفية على مكافحة جرائم "  : عبد اللطيف احلسيين:  راجع             

                                  / www.nlbar.org.lb 2011 لسنة   ، 05العدد  احملامون،

  .من تقنني العقوبات الفرنسي اجلديد 226/13اليت أصبحت املادة  ـ )2(
(3) -  GAVALDA (Christian) et STOUFFLET (Jean) : Droit Bancaire, Institutions – 

Comptes – Opérations Services, 2eme édition, LITEC, Paris, 1994, p 83 
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1966العقوبات الصادر عام 
، والذي يعد أول نص قانوين كرس حلماية )1(

   .خضوع البنوك لهالسرية املهنية بوجه عام، مل يشر صراحة إىل 
ومن هنا يطرح نفس التساؤل الذي أثري على مستوى الفقه الفرنسي، 

مجيع األشخاص : "... املذكور أعاله، فهل العبارة الواسعة اليت وردت فيه
   . ؟ )2(، تسمح بتوسيع جمال تطبيقه ليشمل البنوك أيضا.."املؤمتنني

البنكي فكان مبوجب  أما أول تكريس قانوين صريح لاللتزام بالسر املهين
الذي جاء على النحو  )3(املتعلق بالبنوك والقرض 86/12من قانون  44نص املادة 

يتعني على كل شخص له صفة العامل يف إحدى مؤسسات املنظومة "  :اآليت
املصرفية ويتصرف حلساا، أو يتدخل يف عملية من عمليات الرقابة، أن يكتم 

ويعاقب على كل   .املفروضة عليه قانونا السر املهين زيادة على الواجبات
  ."خمالفة هلذا احلكم طبقا لقانون العقوبات

املتعلق بالنقد  90/10كما نص على هذا االلتزام بعد ذلك، القانون رقم 
  :منه، اليت نصت فقرا األوىل على ما يلي 169مبوجب نص املادة  )4(والقرض

يتعني على كل عضو جملس إدارة وكل مراجع حسابات وكل شخص " 
اشترك أو يشترك بأية صفة كانت يف إدارة أو تسيري بنك أو مؤسسة مالية أو 

                                                             

 500يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من : " على ما يلي 301من املادة  01تنص الفقرة  ـ )1(
دج األطباء واجلراحون والصيادلة والقابالت ومجيع األشخاص املؤمتنني حبكم الواقع أو  5000إىل 

املهنة أو الوظيفة الدائمة أو املؤقتة على أسرار أدىل ا إليهم وأفشوها يف غري احلاالت اليت يوجب 
 .معدل ومتمم، مرجع سابق 66/156، أمر رقم "عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح هلم بذلك

(2) -  AIT ABDELMALEK ( Fatiha) : " Le secret professionnel bancaire ", convergence,   
n° 2,  1998,  p  25. 

، 24، عدد .ج. ج. ر. ، يتضمن نظام البنوك والقرض، ج1986أوت  19مؤرخ يف  86/12قانون رقم  ـ )3(
 .1986أوت  20صادر بتاريخ 

، صادر 16، عدد .ج. ج. ر. ، يتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفريل  14مؤرخ يف  90/10قانون رقم  ـ )4(
 . 1990أفريل  14بتاريخ 
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كان مستخدما سابقا لديه، كتمان السر املهين ضمن الشروط وحتت طائلة 
   ."من قانون العقوبات 301العقوبات املنصوص عليها يف املادة 

املتعلق  03/11وبعد إلغاء هذا القانون أكد على هذا االلتزام، األمر رقم 
منها على  01منه، اليت تنص الفقرة  177من خالل نص املادة  )1(بالنقد والقرض

خيضع للسر املهين، حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف قانون "  :ما يلي
  ."العقوبات

حسابات وكل شخص يشارك كل عضو يف جملس إدارة، وكل حمافظ 
أو شارك بأي طريقة كانت يف تسيري بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد 

   .مستخدميها
كل شخص يشارك أو شارك يف رقابة البنوك واملؤسسات املالية وفقا 

   ." للشروط املنصوص عليها يف هذا الكتاب
الواضح من النصوص املذكورة أعاله، أن املشرع البنكي اجلزائري قد 
أخضع اإلخالل بااللتزام بالسر املهين البنكي لنفس العقوبات املقررة يف قانون 

وبذلك حيظى هذا  ،)2(العقوبات واملتعلقة باإلخالل بالسر املهين بوجه عام
االلتزام يف اجلزائر حبماية جزائية، وهو ما يستدعي الوقوف على نطاق االلتزام 

   .لتحديد امللتزمني به وصاحب احلق فيه
 
 
 
 
 

                                                             

 .معدل ومتمم، مرجع سابق 03/11أمر رقم  ـ )1(

أكثر وضوحا يف هذا الشأن، حيث تضمن إحالة صرحية إىل تطبيق أحكام  90/10كان القانون رقم  ـ )2(
   .من قانون العقوبات على وجه التحديد 301نص املادة 

  من هذا القانون، مرجع سابق 169من املادة  01نص الفقرة  أنظر
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قصد اإلحاطة مبجال تطبيق االلتزام، فإنه جيب حتديد األشخاص امللزمون 
، )ثانيا(، وكذا األشخاص واهليئات الذين ال حيتج بالسر يف مواجهتهم )أوال(به 

  ) . ثالثا(فضال عن املعلومات املشمولة بالسر
 

يقع االلتزام حبفظ السر على البنك باعتباره متعاقدا مع العميل بشكل 
مباشر، ولكن ملا كان البنك شخصا اعتباريا، فهو ال يستطيع مباشرة نشاطه إال 

  .)1(بواسطة ممثليه ومستخدميه، لذا فااللتزام بالسر البنكي يقع على عاتقهم
، املذكورة أعاله، 03/11من األمر رقم  177ولقد حدد نص املادة 

كل شخص مهما كانت صفته يشترك : األشخاص اخلاضعون هلذا االلتزام وهم
يف إدارة أو تسيري البنك، مبعىن مجيع املستخدمني يف البنك من كبار املستخدمني 

إىل صغار ) املسريين(الذين ميلكون سلطة اختاذ القرارات من ممثلي البنك 
   .الذين وحبكم عملهم يف البنك يطلعون على أسرار العمالء املستخدمني

هذا، ويذهب الرأي الراجح يف الفقه إىل أن االلتزام يقع على مجيع 
بل ويقع أيضا . العمال واملستخدمني الذين يسأل عنهم البنك مسؤولية املتبوع

 حىت على عاتق املستخدمني السابقني أي الذين انقطعت عالقام بالبنك حيث
يظلون ملتزمني باحملافظة على السر املهين، غري أن مسؤولية البنك عليهم تتحلل 

  .)2(بوصفه متبوعا
  

                                                             

رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم، ،دور البنوك يف مكافحة تبييض األموال  : )كرمية(تدريست  ـ )1(
 .162ص  2014ختصص قانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة،  : )علي مجال الدين(عوض : أنظر ـ )2(
 .931 ص، 1993
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إن كان االلتزام بالسر البنكي حيقق مصاحل متعددة، على النحو املتقدم 
العميل تبقى هي الغاية املبتغاة بالدرجة األوىل من  بيانه، إال أن محاية مصاحل

فرض هذا االلتزام على البنوك، باعتبار العميل هو صاحب األسرار اليت أؤمتن 
لذلك فمن البديهي القول، أن البنك ال يستطيع االحتجاج بالسر  ،البنك عليها

ن البنكي يف مواجهة العميل صاحب السر، فال ميكن بأي شكل من األشكال أ
  .)1(يكون مقررا ملصلحته وأن جيابه به نفسه

ومن هذا املنطلق، مثة داع إىل حتديد هذا الشخص الذي وجد االلتزام 
   .بالسر البنكي حلماية مصاحله

يف منأى البحث يف االختالفات الفقهية اليت ظهرت بشأن حتديد املقصود 
مبصطلح عميل البنك، جدير باإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري مل يقدم تعريفا 

أما املنظم البنكي، وان كان هو كذلك مل يبادر إىل . للمقصود ذا ن كان
لصاحله، إال أنه  حتديد هذا الشخص الذي املصطلح تقرر االلتزام حبفظ السر

ومبناسبة حتديده للشخص العميل الذي يتعني على البنك التحقق من هويته بصدد 
تطبيقه لتدابري اليقظة يف جمال مكافحة تبييض األموال، تناول حتديد هذا املصطلح 

وهو وفقا " بالزبون"،  ولقد مساه 12/03من النظام رقم  04مبوجب نص املادة 
   :هلذا النص

و هيئة متتلك حسابا لدى مصرف أو املصاحل املالية لربيد كل شخص أ ـ
  ).الصاحب الفعلي للحساب(اجلزائر، أو يتم فتح حساب بامسه 

   .كل مستفيد فعلي من حساب ـ

                                                             

   .القضاء بأن السر البنكي مقرر ملصلحة زبون البنك وأجاز هلذا الزبون إعفاء البنك منهوهذا ما أقره  ـ )1(
 .75مرجع سابق، ص  : )حممد عبد الودود عبد احلفيظ(أبو عمر :  أنظر         
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   .املستفيدين من املعامالت اليت ينجزها وسيطا أو وسطاء حمترفون ـ
   .الزبائن غري االعتياديني ـ
   .يعملون حلساب الغريالوكالء والوسطاء الذين  ـ
كل شخص أو هيئة شريكة يف معاملة مالية تنفذ بواسطة مصرف أو  ـ

   .مؤسسة مالية أو املصاحل املالية لربيد اجلزائر
البني من هذا التحديد، أن املنظم البنكي قد ج منهجا موسعا يف حتديد 

جمموعة املقصود بالعميل البنكي يف هذا الصدد، حيث ميتد املصطلح ليشمل 
   .واسعة من األشخاص

 

ل، ــــفضال عن العميل مثة أشخاص آخرين حبكم صلتهم بالعمي
م ــال حيتج ضدهم بالسر البنكي، كممثله أو وكيله القانوين، الوصي أو القي

ة أو ما ـــيف حالة ما إذا كان العميل قاصرا أو حمجورا عليه لسفه أو غفل
د ـــذلك، وكذلك الورثة الذين يصبحون أصحاب احلق يف السر بعشابه 

  .)1(إخل...وفاة العميل، 
 

إذا كان السر البنكي مقرر أصال حلماية مصلحة العميل يف أن تبقى 
معامالته مكتومة، وهي القاعدة العامة، إال أن االلتزام به ليس مطلقا ألن لكل 

من قانون العقوبات  301من نص املادة  01ولقد أشارت الفقرة . قاعدة استثناء
يف غري احلاالت اليت ... : "اجلزائري إىل وجود هذا االستثناء على النحو اآليت

 ."يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح هلم بذلك
   

                                                             

 .79 – 75مرجع سابق، ص  : )حممد عبد الودود عبد احلفيظ ( أبو عمر ـ )1(
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املتعلق بقانون النقد والقرض، يظهر أن  03/11وبالعودة إىل األمر رقم 
السالف الذكر يف فقرته الثانية، يستثين بعض السلطات من  117نص املادة 

   :االحتجاج بالسر البنكي يف مواجهتها ، وهي
السلطات العمومية املخولة بتعيني القائمني بإدارة البنوك واملؤسسات   -

   .املالية
   .السلطة القضائية اليت تعمل يف إطار إجراء جزائي  -
ة ـــالسلطات العمومية امللزمة بتبليغ املعلومات إىل املؤسسات الدولي  -

   .اإلرهاباملؤهلة، السيما يف إطار حماربة الرشوة وتبييض األموال ومتويل 
اللجنة املصرفية أو بنك اجلزائر الذي يعمل حلساب هذه األخرية طبقا   -

   .03/11من األمر رقم  108أحلكام املادة 
وفضال عن هذه السلطات اليت نص عليها القانون البنكي، مثة جهات 
أخرى ال حيتج بالسر البنكي يف مواجهتها وذلك مبوجب ونصوص قانونية 

  .)1(إدارة الضرائب: على سبيل املثالخاصة صرحية، منها 
ويف األخري، يالحظ أن املشرع البنكي قد حدد نطاق تطبيق االلتزام 

 177بالسر من حيث األشخاص فقط، على النحو ما مت بيانه بشأن نص املادة 
املذكور، ومل يعمد إىل بيان حمل هذا االلتزام، وهو ما يدعو إىل التساؤل عن 

  .املعلومات املشمولة بالسر البنكي؟ 
 

إن املعلومات اليت يتلقاها البنك عن عميله كثرية ومتعددة وال ميكن 
حصرها، تصله من مصادر عدة، إما بشكل مباشر من قبل العميل ذاته من خالل 

                                                             

، .ج. ج. ر. ، ج2002يتضمن قانون املالية لسنة  2001ديسمرب  22مؤرخ يف  01/21قانون رقم : أنظر ـ )1(
واملتضمن قانون اإلجراءات اجلبائية، معدل ومتمم إىل . 2001ديسمرب  23، صادر بتاريخ 79عدد 

، بريت للنشر، 2011املتضمن قانون املالية لسنة  2010ديسمرب  29املؤرخ يف  1031/القانون رقم 
 . 2011اجلزائر، 
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مسك حساب، توظيف أموال، مسامهات، (العالقات املتعددة اليت تربطه معه 
خالل ، أو بشكل غري مباشر من الوسط البنكي من )1().....متويالت،

  .)2(املعلومات املتبادلة مع غريه من البنوك
وعليه يثار التساؤل حول خضوع كل هذه املعلومات اليت تتوفر لدى 
البنك عن عمالئه لاللتزام بالسر البنكي، ومبعىن آخر هل حتظى كل هذه 
املعلومات بالسرية؟ ومن مث حيظر على البنك إفشاءها للغري حتت طائلة إثارة 

ائية عن جنحة إفشاء السر البنكي، فضال عن إمكانية إثارة مسؤوليته اجلز
   .مسؤوليته املدنية من قبل العميل صاحب هذه املعلومات

لقد كان هذا التساؤل حمل نقاش على مستوى الفقه الفرنسي، وباالستناد 
إىل االجتهادات القضائية توصل هذا الفقه إىل نتيجة مفادها أن االلتزام بالسر 

نطبق على مجيع املعلومات اليت يتلقاها البنك عن عميله، وإمنا يقتصر البنكي ال ي
  .)3(على املعلومات ذات الطابع السري فقط

فاملعلومات السرية هي معلومات ذات طابع حمدد، السيما من خالل 
منها على سبيل املثال، تلك املتعلقة مبقدار رصيد  )4(األرقام اليت تتضمنها

  .)5(احلساب أو مقدار القرض املمنوح للعميل

                                                             

(1) -  GAVALDA (Christian) et STOUFFLET (Jean) :  op cit., p399. 

املسؤولية املدنية للبنوك يف جمال احلسابات، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  : )عبد احلق( قرميس ـ )2(
ة، ـــقسنطين ـالعلوم يف قانون األعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري 

  171 -  172. ، ص2011 – 2010
(3) -  GRUA (François) : Contrats Bancaires, Tome 1, Contrats de services, ECONOMICA, 

Paris, 1990, p  23  
(4) -  RODIERE (René) et RIVES (Jean-Louis) -LANGE : Droit bancaire, 2ème édition, 

Dalloz, Paris, 1975, p 82.  
(5) -  BONNEAU (Thierry) : Droit Bancaire, 2ème édition,. Montchrestien, Paris, 1996,        p 

.247.  
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، وهي )1(، ال تعد معلومات سرية املعلومات ذات الطابع العاماملقابلويف 
تلك اليت مسح للبنك تقدميها للغري الذي يستعلم منه عن مالءة أحد عمالئه، 

ا الطابع العام عندما يقتصر البنك يف تقديره فتكتسي هذه ي املعلومات مثل هذ
ملالءة عميله على اإلدالء مبعلومات تتضمن عبارات عامة كاإلشارة مثال إىل 

  .)2(انتظام عمليات الوفاء، أو إىل وجود صعوبات يف اآلجال
وقد جرت العادة البنكية أن تتوىل البنوك خدمة تقدمي املعلومات للغري 

إال أن هذه . ن الوضعية االقتصادية واملالية لعميل ماحول تقديراا العامة ع
املمارسة البنكية قد تثري مسؤولية البنوك عندما تكون املعلومات املقدمة غري 
صحيحة، لكنها تكون متوافقة مع االلتزام بالسر البنكي، إذا كانت املعلومات 

 )3(البنكياملعطاة تتضمن عبارات عامة ومرتكزة على تلك املتداولة يف الوسط 
مما تقدم، ميكن القول أن املعلومات اليت يتلقاها البنك عن عميله ال ختضع كلها 
لاللتزام بعدم إفشائها، فالتزامه ينحصر فقط يف املعلومات السرية املتميزة بطابعها 

   .احملدد
، مع اإلشارة إىل )4(أما املعلومات العامة عن العميل فيمكن تقدميها للغري

   .املدنية قد تثار يف حالة ما إذا امتنع عن ذلكأن مسؤوليته 
لتزامني مهنيني متقابلني، التزام بالسر البنكي، والتزام فيخضع البنك إل

بتقدمي معلومات للغري، وهو مطالب بالتوفيق بينهما، لذلك أشار الفقه إىل أن 
هذا استثناء املعلومات ذات الطابع العام من االلتزام بالسر البنكي يندرج ضمن 

 .)5(التوفيق
                                                             

(1) -  GRUA (François) : op cit., p 23. 
(2) -  BONNEAU (Thierry) : op cit., p 247. 
(3) -  GAVALDA (Christian) et STOUFFLET (Jean) : op cit., p 85. 

ومع ذلك، فإن على البنوك أن تراعي جانب احلذر يف تقدميها هلذه املعلومات، ألنه ال يوجد معيار  ـ )4(
   .لتقدير الطابع العام ملعلومة ما ـيف حالة املنازعة  ـموضوعي دقيق ميكن اعتماده 

  .168 ص مرجع سابق،  : )عبد احلق(قرميس :  أنظر             
(5) -  RIVES-LANGE (Jean–Louis) et CONTAMINE RAYNAUD (Monique) :           

Droit Bancaire, 6ème édition, Dalloz, Paris, 1995, p 161 . 
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يترتب على إخالل البنك بالتزامه بكتمان أسرار عمالئه مساءلته قانونا، 
إذ أن اإلفشاء غري املشروع لسر العميل ) الفقرة األوىل(اليت قد تكون جزائية 

  . فعل جمرم قانونا
فضال عن ذلك يكون البنك ) الفقرة الثانية(وقد تكون مدنية كذلك 

املخل بالتزامه بالسر البنكي حمال لتطبيق جزاءات تأديبية باعتبار أن إخالله ميس 
  .)1(التزاما مهنيا

 
 

ام ــكحألجرم املشرع إفشاء البنك للسر املهين وأخضعه يف ذلك 
من األمر  177هذا ما يستفاد من نص املادة ومن قانون العقوبات،   301املادة 
املتعلق بالنقد والقرض واملذكورة سابقا، وبالتايل فمن الضروري  03/11رقم 

ررة ـ، ومن مث التطرق إىل العقوبات املق)أوال(الوقوف على أركان هذه اجلرمية 
 ) .ثانيا(هلا 

 

نظرا خلصوصية جرمية إفشاء السر البنكي فإا تستوجب لقيامها ركنا 
، باإلضافة إىل توافر )أ(مفترضا يتعلق بضرورة توفر صفة خاصة يف الفاعل 

 .)ج(، واملعنوي )ب(املادي ،الركنني
 

                                                             

جتدر اإلشارة إىل أن املسؤولية التأديبية للبنك املخل بواجب االلتزام بالسر يستوجب توقيع العقوبات  ـ )1(
، وهي ذات العقوبات اليت تطبق على البنك 03/11من األمر رقم  144التأديبية الواردة يف املادة 

فتفاديا للتكرار سيتم بيان هذه العقوبات  ،املخل بالتزاماته املهنية يف جمال مكافحة تبييض األموال
  .الحقا فيما يلي من هذه الدراسة 
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، أي ةــتعترب جرمية إفشاء السر البنكي من جرائم ذوي الصفة اخلاص
ال يرتكبها إال شخص ذو صفة معينة، مبعىن أنه جيب أن يكون الفاعل ملتزما 

  .)1(بالسر البنكي
  .)2(وقد سبق تناول األشخاص امللزمون حبفظ السر مبا يغين عن تكراره

 

، )3(يتجسد الركن املادي هلذه اجلرمية يف إفشاء معلومة ذات طابع سري
اجلرمية التامة، فال يتصور الشروع فيها، فإما أن يتم اإلفشاء وإما وباإلفشاء تقع 

ويتمثل فعل اإلفشاء يف كشف السر وإطالع . )4(أال تقع اجلرمية على اإلطالق
، والغري هنا هو كل من ليست له صفة يف العلم بالسر، كما ال يعد )5(الغري عليه

بل مستخدم البنك إىل إفشاء للسر إذا مت اإلفضاء باملعلومات السرية من ق
مستخدم آخر يف ذات البنك تقتضي طبيعة عمله العلم ذه املعلومات، إذ يعد 

   .)6(كل هؤالء من األمناء على نفس السر
ويتعني أن ينصب فعل اإلفشاء على واقعة حمددة حتديدا كافيا ومعينة 

جم تعيينا دقيقا للسر البنكي، وليس بشكل مبهم أو عام، فتصريح بنك بأن ح

                                                             

املسؤولية اجلنائية عن األعمال البنكية، دراسة مقارنة بني التشريع املصري  : )زينب(سامل  :أنظر ـ )1(
  .223 ص ، 2010والتشريع اجلزائري، دار اجلامعة احلديدة، اإلسكندرية، 

  . 234 ص  نفسه،رجع امل : )زينب(سامل  :أنظر ـ )2(
(3) -  TEISSIER (Anne) : Le secret professionnel du banquier, Tome 1, Presse 

Universitaires d’Aix Marseille, France, 1999, p 154. 
احلماية اجلنائية لسرية احلسابات البنكية يف القانون املصري، دار النهضة العربية،  : )حممود(كبيش  ـ )4(

  . 19ص  1996القاهرة، 

، حبوث مؤمتر األعمال املصرفية "املسؤولية اجلنائية للبنك عن إفشاء سر املهنة "  : )أسامة عبد اهللا(قايد  ـ )5(
اإللكترونية بني الشريعة والقانون، اجلزء الرابع، كلية الشريعة والقانون وغرفة جتارة وصناعة ديب، 

  .                         /http://slconf.uaeu.ac.ae 160ص ،  2003ماي  12 - 10

  .240 ص مرجع سابق،  : )أسامة عبد اهللا(قايد  ـ )6(
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ودائعه قد ازداد ال يعد إفشاء ألن التصريح جاء عاما ومبهما دون حتديد أمساء أو 
  .)1(أشخاص معينني

أما عن الطرق اليت يتم ا هذا اإلفشاء فال ختصيص بشأا، فيتحقق 
اإلفشاء بأية وسيلة كانت، فسواء مت اإلفشاء بطريق مباشر أو غري مباشر، شفاهة 

أن يكون اإلفشاء بالسر كامال، بل يكفي إفشاء جزء وال يشترط  .)2(أو كتابة
منه، كما ال يشترط أن يكون اإلفشاء علنيا، بل يكفي أن يكون ذلك إىل 

، مادام أن اإلفشاء قد مت لشخص ليست له صفة يف حيازة السر )3(شخص واحد
أو العلم به، وحىت ولو كان هذا الشخص وطيد الصلة بصاحب السر أو األمني 

  .)4(عليه
 

 )5(ةـــــــتعد جرمية إفشاء السر البنكي من اجلرائم العمدي
م ـــــــاليت تستوجب لقيامها توافر القصد اجلنائي العام بعنصريه العل

                                                             

حدود املسؤولية اجلنائية للمصارف املالية عن خمالفة واجب السرية  : )عبد احلميد خليل(حممد حممود  ـ )1(
وغسيل األموال، رسالة للحصول على درجة املاجستري يف القانون، كلية الدراسات العليا، اجلامعة 

  .55 ص ، 2008األردنية، 

  .1690 ص مرجع سابق،  : )أسامة عبد اهللا(قايد  ـ )2(

 ـجرائم املال واألعمال  ـالوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، جرائم الفساد  : )أحسن( بوسقيعة ـ )3(
  .259 ص ، 2012، اجلزائر، 14جرائم التزوير، اجلزء األول، طبعة 

أسرار  -أسرار الوظيفة العامة  -احلماية اجلنائية ألسرار املهنة، أسرار املهن احلرة  : )أمحد كامل(سالمة  ـ )4(
  .399 ص ، 1988الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ملا كان األصل يف اجلرائم أن تكون عمدية واالستثناء أن تكون غري عمدية، فقد استقرت يف القانون  ـ )5(
سكت املشرع عن بيان صورة الركن املعنوي يف جرمية من اجلرائم  القاعدة اليت تقضي بأنه إذا

فمعىن ذلك أنه يتطلب القصد اجلنائي فيها، أما إذا قدر االكتفاء باخلطأ غري العمدي لزمه أن 
يفصح عن ذلك، فإتباع األصل ال حيتاج إىل تصريح، ولكن اخلروج عليه هو الذي حيتاج إىل 

   .ذلك
النظرية العامة للقصد اجلنائي، دراسة تأصيلي مقارنة  : حممود جنيب حسين:  كراجع يف ذل             

  .17 ص ، 2004للركن املعنوي يف اجلرائم العمدية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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، فيتعني أن يعلم البنك الفاعل يف هذه اجلرمية بأن اإلفشاء يتعلق )1(واإلرادة
عليه االلتزام بالسر، وأن يعلم أيضا أن بواقعة هلا وصف السر، وأن مهنته تفرض 

وينبغي كذلك أن . )2(فعل اإلفشاء قد مت يف غري احلاالت املصرح له ا قانونا
تتجه إرادة البنك الفاعل إىل فعل اإلفشاء ذاته واىل النتيجة اليت تترتب عليه وهي 

  .)3(علم الغري بالواقعة اليت هلا وصف السر
تقع إذا مت اإلفشاء نتيجة خطأ متثل يف إمهال ومن مث فإن هذه اجلرمية ال 

أو عدم احتياط من قبل البنك، ولكن ذلك ال حيول دون قيام املسؤولية املدنية 
  .)4(إذا حتققت عناصرها

 

تترتب على جرمية إفشاء السر البنكي العقوبات املقررة على إفشاء السر 
من قانون العقوبات اجلزائري  301املهين بوجه عام واملنصوص عليها يف املادة 
   .السالفة الذكر، واليت تتمثل يف احلبس والغرامة

                                                             

اإلضرار ال تستوجب هذه اجلرمية قصدا خاصا لقيامها، فال يلزم أن يكون إفشاء السر البنكي بقصد  ـ )1(
بالعميل أن كان الباعث شريفا، ويعاقب على كل أنواع صاحب السر، بل وال عربة بالباعث على 

   .اجلرمية، حىت و اإلفشاء، ما يضر منها مبصلحة العميل، وكذلك اليت تكون يف صاحله
  .245 ص مر جع سابق،  : )جودة شعبان سامل(صميدة :  راجع يف ذلك             

  .233 ص مرجع سابق،  :  )زينب(سامل  ـ )2(

  .122 ص مرجع سابق،  : )حممد عبد الودود عبد احلفيظ(أبو عمر  ـ )3(

وتطبيقا لذلك، إذا أخطأ مستخدم البنك أثناء إطالع صاحب احلساب على رصيده وكشفه له بطريقة  ـ )4(
أرسل البنك مظروفا مكنت الغري من معرفة احلساب فال تقوم اجلرمية، كذلك ال تقع اجلرمية إذا 

إىل العميل حيتوي على معلومات متعلقة باحلساب وكان املظروف غري حمكم الغلق مما مكن الغري 
   .من اإلطالع على املعلومات اليت بداخله

   :راجع تفصيال يف كل ذلك             
   .23 ص ، ، مرجع سابق...احلماية اجلنائية لسرية احلسابات  :  )حممود(كبيش               

TEISSIER (Anne) : op cit., p 157.  
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وقد اعترب املشرع هذه اجلرمية من اجلرائم اليت تعد يف وصفها القانوين من 
جلنح، حيث قرر هلا عقوبة احلبس، ووضع حدا أدىن هلذه العقوبة وهي احلبس ا

   .مدة ال تقل عن شهر، أما حدها األقصى فهو ستة أشهر
وفضال عن ذلك، قرر املشرع عقوبة الغرامة املالية على من يفشي السر 

 .)1(دج 100.000دج، وكحد أقصى  20.000املهين، وهي كحد أدىن
 

 

ختضع البنوك للقواعد العامة اليت حتكم املسؤولية املدنية، لذلك فقد تكون 
  ) .ثانيا(، كما ميكن أن تكون تقصريية )أوال(مسؤوليتها عقدية 

 

اإلخالل تترتب املسؤولية العقدية على عاتق البنوك جتاه عمالئها، نتيجة 
بالتزام عقدي، سواء كان هذا اإلخالل هو عدم تنفيذ االلتزام أو التأخر يف 

  .)2(تنفيذه أو جراء تنفيذ خاطئ له
وعليه حىت تنعقد هذه املسؤولية نتيجة إفشاء السر البنكي، يتعني وجود 
مسبق لعقد صحيح بني البنك والعميل صاحب السر، ومهما كان نوع هذا 

                                                             

ل ــقب  ـ من قانون العقوبات 301جتدر اإلشارة هنا، أن قيمة الغرامة املنصوص عليها يف املادة   ـ )1(
دج، لكن طرأ  5000دج إىل  500واملقرر على جرمية إفشاء السر البنكي، كانت من  ـ التعديل

، إذ رفع من قيمة 2006ديسمرب  20املؤرخ يف  06/23تعديل على قيمتها مبوجب القانون رقم 
يتمم األمر رقم "  :منه اليت تنص على ما يلي 60هذه الغرامات، وهو ما نص عليه يف املادة 

 1مكرر 467ومكرر  467ه مبادتني الواملذكور أع 1966يونيو سنة  08املؤرخ يف  66/156
   :ترفع قيمة الغرامات املقررة يف مادة اجلنح كما يأيت: مكرر 467املادة "  : أيتـحترران كما ي

   .دج 20.000دج، إذا كان هذا احلد أقل من  20.001يرفع احلد األدىن للغرامات إىل  ـ
 ،دج100.00دج، إذا كان هذا احلد أقل من  100.000يرفع احلد األقصى للغرامات إىل  ـ

وق ــــيضاعف احلد األقصى لغرامات اجلنح األخرى إذا كان هذا احلد يساوي أو يف
  .مرجع سابق. ...". دج، ما عدا احلاالت اليت ينص القانون فيها على حدود أخرى 100.00

  .171 ص مرجع سابق،  : )كرمية (تدريست : أنظر  ـ )2(
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فإنه جيب أن يتضمن شرطا صرحيا كان أو ضمنيا بأال يفشي ، )1(العقد البنكي
، ومن مث ميثل إفشاؤها من جانب البنك أو أحد تابعيه )2(البنك أسرار العميل

  .)3(خطأ عقديا، سواء كان عمدي أو غري عمدي، ومن أمثلته اإلفشاء بإمهال
 يكفي لقيام هذه املسؤولية توفر شرط اخلطأ على النحو املتقدم الو

ذكره، ولكن ال بد من أن يترتب عن هذا اخلطأ ضرر يصيب العميل سواء كان 
  .)4(ضررا ماديا أو ضررا معنويا

ويلتزم البنك بتعويض العميل املتضرر عن إفشاء أسراره البنكية وفق 
قواعد املسؤولية العقدية عن الضرر املتوقع وقت العقد دون الضرر غري املتوقع، 

 .)5(تفى الضرر فال جمال للمطالبة بالتعويضومن البديهي أنه إذا ان
كما ال يكفي لتقرير مسؤولية البنك التعاقدية جمرد وقوع اخلطأ العقدي 
وحتقق الضرر املباشر للعميل، بل يلزم أن يكون خطأ البنك يف إفشاء أسرار 
العميل هو السبب املباشر للضرر الذي أصاب العميل، مبعىن ضرورة توافر عالقة 

  .)6(بني اخلطأ والضررالسببية 
 

 

                                                             

  .اخل...حساب جار، أو عقد استئجار خزانة، أو سواء عقد إجيار خدمات أو وكالة أو وديعة أو عقد ـ )1(
  . 83 مرجع سابق، ص : )عبد القادر(العطري  ـ )2(

  . 130 مرجع سابق، ص : )عبد احلفيظ حممد عبد الودود(أبو عمر   :وانظر أيضا               
 السرية املصرفية ما بني املبدأ واملسؤولية املترتبة عن إفشائها، مذكرة لنيل  : )ندير (أرتباس                

  168 ص ، 2007درجة املاجستري يف القانون، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
كأن يرسل البنك كشف احلساب إىل عميله يف ظرف غري مقفل متاما أو غالف شفاف، أو كاإلمهال  ـ )3(

  . مستخدمي البنك باإلدالء ببيانات حساب أحد العمالء بطريق اخلطأ لعميل آخرمن أحد 
  .130  مرجع سابق، ص : )عبد احلفيظ حممد عبد الودود(أبو عمر  ـ )4(
  .84 -83 ص مرجع سابق،  : )عبد القادر(العطري  ـ )5(
غسيل األموال وأثره على سرية احلسابات البنكية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه  : )حممد عبيد( العرتي ـ )6(

  .235، ص 2007يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 
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إذا كانت املسؤولية العقدية هي تلك اليت تترتب نتيجة اإلخالل بالتزام 
عقدي فإن املسؤولية التقصريية هي تلك اليت تنشأ عن اإلخالل بواجب عام 

يف  فرضه القانون وهو عدم اإلضرار بالغري، وقد تقوم مسؤولية البنوك التقصريية
   .مواجهة عمالئها أو يف مواجهة الغري

على العموم، تكون مسؤولية البنوك جتاه عمالئها عقدية إال أنه قد تكون 
تقصريية، إذا مل يوجد عقد بني البنك والعميل، أو إذا كان العقد الذي يربطهما 

  .)1(باطال أو تقرر إبطاله
ل ـــتتعلق بعميومن مث إذا أفشى البنك إىل الغري معلومات أو بيانات 

ال تربطه به أية روابط تعاقدية، وأدى هذا اإلفشاء إىل اإلضرار ذا األخري، فإنه 
جيوز الرجوع على البنك بالتعويض طبقا أحلكام املسؤولية التقصريية واليت 

وعلى ذلك تقوم هذه املسؤولية على أركان  ،)2(تؤسس على القواعد العامة
   .لسببية بني اخلطأ والضررثالثة، اخلطأ، الضرر وعالقة ا

وملا كان البنك شخصا معنويا ميارس نشاطه بواسطة مستخدميه، وصدر 
فعل اإلفشاء من أحدهم، فإن البنك يكون مسؤوال عن هذا اإلفشاء مسؤولية 
تقصريية على أساس أنه يكون مسؤوال عن ذلك مسؤولية املتبوع عن أعمال 

  .)3(تابعيه

                                                             

القانون التجاري، العقود التجارية يف ضوء الفقه والقضاء، منشأة املعارف،  : )عبد احلميد(الشواريب  ـ )1(
  . 632ص  1993اإلسكندرية، 

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه، ويسبب "  :من القانون املدين على ما يلي 124تنص املادة  ـ )2(
سبتمرب  26مؤرخ يف  75/58، أمر رقم "ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض

معدل . 1975سبتمرب  30، صادر بتاريخ 78، عدد .ج. ج. ر. ، يتضمن القانون املدين، ج1975
  .ومتمم

(3) -  ROUTIER (Richard) : Obligations Et Responsabilités du Banquier, 2ème édition, 
Dalloz, Paris, 2008, p 26. 
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اجتاه حديث لدى القضاء الفرنسي الذي  وجدير باإلشارة إىل أن هناك
يشدد من مسؤولية البنوك التقصريية حيث تقوم حىت وان مل يثبت خطؤها تطبيقا 
لنظرية خماطر املهنة، يؤسسها القضاء على الضرر ألنه ينظر إىل البنوك بوصفها 

متس باملصلحة االقتصادية العامة، وبالنظر إىل اإلمكانات  حمترفة متارس مهنة
مة اليت تتوفر عليها، وللثقة اليت ينظر ا اجلمهور إىل البنوك وجتعله يطمئن الضخ

  .)1(إىل ساملة سلوكها وصدق ما يصدر عنها
 

 

منذ مرور الزمن كان ينظر إىل السر البنكي بقدسية تستمد جذورها من 
لق األمر باحلياة اخلاصة لألفراد، باإلضافة إىل حرص البنك على تشجيع تع

  .)2(التعامالت البنكية حتقيقا ملصاحله املهنية يف ازدهار نشاطه التجاري
غري أن تلك النظرة قد تغريت بسبب الربط بني التشدد يف تطبيق البنوك 

إىل املناداة بضرورة هلذا االلتزام وزيادة عمليات تبييض األموال، وهو ما أدى 
   .وضع القيود عليه يف حاالت مكافحة تبييض األموال

وعليه أصبح تقييد االلتزام بالسر البنكي ميثل مطلبا ملحا، وشرطا الغىن 
وهذا ما جعل خمتلف النصوص  ،عنه للمكافحة اجلادة لتبييض األموال عرب البنوك

لة من التدابري اليت يتعني على القانونية الرامية إىل هذه املكافحة مشتملة على مج
الفرع (البنوك اختاذها، واليت حتمل يف طياا احلد من إطالق هذا االلتزام 

  . )األول
                                                             

(1) -  RIPERT (Georges) et ROBLOT (René) : Traité De Droit Commercial, 15ème 
édition, L G D J, Paris, 1999, p 382 ;  

- Et voir: René RODIERE et Jean-Louis RIVES-LANGE, op cit., p78. 
، "حدود املسؤولية اجلنائية للمصارف عن خمالفة واجب السرية وعن غسيل األموال":  )حممد( غنام ـ )2(

حبوث مؤمتر اإلعمال املصرفية االلكترونية بني الشريعة والقانون، اجلزء الثالث، كلية 
  .1344ص  2003ماي  12 ـ 10الشريعة والقانون وغرفة جتارة وصناعة ديب 

http://slconf.uaeu.ac.ae/  
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يشكل تطبيق البنك هلذه التدابري خروجا عن التزامه بالسر، وحىت الذي 
يعترب هذا اخلروج إخالل منه بالتزامه حبفظ السر مما قد يثري مساءلته القانونية، 

خمتلف النصوص القانونية اليت كرست ملكافحة تبييض األموال واليت رأت 
تضمنت قواعد قانونية حتد من السر البنكي، إدراج نص يعفي البنك من هذه 

  . )الفرع الثاين(املساءلة احملتملة 
 

 

لبنوك لاللتزامات تتجلى مظاهر تقييد االلتزام بالسر البنكي أمام تطبيق ا
، وهو "اعرف عميلك"املقررة ملكافحة تبييض األموال، يف تفعيل البنوك لقاعدة 

ما استدعى إلغاء ما يسمى باحلسابات السرية، اليت تعد من أهم أدوات السر 
 )الفقرة األوىل(البنكي بالنسبة للدول اليت تعرف تشددا يف تطبيق االلتزام به 

وباإلضافة إىل ذلك، يظهر هذا التقييد يف إباحة إفشاء البنوك للسر يف حاالت 
  .)الفقرة الثانية(مكافحة تبييض األموال

 
: 

مها  ،بداية جيب التنويه إىل أن السر البنكي جيمع بني مسألتني خمتلفتني
سرية احلسابات واحلسابات السرية، حيث أن سرية احلسابات تعد املبدأ العام 
الذي يقوم عليه يف عمل أي بنك، العمل البنكي وتطبقه البنوك منذ نشأا، وان 
تلك السرية واجبة االلتزام ا بينما احلسابات السرية تعين احلسابات اليت خيتفي 

  .)1(وال تظهر هويته فيها اسم العميل وراء رقم أو رمز

                                                             

السرية املصرفية وعالقتها بعمليات غسيل األموال يف النظام  : )إهلام حامد عبد املنعم (املبيضني  ـ )1(
دراسة مقارنة ، رسالة لنيل درجة الدكتوراه ، يف احلقوق ، جامعة مؤتة، األردن ، القانوين األردين 

  .79 ص 



 

 

149 
 

إن هذا النوع اخلاص من احلسابات أفرزته احلياة العملية لدى البنوك 
العاملة يف البلدان اليت هلا قوانني صارمة ومتشددة حلماية السر البنكي، وعلى 

، رغبة منها يف اجتذاب أكرب قدر ممكن من )1(وجه اخلصوص البنوك السويسرية
نبية لكن وعلى اعتبار أن استخدامها يسهم يف إخفاء الودائع البنكية احمللية واألج

اهلوية احلقيقية للعميل صاحب احلساب، فقد مت استغالهلا من أجل مترير 
   .العمليات الرامية إىل تبييض األموال غري املشروعة

فاملبيضون هم يف حبث دائم عن التقنيات البنكية اليت ميكن أن تضمن هلم 
حاب األموال غري املشروعة، اليت يرغبون يف تبييضها إخفاء اهلوية احلقيقية ألص

عرب البنوك، ولقد أدركوا أمهية تقنية احلسابات السرية يف حتقيق ذلك، لكوا 
تشكل دعامة قوية لعمليات تبييض األموال اليت تتم عرب البنوك وعلى هذا 

يات األساس تتجلى العالقة الوثيقة بني السماح ذا النوع من احلسابات وعمل
ومن قبلها  ـتبييض األموال، وهو األمر الذي استرعى انتباه جمموعة العمل املايل 

إذ حثت البلدان على تكريس نصوص قانونية داخلية  ـجلنة بازل للرقابة البنكية 
 )2(حتظر فتح أي حسابات جمهولة اهلوية أو حسابات بأمساء ومهية أو رمزية

، الذي يستوجب اختاذ جمموعة من "اعرف عميلك ،مبدأ"واللزام البنوك بتفعيل 
التدابري لغاية التحقق من هوية العمالء، سواء االعتياديني أو العارضيني منهم، بل 
ويتعني عليها التأكد من هوية املستفيد احلقيقي من العملية اليت قد يطلب من 

   .البنك تنفيذها لعمالئه
بوضع معايري لتحديد الدول وزيادة على ذلك قامت جمموعة العمل املايل 

واملقاطعات غري املتعاونة يف جمال التشريعات واإلجراءات املقررة ملكافحة تبييض 
                                                             

احللول العملية والشرعية ملشكلة السرية املصرفية ومواجهة غسل "  : )علي حممد حسنني(محاد   :أنظر  ـ )1(
  . 61 ص، 2007لسنة  43، عدد 23، الة العربية للدراسات األمنية والتدريب، الد "األموال

                 http://www.nauss.edu.sa/     
(2) -  Voir : Recommandation 05, GAFI, Les quarante recommandations… 2003, op cit.,  p  

05. 
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األموال، وركزت يف تصنيف الدول على تلك اليت تعرف تشددا يف تطبيق 
، أو أن هذه )1(االلتزام بالسر البنكي وليس هلا قوانني ملكافحة تبييض األموال

حتقيق املكافحة املرجوة لعدم تضمنها للتدابري اليت جاءت يف القوانني قاصرة عن 
   .التوصيات األربعني

انعكس هذا على أكثر البلدان تشددا يف إعمال االلتزام بالسر البنكي، 
كسويسرا مثال، اليت كرست قوانني ملكافحة تبييض األموال، كما ألغت أنظمة 

  .)2(من هوية العميلاحلسابات السرية، وكرست مبدأ االلتزام بالتحقق 
وعلى هذا النحو سارت غالبية البلدان، حيث ألزمت البنوك على اختاذ 
جمموعة من التدابري الوقائية دف منع عمليات تبييض األموال اليت ميكن أن تتم 

اعرف " على مستواها، وتصب خمتلف هذه التدابري يف تفعيل البنوك ملبدأ 
   .، السابق اإلشارة إليه"عميلك

شك أن تطبيق أي بنك إلجراءات التحقق من اهلوية بالضوابط  فال
املقررة لذلك، سيجعل كل حماوالت املبيضني إلدخال األموال غري املشروعة إىل 

وبذلك يظهر ما إلعمال هذا املبدأ من دور يف احنسار  ،ذلك البنك تبوء بالفشل
   .االلتزام بالسر البنكي

م بالسر البنكي حىت يف ظل األنظمة اليت يتضح إذا مما تقدم، احنسار االلتزا
كانت تعرف التشدد يف تطبيقه والذي كان يعد من أهم ركائز االقتصاد يف تلك 

   .األنظمة

                                                             

، 2009أثر السرية املصرفية على تبييض األموال، املؤسسة احلديثة للكتاب، بريوت،  : )نصر(شومان  ـ )1(
  .135 ص 

، هي إلغاء اإلمكانية اليت "اعرف عميلك"فأوىل اخلطوات اليت قامت ا سويسرا من أجل تفعيل مبدأ  ـ )2(
كانت ممنوحة للمحامي للتصرف كوسيط نيابة عن موكله، دون إفشاء هوية عمالئه احلقيقيني 

 ، وأصبح من حق البنك املعرفة املباشرة لألشخاص الذي يعهدون1992للشك حيث مت إلغائها عام 
  .إليه بقيم مالية
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مما ال شك فيه، أن مكافحة تبييض األموال لن تكون ذات فعالية إذا مل 
ملسؤولية عن هذه املكافحة تستطيع احلصول على املعلومات عن تكن اجلهات ا

العمليات املالية للمبيضني، اليت غالبا ما تكون متوفرة لدى البنوك باعتبارها القناة 
الرئيسية اليت تصب فيها عمليات تبييض األموال من جانب مهريب املخدرات 

رب العمليات البنكية ومرتكيب اجلرائم اخلطرية الذين يريدون تطهري أمواهلم ع
   .املتشابكة

مع العلم أن البنوك ملزمة حبفظ سرية املعلومات اليت تتلقاها من عمالئها، 
وتكون عرضة للمساءلة القانونية اجلزائية واملدنية وحىت التأديبية يف حال إفشاءها 

  .هلذه املعلومات
 لكن ما القول إذا كانت هذه املعلومات تتعلق بأموال ذات مصدر غري
مشروع؟ هنا تظهر اإلشكالية اليت يثريها التزام البنوك حبفظ السر من جهة، 

   .)1(والتزامه مبكافحة تبييض األموال من جهة ثانية
 ـ دون علم منه ـفكيف يكون لبنك يتم إدخاله يف معاملة مالية 

تستهدف إخفاء املصدر اإلجرامي أملوال العملية، أو إخفاء هوية أصحاا، 
التوفيق بني التزامه باحلفاظ على السر البنكي والتزامه اآلخر الذي ال يقل أمهية، 
يف أن يكون عضوا فعال يف مكافحة تبييض األموال؟ إىل وقت قريب نسبيا، 

ة تبييض األموال، ذلك ألن تطبيقه أعترب االلتزام بالسر البنكي عقبة أمام مكافح
بشكل مطلق دون تقييد يؤدي إىل صعوبة الكشف عن العمليات املالية اليت 
تتضمن تبييضا لألموال، وبالتايل فقد شكل السر البنكي حاجزا يف طريق 

                                                             

رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية ، غسيل األموال وأثره على احلسابات البنكية : )حممد عبيد( العرتي ـ )1(
  .163 ص، 2007احلقوق، جامعة القاهرة، 
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التحريات والتحقيقات الرامية لتعقب وضبط ومصادرة العائدات اإلجرامية على 
  .)1(الصعيدين احمللي والدويل

فعدم إمكانية رفع السر البنكي أو تقييد رفعه حباالت جد ضيقة جدا، 
يؤدي إىل قطع الطرق أمام تتبع األموال غري املشروعة، وبالتايل إعاقة عملية 
مكافحة تبييض األموال اليت تتم عرب البنوك، األمر الذي جيعل البنوك جنة ومالذا 

ان آخر إلضفاء الطابع الشرعي ألصحاب األموال القذرة الذين يبحثون عن مك
  .)2(على أمواهلم دون حسيب أو رقيب

وعليه كان االنشغال السائد على املستوى الدويل يف اية الثمانينات من 
القرن املاضي، دائر حول إجياد آلية قانونية تسمح للبنوك القيام بدور فعال يف 

   .حبفظ السر البنكي مكافحة تبييض األموال دون أن يعترب ذلك إخالل بالتزامها
لذلك واستجابة ملا حثت عليه توصيات جمموعة العمل املايل، قامت 
غالبية الدول بتكريس قواعد قانونية تفرض على البنوك نوعا جديدا من 
االلتزامات املهنية، وذلك لغاية إسهامها يف الكشف عن عمليات تبييض األموال 

ار عن العمليات املالية املشبوهة إىل هيئة اليت قد تتم عربها، فقد مت إلزامها باإلخط
   .مكلفة مبكافحة تبييض األموال

ولقد سبق التطرق إىل أن املشرع اجلزائري قد كرس هذا االلتزام بصدور 
، وأن تنفيذ هذا االلتزام يستوجب الكشف عن املعلومات 05/01القانون رقم 

املتعلقة بالعميل والعملية حمل االشتباه، كما يتطلب تعاونا من قبل البنوك مع 
اليت ميكنها طلب أية معلومة  ـ خلية معاجلة االستعالم املايل ـاهليئة املتخصصة 

ييض األموال وهذا ضرورية للقيام باملهام املنوطة ا يف سبيل كشف عمليات تب
   .دون أن حيتج يف مواجهتها بالسر البنكي

                                                             

  .418مرجع سابق، ص  : )مصطفى(  طاهر ـ )1(

مقارنة،  طبعة ثانية مزيدة ومنقحة، املؤسسة دراسة ، جرمية تبييض األموال : )نادر عبد العزيز(شايف  ـ )2(
  .612ص  احلديثة للكتاب ، بريوت ،
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ال ميكن االعتداد : "من القانون املذكور 22وهذا ما نصت عليه املادة 
  ". بالسر املهين أو السر البنكي يف مواجهة اهليئة املتخصصة

وعلى هذا ميكن رفع السر عند قيام البنك باإلخطار عن العمليات 
موال مما يشكل تقييدا جديدا لاللتزام بالسر البنكي وذلك املشبوهة بتبييض األ

   .بإضافة حالة أخرى لالستثناءات القانونية الواردة على هذا االلتزام
باإلضافة إىل ما سبق، وعلى اعتبار أن تبييض األموال هو جرمية تتخطى 
يف الغالب حدود دولة واحدة، لذلك ال تستوجب مكافحتها تضافر جهود 

كلفة مبكافحتها على املستوى الداخلي للدولة وإمنا يتعني إجياد آليات اجلهات امل
قانونية تسمح بالتعاون الدويل للقضاء على، هذه اجلرمية دون أن يكون السر 

   .البنكي عائقا أمام هذه املكافحة
ولقد كانت اتفاقية فيينا أوىل املبادرات القانونية املهمة على املستوى 

لى الدول املوقعة عليها، ويف إطار املساعدة القضائية الدويل اليت فرضت ع
والقانونية املتبادلة، بكشف السرية عن السجالت البنكية واملالية دف اإلطالع 

صحاب رؤوس األموال املشبوهة، وبالتايل فقد ألعلى املعلومات املالية اليت تعود 
دمي هذه حظرت هذه االتفاقية على أي طرف ملتزم ا، االمتناع عن تق

   .السجالت املالية حبجة سرية العمليات البنكية
بغية " ... :من هذه االتفاقية ما يلي 05من املادة  03إذ ورد يف البند 

تنفيذ التدابري املشار إليها يف هذه املادة، خيول كل طرف حماكمه أو غريها من 
سلطاته املختصة أن تأمر بتقدمي السجالت املصرفية أو املالية أو التجارية أو 

وليس لطرف ما أن يرفض العمل مبوجب أحكام هذه الفقرة . بالتحفظ عليها
  ."حبجة السرية املصرفية

من نفس هذه   07من املادة " 2" من البند " و" ة كما ورد يف الفقر
االتفاقية يف موضوع املساعدة القانونية املتبادلة بني األطراف املوقعة على هذه 
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جيوز أن تطلب املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدم وفقا "  :االتفاقية ما يلي
أو الصور املصدق  توفري النسخ األصلية... هلذه املادة أيل من األغراض التالية

عليها من املستندات والسجالت، مبا يف ذلك السجالت املصرفية أو املالية أو 
  "... سجالت الشركات أو العمليات التجارية

   :املذكورة ما يلي 07من املادة "  5" كما أضاف البند 
ال جيوز أيل طرف أن ميتنع عن تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة " 

   ."ملادة حبجة سرية العمليات املصرفيةمبوجب هذه ا
لذلك مبوجب هذا االلتزام الدويل مل يكن أمام الدول اليت صادقت على 
هذه االتفاقية مناص من التقيد مبا فرضته، ومن مث ضرورة تكييف قوانينها 

   .الداخلية الرامية إىل مكافحة تبييض األموال مع هذه النصوص الدولية
اليت تعرف تقييدا للسر البنكي حىت قبل تكريس تعد اجلزائر من الدول 

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب  05/01القانون رقم 
أن االلتزام بالسر البنكي وردت عليه  ـفيما سبق  ـومكافحتهما، وقد مت بيان 

إذ ال ميكن االحتجاج به يف مواجهة اجلهات القضائية اليت تتوىل  ،استثناءات
  .املتابعات اجلزائية، وال يف مواجهة بعض اإلدارات العمومية

وعلى هذا النسق، مل تتردد اجلزائر يف تكريس قواعد قانونية تسمح 
بالتعاون الدويل يف جمال مكافحة تبييض األموال، وعلى عدم اعتبار السر البنكي 

فاجلديد الذي أضافه هذا القانون أنه وسع فقط من دائرة . زا لذلكحاج
االستثناءات الواردة على االلتزام بالسر البنكي، مما يشكل تضييقا واحنسارا 

   .إضافيا من نطاق إعمال هذا االلتزام
على خالف اجلزائر، عرفت بعض الدول اليت تعرف تطبيقا صارما 

ذلك، ترددا يف االستجابة إىل هذا املطلب  لاللتزام بالسر البنكي وتشددا يف
  462الدويل، فلبنان مثال عندما وافقت على هذه االتفاقية، مبوجب القانون رقم 
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 ـاملذكورة أعاله  ـ، حتفظت على النصوص الواردة يف االتفاقية  1995لسنة 
  .)1(واملتعلقة بالسرية البنكية

وبالتايل فقد امتنعت لبنان عن تقدمي السجالت البنكية أو صور مصدقة 
عنها لألشخاص املالحقني باجلرائم الناجتة عن االجتار باملخدرات، كما رفضت 
خرق السر البنكي يف إطار املساعدة القانونية اليت تقدمها، فيما يتعلق 

  . باألشخاص املالحقني قانونيا
ها فيما يتعلق بالنصوص القانونية السابقة لكن  الحقا تراجعت عن حتفظ

من قانون مكافحة تبييض  15، وأوردت يف املادة )2(واملتعلقة بالسرية البنكية
تلغى التحفظات "  :، ما يلي20/04/2001الصادر يف تاريخ  318األموال رقم 

 426من املادة األوىل من القانون رقم   4 و  3 ، 2املنصوص عليها يف الفقرات 
املتعلق باجلازة بإبرام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار  15/05/1995بتاريخ 

  . "1988 غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة
لدى لبنان وغريها  )3(هكذا ختطت اتفاقية فيينا موجب السرية البنكيةو

. منها سويسرا من الدول اليت تطبق قوانني السرية البنكية بشكل مطلق وخاصة
وبناء على اعتبارات محاية املصلحة العامة يف التصدي لتبييض األموال، وعدم 
استخدام السر البنكي كغطاء وحاجز أمام تتبع األموال املشبوهة بتبييض 

  .)4(األموال، مت التضييق من نطاق إعمال االلتزام ذا السر
                                                             

  .98 ص مرجع سابق،  : )سوزي عديل(ناشد  :أنظر ـ )1(

وكان الدافع إىل هذا التراجع هو إدراج اسم لبنان ضمن قائمة جمموعة العمل املايل واملتعلقة بالدول غري  ـ )2(
املتعاونة يف جمال مكافحة تبييض األموال، فلم يكن أمام لبنان خيار سوى التراجع من أجل رفع 

  .2002امسها من هذه القائمة وهو ما حتقق بالفعل عام 

السرية املصرفية يف ظل العوملة، دراسة مقارنة، منشورات احلليب  : )أنطوان جورج(سركيس : أنظر  ـ )3(
  . 253 ص ، 2008احلقوقية، بريوت، 

مكافحة غسل األموال يف ضوء التشريعات الداخلية  : )وسيم حسام الدين(األمحد :  أيضا أنظر ـ )4(
  . 277 ص، 2008واالتفاقيات الدولية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 
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تشجيعا للبنوك على التعاون اإلجيايب يف جمال مكافحة تبييض األموال، 
قصد قيامها باإلخطار عن العمليات املالية املشبوهة، بدون أي تردد أو خشية من 

املعلومات املرتبطة بالعمليات إمكانية إثارة مسؤوليتها القانونية عن إفشاء 
موضوع اإلخطار، حثت جمموعة العمل املايل البلدان على تكريس نصوص 

 ،)الفقرة األوىل( تشريعية تعفي البنوك ومستخدميها من هذه املسؤولية احملتملة
  .)1()الفقرة الثانية(حتقيقا لالطمئنان لديهم طاملا كان هذا اإلفشاء عن حسن نية 

 
 

تلتزم البنوك حبفظ أسرار عمالئها، ما مل يكن هناك نص يف القانون 
ليس التزاما مطلقا  ـ وكما سبق بيانه ـيقضي بغري ذلك، مبعىن أن هذا االلتزام 

  .)2(بل مثة استثناءات ترد عليه جتعله نسبيا
وين يلزم البنوك ومن هذا املنطلق ميكن االكتفاء بتكريس املشرع لنص قان

بكشف املعلومات ذات الطابع السري يف حالة اإلخطار بالشبهة، لكي تستفيد 
من اإلعفاء من املسؤولية القانونية عن إفشائها للسر البنكي، ألن هذا اإلفشاء 

   .يستند إىل نص قانوين
غري أنه يشار إىل أن التكريس القانوين لاللتزام باإلخطار بالشبهة مل مينع 

ء مدنيا عن يف بعض البلدان من قبول متابعة البنك املخطر مدنيا عن إخالله القضا
بااللتزام بالسر البنكي وخاصة عندما تنتهي التحقيقات بشأن هذا اإلخطار إىل 

  .)3(عدم صحة االشتباه
                                                             

(1) -  MORCOS (Paul. G) : op cit., p 400. 
  .78 ص ، مرجع سابق، ...دور البنوك يف مكافحة : )جالل وفاء(حممدين  ـ )2(
   .يات املتحدة األمريكيةوهو ما حدث بالفعل يف الوال ـ )3(

  .136 ، مرجع سابق، ص )حممد عبد اللطيف(عبد العال : أنظر               
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وهلذا، مل تكتفي جمموعة العمل املايل من خالل توصياا حبث البلدان 
وإمنا حرصت على  )1(مكافحة تبييض األموالعلى إباحة اإلفشاء يف حاالت 

حثها أيضا على تكريس، نصوص قانونية صرحية تعفي البنوك ومستخدميها من 
 .)2(املسؤولية الناجتة عن هذا اإلفشاء

استجابة ملتطلبات جمموعة العمل املايل، جاءت قوانني غالبية البلدان 
امللزمون بواجب  املتعلقة مبكافحة تبييض األموال مشتملة على نص يعفي

  .)3(اإلخطار بالشبهة من املسؤولية عن خرق االلتزام حبفظ السر
املعدل واملتمم، البنوك  05/01وعلى هذا األساس، أعفى القانون رقم 
وهو ما يتبدى بوضوح من  )4(وكذا مسريوها وأعواا من إثارة هذه املسؤولية

ال ميكن اختاذ أية "    : اليت تنص على أنه  23املادة  :خالل النصني التاليني
متابعة من أجل انتهاك السر البنكي أو املهين ضد األشخاص أو املسريين 
واألعوان اخلاضعني لإلخطار بالشبهة الذين أرسلوا حبسن نية، املعلومات أو 

  ." قاموا باإلخطارات املنصوص عليها يف هذا القانون
                                                             

(1) -  Voir : - Recommandation 4, GAFI, Les quarante recommandations du GAFI, Octobre 
2003, op cit., p 4 ;  

Recommandation 9, GAFI, Normes internationales Les recommandations… 
2012, op cit., p 14. 

   :ما يلي 2002من التوصيات األربعني موعة العمل املايل احملدثة عام  10جاء يف التوصية رقم  ـ )2(
" Les institutions financières, leurs dirigeants et employés devraient être : a 

Protégés par des dispositions légales contre toute responsabilité, pénale ou civile 
pour violation des règles de confidentialité - qu’elles soient imposées par contrat ou 
par toute disposition législative, réglementaire ou administrative - s’ils déclarent de 
bonne foi leurs soupçons à la CRF, même s’ils ne savaient pas précisément quelle 
était l'activité criminelle en question, et même si l'activité illégale ayant fait l'objet du 
soupçon ne s’est pas réellement produite…", ibid,   p 8. 

   :أنظر على سبيل املثال ـ )3(
Art. L. 651/22 du Code Monétaire et Financier Français, op cit., p 734.  

املتعلق  2002لعام  80من القانون رقم  10وهو ما تبناه املشرع املصري من خالل نص املادة 
  .مبكافحة غسل األموال، مرجع سابق

حيمي القانون املصرحني الذين تصرفوا حبسن نية من أية متابعة : "وهو ما أكد عليه املنظم البنكي ـ )4(
  .، مرجع سابق12/03من النظام رقم  12، املادة ..."ومسؤولية إدارية ومدنية وجزائية 
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يعفى األشخاص الطبيعيون واملعنويون "   :اليت تنص على أنه 24واملادة 
اخلاضعون لإلخطار بالشبهة والذين تصرفوا حبسن نية، من أية مسؤولية 
إدارية أو مدنية أو جزائية ويبقى هذا اإلعفاء من املسؤولية قائما حىت ولو مل 
تؤد التحقيقات إىل أية نتيجة، أو انتهت املتابعات بقرارات بأال وجه للمتابعة 

  . " تسريح أو الرباءةأو ال
الواضح من النصني أن املشرع قد حدد نطاق االستفادة من اإلعفاء من 
املسؤولية من حيث األشخاص، املوضوع ومن حيث نوع املسؤولية على النحو 

   :التايل
 

 : الهــــــاملذكور أع 23تنصرف العبارة الواردة يف نص املادة 
، إىل .."الطبيعيون واملعنويون اخلاضعون لإلخطار بالشبهةاألشخاص  " ...

األشخاص اخلاضعون لواجب اإلخطار بالشبهة واحملددين مبوجب نصي املادتني 
من القانون ذاته، ومن مث يستفيد البنك كشخص معنوي من هذا  19و 04

   .اإلعفاء
وباإلضافة إىل ذلك يشمل اإلعفاء مسريو البنك وأعوانه، وذلك على 

   .عتبار أن البنك كشخص معنوي ال يباشر نشاطه إال بواسطتهما
  

أن يتعلق اإلفشاء باملعلومات اليت يقدمها البنك مبناسبة قيامه باإلخطار 
بالشبهة الذي يرسله خللية معاجلة االستعالم املايل، وأيضا بشأن استجابته لطلب 

اليت تطلبها بصدد قيامها بالتحري ومعاجلة هذه األخرية وتقدميه للمعلومات 
اإلخطارات بالشبهة اليت تتلقاها، ومن مث خيرج من نطاق املعلومات املشمولة 
باإلعفاء تلك اليت يقدمها البنك لغري اجلهة املخولة قانونا وهي خلية معاجلة 

   .االستعالم املايل
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املدنية، اجلزائية وكذا  ،املسؤولية بأنواعها الثالثةميتد اإلعفاء ليشمل 
، فالواضح أن البنك الذي نفذ واجبه باإلخطار بالشبهة، يعفى من أية )1(التأديبية

مسؤولية عن انتهاكه للسر البنكي، ويستفيد من هذا اإلعفاء حىت ولو مل تؤدي 
مراعاة ضابط التحقيقات إىل صحة االشتباه،بل حىت وان أدت إىل الرباءة، مع 

   .حسن النية الذي وضعه املشرع لالستفادة من هذا اإلعفاء
 

 

إن االستفادة من اإلعفاء من املسؤولية نتيجة إفشاء السر البنكي يف 
و ـــ، وه"حسن النية"حاالت مكافحة تبييض األموال مرهون بتحقق شرط 

ن ــالذي"...، و..."الذين أرسلوا حبسن نية،... "  :ى من العبارتنيما يتجل
املذكورتان  24 و 23، الواردتني على التوايل يف املادتني ..."تصرفوا حبسن نية،

  .)2(أعاله
كضابط النتفاء " حسن النية " يؤخذ على املشرع أنه اعتمد على 

بيان املعيار الذي يؤخذ به املسؤولية دون إعطاء أي مفهوم هلذا املصطلح أو حىت 
   .للقول بتوافر حسن النية من عدمه

والواقع أن إثبات سوء نية البنك يف إفشائه للسر عند تنفيذه لواجب 
، ما دام أن تقدير مدى انطواء عملية ما )3(اإلخطار بالشبهة مسألة بالغة الصعوبة

 وليس على شبهة تبييض أموال للبنك املخطر قائم على معيار شخصي وذايت
على معيار موضوعي والذي يغري من هذه النتيجة وجود بعض املؤشرات 

                                                             

ومن اخلطأ القول بترتيب مسؤولية إدارية على  ،" باملسؤولية اإلدارية" إليها بعبارة  24أشار نص املادة  ـ )1(
  .عاتق البنوك، واألصح هو خضوعها للمساءلة التأديبية أمام اللجنة املصرفية

  .258 ـ 256 ص صدور البنوك يف مكافحة تبيض األموال، املرجع السابق،  : )كرمية(تدريست . د ـ )2(

  . 80  ، مرجع سابق، ص...قانون مكافحة غسل  : )مشس الدين(شرف توفيق أ: أنظر ـ )3(
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قصد مساعدة البنك على التعرف على  )1(املوضوعة من قبل املنظم البنكي
أن تلك  ـ، )2(إذ قد بينت الدراسة يف موضعه ،العمليات املنطوية على الشبهة

تدل على العمليات املؤشرات يكتنفها الغموض واللبس وعدم الوضوح، ألا 
ذات الطابع غري االعتيادي وعلى العمليات املشبوهة يف آن واحد، وعليه فمسألة 
وضع حدود فاصلة بني تلك العمليات خيضع حملض تقدير البنك والذي من 

   .خالل فحصه هلا قد يتولد لديه االعتقاد ال اليقني بارتباطها بتبييض أموال
 ،قد ساوى بني مجيع أنواع املسؤوليةهذا، ويالحظ أن املشرع اجلزائري 

ج ــاملدنية واجلزائية والتأديبية، بشأن ضابط اإلعفاء منها، على خالف منه
ة ـــاملشرع املصري، مثال، الذي ميز بني شروط اإلعفاء من املسؤولي

اجلزائية واملسؤولية املدنية، فقد اكتفى يف نفي املسؤولية اجلزائية مبجرد توافر 
ينما لنفي املسؤولية املدنية يشترط أن يقوم االعتقاد بقيام الشبهة حسن النية، ب

  .)3(على أسباب معقولة
فانتفاء املسؤولية اجلزائية رغم عدم صحة اإلخطار وذلك حلسن نية 
القائم به، ال يعين بالضرورة انتفاء مسؤوليته املدنية وإمنا ذلك حمصور يف حالة ما 

  .)4(مبنيا على أسباب معقولة إذا كان االعتقاد لقيام االشتباه
بينما يكون يف منأى عن املساءلة اجلزائية حىت ولو مل يتوافر لديه السبب 
املعقول لذلك، مىت حسنت نيته، ويعين ذلك أن جمرد توافر حسن النية كاف 

                                                             

  .  13/03من النظام رقم  10املنصوص عليها مبوجب نص املادة  ـ )1(

  . 93ص  مرجع سابق ،:  )مشس الدين(أشرف توفيق  :أنظر ـ )2(

تنتفي "  :املتعلق مبكافحة غسل األموال على مايلي 2002لعام  80من القانون رقم  10تنص املادة  ـ )3(
بواجب اإلخطار عن أي من العمليات  ـحبسن نية  ـاملسؤولية اجلنائية بالنسبة إىل كل من قام 

املشتبه فيها اخلاضعة أحلكام هذا القانون، أو بتقدمي معلومات أو بيانات عنها باملخالفة للقواعد 
املسؤولية املدنية مىت كان االعتقاد بقيام هذا االشتباه مبنيا على املفروضة لضمان سريتها، وتنتفي 

  . ، مرجع سابق".أسباب معقولة

  .236  مرجع سابق، ص : )عبد الفتاح بيومي(حجازي :أنظر ـ )4(
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لذاته لنفي هذه املسؤولية، حىت ولو كانت الشبهة اليت دفعته هلذا اإلفشاء تفتقر 
  .)1(إىل أي أساس

قد انتقد موقف مشرعه  )2(على الرغم من أن جانب من الفقه املصري
من التمييز بني املسؤوليتني املدنية واجلزائية من حيث شروط اإلعفاء، على أساس 

يف آن واحد  ـ حسن النية واألسباب املعقولة ـأنه يتعني إعمال الضابطني معا 
  .بالسر البنكي لنفي املسؤوليتني املذكورتني وذلك لضمان عدم املساس

مع هذا النقد، يالحظ أن املشرع املصري قد حاول التوفيق بني التزام 
البنك باحلفاظ على السر البنكي، والتزامه باإلخطار عن العمليات املشبوهة 

فتشجيعا منه للبنك على اإلخطار بالشبهة أعفاه من املساءلة  ،بتبييض أموال
امه ذا اإلخطار وتبني أن إخطاره مل يقم يف حالة قي ـ مىت حسنت نيته ـاجلزائية 

على أسباب معقولة، لكنه يف املقابل حافظ على حق العميل املتضرر من هذا 
اإلخطار يف املطالبة بالتعويض عن األضرار الناشئة عن خمالفة قواعد حفظ السر 

  .)3(استنادا ألسباب غري معقولة
املصري يظهر أن وعلى أساس ما تقدم، وباملقارنة مع مسلك املشرع 

املشرع اجلزائري مل يسعى إىل إحداث مثل هذا التوازن، بل مل مينح أية إمكانية 
للعميل املخطر ضده للحصول على التعويض عن األضرار الالحقة به، حىت ولو 

فلقد رجح مصلحة البنوك يف متتعها . انتهت املتابعة القضائية ضده إىل الرباءة
ة العمالء يف تعويض األضرار اليت حلقتهم بسب باحلصانة املدنية، على مصلح

                                                             

اجلرائم االقتصادية واملالية، غسل األموال كنموذج إجرامي  : )حممد عبد اهللا أبو بكر(سالمة  :أنظر ـ )1(
 80املكافحة، مع التعليق على نصوص القانون املصري رقم  ـاملسؤولية اجلنائية  ـ بشأن اجلرمية

بشأن مكافحة غسل األموال يف مصر، الطبعة الثالثة، املكتب الفين للموسوعات  2002لسنة 
  . 180 ص ، .ن. ت. القانونية، اإلسكندرية، د

  . 94  ، مرجع سابق، ص...قانون مكافحة غسل : )مشس الدين(أشرف توفيق  :أنظر ـ )2(

  .204  - 203 ص  مرجع سابق، ص : )عبد الرمحن(السيد قرمان  :أنظر ـ )3(
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ويفسر منحى املشرع اجلزائري هنا  .)1(إخطار عن شبهة مل يوجد ما يربرها
بالتزامه املطلق مبا استوجبته توصيات جمموعة العمل املايل يف هذا الصدد، 

  .والسابق اإلشارة إليها
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

إبالغ البنوك عن العمليات املالية املشبوهة بني االلتزام  : )إبراهيم(أبو الوفا حممد أبو الوفا  :أنظر ـ )1(
،  22جملة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، عدد ، واملسؤولية يف الفقه املقارن والفقه اإلسالمي

  .481 - 480 ،صص  2004
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إن البنوك تعد ممرا إلزاميا للكثري من العمليات اليت تتضمن تبييضا لألموال 
ذات املصدر اإلجرامي، وهذا نظرا لتطور وتنوع العمليات اليت تقوم ا سواء 

البنكية أو النّشاطات التابعة، وقد تبني من خالل اجلهود الرامية إىل العمليات 
احلد من انتشار هذه العمليات، أن البنوك ميكنها أن تلعب دورا هاما يف 

  .)1(مكافحتها
لذلك تقرر إسهامها يف هذه املكافحة عن طريق تكريس قواعد قانونية 
تفرض عليها جمموعة من االلتزامات، واليت يسمح التقيد ا من منع وكشف 
جرائم تبييض األموال اليت ميكن أن ترتكب على مستواها، و اتساقا مع ما حثت 

املتمم، متضمنا هلذه املعدل و 05/01عليه جمموعة العمل املايل، جاء القانون رقم 
  .)الفصل األول(االلتزامات 

إذ يشكل  ،يترتب عن تطبيق هذه االلتزامات نتائج يف غاية من األمهية
احنسارا يف تطبيق لبعض االلتزامات املهنية اليت استقر العمل البنكي على خضوع 

ومن جهة أخرى، إن إخالل البنك ذه االلتزامات . البنوك هلا، هذا من جهة
  .)الفصل الثاين(يكون مستوجبا إلثارة مسؤوليته القانونية 

  

  

  

  

                                                             

جلنة بازل والرقابة على البنوك، جريدة األهرام املصرية، الصادرة  : البالويحازم مقالة األستاذ : أنظر ـ )1(
  .2004يونيو  18بتاريخ 
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نظرا للطبيعة الدولية لعمليات تبييض األموال عرب البنوك فقد اجتهت  
اجلهود الدولية إىل إلزام املؤسسات املالية عموما، والبنوك خصوصا، باختاذ 
اإلجراءات الرقابية الالزمة ملنع استخدام أدواا يف تبييض األموال املتحصلة من 

  .)املبحث األول(  )1(مصادر غري مشروعة
تكللت هذه اجلهود مبيالد مجلة من القواعد القانونية الرقابية اليت وقد 

ينبغي على البنوك تطبيقها لكي مينع استخدامها كقناة لتبييض األموال، واليت 
أضحت معايري دولية حتدد وفقها مدى التزام الدول مبكافحة تبييض األموال، 

، )2(م خمالفة مضمونهوتعد أيضا دليال إرشاديا للدول حتتذي به وحترص على عد
وعلى هذا األساس اجتهت اجلهود الوطنية للدول حنو تكريس هذه القواعد ضمن 

  .)املبحث الثاين(قوانينها الداخلية 
 

 

إن جرمية تبييض األموال كما قلنا سابقا من خالل هذه الدراسة هي 
من  ،بعد عاملي يقضي أن تكون ااة عاملية إلفراز نتائج اجيابية ،ذات بعدين

أجل ذلك بذلت عدت حماوالت من اتمع الدويل بإبرام العديد من االتفاقيات 
الدولية اليت مل يقتصر دورها على جترمي اجلرمية وفرض العقاب على مرتكبيها 

ها من جهة، ومن جهة وامنا حبثت أيضا يف الدور الوقائي الذي حيد من توسع
أخرى هي ذات بعد وطين تقتضي من التشريعات الداخلية جترمي كافة صور 

جرمية تبييض األموال، واىل بسط دائرة العقاب : اجلرمية املنظمة واليت من بينها 
لتشمل الشركاء والفاعلني هلذا النشاط اإلجرامي ومالحقته، وخصوصا هذا 

                                                             

  .69مرجع سابق، ص  : )عبد الرمحن( السيد قرمان ـ )1(

اجلهود الدولية والعربية ملكافحة جرمية تبييض األموال، دراسة مقارنة،  : )عبد اهللا حممود(احللو  ـ )2(
  . 81، ص 2007منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 
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ى التكييف القانوين، باإلضافة إىل مالحقة النوع من اجلرائم كونه يستعصى عل
  .عائدات هذه اجلرائم 

تعد أهم اجلهود الدولية اليت سامهت يف إرساء قواعد ملنع استخدام و  
 . )املطلب الثاين(وكذلك جمموعة العمل املايل . . )املطلب األول(جلنة بازل للرقابة البنكية  .   :البنوك يف تبييض األموال، ما صدر عن كل من
 

 

ودورها يف االرتقاء مبهنة  "جلنة بازل"بالنسبة للكثريين احلديث عن 
البنوك أمر غري معروف، ولكنه ميثّل بالنسبة لرجال البنوك أحد أهم مظاهر 

  .فما هو األمر بالضبط؟. ممارسة مهنة البنوك يف العصر احلديث
من قبل حكومات  1974عام  )1(بازل للرقابة البنكيةحيث تأسست جلنة 

، وهي جلنة ختتص باإلشراف )G 10 )2البنوك املركزية لبلدان جمموعة العشرة 
، ويتم متثيل الدول األعضاء فيها من قبل بنكها املركزي )3(على البنوك يف العامل

                                                             

  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire                    : تسمى بالفرنسية  ـ )1(
  Basel committee on banking supervision                            :باالجنليزية تسمى         
  :  http://www.bis.org/   وملعلومات أكثر عن هذه اللجنة راجع موقعها االلكتروين        

: عضوا، وهي 27جمموعة العشرة تسمية مل تعد تتوافق مع أعضاء اموعة اليت أضحت تتكون من  ـ )2(
أملانيا، بلجيكا، كندا، إسبانيا، الواليات املتحدة، فرنسا، إيطاليا، اليابان، لوكسمبورغ، هولندا، 
اململكة املتحدة، السويد، سويسرا، األرجنتني، أستراليا، الربازيل، الصني، هونج كونج، اهلند، 

   .جنوب أفريقيا، تركيا إندونيسيا، كوريا، العربية السعودية، سنغافورة، املكسيك، روسيا،
  .األعضاء على املوقع االلكتروين للجنة، املرجع نفسه راجع قائمة            

ال تتمتع هذه اللجنة بشخصية قانونية، كما أا ال تعترب منظمة دولية ألا مل تؤسس مبوجب اتفاق  ـ )3(
   .الرقابة على اجلهاز البنكيدويل، ومن مث فهي ال تتمتع بسلطة أعلى من سلطات الدولة يف جمال 

   : أنظر أيضاويف نفس السياق  ،االلكتروين هلذه اللجنة، املرجع نفسه املوقع:  نظرأ            
  .160، مرجع سابق، ص ...السياسة اجلنائية يف مواجهة  :  )حممد سامي  (الشوا                   
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تكون هذه  )1(أو السلطة املختصة رمسيا بالرقابة على النشاطات البنكية عندما
 .السلطة اليت تتوىل اإلشراف الرقايب ليست البنك املركزي 

ز ــبازل هي مدينة يف سويسرا وهي مقر بنك التسويات الدولية ويرم
وكان هذا البنك قد أنشئ غداة اية احلرب . اختصاراً المسه باإلجنليزية BISله 

ات مالية على العاملية األوىل عندما فرضت الدول املنتصرة يف احلرب تعويض
  .وذلك مبقتضى معاهدة فرساي) أملانيا(الدول املنهزمة 

 ،وجاء إنشاء هذا البنك لتسهيل حتصيل التعويضات املفروضة على أملانيا 
فنشر كيرت االقتصادي الربيطاين املعروف  ،ولكن الظروف ما لبثت أن تغريت

لتعويضات على يهاجم فيه مبدأ فرض ا "اآلثار االقتصادية للسالم"كتاباً عن 
مث مل يلبث أن وصل هتلر إىل  ،أملانياً مؤكداً أنه يؤثر سلباً على االقتصاد العاملي

حكم أملانيا فمزق معاهدة فرساي وامتنع عن دفع التعويضات وبذلك انتفى 
  .الغرض الذي أنشئ بتك التسويات الدولية من أجله

حيث  ولكن كل ذلك مل يفقد البنك دوره، فبحث عن مهمة جديدة 
أصبح ملتقى للبنوك املركزية العاملية، يوظف احتياطياا ويقدم خدمات مالية 

وبعد احلرب العاملية الثانية استمر هذا البنك يف القيام بدوره وخاصة فيما  ،هلم
بالنسبة  ـيتعلق باالرتقاء مبهمة البنوك املركزية، حيث جيتمع حمافظو هذه البنوك 

ر على مدار أحد عشر شهراً يف السنة مع أخذ مرة كل شه ـللدول الصناعية 
  .إجازة خالل شهر أغسطس

ومنذ السبعينات من القرن املاضي وجد حمافظو البنوك املركزية أن 
املنافسة بني البنوك الكربى لدوهلم مل تكن دائماً عادلة بالنظر إىل اختالف 

لدول تضع فبعض ا ،مستوى القيود اليت تفرض على هذه البنوك يف خمتلف الدول
  .قيوداً مشددة على البنوك يف حني أن البعض اآلخر يأخذ بنظم أكثر تساهالً

                                                             
(1) -  JEREZ (Olivier) : op  cit., p  178. 
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ولذلك فقد وجدوا أنه من املناسب حتقيق أكرب قدر من التناسق بني  
هذه القواعد للرقابة على البنوك، وقرر حمافظو الدول الصناعية العشر الكربى 

بلجيكا، هولندة، (ل البينيلوكس كندا، فرنسا، أملانيا، إيطاليا، اليابان، دو(
جلنة "إنشاء ) إسبانيا، السويد، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة) لوكسمبورغ

من هذه الدول وحبيث جتمتع يف إطار بنك التسويات  "بازل للرقابة على البنوك
بني هذه البنوك وكان ذلك   الدولية لوضع تنظيم مناسب يضمن املنافسة العادلة

مببادرة من البنوك املركزية للدول  "هذه اللجنة"وبذلك ولدت . 1974يف 
  .)1(الصناعية العشر الكربى

فهي تنظيم . "جلنة بازل للرقابة على البنوك"وهكذا ظهرت على الساحة 
بني حمافظي الدول الصناعية العشر يف إطار بنك التسويات  Informalغري رمسي 

عمل املصريف فيما بني هذه الدول، ومبا الدولية يف بازل، وذلك لتنسيق شروط ال
يوفر أكرب قدر من االتساق يف القيود املفروضة على العمل املصريف بينها بغرض 

وعندما نقول . توفري درجة أكرب من املنافسة السليمة يف عمل هذه البنوك العاملية
ولية بأا تنظيم غري رمسي فإننا نقصد بذلك أا ليست وليدة اتفاق أو معاهدة د

وإمنا هي جمرد تفاهم بني بنوك الدول الصناعية على تنسيق املواقف يف ميدان 
  .)2(ممارسة مهنة البنوك بأكرب قدر من احلرفية

وبعد اجتماعات ومشاورات متعددة من خالل فرق عمل متخصصة 
. لدى البنوك "لكفاية رأس املال"وصلت اللجنة إىل اتفاق لوضع قواعد 

واملقصود بذلك وضع حدود دنيا لنسبة رأس املال املتوافر للبنك مقابل القروض 
وعرف هذه االتفاق الذي . والتسهيالت االئتمانية اليت مينحها البنك للعمالء

  .)3("باتفاق بازل لكفاية رأس املال" 1988صدر يف 
                                                             

(1) -  JEREZ (Olivier) : op cit, P188. 
  .201 املرجع السابق، ص : )حممد سامي(الشوا  ـ )2(

(3) -  voir, BIN BITOUR (Ahmed) : " la gouvernances et la démocratie au service du 
développement" conférence organisée par la confédération 
des cadres des finances et de la comptabilité Alger le 
25/06/2007. 
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ميز بني القروض  ـوالذي يربط الدول الصناعية  ـولكن هذا االتفاق  
والتسهيالت اليت متنح حلكومات الدول أو البنوك العاملة يف دول منظمة التعاون 

وبني القروض والتسهيالت لغري هؤالء من ) وهي الدول الصناعية(االقتصادي 
  . خارج هذه املنظمة

فالقروض والتسهيالت اليت متنح لدول وبنوك دول تلك املنظمة تعترب 
الية من املخاطر، ولذلك فإنه ال يشترط فيها االحتفاظ بأية قروضاً وتسهيالت خ

وبالنسبة لباقي القروض والتسهيالت لألفراد أو  ،نسبة من رأس املال كضمان
  .من رأس املال %8املشروعات فإن االتفاق يتطلب من البنوك أن حتتفظ بنسبة 

 12مبعىن أن البنوك تستطيع أن تقرض لألفراد واملشروعات ما يعادل  
ادة ـضعفاً تقريباً من رأمساهلا، وال جيوز أن تقرض ما جياوز ذلك إال بعد زي

ويستثىن من ذلك القروض حلكومات وبنوك دول منظمة التعاون  ،رأس املال
دون  ـوهي معظم الدول الصناعية يف أوروبا وأمريكا واليابان  ـالدويل 

  .)1(قيود
دول منظمة التعاون  "نادي"ميز أعضاء  1988وهكذا فإن اتفاق بازل يف  

االقتصادي مبعاملة متميزة وذلك باستثناء القروض اليت متنح حلكوماا أو لبنوكها 
يف وقت  1988ونظراً ألن هذا االتفاق صدر يف . من نسبة رأس املال املطلوبة

كانت فيه الدول النفطية مؤثرة يف األسواق املالية، فقد وافق واضعو اتفاق بازل 
إىل دول منظمة التعاون  ـحكومة وبنوك  ـقت على إضافة السعودية يف ذلك الو

وال خيفى أن هذا الوضع قد ميز ليس فقط  ،االقتصادي وإعطائها نفس املعاملة
  .حكومات دول منظمة التعاون االقتصادي بل أيضاً البنوك العاملة ا

                                                             

املواجهة اجلنائية لظاهرة غسيل األموال يف القانون اجلنائي الوطين  : )إبراهيم(عبد نايل / د: أنظر ـ )1(
  .230 والدويل، دار النهضة العربية، القاهرة، ص
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ر وهذا باختصار ما عرف باسم اتفاق بازل لكفاية رأس املال والذي صد
فهو اتفاق غري رمسي بني البنوك املركزية للدول الصناعية العشر،  ،1988يف 

بوضع قيود على بنوكها حبيث ال تتوسع يف القروض والتسهيالت االئتمانية بال 
حساب بل البد من وضع قيد بأال جتاوز هذه القروض والتسهيالت االئتمانية ما 

هو األمر املعروف بكفاية رأس يعادل اثين عشر ضعفاً لرأس ماهلا تقريباً، و
  .)1(املال

ولكن اجلديد والذي مل يكن متوقعاً هو أن هذه القيود على البنوك مل يعد 
ينظر إليها باعتبارها جمرد اتفاق بني الدول الصناعية العشر، بل أصبح ينظر إليها 

حىت خارج الدول الصناعية  ـفكل دولة . باعتبارها معياراً لسالمة النظام املصريف
أصبحت ترى أن عدم مراعاة هذه النسب يف بنوكها الوطنية هو دليل  ـالعشر 

فأصبح اتمع املايل العاملي ينظر إىل . على عدم سالمة املراكز املالية هلذه البنوك
هذه النسب باعتبارها ضماناً للسالمة املالية للبنوك، واألخطر من ذلك هو  إتباع

ات التمويل الدولية والبنوك العاملية أصبحت تعترب أن كفاية رأس املال أن مؤسس
كما حددا جلنة بازل هو ما ميثّل احلد األدىن لسالمة البنوك، وبالتايل أصبحت 
تتحدد اجلدارة االئتمانية والقدرة على االقتراض للدول وفقاً ملدى التوافق مع 

  .هذه املعايري
من جمرد  "جلنة بازل للرقابة على البنوك" وترتب على ذلك أن حتول دور 

جلنة جتمع ممثلي البنوك املركزية الصناعية إىل نوع من الرقيب العاملي على سالمة 
  .)2(العمل املصريف

 ـغري الرمسي  ـوأصبحت جلنة بازل بذلك نوعاً من املشرع العاملي  
اء املصريف لوضع قواعد الرقابة على البنوك وبصفة عامة لتحديد معايري األد

                                                             

  . 103 املرجع السابق، ص  : )خالد(سليمان /د: أنظر ـ )1(

  .240 املرجع السابق، ص : )إبراهيم(نايل عبد / د: أنظر ـ )2(
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ة، ــورغم أن قرارات هذه اللجنة ال تتمتع بأية صفة قانونية إلزامي ، السليم
وبناء على ذلك بدأت  ،فإا تتمتع يف العمل بقدر كبري من االحترام الفعلي

اللجنة يف التوسع يف أعماهلا، ومل تقتصر على مناقشة أوضاع املنافسة بني بنوك 
الدول الصناعية بل توسعت بالتعرض إىل شروط اإلدارة السليمة إلدارة البنوك 

  .)1(بشكل عام
ويف خالل التسعينات من القرن املاضي عرفت صناعة البنوك تطورات 

دت الثورة التكنولوجية يف املعلومات واالتصاالت إىل تغيري فمن ناحية أ ،هائلة
هام يف أساليب عمل البنوك، ومن ناحية أخرى طورت البنوك الكربى أساليب 
داخلية متعددة لقياس املخاطر مما أدى إىل ظهور أدوات مالية جديدة مثل ما 

ويف  ،يها البنوكعرف باملشتقات املالية وغري ذلك مما غري كلياً البيئة اليت تعمل ف
اية التسعينات من القرن املاضي وقعت األزمة املالية اآلسيوية، وتبني أن املشكلة 
ليست فقط يف السالمة املالية لكل بنك على حدة، وإمنا هناك حاجة ملحة 

هدد اقتصادات الدول الصناعية  وهو ما الستقرار القطاع املايل يف جمموعه
ضع القواعد واملعايري الدولية لضبط العمل ومن هنا ظهرت أمهية و ،نفسها

  .)2(املصريف
كل ذلك استمر عمل جلنة بازل لوضع قواعد ومعايري العمل ومع 

للرقابة  Core Principlesاملبادئ األساسية  1997املصريف، فأصدرت يف عام 
وهي تتناول خمتلف جوانب اإلدارة السليمة يف ) مبدأ 25(الفعالة على البنوك 

ة ــاملناقشات إلعادة النظر يف اتفاق البازل لكفاي 1999وبدأت منذ . البنوك
ا ـــرأس املال، وينتظر أن تصدر التعديالت اجلديدة يف وقت قريب فيم

يف والذي ينبغي على الدول تطبيقه  "باتفاق بازل الثاين لكفاية رأس املال"يعرف 
  .2006اية عام 

                                                             

  .824املرجع السابق، ص  : )نادر عبد العزيز(شايف : أنظر ـ )1(

  .644املرجع السابق، ص  :) عبد اهللا(حممود احللو / د: أنظر ـ )2(
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فلم  ،وخيتلف هذا االتفاق الثاين لبازل عن االتفاق األول اختالفاً جوهرياً
يعد األمر قاصراً على وضع حد أدىن لكفاية رأس املال بالنسبة للقروض 
والضمانات، وإمنا تضمن االتفاق اجلديد منظومة كاملة ألسلوب إدارة املخاطر 

  . اليت تواجهها البنوك
، "مستلزمات رأس املال"األوىل عن  ،اجلديد يتضمن ثالثة دعائم فاالتفاق

وهي تطوير التفاق بازل األول، وإن كان يتضمن إلغاء التفرقة بني دول منظمة 
 ،احلقيقةالتعاون االقتصادي وبقية العامل، فالعربة يف آخر األمر هي حبجم املخاطر 

وقد . قدير هذه املخاطروهنا ينبغي االحتكام إىل السوق، قدر اإلمكان، يف ت
طور االتفاق اجلديد أساليب جديدة لكيفية تقدير املخاطر بشكل يعطي دوراً 

  .أكرب حلكم السوق وليس بشكل حتكمي أو جزايف
ولكن اجلديد هو أن االتفاق اجلديد تضمن دعامتني آخرين، أحدمها 

ة السليمة وحتقيق اإلدار "بالرقابة على البنوك"وهي تتعلق ) الدعامة الثانية(
وك ـــفسالمة البن. "انضباط السوق"عن ) الدعامة الثالثة(للمخاطر، واآلخر 

ال تتوقف فقط على توفري نسبة لرأس املال مقابل القروض والتسهيالت، ولكن 
هذه السالمة تتوقف على مراعاة كل قواعد اإلدارة السليمة يف البنوك فضالً عن 

  .)1(الية واالنضباط يف السوق بشكل عامتوفري الشفافية يف نشر البيانات امل
ولعل أهم ما يهم الدول النامية، ومنها اجلزائر، هو ضرورة التوافق مع 

، وهي تشري بشكل ما إىل عدد "بالرقابة على البنوك"هذه الدعامة الثانية املتعلقة 
أهم ا جلنة بازل للرقابة على البنوك، ومتثّل هذه املبادئ ت من املبادئ اليت أقر

  .ما استقر يف العرف املصريف عن إدارة املخاطر
أو  "مستلزمات رأس املال"أما ما جاء من جتديد يف الدعامة األوىل عن  

ا ـــفإن اجلديد فيه "انضباط السوق"ما ترتب على إضافة الدعامة الثالثة عن 
                                                             

  .650املرجع السابق، ص :) عبد اهللا(حممد احللو / د: أنظر ـ )1(
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. ويليهم بالدرجة األوىل البنوك العاملية الكبرية ذات النشاط الد   ـبشكل عام  ـ
  .وسوف تظل أمهيتها العملية للدول النامية حمدودة لعدة سنوات قادمة

لقد أصبح التوافق مع متطلبات جلنة بازل أمراً الزماً للنجاح االقتصادي 
 1988فمتطلبات جلنة بازل مل تعد، كما كان األمر، عند صدور اتفاق . املعاصر

جمرد تفاهم بني بنوك الدول الصناعية، وإمنا أصبحت يف ظل التطورات املعاصرة 
وتتحدد اجلدارة . يف األسواق املالية تعبرياً عن السالمة املالية للقطاع املصريف

االئتمانية للدولة باألخذ بالعديد من املؤشرات يف مقدمتها مدى سالمة النظام 
. يري اإلدارة احلسنة كما حددا جلنة بازلاملصريف يف ضوء مدى توافقها مع معا

ترى  ـمثل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل  ـوأصبحت املؤسسات الدولية 
  .هذه املتطلبات تعبرياً عن هذه السالمة املالية للمؤسسات املالية إتباعيف 

واحلديث عن االستثمار األجنيب مل يعد جمرد تصرحيات سياسية بأن كل 
يرام، وإمنا أصبح مرتبطاً بأداء للقطاع املصريف بالتوافق مع شيء على ما 

املتطلبات العاملية للسالمة املالية كما حتددها املؤسسات العاملية وعلى رأسها جلنة 
وتعترب اتفاقية بازل الثانية ومدى االلتزام بأحكامها مقياساً لقدرة الدولة . بازل

ذلك ال يعدو أن يكون كالماً  وما عدا. على اجتذاب االستثمارات األجنبية
لالستهالك احمللي، قد يريح األعصاب ويطمئن الناس، ولكنه ال يغين وال يسمن 

فاالستثمارات لن تأيت ما مل نصل إىل مستوى معقول من حسن . من جوع
      .األداء املايل

بذلت هذه اللجنة جهودا مضنية يف جمال منع االستخدام اإلجرامي للنظام 
إعالن املبادئ بشأن منع االستخدام اإلجرامي للنظام البنكي يف تبييض .   :بييض األموال، تتمثل يف إصدارهاالبنكي يف ت

  .)الفرع الثاين(املبادئ األساسية للرقابة الفعالة .  . )الفرع األول(األموال 
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1988صدر هذا اإلعالن يف الثاين عشر من ديسمرب 
، خالل االجتماع  )1(

الذي عقد يف مدينة بازل السويسرية والذي ضم حمافظي البنوك املركزية يف 
وقد تزامن تاريخ صدوره مع صدور أول اتفاقية دولية يف جمال . جمموعة العشرة

، غري أن ما ميز هذا اإلعالن عن 1988اتفاقية فيينا لعام  مكافحة تبييض األموال،
تلك االتفاقية، أن املبادئ اليت جاء ا ليست قواعد إلزامية، كما أنه يعد أول 
جهد دويل يف جمال منع االستخدام اإلجرامي للنظام البنكي يف تبييض 

  .)2(األموال
أن يلعبه النظام  فلقد أدركت جلنة بازل الدور الوقائي الفعال الذي ميكن

البنكي يف سبيل احلد من جرائم تبييض األموال اليت ميكن أن ترتكب على 
مستواه، لذلك وضعت جمموعة من املبادئ األخالقية، حتقيقا هلذا اهلدف املنشود 

ويشار إىل أن جلنة بازل قد  .)3(إذا ما تبنتها البنوك وعملت على تطبيقها
موال، على خالف اتفاقية فيينا اليت استعملت وبصراحة مصطلح تبييض األ

اكتفت بالنص على النموذج التجرميي لتبييض األموال دون أن تستخدم 
  .املصطلح صراحة 

وتسعى اللجنة من خالل تلك املبادئ إىل تشجيع مجيع البنوك على 
اعتماد قواعد وممارسات تتماشى مع هذا اإلعالن، وهي حريصة على أن حتظى 

وافقة يف مجيع بلدان العامل، وليس لدى البلدان األعضاء هذه املبادئ على امل
   .فحسب

                                                             
(1) -  voir .Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Prévention de l’utilisation du système 

bancaire pour le blanchiment de fonds d’origine criminelle, Bâle, 
Décembre 1988.                                         http://www.bis.org/ 

  .70مرجع سابق، ص  : )عبد الرمحن ( السيد قرمان ـ )2(
  : هذا ما جاء يف ديباجة اإلعالن ـ )3(

         Voir : Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, op  cit., p 01. 
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تضمن هذا اإلعالن أربعة مبادئ رئيسية، ودعا البنوك إىل إتباع القواعد 
  :الواردة فيها، وتتمثل هذه املبادئ فيما يلي

 

 

مصدر إجرامي،  لضمان عدم استخدام النظام البنكي لتمرير أموال ذات
يتعني على البنوك السعي حنو التحقق من هوية كل العمالء الذين يلجؤون إىل 
خدماا، وبذل عناية خاصة للتحقق من هوية صاحب كل حساب ومستأجري 

   .اخلزائن
كما جيب على كل البنوك وضع إجراءات فعالة للحصول من عمالئها 

ص على عدم إجراء أية عملية كبرية هلويام، وأن حتر )1(اجلدد على وثائق مثبتة
 .احلجم مع عمالء ال يفصحون عن هويام 

 

 

يقع على عاتق مسئويل البنوك واجب التأكد من أن النشاط قد مت وفقا 
االمتثال للقوانني واألنظمة اليت متس  لقواعد السلوك الصارمة، ويف إطار

فيما يتعلق باملعامالت املنجزة حلساب العميل، فمن املقبول أن  .املعامالت املالية
ال تكون البنوك قادرة على معرفة ما إذا كانت العملية ناجتة أو تسهم يف نشاط 

باملثل ويف السياق الدويل، قد يكون من الصعب التأكد من أن . إجرامي
مة القانونية لبلد العمليات عرب احلدود املنجزة حلساب العميل قد متت وفقا لألنظ

   .آخر
مع ذلك، البنوك ال جيب أن تقدم مساعداا أو خدماا لعمليات، إذا 

  .)2(كان لديها سبب وجيه الفتراض أن األنشطة متصلة بتبييض األموال
                                                             

  .، الصفحة نفسهاسابقاملبدأ األول من إعالن املبادئ، مرجع  أنظر ـ )1(

  .املبدأ الثاين من إعالن املبادئ، املرجع نفسه أنظر ـ )2(
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املسئولة على تطبيق ينبغي على البنوك التعاون التام مع السلطات الوطنية 
القوانني، وذلك على مدى ما تسمح به األنظمة الوطنية احملددة بشأن االلتزام 

كما جيب أن تكون البنوك حريصة على عدم  .بالسر املهين يف مواجهة العمالء
تقدمي الدعم أو املساعدة للعمالء الذين يسعون إىل خداع تلك السلطات، من 

زورة، أو الناقصة أو املضللة، عندما تصبح البنوك خالل الكشف عن املعلومات امل
على بينة من أن األفعال تؤدي إىل افتراض معقول أن األموال املودعة متأتية من 
نشاطات إجرامية أو أن العمليات املنجزة اجلارية هي ذاا هلا هدف إجرامي، 

ى رفض أية عل جيب أن تتخذ تدابري مناسبة وفقا للقانون، ترتكز على سبيل املثال
 .مساعدة،مع إاء العالقات مع العميل وقفل أو جتميد احلسابات املعنية

 

جيب على البنوك أن تتبىن صراحة قواعد متوافقة مع مبادئ إعالن بازل، 
كما ينبغي عليها أن توفر تدريب للمستخدمني يف جماالت هذا اإلعالن، والتأكد 

عضاء املعنيني من مستخدميها، بغض النظر حيث ميارسون من أن مجيع األ
  . عملهم، على إطالع جيد بالقواعد املتبناة من قبل البنك يف هذا الصدد 

ولضمان االنضمام هلذا اإلعالن، يتعني على البنوك وضع إجراءات خاصة 
تسمح بالتحقق من هوية العمالء، واالحتفاظ بالتسجيل الداخلي للعمليات، 

نظام التدقيق الداخلي حسب احلاجة، حىت يتم وضع نظام فعال لرقابة وتوسيع 
  .)1(التطبيق العام هلذا اإلعالن

 
 
 
 

                                                             

  .سابقاملبدأ الثالث من إعالن املبادئ، مرجع  أنظر ـ )1(
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إن ضعف النظام البنكي ألي بلد ميكن أن يهدد االستقرار املايل سواء 
لذلك كانت احلاجة . على املستوى الداخلي للبلد ذاته أو على املستوى الدويل

إىل تعزيز سالمة النظم املالية، والنظم البنكية خصوصا، موضوع اهتمام متنامي 
لبنكية اليت تبحث عن السبل من قبل عدة هيئات دولية، منها جلنة بازل للرقابة ا
  . الكفيلة لتوطيد االستقرار املايل يف مجيع بلدان العامل 

بوثيقة املبادئ األساسية للرقابة البنكية  1997فكان أن تكلل حبثها عام 
، اليت تضمنت مخسة وعشرون مبدأ أساسيا، ال غىن عنها ألي نظام )1(الفعالة

نها متعلقا مبكافحة تبييض األموال بنكي حذر، ولقد جاء البند اخلامس عشر م
  :على النحو اآليت

جيب أن يتأكد املشرفون على البنوك أن البنوك املعنية لديها السياسات " 
اعرف عميلك، : املعمول ا، مبا يف ذلك معايري صارمة واإلجراءاتواملمارسات 

أو ضمان درجة عالية من األخالق واملهنية يف القطاع املايل ومنع استخدام البنك 
  . )2("عن قصد أو بدون قصد يف نشاط إجرامي

أصدرت جلنة بازل للرقابة البنكية منهجية خاصة باملبادئ  1999ويف عام 
حول املبادئ البنكية الفعالة، بإدراجها عدة معايري  1997تكمل وثيقة  )3(الرئيسية

أساسية إضافية، حيث تضمنت هذه الوثيقة إحدى عشر معيارا قياسيا حمددا 
ومخسة معايري إضافية للمساعدة يف استخدام تقييم كفاية سياسات وإجراءات 

                                                             

  .سابق انظر املبدأ الرابع من إعالن املبادئ، مرجع  ـ )1(
(2) -  voir Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Principes fondamentaux pour un 

contrôle bancaire efficaces, Bâle, Septembre 1997.  
                           http:/www.bis.org/ 
(3) - voir Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Méthodologie des principes   

fondamentaux, Bâle, Octobre 1999. 
                           http://www.bis.org/ 
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معرفة العمالء، وتتضمن هذه املعايري اإلضافية إشارة واضحة إىل التقيد 
  .)1(لتوصيات األربعني الصادرة عن جمموعة العمل املايلبا

، قامت جلنة بازل للرقابة البنكية مبراجعة هذه املبادئ 2006ويف عام 
، حدثت تغيريات كبرية 1997، وذلك ألنه منذ عام )2(األساسية للرقابة الفعالة

البلدان التطبيق العملي للمبادئ األساسية يف خمتلف ويف تنظيم العمل البنكي، 
كشف عن وجود بعض الثغرات ومسائل تنظيمية جديدة، يتعني معاجلتها، ومن 
مث أضحى من الضروري مراجعة تلك املبادئ وتعديلها، باإلضافة إىل تعديل 

  .املنهجية اخلاصة ا
مل يضيف هذا التعديل أي جديد فيما يتعلق بالبند اخلامس عشر املتعلق 

صبح البند الثامن عشر وفق التعديل، حيث أكد مبكافحة تبييض األموال والذي أ
على أن البنوك يتعني أن تتوفر على سياسات وإجراءات صارمة فيما يتعلق 

  .)3(بالتعرف على الزبائن، قصد منع استخدامها يف نشاط إجرامي
 

 

وثيقة حول واجب  2001لقد أصدرت جلنة بازل لرقابة البنكية عام 
، وقد جاءت بعد دراسة )4(العناية البنكية املفروضة على البنوك اجتاه العمالء

أوجه القصور يف كثري من البلدان بشأن السياسات املتبعة من قبل البنوك يف جمال 
   .معرفة العمالء

                                                             

  818. ، مرجع سابق، ص...املسؤولية اجلنائية عن جرمية : )عادل حممد أمحد جابر ( السيوي: أنظر  ـ )1(
(2) -  voir Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Principes fondamentaux pour un 

contrôle bancaire efficaces, Bâle, Octobre 2006.           http://www.bis.org/ 
(3) -  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Méthodologie des principes fondamentaux, 

Bâle, Octobre 2006.                                                     http://www.bis.org/ 
(4) -  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Devoir de diligence des banques au sujet de 

la clientèle, Bâle, Octobre 2001.                                        http://www.bis.org/ 
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فأوجبت هذه الوثيقة أن تتوفر البنوك على الضوابط واإلجراءات املناسبة، 
تتمكن من التعرف على املتعاملني معها، وأحد اجلوانب الرئيسية هلذه حىت 

إذا قصرت  .الضوابط هو واجب الرعاية الصحيحة جتاه العمالء احلاليني واجلدد
البنوك يف هذا الواجب، قد تضطر إىل اخلضوع إىل خسائر مالية كبرية ترتبط 

طر التركيز، فضال عن مبخاطر متس السمعة، خماطر تشغيلية، خماطر قانونية وخما
   .كل ذلك، مسامهتها يف ارتكاب جرمية تبييض األموال على مستواها

إن كانت جلنة بازل للرقابة البنكية تدرك أن مبدأ معرفة العميل يرتبط 
مع مكافحة تبييض األموال، الذي هو أساسا من املهام وبشكل وثيق جدا 

املعايري املناسبة اليت تسمح بالوقاية من املنوطة مبجموعة العمل املايل، اليت تضع 
  .)1(هذه اجلرمية، ومن مث املعايري املناسبة ألعمال مبدأ اعرف عميلك

ال أا ال ترمي من خالل وثيقتها حول هذا الواجب إىل إعادة ما جاء 
يف التوصيات األربعني موعة العمل املايل، بل غايتها وضع سياسات وإجراءات 

تسمح بإعمال أوسع لاللتزام باحليطة واحلذر للحفاظ على ، "اعرف عميلك"
   .ساملة وأمن البنوك وساملة النظام البنكي بوجه عام

بذلك، تدعم اللجنة بقوة اعتماد وتنفيذ التوصيات األربعني موعة و
العمل املايل، والسيما تلك املتعلقة بالبنوك، وتأمل يف أن تكون املعايري الواردة 

  . متفقة مع توصيات جمموعة العمل املايل ذه الوثيقة
مع ذلك جاءت املعايري بشأن التعرف على العمالء اليت تضمنتها هذه 

إجراءات  الوثيقة أكثر صرامة إجراءات ينبغي مراعاا من قبل متضمنة لسياسات
ينبغي مراعاا من قبل البنوك لكوا جانب أساسي من جوانب اإلدارة الفعالة 

   .نكيةللمخاطر الب

                                                             

  .01، ص سابقما جاء يف مقدمة الوثيقة، مرجع  أنظر ـ )1(
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تتطلب هذه املعايري من البنوك وضع سياسات وبرامج بشأن العمالء ذات 
مستويات خمتلفة، باعتماد منهج قائم على إدارة املخاطر، حيث تكون العناية 

العمالء ذوي املخاطر العالية أو جتاه بعض  املطلوبة صارمة ومشددة إزاء
  .)1(املعامالت املشبوهة

منتها هذه الوثيقة، تكرس التزام باحلذر قائم يالحظ أن املعايري اليت تض
على املخاطر، وهو ما تبنته سنتني من بعد، جمموعة العمل املايل يف توصياا 

، اليت كانت أهم مميزاا تكريس منهج قائم على املخاطر يف 2003احملدثة عام 
  .)2(إعمال تدابري مكافحة تبييض األموال

هلذه املعايري إىل أن جمموعة العمل املايل وقد أشارت جلنة بازل بإعدادها 
، وأا ستتضمن هذه املعايري اجلديدة، وعلى )3(بصدد مراجعة التوصيات األربعني

هذا يظهر مدى التنسيق والتعاون الوثيق القائم بني جلنة بازل وجمموعة العمل 
موما، املايل حول اجلهود الرامية ملنع استخدام النظام البنكي خصوصا، واملايل ع

  .ألغراض تبييض األموال
 

 

جمموعة العمل املايل هي هيئة حكومية دولية تتوىل مهمة دراسة التقنيات 
وإعداد وتطوير السياسات املتعلقة  اإلرهابومتويل  األموالواجتاهات غسل 

 .حمليا ودوليا اإلرهابومتويل  األموالمبكافحة غسل 
                                                             

  .02 ص  ، سابقما جاء يف مقدمة الوثيقة، مرجع  أنظر ـ )1(

، البنوك 2002حثت جمموعة العمل املايل يف املذكرة التفسريية املرفقة بالتوصيات األربعني احملدثة لعام  ـ )2(
جلنة بازل وغريها من املؤسسات املالية يف إعماهلا لتدابري التحقق من العمالء، التفسريية بوثيقة 

             " Devoir de diligence au sujet de la clientèle ":للرقابة البنكية حول 
     Voir : GAFI , Les quarante recommandations du GAFI, Octobre 2003, ( Incluant 

toutes les modifications  jusqu'au mois d'octobre 2004), p  23.   
                              http://www.fatf-gafi.org/ 

(3) -  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Devoir de diligence …, op  cit., p 01. 
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، جهودها على اعتماد 1989ركزت اموعة، منذ تأسيسها بباريس سنة 
مواجهة استغالل ارمني للنظام املايل وقد أصدرت  إىلوتنفيذ تدابري ترمي 

سلسلة من التوصيات، وقامت مبراجعتها سنة  1990جمموعة العمل املايل سنة 
ت الناجتة عن لتواكب التطورات اليت عرفتها التهديدا 2012 و 2003 و 1996

 .غسل األموال
وتتابع جمموعة العمل املايل التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء يف تنفيذ 
التدابري الالزمة وتعمل بشكل وثيق جدا مع مثانية منظمات إقليمية على شاكلة 
جمموعة العمل املايل، وتدرس اموعة أساليب غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

كافحة هذه الظواهر، وتشجع اعتماد وتنفيذ التدابري املناسبة والتدابري الالزمة مل
على الصعيد العاملي، وتتعاون مع اهليئات الدولية األخرى املعنية يف جمال مكافحة 

 .غسل األموال ومتويل اإلرهاب
، وهي اجلهة اليت تضع املعايري العاملية )الفاتف(تقدر جمموعة العمل املايل 

ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، كلفة غسل األموال واجلرائم الناشئة 
وقد راجعت جمموعة . من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي %5و  2عنها ما بني 

ل األموال ومتويل اإلرهاب، مما العمل املايل مؤخراً توصياا حول مكافحة غس
  .تدابري أكثر فعالية للمكافحة اختاذأتاح للجهات الوطنية 

وتتضمن التوصيات األربعني املعدلة الدمج الكامل بني تدابري مكافحة 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب وضوابط املكافحة، وتوفّر تدابري جديدة ملكافحة 
متويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعاجل غسل املتحصالت الناجتة عن جرائم 

لبات حاالت املخاطر العليا، كما تعزز التوصيات األربعني متط. الفساد والضريبة
  .أسلوب مبين على املخاطر مركّز بشكل أكرب اختاذوتتيح للدول 
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من خالل التطبيق املتسق   الدمار الشامل مكافحة متويل انتشار أسلحة .  :أما التغيريات األساسية يف التوصيات فهي
 للعقوبات املالية املستهدفة على أثر دعوة جملس األمن التابع لألمم

وحتسني الشفافية بصورة تصعب على ارمني واإلرهابيني إخفاء هويتهم .  .املتحدة
اص ــــــأو إخفاء األصول اليت ميلكوا من خالل األشخ

وتعزيز املتطلبات الواجبة عند التعامل مع األشخاص السياسيني ممثلي  .  .والترتيبات  القانونيني
وتوسيع نطاق اجلرائم األصلية املرتبطة بغسل األموال، مع إدراج اجلرائم  .  .املخاطر، مبا فيهم األشخاص احملليني

وتشديد األسلوب املرتكز على املخاطر الذي ميكّن الدول والقطاع  .  .الضريبية
اخلاص من تطبيق مصاردهم بشكل أكثر فعالية من خالل التركيز على 

األكثر فعالية ويشمل هذا التعاون تبادل التشديد على التعاون الدويل  .  .ميادين اخلطورة القصوى
املعلومات بني اهليئات املختصة، والقيام بالتحقيقات املشتركة، وتعقّب 

وتوفري أدوات تشغيلية فضلى وجمموعة من التقنيات والصالحيات تكون  .  .األصول غري القانونية وجتميدها ومصادرا
تنفيذ القانون بغية  أكثر مشولية، إىل وحدات املعلومات املالية وجهات

التحقيق يف غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملالحقة القضائية الناشئة 
  .عن التحقيق
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وقد تقرر إنشاء جمموعة العمل املايل أثناء الدورة اخلامسة عشر للمؤمتر 
املنعقد بباريس يف شهر  (G7) )1(االقتصادي السنوي للدول الصناعية الكربى

، ومت تكليفها بوضع " Sommet M de l’arche" :بـ، الذي عرف 1989جويلية 
معايري تؤسس تعاونا دوليا لغاية الوقاية من استخدام النظام املايل يف تبييض 

تنفيذا لتلك املعايري، تعمل هذه اموعة بالتعاون مع  ،)الفرع األول( )2(األموال
بعض اهليئات واملنظمات الدولية، اليت من بني مهامها مهمة خاصة مبكافحة 

  ).الفرع الثاين(تبييض األموال 
 

 

، تضمنت مجلة من املعايري اعتمدت جمموعة العمل املايل أربعني توصية
الفقرة (تطبيقها يرمي إىل منع االستخدام اإلجرامي للبنوك يف تبييض األموال 

قصد التوصل إىل هذا املبتغى، تسهر هذه اموعة على تنفيذها و، )األوىل
  ).الفقرة الثانية( وتطبيقها يف كافة دول العامل

 
 

، وجرى تنقيحها )أوال( 1990صدرت هذه التوصيات ألول مرة عام 
 2012، وأخريا عام )ثالثا( 2003، عام )ثانيا( 1996عام : وتعديلها بتواريخ الحقة

 ).رابعا(
1990  

إنشاء جمموعة العمل املايل اهلدف املتوخى منه كان القيام بسن معايري 
دولية حتت شكل توصيات توحد الرؤى املختلفة للبلدان األعضاء حنو أجنع 

                                                             

كندا، أملانيا، فرنسا، ايطاليا، الواليات املتحدة األمريكية، : كانت تسمى مبجموعة السبعة واليت تضم ـ )1(
  .اليابان، بريطانيا، وأصبحت فيما بعد تعرف مبجموعة الثماين بعد انضمام روسيا إليها

(2) -  Voir :  KOPP (Pierre) :   " Rapport: L’analyse de l’action du GAFI " , p  10.  
                                                     http://www.pierrekopp.com/ 
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ة ــلذلك صدر التقرير األول هلذه اموع ،)1(السبل ملكافحة تبييض األموال
  .)2(مشتمال على أربعني توصية تستجيب هلذا اهلدف 1990عام 

تضمنت هذه التوصيات ج متعدد األبعاد حلل مشكلة تبييض 
، فإدراكا من جمموعة العمل املايل أن مكافحة هذه املشكلة تستوجب )3(األموال

يف املقام األول االعتماد على آليات العدالة اجلنائية، حثت البلدان األعضاء 
ة جترم أفعال ت وغريها من البلدان، حنو السعي إىل تبين نصوص تشريعية داخلي

األموال وتعزز أدوات املتابعة اجلزائية للمجرمني وكذلك تسهيل تنفيذ  تبييض
، وذلك على غرار ما نصت عليه اتفاقية )4(املصادرة إىل غريها من األدوات

  .)5(فيينا
لكن خالفا التفاقية فيينا، اعترفت جمموعة العمل املايل أن االعتماد على 

لوحدها لن تكون كافية للحد من مشكلة تبييض األموال، بل املواجهة اجلنائية 
فبعد أن توصلت . )6(جيب إىل جانب ذلك إعمال تدابري أخرى تكون وقائية

اموعة من خالل حتليلها لتقنيات تبييض األموال إىل أن مراحل إمتام أية عملية 

                                                             
 
(1) -  El BANNA (Badr N) : op  cit., p  94. 
(2) -  GAFI, Rapport du 07 Février 1990, op  cit., pp  18-30. 
(3) -  GILMORE (William C) : L’argent sale : L’évolution des mesures internationales de 

lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme, Édition du conseil de l’Europe, Strasbourg, 
2005,    p 101. 

  :الغرض هلذا  08إىل  04ولقد خصصت التوصيات  ـ )4(
Voir : GAFI, Rapport du 07 Février 1990, op, cit., p  20.                     

  :أكدت جمموعة العمل املايل يف التوصية األوىل على أمهية سعي البلدان حنو املصادقة على اتفاقية فيينا ـ )5(
" Chaque pays devrait prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour mettre en 
œuvre sans restrictions la convention de vienne, et procéder à sa ratification "  , 
ibid., p  18. 

(6) -  GILMORE (William C) : op cit., p  101. 
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النظام يف تقرر إسهام هذا  ،)1(تبييض أموال غالبا ما تتم عرب النظام املايل
إستراتيجية مكافحة تبييض األموال، لتكون بالتايل البنوك يف طليعة هذه 

  .املكافحة
يشار هنا إىل أن القرار الذي اختذته جمموعة العمل املايل بإسهام البنوك 
وغريها من املؤسسات املالية يف هذه املكافحة، مل يكن مبنيا فقط على الدور 

أخذ  ـؤسسات يف هذا اال، بل مثة عامل آخرالذي ميكن أن تضطلع به هذه امل
هو احلفاظ على ساملة هذه املؤسسات ومن مث وال يقل أمهية  ـ بعني االعتبار

   .)2(ساملة النظام املايل برمته
من التوصيات  29إىل  09وعلى هذا األساس كرست التوصيات من 

األربعني التدابري اليت يتعني اختاذها يف سبيل منع استخدام البنوك وغريها من 
   .املؤسسات املالية يف تبييض األموال

البعد الدويل، توصلت  ـ يف الغالب ـ ملا كان لتبييض األموالوهذا، 
ضع سياسة جنائية، وتكريس تدابري وقائية يف ظل وجمموعة العمل املايل إىل أن 

التشريعات الداخلية املقارنة، لن يكون لوحده كافيا ملواجهة هذه املشكلة املعقدة 
متطور ة باستمرار لذلك رأت اموعة من خالل واليت تتم بتقنيات مبتكرة 

هلذه  التوصيات األربعني أن التعاون الدويل هو العنصر الثالث يف النهج العام
   .املكرسة 40إىل  30هو ما يتجلى من خالل التوصيات من واملكافحة، 

                                                             

  :األول، املشار إليه سابقا، ما يليفلقد جاء يف تقريرها  ـ )1(
" …, Les trois étapes clés pour la détection des opérations de blanchiment 

d’argent sont celle ou l’argent liquide pénètre dans le système financier national, 
formel ou informel : celle où il est envoyé à l’étranger pour être intégré dans le 
système financier de pays refuge, peu ou non réglementés ; et celle où il est rapatrie 
sous forme de transferts pour des motifs en apparence valables ", GAFI, Rapport du 
07 Février 1990, op  cit., p 12. 

(2) -  GILMORE (William C) : op  cit., pp  101-102. 
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بناء على ما تقدم، يتضح أن اجلانب الكبري من التوصيات األربعني تعىن 
بااللتزامات اليت يتعني على البنوك، وغريها من املؤسسات املالية التقيد ا يف 

شارة إىل أن جمموعة العمل سبيل منع استخدامها يف تبييض األموال، وجتدر اإل
املايل قد اعتمدت عند وضعها هلذه التوصيات املتعلقة بالنظام البنكي على إعالن 

حول منع استخدام النظام البنكي يف تبييض  1988جلنة بازل للرقابة البنكية لعام 
، حيث جاءت هذه التوصيات متضمنة أهم املبادئ اليت تضمنها )1(األموال

   .مبدأ التحقق من هوية العمالء ،اإلعالن السيما
لكن مع ذلك، يالحظ أن جمموعة العمل املايل قد تصدت لبعض املسائل 

وان كانت التوصيات وكذا  ،اليت مل يتناوهلا إعالن جلنة بازل للرقابة البنكية
اإلعالن يعاجلان مسألة حتديد هوية العمالء،إال أن جمموعة العمل املايل قد جنحت 

اإلشكاالت املرتبطة ذا املبدأ السيما بإلزام البنوك احلصول  يف التصدي لبعض
، وإلزامها باالحتفاظ بكل )2(على املعلومات عن املستفيد الفعلي من األموال

ل ـــاملستندات الضرورية عن عمالئها وعن العمليات اليت تنجزها ملدة ال تق
   .)3(سنوات 5عن 

ميكن ذكر  ،ل يف إعالن جلنة بازلومن بني التدابري أيضا اليت ليس هلا مقاب
جهود اموعة ملعاجلة مشكلة البلدان اليت ال تتوفر على أية تدابري ملكافحة 

وكذا  ،)4(تبييض األموال،أو تلك اليت تتوفر على تدابري غري كافية يف هذا اال
، واالقتراحات املقدمة بشأن )5(معاجلتها ملسألة التدفقات النقدية عرب احلدود

الدور الذي ميكن أن تلعبه السلطات التنظيمية والسلطات اإلدارية األخرى يف 
  .)6(ضمان التنفيذ الفعال لتدابري مكافحة تبييض األموال

                                                             
(1) -  Voir : GAFI, Rapport du 07 Février 1990, op  cit., p  14. 
(2) -  Voir : Recommandation 13, ibid., p  19. 
(3) -  Voir : Recommandation 14 ibid. 
(4) -  Voir : Recommandations 21 et 22, ibid., p  25. 
(5) -  Voir : Recommandation 23, ibid., p  26.   
(6) -  Voir : Recommandations (26- 29), ibid., p 27 



 

 

186 
 

ومع ذلك، أشارت جمموعة العمل املايل يف تقريرها املذكور، إىل أنه مل 
، اليت يكن ممكنا التوصل إىل توافق يف اآلراء بني أعضائها حول مجيع التدابري

. يتعني على املؤسسات التابعة للنظام املايل اختاذها يف سبيل منع تبييض األموال
فمثال مثة اختالف يف الرأي حول الطابع اإللزامي أو االختياري إلخطار عن 
العمليات املالية املشبوهة بتبييض األموال فعدد البلدان األعضاء اليت تؤيد أن 

  . يكون هذا التدبري إلزاميا قليل
كما مل يلقى .)1(عاكسا هلذا االختالف 16ولقد جاء نص التوصية رقم 

نظام اإلخطار التلقائي عن العمليات املالية اليت تتجاوز حدا معينا واملعمول به يف 
24بعض البلدان األعضاء إمجاعا حول فعاليته، لذلك جاءت التوصية رقم 

)2( 
  .تلتمس من البلدان دراسة جدوى إعمال مثل هذا النظام

1996 

لقد أدركت جمموعة العمل املايل أن تدابري مكافحة تبييض األموال اليت 
لن تكون ذات فعالية إذا مل ختضع  1996اشتملت عليها التوصيات األربعني لعام 

فبعد استعراض أهم  .للمراجعة على ضوء املستجدات واملعطيات اجلديدة
االجتاهات واألساليب املستحدثة اليت يستخدمها ارمون يف تبييض األموال، 
وبعد تقييم مدى تأثري التدابري املتخذة وفعاليتها يف هذا اال تقرر تنقيح 

   .1996األربعني ألول مرة عام ومراجعة التوصيات 
أهم النقاط اليت مشلتها املراجعة والتنقيح كما يشري إليها التقرير السابع 

، هي توسيع نطاق اجلرائم األصلية اليت منها تأتت األموال ))3موعة العمل املايل
                                                             

(1) -  Recommandation 16 : " si les institutions financières suspecte que des fonds 
proviennent d’une activité criminelle, elles devraient être autorisées 
ou obligées à déclarer rapidement leurs soupçons aux autorités 
compétentes…",  op cit., p  24. 

(2) -  Recommandation 20 : " Les pays devraient réfléchir à la faisabilité et à l’utilité d’un 
système dans lequel les banques et d’autres institutions financières 
et intermédiaires déclaraient toutes les transactions nationales en 
espèces au- dessus d’un certain montant,…",  ibid., p  26. 

(3) -  GAFI, Rapport annuel 1995-1996, 28 Juin 1996, p  3.         http://www.fatf-gafi.org/. 
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حمل التبييض، ليشمل فضال عن جرائم االجتار غري املشروع يف املخدرات جرائم 
   .صف باخلطريةأخرى تو

فبعد أن كانت  ،أما فيما يتعلق بالتوصيات ذات الصلة بالقطاع املايل
جتعل من اإلخطار عن املعامالت املالية املشبوهة أمر طوعي  1990التوصيات لعام 

خيضع إلرادة البلدان ورؤيتها يف مدى تكريسه كالتزام، توصلت جمموعة العمل 
ل اإلخطار عن هذه املعامالت التزاما ختضع املايل من خالل هذه املراجعة إىل جع
  . له البنوك واملؤسسات املالية األخرى 

، )1(وأبعد من ذلك فرضت هذا االلتزام على مهن أخرى غري املهن املالية
، ملشكلة شركات )2(وفضال عن هذه التعديالت تصدت التوصيات املعدلة

  . الواجهة، التطورات التكنولوجية احلديثة، ومراقبة حركة األموال عرب احلدود
كما تعرضت التعديالت لبعض االلتزامات اليت كانت مفروضة مبوجب 

ولكن بنوع من التفصيل واإليضاح لبعض التدابري اليت  1990توصيات عام 
   .تضمنتها

2003 

حىت تظل جمموعة العمل املايل هي املختصة يف جمال مكافحة تبييض 
األموال، ينبغي أن تسهر على تتبع كل التقنيات واألساليب اليت تستخدم يف 
عمليات تبييض األموال، لتقف على مدى جناعة وفعالية التوصيات اليت وضعتها 

سات اليت تقوم ا لذلك، كانت الدرا .ملواجهة هذه العمليات املعقدة واملتشابكة
حول هذه األساليب ومن مث التقارير السنوية اليت تعدها ذا الشأن السبب الدافع 

   .إىل حتديث التوصيات األربعني
يف احلقيقة مل يكن هذا السبب الوحيد الذي ساهم يف قرار تعزيز 

ل وحتديث معايري جمموعة العمل املايل، بل مثة عوامل أخرى ال تقل أمهية عن األو
                                                             

(1) -  GAFI, Rapport annuel, 1995-1996, 28 Juin 1996,  op cit . 
(2) -  Ibid. 
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الثغرات اليت متت مالحظتها يف ممارسات البلدان : أدت إىل ذلك، من بينها
واألقاليم غري املتعاونة يف جمال مكافحة تبييض األموال، وكذلك من خالل 

الذي تقوم به اموعة للبلدان  الدروس املستفادة من عمليات التقييم املشترك
  .األعضاء فيها

بعني تغيريات هامة، تشكل إىل جانب حتمل هذه املراجعة للتوصيات األر
التوصيات املتعلقة مبكافحة متويل اإلرهاب إطارا دوليا شامال متماسكا لتعزيز 

  .مكافحة تبييض األموال ومتويال لإلرهاب
تلك اليت مست التدابري املتعلقة بالبنوك، حيث  ،ومن أهم التعديالت

عينة من املرونة يف جاءت أكثر تفصيال وصرامة، لكن مع ذلك تسمح بدرجة م
، واملأخوذة )1(تطبيقها اتساقا مع املمارسات احلديثة املطبقة لدى هذه املؤسسات

اليت كان من نتائجها وثيقة ومن أحدث الدراسات اليت قامت ا جلنة بازل 
   .املتعلقة مببدأ اعرف عميلك، السابق اإلشارة إليها 2001التدابري لعام 

 12إىل  05فعلى غرار ما جاءت به هذه اللجنة، جاءت التوصيات من 
متعلقة جبملة من التدابري اليت تكرس منهجا مرنا قائما على املخاطر يف تطبيقها، 

بتخصيص أحسن ملواردها بطريقة أكثر فعالية ملواجهة  وهو ما يسمح للبلدان
   .تبييض األموال

تلك التوصيات املتعلقة بنظام اإلخطار عن  ،كما مست التعديالت
، )2(اإلجباري عن املعامالت املشبوهة املعامالت املالية حيث مت تعزيز اإلخطار

ومعاجلة نقاط الضعف يف العالقات بني البنوك  )3(ومنع البنوك الصورية
  . )4(املراسلة

 
                                                             

(1) -  GAFI, Rapport annuel, 2002-2003, op cit., p 06. 
(2) -  Voir : Recommandation 13, op cit., p  08. 
(3) -  Voir : Recommandation 12, ibid., p  09. 
(4) -  Voir : Recommandations 7 et 18, ibid., pp  06 - 09. 
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2012 

، عقب انتهاء جمموعة 2012متت مراجعة التوصيات مرة أخرى يف عام 
العمل املايل من عمليات التقييم املشترك للبلدان األعضاء اليت قامت ا بالتعاون 
مع بعض اهليئات السيما جمموعات العمل اإلقليمية، صندوق النقد الدويل، البنك 

  . )1(الدويل واألمم املتحدة
التقييمات قد مسحت بالوقوف على التقدم احملرز يف كيفية ن هذه ذلك أل

، وباكتشاف مواطن النقص والقصور، )2(تطبيق التوصيات لدى هذه الدول
مت من خالل هذه التوصيات املنقحة، توسيع مهام . والعقبات اليت تواجهها

جمموعة العمل املايل، ليشمل فضال عن مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، 
كافحة متويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، باعتباره من التهديدات اجلديدة م

    .لألمن العاملي وساملة النظام املايل
الذي كرس املنهج  2003وقد سار هذا التعديل على املنحى املتبىن عام 

ضحت والقائم على املخاطر يف إعمال تدابري الوقاية من تبييض األموال، حيث 
اجلديدة العديد من االلتزامات القائمة وعززا، السيما تلك املتعلقة التعديالت 

   .باحلاالت مرتفعة املخاطر
لتطبيق هذا املنهج، ينبغي أن تقوم البلدان أوال بتقييم وفهم خماطر تبييض 
األموال اليت تواجهها، حىت يتسىن هلا اختاذ التدابري املالئمة للتخفيف من هذه 

منهج قائم على املخاطر للبلدان ويف إطار معايري جمموعة  يسمح إعمال .املخاطر
تدابري صارمة ومشددة يف  ،العمل املايل، باعتماد جمموعة من التدابري املرنة

احلاالت اليت تكون فيها خماطر تبييض ألموال مرتفعة، وتدابري أخرى مبسطة يف 
 املرنة اليت فيؤدي تطبيق التدابري. احلاالت اليت تكون فيها املخاطر منخفضة

                                                             
(1) -  GAFI, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et de la prolifération : Les recommandations 
du Gafi, février 2012, p 8.                            http://www.fatf-gafi.org 

(2) -  GAFI, Rapport annuel.  2011 – 2012, p 16.                      http://www.fatf-gafi.org 
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تتناسب مع طبيعة املخاطر إىل توجيه املوارد وتركيز اجلهود بأكثر الطرق 
  . )1(فعالية

 
 

تقدم القول، أن املعايري املتعلقة مبنع استخدام النظام البنكي خاصة، واملايل 
األربعني قد مت وضعها من قبل جمموعة اليت جاءت يف التوصيات وبصفة عامة 

مع ذلك فهي ال تستهدف  ،حمدودة من البلدان، هي أعضاء جمموعة العمل املايل
التطبيق على مستوى هذه الدول فحسب إمنا تستهدف التطبيق الفعلي هلا من 

   .قبل كافة بلدان العامل
لن  فتبييض األموال غالبا ما يكون له البعد الدويل، ومن مث مواجهته

تكون فعالة إذا مل تتكاثف جهود كل البلدان حنو جترمي األفعال اليت يتم ا 
   .التبييض يف قوانينها الداخلية وتبين التدابري اليت تضمنتها التوصيات األربعني

ومن هنا جاءت دعوة جمموعة العمل املايل إىل مجيع البلدان، حنو اختاذ 
نية املتعلقة مبكافحة تبييض األموال مع اإلجراءات الالزمة لتوفيق أنظمتها الوط

وإذا تدرك  هذه اموعة أن لكل بلد نظامه القانوين واملايل .هذه التوصيات
اخلاص به، ومن مث ال ميكن تطبيق إجراءات تفصيلية متطابقة يف كل البلدان 
لتحقيق اهلدف املشترك الذي ترمي إليه هذه التوصيات، فإن املعايري والقواعد 

ضمنتها هذه األخرية تعترب مبثابة احلد األدىن الذي تلتزم البلدان مبراعاته يف اليت ت
  .)2(وهذا لكي تضع اإلجراءات الالزمة لتنفيذه بصورة فاعلة. تشريعاا 

إن كانت التوصيات األربعني ليس هلا أية قوة ملزمة يف إطار القانون 
إال أن البلدان غري امللتزمة ا تواجه خماطر باعتبارها  )3(االتفاقي والعريفوالدويل 

                                                             
(1) -  GAFI, Normes internationales … Les recommandations…2012, op  cit., p  08. 

  .75  مرجع سابق، ص : )عبد الرمحن(السيد قرمان  ـ )2(
(3) -  Voir : GILMORE  (William C) : op  cit., p  102. 
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بلدان تأوي ارمني وما حيققونه من عائدات غري قانونية، ناهيك عن األضرار 
اليت تلحق هذه البلدان كمقصد لتدفقات االستثمار ويشترط على البنوك اليت 

امالت مع أي تعمل يف بلدان ممتثلة هلذه املعايري أن تويل اهتماما خاصا للتع
  .)1(أشخاص أو مؤسسات من أي بلد غري ملتزم

وملتابعة التقدم احملرز يف البلدان األعضاء يف تنفيذ هذه التوصيات، تقوم 
التقييم الذايت والتقييم : اموعة بإجراء عملية تقييم تتم على مرحلتني مها

ففي مرحلة التقييم الذايت جتيب كل البلدان األعضاء على استبيان  .املشترك
  . موحد بصفة دورية سنوية فيما يتعلق بتنفيذها للتوصيات

أما يف مرحلة التقييم املشترك، يقوم خرباء من البلدان األعضاء األخرى 
  .)2(بفحص وتقييم مدى تقيد كل من البلدان ذه التوصيات

 

 

تعمل جمموعة العمل املايل بالتعاون مع عدد من اهليئات واملنظمات 
، )3(تكون من بني مهامها مهمة خاصة مبكافحة تبييض األموال (الدولية اليت 

وهي كثرية ومتنوعة، لكن سيتم التركيز خالل هذه الدراسة، على املنظمات اليت 

                                                             

تعزيز : حماربة متويل اإلرهاب/ مكافحة غسل األموال" :  )لويس(و دي كوكر) جنيفر(أيسرن  ـ )1(
  . 1 ، ص2009، أغسطس 56، مذكرة مناقشة مركزة، رقم "االشتمال املايل والرتاهة املالية 

            www.cgap.org/  
           Voir également : Recommandation 19, GAFI, Normes internationales … Les 

recommandations…2012, op  cit., p  19. 
(2) -  SCHOTT (Paul Allan) : Guide de référence sur la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme, 2ème édition et 
supplément sur la recommandation spécial IX, Éditions 
ESKA, Paris, 2008, pp  28- 29. 

البنك : مهمة خاصة مبكافحة تبييض األموال هي من بني املنظمات الدولية اليت أدرجت من بني مهامها، ـ )3(
اإلفريقي للتنمية، البنك األسيوي للتنمية، أمانة الكومنولث، البنك األورويب لإلنشاء والتعمري، 
البنك املركزي األوريب، االوروبول، بنك التنمية للدول األمريكية، صندوق النقد الدويل، البنك 

  . إخل....الدويل، 
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كان للتعاون معها أثر على منع استخدام النظام البنكي يف تبييض األموال واليت 
السيما تلك اليت هلا عالقة ذا  2003سامهت يف حتديث التوصيات األربعني لعام 

فضال عن تعاون جمموعة العمل املايل مع جمموعات العمل ). أوال(النظام 
 .)ثانيا(شاؤها بتشجيع منهااإلقليمية اليت تعمل على غرارها واليت مت إن

 

البنك الدويل  ،بدأ تعاون جمموعة العمل املايل مع املؤسسات املالية الدولية
وصندوق النقد الدويل، مع اية سنوات التسعينيات من القرن املنصرم، وذلك 

  .)1(بإرسال هذه املؤسسات ملراقبيها حلضور الدورات العامة موعة العمل املايل
غري أن التعاون احلقيقي والفعال جاء بعد اعتراف هذه املؤسسات 

الدولية يف جمال مكافحة تبييض األموال، بالتوصيات األربعني على أا املعايري 
   .2001 وكان ذلك يف أفريل

مل تكتفي هذه املؤسسات ذا االعتراف وحسب، بل عملت على 
ضعت بالتعاون ووتوسيع نطاق عملها ليمتد ويشمل مكافحة تبييض األموال، 

مع جمموعة العمل املايل منهجية مشتركة، تسمح بتقييم حالة مكافحة تبييض 
  . ال انطالقا من التوصيات األربعنياألمو

تتمتع هذه املؤسسات املالية الدولية بأدوات تسمح هلا بالضغط على و
يف جمال مكافحة تبييض  ـ السيما البلدان األعضاء فيها ـالبلدان غري املتعاونة 

األموال يف سبيل محلها على اخلضوع للتوصيات األربعني املوضوعة من قبل 
  .)2(جمموعة العمل املايل يف هذا اال

                                                             
(1) -  EL BANNA (Badr N) : op  cit., p  73. 
(2) -  Voir : FAVAREl (Gilles) - GARRIGUES : " L’évolution de la lutte anti-

blanchiment depuis le 11septembre2001 ", Critique Internationale, 
n°20, 2003/3, p 41.                              http://www.cairn.info/  

            - ANINAT (Eduardo), HARDY(Daniel) et BARRY (Johnston.R) : " Combattre 
le blanchiment d’argent ", Finance Et Développement, Septembre 
2002, p 46.                                         https://www.imf.org/ . 



 

 

193 
 

  

يف سبيل دعم اجلهود اإلقليمية يف جمال مكافحة تبييض األموال شجعت 
ا ـاملايل على إنشاء جمموعات عمل إقليمية، تعمل على غرارهجمموعة العمل 

منذ أوائل التسعينيات من القرن املنصرم، وقد مت إنشاء مثاين جمموعات إقليمية 
  :)1(وهي
  . 1992، عام )2(جمموعة العمل املايل يف منطقة الكارييب ـ
 1997 عام،  )3(جمموعة العمل املايل اإلقليمية التابعة لس االحتاد األورويب ـ
  .1997عام  ، )4(جمموعة آسيا واحمليط اهلادي ملكافحة تبييض األموال ـ
 .1999، عام  )5(جمموعة شرق وجنوب أفريقيا ملكافحة تبييض األموال ـ
 .2000، عام  )6(جمموعة العمل املايل لدول جنوب أمريكا ـ
 .2004، عام  )7(جمموعة غرب أفريقيا ملكافحة تبييض األموال ـ
  . 2004اموعة االورو أسيوية، عام  ـ
  .2004، عام )8(جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ـ

                                                             

  : االلكتروين موعة العمل املايلألكثر تفصيل عن هذه اموعات، راجع املوقع  ـ )1(
              http://www.fatf-gafi.org    

             SCHOTT (Paul Allan) : op  cit., p  39    
(2) -  GAFIC : Le groupe d’action financière des caraïbes. 
(3) -  MONEYVAL du conseil de l’Europe. 
(4) -  GAP : Le groupe anti-blanchiment de L’Asie- Pacifique.. 
(5) -  GABAOA : Le groupe anti-blanchiment de l’Afrique orientale et austral. 
(6) -  GAFISUD : Le groupe d’action financière de l’Amérique du sud) et le Groupe 

Eurasie . 
(7) -  GIABA : Le groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en 

Afrique de l’ouest . 
(8) -  GAFIMOAN : Le groupe d’action financière Le Moyen Orient et l’Afrique du nord. 

جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، معلومات عن مبادرات مكافحة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب يف جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط و مشال إفريقيا، خلفية 

                                 /www.menafatf.org. 2010فيفريي  17تارخيية وأهم التطورات، 
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تعترب اجلزائر عضو يف جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال 
ة ـاململك: دولة وهي فضال عن اجلزائر 18أفريقيا اليت يبلغ عدد أعضائها 

اهلامشية، ودولة اإلمارات العربية املتحدة، ومملكة البحرين، واجلمهورية األردنية 
التونسية، واململكة العربية السعودية،ومجهورية السودان، واجلمهورية العربية 
السورية، ومجهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، 

الشعبية االشتراكية العظمى واجلمهورية اللبنانية، واجلماهريية العربية الليبية 
ومجهورية مصر العربية، واململكة املغربية، واجلمهورية اإلسالمية املوريتانية، 

  .واجلمهورية اليمنية
فضال عن وجود جمموعة من الدول واجلهات تشغل ذه اموعة مقعد 

السلطة الفلسطينية، واجلمهورية الفرنسية، اململكة املتحدة، : مراقب وهي
ات املتحدة األمريكية، مملكة اسبانيا، صندوق النقد الدويل، البنك الدويل، الوالي

جملس التعاون لدول اخلليج العربية، وجمموعة العمل املايل، ومكتب األمم املتحدة 
املعين باملخدرات واجلرمية، وجمموعة إيغمونت، وجمموعة آسيا واحمليط اهلادي، 

   .ومنظمة اجلمارك العاملية
قة وطيدة مع جمموعة الموعات العمل املايل اإلقليمية هذه، بعتتمتع جم  

العمل املايل، فهي تعمل على غرار األخرية وتسعى لتبين ونشر وترويج املعايري 
الدولية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب على النطاق اإلقليمي، 

 أا تعمل وباألخص التوصيات الصادرة عن جمموعة العمل املايل، باإلضافة إىل
على تطبيق ذات السياسات املنتهجة من قبلها لرفع مستوى التزام الدول األعضاء 

  .يف جمال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
 

 

إدراكا بفداحة األضرار واملخاطر الناجتة عن إبقاء عمليات تبييض األموال 
قائمة ومتفشية دون جترمي، حثت االتفاقيات الدولية ذات الصلة مبكافحة هذه 
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، وعلى )1(العمليات كافة الدول على سن تشريعات جترم فيها تبييض األموال
ظام البنكي، كقناة لتمرير تكريس قواعد وضوابط رقابية وقائية ملنع استخدام الن

   .هذه األموال غري املشروعة
واستجابة ملا تتطلبه هذه االتفاقيات، وللتوصيات األربعني الصادرة عن 
جمموعة العمل املايل اليت أضحت معايري دولية، يتعني على الدول  االمتثال هلا 

بييض حتت طائلة إدراجها ضمن قائمة الدول غري املتعاونة يف جمال مكافحة ت
األموال، وما لذلك من تداعيات سلبية على الدولة غري املتعاونة، حيث تطبق 
عليها عقوبات اقتصادية، كامتناع املؤسسات الدولية عن إقراضها، ومنع الدول 

   .املمتثلة للتوصيات من التعامل معها
إرساء نظام فعال للمكافحة، والذي لن  ،ومما تقدم يتعني على الدول

ضع إطار قانوين مالئم يشتمل على قوانني جترم أفعال التبييض، يتحقق إال بو
ويفرض االلتزامات على البنوك واملؤسسات املالية واملهن واألعمال غري املالية 

املطلب ( اليت تكون معرضة ملخاطر استخدامها يف عمليات تبييض األموال
  .)األول

مكافحة تبييض باإلضافة إىل توفري إطار مؤسسي مالئم، يسهر على 
األموال ورقابة مدى امتثال املؤسسات امللزمة مبكافحة التبييض االلتزامات املقررة 

  .)املطلب الثاين(يف هذا الصدد 
 

 

عمدت غالبية الدول إىل تكريس نصوص قانونية جترم وتعاقب تبييض 
، كما عمدت إىل )الفرع األول(األموال على اعتباره جرمية مستقلة قائمة بذاا 

وضع مجلة من القواعد الوقائية مستوحاة من التوصيات األربعني، ملنع استخدام 
  .) الفرع الثاين(البنوك يف تبييض األموال 
                                                             

  .111مرجع سابق، ص  : )عبد اهللا حممود( احللو ـ )1(
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عديدة هي التشريعات الوطنية املقارنة اليت بذلت جهودا مضنية من أجل 
لعل أهم هذه اجلهود هي جترمي أفعال التبييض يف حد ومكافحة تبييض األموال، 

ذاا، وتوقيع وان كان من غري املمكن استعراض جهود كافة التشريعات 
يسمح بالوقوف إال أن دراسة وذكر البعض منها . عقوبات رادعة على مرتكبيها

  .على مجلة اجلهود املبذولة
رمي ـــيعد التشريع الفرنسي من التشريعات الوطنية السباقة إىل جت

املتعلق  1987مارس  01أفعال تبييض األموال، وكان ذلك مبوجب قانون 
مبكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملعدل لبعض أحكام تقنني 

   . )1(العقوبات
تاريخ سريان تقنني  ـ 1994مارس  01وجتدر اإلشارة إىل أنه بداية من 

، أضحى األساس القانوين جلرمية تبييض األموال  ـ العقوبات الفرنسي اجلديد
واىل . )2(منه 222/38الناجتة عن جرائم املخدرات قائما على أساس نص املادة 

جانب هدا النص الذي بات يعرف بالنص اخلاص جلرمية تبييض األموال، عمد 
املشرع الفرنسي إىل إنشاء جرمية عامة لتبييض األموال، ميتد حملها ليشمل صور 
املال املتحصل من أي جناية أو جنحة بوجه عام، أي بغض النظر عن طبيعة هذه 

1996ماي  02اجلرمية أو نوعها، وكان ذلك مبوجب قانون 
، والذي أدرج )3(

   .يف تقنني العقوبات الفرنسي 324/1نص املادة 

                                                             

  . من هذا البحث وما بعدها  24نظر ص أ ـ )1(

   :نقال عن ـ )2(
    LASSERRE (Jérôme) CAPDEVILLE :  La lutte contre le blanchiment 

d’argent, Collection la justice au quotidien, L’Harmattan, Paris, 2006, p  44.  
(3) -  Loi n° 96/392, op  cit. 
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املكرس جلرمية التبييض العامة متوافقا من حيث  324/1لقد جاء نص املادة 
22/38أفعال التبييض مع جرمية التبييض اخلاصة الواردة يف نص املادة 

، ويكمن )1(
جوهر التفرقة بينهما يف مصدر األموال حمل التبييض، حيث وسع نص املادة 

من نطاق اجلرمية األولية  كما يكمن أيضا يف مقدار العقوبة، فاملقررة  324/1
سجن وغرامة تقدر ) 10(جلرمية التبييض بوصفها اخلاص حمددة بـعشر سنوات 

ا ــرمية التبييض بوصفهألف أورو، وهي ضعف العقوبة املقررة جل 750بـ 
سنوات وغرامة تقدر   50العام اليت قصرها املشرع الفرنسي على السجن ملدة 

، مع إمكانية مضاعفة هذه العقوبة لتصل إىل السجن ملدة )2(ألف أورو 750بـ 
ألف أورو إذا ما اقترنت بالظروف  750سنوات وغرامة تقدر بـ  10

  . )3(املشددة
املشرع الفرنسي يف االحتفاظ جبرمية التبييض اخلاصة ومما تقدم، تبدو علة 

على الرغم من إنشائه جلرمية عامة لتبييض األموال، وهي الرغبة يف تشديد 
العقاب حتقيقا ملزيد من الردع ملبيضي األموال املتحصلة من جرائم االجتار غري 

ة إىل ذلك املشروع باملخدرات، وذلك ما يكفل احترامه االتفاقية فيينا، وباإلضاف
فإنه أراد تطبيق القواعد اإلجرائية اخلاصة اليت قررها ملكافحة جرائم املخدرات يف 
االام واحملاكمة على جرائم تبييض األموال املتحصلة من االجتار غري املشروع يف 

  .)4(املخدرات
                                                             

(1) -  Article 222/38 : " Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750000 euros 
d’amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification 
mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur de 
l’une des infractions mentionnées aux articles 222/34 à 222/37 ou 
d’apporter son concours à une opération de placement, de 
dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces 
infractions. La peine d’amende peut être élevée jusqu’à la moitié de 
la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations 
de blanchiment ", code pénal, op  cit. 

  . من هذا البحث وما بعدها  24نظر ص أ ـ )2(
(3) -  Voir : Art 324/3 du code pénal français, op  cit. 

  . 850 ص مرجع سابق،  : )مشس الدين أشرف(توفيق  ـ )4(
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وعلى شاكلة ما جاء به التشريع الفرنسي، ووفاء مبتطلبات اتفاقية فيينا، 
دول العربية إىل جترمي أفعال تبييض األموال، واعتبار ارتكاا جرمية عمدت كل ال

قائمة بذاا، وذلك خشية اعتبارها من الدول غري املتعاونة يف مكافحة تبييض 
األموال ومتويل اإلرهاب،كاجلزائر على سبيل املثال، اليت تعترب مصادقتها عام 

1995
ل مكافحة تبييض األموال، وتالها على اتفاقية فيينا فاحتة اجلهود يف جما )1(

  .)2(على اتفاقية بالريمو 2002بعد ذلك مصادقتها عام 
وقد شكلت مصادقة اجلزائر على هاتني االتفاقيتني التزاما من جانبها 

ومت تكريس ذلك . ـ ماعدا ما حتفظت عليه ـبالوفاء على ما تضمنته من أحكام 
2004ضمن التشريع الداخلي بالتعديل الذي ورد على قانون العقوبات عام 

)3( 
الذي أضاف إىل الفصل الثالث من  04/15من القانون رقم  11مبوجب نص املادة 

" تبييض األموال"الباب الثاين من الكتاب الثالث، القسم السادس مكرر عنوانه 
  . 07 مكرر 389مكرر إىل  389ويشمل املواد من 

ا يف ـمبوجب هذا التعديل حدد املشرع أفعال تبييض األموال وجرمه
مكرر، وحدد أيضا العقوبات املطبقة على هذه اجلرمية، املتمثلة يف  389املادة 

دج  1.000.000ن ــ، وغرامة م)4(احلبس من مخس سنوات إىل عشر سنوات
سنة  20دج، وقد تصل يف حالة ارتكاا يف ظروف مشددة إىل  3.000.000إىل 

كما نص على  ،)5(دج 8.000.000دج إىل  4.000.000حبسا نافذا، وبغرامة من 
                                                             

  .، مرجع سابق95/41مرسوم رئاسي رقم  ـ )1(
  .، مرجع سابق02/55مرسوم  رئاسي رقم  ـ )2(
  .، مرجع سابق04/15 قانون ـ )3(
يعاقب كل من قام بتبييض األموال  "   :من قانون العقوبات على ما يلي 1مكرر  389تنص املادة  ـ )4(

دج إىل  1.000.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات إىل عشر ) 5(باحلبس من مخس 
  . معدل ومتمم، مرجع سابق 66/156، أمر رقم " دج 3.000.000

ض ـيعاقب كل من يرتكب جرمية تبيي "   :من القانون ذاته على ما يلي 2مكرر  389تنص املادة  ـ )5(
ار ـــاألموال على سبيل االعتياد أو باستعمال التسهيالت اليت مينحها نشاط مهين أو يف إط

دج إىل  4.000.000سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إىل عشرين ) 10(مجاعة إجرامية، باحلبس من 
  ". دج 8.000.000
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، وعلى )1(إمكانية توقيع عقوبات تكميلية على مرتكب جرمية تبييض األموال
  .)2(عقوبات تطبق على الشخص املعنوي مرتكب هذه اجلرمية

للتقارير اليت تصدرها جمموعة العمل املايل، بإدراج أمساء هذا، وقد كان 
الدول غري املتعاونة يف جمال مكافحة تبييض األموال صدى إجيايب وحتفيز لبعض 
الدول لتكثيف جهودها من أجل رفع امسها من تلك القوائم، كما كان الشأن 

 1990نة فمصر مثال، على الرغم من انضمامها س .بالنسبة لبعض الدول العربية
إىل االتفاقية العربية املتعلقة مبكافحة  1994إىل اتفاقية فيينا، وانضمامها يف سنة 

االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية بتونس، إال أن تشريعها مل 
 80بإصدار القانون رقم  2002يعرف جترميا مستقال لتبييض األموال إال عام 

  .)3(والاملتعلق مبكافحة تبييض األم
فقبل صدور هذا القانون، ثار جدل كبري لدى الفقه املصري حول أمهية 
وجدوى التجرمي اخلاص لتبييض األموال، فقد ذهب فريق إىل القول بتطويع 
بعض أحكام قانون العقوبات، وإعماهلا على تبييض األموال، غري أن فريقا آخر 

بالرأي األول طال تردد قال بوجوب جترمي تبييض األموال استقالال، وتأثرا 
   .املشرع املصري يف تكريس مثل هذا القانون

غري أن إدراج اسم مصر ضمن قائمة الدول غري املتعاونة يف جمال مكافحة 
تبييض األموال، لعدم وفائها مبتطلباا الدولية كان السبب الدافع إىل تكريس 

قصد التمكن من  ،)4(القانون املذكور أعاله واخلاص مبكافحة تبييض األموال
                                                             

  .من القانون ذاته 01مكرر  389راجع نص املادة  ـ )1(
  .من القانون ذاته 05مكرر  389املادة  ـ )2(
  .، مرجع سابق2002لسنة  80القانون رقم  ـ )3(
استنادا إىل نتائج تقييم ، 2001وكان ذلك مبوجب قرار أصدرته جمموعة العمل املايل يف شهر جوان  ـ )4(

موقف مصر من مكافحة تبييض األموال، حيث كشف التقييم عن غياب البنية التشريعية 
   .الالزمة لبيان أحكام مكافحة تبييض األموال

   .2004من هذه القائمة يف فيفري  ـ الحقا ـ مصر اسموجتدر اإلشارة إىل أنه مت رفع 
ق، ـ، مرجع ساب...املسؤولية اجلنائية عن جرمية : )عادل حممد أمحد جابر(السيوي : أنظر
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رفع اسم مصر من القائمة اليت وضعتها جمموعة العمل املايل، وهو األمر الذي 
2004 حتقق بالفعل عام

وعلى هذا، فإن انتهاج التشريعات املقارنة لسياسة  )1(
التجرمي وتكريسها لعقوبات رادعة، يساهم بال أدىن شك يف منع استخدام البنوك 

ملواجهة اجلنائية لوحدها تبقى غري كافية ملنع يف عمليات التبييض، غري أن ا
ارتكاب مثل هذه العمليات، لذلك تقرر وضع تدابري وقائية تفرض على البنوك 

   .حىت مينع استخدامها يف مثل هذه العمليات
 

 

بلد بسبب تأثريه السليب على لتبييض األموال أثر كبري على اقتصاد أي 
النمو االقتصادي كما ميكن له أن يضعف البنوك، وبالتايل يشكل خطرا على 

، لذلك فإن مكافحة تبييض األموال تشكل )2(مسعة القطاع البنكي يف البلد املعين
   .عنصرا رئيسيا يف تشجيع وجود قطاع بنكي سليم وقوي
دول على ضمان عدم ومن هذا املنطلق، فمن الضروري أن تعمل ال

إمكانية استخدام هذا القطاع ألغراض تبييض األموال، وهو ما كرسته جمموعة 
فغالبية التشريعات املقارنة عمدت إىل تكريس قوانني  .العمل املايل يف توصياا

داخلية تتضمن النص على مجلة من القواعد القانونية الوقائية، اليت يتعني على 
وغري املالية التقيد ا، يف سبيل منع استخدامها لتمرير البنوك واملهن املالية 

عمليات تبييض األموال، وقد كانت هذه القواعد يف جمملها مستوحاة من 
  .)3(التوصيات األربعني

                                                             
  .453  ، صسابقمرجع  ـ )1(

(2) -  SCHOTT (Paul Allan) : op  cit., p  16. 
إال أن آليات تطبيقها اختلفت من دولة إىل أخرى، وان كان من االستحالة استعراض جهود كافة  ـ )3(

املفيد التطرق إىل بعض النماذج يف هذا الصدد على سبيل التشريع الداخلية املقارنة، لكنه من 
  .املثال
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ويف مقدمتها، التشريع الفرنسي الذي يعد من التشريعات الرائدة اليت 
يف عمليات تبييض  عمدت إىل وضع قواعد وقائية ملنع استخدام النظام البنكي

املتعلق مبسامهة اهليئات املالية يف مكافحة  90/614إذ يعترب القانون رقم  ،األموال
أوىل مبادراته  )1(تبييض األموال املتأتية من االجتار غري املشروع يف املخدرات

فيما خيص اجلانب الوقائي، الذي يعىن بوضع إجراءات ترمي إىل منع تبييض 
غريها من املؤسسات واألشخاص املعرضني واألموال، السيما لدى البنوك 

للتبييض، فلقد أخضع البنوك االلتزام بتوخي احليطة واحلذر جتاه العمالء وبصدد 
خطار عن العمليات املالية املشبوهة هليئة العمليات اليت تنجزها، كما ألزمها باإل

  .)2(خمتصة مبكافحة تبييض األموال
2009/104صدر األمر رقم  2009ويف عام 

الذي يعد أهم اجلهود  )3(
الفرنسية، الرامية إىل تعزيز القطاع البنكي، بقواعد منع استخدامه يف تبييض 

وقد أتى يف إطار وفاء فرنسا مبتطلبات التوجيه األورويب الثالث لعام . األموال
2005

املتعلق بالوقاية من استخدام القطاع املايل ألغراض تبييض األموال  )4(
ذي كرس قواعد جديدة مستوحاة من التوصيات األربعني ومتويل اإلرهاب، ال

، واليت تتميز أساسا يف حثها البلدان على تكريس منهج مرن 2003احملدثة عام 
                                                             

(1) -  Loi n° 90/614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers 
à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des 
stupéfiants, JORF n° 162 du 14 juillet 1990. 

                           http://www.legifrance.gouv.fr/ 
  : لتفاصيل أكثر حول هذا القانون وتعديالته، راجع ـ )2(

             - D’HÉROUVILLE (Jean – Guillaume) et JACOMIN (Christophe) : " La 
France en pointe contre le blanchiment ", Banque magazine, n° 609, 1999, 
pp  34 - 35. 

(3) -  Ordonnance n° 2009/104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation 
du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme, JORF n°0026 du 31 janvier 2009. 

                            http://www.legifrance.gouv.fr/ 
(4) -  Directive 2005/60/CE du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005, 

relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 

                         http://eur-lex.europa.eu/ 
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يف إعمال هذه القواعد، أي منهج قائم على املخاطر، وهو ما يسمح بالتايل 
  . )1(للبنوك بتطبيق اإلجراءات الوقائية بطرق خمتلفة حبسب اخلطر

التشريع الفرنسي، عمد كال من التشريعني اجلزائري  وعلى هدي
واملصري إىل تكريس قواعد وقائية ملنع استخدام القطاع البنكي يف عمليات 

املتعلق بالوقاية من تبييض  05/01تبييض األموال، فيشكل تكريس القانون رقم 
اجلزائرية األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، أمهية بالغة يف املنظومة التشريعية 

الذي مسح مبواكبة املستجدات على الصعيد الدويل يف هذا السياق، وبتبين املعايري 
  .)2(الدولية الرامية إىل منع استخدام القطاع البنكي يف تبييض األموال

يرمي هذا القانون إىل محاية االقتصاد الوطين بصفة عامة، والنظامني املايل 
استكماال للمبادئ اليت مت إرسائها يف التعديل والبنكي بصفة خاصة، كما جاء 

، على )3(الذي مس قانون العقوبات واليت مبوجبها مت جتر مي أفعال تبييض األموال
   .النحو الذي سبق بيانه

                                                             
(1) -  Voir : DELORME (Maxence) : " La troisième directive anti-blanchiment et 

l'obligation de vigilance " , Petites affiches, n° 143, 2008, pp  05 - 07 .  
                  - Voir également : - Séverine ANCIBERRO, op  cit., p  132 ;  
                  - Hubert JOUVAN (BLAN) : " La vigilance au cœur de la réglementation 

financière ", Revue Banque, n° 670, 2005, p  33 .  
                   - D’ESTAINTOT  (Raoul)  : " Une obligation de vigilance sur mesure », 

Revue Banque, n° 670, 2005, p 39 ; du même auteur, « 
Décryptage et enjeux …", Revue Banque, n° 695, 2007, p  28. 

 مبوجب التعديل الذي أورده على قانون العقوبات، السابق 2004السيما أن جترميه تبييض األموال عام  ـ )2(
اإلشارة إليه أعاله، و إن كان يرمي إىل اهلدف ذاته، ومن مث يندرج ضمن نفس السياق، إال أن 
تلك األحكام املتعلقة بتبييض األموال إمنا تتعلق فقط جبانب التجرمي والعقاب على هذه اجلرمية 

  .ومل تتضمن التدابري الوقائية منها

   :راجع يف خلفية تكريس هذا القانون ـ )3(
تقدمي مشروع القانون املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما ومناقشته،               

، اجلريدة الرمسية ملداوالت لس الشعيب 2004ديسمرب  22اجللسة العلنية املنعقدة يوم األربعاء 
             http://www.apn org/ dz.                         2005 يناير  12املؤرخة يف  141الوطين، رقم 
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وبه مت حتديد الضوابط القانونية اليت من شأا أن حتيط بكافة أطر الوقاية 
سبة لتعزيز التنسيق والتعاون وضح املسالك املناومن هذه اجلرائم مكافحتها، 

وتبادل املعلومات بني مجيع اهليئات املعنية، من أجل وضع حد حلركة رؤوس 
األموال، والسيولة اليت جتري خارج هذه اهليئات واليت غالبا ما تكون بعيدة عن 

   .آليات الرقابة املطبقة
 كما فرض هذا القانون على البنوك، وغريها من األشخاص املذكورين يف

منه، مجلة من االلتزامات القانونية ترمي إىل منع استخدامها  19نص املادة 
وقد جاءت يف جمملها متسقة مع التدابري واملعايري  )1(كوسيلة لتبييض األموال

   .اليت وضعتها جمموعة العمل املايل الدويل ضمن التوصيات األربعني
هذا القانون يشار إىل أن البعض من هذه االلتزامات اليت نص عليها 

تندرج ضمن الضوابط والقواعد اليت تتقيد ا البنوك وفاء بالتزامها بتوخي 
احليطة واحلذر الذي ختضع له حبكم ممارستها ملهنتها، لكن املشرع أراد من 
خالل هذا القانون تعزيز تلك القواعد والتأكيد على دورها يف احلماية من خماطر 

لذلك يقع على عاتق البنوك االلتزام بتوخي اليقظة يف مواجهة  ،تبييض األموال
  .عمالئه أو بصدد العمليات اليت تنجزها

لكن أهم التزام جاء به هذا القانون، والذي يعد التزاما جديدا مفروض 
هو االلتزام باإلخطار عن العمليات املشبوهة بتبييض األموال إىل  ،على البنوك

تلقي مثل هذه اإلخطارات وحتليلها، من مث  هيئة متخصصة، منشأة لغرض
   .إرساهلا إىل جهات املتابعة إذا ما تبني أا تنطوي على تبييض األموال

أما بالنسبة للتشريع املصري، فلقد كان إلدراج جمموعة العمل املايل اسم 
مصر يف قائمة الدول غري املتعاونة يف جمال مكافحة تبييض األموال، دافعا قويا يف 

ل مصر جهودا حثيثة يف سبيل وفائها بالتزاماا الدولية ذات الصلة مبكافحة بذ
                                                             

  . من هذه الدراسة الفصل الثاين من الباب األولسيأيت تفصيل خمتلف هذه االلتزامات الحقا من خالل  ـ )1(
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تبييض األموال ومن مث تبين مجلة القواعد الوقائية اليت تضمنتها التوصيات 
األربعني موعة العمل املايل، لذلك قامت بتنفيذ برنامج إصالح شامل يف 

مكافحة تبييض األموال،  القطاع املايل مما يسهل التطبيق السليم ملتطلبات
   .، السابق اإلشارة إليه2002لعام  80وأصدرت القانون رقم 

لقد تضمن هذا القانون، عالوة على اشتماله لنصوص التجرمي والعقاب 
املتعلقة بأفعال تبييض األموال، جمموعة من اإلجراءات الوقائية اليت يتعني على 

دف منع مترير عمليات تبييض  البنوك وغريها من املؤسسات املالية تطبيقها
   .األموال عرب قنواا

كما مت مبوجبه حتديد القطاع املايل املقصود باحلماية من عمليات تبييض 
األموال ففرض التزامات على العاملني به، السيما االلتزام بتوخي احليطة واحلذر 

ت جتاه العمالء وكذلك العمليات، كما وضع تدابري أخرى للكشف عن عمليا
  .)1(تبييض األموال

 

 

كما تقدم بيانه، عمدت دول كثرية إىل بذل جهود حثيثة من أجل وضع 
إستراتيجية ملكافحة تبييض األموال، ترتكز على املواجهة اجلنائية من خالل جترمي 

الوقائية تفرض أفعال التبييض والعقاب عليها، كما تشمل أيضا مجلة من القواعد 
   .على القطاع البنكي من أجل منع وكشف هذه العمليات

لكن إنشاء خلية االستعالم املايل تعىن بذلك يعد عنصرا هاما ال غىن عنه 
يف إستراتيجية مواجهة تبييض األموال، فغالبية التشريعات املقارنة عمدت إىل 

                                                             

دور البنك يف مكافحة غسل األموال يف ضوء التزامه بالسرية، رسالة  : )سامح شعبان(صميدة جودة  ـ )1(
، 2010للحصول على درجة الدكتوراه يف القانون، كلية احلقوق، جامعة عني مشس، مصر، 

  .14  ص
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اون معها، وإخطارها إنشائها وألزمت البنوك وغريها من املؤسسات املالية التع
  ).أوال( عن العمليات املالية املشبوهة بتبييض أموال 

وعالوة على ذلك، قامت هذه التشريعات املقارنة، بتوسيع صالحيات 
السلطات الرقابية اليت ختضع هلا البنوك يف ممارستها ملهنتها، وقد امتدت لتشمل 

  ).ثانيا( تبييض األموالمراقبة مدى التزام البنوك بالقواعد املتعلقة مبكافحة 
 

 

عندما حددت البلدان إستراتيجيتها ملكافحة تبييض األموال، وجدت أن 
وصول أجهزة الشرطة إىل املعلومات املالية جد حمدود، لذلك تبني هلا أنه من 
الضروري إسهام القطاع البنكي يف هذه املواجهة، وذلك بتكريس نظام لإلخطار 

  . عن العمليات املالية املشبوهة
أن إعمال هذا النظام يستوجب إنشاء هيئة وقد وجدت هذه البلدان 

مركزية لتحليل ومعاجلة مثل هذه اإلخطارات، واستجابة هلذا االنشغال مت إنشاء 
يف بداية التسعينيات من القرن املنصرم أوىل خاليا االستعالم املايل لتحقيق هذا 

  .)1(الغرض
يات وجتدر اإلشارة هنا إىل أن جمموعة العمل املايل ومن خالل التوص

مل تويل اهتماما خللية االستعالم املايل باعتبارها جزءا حيويا  1990األربعني لعام 
يف إستراتيجية مكافحة تبييض األموال، بل اكتفت باإلشارة إىل أن اإلخطار عن 

  .)2( "السلطات املختصة "العمليات املشبوهة يكون لدى

                                                             
(1) -  GLEASON (Paul) et GOTTSELIG(Glenn) : Les cellules de renseignements 

financiers, Tour d’horizon, Fonds monétaire international, Groupe de 
la Banque mondiale, Département juridique, Washington, 2004, p  01. 

                               https://www.imf.org/ 
مل تتمكن عند سنها التوصيات األربعني من توحيد أراء البلدان األعضاء  رمبا ذلك راجع إىل أن اموعة ـ )2(

  .حو ل جدوى الطابع اإللزامي لنظام اإلخطار عن العمليات املشبوهة بتبييض األموال
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، حيث  )1(بتحديثها للتوصيات األربعني 2003وقد برز هذا االهتمام عام 
حثت البلدان على إنشاء خلية االستعالم املايل كأداة ملكافحة تبييض األموال، 

تلقي اإلخطارات : وعلى ضرورة أن تسند هلا املهام الثالثة األساسية املتمثلة يف
القيام عن العمليات املشبوهة وغريها من املعلومات املتعلقة بتبييض األموال، 

   .بتحليلها ومن مث تعميمها
ومجلة هذه املهام متثل جزءا من التعريف املقبول خللية االستعالم املايل 

 .)2(املوضوع من قبل جمموعة إيغمونت

                                                             
(1) -  Recommandation 26 : " les pays devraient mettre en place une CRF qui serve de 

centre national pour recueillir (et, dans les cas prévus, de solliciter), 
analyser et transmettre les déclarations d’opérations suspectes et 
d’autres informations concernant les actes susceptibles d’être 
constitutifs de blanchiment de capitaux…", GAFI, Les quarante 
recommandations… 2003, op  cit., p  08 . 

  .(Groupe Egmont) اختصارا جمموعة إيغمونت ـتسمى مبجموعة إيغمونت خلاليا االستعالم املايل،  ـ )2(
وهي اجلهة الدولية اليت تضع املعايري الدولية ذات الصلة خباليا االستعالم املايل، و قد وضعت يف 

تعريفا خللية االستعالم املايل، مرتكزا على وجه اخلصوص على الوظائف األساسية  1996نوفمرب 
   .اليت ينبغي أن تتوفر عليها

هذا التعريف هو ذاته املتبىن من قبل جمموعة العمل املايل، بل حثت هذه اموعة من خالل               
البلدان عندما تنشئ  2003من التوصيات األربعني احملدثة عام  26املذكرة التفسريية لنص التوصية 

 وأكثر من ذلك يعد قبول. خلية االستعالم املايل طلب االنضمام إىل عضوية جمموعة إيغمونت
عضوية أي خلية االستعالم املايل لدى هذه اموعة عامال مهما يف تقييم درجة االلتزام بالتوصية 

   .املذكورة 26
   :راجع يف كل هذا ـ             

               SCHOTT (Paul Allan) : op  cit., p  99 . 
               Notes Interprétatives des quarante recommandations (Annexe), in: 

GAFI, Les quarante recommandations… 2003, op  cit.,  p  06 .  
   .26لتقييم االلتزام بالتوصية   26/09املعيار  كذلك،  أنظر ـ              
جمموعة العمل املايل ملكافحة غسل األموال، منهجية تقييم االلتزام بالتوصيات األربعني  ـ               

، 2007 احملدثة يف فيفري ) 2004فيفري  27 (والتوصيات اخلاصة التسع موعة العمل املايل، 
  . 49ص

www.menafatf.org/ 
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لكن مع ذلك، يالحظ أن النظم اإلدارية اليت تسمح مبمارسة هذه 
 الوظائف ختتلف من دولة إىل أخرى، وهذا ناتج عن الظروف املختلفة يف

   .الدول، واختالف أنظمتها القانونية
وبناء على ذلك، ميكن التمييز يف هذا الصدد بني ثالث مناذج رئيسية 
خلاليا االستعالم املايل، فقد تكون هيئة تابعة ألجهزة الشرطة، أو تتبع السلطة 
القضائية، أو منوذج اهليئة اإلدارية، حيث تكون مرتبطة إما يئة تنظيم أو هيئة 

كالبنك املركزي أو وزارة املالية أو أن تكون هيئة إدارية مستقلة، ولكل  إشراف
  .منوذج مزايا وعيوب

 

العمليات اليت تتضمن تعهد بعض الدول مبهمة تلقي اإلخطارات عن 
  .األموال إىل جهة تابعة جلهاز الشرطة شبهة تبييض 

أمهها أن إنشاء هذه اهليئة ضمن  ،إعمال هذا النظام حيقق مجلة من املزايا
أجهزةّ شرطة يعد وسيلة سهلة إلنشاء جهاز يتمتع بصالحيات مناسبة ملكافحة 
جرمية تبييض األموال مما يغين عن احلاجة إىل  تفكري يف ابتكار إطار قانوين جديد 

   .هلذا الغرض فاهليئة هنا تستند إىل بناء قائم
ة ممارستها لوظيفتها، فإا يف ظل هذا هذا من ناحية اإلنشاء، أما من ناحي

النظام  تكون قريبة من الوحدات األخرى املكلفة مبكافحة اجلرمية، السيما 
اجلرمية املالية، مما ميكنها من االستفادة من املعلومات اليت تتوفر عليها، وباملقابل 

ة يكون من السهل على هذه الوحدات اإلطالع على املعلومات اليت تتلقاها خلي
مكافحة تبييض األموال حول العمليات املالية حمل الشبهة، مما يزيد من فعالية 

  .مكافحة اجلرمية
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باإلضافة إىل ذلك ميكنها تبادل املعلومات حول اجلرائم مع الشبكات 
  .)1(الدولية كاالنتربول مثاال

، ول هذا النظام العديد من املساوئعلى  الرغم من املزايا املتقدمة، تثار ح
منها أنه عندما تكون جهة تلقي اإلخطارات ذات طابع بوليسي فإا تتجه بصفة 

  .عامة إىل التّحقيقات البوليسية عوض اختاذها لتدابري الوقاية
ارف مالية وهو ما ال فضال من أن التحقيق يف اجلرائم املالية يتطلب مع

  .هذا النوع من اخلاليا  يتوفر عليه 
دد املؤسسات املبلغة عن قيامها باإلخطار عن باإلضافة إىل ذلك، قد تتر

وإفشاءها للمعلومات املتعلقة ا  العمليات املالية املشبوهة هلذا النوع من اهليئات،
خاصة إذا علمت أن هذه األخرية قد تستعمل يف إطار حتقيق عن كل جرمية، 

ل فضال أن اإلخطار هنا يكون مبجرد وجود شبهة أو شك يف انطواء العملية حم
اإلخطار على تبييض األموال، ومنه قد يؤدي التّحقيق إىل عدم تأكيد االشتباه، 
وهنا تكون هذه املؤسسات قد فقدت ثقة عمالئها املرتبطني ذه العملية مما 

  . )2(يهدد مسعتها املالية
ومع كل هذه االنتقادات، هناك العديد من الدول تبنت هذا اخليار، 

قسما ماليا أحلقته  1987حدة، اليت أنشأت منذ عام منها، مثال، اململكة املت
خيتص بالتعامل مع املعلومات املتصلة " بوحدة االستخبارات الوطنية للمخدرات"

حبركة األموال غري املشروعة املستمدة من جتارة املخدرات، مث أدمج هذا القسم 
  .)3("جهاز االستخبارات الوطين اجلنائي"يف  1992عام 

                                                             
(1) -  GLEASON (Paul ) et GOTTSELIG (Glenn) : op  cit., p  14. 
(2) -  Ibid 

  . 117 -   116مرجع سابق، ص  : )حممد عبد الطيف(عبد العال :  نقال عن ـ )3(
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كندا أنشئت إدارة يف البوليس، تتوىل فحص اإلخطارات املقدمة من  
املؤسسات املالية، ومت إنشاء وحدات داخل تلك اإلدارة للتحقيق واالستعالم 

  . حول تبييض األموال
إن كان قد أخذت باخليار البوليسي، غري أا مل تنشئ أية جهة وأما أملانيا 

مليات املشبوهة بتبييض أموال، حيث خمصصة أجلل معاجلة اإلخطارات عن الع
يتم إرسال مثل هذه اإلخطارات إىل أجهزة البوليس وأجهزة التحقيق 

   . )1(اجلمركية
 

ينشأ هذا الَّنوع من اخلاليا لدى السلطات القضائية للدولة، وعادة ما 
يتبع سلطة النيابة العامة، وتوجد أمثلة عنه يف بعض البلدان أين تعد النيابة العامة 

اف التوجيه واإلشربجزء من النظام وهلا سلطة على أجهزة التّحقيق مما يسمح هلا 
  .     )2(حقيقات القضائيةاملباشر على الت

تتمتع اخلاليا التّابعة للجهات القضائية بالسلطات القضائية اليت تسمح هلا 
  :بـالقيام 

.. ...القيام باالستجواب التفتيش، احلجز على األموال، جتميد احلسابات،
إال إذا ما تأكدت لديها الشبهة عن اإلخطارات، وهذا ما يساعدها على اختاذ 

  .)3(التدابري املناسبة دون تأخري

                                                             

وقد أخذت دول أخرى مثل ايطاليا، النمسا، السويد، النرويج، باألسلوب البوليسي يف شأن معاجلة  ـ )1(
   .اإلخطارات عن العمليات املشبوهة بتبييض أموال

  .312  مرجع سابق، ص : )حممد السيد عزت(العمري :  نظرأ ـ             

  . ومن هذه الدول الربتغال حيث يناط هذا العمل بالنائب العام للجمهورية ـ )2(
  118 مرجع سابق، ص : حممد عبد اللطيف عبد العالمشار إليه لدى  ـ             

(3) -  GLEASON (Paul) et GOTTSELIG (Glenn) : op  cit., p 18. 
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فضال عن ذلك، حتظى املعلومات اليت تتلقاها اخللية يف ظل هذا النظام 
باحلماية ضد استغالهلا يف حتقيق أغراض أخرى كاألغراض سياسية أو الضريبية، 
الن استعماهلا يتوقف فقط على الغرض الذي أفشيت من أجله وهو مكافحة 

  .)1(تبييض األموال
اليت تتمتع بسلطات املتابعة، ميكن أن فاخلاليا ذات الطّابع القضائي أو 

تكون جمدية يف البلدان حيث قوانني السرية البنكية جد صارمة، مما يستدعي 
إجياد رابط مع السلطات القضائية أين تكون النيابة العامة ضرورية لضمان تعاون 

  .)2(املؤسسات البنكية واملالية
اليت وجهت للخيار  غري أن هذا النظام وجهت له تقريبا ذات االنتقادات

البوليسي، من أن املؤسسات املبلغة قد تتردد يف اإلخطار عن العمليات املشبوهة 
  . جلهة تتخذ من التّحقيق القضائي سبيال ملعاجلة هذه اإلخطارات

كما أن هذه اهليئات ستجد صعوبة يف تبادل املعلومات حول جرائم 
  .)3(رى من نوع آخرتبييض األموال ومتويل اإلرهاب مع اهليئات األخ

 

تعهد دول أخرى مبهمة تلقي اإلخطارات عن العمليات املالية املشبوهة 
بتبييض أموال إىل جهة إدارية، قد تكون هي ذاا اليت تتوىل الَّرقابة واإلشراف 
على البنوك، كما هو احلال يف فنلندا، أو تكون هذه اجلهة تابعة جلهة إدارية، قد 

                                                             

جرمية غسل األموال يف القانون اإلمارايت واملقارن، دراسة  : )إبراهيم حممود حممد(الرمحن بن عبد  ـ )1(
  ،2009مقارنة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية، 

  . 375  ص

  :أنظر ، هذا النظام معمول به يف لوكسمبورغ  ـ )2(
          GLEASON  (Paul) et  GOTTSELIG (Glenn) :  op  cit., p  19      
(3) -  Ibid. 
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تتمتع باستقالل بسيط عنها كما هو احلال يف فرنسا، أو حتظى باستقالل تام، 
  . )1(كما هو الشأن يف بلجيكا وهولندا

   .وتندرج خلية معاجلة االستعالم املايل يف اجلزائر، ضمن هذا النموذج
من مزايا هذا النظام، ثقة املؤسسات اخلاضعة لواجب اإلخطار، السيما 

النظام، إذ أا عادة عندما تشتبه يف انطواء عملية ما على شبهة البنوك يف هذا 
كما متت اإلشارة  - تبييض أموال دون وجود أدلة ملموسة تؤكد الشبهة، تتردد 

عن إبالغ شكوكها جلهة تتبع جهاز الشرطة أو السلطة القضائية،  -إليه آنفا
   .لألفعال خوفا من أن تتحول شكوكها إىل اامات مبنية على تفسري خاطئ

بيد أنه عندما تكون جهة تلقي اإلخطارات ذات طابع إداري، فإن 
دورها يرتكز على التأكد من هذه الشبهات لسلطات املكلفة، وحتيل فيما بعد 

   .اإلخطارات حتقيقات واملتابعةّ  للسلطات اجلزائية
فضال عن كون اخللية ذات النموذج اإلداري حتظى بثقة القطاع املايل، 

ادرة على تبادل املعلومات مع نظرياا يف خمتلف دول العامل، حيث أن فهي ق
  .)2(معظم وحدات التحريات املالية يف الدول من النموذج اإلداري

إال انه يعاب على هذا النظام، إمكانية التّأخر يف اختاذ التدابري القمعية 
طات اجلزائية، املناسبة بشأن حمل الشبهة العملية، مادام ذلك من صالحيات السل

كما أن هذه اهليئات ال تتمتع بالصالحيات الواسعة اليت تتمتع ا أجهزة املتابعة 
والتّحقيق يف سبيل احلصول على عناصر األدلة بشأن العملية حمل االشتباه، ومع 

  .ذلك، يعد الطابع اإلداري، األكثر إتباعا من قبل الدول املختلفة
مة، تتبع بعض الدول منوذجا خمتلطا يف وإضافة للنماذج الثالثة املتقد

حبيث قد تكون اخللية  ،إنشائها هلذه اخلاليا، وذلك مبزجها ملزايا النماذج الثالثة
                                                             

  . 119 - 118 ص مرجع سابق،  : )حممد عبد اللطيف(عبد العال : أنظر ـ )1(

  . 700، مرجع سابق، ص ...املسؤولية اجلنائية عن جرمية : )عادل حممد أمحد جابر(السيوي  ـ )2(
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أو أن  ،هلا وظائف إدارية وبعض وظائف أجهزة الشرطة أو السلطة القضائية
تكون ذات طابع إداري وتتمتع مبزايا أجهزة الشرطة، كإعطائها صالحيات 

اء التحقيقات مثال، كما قد تكون هيئة إدارية ذات تشكيل واسعة إلجر
   .إخل...قضائي،

وتعد لبنان من الدول اليت تعرف مثل هذا النظام، حيث مت مبوجب 
املتعلق مبكافحة تبييض األموال، إنشاء هيئة حتقيق خاصة  318/2001القانون رقم 

لدى بنك لبنان وهي هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية املعنوية، غري خاضعة يف 
ممارسة أعماهلا لسلطة بنك لبنان، مهمتها التحقيق يف العمليات املشبوهة بتبييض 

  .)1(هتقرير مدى جدية األدلة والقرائن اليت تؤكد االشتباواألموال 
 

 

ال يكفي فرض التزامات على البنوك من أجل منع استخدامها يف عمليات 
تبييض األموال، وال يكفي أيضا إلزامها بالتعاون مع اخللية املكلفة مبكافحة هذه 

بل يتعني . العمليات، مبعىن إلزامها باإلخطار عن العمليات املشبوهة هلذه اهليئة
  باإلضافة إىل كل ذلك 

قابة للوقوف على مدى امتثاهلا لاللتزامات املقررة إخضاع هذه البنوك للر
   .ملكافحة تبييض األموال

ففعالية أي نظام وقائي من عمليات تبييض األموال، إمنا ترتكز على وضع 
وإنشاء إطار تنظيمي خاص بالرقابة على مكافحة هذه العمليات، وهو ما 

ادئ جلنة بازل تستوجبه توصيات جمموعة العمل املايل، وكذلك ما تطلبته مب
   .للرقابة البنكية

                                                             

جرمية تبييض األموال، دراسة مقارنة، طبعة ثانية مزيدة ومنقحة، املؤسسة  : )نادر عبد العزيز(شايف  ـ )1(
  .574 - 573 ص   ، 2005 احلديثة للكتاب، بريوت، 
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لكن مع ذلك، وإن كانت املتطلبات الدولية حتث الدول على أن تتوفر 
إال أا مل تضع منوذجا خاصا وموحدا واجب اإلتباع من  على مثل هذا اإلطار،

   .قبل مجيع الدول، وحىت أا مل تبني النموذج األكثر فعالية
دولة ألخرى، حيث أنه من املقبول فاإلطار الرقايب ميكن أن خيتلف من 

أن توكل الدولة الصالحيات الرقابية آلية جهة تراها مؤهلة لذلك، لكن حىت 
يعترب اإلطار الرقايب لدى هذه الدولة مستجيبا للمعايري الدولية يتعني أن تتوفر 
اجلهة املكلفة بالرقابة على صالحيات وسلطات كافية تسمح هلا القيام مبهمتها، 

ارت توصيات جمموعة العمل املايل إليها، كما تضمنتها املعايري اليت ولقد أش
وضعتها يف إطار منهجية التقييم املشترك، الذي مبوجبه تتوىل تقييم مدى امتثال 

   . )1(الدول لتوصياا
واستنادا إىل استعراض العديد من األطر الرقابية ملكافحة تبييض األموال 

   :آليتام ثالث مناذج على النحو ومتويل اإلرهاب، توجد بشكل عا
   .الرقابة من قبل هيئة الرقابة البنكية ـ
   .الرقابة من قبل خاليا االستعالم املايل ـ
   .الرقابة املشتركة ـ

وال ـمع ذلك، متثل الرقابة على االمتثال إلجراءات مكافحة تبييض األم
. اــاألكثر شيوعيف البنوك من قبل جهة الرقابة البنكية النموذج التنظيمي 

  اع املايلـاجلهة املكلفة باإلشراف والرقابة على القط )2(وعلى سبيل املثال تتوىل
  

                                                             
(1) -  Voir : Recommandation 27, GAFI, Normes internationales Les recommandations… 

2012,  op  cit., p  23. 
، دي ويليبوس ) بول(، آلن سكوت ) سيدريك(، موست ) جون(، ماكدويل ) لوران ـبيري(شاتن  ـ )2(

جهزة الرقابة ألمنع غسل األموال ومتويل اإلرهاب، دليل عملي موجه  : )فان(، ديروس )اميل(
  . 11ص ،   2009 .املصرفية، البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، 
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  .)1(يف فرنسا هذه الرقابة
وعلى غرار التشريع الفرنسي توكل مهمة الرقابة على مدى امتثال البنوك 
االلتزامات املقررة ملكافحة تبييض األموال يف اجلزائر إىل اللجنة املصرفية، وهذه 
األخرية تعد اجلهة املكلفة برقابة البنوك يف إطار ممارستها ملهنتها، وقد بني األمر 

صالحيات وسلطات اللجنة املصرفية يف  )2(املتعلق بالنقد والقرض 03/11رقم 
   .هذا الصدد

يف جمال مكافحة تبييض األموال من  05/01كما وسع القانون رقم 
صالحيات اللجنة املصرفية يف رقابة البنوك، لتمتد وتشمل رقابة مدى امتثال هذه 
األخري ة ألحكام هذا القانون، ومن مث االلتزامات اليت فرضها عليها، حيث 

للجنة املصرفية على ضرورة توفر البنوك واملؤسسات املالية على برامج تسهر ا
كما تعد مهزة وصل بني البنوك  )3(الكشف عن عمليات تبييض األموال

، )4(واملؤسسات املالية من جهة، وخلية معاجلة االستعالم املايل من جهة أخرى
العقوبات التأديبية وتدعيما هلذه الصالحيات تتمتع اللجنة املصرفية بسلطة توقيع 

   .على اإلخالل ذه االلتزامات
أما خلية معاجلة االستعالم املايل، وكما تقدم، فهي هيئة مكلفة على وجه 
اخلصوص مبكافحة تبييض األموال، لكنها ال تتمتع بأية سلطات رقابية يف هذا 

  . الصدد
                                                             

إىل وقت قريب كانت اجلهة املكلفة برقابة البنوك يف فرنسا هي اللجنة املصرفية، لكن منذ شهر جانفي  ـ )1(
  : سلطة رقابة احلذر: أصبحت تتوىل هذه املهمة  2010

            Voir : Ordonnance,  n° 2010/76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités 
d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance, JORF,      
n° 0018 du 22 janvier 2010.       http://www.legifrance.gouv.fr/ 

، صادر 52، عدد .ج. ج. ر. ، يتعلق بالنقد والقرض، ج2003أوت  26مؤرخ يف  03/11أمر رقم  ـ )2(
    .معدل ومتمم. 2003أوت  27بتاريخ 

  .املعدل واملتمم، مرجع سابق 05/01من القانون  12من املادة  02راجع الفقرة  ـ )3(

  .من القانون ذاته 12و 11راجع املادتان  ـ )4(
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على خالف ما هو متبع لدى بعض الدول، حيث أسندت هلا مسؤولية 
ة املؤسسات املالية والبنكية لبيان مدى تقيدها مبعايري وضوابط مكافحة رقاب

تبييض األموال، وذلك باعتبار ها اجلهة الوحيدة املختصة بإجراء التحريات املالية 
وحتليل العمليات املشتبه فيها، اآلمر الذي جيعلها يف وضع هام وحيوي ميكنها 

 المن رصد مدى التقيد بااللتزامات املتعلقة1(ذا ا(.  
  

  

  

  

  

  

                                                             

  . 345 ص ، مرجع سابق، ...املسؤولية اجلنائية عن جرمية : )عادل حممد أمحد جابر(السيوي  ـ )1(
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ميكن ان تستخدم البنوك دون دراية منها كوسيط لنقل أو ايداع أموال 
يستخدمون النظام البنكي للقيام جرامي فارمون وشركائهم إذات مصدر 

باملدفوعات والتحويالت من حساب ألخر الخفاء مصدر األموال واهلوية 
ح ـــاحلقيقية ملالكها، ويشار عموما هلذه النشاطات قما اشارنا سابقا مبصطل

، ويالحظ أنه بسبب استخدام الذي ال مفر منه للبنوك )تبييض األموال ( 
االجرامي يبدو من الطبيعي اعتبارها كأداة أساسية لتبييض األموال ذات املصدر 

حبيث تعترب مكافحة تبييض األموال وسيلة فعالة ملكافحة  ،يف مكافحة التبييض
اجلرمية، وايضا للمحافظة على سالمة البنوك ومن مت سالمة النظام البنكي يف 

  .جممله 
ا سهام البنوك يف هذه املكافحة وعلى هذإولتحقيق هذه الغاية جيب 

  .)1(اا ختضع الحكام تبييض األموالالنحو ف
املعدل واملتمم على  05/01فرض املشرع اجلزائري مبوجب القانون رقم  

جمموعة من االلتزامات الوقائية، اليت جتد أساسها يف االلتزام العام  )2(البنوك
باحلذر املفروض عليها حبكم مهنتها، واملشرع يف هذا القانون، زاد وأكد عليها 
وعززها، بوضع تدابري يتعني على البنوك إعماهلا للوفاء بالتزامها باحلذر يف جمال 

 . )املبحث األول(مكافحة تبييض األموال 
                                                             

، باحثة )بديعة(التدابري الوقائية للنظام البنكي اجلزائري، من تبيض األموال، لدكتورة شايفة : أنظر املقال ـ )1(
يف سلك الدكتوراه ختصص قانون خاص، مجعة عمار لثليجي باألغواط، الية اإلفريقية للعلوم 

  .2016نيو يو/ متوز/ 21السياسية، املوسوعة اجلزائرية للدراسات السياسية نشر بتاريخ 

املعدل واملتمم واملقررة  05/01تعد البنوك من األشخاص اخلاضعني اللتزامات الواردة يف القانون رقم  ـ )2(
ملكافحة تبييض األموال، ويستفاد ذلك من التحديد القانوين املقدم من قبل املشرع يف هذا القانون 

  .  " اخلاضعون "للمقصود بعبارة 
  .من هذا القانون، مرجع سابق 04املادة :  أنظر             
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وتفعيال لدور البنوك يف مكافحة تبييض األموال، مل يكتفي املشرع 
بإلزامها باختاذ هذه التدابري الوقائية فقط، بل فرض عليها أيضا القيام بدور إجيايب 
للكشف عن عمليات التبييض، إذ ال يقتصر دورها يف جمرد االمتناع عن التعامل 
مع أي عميل ارتابت فيه أو يف املعاملة اليت يطلبها، بل جيب عليها اإلخطار عن 

وقد جاء التكريس القانوين هلذا االلتزام ليحل  )1(هذا العميل أو تلك املعاملة
قبل صدور  ـ باإلخطار طواعيةمشكلة كانت تواجهها البنوك حال قيامها 

، إذ لو قامت باإلخطار تسأل عن جرمية إفشاء  ـ املذكور 05/01القانون رقم 
السر البنكي اخلاص بالعميل، وعند تقاعسها عن هذا اإلخطار، قد تسأل عن 
حجب معلومات عن السلطات املختصة وعرقلة التحقيق والتعاون مع مبيضي 

   ).املبحث الثاين( )2(األموال
 

 

ع ـــتتعدد االلتزامات الوقائية املفروضة على البنوك يف سبيل من
تبييض األموال، منها اليت تفرض عليها تدابري توخي اليقظة سواء يف مواجهة 

ة ـ، ومنها خضوعها جلمل)املطلب األول(عمالئها، أو العمليات اليت تنجزها 
االلتزامات الوقائية األخرى واليت ال غىن عنها دف تعزيز تدابري اليقظة من 

  .)3( )املطلب الثاين(
                                                             

وميكن القول بأن الفلسفة اليت يقوم عليها واجب اإلخطار عن املعامالت املشتبه بأا تتضمن تبييض  ـ )1(
األموال، هي حق الدولة يف احلصول على معلومات تساعدها يف القضاء على جرمية تبييض 

   .االجتماعياألموال ومكافحتها، وبالتايل حتقيق األمن 
    .20 ص مرجع سابق،  : )سامح شعبان (صميدة جودة :  نظرأ                 

إبالغ البنوك عن العمليات املالية املشبوهة بني االلتزام  " : )إبراهيم(أبو الوفا حممد أبو الوفا  ـ )2(
ة، ــوالدراسات اإلسالمي، جملة كلية الشريعة  "واملسؤولية يف الفقه املقارن والفقه اإلسالمي

  .   490  -  421 ، ص2004 ،22عدد 
      http://qspace.qu.edu.qa/    

  .املرجع السابق : )بديعة(شايفة / دأنظر  ـ )3(
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 05/01وفاًء بالتزامها بتوخي اليقظة، يتعني على البنوك وفقا للقانون رقم 
تندرج كلها ضمن ، )الفرع األول(املعدل واملتمم، اختاذ جمموعة من التدابري 

واليت قد تكون غري كافية يف بعض احلاالت،  ، "اعرف عميلك" تفعيل مبدأ 
  .)الفرع الثاين( لذلك فرض عليها القانون ذاته إعمال تدابري اليقظة املشددة

حيث ميثل التحقق من هوية العمالء مع البنوك أحد أبرز اجلوانب 
تبييض األموال، فالبنوك ملزمة  القانونية اليت من شأا احلد من نطاق عمليات

بالوقوف على الشخصية احلقيقية لعميلها حىت وان كان مستترا وراء وسيط 
وقد حرص املشرع اجلزائري يف القانون املذكور أعاله، النص على هذا . )1(معني

  .)3(، اتساقا مع ما حثت عليه توصيات جمموعة العمل املايل)2(االلتزام
بنكي، بإلزامه البنوك التحلي باليقظة، إذ يتعني كما أكد عليه املنظم ال

عليها يف هذا السياق أن تتوفر على برنامج مكتوب من أجل الوقاية والكشف 
عن تبييض األموال، مع ضرورة أن يتضمن هذا الربنامج على وجه اخلصوص 

  .منهجية الرعاية الالزمة فيما يتعلق مبعرفة الزبائن
ة ــالتدابري قصد التحقق من هوي وبالتايل جيب إعمال جمموعة من

ويف هذا الصدد قد يثار التساؤل عن توقيت هذا ) الفرع األول(العمالء 
                                                             

املواجهة اجلنائية لظاهرة غسيل األموال يف القانون اجلنائي  : )سليم(بن سامل بن خلفان الرشيدي  ـ )1(
  .184 ص ، 2004الوطين والدويل، رسالة لنيل درجة املاجستري يف احلقوق، جامعة القاهرة، 

  . املعدل واملتمم، مرجع سابق 05/01من القانون رقم  07راجع نص املادة  ـ )2(

، من التوصيات األربعني 05/01كما سبقت اإلشارة إليه، قد استوحى املشرع اجلزائري أحكام القانون  ـ )3(
، ففيما خيص االلتزام بالتحقق من هوية العمالء هو مستوحى 2003موعة العمل املايل احملدثة عام 

بعد التحديث الذي طرأ على  10منها واليت أصبحت نص التوصية رقم  05التوصية رقم  من نص
  :  نظر، ألإلطالع على هاتني التوصيتني. 2012التوصيات األربعني عام 

- GAFI, Les quarante recommandations… 2003, op  cit., p 05 ;  
- GAFI, Normes internationales … Les recommandations…2012, op  cit., p14. 
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التحقق، هل يكون قبل بداية عالقة العمل مع العميل، أم يف وقت الحق لذلك؟ 
 .)الفرع الثاين(

 
 

، ومن هوية )1(االعتيادييتعني على البنوك التحقق من هوية العميل 
  .)3(ومن هوية املستفيد احلقيقي )2(العميل العرضي

 
 

   .)ثانيا(، أو معنويا )أوال(قد يكون العميل شخصا طبيعيا 
 

1 

الطبيعي بتقدمي وثيقة رمسية أصلية، سارية يتم التحقق من هوية الشخص 
وجيب على البنك أن يفحص هذه الوثائق بعناية  الصاحلية متضمنة للصورة

للتأكد من نظاميتها، والكتشاف االحنرافات احملتملة اليت قد تكشف عن وجود 
وميكن يف هذا الصدد أن يقارن البنك توقيع العميل املقدم له وتوقيعه . تزوير

 .)4(لتقدير مدى تطابقهما وانسجامهماالوثائق املثبتة هلويته،  الوارد يف
                                                             

  .، مرجع سابق12/03من النظام رقم  01املادة  ـ )1(

يتم التأكد من  " : املعدل واملتمم على ما يلي 05/01من القانون رقم  07من املادة  02تنص الفقرة  ـ )2(
هوية الشخص الطبيعي بتقدمي وثيقة رمسية أصلية سارية الصاحلية متضمنة للصورة، ومن عنوانه 

   .، مرجع سابق" بتقدمي وثيقة رمسية تثبت ذلك
بطاقة التعريف : جتدر اإلشارة إىل أن االجتهادات القضائية يف فرنسا قد اعتربت كوثيقة رمسية              

الوطنية، جواز السفر، وأيضا كل وثيقة تتضمن صورة وتوقيع صاحبها، صادرة عن جهاز رمسي، 
   .كرخصة السياقة مثال

(3) -  LE DALL (Jean-Baptiste) :  Le blanchiment des capitaux, Thèse pour l’obtention 
du titre de docteur en droit, Université Panthéon–Sorbonne 
(Paris I), 2006, p  549. 

  .املرجع السابق : )بديعة(شايفة .دمقال  :أنظر  ـ )4(
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فضال عن التأكد من أن صورة املعين تتطابق مع الشخص العميل، وأن 
املعلومات الواردة يف الوثائق عن صفاته اجلسمانية كالسن والقامة تتناسب مع 

   . )1(مظهره اخلارجي
2 

عنوان العميل بتقدمي وثيقة رمسية تثبت ذلك، وحىت يتثبت يتم التأكد من 
البنك من صحة العنوان، يقوم بإرسال رسالة إخطار بفتح حساب أو جماملة 

   .مرسلة إىل العنوان املصرح به
املتعلق بالوقاية من تبييض  05/05هذا ما استوجبه صراحة النظام رقم 

منه  5من املادة  03، إذ نصت الفقرة )2(األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما
يتم التأكد من العنوان بتقدمي وثيقة رمسية تثبت ذلك وبرجوع  " : على ما يلي

مرسلة إىل ) رسالة إخطار بفتح حساب أو جماملة(وصل اإليداع ملراسلة 
  ." العنوان املصرح به

وجب غري أن هذا النص قد مت إلغائه بإلغاء أحكام النظام املذكور وذلك مب
12/03النظام رقم 

ويشار إىل أن النظام اجلديد، الساري املفعول، مل يتضمن  ،)3(
يتم  : "منه على النص أنه  5من املادة  03نصا مماثال، بل اكتفى نص الفقرة 

  " . التأكد من العنوان بتقدمي وثيقة رمسية تثبت ذلك
البنوك، وجتدر اإلشارة هنا، إىل أن هذا اإلجراء مستقر العمل به لدى 

، ومن مث وقصد التأكد من العنوان  )4(ومع ذلك قد عيب عليه عدم دقته دائما
                                                             

(1) -  JEREZ (Olivier) : op  cit., p  270. 
، يتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 2005ديسمرب  15مؤرخ يف  05/05نظام رقم  ـ )2(

  . ) ملغى. ( 2006 أفريل 23، صادر بتاريخ 26، عدد .ج. ج. ر. ومكافحتهما، ج

ؤرخ يف ــامل 05/05تلغى أحكام النظام رقم   "  :على ما يلي 12/03من النظام رقم  28تنص املادة  ـ )3(
واملتعلق بالوقاية من تبييض األموال  2005ديسمرب سنة  15املوافق  1426ذي القعدة عام  13

  .، مرجع سابق" ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما
(4) -  JEREZ (Olivier) : op  cit., p  271 
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جيب تدعيم هذا اإلجراء بطلب وثائق ثبوتية كفاتورة الكهرباء أو اهلاتف، مع 
   .اشتراط حداثتها

ومهما يكن من أمر، ينبغي على البنك التحلي باليقظة وبذل العناية 
للتحقق من عنوان عميله، واالحتفاظ بكل األدلة اليت املطلوبة من مهين حمترف 

تثبت قيامه جبميع اخلطوات يف سبيل التحقق من ذلك حىت ال يقع حتت طائلة 
  .املساءلة إلخالله بالتزامه املهين

 

عندما يكون العميل شخصا معنويا، ينبغي على البنك طلب نوعني من 
األوىل متعلقة بالوجود القانوين للشخص  ،يف سبيل التحقق من هويتهالوثائق 

املعنوي ذاته الذي يرغب يف ربط عالقة عمل مع البنك، والثانية تثبت هوية 
   .األشخاص الذين ميثلون هذا الشخص أمام البنك ويتولون التوقيع بامسه

إذ يفرض على البنك التحقق من  )1(وهو ما استوجبه املشرع اجلزائري
هوية الشخص املعنوي وذلك بتقدمي قانونه األساسي وأية وثيقة تثبت تسجيله 

وقد أكد املنظم البنكي . واعتماده وبأن له وجودا فعليا أثناء إثبات شخصيته
، اليت أضافت أنه جيب أن يكون 12/03من النظام رقم  5على هذا يف املادة 

ة أصلية مستبعدة بالتايل إمكانية إثبات اهلوية بالنسخة القانون األساسي وثيق
   .)2(املطابقة لألصل

                                                             

يتم التأكد من  "   :املعدل واملتمم على ما يلي 05/01من القانون رقم  07من املادة  04تنص الفقرة  ـ )1(
اعتماده وبأن له  الشخص املعنوي بتقدمي قانونه األساسي وأية وثيقة تثبت تسجيله أوهوية 

    .، مرجع سابق"وجودا فعليا أثناء إثبات شخصيته

يتم التأكد من هوية الشخص املعنوي،  " : على أنه 12/03من النظام رقم  05من املادة  02تنص الفقرة  ـ )2(
النشاط غري اهلادف للربح واملنظمات األخرى، بتقدمي مبا فيها مجيع أنواع اجلمعيات ذات 

  . مرجع سابق  ،..."األصلي قانونه األساسي



 

 

222 
 

أما بالنسبة لألشخاص الذين ميثلون الشخص املعنوي فيتم التحقق من 
هويتهم بنفس الكيفية اليت يتم ا التحقق من هوية العمالء أشخاص طبيعيني، 

تعني على هؤالء املمثلني على النحو السابق بيانه أعاله، وباإلضافة إىل ذلك، ي
  .     )1(تقدمي التفويض بالسلطات املخولة هلم

أما عن عنوان الشخص املعنوي فيتم التأكد منه كذلك بنفس الكيفية اليت 
يتم ا التأكد من عنوان الشخص الطبيعي، وذلك على النحو السابق بيانه 

   .أعاله
وي تستلزم من وجتدر اإلشارة إىل أن إقامة عالقة عمل مع شخص معن

البنك حذرا ويقظة زائدة، السيما إذا كان هذا الشخص ال ميلك يف دائرة 
ومن مث ينبغي االستعالم  ،اختصاص الوكالة البنكية مقرا اجتماعيا ونشاطا معينا

حول السبب من إقدام هذا الشخص على التعامل مع هذا البنك على وجه 
التحديد، كما يتعني توخي اليقظة إزاء األشخاص املعنوية اليت متلك مقرا 
اجتماعيا يف اخلارج، إال أن التأكد من عنواا ونشاطها يكون يف غاية من 

   .الصعوبة
من مدى اتساق النشاط احلقيقي الذي ميارسه كما ينبغي أيضا التأكد 

: الشخص املعنوي مع املوضوع االجتماعي، باالستناد إىل بعض املعايري املالية 
   ....كامليزانية، املداخيل، رقم األعمال، والنشاط يف اخلارج

هذا، ويف حالة الشك، أو عدم قدرة البنك على استكمال إجراءات 
ميد عالقة العمل مع ذلك الشخص أو وقف فتح التحقق بصورة كافية يتعني جت

   . )2(احلساب له إىل حني االستعالم عن املعلومات املطلوبة منه
 

                                                             

  .املعدل واملتمم، مرجع سابق 05/01من القانون  07من املادة  07نظر نص الفقرة أ ـ )1(
  .، مرجع سابق 12/03من النظام رقم  05من املادة  05نص الفقرة :  نظر أيضاأ              

(2) -  JEREZ (Olivier) : op  cit., pp  272 - 273. 
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ط ـال يقتصر التزام البنوك بالتحقق من هوية العمالء على االعتياديني فق
أيضا هذا االلتزام ليشمل غري االعتياديني ، إمنا ميتد  ـ على النحو املتقدم بيانه ـ

   .أو العرضيني
 ،عميل دائم وعميل عرضي: فيجري تقسيم عمالء البنوك إىل نوعني

ويقصد باألول الذي تنشأ بينه وبني البنك عالقة تتصل باألنشطة واخلدمات اليت 
   .يقدمها البنك لعمالئه واليت يتوقع عند نشأا أن متتد لفترة زمنية

ب ـــالثاين فيقصد به الذي ال ميتلك حسابا لدى البنك، ويطلأما 
تنفيذ عملية ما دون أن تكون لديه نية يف إقامة عالقة مستمرة مع ذلك 

  .)1(البنك
ومن هذا املنطلق يطرح التساؤل حول إجراءات التحقق من هوية العميل 

  .؟  العرضي هل هي نفسها املقررة للتحقق من هوية العميل االعتيادي
مل مييز املشرع اجلزائري بني العميل االعتيادي وغري االعتيادي من حيث 

من  08الشروط املطلوبة للتحقق من هويتهما، حيث يستفاد من نص املادة 
املعدل واملتمم، أنه يتم إثبات شخصية الزبائن غري االعتياديني  05/01القانون رقم 

 ،حسب نفس الشروط املتعلقة بالتحقق من هوية أن كان الزبائن االعتياديني
وعلى هذا األساس، يتعني على البنك حىت وان كان  العميل الذي يتقدم أمامه 

قق من هوية العميل عميال عرضيا، التحقق من هويته بالكيفية ذاا اليت يتم التح
   .االعتيادي
  

                                                             

غسل األموال من منظور قانوين واقتصادي وإداري، أمربشن للطباعة،  : )عادل عبد العزيز(السن  ـ )1(
  .153ص ،  2008القاهرة ،
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جتدر اإلشارة هنا إىل أن بعض التشريعات املقارنة وعلى غرار التشريع 
اجلزائري تفرض على البنوك التحقق من هوية العمالء العرضيني بنفس الكيفية 

  ـ اليت يتم ا التحقق من هوية العمالء االعتياديني، غري أن هذه التشريعات
حددت احلاالت اليت يتم فيها مباشرة إجراءات  ـ على خالف التشريع اجلزائري

  .)1(هذا التحقق
فالتشريع الفرنسي مثال، يقضي بإخضاع العميل العرضي ملتطلبات 
التحقق من اهلوية إذا كانت قيمة العملية املطلوب من البنك تنفيذها تتجاوز احلد 

باإلضافة إىل ذلك،  )2(أورو 15.000األقصى املنصوص عليه يف القانون وهو 
حدد حاالت أخرى تستدعي من البنك إجراء التحقيق من هوية هذا العميل 

إذا اشتبه البنك من أن العملية اليت يطلبها العميل العرضي ميكن أن  .  :بغض النظر عن قيمة العملية املراد حتقيقها وذلك يف احلاالت التالية
ا كانت العملية اليت يطلبها العميل العرضي تتعلق بتحويل أموال أو إذ.   .تساهم يف تبييض أموال

  .أية خدمة حلفظ األصول بغض النظر عن حجم املبالغ املعنية
 
 
 

                                                             
(1) -  Voir : Art L. 561/5 du Code Monétaire et Financier Français, Didier MARTIN 

(Commenté sous la direction de), Code Monétaire et Financier, 
LEXIS NEXIS, Paris, 2012, p 725. 

(2) -  Voir : Art R. 561/10, ibid., p  1219.  

ون ــغري أن بعض الفقه الفرنسي يؤكد يف هذا الصدد أنه ينبغي على البنك أن يك               
د ــعمليات متفرقة قيمة الواحدة منها ال تتجاوز احل يقظا من قيام الشخص ذاته بعدة

أورو الذي  15.000املطلوب من أجل اإلفالت من املراقبة والتحقق من اهلوية، وعليه فإن املبلغ 
يستدعي القيام بإجراءات التحقق ال يعين عملية واحدة فقط وإمنا جمموع العمليات اليت يقوم ا 

  .العميل
          Voir : JEREZ (Olivier) : op  cit., p  271.   
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قد يتقدم العميل أمام البنك الجناز عملية حلساب ولفائدة شخص أو 
، ومن مث، )1(هو إال وسيط يعمل حلساب الغريأشخاص آخرين مبعىن أنه ما 

يتعني إلزام البنك بالتحقق من هوية املستفيد احلقيقي من العملية املطلوب منه 
   .حتقيقها

أكدت جمموعة العمل املايل يف التوصيات األربعني على أمهية فرض هذا 
هوية االلتزام فنصت على إلزام املؤسسات املالية، ومنها البنوك، بالتحقق من 

املستفيد احلقيقي وحثتها على اختاذ تدابري معقولة للتحقق من هذه اهلوية حىت 
  .             )2(يكون هلا معرفة كافية عنه

ومن هنا، وحىت تستطيع البنوك الوفاء ذا االلتزام فإنه تعني حتديد وبدقة 
   ".املستفيد احلقيقي"املقصود بعبارة 

قبل تعديله، خاليا من أي حتديد هلذه  05/01لقد جاء القانون رقم 
العبارة، وحىت أنه مل يستعملها يف منت نصوصه لكن مع ذلك، يستنتج من 

منه،  09أحكامه أنه فرض هذا االلتزام على البنوك، وهو ما يتضح من نص املادة 
يف حالة عدم تأكد البنوك واملؤسسات املالية  : " اليت نصت على أنه
ملشاة األخرى، من أن الزبون يتصرف حلسابه اخلاص، واملؤسسات املالية ا

يتعني عليها أن تستعلم بكل الطرق القانونية من هوية اآلمر بالعملية احلقيقي 
  ." أو الذي يتم التصرف حلسابه

                                                             

املسؤولية اجلنائية عن غسل األموال، دراسة مقارنة بني القانون  : )حسني صاحل مصطفى(عبد اجلواد  ـ )1(
والشريعة اإلسالمية، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، 

  . 352  ص ، 2007جامعة حلوان، 

واليت أصبحت نص التوصية رقم  2003من التوصيات األربعني احملدثة عام  05راجع نص التوصية رقم  ـ )2(
 .2012  من التوصيات احملدثة عام 10

          - GAFI, Les quarante recommandations… 2003, op  cit., p  05 .  
          - GAFI, Normes internationales … Les recommandations…2012, op  cit., p 14. 
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" املستفيد احلقيقي" يتضح من هذا النصان املشرع قد عرب عن فكرة 
  .  "لذي يتم التصرف حلسابها" ، و " األمر احلقيقي للعملية "مبصطلح هذا، 

من القانون ذاته، يتبني أن املشرع يستعمل  07وبالرجوع إىل نص املادة 
، وهو املنحى )1(للداللة على الفكرة ذاا" أصحاب األموال احلقيقيني"عبارة 

من  04مبوجب نص الفقرة  05/05الذي سار عليه املنظم البنكي يف النظام رقم 
  .  "أصحاب األموال احلقيقيني "منه دومنا حتديد ملاهية  05املادة 

وهكذا، ويف ظل غياب أي حتديد قانوين للمستفيد احلقيقي، عمد 
إثر تعديله  05/01املشرع إىل إدراج هذا التحديد ضمن أحكام القانون رقم 

  . 12/02وتتميمه مبوجب األمر رقم 
، "املستفيد احلقيقي"وقد أورد هذا األمر تعريفا دقيقا للمقصود بـ 

، اليت تضمنت حتديدات )2(من القانون املذكور 04بتعديله وتتميمه لنص املادة 
   .قانونية موعة من املصطلحات

الشخص أو األشخاص الطبيعيون الذين ميلكون : فاملستفيد احلقيقي هو
أو الشخص الذي تتم / أو ميارسون سيطرة فعلية يف النهاية على الزبون و

العمليات نيابة عنه، كما يتضمن أيضا األشخاص الذين ميارسون سيطرة فعلية 
  .ائية على شخص معنوي

املذكورة  ـ 09باإلضافة إىل ذلك، تضمن هذا اآلمر تعديال لنص املادة 
، "املستفيد احلقيقي"من القانون ذاته، ليشتمل وبصراحة على عبارة  ـأعاله 

  : حيث أصبح كما يلي
                                                             

يتعني على الوكالء واملستخدمني  "   :على ما يلي 05/01من القانون رقم  07من املادة  07تنص الفقرة  ـ )1(
بالسلطات  الذين يعملون حلساب الغري أن يقدموا، فضال عن الوثائق املذكورة أعاله، التفويض

  . "  اليت تثبت شخصية وعنوان أصحاب األموال احلقيقينيباإلضافة إىل الوثائق  املخولة هلم
، مرجع 05/01من القانون رقم  04اليت عدلت ومتمت املادة  12/02من األمر رقم  02املادة :  نظرأ ـ )2(

  .سابق
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دم تأكد اخلاضعني من تصرف الزبون حلسابه اخلاص، يف حالة ع" 
يتعني عليهم االستعالم بكل الطرق القانونية عن هوية املستفيد احلقيقي أو 

  ."اآلمر احلقيقي بالعملية
ميكن التوصل  ـ 09واملادة  04املادة  ـباستقراء النصني املذكورين أعاله 

إىل القول أن البنوك ملزمة باختاذ تدابري للتحقق من هوية املستفيد احلقيقي، 
وذلك باالستعالم عنها بكل الطرق القانونية، حىت يتسىن هلا حتديد الشخص أو 
األشخاص الطبيعيون الذين ميلكون أو ميارسون سيطرة فعلية على الزبون أو 

   .يابة عنهحتديد الشخص الذي تتم العمليات ن
لكن على الرغم من هذا، يبقى القانون اجلزائري يكتنفه القصور فيما 
يتعلق بالتدابري املتعلقة بالتحقق من هوية املستفيد احلقيقي، وذلك مبقارنة ما جاء 
فيه من أحكام فيما يتعلق هذا االلتزام مع ما تتطلبه توصيات جمموعة العمل املايل 

   .يف هذا اخلصوص
نون اجلزائري البنوك باختاذ إجراءات التحقق من هوية املستفيد فيلزم القا

احلقيقي يف حالة الشك وعدم التأكد من أن العميل يتصرف حلسابه اخلاص، 
مبعىن إذا ساورها الشك من أن العميل يتصرف نيابة عن شخص آخر، وهو ما 

دم تأكد يف حالة ع "املذكورة  09يظهر من خالل العبارة الواردة يف نص املادة 
مع أنه كان من املفروض أن يلزم البنوك باالستعالم عن هوية . ،..." اخلاضعني

املستفيد احلقيقي يف مواجهة مجيع العمالء دون أي استثناء، أي أن يطلب منها 
التعرف على املستفيد احلقيقي وبالتحقق مما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن 

، موعة العمل املايل يف توصيااشخص آخر، بشكل مطلق، كما تتطلبه جم
  .)1(وكذلك جلنة بازل

                                                             

  .جلنة بازل و الرقابة على البنوك، مرجع سابق:  حازم الببالوي/أمقالة : أنظر ـ )1(
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ينبغي حتديد هوية املستفيد احلقيقي، واختاذ تدابري معقولة للتحقق  " ...
من هويته، على حنو تكون معه املؤسسة املالية مطمئنة إىل أا تعرف املستفيد 

ينبغي أن وفيما يتعلق باألشخاص االعتبارية والترتيبات القانونية،  .احلقيقي
  ....." )1(يتضمن ذلك فهم املؤسسات املالية هليكل امللكية والسيطرة للعميل

وهو ما يعين أنه يتعني على البنك عندما يتقدم أي عميل أمامه الجناز 
عملية ما، أن يبادر إىل التحقق إذا كان العميل يتصرف حلسابه أو حلساب 

ه يتصرف حلساب شخص شخص آخر عن طريق سؤال العميل، فإذا تبني له أن
آخر جيب على البنك اختاذ تدابري للتحقق من هوية املستفيد احلقيقي وذلك باختاذ 
خطوات معقولة للحصول على بيانات كافية، فضال عن التحقق من هوية 

  .الشخص الذي يتقدم أمامه
 

 

حدد املشرع اجلزائري وقت إجراء البنوك للتحقق من هوية العمالء وهو 
املعدل واملتمم  05/01من القانون رقم  07من املادة  01ما يستفاد من نص الفقرة 

جيب على اخلاضعني أن يتأكدوا من موضوع وطبيعة  " : اليت تنص على أن
حساب أو دفتر،  النشاط وهوية زبائنهم وعناوينهم، كل فيما خيصه، قبل فتح

أو حفظ سندات أو قيم أو إيصاالت، أو تأجري صندوق أو القيام بأي عملية 
  . " يأو ربط أي عالقة عمل أخر

وقد أكد املنظم البنكي، كذلك، على وقت التحقق من هوية العمالء من 
يتم إجراء : " على النحو األيت 12/03من النظام رقم  04خالل نص املادة 
  ...."  الزبائن عند إقامة عالقة التعامل التعرف على هوية

                                                             
(1) -  Voir  :  Recommandation 05, GAFI, Les quarante recommandations… 2003, op  cit., 

p  05 .  
                    Voir aussi Recommandation 10, GAFI, Normes internationales  Les 

recommandations… 2012, op  cit.p  14. 



 

 

229 
 

التشريعي والتنظيمي، تكون  ،وبذلك ومن خالل النصني السالفني الذكر
إقامة عالقة "البنوك اخلاضعة للقانون اجلزائري مطالبة بإجراء عملية التحقق عند 

، )2(، وهو على خالف ما تسمح به توصيات جمموعة العمل املايل")1(العمل
قبل أو أثناء إقامة  "للبنوك القيام بعملية التحقق من هوية العمالء حيث ميكن 

  ".  عالقة العمل أو تنفيذ العمليات للعمالء العرضيني
بل وأكثر من ذلك، تسمح هذه التوصيات للبنوك باستكمال عملية 

  : )3(التحقق فيوقت الحق إلقامة عالقة التعامل ولكن بشرط
   .كن عمليا عقب إقامة العالقةأن حيدث هذا يف أسرع وقت مم ـ 

                                                             

ص ــينما دام أن ن املذكور أعاله، على العمالء االعتياديني و غري االعتيادي 07يسري نص املادة  ـ )1(
من القانون ذاته قد أخضع هذه الفئة الثانية من العمالء لنفس األحكام، حبيث  08املادة 

يتم إثبات شخصية الزبائن غري االعتياديني حسب  "   :جاء النص على النحو التايل
    ." أعاله 07ادة الشروط املنصوص عليها يف امل

  . معدل ومتمم، مرجع سابق 05/01قانون  ـ                      

من التوصيات احملدثة عام  10، أو التوصية اليت تقابلها 2003من التوصيات احملدثة عام  05سواء التوصية  ـ )2(
 :أنظر.  2012

      - Recommandation 05, GAFI, Les quarante recommandations… 2003, op  cit, p 05 .  
      - Recommandation 10, GAFI, Normes internationales  Les recommandations… 

2012, op  cit, p 14. 
   :من أمثلة الظروف اليت قد يكون من الضروري فيها عدم مقاطعة سري العمل الطبيعي ما يلي ـ )3(

 .اليت ال تتم وجها لوجهعالقة العمل  ـ             
العمليات يف األوراق املالية، حيث قد يطلب من الشركات وجهات الوساطة يف صناعة  ـ             

األوراق املالية إجراء عمليات بسرعة كبرية وفقا لظروف السوق يف الوقت الذي يتصل فيه 
  .ن اهلويةالعميل ا، وقد يكون إمتام العملية مطلوبا قبل استكمال التحقق م

  .نشاط التأمني على احلياة  ـ 
وميكن أن يتم ذلك بعد إقامة . فيما يتعلق بتحديد املستفيد من وثيقة التأمني والتحقق من هويته ـ               

عالقة العمل مع صاحب وثيقة التأمني، غري أنه يف كل تلك احلاالت ينبغي أن يتم التعرف 
ع أو الوقت الذي ينوي فيه املستفيد ممارسة حقوقه املكتسبة والتحقق قبل أو أثناء وقت الدف

   .مبوجب الوثيقة
، مرجع ...جمموعة العمل املايل ملكافحة غسل األموال، منهجية تقييم االلتزام   - :راجع يف هذا              

  .20 ص سابق، 
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   .أن يكون ضروريا لعدم مقاطعة سري العمل الطبيعي ـ
   .السيطرة على خماطر تبييض األموال بفعالية ـ

وعليه، يظهر أن توصيات جمموعة العمل املايل تسمح بنوع من املرونة 
اجلزائري يف تطبيق إجراءات التحقق من هوية العمالء، يف حني ال يسمح القانون 

للبنوك بتلك املرونة، فال ميكنها التعامل مع العمالء قبل استكمال عملية التحقق 
   .من اهلوية

وباإلضافة إىل ما سبق، تكون البنوك ملزمة باليقظة املستمرة طيلة عالقة 
من  04 مكرر 10العمل اليت تربطها بالعميل، هذا ما يستفاد من نص املادة 

يلزم اخلاضعون : "  املعدل واملتمم واليت تنص على أنه 05/01القانون رقم 
بواجب اليقظة طيلة مدة عالقة األعمال ويراقبون بدقة العمليات املنجزة 

    ". للتأكد من مطابقتها للمعلومات اليت حيوزوا حول زبائنهم
جتدر اإلشارة إىل أن هذا النص قد أ درج ضمن أحكام القانون املذكور 

تشريعي أو  ،، فلم يكن يف اجلزائر أي نص قانوين12/02قم مبوجب األمر ر
تنظيمي، يفرض على البنوك هذا االلتزام، وقد أشار فريق اخلرباء موعة العمل 
املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا الذي توىل تقييم درجة التزام اجلزائر 

ب من السلطات إىل هذا القصور، وطال ـ 2010عام  ـبالتوصيات األربعني 
اجلزائرية بضرورة سد مثل هذه الثغرة قصد الوفاء مبتطلبات توصيات جمموعة 

  .)1(العمل املايل املذكورة اليت تفرض هذا االلتزام
املذكور أعاله، يتعني على البنوك  04 مكرر 10هذا وإعماال لنص املادة 

القيام بتدقيق املعامالت اليت تتم طوال فترة قيام العالقة لضمان اتساق املعامالت 
اليت يتم إجراؤها مع ما تعرفه عن العمالء ومنط نشاطهم واملخاطر اليت يتعرضون 

   .هلا مبا يف ذلك، مصدر األموال
                                                             

جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، تقرير التقييم املشترك عن مكافحة غسل  ـ )1(
  .67، ص 2010األموال ومتويل اإلرهاب يف اجلزائر، ديسمرب 
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ا عن العمالء كاملة، يتعني وقصد التأكد من أن املعطيات املتوفرة لديه
عليها القيام سنويا بتحيينها أو على األقل عند كل معاملة مهمة أو تعديل 
جوهري يف املعايري اخلاصة بالتزويد بالوثائق املتعلقة بالزبائن أو يف منهج تسيري 

   .احلساب
أما إذا تبني هلا يف وقت ما بأنه ال يتوفر لديها معلومات كافية خبصوص 

عني عليها اختاذ إلجراءات الالزمة يف أقرب اآلجال للحصول على مجيع زبون يت
  .)1(املعلومات الضرورية

السابق  ـجتدر اإلشارة يف األخري إىل أن خمتلف تدابري اليقظة الواجبة 
املطلوب من البنك تطبيقها للتحقق من هوية عمالئه، قد ال تكون كافية  ـ بياا

خماطر تبييض األموال مرتفعة، مما يستوجب منه يف بعض احلاالت حيث تكون 
 .)2(إعمال تدابري إضافية مبعىن التشدد يف تدابري اليقظة الواجبة

 
 

مل يكتفي املشرع بإلزام البنوك التحقق من هوية العمالء على النحو 
يقظة صارمة إزاء بعض املتقدم بيانه فقط، بل أيضا على ضرورة التحلي ب
، وأيضا )الفقرة األوىل( العمليات الكتشاف إمكانية ارتباطها بتبييض األموال

  .)الفقرة الثانية(على يقظة مشددة إزاء فئة معينة من العمالء 
 

 

تستوجب بعض العمليات نظرا للطابع اخلاص الذي تتسم به، عناية 
، وكذا )أوال( وهي العمليات ذات الطابع غري االعتيادي ،خاصة من البنوك

  .)ثانيا(عمليات التحويل االلكتروين 
                                                             

  . ، مرجع سابق12/03من النظام رقم  06نص املادة :  نظرأ ـ )1(

  .مرجع سابق : )بديعة(شايفة / دمقال :  أنظر ـ )2(
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إذا متت "  :املعدل واملتمم، على أنه  05/01من القانون  10 تنص املادة
عادية أو غري مربرة أو تبدو أا ال تستند  ظروف من التعقيد غري عملية ما يف

إىل حمل مشروع أو يف احلاالت اليت يفوق مبلغ العملية  إىل مربر اقتصادي أو
حدا يتم حتديده عن طريق التنظيم، يتعني على اخلاضعني أن يولوها عناية 
خاصة واالستعالم عن مصدر األموال ووجهتها وكذا حمل العملية وهوية 

   .قتصادينياملتعاملني اال
من  22إىل  15حيرر تقرير سري وحيفظ دون اخلالل بتطبيق املواد من 

زم ـمل ـ كغريه من اخلاضعني ـالبني من النص أن البنك  )1( "هذا القانون
بإبالء عناية خاصة للعمليات اليت تنطوي على املواصفات املذكورة يف املادة، 
وحىت يتسىن له الوفاء ذا االلتزام ينبغي أن يكون قادرا على حتديد تلك 

  .) 02(، ليتخذ اإلجراءات املالئمة حياهلا)01(العمليات 
1 

من املادة املذكورة أعاله، حدد املشرع العمليات  01مبوجب نص الفقرة 
   :اليت تتطلب عناية خاصة وهي

                                                             

املعدل واملتمم، قد صدر  05/01جدير بالتذكري إىل أن هذا النص وعلى غرار بقية أحكام القانون رقم  ـ )1(
استجابة للمعايري الدولية اليت تضمنتها توصيات جمموعة العمل املايل، وحتديدا التوصيات احملدثة 

  : منها على أنه 11فلقد نصت التوصية رقم  ،2003عام 
               " Les institutions financières devraient apporter une attention particulière à toutes 

les opérations complexes, d’un montant anormalement élevé et à tous les types 
inhabituels de transactions, lorsqu’elles n’ont pas d’objet économique ou licite 
apparent. Le contexte et l’objet de telles opérations devraient être examinés, dans la 
mesure du possible ; les résultats de cet examen devraient être établis par écrit, et être 
mis à disposition des autorités compétentes et des commissaires aux comptes ". 

               GAFI, Les quarante recommandations… 2003, op  cit., p 07.  
غري أنه يشار إىل أن هذه التوصية قد مت إلغاؤها، ومل تتضمن توصيات جمموعة العمل                    

 . توصية مماثلة  2012املايل احملدثة عام 
          - Voir: GAFI, Normes internationales … Les recommandations…2012,op  cit. 
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  .العمليات اليت تتم يف ظروف غري عادية ومعقدة ـ
   .العمليات اليت ال تستند إىل مربر اقتصادي أو إىل حمل مشروع ـ
يالحظ أن هذا التحديد  .العمليات اليت يكون مبلغها يفوق حدا معينا ـ

والذي )1(الغموض وعدم الوضوح، فماعدا مؤشر مبلغ العمليةيكتنفه 
                                                             

قبل تعديله، مل ينص على مبلغ العملية  05/01من القانون رقم  10ينبغي اإلشارة هنا إىل أن نص املادة  ـ )1(
  . كمؤشر على الطابع غري االعتيادي لعملية ما

 02 /12، بل أن تعديل النص مبوجب األمر رقم ـ املذكورة أعاله 11تستوجبه التوصية رقم  كما ـ
أو يف احلاالت اليت يفوق مبلغ العملية حدا يتم حتديده  : "...هو من مسح بإدراج العبارة التالية 

   .، مرجع سابق..."،عن طريق التنظيم
قد أشار إىل أن مبلغ العملية سيتم حتديده عن طريق التنظيم مبا يفيد أنه  املشرعيالحظ أيضا، أن  ـ

ال يوجد تنظيم معمول به يف هذا الشأن فحني أن  ـ 2012عام  ـإىل غاية صدور هذا النص 
السابق الذكر إىل أن املبلغ  13/03من النظام رقم  10املنظم البنكي قد أشار من خالل نص املادة 

املؤرخ يف  15/06، اال أنه تدارك األمر من خالل القانون رقم  حمدد مبوجب التنظيم املعمول به
املؤرخ  01/ 05يعدل ويتمم القانون رقم  2015فرباير سنة  15املوافق  1436عام   ربيع الثاين 25
  . 2005فرباير سنة   06املوافق  1425يف ذي احلجة عام  27يف 

إىل تأشريات هذا النص التنظيمي، تبني أن التنظيم املقصود به هو املرسوم التنفيذي  بالرجوع ـ
الذي حيدد احلد املطبق على عمليات الدفع اليت جيب أن تتم بوسائل الدفع وعن  181 10/رقم

   .دج 500.000طريق القنوات البنكية واملالية وقد حدد قيمة املبلغ بـ 
عقب صدور القانون  2005اإلشارة هنا إىل أن قيمة هذا املبلغ قد سبق حتديدها عام  تفوتوال  ـ

دج ويعتقد أنه لضآلة قيمة املبلغ قد مت إلغاء املرسوم الذي تضمن هذا  50.000، بـ 05/01رقم 
   .التحديد يوما واحدا قبل بدء سريانه

الذي حيدد احلد املطبق على عمليات  2015نوفمرب  14املؤرخ يف  05/442املرسوم التنفيذي رقم  .   :راجع يف كل ما تقدم النصوص التالية ـ
، عدد .ج. ج. ر. ل الدفع وعن طريق القنوات البنكية واملالية، جالدفع اليت جيب أن تتم بوسائ

، يتضمن إلغاء أحكام املرسوم التنفيذي 2006أوت  30مؤرخ يف  06/289مرسوم تنفيذي رقم  .  . 2005أوت  20، صادر بتاريخ 75
الذي حيدد احلد املطبق على عمليات الدفع اليت جيب  2005نوفمرب  14املؤرخ يف  05/442رقم 

، صادر 53، عدد .ج. ج. ر. أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية واملالية، ج
، الذي حيدد احلد املطبق على عمليات 2010جويلية  13مؤرخ يف  10/181مرسوم تنفيذي رقم  .  . 2006أوت  30بتاريخ 

، عدد .ج. ج. ر. بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية واملالية، جالدفع اليت جيب أن تتم 
  .2010جويلية  14، صادر بتاريخ 43
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من السهل على البنك االعتماد عليه للوقوف على الطابع غري 
فإن تقدير الظروف غري العادية واملعقدة لعملية،  ،االعتيادي لعملية ما

أو عدم استنادها إىل مربر اقتصادي أو حمل مشروع هو أمر دقيق 
علومات اليت يتوافر عليها البنك حول وصعب، ألنه يستند إىل امل

العميل، واليت تستوجب معرفة جيدة من قبله بالعمالء وهذا أمر يف 
  .غاية الصعوبة

قصد تذليل تلك الصعاب، ومساعدة البنك على النظر بعني احلذر  ـ
واالعتبار لبعض العمليات ذات الطابع غري االعتيادي، ليصل إىل إما 

عمد املنظم البنكي إىل  ،األموال أو إىل مشروعيتهاارتباطها بتبييض 
وضع بعض املؤشرات الدالة على هذه العمليات وذلك مبوجب نص 

12/02من النظام رقم  10املادة 
)1( .   

باستقراء فحوى هذا النص التنظيمي، يتبني أن املنظم البنكي مل يتمكن 
ذات الطابع غري  من إزالة الغموض الذي اكتنف التحديد القانوين للعمليات

فاملؤشرات اليت وضعها لتدل على  ،االعتيادي، بل زاده غموضا والتباسا
أو كما يسميها النص بالنشاطات ذات الطابع غري  ـالعمليات غري االعتيادية 

هي ذاا مؤشرات االشتباه يف مدى انطواء عملية ما على شبهة  ـاالعتيادي 
   .إخطار بالشبهةتبييض األموال، واليت تستوجب بالتايل 

                                                             

أن تتوفر على أنظمة مراقبة العمليات، تسمح بالنسبة ...يتعني على املصارف: "  اليت تنص على أنه ـ )1(
تغطي أنواع العمليات  .فيها جلميع احلسابات، بإبراز النشاطات ذات الطابع غري اعتيادي أو مشتبه
اليت ال تبدو أا تستند  - : اليت جيب أن تكون حمل اهتمام خاص، على اخلصوص العمليات التالية

   .إىل مربر اقتصادي أو جتاري ممكن إدراكه
   .اليت متثل حركات رؤوس األموال بشكل مفرط باملقارنة مع رصيد احلساب ـ
   .اليت تتعلق مببالغ، السيما نقدية ليس هلا عالقة مع العمليات العادية أو احملتملة للزبون ـ
   .املعقدة بشكل غري عادي أو غري مربر ـ
  .، مرجع سابق...."اليت تفوق، عند االقتضاء، السقف احملدد بالتنظيم املعمول به ـ
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ويستفاد من النص كذلك، أن خمتلف أنواع العمليات اليت أشار إليها 
املنظم هي أمثلة عن العمليات اليت ينبغي أن تكون حمل اهتمام خاص من قبل 

   .البنك، واليت تستوجب بالتايل من قبله القيام ببعض التدابري
2 

تتمثل التدابري اليت يتعني على البنك اختاذها يف حالة ما إذا كانت العملية 
   :املطلوب منه اجنازها ذات طابع غري اعتيادي فيما يلي

 

السالفة الذكر،  05/01من القانون رقم  10من املادة  01وفقا لنص الفقرة 
يتعني على اخلاضعني أن يولوها عناية خاصة ، : "...اليت تنص على ما يلي

واالستعالم عن مصدر األموال ووجهتها وكذا حمل العملية وهوية املتعاملني 
يتبني أنه عندما يكون البنك بصدد عملية تنطوي على إحدى  ،.."االقتصاديني

ري اعتيادي، جيب عليه إبالئها عناية املؤشرات الدالة على أا ذات طابع غ
خاصة، وبالتايل االستعالم من العميل عن هذه العملية ملعرفة مصدر األموال 

   .وغايتها، والغرض منها، وكذلك عن هوية اجلهة املستفيدة منها
وبناء على اإلجابات املقدمة قد يشتبه البنك يف أن األمر يتعلق بعملية 

   .أن العملية ال ارتباط هلا بذلك تبييض أموال وقد يتوصل إىل
 

حيرر تقرير سري وحيفظ دون  "من املادة ذاا،  02بتحليل نص الفقرة 
ميكن التوصل إىل أن  ،"من هذا القانون 22إىل  15اخلالل بتطبيق املواد من 

البنك بعد انتهائه من فحص العملية ذات الطابع غري االعتيادي، يقوم بتحرير 
   .تقرير سري بشأا وحيفظه

لكن إذا اكتشف انطواء العملية على شبهة تبييض أموال فإنه يتوىل، 
فضال عن ذلك، القيام باإلخطار بالشبهة عنها إىل خلية معاجلة االستعالم املايل، 
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إىل  15اإلحالة الواردة يف النص إىل تطبيق املواد من  ذا ما ميكن فهمه من خالله
   . )1(من القانون 22

وجتدر اإلشارة هنا، أن اللجنة املصرفية باعتبارها اجلهاز املكلف برقابة 
البنوك، وعند قيامها بالرقابة يف عني املكان، وحدث أن اكتشفت انطواء عملية 

املتعلقة بالعمليات ذات الطابع غري االعتيادي فإا تتحرى من ما للمواصفات 
البنك املعين ذه العملية عن وجود التقرير السري احملفوظ، املتعلق ذه العمليات 
وتطلب اإلطالع عليه، وإذا اكتشفت أن البنك ال يتوفر على هذا التقرير تباشر 

   . )2(ال بواجب قانوينإجراء تأديبيا ضده على اعتبار أن ذلك يعترب إخال
 

 

قد سبق بيان يف موضع آخر من هذه الدراسة، االجتاه املتزايد ملبيضي 
األموال يف استغالل التحويالت االلكترونية يف عمليات تبييض األموال، وذلك 

التحويالت، واليت ميكن معها نظرا لدقة وتعقيد الوسائل اليت تستخدم يف هذه 
األموال، ومن مث إخفاء ومتويه مصدرها  إخفاء اهلوية احلقيقية ألصحاب

لذلك، اهتمت جمموعة العمل املايل يف توصياا حث البلدان بإلزام . اإلجرامي
املؤسسات املالية لديها بضرورة إعمال تدابري مشددة إزاء هذا النوع من 

   .وهو ما عملت اجلزائر على الوفاء به ، )3(العمليات

                                                             

  ما بعدهاو 235 ص الحقا، :  أنظر. فيما يتعلق بتحليل هذه املواد، ومن مث االلتزام باإلخطار بالشبهة ـ )1(
  . من هذا البحث

  . املعدل واملتمم، مرجع سابق 05/01من القانون رقم  12املادة  أنظر ـ )2(
(3) -  Voir : 

- Recommandation spéciale VII. GAFI, Normes du Gafi : Les XI 
recommandations spéciales, 22 octobre 2004, p  03. 

       http://www. fatf-gafi.org/  
- Recommandation 16. GAFI, Normes internationales…Les recommandations… 

2012, op  cit., p 17. 



 

 

237 
 

املعدل واملتمم، مل يتضمن النص  05/01فعلى الرغم من أن القانون رقم 
05/05على هذا االلتزام، لكن أقره النظام رقم 

، امللغى، وأكد عليه النظام رقم )1(
   .، الساري املفعول12/03

املصارف يتعني على "  :من هذا األخري على أنه 17تنص املادة 
واملؤسسات املالية واملصاحل املالية لربيد اجلزائر يف إطار التحويالت 

  ) إخل ...SWIFT, ARTS, ATCI(االلكترونية مهما كانت الوسيلة املستعملة  
أو وضع األموال حتت التصرف أن تسهر على التحقق بدقة من هوية األمر /و

  ."  بالعملية واملستفيد باإلضافة إىل عنوانيهما
11/08وباإلضافة إىل هذا تضمن النظام رقم 

اإلشارة إىل هذا االلتزام  )2(
جيب على "  :منه على النحو التايل 29من املادة ) ج(مبوجب نص الفقرة 

السهر على التحديد الدقيق هلوية اآلمر بالعملية و املستفيد من  ـ ج...البنوك
مهما كانت الوسيلة ، التحويالت اإللكترونية باإلضافة إىل عنوانيهما

  ."املستعملة
يكرس كال النصني التزاما على عاتق البنوك بضرورة إبالء عمليات 
التحويل االلكتروين عناية خاصة، حىت يتسىن هلا التحديد الدقيق هلوية األمر 

  .بالعملية واملستفيد منها ومن عنوانيهما
 

ق البنوك وغريها من املؤسسات املالية، تصنيف عمالئها يقع على عات
بالنظر إىل خماطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، لتتوصل إىل طبيعة اإلجراءات 

                                                             

  .، مرجع سابق05/05من النظام رقم  16املادة : أنظر ـ )1(

. ر. ، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية، ج2011نوفمرب  28مؤرخ يف  11/08نظام رقم  ـ )2(
  .2012أوت  29، صادر بتاريخ 47، عدد .ج. ج
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، ففضال عن إجراءات اليقظة العادية )1(اليت يتعني عليها اختاذها يف مواجهتهم
املطلوبة إزاء العمالء العاديني، جيب تطبيق إجراءات إضافية جتاه فئة العمالء ذوي 

، وكذلك فيما يتعلق )1(املخاطر املرتفعة، كاألشخاص السياسيون ممثلو املخاطر 
  . ) 2(بالبنوك املراسلة 

1 

من فئات العمالء ذوي  )2(األشخاص السياسيون ممثلو املخاطريعترب 
  . املخاطر املرتفعة خاصة فيما يتعلق بتبييض األموال

حيث من احملتمل تعرض البنك إىل خماطر متس السمعة أو إىل خماطر 
السيما املنتمون منهم إىل  قانونية عندما يربط عالقات عمل مع هؤالء األشخاص

  .)3(م الفساددول تنتشر فيها جرائ
فاملنصب الذي يشغله هذا العميل قد يستغل من قبله أو من قبل أحد 
أعضاء عائلته أو شركائه املقربني يف احلصول على أموال غري مشروعة، السيما 

  . )4(الناجتة عن جرائم الفساد ومن مث القيام بتبييضها عرب القنوات البنكية

                                                             

البنوك واملؤسسات  جيب على، ..."  :على ما يلي 11/08من النظام رقم  29من املادة ) أ(تنص الفقرة  ـ )1(
   :املالية، وعلى اخلصوص

ولتحقيق ذلك، تقوم . ضمان معرفة زبائنها والعمليات اليت يقوم ونبها، بشكل صارم ـأ              
  : ... واملؤسسات املالية بإعداد معايري داخلية حتدد السيما البنوك

 .ويل اإلرهابتصنيف زبائنها بالنظر إىل خماطر تبييض األموال ومت ـ
املخاطر املرتبطة مبختلف أصناف الزبائن،  طبيعة التدابري اليت جيب اختاذها على أساس ـ 

  .، مرجع سابق " وحركة األرصدة والعمليات

  .األشخاص املعرضني سياسيا: تطلق عليهم أيضا عبارة ـ )2(

جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، األشخاص السياسيون ممثلو املخاطر يف جمال  ـ )3(
   .وما بعدها 04 ص ، 2008نوفمرب  11مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ، 

        http://www.menafatf.org/ 
   :نظر أيضاأ ،املرجع نفسه ـ )4(

         D’ESTAINTOT  (Raoul)  :  Décryptage et enjeux de la 3éme directive, op  cit., p  29. 



 

 

239 
 

مع اية سنوات "  املخاطراألشخاص السياسيون ممثلو " ظهرت عبارة 
رئيس نيجرييا  Sani ABACHA التسعينيات من القرن املاضي، بصدد قضية

السابق، الذي توىل برفقة أعضاء من عائلته واحمليطني به ب املوارد املالية لبالده، 
ووضعها حلسابه يف حسابات بنكية يف كل من سويسرا واململكة املتحدة، ولقد 

   . )1(األموال بناء على طلب تقدمت به السلطات النيجرييةمت جتميد هذه 
عن جلنة  2001ومن أجل تفادي تكرار مثل هذه احلاالت صدرت يف عام 

بازل للرقابة البنكية وثيقة حول واجب العناية املفروض على البنوك جتاه 
، اليت حددت فئات األشخاص السياسيني ممثلي املخاطر وطالبت )2(الزبائن
   .بوجوب إعمال تدابري العناية املشددة جتاه هذه الفئةالبنوك 

هذه الوثيقة اليت استأنست ا جمموعة العمل املايل بصدد حتديث وتعديل 
، لتضع معيارا دوليا يلزم املؤسسات 2003التوصيات األربعني الصادرة عنها عام 

السياسيني  املالية، منها البنوك، بوجوب تطبيق تدابري إضافية إزاء فئة األشخاص
   . )3(ممثلي املخاطر فضال عن تدابري العناية املطلوبة إزاء العمالء العاديني

إن مسألة حتديد ما إذا كان العميل شخصا سياسيا ممثال للمخاطر هي يف 
األشخاص السياسيون " غاية من الصعوبة، نظرا للغموض الذي يكتنف عبارة 

                                                             

     .DELORME (Maxence) :  op  cit., p  07                                      :عن النق ـ )1(
(2) -  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Devoir de diligence …, op  cit 
(3) -  Recommandation 6 : " Les institutions financières devraient, s’agissant de personnes 

politiquement exposées, mettre en œuvre les mesures de vigilance normales, et en 
outre :  

a :  disposer de systèmes de gestion des risques adéquats afin de déterminer si le 
client est une personne politiquement exposée.  

b : obtenir l’autorisation de la haute direction avant de nouer une relation d’affaires 
avec de tels clients.  

c : prendre toutes mesures raisonnables pour identifier l’origine du patrimoine et 
l’origine des fonds. 

d : assurer une surveillance renforcée et continue de la relation d’affaires. ", GAFI, 
Les quarante recommandations… 2003, op  cit., p 06. 
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لعمل املايل إىل إيراد تعريف هلا يف ذاا، لذلك عمدت جمموعة ا" ممثلو املخاطر
، وحثت البلدان على سن )1(قائمة املصطلحات املرفقة بالتوصيات األربعني

قوانني وأنظمة تكرس هذا املعيار الدويل وحتدد أيضا مبوجبها ماهية األشخاص 
  .)2(السياسيني ممثلي املخاطر

وعلى هذا األساس، كان يتعني على اجلزائر االمتثال هلذا املعيار الدويل 
، إال أن هذا األخري جاء خاليا من أية 05/01القائم عند صدور القانون رقم 

إشارة إىل ضرورة تطبيق تدابري العناية املشددة إزاء هذه الفئة من العمالء، ومن 
  . مواجهتهامث مل يلزم البنوك بتطبيق تدابري إضافية يف 

األمر الذي جعل فريق التقييم املشترك موعة العمل املايل للشرق 
األوسط ومشال أفريقيا، يعترب اجلزائر غري ملتزمة ذا املعيار الدويل، وقد حثها 
على ضرورة وضع قواعد ملزمة لتكريسه مع وضع توضيحات وحتديدات قانونية 

لي املخاطر، وذلك مبا يتوافق مع حالة فيما يتعلق مباهية األشخاص السياسيني ممث
   . )3(وظروف اجلزائر

                                                             
(1) -  " Une  " personne politiquement exposée " (PPE) est une personne qui exerce ou a 

exercé d’importantes fonctions publiques dans un pays étranger ; par exemple, de 
Chef d’État ou de gouvernement, de politiciens de haut rang, de hauts 
responsables au sein des pouvoirs publics, de magistrats ou militaires de haut 
rang, de dirigeants d’une entreprise publique ou de responsables de parti politique. 
Les relations d’affaires avec les membres de la famille d’une PPE ou les 
personnes qui lui sont étroitement associées présentent, sur le plan de la 
réputation, des risques similaires à ceux liés aux PPE elles-mêmes. Cette 
expression ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant des 
catégories mentionnées ci-dessus ".  ibid., p 19. 

(2) -  Voir : Notes Interprétatives,  ibid.,  p  24. 
جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، تقرير التقييم املشترك عن مكافحة :  راجع ـ )3(

   .72 ص غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف اجلزائر، مرجع سابق، 
املايل ملكافحة غسل جمموعة العمل :  أيضا يف معايري تقييم االلتزام بالتوصيات األربعني أنظر             

  .22 ، مرجع سابق، ص األموال، منهجية تقييم االلتزام
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االستجابة هلذه املتطلبات  ، من خالل2012وهو ما حتقق بالفعل عام 
ضمن أحكام  12/02مكرر مبوجب األمر رقم  07الدولية بإدراج نص املادة 

و ــوقد جاء النص على هذا االلتزام على النح )1(املذكور 05/01القانون رقم 
يتعني على اخلاضعني أن يتوفروا على منظومة مناسبة لتسيري املخاطر  " : األيت

قادرة على حتديد ما إذا كان الزبون احملتمل أو الزبون أو املستفيد احلقيقي 
الالزمة لتحديد أصل األموال  شخصا معرضا سياسيا، واختاذ كل اإلجراءات

  . " ألعمالواحلرص على ضمان مراقبة مشددة ومستمرة لعالقة ا
يستخلص من فحوى ما جاء يف هذا النص، أنه يتعني على كل بنك 
وضع نظام إلدارة املخاطر قصد حتديد ما إذا كان عميله من األشخاص 
السياسيني ممثلي املخاطر، هذا من جهة ومن جهة أخرى، اختاذ كل التدابري 

العمل أو الالزمة لتحديد مصدر األموال املستعملة يف عالقة  واإلجراءات
املعاملة، وأن يقوم البنك مبراقبة مشددة ومستمرة لعالقة العمل اليت تربطه ذا 

وفضال عن ذلك، أدرج األمر املذكور أعاله ضمن أحكام القانون رقم  .العميل
" األشخاص السياسيني ممثلي املخاطر"، تعريفا قانونيا للمقصود بعبارة 05/01

   .منه 04وذلك ضمن أحكام املادة 
كل أجنيب معني أو منتخب، مارس : "  فيقصد بشخص معرض سياسيا

أو ميارس يف اجلزائر أو يف اخلارج وظائف هامة، تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو 
البِّني من هذا التحديد أن البنوك يتعني عليها اختاذ تدابري اليقظة املشددة  ".قضائية

سون يف اجلزائر أو يف اخلارج املهام إزاء العمالء األجانب الذين مارسوا أو ميار
املذكورة، مما يعين أن العبارة ال تشمل األشخاص السياسيني الوطنيني الذين 

                                                             

ذي  27املؤرخ يف  05/01يتمم القانون رقم "  :على ما يلي 12/02من األمر رقم  05تنص املادة  ـ )1(
، مرجع ..."مكرر 07واملذكور أعاله، باملادة  2005فرباير سنة  6املوافق  1425احلجة عام 

  . " سابق
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ميارسون مهام مماثلة سواء يف اجلزائر أو يف اخلارج، وهذا ما يتماشى، مبدئيا، مع 
  . )1(التحديد الذي وضعته جمموعة العمل املايل

أن توصيات جمموعة العمل املايل ال تفرض غري أنه من اد اإلشارة إىل 
ضرورة إعمال إجراءات اليقظة املشددة يف مواجهة األشخاص السياسيني ممثلي 
املخاطر فقط، وإمنا أيضا يف مواجهة أعضاء عائالت هؤالء األشخاص أو 

ذلك أن التعامل مع هذه الفئة من األشخاص ينطوي أيضا . شركائهم املقربني
السمعة مثل تلك املخاطر اليت يتضمنها التعامل مع األشخاص على خماطر تتعلق ب

السياسيني ممثلي املخاطر بعينهم، وهو ما أغفل املشرع اجلزائري إقراره يف 
   .النصني املذكورين أعاله، وهو ما جيعل القانون اجلزائري قاصرا من هذا اجلانب

اءات العناية لكن مع ما تقدم، ينبغي التنويه إىل أن املطالبة باختاذ إجر
الواجبة املشددة جتاه األشخاص السياسيني ممثلي املخاطر، ال تعين توقف إبرام أو 
إنشاء أو الدخول يف عالقات عمل معهم، فهم ليسوا مبجرمني أو إرهابيني أو 
مبيضي أموال أو جتار خمدرات، فال توجد تشريعات يف دول جمموعة العمل املايل 

تعمل على غرارها متنع التعامل مع هؤالء األشخاص، واموعات اإلقليمية اليت 
                                                             

دير بإبداء مالحظة هنا، أن التعريف املقدم من قبل جمموعة العمل املايل يف قائمة املصطلحات املرفقة ج ـ )1(
ممثلو  ،السياسيون  والسابق اإلشارة إليه، قد حدد األشخاص 2003بالتوصيات األربعني لعام 

املوكلة إليهم أو الذين  األشخاص: "املخاطر بالنظر إىل مقر إقامتهم وليس بالنظر إىل جنسيتهم فهم
، وقد أشارت جمموعة العمل املايل يف املذكرة "أوكلت إليهم مهام عامة بارزة يف دولة أجنبية

إىل أنه بإمكان البلدان النظر يف متديد التعريف  ـاملذكورة أعاله  ـالتفسريية للتوصية السادسة 
   .ليشمل أيضا احملليني

قد أعادت النظر يف التعريف السابق،  2012ملايل يف التوصيات احملدثة عام غري أن جمموعة العمل ا             
مطالبة فيما يتعلق  ينبغي أن تكون املؤسسات املالية: "... 12وهذا ما يستفاد من نص التوصية 

، فواضح أن املعيار املعتمد يف حتديد هؤالء ...."السياسيني ممثلي املخاطر األجانب باألشخاص
   .يار اجلنسيةاألشخاص هو مع

Voir : GAFI, Normes internationales … Les recommandations…2012, op  cit., p 16  
وبذلك يكون التحديد املقدم من قبل املشرع اجلزائري لألشخاص السياسيني ممثلي املخاطر متوافق             

  .2012مع التوصيات احملدثة عام 
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معها بشكل مناسب من  لكن املطلوب هو إدراك املخاطر املرتبطة م والتعامل
   . )1(قبل املؤسسات املالية، والبنوك

2 

ينبغي على البنوك مبناسبة تعاملها مع البنوك املراسلة تطبيق إجراءات 
اليقظة املشددة واليت تنطوي على إعمال اإلجراءات العادية باإلضافة إىل تطبيق 

   .إجراءات إضافية
املعدل واملتمم، أي إشارة ملسألة إقامة  05/01مل يتناول القانون ر قم 

عالقة عمل مع البنوك املراسلة، لكن باستقراء نصوص املنظومة القانونية اجلزائرية 
، قد )2(املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01يالحظ أن القانون رقم 

كما ال "  : منه على النحو األيت 59من املادة  02تناول هذه املسألة يف الفقرة 
يرخص للمصارف واملؤسسات املالية املنشأة يف اجلزائر بإقامة عالقات مع 
مؤسسات مالية أجنبية تسمح باستخدام حساباا من طرف مصارف ليس هلا 

   ." حضور مادي وال تنتسب إىل جمموعة مالية خاضعة للرقابة
مينع هذا النص على البنوك إقامة عالقات مراسلة مع مؤسسات مالية 
أجنبية تسمح باستخدام حساباا من قبل بنوك ومهية وغري تابعة موعة مالية 

   .خاضعة للرقابة
رباء جمموعة العمل ووفقا لتقرير التقييم املشترك عن اجلزائر الذي أعده خ

وال  ـاملايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، فإن هذا النص يكتنفه القصور 
إال انه مل يطلب صراحة من  ـيفي مبتطلبات توصيات جمموعة العمل املايل 

البنوك مجع معلومات كافية عن أي مؤسسة مراسلة أصيلة للتوصل إىل فهم 
                                                             

، ...جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، األشخاص السياسيون ممثلو املخاطر ـ )1(
  . 07مرجع سابق، ص 

، .ج. ج. ر. ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج2006فيفري  20مؤرخ يف  06/01قانون رقم  ـ )2(
  .2006مارس  08، صادر بتاريخ 14عدد 
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كامل لطبيعة عمل تلك املؤسسة والقيام من خالل املعلومات املتاحة للجمهور 
  .)1(بالتعرف على مسعتها ومستوى الرقابة اليت ختضع هلا

هذا، وباإلضافة إىل النص املذكور أعاله، يشار إىل أن املنظم البنكي مل 
من  9يغفل تنظيم مسألة التعامل مع البنوك املراسلة، وذلك مبوجب نص املادة 

، 12/02من النظام رقم  09وكذا مبوجب نص املادة  )2(امللغى 05/05النظام رقم 
مات كافية حول البنوك الساري املفعول، الذي أوجب على البنوك مجع معلو

   .املراسلة اليت تتعامل معها، قصد السماح هلا مبعرفة طبيعة نشاطها ومسعتها
كما اشترط عليها إقامة عالقة مراسل مع البنوك اليت تتوفر على الشروط 

  :)3(التالية
  أن تتوفر على حسابات مصدقة،  ـ
  أن ختضع ملراقبة السلطات املختصة،  ـ
إطار نظام وطين ملكافحة تبييض األموال ومتويل وأن تتعاون يف  ـ

   .اإلرهاب
يف األخري، وقصد منع االستخدام اإلجرامي للبنوك يف عمليات تبييض 
األموال مل يكتفي املشرع بإلزامها بتطبيق تدابري توخي اليقظة فقط، على النحو 

 ا تعزيز السابق بيانه، وامن فرض عليها التزامات وقائية أخرى من شأن التقيد
   .تدابري اليقظة يف جمال مكافحة تبييض األموال

                                                             
املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، تقرير التقييم املشترك عن مكافحة غسل جمموعة العمل  ـ )1(

  .69  األموال ومتويل اإلرهاب يف اجلزائر، مرجع سابق، ص
جيب على : " قصر هذا النص فرض االلتزام على البنوك واملؤسسات املالية اليت هلا صفة الوسيطة املعتمدة ـ )2(

، ..."ة، الوسيطة املعتمدة، أن جتمع معلومات كافية حول البنوك املراسلةالبنوك واملؤسسات املالي
من توصيات جمموعة العمل املايل لعام  18وعلى هذا األساس اعترب التزام اجلزائر بنص التوصية 

غري كاف ألنه ينبغي مد االلتزام ليشمل مجيع البنوك واملؤسسات املالية، وهو ما يفسر  2003
   .12/03من النظام رقم  09بالتايل تكريس املنظم البنكي لنص املادة 

  .92/93يف تقييم درجة التزام اجلزائر بالتوصية املذكورة أعاله، املرجع نفسه، ص  أنظر ـ             
  .، مرجع سابق11/08من النظام رقم ) ب(الفقرة  29وهي ذات الشروط اليت أستوجبها نص املادة  ـ )3(
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تلتزم البنوك باالحتفاظ وملدة حمددة بالوثائق والسجالت املتعلقة بالعمالء 
، وكذلك بوضع وتطوير ضوابطها )الفرع األول( والعمليات اليت تنجزها

 .)الفرع الثاين(الداخلية 
 

 

ينطوي االلتزام باالحتفاظ بالوثائق املتعلقة بالعمالء والعمليات اليت جتريها 
الفقرة ( البنوك مع زبائنها على أمهية كبرية يف جمال مكافحة تبييض األموال

املعدل  05/01، لذلك مت إقرار هذا االلتزام يف صلب نص القانون رقم )األوىل
الفقرة (واملتمم، الذي يفرض على البنوك االحتفاظ بأنواع معينة من الوثائق 

  . )الثانية
 

 

اليت حثت الدول على  )1(حضي هذا االلتزام باهتمام جمموعة العمل املايل
  قــعلى االحتفاظ بكافة الوثائ ـ ومن ضمنها البنوك ـإلزام املؤسسات املالية 

  
                                                             

ذا ـجتدر اإلشارة إىل أن اتفاقية فيينا كانت السباقة إىل إلزام الدول األطراف على تكريس مثل ه ـ )1(
سلطاا االلتزام، حيث أوجبت على كل دولة طرف اختاذ ما قد يلزم من تدابري لتمكني 

ا ــاملختصة من حتديد األموال املتحصلة من مصدر غري مشروع، ومن اقتفاء أثرها وجتميده
وبغية تنفيذ هذه التدابري، يتعني على كل طرف . أو التحفظ عليها، بقصد مصادرا يف النهاية

ة ــــأن خيول حماكمه أو غريها من سلطاته املختصة سلطة األمر بتقدمي السجالت املصرفي
أو املالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها، وال ميكن ألي طرف أن يرفض ذلك حبجة سرية 

  .العمليات املصرفية

  من اتفاقيه فيينا، مرجع سابق 05املادة :  راجع                
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  .)1(الضرورية للعمليات احمللية والدولية اليت جتريها مع زبائنها
فضال عن االحتفاظ بكافة الوثائق اليت مت احلصول عليها يف إطار  

  .)2(إجراءات العناية الواجبة جتاه العمالء
يف تقييم  فيسمح االلتزام باالحتفاظ بالوثائق املتعلقة بالعمالء والعمليات

مدى امتثال البنوك للمتطلبات القانونية والتنظيمية، ذات الصلة بااللتزامات 
امللقاة على عاتقها يف سبيل منع استخدامها يف تبييض األموال، ففعالية تنفيذ 
إجراءات توخي اليقظة إزاء العمالء والعمليات لن تتحقق إذا مل ختضع البنوك 

بالوثائق واملستندات اليت حتققت عن طريقها اللتزام آخر هو ضرورة أن حتتفظ 
   .، هذا من جهة)3(من هوية العمالء ومن العمليات

ومن جهة أخرى، فإن املسامهة الفعالة للبنوك يف مكافحة تبييض األموال 
يفترض تعاونا إجيابيا من قبلها مع السلطات املختصة، األمنية منها، القضائية، 

                                                             

على النحو  2003من التوصيات األربعني احملدثة عام  10من التوصية رقم  01هذا ما استوجبته الفقرة  ـ )1(
   :األيت

" Les institutions financières devraient conserver, pendant au moins cinq ans, 
toutes les pièces nécessaires se rapportant aux transactions effectuées, à la fois 
nationales et internationales, afin de leur permettre de répondre rapidement aux 
demandes d'information des autorités compétentes… ". GAFI, Les quarante 
recommandations… 2003,   op  cit., p 07. 

   :من التوصية ذاا اليت نصت على أنه 02هذا ما تطلبته بوضوح الفقرة  ـ )2(
" Les institutions financières devraient conserver une trace écrite des données 

d’identification Obtenues au titre des mesures de vigilance (par exemple, copies 
ou enregistrement des Documents officiels tels que les passeports, les cartes 
d'identité, les permis de conduire ou des documents similaires), les livres de 
comptes et la correspondance commerciale pendant cinq ans au moins après la fin 
de la relation d'affaires. ".    

- ibid. 

  .139 ص مرجع سابق،  :  )عبد الرمحن(السيد قرمان  ـ )3(
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رض عليها هذا االلتزام باالحتفاظ حىت تتمكن من ولذلك يف .اإلدارية والتشريعية
  .)1(تصرف السلطات املختصة وضع هذه الوثائق حتت

ويف إطار االستجابة هلذا املعيار الدويل، كرست كافة القوانني املقارنة 
، وغين عن الذكر أن التكريس )2(املتعلقة مبكافحة تبييض األموال هذا االلتزام

يستهدف احلفظ يف ذاته وإمنا حتقيق املصلحة العامة  القانوين هلذا االلتزام ال
  .املتمثلة يف مكافحة تبييض األموال

مل يكن القانون اجلزائري مبنأى عن هذا املنحى، إذ أدرك املشرع ما هلذا 
األمر من أمهية، فعمد إىل النص على إلزام البنوك باالحتفاظ بالوثائق ووضعها 

يظهر بوضوح من خالل نص الفقرة  حتت تصرف السلطات املختصة، وهو ما
"   :املعدل واملتمم، اليت تنص على أنه  05/01من القانون رقم  14من املادة  01

وجعلها يف متناول السلطات ... يتعني على اخلاضعني االحتفاظ بالوثائق 
  . " املختصة

: من هذا القانون يف 04وتتمثل هذه السلطات كما حددها نص املادة 
ارية والسلطات املكلفة بتطبيق القانون والسلطات املكلفة السلطات اإلد

   .مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، مبا فيها سلطات الرقابة
تظهر قراءة فحوى النصني املذكورين مدى أمهية تفعيل التعاون بني 
خمتلف األجهزة األمنية والقضائية والبنكية، يف مكافحة تبييض األموال ذات 

ري املشروع وتتبع سريها، إذ يسمح هذا االلتزام بتعاون البنوك مع املصدر غ

                                                             

باالحتفاظ بالوثائق من أهم االلتزامات امللقاة على عاتق البنوك واليت دف إىل احلد من يعد االلتزام  ـ )1(
عمليات تبييض األموال، حيث أن وضع هذه الوثائق حتت تصرف السلطات املختصة، السيما 
خلية معاجلة االستعالم املايل، يتيح هلذه األخرية إعطائها تصور كامل عن العميل أو املستفيد مبا 

  .دي إىل حتديد الشبهةيؤ

   .منها، مثال، القانون الفرنسي ـ )2(
    - Voir : Art. L. 561 /12 du Code Monétaire et Financier Français, op cit., p  728. 
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خمتلف السلطات املختصة املنوط ا تضمنة يف الوثائق املتعلقة مكافحة تبييض 
األموال، فالبنوك جيب عليها إتاحة املعلومات املتضمنة يف الوثائق املتعلقة بالعمالء 

ىل هذه األخرية حتليل تلك والعمليات للسلطات املختصة عند طلبها، لتتو
املعلومات تشري إليه من عمليات أو حتويالت بنكية أو توظيف أموال من شأا 

   .إقامة الدليل على وجود إحدى صور تبييض األموال
ويؤكد هذا التعاون أيضا، مصداقية البنوك ويدرأ عنها مسؤوليتها يف 

  .)1(مواجهة السلطات اإلشرافية والرقابية اخلاضعة هلا
 

 

يتعني " :املعدل واملتمم، على أنه 05/01من القانون رقم  14تنص املادة 
على اخلاضعني االحتفاظ بالوثائق األيت ذكرها وجعلها يف متناول السلطات 

 :املختصة
) 5(مخس الوثائق املتعلقة وية الزبائن وعناوينهم خالل فترة أ ـ 

   .سنوات على األقل، بعد غلق احلسابات أو وقف عالقة العمل
رة ـالوثائق املتعلقة بالعمليات اليت أجراها الزبائن خالل فتب ـ  

  ".سنوات على األقل بعد تنفيذ العملية) 5(مخس 
يتضح من النص أن هناك طائفتني من الوثائق يتعني على البنوك االحتفاظ 

 )ثانيا(، الثانية متعلقة بالعمليات )أوال(العمالء ا، األوىل ختص 
 

تلتزم البنوك باالحتفاظ بكافة الوثائق املتعلقة بالعمالء واليت حتصلت 
عليها عند إعماهلا إلجراءات التحقق من هوية هؤالء، وهو ما أكد عليه 

  :منه كما يلي 08من خالل نص املادة  12/03وبوضوح النظام رقم 
                                                             

  .368 ص مرجع سابق،  : )مصطفى(طاهر  ـ )1(
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جيب على املصارف واملؤسسات املالية واملصاحل املالية لربيد اجلزائر  "
   :أن حتتفظ وتضع حتت تصرف السلطات املختصة ما يأيت

سنوات ) 5(الوثائق املتعلقة وية الزبائن وعناوينهم، خالل فترة مخس  -
  ."أو وقف عالقة التعامل/ على األقل، بعد غلق احلسابات و

، وهو ما يستشف من نص 11/08 أكد على ذلك أيضا، النظام رقمكما 
جيب على البنوك  "... : منه على النحو األيت 29من املادة ) ز(الفقرة 

 االحتفاظ، طبقا للقواعد ـ  ... :واملؤسسات املالية، وعلى اخلصوص
هوية الزبائن  واآلجال املعمول ا، بالوثائق واملستندات املتعلقة بتحديد

وعلى هذا النحو، قد يتبادر إىل الذهن التساؤل عن نوعية الوثائق ..." ومعرفتهم
املطلوب من البنك االحتفاظ ا، هل جيب أن تكون وثائق رمسية أصلية أم يكفي 

  .؟  االحتفاظ بنسخ مصورة عنها
يثار هذا التساؤل انطالقا من املعرفة السابقة من خالل هذه الدراسة، أن 
املشرع قد أوجب على كل بنك، ويف إطار تطبيقه إلجراءات التحقق من هوية 
عمالئه، أن يطلب منهم وثائق رمسية أصلية وسارية الصاحلية تسمح له بالتعرف 

 01والتحقق من هويتهم ومن عناوينهم، وهذا ما يستفاد جبالء من أحكام الفقرة 
يتم التأكد من هوية " :املعدل واملتمم 05/01من القانون رقم  07من املادة 

الشخص الطبيعي بتقدمي وثيقة رمسية أصلية، سارية الصاحلية متضمنة 
  .."..للصورة، ومن عنوانه بتقدمي وثيقة رمسية تثبت ذلك

ويتعني االحتفاظ  "من املادة ذاا  02غري أن استقراء أحكام الفقرة 
ساؤل املطروح، فالوثائق اليت يتعني ، تسمح باإلجابة عن الت" بنسخة من الوثيقة

على العميل تقدميها للبنك عند إعمال إجراءات التحقق من هويته ومن عنوانه، 
جيب أن تكون وثائق رمسية أصلية وسارية الصاحلية، لكن تلك اليت يتم االحتفاظ 

  .ا املثبتة لقيام البنك ذا االلتزام تكون نسخة عن كل وثيقة
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 08سبق، جتدر اإلشارة إىل أن الفقرة األخرية من املادة  وباإلضافة إىل ما
، نصت على أنه يقع على عاتق كل بنك )1(السالف الذكر 12/03من النظام رقم 

وضع إجراءات داخلية لفائدة هياكله يبني فيها بوضوح املعطيات اليت جيب أن 
تتضمن الوثائق تتضمنها الوثائق اليت يتم االحتفاظ ا، وعلى العموم، جيب أن 

كاسم العميل، رقم هويته : واملستندات املتعلقة بالعمالء بوضوح بيانات أساسية
وتاريخ صالحيتها، عنوانه، وعقود التأسيس بالنسبة للعمالء األشخاص املعنويني، 
وفضال عن هذه املعطيات وبالنسبة للوكالء واملستخدمني الذين يعملون حلساب 

   .لتفويض بالسلطات املخولة هلمالغري يتعني عليهم تقدمي ا
هذا، وبالنسبة ملدة االحتفاظ ذه الوثائق فعلى غرار ما تطلبته جمموعة 

سنوات على  5يفرض القانون اجلزائري االحتفاظ ا ملدة  )2(العمل املايل
، وخيتلف تاريخ بدء حساب فترة هذا احلفظ، إذ قد تبدأ من تاريخ )3(األقل

ريخ وقف عالقة التعامل بالنسبة للعمالء الذين ليست إقفال احلساب، أو من تا
   .هلم حسابات

: 

إىل جانب االلتزام باالحتفاظ بالوثائق املتعلقة بالتحقق من هوية العمالء، 
املذكورة أعاله، االحتفاظ بالوثائق  14ألزم املشرع البنوك وفقا لنص املادة 

                                                             

واملصاحل املالية لربيد اجلزائر إعداد يتعني على املصارف واملؤسسات املالية : "  اليت تنص على ما يلي ـ )1(
إجراءات لفائدة هيئاا العملياتية، حتدد مبوجبها املعطيات اليت ينبغي االحتفاظ ا خبصوص إثبات 

  . مرجع سابق ، " هوية الزبائن واملعامالت الفردية واملدة القانونية والنظامية لعملية االحتفاظ

  .، املشار إليها فيما سبق2003من التوصيات األربعني لعام  10التوصية رقم  ـ )2(

سنوات لالحتفاظ بالوثائق على غرار ما  05يشار إىل أن غالبية التشريعات الوطنية املقارنة فرضت مدة  ـ )3(
تتطلبه توصيات جمموعة العمل املايل، يف حني تفرض بعض التشريعات املقارنة األخرى مدة أطول 

   .سنوات كما فعل املشرع السعودي على سبيل املثال 10لالحتفاظ، وهي 
السياسة اجلنائية ملواجهة جرمية غسل األموال يف اململكة العربية  : )فهد بن نايف(الطريسي : أنظر            

السعودية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 
  .385 ص ، 2010
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واملستندات املتعلقة بالعمليات اليت تتم مع العمالء، دون أن يعمد إىل حتديد 
  .عمليات بعينها، فااللتزام خيص مجيع العمليات اليت جتريها البنوك

يراعى هنا وجوب أن تتضمن تلك الوثائق بيانات كافية للتعرف على 
السيما احلرص على تضمنها البيانات واملعلومات تفاصيل كل عملية على حدة، 

اسم العميل، املبالغ والعملة أو : اجلوهرية عن العملية واليت تشمل كحد أدىن
، كما يتم االحتفاظ جبميع الوثائق )1(العمالت املرتبطة ا، الغرض ونوع العملية

  .)2(واملستندات املتعلقة بالعمليات املقيدة على احلسابات
 

 

مل يكتفي املشرع يف سبيل منع استخدام البنوك يف عمليات تبييض 
األموال بإخضاعها للتدابري الوقائية السالفة الذكر فحسب، بل عمد إىل إلزامها 

، وتطبيق إجراءات )الفقرة األوىل(بوضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية 
 . )الفقرة الثانية( التابعني هلا خاصة باملستخدمني

 
 

تلتزم البنوك بوضع وإعداد برامج تتضمن إجراءاا الداخلية خاصة 
بالرقابة يف جمال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، كما تلتزم بتعيني إطار 

  .)3(سامي يكلف بالسهر إجراءاته املطبقة يف اال ذاته
: 

تباشر "  :املعدل واملتمم على أنه 05/01من القانون رقم  12تنص املادة 
طبقا للقانون ضد البنك أو املصرفية املؤسسة  تأديبيا اللجنة فيما خيص إجراءا
                                                             

  .84 ص ، مرجع سابق، ...مكافحة غسيل األموال  : )جالل وفاء(حممدين أنظر  ـ )1(

  .، مرجع سابق11/08من النظام رقم  29من املادة ) ز(الفقرة : أنظر ـ )2(

  .قبل تعديله، مرجع سابق 05/01من القانون رقم  12املادة  ـ )3(
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تبييض من  اخلاصة بالرقابة يف جمال الوقاية املالية اليت تثبت عجزا يف إجراءاا
  ...".األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

إعداد إجراءات داخلية  يتضح جبالء من هذا النص، أنه يتعني على البنوك
ومتوين اإلرهاب ومكافحتهما، وأي عجز  خاصة بالرقابة يف حمال تبيض األموال

يثبت يف هذا الشأن جيعل البنك املقصر حمال للمساءلة التأديبية أمام اللجنة  .
   .ملصرفيةا

، كان 12/02ويشار هنا إىل أن هذا النص قبل تعديله مبوجب األمر رقم 
تباشر اللجنة املصرفية فيما "  :األيتيكتنفه بعض القصور، حيث جاء على النحو 

إجراء تأديبيا طبقا للقانون ضد البنك أو، املؤسسة املالية اليت تثبت عجزا  خيصه
  ." … قابة يف جمال اإلخطار بالشبهةيف إجراءاا الداخلية اخلاصة بالر

فيفهم من فحوى هذا النص أن االلتزام امللقى على عاتق البنوك بوضع 
إجراءات داخلية، إمنا يقتصر على تلك اليت هلا صلة باإلخطار بالشبهة، دون أن 
ميتد إىل وضع إجراءات أخرى تبني وتوضح سياسة البنك يف إعمال اإلجراءات 

األموال ومتويل اإلرهاب السيما اإلجراءات اليت تسمح مبعرفة الوقائية من تبييض 
   .العمالء

ومع ذلك، مل يغفل املنظم البنكي النص على هذا االلتزام من خالل 
امللغى، وهو ما يستشف بوضوح من خالل نص  05 /05النظام رقم لزم البنوك 

منه اليت تلزم البنوك بوضع برنامج داخلي مكتوب من أجل الوقاية،  01املادة 
والكشف عن تبييض األموال، وأشار النص ذاته أيضا إىل أن هذا الربنامج يندرج 

   .يف نظام الرقابة الداخلية للبنوك
وعلى الرغم أن هذا النص التنظيمي قد تناول هذا االلتزام، حمددا 

عليه الربنامج الذي يتعني على أي بنك إعداده، بالتفصيل ما ينبغي أن يشتمل 
وفاء الداخلية يف جمال مكافحة تبييض األموال، غري أن غياب النص عليه من 
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، جعل فريق اخلرباء الذي 05/01خالل نص تشريعي واملتمثل يف القانون رقم 
رى توىل تقييم املنظومة القانونية اجلزائرية ومدى استجابتها للتوصيات األربعني، ي

أن النص على هذا االلتزام من خالل النص التنظيمي ال يعترب كافيا للقول أن 
، ولذلك تعني التأكيد على  )1(اجلزائر تستجيب للمعيار الدويل يف هذا اخلصوص
  .)2(ضرورة تكريس هذا االلتزام مبوجب نص تشريعي

وأمام هذا النقد مل جيد املشرع اجلزائري مناص من إذ ارج النص على 
05/01هذا االلتزام ضمن أحكام القانون رقم 

منه  12، وكذا تعديل نص املادة )3(
   .كما هي مبينة أعاله

باإلضافة إىل هذا النص التشريعي، أفرد املنظم البنكي ضمن أحكام النظام 
، أحكاما خاصة بالرقابة )4(خلية لدى البنوكاملتعلق بالرقابة الدا 11/08رقم 

فألزم هذه األخرية بوضع برناجمها  ،الداخلية يف جمال مكافحة تبييض األموال
   .الداخلي للرقابة يف هذا اال

                                                             
(1) -  Recommandation 15 : " Les institutions financières devraient mettre au point des 

programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme. Ces programmes devraient comprendre :  

a) Des politiques, des procédures et des contrôles internes, y compris des dispositifs 
de contrôle de la conformité et des procédures appropriées lors de l'embauche 
des employés, de façon à s’assurer qu’elle s’effectue selon des critères exigeants.  

b) Un programme de formation continue des employés.  
c) Un dispositif de contrôle interne pour vérifier l'efficacité du système ", GAFI, 

Les quarante recommandations… 2003, op  cit., p 09. 
جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، تقرير التقييم املشترك عن مكافحة :  راجع ـ )2(

  . 91 - 86 ص غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف اجلزائر، مرجع سابق، 

، 12/02مبوجب األمر رقم  05/01املدرجة ضمن أحكام القانون رقم  1مكرر  10نص املادة  -:  نظرأ ـ )3(
  .مرجع سابق

ر ـــلصدور االم ـ 2011نوفمرب  28 ـ يالحظ أن املنظم البنكي قد سن هذا النظام بتاريخ سابق ـ )4(
، ومع ذلك مل ينشر يف اجلريدة الرمسية إال بتاريخ 05/01املعدل واملتمم للقانون رقم  12/02رقم 
  .لصدور التعديل التشريعي املذكور  2012أوت  29 ـ الحق

  .، مرجع سابق11/08نظام رقم : نظرأ            



 

 

254 
 

 األحكام القانونية والتنظيميةوهذا الربنامج تنظيما  فرياعى أن يشمل
األحكام القانونية والتنظيمية إجراءات داخلية، ووسائل تسمح للبنك باحترام 

املطبقة يف إطار الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، وعلى 
أن يتضمن على اخلصوص معايري داخلية يضعها البنك، حتدد السياسات 
واإلجراءات اليت يتعني تطبيقها إلعمال تدابري توخي احليطة واحلذر إزاء العمالء 

صنيف العمالء على أساس املخاطر، وحتديد التدابري اليت جيب والعمليات، وكذا ت
اختاذها على أساس املخاطر املرتبطة مبختلف أصناف العمالء وحركة األرصدة 
والعمليات، وفضال عن ذلك جيب أن يتضمن الربنامج أيضا سياسة البنك يف 

ض تطبيقه ملختلف التدابري الوقائية املفروضة عليه يف جمال مكافحة تبيي
  .)1(األموال

ما  12/03كما بني املنظم البنكي، مرة أخرى، من خالل النظام رقم 
ينبغي أن يشتمل عليه برنامج الرقابة الداخلية يف جمال مكافحة تبييض األموال 

  .)2(عرب البنوك
: 

كل ، أنه ينبغي أن يعني 12/03من النظام رقم  19يستشف من نص املادة 
بنك، شخصا مؤهال ليكون مسؤوال على االلتزام باملطابقة يف جمال مكافحة 

                                                             

  .من النظام ذاته 29املادة : أنظر ـ )1(

، االلتزام باليقظة، ويتعني عليهم، ذه ...جيب على املصارف"  :منه على ما يلي 01تنص املادة  ـ )2(
الصفة، أن ميتلكوا برناجما مكتوبا من أجل الوقاية والكشف عن تبييض األموال ومتويل 

   :جيب أن يتضمن هذا الربنامج، على اخلصوص ما يأيت  .ومكافحتهمااإلرهاب 
  اإلجراءات،  ـ
  عمليات الرقابة،  ـ
  منهجية الرعاية الالزمة فيما خيص معرفة الزبائن،  ـ
  .توفري تكوين مناسب ملستخدميها ـ
  . "  مع خلية االستعالم املايل) مراسل و إخطار بالشبهة( جهاز عالقات  ـ

  . ، مرجع سابق02/12نظام رقم       
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تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، يكلف هذا األخري بالسهر على التقيد 
  .          )1(بالسياسات واإلجراءات املطبقة يف هذا اال

يعد هذا املسؤول إطارا ساميا بالبنك، وله صفة مراسل خللية معاجلة 
ستعالم املايل، وهو بالتايل مهزة وصل بني البنك الذي ينتمي إليه واخللية يف اال

فأي عون لدى البنك يشتبه يف انطواء عملية ما على  ،جمال اإلخطار بالشبهة
شبهة تبييض األموال يبلغ عن شكوكه هلذا املسؤول، والذي بدوره يقدر مدى 

طار بالشبهة خللية معاجلة توفر عناصر االشتباه من عدمه ومن مث إرسال اإلخ
  .)2(االستعالم املايل، كما يتوىل حترير تقرير سنوي يرسل إىل اللجنة املصرفية

أما عن الصالحيات اليت جيب أن يتمتع ا هذا املسؤول من أجل القيام 
مبهامه يف جمال مكافحة تبييض األموال، فال النص املذكور وال أي نص تشريعي 

ولعل من بني الصالحيات اليت جيب أن متنح  ،إىل ذلك أو تنظيمي آخر قد أشار
هلذا املراسل، مثال، صالحية اإلطالع يف الوقت املناسب على بيانات حتديد هوية 
العمالء، صالحية احلصول على معلومات العناية الواجبة وعلى سجالت 

   .)3(العمليات واملعلومات األخرى ذات الصلة

                                                             

   :من هذه املادة على أنه 01تنص الفقرة  ـ )1(
جيب على املصارف واملؤسسات املالية واملصاحل املالية لربيد اجلزائر أن تعني على األقل إطارا "              

مراسل ساميا مسؤوال على املطابقة يف جمال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، بصفته 
خللية معاجلة االستعالم املايل ويكلف بالسهر على التقيد بسياساا وإجراءاا املطبقة يف جمال 

  .سابقمرجع  ، "مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب

    :من املادة ذاا على أنه 02تضيف الفقرة  ـ )2(
املالية لربيد اجلزائر أن تتأكد من إبالغ هذه جيب على املصارف واملؤسسات املالية واملصاحل  "             

اإلجراءات إىل مجيع املستخدمني وبأا تسمح لكل عون أن يبلغ بإخطار املسؤول عن املطابقة 
تقرير سنوي  يف جمال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب بأي عملية حمل شبهة، يتم حترير

  .املرجع نفسه  ، " يرسل إىل اللجنة املصرفية

جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، تقرير التقييم املشترك عن مكافحة غسل  ـ )3(
  .87 ص األموال ومتويل اإلرهاب يف اجلزائر، مرجع سابق، 
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قادرا على القيام مبهامه يف رقابة املطابقة هذا، وحىت يكون هذا املسؤول 
يف جمال مكافحة تبييض األموال، جيب أن يكون على دراية تامة مبتطلبات هذه 

  .)1(املكافحة ومجيع القوانني واللوائح ذات الصلة
باإلضافة إىل ذلك، جيب أن يفهم خماطر تبييض األموال وكذلك أن 

لتبييض اليت يبتكرها املبيضون، يكون مواكبا ألخر املستجدات يف تقنيات ا
والقول ذاته بالنسبة ألخر ما مت التوصل إليه من سبل املواجهة، وهذا ما 

شأنه شأن بقية املستخدمني يف  ـ املراسل ـ يستوجب إخضاع هذا املسؤول
   .البنك للتدريب والتكوين يف جمال مكافحة تبييض األموال

 
 

ة ـيتعني على البنوك تطبيق إجراءات لضمان وجود معايري كفاءة عالي
رة ــ، ووضع برامج تدريب مستم)أوال(عند تعيني املستخدمني واملسريين 

  . ) ثانيا(لفائدم 
 

املسريين تتخذ البنوك ما قد يلزم من وسائل مناسبة وفعالة لضمان اختيار 
الذين تتوفر فيهم دائما متطلبات الشرف واألخالق، سواء قبل تعيينهم أو أثناء 

   . )2(ممارسة وظائفهم
من األمر  80وهلذا يتوجب أن يستويف املسريين الشروط الواردة يف املادة 

، اليت حظرت على أي كان أن يكون )3(املتعلق بالنقد والقرض 03/11 رقم
مالية خاضعة لبنك اجلزائر أو عضوا يف جملس إدارا، مؤسسا لبنك أو مؤسسة 
                                                             

  .99 – 97 ص مرجع سابق، ص :   ، وآخرون)لوران  ـ بيري(شاتن  ـ )1(

النظام القانوين للبنوك يف القانون اجلزائري، مذكرة لنيل درجة املاجستري يف  : )كرمية(تدريست  ـ )2(
  .107 ص ، 2003القانون، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .، مرجع سابق11/02أمر رقم  ـ )3(
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أو أن يتوىل مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة بنك أو مؤسسة مالية أو 
تسيريها أو متثيلها، بأي صفة كانت، أو أن خيول حق التوقيع عنها، وذلك دون 
اإلخالل بالشروط اليت حيددها جملس النقد والقرض عن طريق األنظمة لعمال 

أطري هذه املؤسسات إذا حكم عليه، سواء من القضاء اجلزائري أو من قبل ت
  .)1(اجلهات القضائية األجنبية، بإحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة

املعدل  03/11هذا، وعلى خالف املسريين، يشار إىل أن األمر رقم 
معايري كفاءة واملتمم، مل يتضمن أي لزم البنوك باختاذ إجراءات لضمان وجود 

عالية عند تعيني نص ي املستخدمني اآلخرين من غري مسؤويل اإلدارة العليا يف 
   .املعدل واملتمم 05/01البنوك، وينطبق القول ذاته فيما يتعلق بالقانون رقم 

 

، خاليا من أي نص يلزم 2005عند تكريسه عام  05/01جاء القانون رقم 
البنوك على وضع وتنفيذ برامج تضمن التكوين املستمر للمستخدمني يف جمال 

من التوصيات  15مكافحة تبييض األموال على غرار ما تتطلبه التوصية رقم 
  .األربعني موعة العمل املايل

                                                             

   .األمانةاختالس، غدر، سرقة، نصب، إصدار شيك دون رصيد أو خيانة  جناية ـ   : واملتمثلة يف ـ )1(
   .حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤمتنني عموميني أو ابتزاز أموال أو قيم ـ
 .اإلفالس ـ
   .خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف ـ
   .التزوير يف احملررات أو التزوير يف احملررات اخلاصة التجارية أو املصرفية ـ
   .خمالفة قوانني الشركات ـ
   .مها إثر إحدى هذه املخالفاتإخفاء أموال استل ـ
   .كل خمالفة مرتبطة باالجتار باملخدرات وتبييض األموال واإلرهاب ـ
إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية حبكم يتمتع بقوة الشيء املقضي فيه يشكل  ـ

   .حسب القانون اجلزائري إحدى اجلنايات أو اجلنح املنصوص عليها يف هذه املادة
إذا أعلن إفالسه أو أحلق بإفالس أو حكم مبسؤولية مدنية كعضو يف شخص معنوي  ـ

  .مفلس سواء يف اجلزائر أو يف اخلارج ما مل يرد له االعتبار
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من النظام  17ومع ذلك، مت النص على هذا االلتزام من خالل نص املادة 
جيب على كل بنك، مؤسسة  " : امللغى، وذلك على النحو األيت 05/05 رقم

مالية واملصاحل املالية لربيد اجلزائر أن تضع برنامج تكوين دائم يسمح بتحضري 
بصفة مالئمة مستخدميهم على معرفة التنظيم اخلاص مبكافحة تبييض األموال 

  . ومتويل اإلرهاب
هذه الدورات املنظمة مع جيب أن تتالءم كل من رزنامة ومضمون 

   ". االحتياجات اخلاصة بكل مؤسسة
يتجلى من قراءة فحوى هذا النص، أنه يتعني على البنوك وضع وتنفيذ 
برامج تضمن التكوين املستمر ملستخدميها، وتسمح بتحضريهم على معرفة 
السبل الكفيلة ملكافحة تبييض األموال، حبيث يكون هذا التكوين من خالل 

والندوات العلمية اليت تعرف بعمليات تبييض األموال وبوسائل الدورات 
   .مكافحتها

ني ــمن مث يظهر، أن اجلزائر قد التزمت مبا جاء يف التوصيات األربع
اليت أوجبت مثل هذا االلتزام، غري أن فريق اخلرباء الذي توىل إعداد  2003لعام 

توصيات، قد خلص إىل أن تقرير التقييم املشترك عن مدى تقيد اجلزائر بتلك ال
السالفة الذكر، ومرد  15األخرية ملتزمة جزئيا بااللتزام الوارد بالتوصية رقم 

ذلك أن النص على هذا االلتزام مل يأيت مبوجب نص تشريعي ملزم، بل مبوجب 
نص تنظيمي والذي يعد غري كايف، ومن مث يتعني فرض هذا االلتزام مبوجب نص 

  . )1(تشريعي
  

                                                             

جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، تقرير التقييم املشترك عن مكافحة غسل  ـ )1(
  .91 - 88 ص األموال ومتويل اإلرهاب يف اجلزائر، مرجع سابق، 
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1مكرر 10وهذا ما حث املشرع اجلزائري على إدراج نص املادة 
)1( 

، إلزام البنوك على 12/02مبوجب األمر رقم  05/01ضمن أحكام القانون رقم 
  .ضرورة وضع برنامج مستمر لتكوين املستخدمني

فتكوين املستخدمني وتوعيتهم يف جمال مكافحة تبييض األموال يعد 
، لذلك )2(والعاملني فيه من خماطر تبييض األموالضمانة أكيدة حلماية البنك 

جيب على كل بنك أن حيرص على تدريب مستخدميه وعلى وجه اخلصوص 
، على طرق معاملة العمالء والتحقق من هويام ومن )3(حديثي التعيني منهم

العمليات اليت يقومون ا، وعلى أن يكونوا على دراية تامة بأساليب وتقنيات 
، اليت يلجأ إليها املبيضون لغاية إخفاء )4(ال السيما املستحدثة منهاتبييض األمو

  .أو متويه مصادر أمواهلم غري املشروعة 
وبذلك تزداد كفاءة هؤالء املستخدمني وقدرم على اكتشاف العمليات 

  .)5(املشبوهة والتصدي هلا
تبييض ويف إطار اإلجراءات الوقائية اليت يتعني تطبيقها للتصدي جلرائم 

األموال على مستوى البنوك، يتعني على هذه األخرية وضع برامج لتكوين 
مستخدميها على النحو املتقدم بيانه، على أن يكون وضع هذه الربامج وتنفيذها 
بالتنسيق بني البنوك والبنك املركزي واجلهات الرقابية، وبني خلية معاجلة 

   .والاالستعالم املايل املكلفة مبكافحة تبييض األم

                                                             

جيب على اخلاضعني، يف إطار الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب  : " اليت تنص على أنه ـ )1(
  ". وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية والتكوين املستمر ملستخدميهمومكافحتهما، 

  .معدل ومتمم، مرجع سابق 05/01قانون رقم  ـ              

  .142  مرجع سابق، ص : )حممود حممد(سعيفان  ـ )2(

  . 20  ، مرجع سابق، ص...مكافحة غسيل األموال : )جالل وفاء (حممدين  ـ )3(

  . 204 ص مرجع سابق،  : )عبد اهللا حممود (احللو  ـ )4(

  .83 ص مرجع سابق،  : )مسري(اخلطيب  ـ )5(
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وينبغي كذلك، أن يكون حمور تركيز متطلبات التدريب خمتلفا بني 
املستخدمني اجلدد ومستخدمي املكاتب األمامية، وأولئك الذين يتعاملون مع 

فيجب أن يدرب املستخدمون اجلدد على أمهية السياسات  ،العمالء اجلدد
   .كواملتطلبات األساسية ملعرفة العميل واليقظة املطلوبة من البن

أما مستخدمي املكاتب األمامية املتعاملني مباشرة مع اجلمهور، فيتعني 
تدريبهم على كيفية التحقق من هوية العمالء اجلدد، وعلى توخي اليقظة الواجبة 
يف التعامل مع حسابات العمالء احلاليني على أساس مستمر واكتشاف العمليات 

  .)1(املشبوهة
ات التدريبية بشكل منتظم لتجديد ويراعى أن تستمر الربامج والدور

املعلومات ولضمان تذكري املستخدمني مبسؤوليام وإلطالعهم على التطورات 
اجلديدة، ومن مث يفضل أن تكون هذه الربامج متطورة ومواكبة ألهم 

  .املستجدات يف جمال مكافحة تبييض األموال
إثبات أنه نفذ، ويف األخري، من األمهية أن يشار إىل أنه حىت يتسىن للبنك 

وعلى حنو مالئم مجيع برامج التدريب الالزمة، يتعني عليه االحتفاظ بوثائق 
التدريب املالئمة، مبا يف ذلك اجلداول الزمنية للتدريب مع التواريخ واحلضور 

 .واملوضوعات
 

 

  :يــاملعدل واملتمم، على ما يل 01/05من القانون رقم  19تنص املادة 
 20يلزم اخلاضعون بواجب اإلخطار بالشبهة، وفقا لألحكام احملددة يف املادة " 

دون اإلخالل : " من القانون ذاته ما يلي 20من املادة  01وتضيف الفقرة " أدناه
من قانون اإلجراءات اجلزائية، يتعني على اخلاضعني، إبالغ  32بأحكام املادة 

                                                             

  . 102  مرجع سابق، ص : ، وآخرون)لوران  ـ بيري(شاتن  ـ )1(
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اهليئة املتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أا متحصل عليها من جرمية 
   ." أو متويل اإلرهاب/أو يبدو أا موجهة لتبييض األموال و

من  ـكغريها  ـيتجلى من النصني، أن املشرع ألقى على عاتق البنوك 
اللتزام باإلخطار عن العمليات املشبوهة بتبييض األموال، وهو ما اخلاضعني ا

على  12/03من النظام رقم  12أكده كذلك املنظم البنكي مبوجب نص املادة 
ختضع املصارف واملؤسسات املالية واملصاحل املالية لربيد اجلزائر : " النحو األيت

  .)املطلب األول( ."...قانونا لواجب اإلخطار بالشبهة
وبالنظر إىل األمهية اليت تترتب على تنفيذ هذا االلتزام يف جمال الكشف 
عن عمليات تبييض األموال من جهة، وبالنظر النعكاسات هذا التنفيذ على 

فقد أحاط املشرع تنفيذه جبملة من الضوابط  ،قواعد العمل البنكي من جهة ثانية
ليله ومعاجلته للتوصل إىل والقيود، كما كلف اجلهة اليت تتلقى هذا اإلخطار بتح

  .)املطلب الثاين(مدى انطواء العملية املخطر عنها على تبييض أموال 
 

 

املذكورة أعاله، أن البنوك ملزمة  20من املادة  01يستفاد من نص الفقرة 
هيئة متخصصة ، لدى )الفرع األول(باإلخطار عن العمليات املشبوهة فقط 

 .)الفرع الثاين(منشأة هلذا الغرض واليت تسمى خبلية معاجلة االستعالم املايل 
 

 

متيزت اية سنوات الثّمانينيات وبدايةّ التسعينيات من القرن املنصرم 
 بنقاش حي على املستوى الدويل يرمي إىل معرفة أي العمليات اليت يتوجب على
املؤسسات املبلغة اإلخطار عنها؟ فهل يتعني اإلخطار عن مجيع العمليات اليت 
تفوق قيمتها مقدارا معينا؟ أو أن اإلخطار يكون فقط عن العمليات اليت يظهر 

  .؟  أا مرتبطة بنشاط إجرامي، أو اليت تستجيب للمعيارين معا يف آن واحد
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جمموعة العمل املايل وقد خلصت مجلة تلك النقاشات إىل تبين توصيات 
، حيث حثت البلدان )1(اإلخطار عن العمليات املشبوهة واعتباره معيارا دوليا

واال ــإذا شكت يف أن أم ـومنها البنوك  ـعلى أن تسمح للمؤسسات املالية 
ة ـــما مصدرها نشاط إجرامي القيام بإبالغ شكوكها فورا إىل خلي

  .)2(االستعالم املايل
اجلزائر ذا املعيار الدويل، وجعلت من الشبهة معيارا وحيدا وقد أخذت 

عن العمليات اليت تكون أمواهلا متأتية من مصدر ) الفقرة األوىل(لإلخطار
، خالفا ملا تعرفه بعض األنظمة املقارنة من إعمال نظام )الفقرة الثانية(إجرامي 

   .ة باألخري فقطاإلخطار التلقائي، سواء إىل جانب املعيار األول أو مكتفي
 

 

مناط اإلخطار عن العمليات املالية، أضحى من  ملا كانت الشبهة هي
ونظرا لغياب حتديد قانوين هلا تعني التطرق إىل  ،)أوال(الضروري حتديد معناها 

  .)ثانيا(دراسة املؤشرات الدالة عليها 
 

ن العملية املالية اليت هو الشبهة هي نتيجة اليت يتوصل إليها البنك من أ  
عن العمليات : القيام ا تنطوي على تبييض أموال، وعليه يثار التساؤل بصدد 

اليت ميكن أكثر من غريها أن تدفع البنك إىل االشتباه يف اتصاهلا بنشاط 
  .؟  )3(إجرامي

                                                             
(1) -  GLEASON ( Paul) et GOTTSELIG (Glenn) : op  cit., p 50 . 
(2) -  Voir : 

 - Recommandation 13, GAFI, Les quarante recommandations… 2003, op  cit., p 8 .  
 - Recommandation 20, GAFI, Normes internationales. Les recommandations2012, 

op  cit.,p 19. 
(3) -  ALFONSI (Dominique) : " La déclaration de soupçons auprès de tracfin ", in : 

Chantal CUTAJAR, (sous la direction de), Le blanchiment des profits 
illicites, Presse Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2000, p 90. 
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، "شبهة"تعريف واضح ملصطلح  وقصد اإلجابة عن ذلك البد من وضع
وأمهية ذلك تظهر على وجه اخلصوص يف البلدان اليت ترتب عقوبات جزائية 

  .)1(على عدم االمتثال االلتزام باإلخطار بالشبهة
االلتزام  األموال تفرض غالبية القوانني املقارنة املتعلقة مبكافحة تبييض

، وعلى "شبهة"ريف ملصطلحباإلخطار عن العمليات املشبوهة، دون تقدمي أي تع
غرار ذلك مل يتضمن القانون اجلزائري أي حتديد للمصطلح مع فرضه االلتزام 

   .على النحو السابق ذكره
، ففي سياق قوانني )2(جمموعة واسعة من املعاين" شبهة"حيتمل مصطلح 

 زيـــاململكة املتحدة واسكتلندا، لوحظ أن املعىن العادي للمصطلح االجنلي
" suspicion " رة ــ، يتضمن فك ـباللغة العربية " شبهة" املرادف ملصطلح ـ 

   ." ختيل شيء دون دليل أو على أساس مؤشرات واهية" 
خيل أو اخلوف الت "بـ : باملثل يف الواليات املتحدة، مت تعريف املصطلح

من وجود شيء يستوجب اللوم دون مؤشرات أو على األقل على أساس 
ال يوجد أيضا أي تعريف  يف فرنسا، . " ودون أدلة حمددة مؤشرات واهية،

أما من ناحية اللغة الفرنسية، فإن "  soupçon "قانوين للمصطلح املرادف
ة، ـاملصطلح يتضمن العديد من املعاين، تنطوي بعضها على مؤشرات ضعيف

 وان كانت هذه التعاريف، ..."جمرد ختمينات، رأي، افتراض، حدس، " : مثال
أا تظهر بوضوح أن هذا املصطلح يتضمن  إال ،وية ليس هلا القوة القانونيةاللغ

   .العديد من املعاين املختلفة
وبالتايل فإن املشرع يف كل هذه البلدان قد ابتعد عن تبين تعريف حمدد 
للشبهة، تاركا بذلك املرونة واحلرية للمكلف باإلخطار لتقدير املعىن املناسب، 

   .عدد من القواعد اجلامدةعوض االعتماد على 
                                                             

(1) -  GLEASON (Paul) et GOTTSELIG (Glenn) : op  cit., p  50. 
  . 106 - 104،  وآخرون، مرجع سابق، ، ص : )لوران  ـ بيري(شاتن : تفصيال يف هذه املعاين، راجع ـ )2(
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فالقانون واضح أنه اكتفى يف االلتزام باإلخطار بقيام حالة شبهة اليت 
ترتكز على أمر ذايت ونفسي تدعو إىل االعتقاد بأن العملية مرتبطة بتبييض 
األموال، وقد يكون ذلك حقيقيا بالفعل وقد يتبني أن تلك الشكوك ال أساس هلا 

  .)1(من الصحة
إمنا  )2(بنك بالتّأكد من تواجد عملية من عمليات التبييضفال يلزم ال

تقتصر مهمته، يف تطبيقه لاللتزامات املفروضة عليه حبكم مهنته، السيما توخي 
احليطة واحلذر إزاء العمليات اليت ينجزها،وإذا ما الحظ أا مشبوهة تعني عليه 
إبالئها عناية خاصة، فإذا تأكد عنده االشتباه ال اليقني باتصال العملية مبصدر 

 ـ خلية معاجلة االستعالم املايل ـاملتخصصة غري مشروع توىل إخطار اهليئة 
   .بذلك

انطواء  ءوعلى أساس ما سبق، فإن نظام اإلخطار بالشبهة يلقي عب
العملية على الشبهة أم ال، لكن دون أن يصل إىل درجة جعله مبثابة حمقق يبحث 

  .عن شرعية العملية من عدمها
فمن جهة، من  ،يةأن إعمال هدا النظام تترتب عليه نتائج يف غاية األمه

املتوقع أن تزيد عدد اإلخطارات اليت تتلقاها خلية معاجلة االستعالم املايل مما 
يلقي عليها عبئا مضاعفا يف معاجلتها وحتليلها، اآلمر الذي يستوجب معه زيادة 
عدد موظفيها وكذا املوارد األخرى، السيما تلك اليت تسمح باحلصول على 

  .املعلومات
فمن املتوقع أنه بعد حتليل اإلخطارات من قبل اخللية،  ومن جهة أخرى،

سيحكم على العديد منها بأن ال ارتباط هلا مع أي جرمية ما دام أن البنك قام 
  .)3(بإبالغ شكوكه وليستقينه
                                                             

، "حدود املسؤولية اجلنائية للمصارف عن خمالفة واجب السرية وعن غسيل األموال " : )حممد(غنام  ـ )1(
  /http://slconf.uaeu.ac.ae.                                  1344ص مرجع سابق، 

(2) -  LASSERRE CAPDEVILLE (Jérôme) : op  cit., p  27. 
(3) -  GLEASON ( Paul) et GOTTSELIG (Glenn) : op  cit., p 49 . 
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وبالنظر إىل هذه النتيجة األخرية، فقد عاب البعض األخذ بنظام اإلخطار 
بدال من األخذ بنظام اإلخطار التلقائي بالشبهة، القائم على معيار شخصي ذايت 

عن العمليات اليت تفوق قيمتها مبلغا معينا، باعتباره معيارا موضوعيا ال خيضع 
  .)1(حملض إرادة وتقدير القائم باإلخطار

فاإلخطار بالشبهة له انعكاسات سلبية على حقوق األفراد وحريام، 
تحري عن أمواله وعملياته الن األمر يتعلق باملساس بسرية حسابات شخص، وال

املالية وحياته املهنية والوقوف على أسراره وقد ميتد ذلك إىل التحقيق معه على 
أسس واهية، وهو أمر له آثار بالغة اخلطورة على مركز الشخص االجتماعي 

  .)2(والعائلي واملهين خاصة إذا تبني أن العملية غري مرتبطة بتبييض أموال
ية اإلشارة إىل أن جمموعة العمل املايل عندما ويف هذا الصدد من األمه

، قد جعلت االلتزام باإلخطار 1990كرست ألول مرة التوصيات األربعني عام 
، دون وضع أي معيار موضوعي لتقديره، ومن مث )3(قائما على االشتباه

  .فاإلخطار كان خيضع حملض تقدير املخطر
لكن رأت جمموعة العمل املايل، ضرورة إضفاء تعديل على ذلك، من 

، اليت جاء نصها 2003من التوصيات األربعني احملدثة عام  13خالل التوصية رقم 
إذا اشتبهت مؤسسة مالية أو توفر لديها أسباب معقولة لالشتباه : "كما يلي

اب، فإنه ينبغي ناجتة عن نشاط إجرامي، أو مرتبطة بتمويل اإلرهبأن أمواال 

                                                             

املواجهة التشريعية لغسل األموال يف مصر، دراسة مقارنة، دار  : )إبراهيم حامد(طنطاوي : أنظر  ـ )1(
  .90 ص ، 2003النهضة العربية، القاهرة، 

قانون مكافحة غسل األموال، دراسة نقدية مقارنة، الطبعة الثانية، دار  : )مشس الدين(أشرف توفيق  ـ )2(
  .77 ص، 2007- 2000النهضة العربية، القاهرة، 

(3) -  Recommandation 16 : " si les institutions financières suspectent que des fonds 
proviennent d’une activité criminelle, elle devraient être autorisées ou obligées 
à déclarer rapidement leurs soupçons aux autorités compétentes ", GAFI, 
Rapport du 07 Février 1990, op  cit., p  24. 
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أن تكون مطالبة مبوجب القانون أو اللوائح بإرسال تقرير بالعمليات املشبوهة 
  . )1(" دون تأخري خللية االستعالم املايل

فمن خالل هذا النص، يتضح أن االلتزام باإلخطار بالشبهة يقوم على 
األول شخصي يرتكز على التقدير الشخصي لالشتباه، مبعىن أن يكون  ،معيارين

القائم باإلخطار قد اشتبه فعليا يف أن عملية ما اشتملت على نشاط إجرامي، 
  . " إذا اشتبهت مؤسسة مالية : "وهو ما يتبدى من العبارة الواردة يف النص

شتباه حيث أما املعيار الثاين، فهو موضوعي قائم على تقدير موضوعي لال
، وميكن استيفاؤه إذا "حالة وجود أسباب معقولة لالشتباه"يكون اإلخطار يف 

كانت الظروف احمليطة بالعملية تدفع شخصا موضوعيا إىل االشتباه يف أن العملية 
   .انطوت على نشاط إجرامي

عليه، يستنتج ضمنيا مما جاء يف نص هذه التوصية أنه، ميكن للبلدان أن 
  .)2(ن املعيارين البديلني، ولكنها ال حتتاج إىل االثنني معاختتار أيا م

املعدل واملتمم  05/01ومبقتضى ذلك فإن املشرع يف القانون رقم 
منه حمل الدراسة، قد تبىن املعيار األول  20واملذكور أعاله، السيما نص املادة 
  . القائم على التقدير الشخصي للمخطر
هذا النظام حمل نقد، فغالبية البلدان اليت تبنته ونظرا لالعتبارات اليت جتعل 

 .ومنها اجلزائر قد عمدت إىل وضع مجلة من مؤشرا تتبين على أساس الشبهة
 

                                                             
(1) -  " Lorsqu’une institution financière suspecte, ou a des motifs raisonnables de 

suspecter, que des fonds sont le produit d’une activité criminelle ou ont un 
rapport avec le financement du terrorisme, elle devrait être obligée en vertu 
d’une loi ou d’une réglementation, de faire sans délai une déclaration 
d’opérations suspectes à la cellule de renseignements financiers (CRF).", 
GAFI, Les quarante recommandations… 2003, op  cit., p  8. 

منهجية تقييم االلتزام بالتوصيات األربعني والتوصيات :  هذا ما أشارت إليه جمموعة العمل املايل يف ـ )2(
  . 21 ص ، مرجع سابق، ...اخلاصة التسع
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، على البنوك أن تتوفر على 12/03من النظام رقم  10أوجب نص املادة 
خداعها لنظام اإلخطار أنظمة تسمح بالنسبة جلميع احلسابات باستكشاف 

   .تسمح بالنسبة جلميع احلسابات العمليات املشبوهة، وبالشبهة
ولقد وضع هذا النص مؤشرات للداللة على هذه العمليات املشبوهة 

   :ويتعلق األمر السيما بالعمليات التالية
  .اليت ال تبدو أا تستند إىل مربر اقتصادي أو جتاري ممكن إدراكه ـ
حركات رؤوس األموال بشكل مفرط باملقارنة مع رصيد اليت متثل  ـ

  .احلساب
اليت تتعلق مببالغ، السيما نقدية ليس هلا عالقة مع العمليات العادية أو  ـ

  .احملتملة للزبون
  .املعقدة بشكل غري عادي أو غري مربر ـ
  .اليت ال يبدو أن هلا هدفا شرعيا ـ
   .لتنظيم املعمول بهاليت تفوق، عند االقتضاء، السقف احملدد با ـ

وعليه مىت توفر لدى البنك مؤشر أو أكثر من هذه املؤشرات قامت حالة 
   .االشتباه، ووقع على عاتقه االلتزام باإلخطار عنها خللية معاجلة االستعالم املايل

وجتدر املالحظة هنا، أن هذه املؤشرات مل تأيت على سبيل احلصر وإمنا 
على : "العبارة الواردة يف نص هذه املادةعلى سبيل املثال وأساس ذلك 

، وحسن فعل املنظم البنكي هنا، إذ أنه ال ميكن ..."اخلصوص العمليات اآلتية
حصر مؤشرات االشتباه، فهي تتنوع وتتعدد بتعدد العمليات واخلدمات البنكية، 

اليت ختتلف وتتنوع من حالة إىل  ،)1(وقد تزداد بتزايد أساليب تبييض األموال
ى، تبعا الختالف الظروف الواقعية واالقتصادية والتكنولوجية احمليطة بكل أخر

  . عملية من عمليات تبييض األموال
                                                             

  . 182  مرجع سابق، ص : )عبد الفتاح(سليمان  ـ )1(
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فالعالقة بني وسائل وأساليب تبييض األموال وأساليب ووسائل مكافحته 
بالغ الصعوبة، وكل ما ميكن هو  طردية، مما جيعل حصر العمليات املشبوهة أمرا

   .)1(ت اليت ميكن أن تثري االشتباهتقدمي أمثلة للعمليا
جدير بالتذكري يف هذا الصدد أن هذه املؤشرات هي ذاا املؤشرات 
الدالة على العمليات ذات الطابع غري االعتيادي، اليت أوجب املشرع على البنوك 

وقد سبقت اإلشارة يف موضعه إىل الغموض الذي اشتمل  )2(ئها عناية خاصةإيال
عليه نص املادة املذكور أعاله والذي أثار التساؤل حول اعتبار العمليات ذات 
الطابع غري االعتيادي هي ذاا العمليات املشبوهة اليت تستوجب اإلخطار 

  بالشبهة؟ 
دقيق  قد مسح التحليل العميق لفحوى هذا النص التوصل إىل وجود متييز

فكلما كان البنك أمام عملية تنطوي على املؤشرات الدالة  بني هذه العمليات
على أا ذات طابع غري اعتيادي قام واجبه بإيالئها عناية خاصة، وقد يتبني له 

فيقوم  ،عدم انطوائها على شبهة تبييض أموال وأن أمواهلا ذات مصدر مشروع
   .بتحرير تقرير سري عن هذه العملية وحيفظه

أما إذا قام لديه االشتباه بأن أموال تلك العملية ذات مصدر إجرامي، 
وبذلك يتضح أن كل عملية ذات  ،باألخطار بالشبهة عنها فهنا يقوم التزامه

   .طابع غري اعتيادي ليست بالضرورة عملية مشبوهة بتبييض األموال
الطابع مع ذلك، ال ميكن القول بانقطاع الصلة متاما بني العمليات ذات 

غري االعتيادي اليت تتطلب من البنك عناية خاصة وبني العمليات اليت يشتبه فيها، 
خترج عادة من  ومن مث جيب اإلخطار عنها، حيث أن هذه العمليات األخرية ال

  .)3(بني العمليات األوىل عندما يبذل البنك العناية الالزمة جتاهها
                                                             

  . 167  مرجع سابق، ص : )عبد الرمحن(السيد قرمان  ـ )1(
  .املعدل واملتمم، مرجع سابق 01/05من القانون رقم  10مبوجب نص املادة  ـ )2(
هذا ما يفسر وضع املنظم البنكي لنفس املؤشرات للداللة على العمليات املشبوهة والعمليات ذات  ـ )3(

  .الطابع غري االعتيادي
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أمواهلا ذات مصدر  ولكن هذا ال ينفي وجود عمليات يشتبه يف أن
إجرامي رغم أا ليست من العمليات ذات الطابع غري االعتيادي، ومن مث 

  .)1(تستوجب اإلخطار عنها
يستخلص من كل ما سبق، أن املؤشرات الدالة على االشتباه، وعلى 
الرغم من كوا عامل مساعد للبنك لتحديد العمليات اليت حتتاج لعناية أكرب من 

تشاف تلك املنطوية على شبهة تبييض أموال، فإن مسألة تقدير جانبه ومن مث اك
وان كان يظهر .توفر االشتباه من عدمه تبقى خاضعة للتقدير الشخصي له 

صعوبة هذا التقدير لكن كان سيكون أكثر صعوبة لو أن املشرع تطلب اإلخطار 
ية عن العمليات اليت تكون أمواهلا متأتية من مصدر إجرامي حمدد وليس من أ

   . جرمية بوجه عام
 

لقيام التزام البنك باإلخطار، ينبغي أن يتولد لديه االشتباه بأن األموال 
   .حمل العملية اليت طلب منه إجنازها متأتية من مصدر إجرامي

من  20من املادة  01وهو ما استوجبه املشرع صراحة مبقتضى نص الفقرة 
يتعني على اخلاضعني،  "...املعدل واملتمم، املذكورة آنفا،  05/01 القانون رقم

بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أا متحصل عليها من  إبالغ اهليئة املتخصصة
  "....جرمية

ون ــجتدر اإلشارة إىل أن الصياغة األوىل هلذا النص عند صدور القان
: ، مل تأيت على هذا النحو، وإمنا جاءت كما يلي ـ تعديلهقبل  ـ، 05/01رقم 

 20يتعني على كل األشخاص الطبيعيني واملعنويني املذكورين يف املادة  ..."
أعاله، إبالغ اهليئة املتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أا متحصلة من 

                                                             

  ص مرجع سابق،  : )عبد الرمحن(السيد قرمان  ـ )1(
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واملؤثرات العقلية جناية أو جنحة السيما اجلرمية املنظمة أو املتاجرة باملخدرات 
  .".أو يبدو أا موجهة لتمويل اإلرهاب

ميكن التوصل من خالل القراءة املتمعنة للعبارات اليت انطوى عليها هذا 
إىل أن املشرع قد تبىن املنهج الواسع يف حتديده للمصدر اإلجرامي ألموال  ،النص

حة، دون أن العمليات حمل االلتزام باإلخطار، وجعله مرتبط بكل جناية أو جن
  . حيدد جرمية معينة بذاا

وبالرغم من ذكر بعض أنواع اجلرائم كاجلرمية املنظمة أو املتاجرة 
باملخدرات واملؤثرات العقلية،إال أن ذلك ورد على سبيل املثال ال احلصر ودليل 

   ." السيما : "ذلك استعماله لعبارة 
ذه اجلرائم على وجه لكن وبالنظر إىل أن اإلشارة يف منت هذا النص إىل ه

اخلصوص من شأنه أن يثري اللبس لدى البعض وحتملهم إىل االعتقاد أن نطاق 
املصدر اإلجرامي يتعلق ذه اجلرائم حتديدا، عمد املشرع إىل إلغاء تلك اإلشارة 

رفعا ألي لبس،  ـعلى النحو املبني أعاله  ـ  20وتعديل صياغة نص املادة 
وهو ما يتماشى مع التعريف الذي قدمه املشرع " أية جرمية" ليكون هذا النطاق 

: للجرمية األصلية اليت منها حتصلت األموال غري املشروعة حمل تبييض األموال
أية جرمية، حىت ولو : جرمية أصلية:... يقصد يف مفهوم هذا القانون مبا يأيت"

كبيها باحلصول على األموال حسب ما ينص ارتكبت باخلارج، مسحت ملرت
  .)1( "عليه هذا القانون

يستنتج من كل ما سبق، أنه مبجرد اشتباه البنك أن األموال حمل العملية 
اليت يطلب منه عميله تنفيذها، ذات مصدر إجرامي، يتعني عليه اإلخطار عنها 

   .امي حمدددون حاجة إىل البحث والتحقيق للتأكد من أا مرتبطة مبصدر إجر
                                                             

تبييض األموال، إال إذا كانت األفعال األصلية غري أنه ال ميكن اختاذ إجراءات املتابعة اجلزائية من أجل  ـ )1(
 .املرتكبة يف اخلارج تكتسي طابعا إجراميا يف قانون البلد الذي ارتكبت فيه ويف القانون اجلزائري

  .املعدل واملتمم، مرجع سابق 05/01من القانون رقم  05املادة : نظرأ ـ             
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وعلى الرغم من هذا املنحى الذي سلكه املشرع اجلزائري، اعتربت 
ني ـــمن التوصيات األربع 13اجلزائر ملتزمة جزئيا مبضمون التوصية رقم 

، اليت وضعت املعيار الدويل بشأن اإلخطار بالشبهة، ومن بني 2003لعام 
االلتزام، هو عدم كفاية نطاق األسباب اليت مت االستناد إليها يف تقدير درجة هذا 

اجلرائم األصلية الستيعابه كافة فئات اجلرائم األصلية اليت وضعتها جمموعة العمل 
املايل ضمن قائمة املصطلحات املرفقة بالتوصيات املذكورة، وحثت مبوجب 
املذكرة التفسريية للتوصية املذكورة البلدان على أن توسع نطاق اجلرائم األصلية 

ينبغي أن يشتمل على مجيع فئات اجلرائم اليت حددا جمموعة  ـىن كحد أ ـ و
   .العمل املايل

وهلذا تظهر أمهية استعراض هذه الفئات وبيان النصوص ارمة هلا يف 
   .القانون اجلزائري

  .)1(املشاركة يف جمموعة إجرامية منظمة وابتزاز األموال -
  .)2(اإلرهاب، مبا يشمل متويل اإلرهاب -
  .)3(يف البشر وريب املهاجريناالجتار  -
  .)4(االستغالل اجلنسي مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي لألطفال -

                                                             
   .جبمعيات األشرار ومساعدة ارمنيواليت يسميها املشرع اجلزائري  ـ )1(

معدل ومتمم،  66/156مكرر من قانون العقوبات، أمر رقم  177 و  177 و 176:  نظر املوادأ ـ
  .مرجع سابق

من القانون  10مكرر  87مكرر إىل  87اجلرائم املوصوفة بأفعال إرهابية أو ختريبية، ارمة يف املواد من  ـ )2(
  .ذاته

  .املعدل واملتمم، مرجع سابق 05/01القانون رقم :  و انظر أيضا ـ
املتعلقة باالجتار باألشخاص، املدرجة ضمن  15مكرر  303إىل املادة  04مكرر  303:  نظر املوادأ ـ )3(

املعدل   2009فيفري 25املؤرخ يف  09/02أحكام قانون العقوبات مبوجب القانون رقم 
. ر. ، واملتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان  08، املؤرخ يف 66/156واملتمم ألمر رقم 

  . 2009مارس  08، صادر بتاريخ 15، عدد .ج. ج
املتعلقة بتهريب املهاجرين، واملدرجة  41مكرر  303إىل املادة  30مكرر  303: ظر أيضا املوادأن ـ

  .يف قانون العقوبات مبوجب القانون ذاته
مكرر من قانون العقوبات، واملتعلقة بتحريض القصر على الفسق  349إىل املادة  342:  نظر املوادأ ـ )4(

  . معدل ومتمم، مرجع سابق 66/156والدعارة، أمر رقم 
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  . )1(االجتار غري املشروع يف العقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية -
  .)2(االجتار غري املشروع يف األسلحة -
   .)3(الفساد والرشوة -
 .)4(االحتيال -
  .)5(تزييف العملة -
 .)6(والقرصنة عليهاتزييف املنتجات  -
 .)7(جرائم البيئة -
  .)8(القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة -
  .)9(االختطاف وأعمال التقييد وأخذ الرهائن غري املشروعة -
  . )10(السطو أو السرقة -
  .)11(التهريب -

                                                             
، يتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية 2004ديسمرب  25مؤرخ يف  04/18نظر قانون رقم أ ـ )1(

ديسمرب  26، صادر بتاريخ 83، عدد .ج. ج. ر. وقمع االستعمال واالجتار غري املشروعني ا، ج
2004.  

املتعلق بالعتاد احلريب واألسلحة  1997يناير  21املؤرخ يف  97/06من اآلمر رقم  52إىل  26:  نظر املوادأ ـ )2(
  .1997يناير  22، صادر بتاريخ 06، عدد .ج. ج. ر. والذخرية، ج

  .املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق 06/01نظر القانون رقم أ ـ )3(
  .معدل ومتمم، مرجع سابق 66/156من قانون العقوبات، أمر رقم  373 و 372: املادتني أنظر ـ )4(
  .من القانون ذاته 204إىل املادة  197املادة :  املواد أنظر ـ )5(
ج، . ج. ر. ، املتعلق بالعالمات، ج2003 جويلية 19املؤرخ يف  03/06من اآلمر رقم  32:  املادة أنظر ـ )6(

 .2003جويلية  23 ، صادر بتاريخ  44عدد 
املتعلق حبقوق  2003 جويلية 19املؤرخ يف  03/05من اآلمر رقم  159إىل  151: نظر أيضا املوادأ ـ

  .2003 جويلية 23، صادر بتاريخ  44، عدد .ج. ج. ر. املؤلف واحلقوق ااورة، ج
املتعلق حبماية البيئة يف إطار  2003جويلية  29املؤرخ يف  03/10، القانون رقم 110إىل  81: املواد أنظر ـ )7(

  .2003جويلية  20صادر بتاريخ  43، عدد .ج. ج. ر. التنمية املستدامة، ج
معدل  66/156من قانون العقوبات، أمر رقم ) 265و 264واملادتني  2مكرر  263إىل  261: (املواد أنظر ـ )8(

  . ومتمم، مرجع سابق
  .مكرر من القانون ذاته 295إىل  291: املواد أنظر ـ )9(
  .من القانون ذاته 362إىل  350: املواد أنظر ـ )10(
، املتعلق مبكافحة التهريب، 2005أوت  23املؤرخ يف  06-05من اآلمر رقم  29إىل  10: املواد أنظر ـ )11(

  .2005أوت  28، صادر بتاريخ 59، عدد .ج. ج. ر. ج



 

 

273 
 

  . )1(االبتزاز -
  .)2(التزوير -
  .)3(القرصنة -
  .)4(املتاجرة الداخلية والتالعب باألسواق -

املبينة أعاله، تتضمن قائمة فئات اجلرائم موعة وفضال عن اجلرائم 
العمل املايل جرمية االجتار غري املشروع يف السلع املسروقة، وهذه األخرية غري 
جمرمة ال يف قانون العقوبات وال يف أية قوانني أخرى يف اجلزائر، هذا ما ذهب 

مشال أفريقيا يف إليه فريق اخلرباء موعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط و
  .)5(تقرير التقييم املشترك عن اجلزائر

 :  د أنـلكن أكدت السلطات اجلزائرية يف معرض ردها على هذا النق
نطاق اجلرائم األصلية جلرمية تبييض األموال يف القانون اجلزائري هو نطاق " 

كايف، أما بالنسبة لعدم تضمني هذا القانون ما يعاجل املتاجرة يف األشياء املسروقة 
من قانون العقوبات تغطيان كل جمالت احليازة  388 و 387فإن املادتني 

وبذلك يكون املشرع اجلزائري قد  ،والتصرف يف األشياء املسروقة مهما تنوعت
غطى كل اجلوانب املتصلة جبرمية اإلخفاء وبالذات اجلانب املتعلق باملتاجرة يف 

  . " األشياء املسروقة
ومع هذا الرد إال أنه اعترب نطاق اجلرائم األصلية لألموال حمل تبييض 

   .يستعيب هذه اجلرمية األموال غري كافيا يف القانون اجلزائري، ألنه ال
                                                             

  .معدل ومتمم، مرجع سابق66/156من قانون العقوبات، أمر رقم  371 : املادة أنظر ـ )1(
  .من القانون ذاته 229إىل 314: املواد  أنظر ـ )2(
  .مكرر من القانون ذاته 317:  املادة أنظر ـ )3(
   ،من القانون ذاته 173و 172: نظر املادتانأ ـ )4(

، 2004وان ـــج 23املؤرخ يف  04/02من القانون رقم  38إىل  31املواد :  وانظر أيضا ـ
خ ــ، صادر بتاري41، عدد .ج. ج. ر. احملدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، ج

  .، معدل و متمم2003جوان  27
جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، تقرير التقييم املشترك عن مكافحة غسل  ـ )5(

  .28  األموال ومتويل اإلرهاب يف اجلزائر، مرجع سابق، ص
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تستأثر خلية معاجلة االستعالم املايل مبهمة تلقي اإلخطارات بالشبهة من 
، وهي بنفسها املكلفة بتحليل ومعاجلة )1(اجلهات اخلاضعة لواجب اإلخطار

لى مدى جدية املعلومات اليت تتضمنها تلك اإلخطارات، قصد الوقوف ع
  .االشتباه وارتباط العمليات حمل هذه اإلخطارات بتبييض األموال من عدمه

وبالنظر إىل هذا الدور اهلام واألساسي الذي تضطلع به اخللية، ينبغي أن 
حتظى بتكييف قانوين ميكنها من القيام ذا الدور بكل حياد واستقاللية، وهو ما 

، غري أن )أوال" ( السلطة اإلدارية املستقلة "يفسر إضفاء املشرع عليها صفة 
التساؤل البديهي الذي قد يثار هنا، يكمن يف مدى كفاية االعتراف التشريعي 
ذه االستقاللية؟ وهو اآلمر الذي يستدعي البحث يف حدود هذه االستقاللية 

  ).ثانيا(املكرسة قانونا 
 

جتدر اإلشارة يف البداية إىل أن اخللية قد مت إنشاؤها يف وقت سابق لتاريخ 
 02/127، وكان ذلك مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 05/01صدور القانون رقم 

   .2002أفريل عام  07 املؤرخ يف
وقد صدر هذا النص التنظيمي يف سياق وفاء الدولة اجلزائرية بالتزاماا 

على اتفاقية بالريمو، اليت  2002فيفري  10 قتها بتاريخالدولية على إثر مصاد
ألزمت كل دولة طرف فيها إنشاء وحدة استخبارات مالية مهمتها مجع وحتليل 

  .   )2(بتبييض األموال وتعميم املعلومات اليت قد ترتبط

                                                             

اإلخطار بالشبهة موجه : "على ذلك على النحو األيت 12/03من النظام رقم  14وقد أكد نص املادة  ـ )1(
  .، مرجع سابق..." االستعالم املايل حصريا إىل خلية معاجلة

  .من اتفاقية بالريمو، مرجع سابق) ب( 07/01نص املادة : أنظر ـ )2(
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مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية : " كيفت اخللية حينها على أا
، غري أن هذا التكييف عيب عليه اتسامه بالغموض على )1( "املايلواالستقالل 

، الوارد يف تعريف اخللية، غري "مؤسسة عمومية ارد " أساس أن مفهوم 
وعلى أساس ذلك، ووفقا لتقرير التقييم املشترك  )2(موجود يف القانون اجلزائري

حول مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب يف  ـ 2010يف ديسمرب  ـ
من توصيات  26، اعتربت اجلزائر غري ملتزمة بنص التوصية رقم )3(اجلزائر

  .)4(جمموعة العمل املايل اليت حثت البلدان على إنشاء هذا النوع من اهليئات
فال يكفي إنشاء اخللية وتعريفها على أا مؤسسة عمومية وفقط، بل 

  .)5(مفهوم وحتديد قانوين دقيق هلا ينبغي إعطاء
                                                             

  .، مرجع سابق02/127من املرسوم التنفيذي رقم  02نص املادة : أنظر ـ )1(

جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، تقرير التقييم املشترك    :النقدراجع يف هذا  ـ )2(
  .151ومتويل اإلرهاب يف اجلزائر، مرجع سابق، ص  األموالعن مكافحة غسل 

  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها ـ )3(
(4) -  " Les pays devraient mettre en place une CRF qui serve de centre national pour 

recueillir (et, dans les cas prévus, de solliciter), analyser et transmettre les 
déclarations d’opérations suspectes et d’autres informations concernant les 
actes susceptibles d’être constitutifs de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme…".  

                     - Recommandation 26, Les quarante Recommandations du GAFI, octobre 
2003, op  cit., pp  11 - 12. 

املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، أشار  88/01باالستناد إىل القانون رقم  ـ )5(
ممثلو السلطات اجلزائرية الذين قابلوا فريق التقييم املشترك موعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط 

ه ، إىل أن ـ 2006ديسمرب  17إىل  06خالل زيارته امليدانية إىل اجلزائر يف الفترة بني  ـ ومشال أفريقيا
بالفعل ال يوجد حتديد قانوين للمؤسسة العمومية، و إمنا القانون املذكور قد حدد أربعة أنواع من 

املؤسسات العمومية االقتصادية، اهليئات العمومية ذات الطابع اإلداري،  : املؤسسات العمومية هي
   .التسيري اخلاصاهليئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، واهليئات العمومية ذات 

كما أشارت السلطات اجلزائرية أيضا إىل أن هناك اقتراح بتعديل املركز القانوين للخلية، وأن األخرية  ـ          
   .تطمح أن تعطى هلا مركز سلطة إدارية، مما يعطيها استقاللية أكرب وتسهيالت لتسيري شؤوا

لشرق األوسط ومشال أفريقيا، تقرير التقييم املشترك عن مكافحة جمموعة العمل املايل ملنطقة ا:  راجع ـ          
   .44 ص غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف اجلزائر، مرجع سابق، 

، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 1988يناير  12مؤرخ يف  88/01قانون رقم :  أيضا ـ          
  .1988يناير  13، صادر بتاريخ 02، عدد .ج. ج. ر. االقتصادية، ج
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واعتبارا أن املنظومة القانونية اجلزائرية ذات الصلة مبكافحة تبييض 
األموال ومتويل اإلرهاب، ستكون بعد عامني من ذلك حمال لتقييم آخر من قبل 

، فإن اجلزائر مل جتد حال سوى اإلسراع يف سد تلك الثغرات، )1(ذات اموعة
، 05/01املعدل واملتمم للقانون رقم  02 /12ور اآلمر رقم وذلك ما تكلل بصد
  .املشار إليه فيما سبق

يفسر ذا، التكييف القانوين والصريح الذي أعطاه املشرع للخلية يف 
مكرر ضمن أحكامه واليت  04بإدراج نص املادة  05/01صلب نص القانون رقم 

                                                             

إذ تقوم الدول بعد خضوعها للتقييم  ،يتمثل يف تقييم املتابعة والذي يندرج حتت عملية التقييم املشترك ـ )1(
املشترك بتقدمي تقارير املتابعة خالل فترات زمنية حمددة، ويهدف هذا التقييم إىل التأكد من 
استمرار تطوير نظم مكافحة تبييض ومتويل اإلرهاب إىل أن تصل بأنظمتها إىل حد االلتزام الكامل 

  .مع املعايري الدولية يف هذا اال
عملية : حتديث موقف الدولة كل عامني، والثاين: األول: يتم هذا التقييم وفق نوعني من اإلجراءات ـ            

   ،املتابعة بنوعيها املعززة والعادية
تطبق عملية املتابعة العادية عندما يكشف تقرير التقييم املشترك عن وجود حاالت قصور يف نظام  ـ           

ل اإلرهاب اخلاص بالدولة حمل التقييم، حيث يتعني على الدولة املعنية مكافحة تبييض األموال ومتوي
تقدمي يف مدة أقصاها عامني من اعتماد تقرير التقييم املشترك تقرير متابعة إىل االجتماع العام 
للمجموعة، متضمنا اإلجراءات اليت اختذا أو اليت تتخذها الدولة ملعاجلة أوجه القصور ذات الصلة 

   .لتوصيات األربعني أو اخلاصة التسعبأي من ا
وميكن يف حالة ما إذا كانت أوجه القصور اليت مت حتديدها يف تقرير التقييم املشترك على درجة  ـ           

كبرية من اخلطورة أن يطلب االجتماع العام من الدولة املعنية أن تقوم برفع تقرير باحلالة يف أقل من 
   .عامني

الة قيام الدولة باختاذ إجراءات مرضية،  وإحرازها تقدما كافيا يف معاجلة أوجه القصور ويف ح ـ          
   .احملددة، يتم تطيق آلية اخلروج من عملية املتابعة إىل التحديث كل عامني

جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، التقرير السنوي :  األكثر تفصيل راجع ـ          
  / http://www.menafatf.org .                                   21 – 19ص ،  2011لسابع، ا

جتدر اإلشارة هنا، أن اجلزائر قد قدمت تقرير املتابعة اخلاص ا، ومت اعتماده يف االجتماع العام  ـ          
 29إىل  27السادس عشر موعة العمل املايل يف اململكة املغربية الذي انعقد خالل الفترة املمتدة من 

   .2012نوفمرب 
، 2012ن، ــاألوسط ومشال أفريقيا، التقرير السنوي الثامجمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق : نظرأ ـ           

   .                                                                 / http://www.menafatf.org 15 - 14 صص 
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مستقلة تتمتع  اهليئة املتخصصة هي سلطة إدارية "  :نصت على ما يلي
 .بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وتوضع لدى الوزير املكلف باملالية

  ." حتدد مهام اهليئة املتخصصة وتنظيمها وسريها عن طريق التنظيم
وبالنظر إىل الوضع القانوين اجلديد للخلية، أصبح لزاما أن خيضع املرسوم 
الذي أنشأها إىل تعديل وتتميم، وهو اآلمر الذي متخض بصدور املرسوم 

2013 أفريل 15املؤرخ يف  13/157التنفيذي رقم 
، حامال يف طياته تعديال )1(

اخللية ": لتنص على أنه 02/127من املرسوم التنفيذي رقم  02وتتميما لنص املادة 
واالستقالل املايل، وتوضع لدى  سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية

  . " الوزير املكلف باملالية
تترجم كل النصوص السالفة الذكر، رغبة اجلزائر امللحة لتكييف 
 منظومتها القانونية مع املعايري الدولية ذات الصلة مبكافحة تبييض األموال، واليت

   .من بينها إنشاء هيئة تعمل كمركز وطين لتلقي املعلومات املتعلقة بالتبييض
ينبغي أن حتظى هذه اهليئة بتكييف قانوين يسمح هلا بالتمتع باستقاللية، 
قصد حتقيق الفعالية املرجوة يف مكافحة تبييض األموال، وهو اآلمر الذي حتقق 

إال أنه قد يثار التساؤل حول ما  وقصد املشرع واضح وجلي وفقا ملا تقدم بيانه،
إذا كان إضفاء هذا التكييف كاف للقول باستقاللية اخللية؟ وعليه، فمن األمهية 

 )2(مبا كانت البحث يف مدى استقاللية هذه اهليئة على ضوء ما توصل إليه الفقه
من معايري تقاس وفقها درجة استقاللية السلطات اإلدارية املستقلة، كما سيتم 

اليت وضعتها جمموعة العمل  -احملدثة  -االعتماد كذلك على املعايري األساسية 

                                                             

 02/127، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 2013أفريل  15مؤرخ يف  13/157مرسوم تنفيذي رقم  ـ )1(
. ر. واملتضمن إنشاء خلية معاجلة االستعالم املايل وتنظيمها وعملها، ج 2002أفريل 7املؤرخ يف 

  . 2013أفريل  28، صادر بتاريخ 23، عدد .ج. ج
(2) -  ZOUAIMIA (Rachid) : Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, EDITIONS HOUMA, Alger, 
2005, p p  34 – 58. 
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2012من توصياا احملدثة عام  29املايل لتقييم االلتزام بالتوصية 
واليت من بينها  )1(

   .ه اهليئةمعايري ضمان استقاللية مثل هذ
 

، ومن )1(ميكن البحث عن حدود استقاللية اخللية من الناحية العضوية 
  .)2(الناحية الوظيفية

1 

تقاس مدى استقاللية أي سلطة إدارية مستقلة من الناحية العضوية، 
كالطابع اجلماعي، أسلوب  ،بواسطة جمموعة من العناصر املرتبطة بتشكيلتها

  .)2(تعيني األعضاء، وطبيعة العهدة اليت يتمتعون به
املعدل واملتمم،  02/127من املرسوم التنفيذي رقم  09وفقا لنص املادة 

الس، األمانة : فاخللية يديرها رئيس وتسريها أمانة عامة، وتتكون من
  .)4(، املصاحل)3(العامة

                                                             
مماثال يف مضمونه ملا  2012من التوصيات األربعني موعة العمل املايل لعام  29جاء نص التوصية رقم  ـ )1(

لكن . واملتعلقة خباليا االستعالم املايل 2003من التوصيات األربعني لعام  26تضمنته التوصية رقم 
وضعت اموعة معايري تقييم االلتزام ذه التوصية أكثر تفصيال من معايري تقييم االلتزام بالتوصية 

   .ةالسيما فيما يتعلق باملعايري املتعلقة مبدى متتع خلية االستعالم املايل لضمانات االستقاللي 26
      - Voir Recommandation 29, GAFI, Normes internationales…Les recommandations 

du Gafi, 2012, op  cit., p  24. 
(2) -  voir GAFI, Méthodologie d’évaluation de la conformité technique aux 

recommandations du GAFI et de l’efficacité des systèmes de LBC/FT, 
février 2013, p p  77-78.  

              - voir aussi Rachid ZOUAIMIA, Les autorités administratives …Algérie,        
op  cit, p34. 

يسري األمني العام، حتت سلطة رئيس اخللية، الشؤون اإلدارية  : "على ما يلي 16تنص املادة  ـ )3(
  .معدل ومتمم، مرجع سابق 02/127، مرسوم تنفيذي رقم " والوسائل البشرية واملادية للخلية

   :تساعد جملس اخللية ـ )4(
مصلحة التحقيقات والتحاليل، املكلفة جبمع املعلومات والعالقات مع املراسلني وحتليل تصرحيات  ـ               

   .االشتباه وتسيري التحقيقات
   .املصلحة القانونية، املكلفة بالعالقات مع النيابة العامة واملتابعة القانونية والتحاليل القانونية ـ               
وثائق وقواعد املعطيات، املكلفة جبمع املعلومات وتشكيل بنوك للمعطيات الضرورية مصلحة ال ـ               

   .لسري اخللية
مصلحة التعاون، املكلفة بالعالقات الثنائية واملتعددة األطراف مع اهليئات أو املؤسسات األجنبية  ـ              

   .اليت تعمل يف نفس ميدان نشاط اخللية
  .من املرسوم ذاته 15املادة : أنظر ـ               



 

 

279 
 

لكونه اجلهاز القيادي،  )1(قرارات باسم اخلليةيتمتع الس بسلطة اختاذ 
بينما األمانة العامة وباقي املصاحل فمهامها تقنية مساعدة وعليه، للبحث عن 
مدى متتع تشكيلة اخللية على املقومات الداعمة لالستقاللية املذكورة أعاله، 

   .ينبغي التمعن يف تشكيلة جملسها
 10جدير باإلشارة إىل أن تشكيلة الس قد حددت مبوجب نص املادة 

ستة أعضاء منهم  : "...من املرسوم التنفيذي املذكور أعاله قبل تعديله، بـ
   . ..." رئيس، خيتارون بسبب كفاءام األكيدة يف االني املايل والقانوين

08/275وبعد تعديله مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
أضحت التشكيلة  )2(

  :أعضاء منهم) 7(سبعة  : ".... تتكون من
   . رئيس ـ
أعضاء يتم اختيارهم نظرا لكفاءام يف ااالت البنكية ) 4(أربعة  ـ

   .واملالية واألمنية
يعينهما وزير العدل حافظ األختام، بعد رأي الس ) 2(قاضيني اثنني  ـ

   . ..."األعلى للقضاء
الس قبل وبعد التعديل متعددة األعضاء بصفام يالحظ أن تشكيلة 

ومراكزهم القانونية، مع مالحظة أن النص قبل التعديل جاء بعبارات عامة ختول 
للجهة املكلفة بالتعيني السلطة التقديرية الواسعة يف انتقاء األعضاء، وال يوجد 

كلها ختتار  أي معيار يسمح بتقدير الكفاءة املطلوبة، ذلك الن  تشكيلة الس
   .على أساس الكفاءة يف االني املايل والقانوين

                                                             

، مبوجب 127-02مكرر املدرجة ضمن أحكام املرسوم التنفيذي رقم  10هذا ما تنص عليه املادة  ـ )1(
، صادر 50، عدد .ج. ج. ر. ، ج2008سبتمرب  06املؤرخ يف  08/275املرسوم التنفيذي رقم 

  . 2008سبتمرب  07بتاريخ 

  .، املرجع نفسه08/275املرسوم التنفيذي رقم  ـ )2(
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فتدعمت  ،غري أنه بعد التعديل محل النص تنوعا يف انتماءات األعضاء
التشكيلة بقاضيني وبالتايل التحديد الدقيق لصفة العضوين املختارين يف اال 

  .بنكي واألميناإلضافة إىل توسيع جمالت الكفاءة لتشمل االني ال. القانوين
من  ـاعتبارا أنه من القطاعات األكثر استهدافا  ـفإضافة اال البنكي 

شأنه أن يكون عامال مساعدا  يف حتسني أداء اخللية وضمان فعاليتها يف جمال 
معاجلة اإلخطارات بالشبهة واملعلومات اليت تستوجب معرفة فنية قصد فهمها 

   .تبييض األموالوالتوصل إىل مدى انطوائها على شبهة 
كما أن إضافة اجلانب األمين من شأنه كذلك أن يعزز نشاط وكفاءة 
اخللية، اليت تكون دائما حباجة إىل معلومات أمنية وشخص ذو كفاءة يف اال 

  .     األمين لتقدير وحتليل تلك املعلومات
على أساس ما سبق ذكره، يتأكد انطواء تشكيلة اخللية على تعدد 

اختالف وتنوع القطاعات اليت ينتمون إليها وهو اآلمر الذي يعتربه األعضاء و
   .الفقه من العناصر الضامنة الستقاللية أي سلطة إدارية مستقلة

هذا، وبالنسبة ألسلوب التعيني فاملالحظ أن النص ينطوي على بعض 
األربعة الذين يتم اختيارهم بالنظر إىل كفاءام يف  الغموض بالنسبة لألعضاء

االت البنكية واملالية واألمنية، حيث أن معيار تقدير تلك الكفاءة غري وارد يف 
النص، باإلضافة إىل عدم حتديد اجلهة اليت ميكنها انتقائهم، مما يترك السلطة 

   .التقديرية الواسعة لسلطة التعيني
أما بالنسبة للقاضيني فالنص أقر أن انتقائهم يتم من قبل وزير العدل 

ألختام، بعد أخذ رأي الس األعلى للقضاء، وهذا ما يؤكد على حافظ ا
اآلخرين، فاختالف جهات  اختالف جهات وأسلوب التعيني عن األعضاء

االنتقاء واالقتراح يعترب كعنصر معزز لالستقاللية، ألنه لو كانت مهمة اقتراح 
  .ةاألعضاء خمولة جلهة واحدة فقط، فلن تكون هناك نفس درجة االستقاللي
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وباإلضافة إىل كل من الطابع اجلماعي للتشكيلة وأسلوب التعيني فيها، 
يعد حتديد مدة عهدة هؤالء األعضاء من العوامل الداعمة لالستقاللية، وقد 

يعني "  : على النحو التايل )1(من املادة ذاا 02تكرس ذلك مبوجب نص الفقرة 
سنوات قابلة ) 4( رئيس وأعضاء الس مبوجب مرسوم رئاسي ملدة أربع

  . " للتجديد مرة واحدة
ويعد هذا كمؤشر جيسد فعال استقاللية هؤالء األعضاء، فلو مت النص 
على تعيينهم ملدة غري حمددة، فإم بذلك سيكونون عرضة للعزل يف أي وقت 

فتحديد مدة العهدة بالنسبة للرئيس واألعضاء، يعد   .من قبل سلطة التعيني
   .مظهر االستقاللية

، )2(من املرسوم ذاته 11وباإلضافة إىل كل ما سبق، يضمن نص املادة 
استقاللية أعضاء الس خالل عهدم عن اهلياكل واملؤسسات التابعني هلا، كما 

07/01يضمن نظام التنايف الذي مت إقراره مبوجب القانون رقم 
استقاللية  )3(

   .األعضاء يف مواجهة اخلاضعني لواجب اإلخطار بالشبهة
الواضح من خالل كل ما سبق بيانه عن تشكيلة اخللية أا تتوفر على 
بعض املقومات الداعمة لالستقاللية العضوية التسامها بتعدد األعضاء وتنوع 

   .صفام ومراكزهم والعهدة احملددة مسبقا هلم
بالنظر إىل بقاء سلطة التعيني  ،غري أن مثل هذه االستقاللية تبقى نسبية

بالنسبة لرئيس اخللية وكذا األعضاء حمتكرة من قبل رئيس اجلمهورية بواسطة 
مرسوم رئاسي، وبالنظر كذلك إىل قابلية العهدة للتجديد الذي ميكن اعتباره 

                                                             

  .املعدل واملتمم، مرجع سابق 02/127من املرسوم التنفيذي رقم  10املقصود ا املادة  ـ )1(

وخنالل  ميارس أعضاء جملس اخللية مهامهم بصفة دائمة وهم مستقل : "اليت تنص على ما يلي ـ )2(
  ." عهدم عن اهلياكل واملؤسسات التابعني هلا

، يتعلق حباالت التنايف وااللتزامات اخلاصة ببعض املناصب 2007مارس  01مؤرخ يف  07/01أمر رقم  ـ )3(
  .2007مارس  07، صادر بتاريخ 16، عدد .ج. ج. ر. والوظائف، ج
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عامل يؤثر بالسلب على استقاللية األعضاء جتاه سلطة تعيينهم ألم يظلون يف 
   .عدم جتديد عهدم تبعية هلا خشية

2 

فعالية دور اخللية يف حتليل ومعاجلة اإلخطارات بالشبهة، وبالتايل فعاليتها 
يف مكافحة تبييض األموال تتوقف على متتعها باستقاللية وظيفية كافية جتعلها يف 

  .)1(منأى عن أي تأثريات أو تدخالت غري مناسبة
الالزمة  هلذه االستقاللية أن تكون هلا األهلية ومن املقومات الضامنة

، )2(ملمارسة وظائفها بكل حرية، وأن تتمتع بسلطة اختاذ أي قرار تراه مناسبا
اإلخطارات اليت تتلقاها، والقرار املناسب حيال تلك  السيما قرار حتليل ومعاجلة

القضائية إذا اإلخطارات بعد االنتهاء من معاجلتها،إما بإحالة امللف إىل اجلهات 
  .وإما حبفظ امللف يف احلالة العكسية ،ما تأكدت لديها الشبهات

   .وعليه يطرح التساؤل إن كانت اخللية تتمتع فعال ذه االستقاللية؟
 05/01مكرر من القانون رقم  04بقراءة فحوى ما جاء يف نص املادة 

ميكن التشكيك يف متتع اخللية باالستقاللية،  ـ املذكورة سابقا ـ املعدل واملتمم،
إلقرار النص أا توضع لدى الوزير املكلف باملالية، وقد تعين يف هذه احلالة أا 

   .سلطة تبعية، فهل يعين إحلاقها ذه الوزارة إمكانية تدخل الوزير يف قراراا؟

                                                             

  .2003من التوصيات األربعني لعام  26من املعايري األساسية لتقييم االلتزام بالتوصية  26/6املعيار رقم  ـ )1(
، مرجع سابق، ...جمموعة العمل املايل ملكافحة غسل األموال، منهجية تقييم االلتزام:  أنظر ـ           

  .49ص 

من  29من املعايري األساسية لتقييم االلتزام بالتوصية رقم  29/07هذا ما يستفاد من قراءة املعيار رقم  ـ )2(
  . 2012توصيات جمموعة العمل املايل احملدثة عام 

                   " La CRF devrait être opérationnellement indépendante et autonome, c’est –à-
dire qu’elle devrait : (a) - avoir le pouvoir et la capacité d’exercer librement ses 
fonctions, notamment de décider en toute autonomie d’analyser, de demander et/ ou 
de disséminer des informations spécifiques ;…", GAFI, Méthodologie d’évaluation 
de la conformité…, op  cit.,p  77. 
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 املعدل واملتمم وكذا نصوص 05/01بالتمعن يف نصوص القانون رقم 
املرسوم التنفيذي املنظم للخلية، تبني خلومها من نص يسمح بتدخل الوزير 
املكلف باملالية يف عمل أو قرارات اخللية، فهذه األخرية تتخذ قراراا على 

وهذا ما ميكن اعتباره مؤشرا  ،بأغلبية األصواتومستوى جملسها بكل حرية 
  .)1(على ضمان استقاللية اخللية
األخرى الضامنة الستقاللية اخللية وظيفيا هي اعتراف ومن بني املقومات 

املشرع هلا بالشخصية املعنوية، على الرغم من أن التمتع بذلك ليس معيار فعال 
، بقدر ما هو عامل معزز هلذه )2(يف تقدير استقاللية أي سلطة إدارية مستقلة

ئج يف غاية ، وهذا بالنظر إىل ما يترتب على التمتع ا من نتا)3(االستقاللية
وهي  ،، وبذمة مالية مستقلة)4(األمهية، السيما التمتع بأهلييت التعاقد والتقاضي

   .النتائج املؤكدة مبوجب املرسوم املنظم هلا
ة ـــوكنتيجة منطقية لتمتع اخللية بالشخصية املعنوية أن تتمتع باحلري

ام ــحبيث يتوىل أمينها الع ،يف تسيري شؤوا اإلدارية ووسائلها البشرية واملالية
ني ـــ، كما يشار إىل أن رئيس اخللية له صالحية تعي)5(مهمة تسيري ذلك

                                                             

أكد ممثلو السلطات اجلزائرية اللذين قابلوا فريق اخلرباء موعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط  ـ )1(
اجلزائر، أن وزير املالية ال يطلع على العمل ومشال إفريقيا، الذي أعد تقرير التقييم املشترك عن 

   .الوظيفي للخلية، ويقتصر تدخله على الشؤون اإلدارية، كما يتم عربه اقتراح التنظيمات ورفعها
جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، تقرير التقييم املشترك عن :  نقال عن ـ            

  .44 ص مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف اجلزائر، مرجع سابق، 
(2) -  ZOUAIMIA (Rachid) : Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur 

financier en Algérie, Editions Houma, Alger, 2005, p  61. 
    .25 ص مرجع سابق،  : )مسري(حدري  ـ )3(

يكلف رئيس "  :على ما يلي 02/127من املرسوم التنفيذي رقم  1مكرر  10من املادة  04تنص الفقرة  ـ )4(
رفع دعاوى قضائية ومتثيل اخللية أمام السلطات واهليئات الوطنية والدولية وكذا إبرام ...اخللية

ميكن : " مكرر من املرسوم ذاته ما يلي 07تضيف املادة . ..." ،كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق
إطار الوقاية ، يف ...اخللية التوقيع على بروتوكوالت اتفاق وتبادل املعلومات مع السلطات املختصة

  .، مرجع سابق"من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

  .من املرسوم ذاته 16املادة  ـ )5(
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املصاحل، ويتم ذلك مبوجب  ، وكذا تعيينا المني العام ورؤساء)1(بعض املوظفني
، باإلضافة إىل ضمان نشاط مصاحل اخللية والتنسيق بينها واإلشراف )2(مقرر منه

   .طة السلمية على مجيع موظفي اخلليةعليها وممارسة السل
أما بالنسبة المتالك ذمة مالية مستقلة، فاعتراف املشرع ألي سلطة إدارية 
مستقلة باالستقالل املايل يعد مؤشرا هاما الستقالليتها، وقد حظيت اخللية بذلك 

   .مكرر املذكور أعاله 04وبصفة صرحية مبوجب نص املادة 
يقتضي االستقالل املايل أن تكون للخلية ميزانية خاصة ا، وتتوىل 

  . بنفسها وضعها وتسيريها واختاذ قرارات فيما خيص تنفيذها
وبالرجوع إىل املرسوم املنظم للخلية، تبني أا تتمتع مبيزانية خاصة 

، والتداول بشأن مشروع امليزانية من صالحيات )4(، اآلمر بالصرف رئيسه))3ا
   .، وكل هذا يعد ضمانة الستقالهلا املايل)5(جملسه

تعد كافة العناصر السابقة كمؤشرات ضامنة الستقاللية اخللية من الناحية 
أبرزها عدم  ،الوظيفية، إال أن هذه االستقاللية تبقى نسبية نتيجة لعدة عوامل

يتم  امتالك اخللية لسلطة حتديد وتنظيم مصاحلها بنفسها، حيث أن هذا التحديد
مبوجب قرار مشترك بني الوزير املكلف باملالية والسلطة املكلفة بالوظيفة 

  . )6(العمومية
                                                             

إاء  ... يكلف رئيس اخللية"   :من املرسوم ذاته على ما يلي 1مكرر  10من املادة  01تنص الفقرة  ـ )1(
 -فيها، يف حدود القوانني األساسيةاملهام يف كل الوظائف اليت مل تتقرر طريقة أخرى للتعيني 

  ...".التعيني و السارية واملسرية لوضعية األعوان الذين ميارسوا

  .من املرسوم ذاته 17املادة  ـ )2(

  .من املرسوم ذاته 19املادة  ـ )3(

  .من املرسوم ذاته 20املادة  ـ )4(

  .مكرر من املرسوم ذاته 10املادة  ـ )5(

مبوجب املرسوم  02/127املدرجة ضمن أحكام املرسوم التنفيذي رقم  15من املادة  02الفقرة : أنظر ـ )6(
خ ــ، صادر بتاري59، عدد .ج. ج. ر. ، ج2010أكتوبر  10املؤرخ يف  10/237التنفيذي رقم 

  2010.أكتوبر  13
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  .)1(كما ال متلك اخللية سلطة حتديد أجور بعض موظفيها
وباإلضافة إىل ذلك، مصادر متويل ميزانية اخللية تعتمد على إعانات 

يعد انتقاصا من ضمانات ، مما يعين أا تكون يف تبعية، وهذا ما )2(الدولة فقط
  .استقالليتها الوظيفية

ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن بعض اخلاليا املماثلة التابعة لدول 
أخرى، مثل بلجيكا، واليت تتمتع بنفس التكييف القانوين، تعرف طريقة خاصة 

ىل تعتمد يف متويلها على الدولة وإمنا على مسامهات يتو لتمويل ميزانيتها، فهي ال
ومما الشك فيه أن هذه الطريقة  ،)3(اإلخطار بالشبهة تقدميها اخلاضعون لواجب

يف التمويل تضمن االستقالل املايل هلذا النوع من اخلاليا، ومن شأا تعزيز ثقة 
   .اخلاضعني يف التعاون االجيايب معها

 
 

                                                             

   .يتعلق األمر برئيس اخللية، األمني العام، أعضاء جملس اخللية وكذا رؤساء املصاحل ـ )1(
  .املعدل واملتمم، املرجع السابق 02/127من املرسوم التنفيذي رقم  17ومكرر  13: املادتني أنظر

  من املرسوم ذاته 19املادة : أنظر ـ )2(

، وهذا انطالقا من فكرة أن هؤالء اخلاضعني هم املستفيدين بالدرجة األوىل من ـ ومن بينهم البنوك ـ )3(
األموال، ألا تسهم يف احلفاظ على قطاعام املهددة من جرائم مهمة اخللية يف مكافحة تبييض 

وىل ــتبييض األموال، هذا ال يعين أن خلية االستعالم املايل حتظى باستقاللية مالية مطلقة، إذ يت
  .حتديد سقف املسامهات، مبوجب قرار ملكي ـيف بلجيكا  ـامللك 

يف تقرير التقييم املشترك عن بلجيكا مل تعترب ذلك  وجتدر اإلشارة هنا إىل أن جمموعة العمل املايل ـ
انتقاصا من استقاللية خلية االستعالمات البلجيكية، بل اعتربت بلجيكا من خالل هذا التقرير 

   .التزاما كامال 2003من التوصيات األربعني لعام  26ملتزمة بنص التوصية 
   :راجع تفصيال يف كل هذا ـ

- SPREUTELS (Jean P.) et de MÛELENAERE (Philippe) : (sous la direction 
de), La cellule de traitement des informations financières et la prévention du 
blanchiment de capitaux en Belgique, BRUYLANT, BRUXELLES, 2003, p  99 ;  

- GAFI, 3ème Rapport d’évaluation mutuelle de la lutte anti-blanchiment de 
capitaux et contre le financement du terrorisme, Belgique, juin, 2005, pp  57- 69. 
http://www.fatf-gafi.org/. 
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باإلخطار بالشبهة يستوجب من البنوك مراعاا لبعض إن تنفيذ االلتزام 
، كما يسمح هذا التنفيذ، للخلية القيام بالدور )الفقرة األوىل( الضوابط القانونية

املنوط ا يف مكافحة تبييض األموال وذلك بتحليلها ومعاجلتها للمعلومات اليت 
تباه اليت قام تضمنها هذا اإلخطار ومن مث الوقوف على مدى جدية أسباب االش

  ).الفقرة الثانية( عليها 
 

 

دد ـــينبغي أن يتم اإلخطار بالشبهة وفقا للنموذج املعد له واحمل
زام ـ، كما جيب االلت)ثانيا(، وأن يكون يف ميعاده )أوال(مبوجب التنظيم 

  ).ثالثا(بسريته 
 

املعدل واملتمم، أن  05/01من القانون رقم  20من املادة  04نصت الفقرة 
شكل اإلخطار بالشبهة ومنوذجه وحمتواه ووصل استالمه سيتحدد عن طريق 

   .التنظيم بناء على اقتراح من اهليئة املتخصصة
ذي مبوجب املرسوم التنفي 2006ويشار إىل أن هذا التنظيم قد صدر عام 

  .)2(وحمتواه  )1( ، حمددا شكل اإلخطار06/05رقم 
1 

 من هذا املرسوم، فقد مت وضع منوذج وحيد لإلخطار 02وفقا لنص املادة 
د ــبالشبهة ووصل استالمه، حمفوظ لدى خلية معاجلة االستعالم املايل، ولق

ذا ــمطابقني هلأرفق بامللحقني األول والثاين من هذا املرسوم مطبوعني 
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بالشبهة، والثاين تضمن نسخة مطابقة  األول تضمن منوذجا إلخطار ،النموذج
  .)1(لوصل االستالم

حيرر اإلخطار بالشبهة على املطبوع اخلاص من قبل املكلف      
باإلخطار، خبط واضح، دون حشو أو إضافة، عن طريق الرقن أو آليا، كما 

أو التّأشري من طرف ممثل  االستنساخجيب أن يوقع خطيا دون اللجوء إىل 
   .املؤسسة البنكية لدى خلية معاجلة االستعالم املايل

أما وصل االستالم فيحرر من قبل خلية معاجلة االستعالم املايل على 
وعلى أساس دلك فان اإلخطار بالشبهة يف اجلزائر   )2(املطبوع املطابق لنموذجه

يتم وجوبا عن طريق الكتابة، وهو ما تأخذ به العديد من البلدان، على عكس 
غريها اليت تسمح باإلخطار الشفهي عن طريق اهلاتف مثال، الذي تظهر أمهية 

   .األخذ به يف حالة االستعجال
اقتصاديا نظام اإلخطار وأكثر من ذلك، تعرف بعض البلدان املتطورة 

االلكتروين، وهو ما ال يتسىن األخذ به يف كثري من البلدان النامية نظرا النعدام 
   . )3(البنية التّحتية املرتكزة على املعلوماتية

2 

من املرسوم ذاته، أن اإلخطار جيب أن يتضمن  05يستفاد من نص املادة 
، دواعي )ج(والعمليات حمل االشتباه ) ب(، العميل )أ(املعلومات املتعلقة باملخطر

   .)هـ(، فضال عن اخلامتة والرأي )د(االشتباه 
  

                                                             

حيرر اإلخطار بالشبهة ووصال الستالم،املذكور يف "   :من املرسوم ذاته على ما يلي 03تنص املادة  ـ )1(
خلية معاجلة (أعاله، على املطبوعني املطابقني للنموذج احملفوظ لدى اهليئة املختصة  2املادة 

  ." املرفقني بامللحقني األول والثاين) االستعالم املايل

  . ، املرسوم ذاته07،  05،  04:  املواد أنظر ـ )2(
(3) -  GLEASON ( Paul) et GOTTSELIG (Glenn) : op  cit., p  60. 
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يتعني أن يتضمن اإلخطار بالشبهة معلومات عن املخطر، إذ يتعلق األمر 
من  19ص اخلاضعني لواجب اإلخطار مبوجب نص املادة هنا بأحد األشخا

من  04املعدل واملتمم، واحملددين تفصيال مبوجب نص املادة  05/01القانون رقم 
 ،القانون ذاته، ويتعلق األمر من باملؤسسات املالية واملؤسسات واملهن غري املالية

   .حيث ال يقبل اإلخطار بالشبهة من سواهم
أن يتضمنها اإلخطار إذا كان املخطر مؤسسة  واملعلومات اليت جيب

   .بنكية مثال، هي حتديدها بذكر عنواا، ورقمي اهلاتف والفاكس
 

جيب أن يتضمن اإلخطار بالشبهة معلومات عن العميل صاحب العملية 
   :على النحو التايل )1(املشبوهة

الكاملة وكذا تاريخ  بالنسبة للشخص الطبيعي، جيب حتديد هويته ـ
   .ومكان ازدياده

بالنسبة للشخص املعنوي، جيب حتديد عنوان الشركة، الطبيعة  ـ
   .القانونية، النشاط، التعريف اجلبائي، أو املؤشر اإلحصائي

بالنسبة للشركاء، يذكر زيادة على النسب الكامل، تاريخ ومكان  ـ
   .خصياالزدياد واملهنة وقيمة حصص الشركة والعنوان الش

بالنسبة للمسري، يذكر النسب الكامل، وتاريخ ومكان االزدياد،  ـ
تاريخ  ـ الرقم ـ النوع(واملعلومات املتعلقة بوثيقة اهلوية املستعملة 

   .)ومكان اإلصدار
   .حتديد نوع العميل إن كان اعتياديا أو غري اعتيادي ـ
  .هوية وصفة املوقعني املؤهلني بتفويض التصرف يف احلساب ـ

                                                             

  . ، مرجع سابق06/05من املرسوم التنفيذي رقم  05املادة : نظرأ ـ )1(
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التاريخ  (جيب أن يتضمن اإلخطار بالشبهة تفاصيل عن العملية املشبوهة 
، والقيام بوصف ) عدد العمليات ـالقيمة اإلمجالية  ـنوع العملية  ـ أو الفترة

دقيق هلا وللعالقات احملتملة بني أطرافها، بإعطاء كل املعلومات املطلوبة حسب 
   .عابرة للحدود أو حمليةطبيعة العملية 

تعني حتديد نوعها، حول ما إذا كانت عبارة  ،فإن كانت عابرة للحدود
طن، أو صرف لصك من الصكوك، مع وعن حتويل أموال أم إرجاعها إىل ال

اإلشارة إىل مصدر األموال، املؤسسة البنكية أو املالية، الوكالة، البلد، رقم 
كية املراسلة، رقم الصك وتاريخ احلساب، صاحب احلساب، املؤسسة البن

  .إصداره، ووجهة األموال
فيجب حتديد إن مت الدفع نقدا، أو بتسليم  ،أما إذا كانت العملية حملية

صك من الصكوك، املؤسسة البنكية، الوكالة، رقم احلساب، صاحب احلساب، 
  .)1(املؤسسة الوسيطة ورقم الصك وتارخيه

 

هوية : الشبهة جيب أن يتم باالعتماد على العناصر التاليةوصف دواعي 
صاحب األمر أو وكيله، هوية املستفيد، مصدر األموال، وجهة األموال، املظهر 
السلوكي أو غري ذلك، أمهية مبلغ العملية، عملية غري اعتيادية، عملية معقدة، 

املشتبه فيه  غياب املربر االقتصادي، غياب احملل الشرعي ومعلومات عن سوابق
   .أو املشتبه فيهم

 

تذكر يف اخلامتة والرأي، حسب احلالة، صفة وتوقيع مراسل املؤسسة 
  .لدى خلية معاجلة االستعالم املايل، وتاريخ إصدار اإلخطار بالشبهة

                                                             

  .امللحق األول املرفق باملرسوم ذاته: أنظر ـ )1(
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، على تتوقف فعالية اإلخطار بالشبهة يف كشف عمليات تبييض األموال
 20من املادة  02إجراء هذا اإلخطار يف الوقت املناسب، وهلذا ألزم نص الفقرة 

القيام "...املعدل واملتمم، البنوك وغريها من اخلاضعني  05/01من القانون رقم 
ذا اإلخطار مبجرد وجود الشبهة حىت ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات 

  " . أو بعد إجنازها
أن املشرع مل حيدد ميعادا دقيقا لإلخطار بالشبهة الواضح من النص 

، وعليه، فتقدير الوقت املالئم "مبجرد توفر الشبهة: "معيارا لتحديده وهو
اإلخطار موكول للبنك القائم ذا اإلخطار على أساس أن الشبهة ذاا  إلجراء

ي ال معايري موضوعية لتقديرها وإمنا ختضع للتقدير الشخص - كما سبق بيانه –
   .للبنك املخطر

: كما يستفاد من النص أيضا ومن خالل القراءة املتمعنة للعبارة الواردة به
أن هذا اإلخطار يف األصل ينبغي القيام به قبل تنفيذ العمليات .." وحىت ولو "...

، أجاز املشرع القيام به يف وقت احلق على التنفيذ واستثناء أجاز )1(حمل االشتباه 
  .)2( يف وقت الحق على التنفيذ بهاملشرع القيام 

1 

عندما يتولد لدى عون البنك الذي له تعامل مباشر مع العمالء االشتباه 
ال يتوىل اإلخطار عنها خللية  يف انطواء عملية ما على شبهة تبييض األموال، فإنه

شكوكه للمسؤول عن املطابقة باعتباره معاجلة االستعالم إمنا يتعني عليه إبالغ 
 )1(املايل ألنه غري خمول بذلك،باعتباره مراسال خللية معاجلة االستعالم املايل

واملؤهل لتحليل العملية واملستندات ذات الصلة ا وتقدير بالتايل مدى جدية 
   .االشتباه من عدمه

                                                             

  .، مرجع سابق12/03من النظام رقم  19من املادة  02الفقرة :  نظرأ ـ )1(
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اسم البنك فإذا تأكد لدى هذا املراسل االشتباه يقوم بإخطار اخللية ب
ويف هذه احلالة يقع على عاتق البنك تأجيل تنفيذ العملية  )1(املعين ذه العملية
  .)2(حمل هذا اإلخطار

كما يكون للخلية يف هذه احلالة ممارسة حق االعتراض على تنفيذ هذه 
   .العملية إذا ما رأت جدية األسباب اليت أدت إىل االشتباه

2 

على الرغم من أمهية اإلخطار قبل تنفيذ العملية املشبوهة،إال أنه من 
الناحية العملية وبالنظر إىل السرعة اليت ا تتم العمليات البنكية يف العادة، فغالبا 

  .)3(ال بعد تنفيذها ماال يتسىن اكتشاف أسباب االشتباه يف عملية ما
البنك للمعلومات اليت يتوفر عليها عن عمالئه وقد يتم ذلك مبناسبة حتيني 

والعمليات اليت قام ا، أو عند تصنيفه ملخاطر تبييض األموال، أو بصدد إعماله 
عليه، يفرض املشرع اإلخطار عن العمليات املشبوهة حىت  ...للرقابة الداخلية

خطار، بعد تنفيذها، وهنا تظهر أمهية حتديد الوقت املالئم إلجراء مثل هذا اإل
  .الن هناك إمكانية إثارة مسألة التأخر يف تنفيذ هذا الواجب

وحىت يتمكن البنك من استبعاد مسؤوليته احملتملة عن ذلك، ينبغي أن 
حيرص عند وضعه لسياساته وإجراءاته الداخلية يف جمال مكافحة تبييض األموال 

ومنها تقدير املدة املالئمة إلجراء هذا  )4(على حتديد شروط اإلخطار بالشبهة
                                                             

    .، مرجع سابق06/05من املرسوم التنفيذي رقم  07املادة : نظرأ ـ )1(
جيب على املصارف واملؤسسات املالية "  :على أنه 12/03من النظام رقم  12من املادة  02تنص الفقرة  ـ )2(

واملصاحل املالية لربيد اجلزائر تأجيل تنفيذ كل عملية تتعلق بأموال تبدو أا متأتية من خمالفة أو 
أو متويل اإلرهاب والبالغ عنها خللية معاجلة االستعالم / لتبييض األموال ويشتبه أا موجهة 

  . ، مرجع سابق." املايل
(3) -  JOUFFIN (Emmanuel) et HOTTE (David) :  op  cit., p  101. 

جيب استفسار إجراءات اإلخطار بالعمليات املشتبه "  : على أنه 12/03من النظام رقم  13تنص املادة  ـ )4(
فيها بصفة واضحة كتابيا من كل مصرف ومؤسسة مالية واملصاحل املالية لربيد اجلزائر ويتم 

وجيب أن حتدد هذه اإلجراءات الداخلية أيضا شروط اإلخطار . البالغ عنها ملستخدميها
  .مرجع سابق ، " بالشبهة إىل خلية معاجلة االستعالم املايل
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اإلخطار بالشبهة، فينبغي أن حيرص  اإلخطار، وهذا أخذا يف احلسبان إرسال
البنك على أن تكون الفترة بني اكتشاف االشتباه أو املدة معقولة تسمح له القيام 
بالتحليل الداخلي لدواعي االشتباه للتوصل إىل توفر الشبهة من عدمه ويف 

، سواء كان اإلخطار قبل أو بعد تنفيذ العملية املشبوهة ينبغي على البنك األخري
إبالغ أية معلومة تؤدي إىل تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخري إىل خلية معاجلة 

   .)1(االستعالم املايل
 

 

التزام بعدم إفشاء يقع على عاتق البنك املخطر وكذا مسرييه وأعوانه، 
   .هذا اإلخطار لصاحب األموال أو العملية حمل االشتباه

دل ــاملع 05/01من القانون رقم  33وهذا ما يستفاد من نص املادة 
واملتمم، اليت ترتب عقوبات على كل من يقوم ذا اإلفشاء، إذ تنص على ما 

ين أبلغوا عمدا يعاقب مسريو وأعوان املؤسسات املالية واخلاضعون الذ"  :يلي
صاحب األموال أو العمليات موضوع اإلخطار بالشبهة، بوجود هذا اإلخطار 

دج إىل  2.000.000أو أطلعوه على املعلومات حول النتائج اليت ختصه، بغرامة 
   ."دج، دون اخلالل بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى 20.000.000

أن إفشاء وجود هذا  يظهر جبالء اهلدف من هذا الَّنص، فال شك
اإلخطار أو املعلومات املتعلقة به من شأنه أن يؤدي إىل إجهاض أو فشل كل 
اجلهود اليت تبذل لتقصي حقيقة األموال، أو التحفظ عليها ومصادرا، كما أنه 

  .)2(يفرغ نصوص القانون من فاعليتها ووسائل نفاذها
وعليه، لكي تتمكن اجلهات املختصة من القيام بأعمال الفحص والتّحري 
والوقوف على مدى ارتباط أموال العملية املشبوهة بتبييض أموال، يضمن 

                                                             

  .املعدل واملتمم، مرجع سابق 05/01من القانون رقم  20من املادة  03الفقرة : نظرأ ـ )1(

  . 186 ص مرجع سابق،  : )سليم بن سامل(بن خلفان الرشيدي  ـ )2(
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املشرع سرية هذا اإلخطار حىت ال يقوم أصحاب الشأن بالتالعب أو إخفاء 
 . )1(الدالئل أو األسباب اليت قام عليها االشتباه

 

قصد متكني خلية معاجلة االستعالم املايل من القيام مبهمتها يف حتليل 
ومعاجلة اإلخطارات بالشبهة على أحسن وجه، خوهلا املشرع بعض 

لكن التمتع ذه االمتيازات ينبغي أن يتم ضمن احلدود املرسومة . )1(االمتيازات
  .)2(من قبل املشرع 

1 

ق ـــ، ح)أَ(ع تتمثل االمتيازات املمنوحة للخلية يف حق الطال
  )ج(، ويف إحالة امللف إىل وكيل اجلمهورية )ب( االعتراض

 

فور تلقي اخللية اإلخطار بالشبهة من أحد البنوك، بشأن العملية اليت 
هذا البنك امل تتضمن تبييض أموال، سلم  )2(يشتبه يف أا خطر وصل اإلخطار

ت وتقوم جبمع كل املعلومات والبيانات اليت تسمح باكتشاف مصدر األموال 
وميكنها يف هذا الصدد،  )3(اإلخطار أو الطبيعة احلقيقية للعمليات موضوع

استغالل املعلومات اليت تتوفر يف قاعدة بياناا، وهي تلك اليت تكون قد وردت 
أو ضمن التقارير السرية اليت  اخلاضعني ضمن اإلخطارات بالشبهة،إليها من 

                                                             

  . 95 ص مرجع سابق،  : )سامح شعبان(صميدة جودة  ـ )1(

هذا ما  ،يلزم كل بنك يقوم بإرسال إخطار بالشبهة للخلية، بأن يطلب وصل االستالم من هذه األخرية ـ )2(
  . ، مرجع سابق12/03من النظام رقم  12من املادة  01يستوجبه نص الفقرة 

 املعدل واملتمم، مرجع سابق 05/01من القانون رقم  16املادة  ـ )3(
   .ويشار هنا، إىل أن مصلحة التحقيقات والتحريات لدى اخللية هي من تتوىل للقيام ذه املهمة ـ             
، املتضمن تنظيم املصاحل 2007ماي  28من القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  02املادة : أنظر ـ                

  .2007جوان  13، صادر بتاريخ 39، عدد .ج. ج. ر. التقنية خللية معاجلة االستعالم املايل، ج
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من  15من املادة  01هذا ما يفهم من نص الفقرة،  )1(ترسلها السلطات املختصة
كما أا مؤهلة لطلب أي معلومات إضافية  املعدل واملتمم 05/01القانون رقم 

من املادة  02فقرة تراها ضرورية ملمارسة مهامها، وهذا ما كرسه املشرع يف ال
أن تطلب من السلطات املختصة أو من اخلاضعني، يف إطار كل  : "... ذاا

إخطار بالشبهة أو تقرير سري تستلمه، أي معلومات إضافية تراها ضرورية 
  ".ملمارسة مهامها 

كما سبق وأن خولت هذا احلق مبوجب املرسوم املنظم وذلك مبقتضى 
تؤهل اخللية لطلب كل وثيقة أو معلومة : " على أنهمنه اليت نصت  05نص املادة 

ضرورية الجناز املهام املسندة إليها من اهليئات واألشخاص الذين يعينهم 
   ."القانون

إذا، ومن خالل النصني املذكورين، التشريعي والتنظيمي، يظهر جبالء أن 
مبهامها، اخللية تتمتع بامتياز طلب أي معلومة أو وثيقة تراها ضرورية للقيام 

والسيما مهمتها يف حتليل ومعاجلة اإلخطارات بالشبهة اليت تتلقاها، وما دعم 
من القانون املذكور أعاله على رفع  22 هذا االمتياز هو نص املشرع يف املادة

  .السر املهين والبنكي يف مواجهتها 
إال أن السؤال الذي قد يتبادر إىل الذهن، هو عن احلدود اليت ميارس يف 

  .احلق، فهل ميتد إىل كل معلومة أو وثيقة أم أن هناك حتديدا لذلك؟ ارها هذاإط
 ،دواعي املنطق أن يكون هذا احلق مصوبا حنو عميل معني وعملية بذاا

فيمارس هذا احلق دف متكني اخللية من إعادة تشكيل جمموع العمليات املنجزة 
إطالع العميل املرتبط  من قبل الشخص شبهة، وبالتايل ميكن للخلية أن تطلب

بالعملية حمل اإلخطار على وثائق اهلوية املتعلقة ذا العميل سواء كان عاديا أو 
                                                             

السلطات اإلدارية والسلطات املكلفة بتطبيق القانون والسلطات املكلفة مبكافحة تبييض :  املتمثلة يف ـ )1(
األموال ومتويل اإلرهاب، مبا فيها سلطات الرقابة، وهذا حبسب التحديد القانوين الوارد يف املادة 

  . ، املعدل واملتمم، مرجع سابق05/01من القانون رقم  04
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، كما ميكنها طلب اإلطالع على )1(عرضيا، وحىت املستفيد من هذه العمليات
  .وثائق التحقق من العمليات اليت أجراها هذا املخطر

خللية لدى البنك املخطر ا هذا فيما يتعلق حبق اإلطالع الذي تباشره
ّلكن التساؤل خطر، يثار عندما يكون هذا العميل قد قام  العميل سابقا مع البنك

  .بعمليات عديدة يف عدة مؤسسات أو عندما يكون له حسابات يف بنوك خمتلفة
املذكورة أعاله، أن املشرع قد  415 من املادة 02البني من نص الفقرة 

، )2(احلق يف مواجهة اخلاضعني وكذا السلطات املختصةخول اخللية ممارسة هذا 
على أن يكون طلبها مرتبط باإلخطار بالشبهة، ومن مث إذا كانت العملية 

طلب  ـوهو الذي يكون عادة  ـاملشبوهة املعنية تتعلق مبؤسسات مالية أخرى 
  .أطالعها على املعلومات املتوفرة لديها أيضا من هذه األخرية

عن البنك املخطر واليت ميكن أن متارس حق اإلطالع وعليه، ففضال 
اجتاهه، ميكنها كذلك أن متارسه يف مواجهة اهليئات األخرى املرتبطة ذا 

بأي شخص تراه مؤهال ملساعدا يف إجناز  العميل، بل وميكنها االستعانة
  .)3(مهامها

  
 

                                                             

سنوات بعد قفل احلساب أو اية العملية،  5وهي تلك الوثائق اليت يتعني على البنك االحتفاظ ا ملدة  ـ )1(
  .كما سبق بيانه 

، 2012إثر تعديله عام  05/01ويشار هنا إىل أن هذه الفقرة قد أدرجت ضمن أحكام القانون رقم  ـ )2(
من غري  ـفسمحت بالتايل من إزالة الغموض والقصور الذي اكتنف حتديد اجلهات األخرى 

   .اليت ميكن للخلية أن تطلب منهم املساعدة يف أدائها ملهامها ـاخلاضعني 
   .، مرجع سابق12/02أمر رقم : أنظر ـ                 
مكرر الذي  07، بإدراج نص املادة 2013عام  02/127كما مسح تعديل املرسوم التنفيذي رقم  ـ                 

   .حدد اجلهات اليت تتعاون معها اخللية يف إطار الوقاية من تبييض األموال و متويل اإلرهاب
  .، مرجع سابق13/157املرسوم التنفيذي رقم : أنظر ـ                  

  .، مرجع سابق12/03من النظام رقم  06املادة  ـ )3(
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املعدل واملتمم، ميكن  05/01من القانون رقم  17مبوجب نص املادة 
ساعة، على تنفيذ أية عملية  72للخلية أن تعترض بصفة حتفظية وملدة أقصاها 

بنكية، أيل شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية بتبييض األموال، 
  .ويسجل هذا اإلجراء على اإلشعار بوصل اإلخطار بالشبهة

حفظية اليت تأمر ا اخللية بعد غري أنه ال ميكن اإلبقاء على هذه التّدابري الت
ساعة إال بقرار قضائي، بعد طلب بالتّمديد تقدمه اخللية لرئيس  72انقضاء مدة 

حمكمة اجلزائر، والذي ميكنه بعد استطالعه لرأي وكيل اجلمهورية لدى هذه 
احملكمة، أن ميدد األجل، أو يأمر باحلراسة القضائية املؤقتة على األموال 

  .)1(سندات موضوع اإلخطارواحلسابات وال
باستالم وصل اإلخطار بالشبهة ما يفيد معارضة  فإذا مل يتضمن اإلشعار

هذه اخللية يف تنفيذ العملية، أو إذا انتهت املدة احملددة لالعتراض دون أن يصل 
إىل البنك أي قرار صادر عن حمكمة اجلزائر أو قاضي التحقيق اجلاري أمامه 

   .املخطر يستطيع تنفيذ العملية حمل اإلخطار فإن البنكالتحقيق عند االقتضاء، 
 

بانتهاء اخللية من حتليل ومعاجلة اإلخطار بالشبهة، قد يتبني هلا عدم صحة 
االشتباه، فتقوم حبفظ امللف، أما إذا ظهر هلا وجود مربرات لالشتباه يف ارتباط 

كانت الوقائع املعاينة قابلة ور بالشبهة جبرمية تبييض األموال، العملية حمل اإلخطا
  .)2(للمتابعة اجلزائية، فإا ترسل امللف إىل وكيل اجلمهورية املختص إقليميا

فيتم إعداد ملف بذلك من قبل مصلحة التحقيقات، ويتوىل رئيس اخللية 
عرضه على الس حيث يتم التداول يف إرساله إىل وكيل اجلمهورية، ويتخذ 

                                                             

  . املعدل واملتمم، مرجع سابق 05/01من القانون رقم  18املادة : أنظر ـ )1(

   .من القانون ذاته 16املادة : أنظر ـ )2(
  .املعدل و املتمم، مرجع سابق  02/127من املرسوم التنفيذي ر قم  04املادة :  أيضا ـ             
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القرار بأغلبية األصوات، مث تتوىل املصلحة القانونية متابعة امللف يف القضاء مع 
  .)1(النيابة العامة

 2005وجتدر اإلشارة هنا، إىل أنه ومنذ بداية النشاط الفعلي للخلية عام 
2012إىل غاية صدور تقريرها لعام 

، تلقت اخللية عددا هائال من اإلخطارات  )2(
بالشبهة، غري أن عدد امللفات اليت مت إحالتها إىل اجلهات القضائية، كانت جد 

اآلتية اليت نشرا اخللية يف  اإلحصائياتضئيلة، وهو ما ميكن مالحظته من خالل 
  .تقريرها املذكور

  عدد امللفات احملالة إىل اجلهة القضائية  عدد اإلخطارات بالشبهة  السنة
2005  11  /  
2006  36  /  
2007  66  02  
2008  135  /  
2009  328  /  
2010  1083  /  
2011  1576  02  
2012  1373  03    

شقه املتعلق بعدد اإلخطارات بالشبهة املالحظ من خالل هذا اجلدول يف 
أا عرفت تزايدا معتربا، ولعل ذلك راجع أساسا إىل منو الوعي بآليات مكافحة 

، أما )3(األموال ومتويل اإلرهاب لدى اخلاضعني لواجب اإلخطار بالشبهة تبييض
بالنسبة للشق املتعلق بعدد امللفات احملالة إىل اجلهة القضائية فاملالحظ عليه قلة 
وضآلة عددها وذلك راجع إىل أن أسباب االشتباه مل تتأكد لدى اخللية بعد 

   .قيامها بتحليل ومعاجلة اإلخطارات اليت تلقتها
                                                             

جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، تقرير التقييم املشترك عن  -  :نقال عن ـ )1(
  .44 ص مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف اجلزائر، مرجع سابق، 

(2) -  CTRF, Rapport d’activités année 2012, pp  11 - 12.         http://www.mf-ctrf.gov.dz/ 
جدير بالذكر هنا، أن اخللية يف تقريرها املذكور أعاله قد أشارت إىل أن غالبية تلك اإلخطارات قد  ـ )3(

  .تلقتها من البنوك، املرجع نفسه
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خطارات لكن مع ذلك، تبقى أن املعلومات اليت تلقتها من خالل هذه اإل
يف حتليلها  قاعدة بياناا، وذلك قصد استغالهلا احملتمل مستقبال يتم تسجيلها يف

لإلخطارات بالشبهة اليت قد تتلقاها مستقبال، سواء لذات األشخاص أو 
آلخرين، أو تستعملها يف إطار تبادل املعلومات مع اهليئات األخرى اليت يسمح 

   .القانون بتبادل املعلومات معها
 

السيما  ـ على النحو املتقدم بيانه ـيف مقابل االمتيازات املمنوحة للخلية 
فإا ختضع لواجب  ،حقها يف اإلطالع على وثائق وسجالت خاصة بالعمالء

وختضع املعلومات اليت تتوفر عليها إلعالن جد مؤطر من قبل  )1(السر املهين 
 .)2(القانون

1 

م، ـاملعدل واملتم 05/01من القانون رقم  15من املادة  03تنص الفقرة 
ا ـــتكتسي املعلومات املبلغة إىل اهليئة املتخصصة طابع ": على ما يلي

ا ـــجيوز استعماهلا ألغراض أخرى غري تلك املنصوص عليه يتسريا، وال
  . " يف هذا القانون

باحلفاظ على السر املهين وعدم إفشاء مبوجب هذا النص فإن اخللية ملزمة 
) أ(املعلومات اليت تتلقاها، لكن ما هو امتداد هذا االلتزام، من حيث األشخاص

  ).ب(؟  ومن حيث املعلومات
 

ميتد التزام اخللية بالسر املهين إىل مجيع أعضائها، فضال عن األشخاص 
 12هذا ما يستفاد من نص املادة  ،مهامهاالذين تستعني م ملساعدا يف إجناز 

: املعدل واملتمم، والذي جاء على النحو التايل 02/127من املرسوم التنفيذي رقم 
يلزم أعضاء اخللية واألشخاص الذين تستعني م بالسر املهين، مبا يف ذلك " 
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ع ــجتاه إدارم األصلية، وكذا باحترام واجب التحفظ طبقا للتشري
   ."املعمول به

 

ينصرف السر املهين إىل كل املعلومات اليت ترد إىل اخللية، سواء تلك اليت 
تتضمنها اإلخطارات بالشبهة، أو املعلومات اليت تطلع عليها أثناء قيامها بعمليات 
مجع املعلومات يف إطار حتليل ومعاجلة اإلخطارات بالشبهة كما يشمل السر  

   .املماثلة املعلومات اليت تتلقاها من اهليئات األجنبيةاملهين أيضا 
وعليه، اخللية ملزمة باحلفاظ على سرية املعلومات اليت ترد إليها، لكنه 
التزام غري مطلق فيجوز هلا اإلفصاح عن هذه املعلومات، لكن يبقى أن هذا 

الذي يرد على اإلفصاح ينبغي أن يتم يف اإلطار احملدد له قانونا، وهو القيد الثاين 
  .االمتيازات املمنوحة هلا

2 

كما تقدم، فإنه يسمح للخلية اإلفصاح عن املعلومات اليت تتوفر عليها 
   :لكن يف إطار جد حمدد من قبل القانون، على النحو التايل

 

ال يسمح للخلية بكشف املعلومات للسلطات القضائية إذا ما تبني ارتباط 
من القانون رقم  16العملية حمل االشتباه جبرمية تبييض األموال، فتنص املادة 

 تسلم اهليئة املتخصصة وصل اإلخطار: "املعدل واملتمم، على أنه 05/01
باكتشاف مصدر والبيانات اليت تسمح  بالشبهة وتقوم جبمع كل املعلومات

اإلخطار، وتقوم بإرسال امللف  األموال أو الطبيعة احلقيقية للعمليات موضوع
فيها أن تكون  لوكيل اجلمهورية املختص طبقا للقانون، يف كل مرة حيتمل

يتضح من " اإلرهاب الوقائع املصرح ا مرتبطة جبرمية تبييض األموال أو متويل
، 16املادة  رية على النحو الذي تسمح بهالنص إفشاء املعلومات لوكيل اجلمهو
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ال يكون إال إذا أدرجت هذه املعلومات يف ملف جزائي متعلق جبرمية تبييض 
  .)1(األموال أو متويل اإلرهاب فقط

فإذا ما توصلت اخللية بعد معاجلة اإلخطار بالشبهة إىل أن مثة اشتباه قوي 
إرهاب فإا حتيل ملفا بذلك إىل من ارتباط  ذا ما العملية بتبييض أموال أو متويل 

وكيل اجلمهورية، وان تبني أن العملية االرتباط هلا بتبييض األموال أو متويل 
   .اإلرهاب فال حيق للخلية إطالع وكيل اجلمهورية عن هذه املعلومات

وعلى هذا األساس التساؤل الذي قد يثار هنا هو أنه إذا كان التحقيق 
 ،ائية ال يتعلق جبرمييت تبييض األموال ومتويل اإلرهاباملفتوح أمام السلطات القض

فهل ميكن االستعانة باملعلومات اليت تتوفر عليها اخللية عن عميل معني أو عملية 
معينة؟ مبعىن هل ميكن للخلية اإلفشاء عن املعلومات السرية اليت تتوفر لديها عن 

   .؟ عمالء البنوك يف هذه احلالة
املعدل  05/01من القانون رقم  15من املادة  03يستشف من نص الفقرة 

واملتمم، املذكور أعاله، أنه ال توجد إمكانية لذلك، ألن النص صريح بإلزام 
منها تلك املتعلقة بعمالء البنوك  ـ اخللية التقيد باستعمال املعلومات اليت ترد إليها

  .القانون حتديدا، فقط لتحقيق األغراض املنصوص عليها يف هذا  ـ  املخطر عنهم
لكن يف املقابل جتدر اإلشارة إىل أن السلطات القضائية اليت تعمل يف 

، وهو ما أشار إليه )2(البنكي جزائي ال حيتج يف مواجهتها بالسر إطار إجراء
املتعلق بالنقد والقرض، وبذلك تكون البنوك  03/11األمر رقم  املشرع من خالل

   .يت تتوفر لديها عن عمالئها هلذه السلطاتملزمة بإفشاء املعلومات السرية ال
                                                             

تكلف اخللية  "  :املعدل واملتمم 02/127من املرسوم التنفيذي رقم  04وهو ما نصت عليه املادة  ـ )1(
  ... :وتتوىل ذه الصفة، املهام اآلتية على اخلصوص .مبكافحة متويل اإلرهاب وتبييض األموال

ترسل، عند االقتضاء، امللف املتعلق بذلك إىل وكيل اجلمهورية املختص إقليميا، كلما كانت  ـ                
  . ، مرجع سابق..."،الوقائع املعاينة قابلة للمتابعة اجلزائية

  .املعدل واملتمم، مرجع سابق 03/11من األمر رقم  177املادة  ـ )2(
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ميكن للخلية أن تطلع هيئات الدول األخرى اليت متارس مهام مماثلة، على 
املعلومات اليت تتوفر لديها حول العمليات اليت يبدو أا دف إىل تبييض 

  .)1(مراعاة املعاملة باملثلاألموال أو متويل اإلرهاب، مع 
يف إطار احترام االتفاقيات الدولية  )2(يتم هذا التبادل للمعلومات     

واألحكام القانونية للخلية املطبقة يف جمال محاية احلياة اخلاصة وتبليغ املعطيات 
الشخصية، مع مراعاة أن تكون اهليئات األجنبية املختصة خاضعة لنفس واجبات 

  .)3(ثل اهليئة املتخصصةاملهين م السر
 

1مكرر  15يستفاد من نص املادة 
ون ــاملدرج ضمن أحكام القان )4(

، أن املشرع قد حدد اجلهات اليت ميكن للخلية 2012بعد تعديله عام  05/01رقم 
                                                             

   .املعدل واملتمم، مرجع سابق 05/01من القانون  25املادة : أنظر ـ )1(
  .املعدل واملتمم، مرجع سابق 02/127من املرسوم التنفيذي رقم  08املادة :  أيضا ـ             

اجلهود املبذولة من قبل اخللية يف سبيل وضع أطر هلذا التعاون تتمثل ويف هذا الصدد، ميكن اإلشارة إىل  ـ )2(
   :يف توقيع مذكرات تفاهم مع بعض اخلاليا األجنبية

األردن، تونس، : مع اخلاليا التابعة للبلدان التالية 2011قامت بتوقيع سبع مذكرات تفاهم عام  ـ               
   .املغرب، البحرين، السودان، اليمن، وبولونيا

مصر، لبنان وسلطنة : ، فتم توقيع ثالث مذكرات مع خاليا التابعة لكل من2012أما يف عام  ـ               
   .عمان

اعدة يف جمال مكافحة تبييض األموال ومتويل ست طلبات املس 2011كما وجهت اخللية عام  ـ               
   .اإلرهاب لنظرياا األجنبية، وقد تلقت أربع إجابات عنها

   .وتلقت من بعض اخلاليا األجنبية، أحد عشر طلبا، وقد أجابت على كل الطلبات ـ                
  :  نقال عن ـ                

        - CTRF, Rapport d’activités années 2011, p .02. http://www.mf-ctrf.gov.dz/   
  . املعدل واملتمم، املرجع السابق 05/01من القانون رقم  26املادة : نظرأ ـ )3(

والسلطات املختصة وتنسقان أعماهلما لعداد تتعاون اهليئة املتخصصة "   :الذي جاء على هذا النحو ـ )4(
حتدد  .وتنفيذ استراتيجيات وأعمال الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

  .، املرجع نفسه" كيفيات تطبيق هذه املادة، عند االقتضاء، عن طريق التنظيم
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التعاون معها على املستوى الوطين يف سبيل أدائها ملهامها يف جمال مكافحة 
  .)1(األموال، واليت تتمثل كما أشار إليها النص يف السلطات املختصةتبييض 

وتطبيقا هلذا النص يكون للخلية إمكانية التوقيع على بروتوكوالت اتفاق 
  .)2(وتبادل املعلومات مع هذه السلطات

 
 

 

لضمان تنفيذ البنوك لاللتزامات املفروضة عليها يف جمال مكافحة تبييض 
املعدل واملتمم، على عاتقها مسؤولية جزائية،  05/01األموال، رتب القانون رقم 

  .ومسؤولية تأديبية كنتيجة إلخالهلا ذه االلتزامات
وبذلك يكون املشرع قد استجاب ملتطلبات توصيات جمموعة العمل 

، اليت تعترب أن اشتمال األنظمة القانونية للدول )3(هذا اخلصوص املايل يف
واملكرسة ملكافحة تبييض األموال على نظام صارم لفرض العقوبات يعد أمرا 
حامسا للتأكد من أن البنوك تضطلع بدورها احليوي يف جمال منع وكشف تبييض 

ن األموال، ودون مثل هذا النظام فإنه لن تعمل بفعالية، فيجب أن تدرك البنوك أ
عدم تنفيذها التزاماا سيحملها مسؤولية قانونية قد تلحق الضرر بسمعتها 

  .)4(وكذلك برحبيتها
وما جتدر اإلشارة إليه هنا، أن التوصيات املذكورة مل تفرض على الدول 
تقرير مسؤولية معينة بل تركت هلا االختيار بني املسؤولية اجلزائية أو التأديبية أو 

تار تقرير املسؤولية اليت تراها تتماشى مع مبادئها الداخلية املدنية، فكل دولة خت
                                                             

  .من القانون ذاته 04وهي احملددة مبوجب نص املادة  ـ )1(

  املعدل واملتمم، مرجع سابق 02/127مكرر من املرسوم التنفيذي رقم  07نص املادة  أنظر ـ )2(
(3) -  Voir : Recommandation n° 17, GAFI, Les quarante recommandations 2003, op  cit., 

p  09. 
  . 117 ص وآخرون، مرجع سابق،  : )لوران  ـ بيري(شاتن : أنظر ـ )4(
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ونظامها القانوين والدستوري، وهو ما يعين إمكانية االكتفاء بإقرار إحدى 
املسؤوليات القانونية املذكورة، غري أن املشرع اجلزائري أراد أن يكون أكثر 

الفرع ( والتأديبية ) الفرع األول(اجلزائية  ،صرامة ورتب املسؤوليتني معا
، وهذا على خالف منهج نظريه الفرنسي مثال الذي قرر املسؤولية )الثاين

لقد بات واضحا مما سبق ذكره، أن الغاية من إخضاع البنوك  )1(التأديبية فقط
جلملة االلتزامات املقررة ملكافحة جرائم تبييض األموال هو قصد إسهامها يف منع 

يت ميكن أن ترتكب على مستواها، وعلى هذا النسق وكشف مثل هذه اجلرائم ال
فمن الطبيعي االعتقاد أن أي إخالل من البنوك ذه االلتزامات من شأنه تسهيل 

لذلك، يثور التساؤل حول مدى مساءلتها جزائيا عن  ، )2(ارتكاب تلك اجلرائم
   . ؟ جرمية تبييض األموال نتيجة هلذا اإلخالل

املعدل  05/01استقراء أحكام القانون رقم  ومن ناحية أخرى، ومن خالل
واملتمم، يتبني أن البنوك املخلة ذه االلتزامات تسأل جزائيا عن بعض اجلرائم 

  . )3(اخلاصة املنصوص عليها يف هذا القانون
 
 
 
 

                                                             

أيضا إىل أن القضاء الفرنسي قد استبعد إمكانية إثارة مسؤولية البنوك املدنية نتيجة  وجتدر اإلشارة ـ )1(
اإلخالل بااللتزامات املهنية يف جمال مكافحة تبييض األموال وهذا بالنظر إىل الغاية من فرض هذه 

 . االلتزامات اليت ترمي إىل حتقيق املصلحة العامة وليس املصلحة اخلاصة
     BONNEAU ( Thierry) : " La responsabilité du banquier encourue pour non-respect de 

la législation relative au blanchiment de capitaux : panorama de jurisprudence 
récente " . 

                  -  Revue de Droit Bancaire et Financier, n° 1, 2005, p  44. 

مدى مسؤولية البنوك عن اإلخالل بااللتزامات املقررة للوقاية من تبييض "  :  )احلق عبد(قرميس  ـ )2(
، امللتقى الوطين حول مكافحة الفساد وتبييض األموال، جامعة مولود معمري، تيزي "األموال

  . 62ص . 2009.مارس  11و 10وزو، يومي 

  .املعدل واملتمم، مرجع سابق 05/01، القانون رقم 34إىل  31املنصوص عليها يف املواد من  ـ )3(
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عن هذا التساؤل ضرورة البحث يف مدى حتقق أركان  تفرض اإلجابة
جرمية تبييض األموال يف إخالل البنك بالتزاماته، وبالتايل البحث يف مدى حتقق 

  . )الفقرة الثانية(، ومن مث الركن املعنوي )الفقرة األوىل(الركن املادي 
 

 
 

تنطوي جرمية تبييض األموال على خصوصية متيزها عن غريها من 
ا تعرف تعددا لصور السلوك اإلجرامي فيها، وقصد التوصل إىل ـاجلرائم، لكو

 بيان مدى حتقق الركن املادي جلرمية تبييض األموال يف إخالل البنك بالتزاماته
   ).ثانيا( ن املادي يف حد ذاته، يتعني بداية حتديد الرك)أوال(

 

ميكن حتديد الركن املادي جلرمية تبييض األموال من خالل حتليل صور 
مكرر من قانون العقوبات،  389السلوك اإلجرامي الواردة يف كل من نص املادة 

املعدل واملتمم، الذي جاء مماثال لألول  05/01من القانون رقم  02ونص املادة 
، تضمن تغيريا يف 2012، إال أنه طرأ عليه تعديل عام 2005عند صدوره عام 

بعض عباراته وتوسيعا من نطاقه، دون أن يكون هلذا التعديل أثر على صور 
   .السلوك اإلجرامي جلرمية تبييض األموال

وقصد تسهيل عرض هذه الصور وبياا ومن مث حتديد الركن املادي، 
املعدل واملتمم، واليت  05/01من القانون رقم  02ميكن االعتماد على نص املادة 
   :أوردت الصور على النحو التايل
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يعد حتويل األموال أو نقلها، أوىل صور السلوك املادي جلرمية تبييض 
يعترب : " من املادة املذكورة أعاله، كما يلي" أ"ال اليت أوردا الفقرة األمو

ا ـــأ حتويل األموال أو نقلها، مع علم الفاعل أ  :تبييضا لألموال
عائدات مباشرة أو غري مباشرة من جرمية، بغرض إخفاء أو متويه املصدر غري 

اب ــاملشروع لتلك األموال أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتك
اجلرمية األصلية اليت حتصلت منها هذه األموال، على الفالت من اآلثار 

  ."...،هالقانونية الفعال
والنقل، دون أن يبادر إىل حتديد  )1(استخدم املشرع مصطلحي التحويل

املقصود ما، وقد يفهم من اقتراما يف هذه الصورة اشتماهلما على املعىن 
يقصد بتحويل األموال،  ،بينهما قائم يف اللفظ واملعىن، غري أن التمييز )2(ذاته

، )3(إجراء عمليات لغرض حتويل األموال املتحصلة من جرمية إىل شكل آخر
ومجلة هذه العمليات قد تكون بنكية كالتحويل من حساب إىل حساب آخر، 

  . اخل...أو التحويالت اإللكترونية،
موال أو العملة، ومثال وقد تكون غري بنكية، كالقيام بتغيري شكل األ

ذلك حتويل العملة احمللية املتحصل عليها من جرمية إىل جموهرات أو لوحات 
   .نادرة مث بيعها مقابل عمالت أجنبية

                                                             

تغيري الشيء يف الكيفية أو تغيري صورة الشيء أو جوهره، ويعين كذلك احلركة :  يعين التحويل يف اللغة ـ )1(
   .أي االنتقال من كيفية إىل كيفية أخرى تدرجييا

  .115مرجع سابق، ص  : )حممد علي(العريان : نقال عن ـ              

جرمية تبييض األموال، دراسة  : )عادل(عكروم :  استخدام مصطلح حتويل األموال مبعىن نقلهانظر يف أ ـ )2(
  .36 ، ص2003مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 

   .23، مرجع سابق، ص ...جرمية غسيل األموال : )هدى حامد(قشقوش  ـ )3(
  .245مرجع سابق، ص  : )ناصر(املطريي بن حميا  :أنظر  ـ               
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، فرياد به النقل املادي )1(أما نقل األموال فله معىن مغاير عن التحويل
لبا ما يكون ، وغا)2(لألموال من مكان آلخر، كتهريبها من دولة إىل دولة أخرى

  .)3(ذلك عن طريق أشخاص حمترفني
 

تتمثل الصورة الثانية للسلوك املادي جلرمية تبييض األموال فيما نصت 
) ب:... يعترب تبييضا لألموال"من املادة ذاا حمل الدراسة، " ب"عليه الفقرة 

مكاا أو كيفية إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية لألموال أو مصدرها أو 
التصرف فيها أو حركتها أو احلقوق املتعلقة ا، مع علم الفاعل أا عائدات 

    ."...،إجرامية
يتجلى من النص انطواء هذه الصورة على سلوكيني مها اإلخفاء 

فيقصد باإلخفاء احليازة املستترة لألموال   :، اللذين ينبغي حتديدمها)4(والتمويه
ا ــــحىت ال يدرك الغري حقيقة مصدرها أو مكاا أو طريقة التصرف فيه

ا ـ، وال يقتصر على هذا املعىن فحسب، بل يتعداه ليشمل أيض)5(أو حتركها
ري ــبعض العمليات القانونية اليت يلجأ إليها املبيضون إلخفاء املصدر غ

                                                             

  .127مرجع سابق، ص  : )مفيد نايف(الدليمي  ـ )1(

حيث يلجأ اجلناة إىل ريب األموال عرب احلدود،  ،يعد التهريب الصورة األكثر وضوحا ملعىن النقل ـ )2(
بواسطة الطائرات، أو السفن إىل الدول اليت ليس لديها ضوابط للرقابة على النقد، أو تتميز بضعف 

  .هذه الرقابة
  . 204 مرجع سابق، ص : )مصطفى(خالد حامد : نظرأ ـ                 
  .129 مرجع سابق، ص : )العريب خالد(مصطفى إبراهيم : أنظر  ـ                 

غسل األموال يف التشريع املصري والعريب، دار الكتب القانونية ودار  : )حممد أمني(الرومي  :أنظر  ـ )3(
  .160، ص 2008شتات والربجميات، القاهرة، 

لألموال،  اإلجراميف الصورة األوىل، أين تكون غاية السلوك اإلجرامي إخفاء ومتويه املصدر العلى خ ـ )4(
فاملشرع يف هذه الصورة، جعل من اإلخفاء والتمويه السلوك اإلجرامي املعاقب على اقترافه على 

  .أساس جرمية تبييض أموال

  . 26، مرجع سابق، ص ...جرمية غسيل األموال : )هدى حامد(قشقوش  ـ )5(
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استثمار العائدات اإلجرامية يف :ومنها على سبيل املثال )1(لاملشروع لألموا
األنشطة العقارية، أو اللجوء الستعمال الفواتري املزورة يف جماالت بيع السلع 

  .)2(واخلدمات عرب شركات مستترة أو ومهية أو ما يطلق عليها شركات الواجهة
 فاإلخفاء يشمل كل عمل من شأنه منع كشف احلقيقة للمصدر غري

املشروع وبأي شكل كان، وبأية وسيلة، سواء كان هذا اإلخفاء مستورا أو 
علنيا، فال عربة بكون اإلخفاء قد جرى سرا، كما ال يهم سبب اإلخفاء حىت 

  .)3(ولو كان بطرق مشروعة
أما متويه األموال، فهو مفهوم خمتلف عن اإلخفاء، حيث يقصد به تدوير 

صدرها غري املشروع من خالل جمموعة من األموال دف فصلها وإبعادها عن م
فالتمويه نوع من تغيري احلقيقة يرد على  ،)4(العمليات املالية املعقدة واملتتابعة

األموال غري املشروعة، أو من الطرق االحتيالية اليت تظهر هذه األموال على 
  .)5(خالف احلقيقة

 

للسلوك املادي جلرمية تبييض األموال يف نص املشرع على الصورة الثالثة 
اكتساب ) ج(  ...:يعترب تبييضا لألموال: " من املادة ذاا  "ج"الفقرة 

األموال أو حيازا أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها 
  ."...،أا تشكل عائدات إجرامية

يعد  يستفاد من هذا النص أن تلقي أموال ذات مصدر غري مشروع
تبييضا لألموال، سواء كان هذا التلقي على سبيل االكتساب أي التملك، أو 

                                                             

  .146، مرجع سابق، ص ...السياسة اجلنائية يف مواجهة : )حممود(كبيش  ـ )1(

  . 118مرجع سابق، ص  : )حممد علي(العريان  ـ )2(

  .41 مرجع سابق، ص : )خالد(سليمان  ـ )3(

  .248مرجع سابق، ص  : )ناصر(بن حميا املطريي  ـ )4(

  . 33مرجع سابق، ص  : )حسىن(اجلندى  ـ )5(
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جمرد حيازا بغض النظر إن كانت هذه األموال مملوكة للحائز أو للغري على 
سبيل األمانة، أو مودعة يف حساب وديعة أو حساب جار مثال، والتجرمي ذاته 

ض، سواء كان مشروعا أو يلحق استخدام هذه األموال يف أي غرض من األغرا
أا ذات  وذلك كله شريطة علم اجلاين وقت تلقيه لتلك األموال ،غري مشروع

  .)1(مصدر غري مشروع
 

 ...:يعترب تبييضا لألموال: " من املادة ذاا على ما يلي" د"تنص الفقرة 
املادة، أو التواطؤ املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املقررة وفقا هلذه ) د(

أو التآمر على ارتكاا وحماولة ارتكاا واملساعدة والتّحريض على ذلك 
  ." وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه

 ،تثري القراءة املتأنية هلذا النص العديد من املالحظات اليت جيب إبداؤها
املشاركة يف ارتكاب : "فأول فكرة قد تتبادر إىل الذهن من خاال قراءة العبارة

، هي أن املشرع مل يكتف مبا هو ..."،أي من اجلرائم املقررة وفقا هلذه املادة
مستقر عليه يف القواعد العامة للقانون اجلنائي باملعاقبة على االشتراك يف ارتكاب 

، بل جعل من االشتراك جرمية مستقلة )2(اجلرمية بوصفه مسامهة جنائية تبعية
شكل جرمية تبييض أموال، وهذا ما يستشف من العبارة اليت بدأ قائمة بذاا، وت
تتبعها مبختلف صور جرمية  ، ليس"...يعترب تبييضا لألموال: "ا نص املادة

واليت مبوجبها  ،)د(وصوال إىل الفقرة  )أ، ب، ج(تبييض األموال يف الفقرات
السابقة من جيرم املشاركة يف كل صورة من الصور املنصوص عليها يف الفقرات 

   .املادة ذاا

                                                             

  .87 ص مرجع سابق،  : )طاهر(مصطفى  ـ )1(

  . املعدل واملتمم، مرجع سابق 156 / 66من األمر رقم  42املادة  ـ )2(
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: مث يالحظ أن املشرع استتبع هذه العبارة بتحديد جمموعة من األفعال
أو التّواطؤ أو التآمر على ارتكاا وحماولة ارتكاا واملساعدة والتّحريض "... 

كلها تشكل جرمية تبييض  ،" إسداء املشورة بشأنهوعلى ذلك وتسهيله 
  . األموال لذات االعتبار املقدم أعاله فيما يتعلق باالشتراك

لكن يالحظ أن البعض من هذه األفعال، كاملساعدة مثال، كان املشرع 
يف غىن عن ذكرها، ألنها من األفعال اليت ينطوي عليها االشتراك ذاته ويكفي 

املشرع احملاولة يف ارتكاب  باإلضافة إىل ذلك جرمو .لوحده للداللة عليها
، واعتربها جرمية تبييض األموال، مع أنه قد )أ، ب، ج( اجلرائم الواردة يف الصور

من قانون  3مكرر  389خصص للمحاولة نص جترميي مستقل هو نص املادة 
   . )1(العقوبات

ال يستقيم بالرجوع إىل النص ذاته يف " د " غري أن هذا التحليل للفقرة 
باللغة الفرنسية، إذ يظهر أن هناك اختالفا جذريا يف املعىن املراد من النص نسخته 

   .العربية والفرنسية ،يف نسختيه
هو األكثر  )3(إىل أن النص يف صيغته باللغة الفرنسية )2(يذهب البعض

وضوحا وانسجاما وتطابقا مع القانون من النص يف نسخته العربية، وأنه يعرب 
... يعترب تبييضا لألموال: " أكثر عن نية املشرع، فالترمجة الصحيحة للنص هي

املسامهة يف ارتكاب أي من اجلرائم املقررة وفقا هلذه املادة، أو املسامهة يف  )د
                                                             

يعاقب على احملاولة يف ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القسم : "  اليت تنص على ما يلي ـ )1(
  .، املرجع نفسه" بالعقوبات املقررة للجرمية التامة

  . 418 - 416مرجع سابق، ص  : )أحسن(بوسقيعة :  نقال عن ـ )2(
(3) -  " Est considéré comme blanchiment de capitaux : …d) la participation à l’une des 

infractions établies conformément au présent article ou à toute autre 
association, conspiration, tentative ou complicité par fourniture d’une 
assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission " . 

                   -  loi n° 05/01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, JORA, n° 11, du 09 
février 2005, modifié et complétée. 
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ق أو حماولة أو اشتراك بتقدمي املساعدة، العون أو أية مجعية أو تواطؤ أو اتفا
  .   "بإسداء املشورة من أجل ارتكاب إحدى هذه اجلرائم

ومنه يستخلص، أن املشرع جيرم املسامهة يف ارتكاب أي من اجلرائم 
، سواء كانت املسامهة مباشرة كالتحريض مثال، أو كانت 02املقررة يف املادة 

  .تقدمي العون واملساعدةغري مباشرة، أي االشتراك ب
غري أن املالحظة السابق إبداؤها تبقى قائمة، وهي أن مجيع األفعال 

يعاقب مرتكبيها على أساس جرمية تبييض األموال  ـ د ـالفقرة  الواردة يف هذه
مبا فيها تلك األفعال املتعلقة باالشتراك بتقدمي العون واملساعدة، ومن مث تعد 

   .صورة من صور ارتكاب هذه اجلرمية
وعلى أساس ما سبق ذكره، يتضح أن صور ارتكاب جرمية تبييض 

ميكن إسنادها للبنك املخل بالتايل ينبغي البحث عن تلك اليت واألموال متعددة، 
   .بالتزاماته املقررة ملكافحة هذه اجلرمية إلقامة مسؤوليته اجلزائية على أساسها

 

تظهر القراءة املتمعنة ملختلف صور السلوك اإلجرامي جلرمية تبييض 
سابقا، أن الصورة األكثر مالئمة لبحث مدى نسبتها  األموال، اليت مت بياا

املذكورة أعاله،  02من املادة " د"للبنك املخل بالتزاماته هي ما ورد يف الفقرة 
يف ارتكاب  )1("االشتراك بتقدمي العون واملساعدة"وعلى وجه اخلصوص 

   .منها )أ، ب، ج(األفعال الواردة يف الفقرات 
اعتبار إخالل البنك بالتزاماته مبثابة تقدمي وبناء على ذلك هل ميكن 

مساعدة وعون للعميل، الذي يدخل أمواله غري املشروعة يف هذا البنك قصد 
                                                             

ألنه األكثر دقة ووضوحا واليت " د" الذكر أن االعتماد سيكون على النص الفرنسي للفقرة غين عن  ـ )1(
  . االشتراك بتقدمي املساعدة والعون: وردت فيها عبارة

         -  complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide. 
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؟ وهل ميكن تكييف فعل البنك هنا على أساس  إضفاء الطابع الشرعي عليها
يف ارتكاب جرمية تبييض األموال، واعتباره " اشتراك بتقدمي املساعدة والعون"

االشتراك بتقدمي املساعدة "مبيضا مبفهوم املادة حمل الدراسة اليت كيفت بالتايل 
  .؟  على أنه جرمية تبييض أموال مستقلة وقائمة بذاا" والعون

للوهلة األوىل ميكن االعتقاد بإمكانية ذلك، من منطلق أن االلتزامات 
بييض املفروضة على البنوك إمنا تقررت من أجل إسهامها يف التصدي جلرائم ت

األموال، وبالتايل منع استخدامها من قبل ارمني يف ذلك، فأي إخالل ذه 
   .االلتزامات فهو بال أدىن شك عامل مسهل يف ارتكاب تلك اجلرائم

)1(لكن رغم بديهية مثل هذا االعتقاد، إال أن جانب من الفقه الفرنسي
  

قد قال بعدم إمكانية اعتبار البنك مسامها يف  ـ يف صدد مناقشته هلذا التساؤل ـ
ارتكاب جرمية تبييض األموال وذلك لعدم حتقق الركن املادي هلذه اجلرمية يف 

  . اإلخالل بااللتزامات
فاملستقر عليه لدى الفقه اجلنائي أن االشتراك يف اجلرائم، ال يتم إال بفعل 

البنك بالتزاماته املهنية يف ، بينما إخالل )2(إجيايب ووقوعه بفعل سليب مستبعد
جمال مكافحة تبييض منا يقع بسلوك سليب هو االمتناع عن إتيان واجب األموال 

  .ال يتم مبوجب أفعال إجيابية وإمنا تفرضه مهنته
وعليه يتبني أنه ال يوجد توافق بني الركن املادي لإلخالل بااللتزامات مع 

   .على االشتراك الركن املادي جلرمية تبييض األموال القائمة

                                                             

   :راجع تفصيال يف مناقشة هذا التساؤل ـ )1(
          - REBUT (Didier) : " Manquement du banquier à ses obligations 

professionnelles et commission du délit de blanchiment ", Revue Banque et Droit, 
n°88, 2003. pp  11 - 17. 

، 2006ة، ــــالوجيز يف القانون اجلنائي العام، دار العلوم للنشر والتوزيع، عناب : )منصور(رمحاين  ـ )2(
  .186 ص
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وال يغري من هذه النتيجة، وجود بعض االجتهادات القضائية حملكمة 
، ألن هذه )1(النقض الفرنسية اليت قبلت إقامة مسؤولية املمتنع كشريك

االجتهادات تبقى منفردة وتطبق فقط على احلاالت اليت وردت بشأا، واملتعلقة 
، والذي من "املساعدة والعون"باالشتراك يف ارتكاب اجلرمية والقائم على 
   .املتصور أن يتم مبوجب فعل سليب هو االمتناع

لكن االشتراك الذي به تقوم جرمية تبييض األموال فهو جرمية قائمة بذاا 
فيظهر ومما ال شك فيه أن  ،"تقدمي العون واملساعدة"ومستقلة، وهو قائم على 

جتعل السلوك اإلجرامي هنا إجيابيا وال جمال إلمكانية أن يكون " تقدمي" عبارة 
   .سلبيا

إمكانية املساعدة  ـ كما تقدم قوله أعاله ـ فإن كان من املقبول أحيانا
والعون عن طريق االمتناع، إال أنه من غري املمكن تصور تقدمي املساعدة والعون 

   .أن يتم باالمتناع
تشري إىل مشاركة إجيابية من البنك " تقدمي املساعدة والعون" فالعبارة 

وال ميكن أن تتحقق بفعل سليب، ألنها أفعال ال ميكن أن تكون إال إجيابية وهي 
   .من جمرد املساعدة والعون الذي يقوم عليهما االشتراكأكثر 

وباإلضافة إىل ما تقدم، جتدر اإلشارة إىل أنه حىت االمتناع ال ميكن أن 
يسأل عنه  املمتنع إال بوجود نص صريح جيرم عدم قيامه بفعل إجيايب مبعىن قيامه 

  . )2(بالفعل السليب
بواجباته املهنية عن جرمية  وبالتايل ال ميكن إقامة مسؤولية البنك املخل

تبييض أموال إال إذا مشل النص التجرميي عبارات صرحية بذلك إعماال مببدأ 
   .التأويل الدقيق للنصوص اجلزائية

                                                             

   : نقال عن ـ )1(
           -  REBUT (Didier) : op cit.,p  12 . 
(2) -  (LASSERE)  :  la lutte contre le blanchiment … , op  cit., p  52. 
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، )أوال( جلرمية تبييض األموال بداية، ينبغي حتديد طبيعة الركن املعنوي
قصد التوصل إىل توفره من عدمه يف إخالل البنك بالتزاماته املقررة ملكافحة هذه 

  .)ثانيا(اجلرمية 
 

إن جرمية تبييض األموال شأا شأن أي جرمية أخرى، ال يكفي لقيامها 
اجلاين أية صورة من صور السلوك اإلجرامي اليت يتحقق ا أن يأيت منا يلزم إىل 

، الذي يتخذ إحدى )1(الركن املادي، واىل جانب ذلك توافر الركن املعنوي
اخلطأ العمدي، أي القصد اجلنائي، واخلطأ غري العمدي املتمثل يف : الصورتني

  .)2(اإلمهال وعدم االحتياط
قق ا الركن املعنوي جلرمية وعليه، يثار التساؤل عن أي الصورتني يتح

  .؟  تبييض األموال
من  02يستشف اإلجابة عن ذلك من خالل قراءة فحوى نص املادة ت  

املعدل واملتمم املذكورة أعاله اليت تظهرِ حرص املشرع على  01 /05القانون رقم 
اإلشارة إىل طبيعة الر كن املعنوي هلذه اجلرمية، الذي يتطلب ضرورة توافر 
القصد اجلنائي يف مجيع صور السلوك اإلجرامي اليت تندرج يف إطار الركن املادي 

  .)3(هلذه اجلرمية

                                                             

  . 40  مرجع سابق، ص : )عادل(عكروم  ـ )1(

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 11الوجيز يف القانون اجلزائي العام، الطبعة  : )أحسن(بوسقيعة  ـ )2(
  . 121ص ، 2012اجلزائر، 

علم الشخص  مع : " ، وعبارة..."مع علم الفاعل : "وهو ما يستشف من العبارة الواردة يف هذا النص ـ )3(
  .، مرجع سابق"...القائم
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توافره، هل هو القصد العام أم لكن ما هي طبيعة القصد اجلنائي املطلوب 
 ،القصد اخلاص؟ قبل اإلجابة ينبغي اإلشارة إىل املقصود بكال املصطلحني

فالقصد العام هو القصد اجلنائي القائم على العلم واإلرادة، ويتحقق باجتاه إرادة 
اجلاين إىل اقتراف الركن املادي للجرمية مع العلم به، وبالعناصر اليت يتطلبها 

   .القانون
أما القصد اخلاص فيلتقي مع القصد العام يف مجيع عناصره، ويزيد عنه يف 
حتديد اإلرادة اإلجرامية لدى اجلاين إما بباعث معني قد يدفعه إىل اجلرمية، وإما 

  .)1(بنتيجة حمددة يريدها
على هذا األساس ومن حتليل نص املادة املذكورة، ميكن القول أن القصد 

صد العام يف خمتلف صور السلوك اإلجرامي هلذه اجلرمية، املطلوب توافره هو الق
ما عدا الصورة األوىل اليت أكد املشرع فيها على ضرورة توافر القصد 

، إذ مل يكتف مبجرد اجتاه منا إرادة اجلاين إىل مباشرة النشاط )2(اخلاص
اإلجرامي، الذي يقوم به الركن املادي، مع علمه بذلك، وإمنا استوجب إىل 

ذلك أن تكون الغاية من ارتكاب هذه األفعال هو إما إخفاء ومتويه  جانب
املصدر اإلجرامي لألموال غري املشروعة أو أن الغاية هي مساعدة شخص 

  .لإلفالت من نتائج فعلته يف اجلرمية األصلية اليت تأتت منها األموال غري املشروعة
جرمية عمدية، ويستخلص من كل ما سبق، أن جرمية تبييض األموال هي 

قوامها إرادة السلوك املكون لركنها املادي، والعلم بكافة العناصر اجلوهرية اليت 
تعطي هذه اجلرمية خصوصيتها القانونية، واليت تتجسد أساسا يف ضرورة العلم 

                                                             

   . 112 مرجع سابق، ص : )منصور(رمحاين  ـ )1(
  .104  مرجع سابق، ص : )حممد عبد اهللا أبو بكر(ساملة :  أيضا يف املعىن ذاته أنظر ـ             

، بغرض إخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لتلك األموال أو ...مع علم الفاعل بأا عائدات ..." ـ )2(
منها هذه األموال، على مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت حتصلت 

   ." الفالت من اآلثار القانونية ألفعاله
  .املعدل واملتمم، مرجع سابق 05/01من القانون رقم  02املادة  ـ              
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، ومن مث تستبعد إمكانية قيامها على )1(باملصدر اإلجرامي لألموال غري املشروعة
  .)2(أساس اخلطأ غري العمدي

وعلى ضوء هذا التحديد للركن املعنوي جلرمية تبييض األموال ينبغي 
البحث عن إجابة للتساؤل املطروح آنفا واملتمثل يف مدى إمكانية إثبات الركن 
املعنوي جلرمية تبييض األموال يف حق البنك املخل بالتزاماته املفروضة ملكافحة 

  تبييض األموال؟ 
 

 

ال توجد أية صعوبة يف اإلجابة عن التساؤل املطروح بالنفي إذا كان 
اإلخالل بااللتزامات املنسوب إىل البنك غري عمدي كأن يكون ناجتا عن تقصري 

و يف تقدير الطابع منه، فال ميكن اعتبار أن خطئه يف التحقق من هوية العمالء أ
غري االعتيادي لعملية ما، أو يف تقدير انطوائها على شبهة تبييض األموال، أو 

فال ميكن  ،إمهاله القيام باإلخطار بالشبهة قد ركن املعنوي جلرمية تبييض األموال
أن تكون لدى البنك نية أدى إىل حتقق املساعدة يف ارتكاب جرمية تبييض 

   .بااللتزامات مل يرتكب عمدا  األموال عن طريق إخالل 
                                                             

يتحقق القصد إذا ما كان الفاعل جيهل حقيقة األموال اليت ينصب عليها فعله، كحالة الشخص الذي  ـ )1(
اكتسابه من جرمية االجتار غري املشروع يف املخدرات دون أن يعلم يقوم بإدارة حمل جتاري، مت 

   .حبقيقته
حسني صاحل عبد اجلواد، املسؤولية اجلنائية عن غسل األموال، دراسة مقارنة بني التشريع : نظرأ ـ                

  . 243الوضعي والفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص 

   .إمهال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانني أو األنظمةيكفي لقيامها اخلطأ عند وقوع  ـ )2(
   .225 ص ، مرجع سابق، )حسام الدين(نظر، األمحد وسيم أ ـ                
   :نظر أيضا يف املعىن ذاتهأ ـ                

            - MATSOPOULOU (Haritini) : " La répression du blanchiment d’argent ", 
Revue de Droit Bancaire et Financier, n° 6, 2002, p  364.  

، ــــالجتدر اإلشارة إىل أن البعض من التشريعات الوطنية املقارنة، كالتشريع االسباين، مث ـ                
   .ال تستوجب توفر القصد إلقامة جرمية تبييض األموال، بل تكتفي بعدم احليطة اجلسيم
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وعلى هذا األساس، هل يكون اإلخالل العمدي من قبل البنك بالتزاماته 
  .كافيا لتكوين العنصر القصدي جلرمية تبييض األموال؟ 

إىل عدم إمكانية ذلك معتمدا على املقارنة بني  )1(ذهب رأي فقهي
القصدي جلرمية تبييض العنصر القصدي لإلخالل بااللتزامات املهنية والعنصر 

   .األموال
فاإلخالل املتعمد من قبل البنك بالتزاماته املهنية ينطوي على اجتاه إرادته 
إىل عدم تنفيذ االلتزامات امللقاة على عاتقه، مع علمه أنه يقع عليه واجب قانوين 

  . يفرض التقيد ا، والعنصر القصدي هنا قائم على إرادة حتقيق هذا اإلخالل
يتجسد العنصر القصدي الذي به يتحقق الركن املعنوي جلرمية بينما 

تبييض األموال يف اجتاه إرادة اجلاين إىل تقدمي املساعدة والعون ملرتكب إحدى 
األفعال املكونة للسلوك اإلجرامي هلذه اجلرمية مع علمه باملصدر غري املشروع 

  .لألموال حمل هذه األفعال
لبنك املتعمد بالتزاماته يتضمن نية تقدمي وعليه، ال ميكن اعتبار إخالل ا

الل ــالعون واملساعدة يف ارتكاب جرمية تبييض األموال، وحىت أن هذا اإلخ
ال يرتب بالضرورة ارتكاب اجلرمية كما أن تنفيذ االلتزامات قد ال مينع وقوعها، 

ته وأكثر من ذلك فإن احترام وتنفيذ البنك التزاماته ال حيميه من إمكانية مساءل
  .جزائيا عن جرمية تبييض األموال إذا ما توفر ركنيها املادي واملعنوي

لكن هل ميكن إثبات الركن املعنوي جلرمية تبييض األموال يف حق البنك 
الذي إراديا ومن أجل التغطية على عملية تبييض األموال يتعمد عدم اإلخطار 

القول بوجود تطابق  ـللوهلة األوىل  ـعنها للجهات املختصة؟ قد يبدو ممكنا 
بني الركن املعنوي لإلخالل بااللتزام باإلخطار وبني الركن املعنوي جلرمية تبييض 
األموال، غري أن الرأي الفقهي املشار إليه أعاله، حىت يف هذه الفرضية يرى بعدم 

                                                             
(1) -  MATSOPOULOU (Haritini) :  op cit., pp  15 - 17. 
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وجود التطابق، وحىت يسأل البنك ن عن جرمية تبييض األموال فإن إثبات تعمده 
االلتزام يكون غري كايف وان كان ميكن االعتماد على هذا اإلخالل اإلخالل ذا 

كمؤشر على وجود نية التبييض اليت تستوجب إىل جانبه ضرورة توافر مؤشرات 
أخرى، كإثبات علم البنك باملصدر اإلجرامي لألموال واجتاه إرادته إىل تقدمي 

  .)1(قيق هذه الغايةاملساعدة والعون لعملية تبييض األموال وأن امتناعه هو لتح
يتجلى مما سبق بيانه، عدم حتقق الركنني املادي واملعنوي جلرمية تبييض 

  .األموال يف إخالل البنك بالتزاماته املهنية املفروضة ملكافحة تبييض األموال
 

 

عدم إمكانية مساءلة البنوك جزائيا عن جرمية مت االنتهاء فيما تقدم، إىل 
تبييض األموال كنتيجة إخالهلا بااللتزامات املفروضة عليها ملكافحة تبييض 

  .األموال
لكنها يف املقابل، تسأل جزائيا عن هذا اإلخالل إذا كان متعمدا على 

من  34إىل  32أساس جمموعة من اجلرائم اخلاصة املنصوص عليها يف املواد من 
  .املعدل واملتمم 05/01لقانون رقم ا

وباستقراء فحوى ما تضمنته نصوص هذه املواد، ميكن تقسيم أنواع 
، )أوال(جرائم اإلخالل بالتدابري الوقائية  ،اجلرائم الواردة فيها إىل نوعني رئيسيني

  .)ثانيا(وجرائم اإلخالل بااللتزام باإلخطار بالشبهة 
 

 :املعدل واملتمم على ما يلي 05/01من القانون رقم  34تنص املادة 
ة ـيعاقب مسريو وأعوان املؤسسات املالية واملؤسسات واملهن غري املالي"

                                                             

   . ، و املشار إليه يف املرجع نفسه REBUT  (Didier ) : وهو رأي األستاذ ـ )1(
   :كما أشار إىل هذا الرأي أيضا وعلق عليه ـ          

        - LE DALL ( Jean – Baptiste) : op  cit., pp  688 - 692 
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وال ـالذين خيالفون عمدا وبصفة متكررة، تدابري الوقاية من تبييض األم
 10مكرر و  10و  10و 9و 8و 7ومتويل اإلرهاب املنصوص عليها يف املواد 

دج إىل  500.000من هذا القانون، بغرامة من  14و 2مكرر 10و 1مكرر
   .دج 10.000.000

 ويعاقب األشخاص املعنويون املنصوص عليهم يف هذه املادة بغرامة من 

   ."بعقوبات أشددج، دون اإلخالل  50.000.000دج إىل  10.000.000
يتجلى من هذا النص ومن النصوص اليت متت اإلحالة إليها أن اجلرائم اليت 
ميكن أن يسأل عنها الفاعل متعددة بتعدد تدابري الوقاية ذاا، ويشار هنا إىل أن 

، )1(هذا النوع من اجلرائم تستوجب لقيامها أن يكون فاعل اجلرمية ذي صفة
أن يتهم باألفعال الواردة فيها غري املذكورين يف هذا مبعىن أنه ال ميكن أن يتصور 

  .النص على وجه التحديد
ومن كل ذلك يتجلى، أن البنك ذاته كشخص معنوي، يسأل جزائيا عن 
خمالفة التدابري الوقائية ملنع تبييض األموال، كما يسأل إىل جانبه أيضا، مسريوه 

شرع بني العقوبة املقررة على وأعوانه الذين خيالفون هذه التدابري، ولقد ميز امل
   .البنك كشخص معنوي وتلك اليت ميكن أن تفرض على املسريين واألعوان

غري أن ما يلفت االنتباه من خالل التمعن يف فحوى ما جاء يف هذا 
النص، أن هذه اجلرائم ال يتابع مرتكبيها إال إذا اقترفت عمدا وبصفة متكررة، 

الفة العمدية لتدابري الوقاية، والسماح بارتكاب وهو ما يعين اشتراط تكرار املخ
  .)2(عدد أكرب من جرائم تبييض األموال حىت ميكن التدخل ملساءلة املخالف

هذا، وبالنظر إىل تعدد صور اجلرائم املعاقب عليها وفقا هلذا النص، 
  :يفضل استعراضها قصد بيان الركن املادي والركن املعنوي لكل واحدة منها

                                                             

   .الفقه املصري يعرب عن هذه الصفة بأا متثل الشرط املفترض يف هذه اجلرائمجانب من  ـ )1(
  .346 ص مرجع سابق،  : )حممد علي(العريان : أنظر ـ          

  . 269 ص ، مرجع سابق، ..."مدى مسؤولية البنوك "  :  )عبد احلق(قرميس  ـ )2(
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يعترب اإلخالل بتدابري التحقق من هوية العمالء جرمية تستوجب العقاب 
اجلزائي، وفقا ملا جاء يف املادة املذكورة اليت أشارت إىل اإلخالل بااللتزامات 

  .، املعدل واملتمم05/01من القانون رقم  09 و  08 و  07الواردة يف املواد 
لقيام مسؤولية مرتكبيها يتعني قيام الركنني املادي وكأي جرمية 

فبامتناع الفاعل عن التحقق من هوية  ،واملعنوي، بعد أن حتقق الركن الشرعي هلا
، أو زبائن غري )2(أو معنويني )1(العمالء، سواء كانوا أشخاص طبيعيني

   .، يتحقق ركنها املادي)4(، أو املستفيدين احلقيقيني)3(اعتياديني
هذه اجلرمية من اجلرائم العمدية، وهو ما يستشف من العبارة  ولكون

، فإن ركنها املعنوي ..."الذين خيالفون عمدا... يعاقب": الواردة يف النص
  . يتحقق بتوافر القصد اجلنائي العام بعنصريه العلم واإلرادة

حبيث جيب أن يكون الفاعل عاملا بوجود االلتزام بالتحقق من هوية 
ى على عاتقه، وأن تتجه إرادته إىل حتقيق السلوك املكون للركن العمالء ملق

املادي للجرمية وذلك باالمتناع عن التحقق من هوية العمالء، وعدم إتباع 
   .التدابري املفروضة يف هذا الصدد

فإذا كان جيهل الفاعل وجود االلتزام، أو إذا حدث وأن قام بإتباع بعض 
 ،معتقدا على خالف احلقيقة أنه ال توجد غريهاالتدابري فقط للتحقق من اهلوية 

  . فالقصد اجلنائي عنده ينتفي
كذلك ال يتوافر هذا القصد إذا كان امتناعه راجعا إىل سهو أو نسيان، 

  .)5(ففي كلتا احلالتني مل تتجه إرادته إىل االمتناع ذاته
                                                             

  .املعدل واملتمم، مرجع سابق 05/01من القانون رقم  07من املادة  02الفقرة  ـ )1(
  .من املادة ذاا، القانون ذاته 04الفقرة  ـ )2(
  .من القانون ذاته 08املادة  ـ )3(
  .من القانون ذاته 09املادة  ـ )4(
  . 95 ص مرجع سابق،  : )إبراهيم(حامد طنطاوي  ـ )5(
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1 

املعدل واملتمم، املذكور أعاله،  05/01من القانون رقم  34جرم نص املادة 
خمالفة تدابري التحقق من العمليات ذات الطابع غري االعتيادي، واملفروضة 

   .من القانون ذاته 10مبوجب نص املادة 
 إبالءفعدم  ،ولقيام هذه اجلرمية البد من حتقق الركنني املادي واملعنوي

ية خاصة للعمليات غري االعتيادية، وعدم االستعالم حول مصدر األموال عنا
ووجهتها وكذا حمل العملية وهوية املتعاملني االقتصاديني، وعدم إعداد تقرير 
سري بشأن هذه العمليات مع حفظه، ميثل السلوك املادي الذي يقوم عليه 

   .الركن املادي هلذه اجلرمية
تزام، ملقى على عاتقه جتاه هذه العمليات، وعلم الفاعل بوجود هذا االل

وعلمه باملؤشرات الدالة عليها، مع اجتاه إرادته إىل خمالفة االلتزام باالستعالم رغم 
توفر شرط إعماله، يدعو للقول بتوافر الركن املعنوي القائم على عنصري العلم 

  . واإلرادة
ود ـهل بوجوينتفي القصد إذا كان اإلخالل ذا االلتزام ناتج عن ج

ع ـــتلك املؤشرات أو االلتزام حبد ذاته، كما ينتفي إذا كان اإلخالل راج
ب ــإىل اإلمهال وسوء التقدير عن انطواء عملية ما للمواصفات اليت تستوج

   .عناية خاصة
2 

املعدل واملتمم،  05/01من القانون رقم  34يستشف من نص املادة 
من  14املذكور آنفا، أن املشرع جيرم خمالفة التدابري املنصوص عليها يف املادة 

القانون ذاته، وهي تلك التدابري اليت تفرض االلتزام باالحتفاظ بالوثائق املتعلقة 
سنوات، وكذلك االلتزام بوضع هذه الوثائق  05وية الزبائن وبالعمليات، ملدة 

  .يف متناول السلطات املختصة
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املادي املتمثل يف امتناع الفاعل عن  ،تقوم هذه اجلرمية بتوافر ركنيها
سنوات، وأيضا إذا مل يضع  5االحتفاظ بالوثائق املتعلقة بالعمالء والعمليات ملدة 

  . هذه الوثائق حتت تصرف السلطات املختصة
وي الذي يتحقق بعلم الفاعل بوجود التزام باالحتفاظ بالوثائق واملعن

ملقى على عاتقه، وباملدة املقررة لالحتفاظ، وبوجود التزام بوضعها حتت تصرف 
   . )1(السلطات املختصة، مع اجتاه إرادته إىل االمتناع عن القيام بكل ذلك

وجود  وينتفي القصد وال يتحقق الركن املعنوي إذا كان الفاعل جيهل
هذا االلتزام، أو يقوم بإتالف الوثائق املتعلقة بالتحقق من العمالء والعمليات، إذا 

اب ـسنوات املطلوبة قد انقضت، أو العتقاده أن حس 5اعتقد خطا أن مدة 
هذه املدة يبدأ من يوم بدء التعامل وليس من يوم انتهائه، أو من تاريخ فتح 

ام ــوذلك ألن االعتقاد ال يقوم مق ،احلساب مع العميل وليس من يوم قفله
  .)2(العلم الفعلي

3
 

املعدل واملتمم للقانون  12/02استحدثت هذه اجلرمية مبوجب األمر رقم 
1مكرر  10بإدراج نص املادة   مكرر  05/01رقم 

، كما عدل هذا األمر نص )3(
  ضـمن تبيي ، ليمتد النطاق التجرميي لتدابري الوقاية )4(من القانون ذاته 34املادة 

                                                             

  .220 ص مرجع سابق،  : )زينب(سامل  ـ )1(

  . 102 مرجع سابق، ص : )إبراهيم(حامد طنطاوي  ـ )2(

ذي  27املؤرخ يف  05/01يتمم القانون رقم  "   :على ما يلي 12/02من األمر رقم  01تنص املادة  ـ )3(
 1مكرر  10ومكرر  10واملذكور أعاله، باملواد  2005فرباير سنة  6املوافق  1425احلجة عام 

  .، مرجع سابق..."

 33و 32و 31و 30و 25و 21و 20و19تعدل ومتم املواد  " :من األمر ذاته على ما يلي 10تنص املادة  ـ )4(
 2005فرباير سنة  6املوافق  1425ذي احلجة عام  27املؤرخ يف  05/01من القانون رقم  34و

  .، املرجع نفسه ..."واملذكور أعاله
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1مكرر 34األموال ويشمل خمالفة نص املادة 
)1( .   

 ،ولقيام هذه اجلرمية ينبغي توفر ركنيها املادي واملعنوي اللذين يتحققان
بامتناع الفاعل عن وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية والتكوين املستمر 

. للمستخدمني، الذي يعد سلوكا ماديا يقوم به الركن املادي يف هذه اجلرمية
وبعلم الفاعل بوجود هذا االلتزام واجتاه إرادته إىل خمالفته الذي يعد أساس الركن 

   .املعنوي
 

قد يسأل املخل بااللتزام باإلخطار بالشبهة جزائيا عن جرمية االمتناع عن 
، أو عن جرمية اإلفشاء للعميل صاحب العملية موضوع اإلخطار )1 (اإلخطار

  .)2(عن أي إجراء من إجراءات اإلخطار
1 

ألزم املشرع البنوك بإخطار خلية معاجلة االستعالم املايل بكل عملية تتعلق 
بأموال يشتبه أا متحصل عليها من جرمية، ولضمان تفعيل هذا االلتزام مت جترمي 

 05/01من القانون رقم  325االمتناع عن القيام ذا اإلخطار مبوجب نص املادة 
يعاقب كل خاضع ميتنع عمدا وبسابق  "  :املعدل واملتمم، اليت تنص على أنه

أو إرسال اإلخطار بالشبهة املنصوص عليه يف هذا / معرفة، عن حترير و
د ج، دون اإلخالل  10.000.000دج إىل  1.000.000القانون، بغرامة من 

  "بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى
ا يف تتطلب جرمية االمتناع عن اإلخطار عن العمليات املشبوهة، شأ

ذلك شأن باقي اجلرائم اخلاصة مبخالفة تدابري الوقاية، أن يكون الفاعل ذي صفة 
، وهذه العبارة "كل خاضع: "معينة، ويستفاد من هذا النص أن الفاعل هو

                                                             
جيب على اخلاضعني، يف  " :املعدل واملتمم على ما يلي 05/01من القانون رقم  1مكرر  10تنص املادة  ـ )1(

إطار الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، وضع وتنفيذ برامج تضمن 
  .، مرجع سابق..."الرقابة الداخلية والتكوين املستمر ملستخدميهم
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 19 و 04تنصرف إىل األشخاص املذكورين على وجه التحديد يف نص املادتني 
   .البنوك من ضمنهااملعدل واملتمم، حيث تعد  05/01من القانون رقم 

وعليه، فامتناع البنك عن إخطار خلية معاجلة االستعالم املايل، مع 
اشتباهه يف اتصال العملية اليت يطلب منه إجنازها بتبييض أموال، يعترب سلوك 

   .سليب به يتحقق الركن املادي هلذه اجلرمية
لقيامها فإنه يكفي  )1(أما ركنها املعنوي ولكوا من اجلرائم العمدية

توافر العلم واإلرادة أي القصد اجلنائي العام، الذي يتحقق باجتاه إرادة اجلاين إىل 
  .)2(اقتراف الركن املادي للجرمية مع العلم به، وبالعناصر اليت يتطلبها القانون

وبالتايل يتحقق الركن املعنوي يف جرمية االمتناع عن اإلخطار باجتاه إرادة 
بالتزامه القيام بواجب اإلخطار عن العملية املشتبه فيها  البنك إىل ذلك مع علمه

ومن مث ينتفي العلم لدى البنك إذا كان جيهل أن العملية املطلوب  ،بتبييض أموال
، أو أخطأ يف تقدير الشبهة املرتبطة )3(منه إجنازها تتضمن شبهة تبييض األموال

   .ذه العملية
2 

 :املعدل واملتمم على ما يلي 05/01من القانون رقم  33تنص املادة 
يعاقب مسريو وأعوان املؤسسات املالية واخلاضعون الذين أبلغوا عمدا "

صاحب األموال أو العمليات موضوع اإلخطار بالشبهة، بوجود هذا اإلخطار 
دج  2.000.000صه، بغرامة من أو أطلعوه على املعلومات حول النتائج اليت خت

دج، دون إلخالل بعقوبات أشد أو بأية عقوبة تأديبية   20.000.000إىل 
  ".أخرى

                                                             

والواردة يف نص ..." ،معرفة يعاقب كل خاضع ميتنع عمدا وبسابق: "  وهو ما يستشف من العبارة ـ )1(
  .املعدل واملتمم، مرجع سابق 05/01من القانون رقم  32املادة 

    .112 ص مرجع سابق،  : )منصور(رمحاين  ـ )2(

  .91 ص مرجع سابق،  : )إبراهيم(حامد طنطاوي  ـ )3(
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مبوجب هذا النص حظر املشرع إبالغ صاحب األموال أو العمليات 
موضوع اإلخطار بالشبهة بوجود هذا اإلخطار أو إطالعه على النتائج اليت ختصه 

  .عليهاواعترب ذلك جرمية معاقب على 
ات ـــــيعاقب مسريو وأعوان املؤسس" تفصح عبارة النص

فالبني أن هذه  ،، عمن يتصور فيه أن يكون فاعل اجلرمية"...املالية واخلاضعون
اجلرمية يسأل عنها مسريو البنك وأعوانه، كما يسأل عنها البنك ذاته كشخص 

   .معنوي
وافر ركنيها وفضال عن صفة اجلاين، ينبغي لتحقق هذه اجلرمية من ت

املادي واملعنوي فالركن املادي يتحقق بالقيام بإبالغ صاحب األموال أو 
  . العمليات بوجود اإلخطار أو إطالعه على النتائج اليت ختصه

املذكورة  33مع اإلشارة هنا إىل أن القراءة احلرفية لفحوى نص املادة 
منع اإلفشاء إمنا  أعاله، قد تثري نوعا من اللبس لدى البعض، إذ توحي إىل أن

 ،يكون فقط يف مواجهة صاحب األموال أو العمليات موضوع اإلخطار بالشبهة
   :وبعبارة أخرى قد يثار التساؤل التايل

هل املبلغ الذي يفشي املعلومات املتعلقة باإلخطار بالشبهة لغري لصاحب 
  .ادة؟ األموال أو العمليات املشبوهة، يكون حمال للعقوبات املقررة يف هذه امل

بطبيعة احلال ال ميكن تطبيق هذا النص على قيام املبلغ باإلفشاء لغري 
املذكورين يف النص على وجه التحديد، ألال جيوز مد حكم النص ليشمل غري 

كن دون أن يعين ، ل)1(ما ذكر فيه، ذلك أنه ال جيوز حتميل النص ما مل يرد به
                                                             

من القانون املصري  11أثري تساؤل مماثل من قبل جانب من الفقه املصري بصدد مناقشتهم لنص املادة  ـ )1(
حيظر اإلفصاح للعميل أو املستفيد أو لغري " :املتعلق مبكافحة غسل األموال اليت تنص على أنه

السلطات واجلهات املختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي إجراء من إجراءات اإلخطار 
تضمن غسل أو الفحص أو التحري اليت ختذ يف شأن املعامالت املالية املشتبه يف أا ت

  ===                                                                                  ."...،أموال
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مسريوه وأعوانه، وذلك إباحة اإلفشاء هلذا الغري، وهذا على أساس أن البنك 
ملزمون بواجب احلفاظ على السر البنكي املعاقب على إفشائه جزائيا، فال جيوز 

  .هلم إطالع الغري على املعلومات املتعلقة بالعمليات اليت تربط البنك بعميله
تد إىل العميل حيث جيوز له وملا كان نطاق االلتزام بالسر البنكي ال مي

معرفة مجيع املعلومات املتعلقة بالعمليات اليت تربطه بالبنك، تظهر الفائدة من 
يف النص وهذا " صاحب األموال أو العمليات"ذكر املشرع على وجه التحديد

حىت مينع تنبيه هذا الشخص لتفادي ريب األموال أما األشخاص اآلخرين 
  .)1(قرر مبوجب قواعد االلتزام بالسر البنكيفيشملهم احلظر العام امل

فيتحقق بعلم اجلاين بالتزامه باحلفاظ على سرية  )2(أما الركن املعنوي
اإلخطار يف مواجهة العميل املخطر عنه، فضال عن اجتاه إرادته إىل القيام ذا 

 أو )3(اإلفشاء رغم وجود احلظر وينتفي الركن املعنوي إذا نتج اإلفشاء عن إمهال
إذا متكن العميل نظرا لفطنته الزائدة من معرفة وجود هذا اإلخطار من فرط 

  .اإلجراءات املتخذة لدى البنك للتأكد من صحة االشتباه
 

                                                             

ذلك أن املشرع املصري حصر األشخاص : حيث يرى هذا اجلانب أن صياغة النص تبدو حمل نظر ـ===  
يكون اإلفصاح لغري هؤالء، واجلهات اليت ميتنع اإلفصاح هلم، و مبفهوم املخالفة للنص جيوز أن 

:   ايلـوعليه، ينبغي إعادة صياغة النص على النحو الت. دون أن يكون هناك خمالفة للنص املذكور
مبعىن   ،... "حيظر اإلفصاح عن أي إجراء من إجراءات اإلخطار أو التحري أو الفحص،" 

  .االكتفاء بواجب عدم اإلفصاح

   .92 ص ، مرجع سابق، ...قانون مكافحة غسل : الدينأشرف توفيق مشس :  يف هذا أنظر ـ )1(
  . 632 ص ، مرجع سابق، ...املسؤولية اجلنائية عن جرمية : عادل حممد أمحد جابر السيوي ـ             

املسؤولية اجلنائية عن غسل  : حسني صاحل مصطفى عبد اجلوادأيضا يف املعىن ذاته،  أنظر ـ                
  . 368  - 367األموال، دراسة مقارنة بني القانون والشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص 

  . املذكورة، مرجع سابق 33، الواردة بنص املادة ..."الذين أبلغوا عمدا : "... يستفاد من العبارة ـ )2(

مذكرة لعرضها على رئيسه مثال، ونتيجة إلمهاله كأن يقوم عون البنك بتدوين مؤشرات االشتباه يف  ـ )3(
   .وضعها على املكتب فاطلع عليها العميل

  .102 ص مرجع سابق،  : عبد الفتاح سليمان:  نظرأ ـ                 
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املعدل واملتمم على  05/01من القانون رقم  12من املادة  01تنص الفقرة 
تباشر اللجنة املصرفية فيما خيصها، إجراء تأديبيا طبقا للقانون ضد " :أنه

البنك أو املؤسسة اليت تثبت عجزا يف إجراءاا الداخلية اخلاصة بالرقابة يف 
  "...،جمال الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

هذا النص أن اللجنة املصرفية هي اجلهة املنوط ا اختاذ يستفاد من 
اإلجراء التأدييب ضد البنك املخل بواجباته املهنية املفروضة يف جمال مكافحة 

، وعليه من األمهية توضيح السلطة املمنوحة للجنة املصرفية يف )1(تبييض األموال
طرق إىل هذا اإلجراء ، ومن مث الت)الفقرة األوىل(معاينة املخالفات التأديبية 

  .)الفقرة الثانية( التأدييب
 

 

من القانون  143، مبوجب نص املادة 1990أنشأت اللجنة املصرفية عام 
، وكلفت مبراقبة حسن تطبيق القوانني )2(املتعلق بالنقد والقرض 90/10رقم 

  . واألنظمة اليت ختضع هلا البنوك واملؤسسات املالية ومبعاقبة املخالفات املثبتة
املتعلق بالنقد  03/11وعلى الرغم من إلغاء هذا القانون مبوجب األمر رقم 

والقرض، إال أن هذا األخري قد أبقى على هذه اللجنة، وأكد على صالحياا 
   .ية والقمعية الرقاب

                                                             

ويف حالة التقصري، ميكن  ..." : كما يلي 03-12من النظام رقم  25من املادة  03وهو ما أكدته الفقرة  ـ )1(
  .مرجع سابق"...،اللجنة املصرفية إجراء تأديبيا ضد املصارف واملؤسسات املاليةأن تفتح 

  .، مرجع سابق90/10قانون رقم  ـ )2(
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، خولت صالحيات جديدة 05/01، ومبوجب القانون رقم 2005ويف عام 
وأسند هلا دور منع استخدام البنوك وغريها من املؤسسات املالية يف تبييض 

من خالل متديد نطاق سلطتيها الرقابية والتأديبية  ،)1(األموال ومتويل اإلرهاب
ة مدى امتثال األخرية أحلكام هذا اليت متارسها على هذه املؤسسات، إىل رقاب

   .القانون والنصوص التطبيقية له، واملعاقبة على االخالالت املثبتة
وبالنظر إىل أمهية هذه السلطات اليت حظيت ا اللجنة املصرفية تظهر 

، ليتم بيان وسائلها )أوال( األمهية البالغة للبحث عن الطبيعة القانونية هلذه األخرية
  .)ثانيا( املخالفات التأديبية يف جمال مكافحة تبييض األمواليف معاينة 

 

تستوجب دراسة الطبيعة القانونية للجنة املصرفية إعطاء تكييف قانوين 
هلا، وإدراجها بالتايل ضمن قالب قانوين معني، وأمام املوقف السليب للمشرع يف 

رأي ذهب إىل اعتبار اللجنة املصرفية  ،فقهية متباينة هذا اخلصوص ظهرت آراء
تتمتع بطبيعة مزدوجة، ورأي خمالف ينكر ذلك ويعتربها سلطة إدارية مستقلة، 

والقول بأن اللجنة املصرفية سلطة  .)2(وهو الرأي املتبىن من قبل جملس الدولة
                                                             

تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا األمر، السيما "   :على ما يلي 03/11من األمر رقم  142تنص املادة  ـ )1(
 .، مرجع سابق"  ... 1990 أفريل  14املؤرخ يف  10-90القانون ر قم 

   :وتكلف مبا يأيت" اللجنة" تؤسس جلنة مصرفية تدعى يف صلب النص              
   .مراقبة مدى احترام البنوك واملؤسسات املالية لألحكام التشريعية والتنظيمية املطبقة عليها ـ                
  ."...املعاقبة على اخلاالت اليت تتم معاينتها، ـ                

حيث أنه من الثابت أن القرار املطعون فيه يذكر "  : حيث جاء يف قرار جملس الدولة املسبب ما يلى ـ )2(
   .أن رئيسها صرح قبل مناقشة املوضوع أا تشكل جهة قضائية متخصصة

املصرفية تشكل هيئة لكن حيث أن اجلهات القضائية تفصل بني األطراف يف حني أن اللجنة 
   .عقابية مهنيةرقابية وهيئة 

حيث أنه من جهة أخرى، فإن اجلزاءات املطبقة أمام اجلهات القضائية حتدد عن طريق القانون 
   .أغلبية اجلزاءات املطبقة أمام اللجنة املصرفية قد مت حتديدها عن طريق نظام داخلييف حني أن 

حيث أنه يف األخري الطعن ضد قرارها يشكل طعن بالبطالني جيعل تصنيف قرارها ضمن 
تشكل سلطة ومن مث يتعني القول كما استقر عليه الفقه أن اللجنة املصرفية  القرارات الدارية

   ." إدارية مستقلة
، قضية بني يونيني  2000ماي  08، مؤرخ يف 002129قرار جملس الدولة، ملف رقم :  نظرأ ـ                 

  .بنك و حمافظ بنك اجلزائر
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و غموض إدارية مستقلة، يستدعي حتليل مفردات هذه العبارة إلزالة أي لبس أ
   .قد يكتنف اعتبار اللجنة كذلك

1 

فكون اللجنة املصرفية سلطة، يعين أا تتمتع بسلطة اختاذ قرارات 
، إال أنه ال جيب أن يفهم من ذلك أا سلطة )1(وليست جمرد هيئة استشارية

وعلى الرغم من أن املشرع يف األمر  )2(رابعة تضاف إىل السلطات الثالث للدولة
، "اللجنة"املعدل واملتمم مل يصفها بالسلطة، حيث اكتفى بتسميتها  03/11رقم 

، السيما الرقابية والتأديبية منها، )3(إال أنه ومبالحظة الصالحيات اليت تتمتع ا
 ميكن القول أا سلطة بكل ما حتمله هذه الكلمة من معىن ودالة، على الرغم من

   .تردد املشرع بوصفها كذلك
، قد محل يف 12/02، مبوجب األمر رقم 05/01غري أن تعديل القانون رقم 

، باعترافه أن اللجنة املصرفية )4(طياته جنوح املشرع حنو إزالة التردد ذا الشأن
   :سلطة وهذا ما يتضح مما يأيت

لقد أدرج التعديل املذكور مصطلحات جديدة يف قائمة التعريفات اليت 
05/01من القانون رقم  04كانت تتضمنها املادة 

، ليتمم نصها ليشتمل على )5(
السلطات الدارية : ، على أا"السلطات املختصة  "  :تعريف املقصود بـ

األموال وتلك املكلفة بتطبيق القانون، وكذلك املكلفة مبكافحة تبييض 
   .ومتويل اإلرهاب، مبا فيها سلطات الرقابة

                                                             
(1) -  ZOUAIMIA (Rachid) : Les autorités …dans le secteur financier…, op  cit., p  60. 
(2) -  ZOUAIMIA (Rachid) : " Les autorités administratives indépendantes et la 

régulation économique ", Revue IDARA, Volume 14, n° 
28, 2004, p  38 

  . املعدل واملتمم، مرجع سابق 03/11من األمر رقم  116إىل  105املواد من : راجع يف كل ذلك ـ )3(

يأيت هذا املوقف يف سياق االستجابة للمتطلبات الدولية اليت تفرض عليه أن يكون واضحا يف استعمال  ـ )4(
  .املصطلحات

  .، مرجع سابق12/02من األمر رقم  02عدلت ومتمت هذه املادة مبوجب املادة  ـ )5(
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وعلى اعتبار أن اللجنة املصرفية هي اجلهة املنوط ا املهام الرقابية يف 
كما سبق قوله  ـ جمال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

  . ، يتضح وصف املشرع هلا بسلطة الرقابة ـ آنفا
شرع على هذا الوصف من خالل التعديل وباإلضافة إىل ذلك، أكد امل

" السلطات" ، تتضمن عبارة )1(ذاته الذي أدرج مواد جديدة ضمن القانون ذاته
واليت أطلقت على جمموعة من اهليئات منها اللجنة املصرفية باعتبارها اجلهة اليت 

   .تتوىل اإلشراف والرقابة يف اال البنكي
2 

بالرغم من أن املشرع مل يسبغ على اللجنة املصرفية هذا الطابع، إال أن 
الفقه يعتمد يف إثبات الطابع اإلداري للسلطات اإلدارية املستقلة على معايري 

، وذلك بالنظر إىل طبيعة القرارات اليت تتخذها من جهة، واختصاص )2(قانونية
   .ثانيةالقضاء اإلداري يف منازعاا من جهة 

فاألعمال الصادرة عن السلطات اإلدارية املستقلة هي أعمال إدارية، 
قرارات نافذة، تظهر بوضوح ممارسة امتيازات السلطة العامة واليت تقليديا 

  . معترف ا للسلطات اإلدارية التقليدية

                                                             

اليت هلا  السلطاتتتوىل  "  :املعدل واملتمم على ما يلي 05/01مكرر من القانون رقم  10تنص املادة  ـ )1(
  . اليت يتبعها اخلاضعون أو الرقابة/ أو اإلشراف و/ لضبط و صالحيات

تتوىل السلطات املنصوص عليها يف املادة "  : من القانون ذاته ما يلي 2مكرر 10وتضيف املادة  ـ
  :مكرر أعاله، يف إطار الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 10

السهر على أن تتوفر لدى اخلاضعني برامج مناسبة لكشف عمليات تبييض األموال ومتويل  ـأ 
  اإلرهاب والوقاية منها، 

مراقبة مدى احترام اخلاضعني للواجبات املنصوص عليها يف هذا القانون مبا يف ذلك عن طريق  ـب 
   .الرقابة يف عني املكان

  . "... اختاذ اجلزاءات التأديبية املناسبة و إعالم اهليئة املتخصصة ا ـج 
(2) -  ZOUAIMIA (Rachid) :  " Les autorités administratives … " , op  cit.,p  32. 
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أما فيما خيص املنازعات، فإن أعمال هذه اهليئات ختضع للقضاء اإلداري 
   .ة األعمال اإلدارية العاديةويف نفس درج

وعلى أساس ما تقدم، تعد اللجنة املصرفية ذات طابع إداري ألن قراراا 
من  107إدارية وختضع لرقابة جملس الدولة، وهو ما يستشف من نص املادة 

  .املعدل واملتمم 03/11األمر
3 

االستقاللية لكن هذا ال يعين مل يعترف املشرع صراحة للجنة املصرفية 
أا ال تتمتع ا، بل يتعني البحث عن مقومات هذه االستقاللية من اجلانبني 

، من خالل استقراء وحتليل النصوص القانونية ذات الصلة )1(العضوي والوظيفي
   .باللجنة املصرفية

 

 :املعدل واملتمم على ما يلي 03/11من األمر رقم  106تنص املادة 
   :تتكون اللجنة املصرفية من"

  احملافظ، رئيسا،  ـ
أعضاء خيتارون حبكم كفاءم يف اال املصريف واملايل ) 3(ثالثة  ـ

  واحملاسيب، 
خيتاره رئيسها األول وينتدب، األول من احملكمة العليا  )2(قاضيني  ـ

وينتدب الثاين من جملس الدولة وخيتاره رئيس الس، بعد استشارة 
  الس األعلى للقضاء، 

ممثل عن جملس احملاسبة خيتاره رئيس هذا الس من بني املستشارين  ـ
  األولني، 

  .ممثل عن الوزير املكلف باملالية ـ
  ."...سنوات، 5يعني رئيس اجلمهورية أعضاء اللجنة ملدة  ـ

                                                             
(1) -  ZOUAIMIA (Rachid) :  Les autorités …dans le secteur financier…, op  cit., p  62. 
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يالحظ أن التركيبة البشرية للجنة تتسم بتعدد أعضائها وتنوعهم 
باختالف صفام ومراكزهم القانونية، وباختالف اجلهات املقترحة هلؤالء 
األعضاء الذي حيول دون تبعيتهم جلهة واحدة، فضال عن حتديد مدة عهدم 

  .)1(ستقالليةفكل ذلك يعد وبال شك مظهرا من مظاهر اال ،سنوات 05بـ 
ذلك أن األعضاء الثالثة الذين  ،غري أن مثل هذه االستقاللية تبقى نسبية

خيتارون حبكم كفاءم يف اال املصريف واملايل واحملاسيب، مل حتدد اجلهة اليت 
تتوىل انتقائهم، وال معايري تقدير الكفاءة املطلوبة يف االت اليت ينتمون إليها، 
ومن مث فاختيارهم وتقدير درجة كفاءم موكول للسلطة اليت هلا صالحيات 

   .يينهم واملتمثلة يف رئيس اجلمهوريةتع
اء، ـومن جهة أخرى، يالحظ أن املشرع قد حدد مدة عهدة األعض

ذه ـــدون أن يكون واضحا من خالل النص املذكور أعاله، إن كانت ه
املدة تطبق على احملافظ أيضا باعتباره أحد أعضاء اللجنة، أم أا تطبق فقط على 

   . ؟ بقية األعضاء
شارة هنا، إىل أن املشرع كان أكثر وضوحا يف ظل القانون وجتدر اإل

سنوات بينما احملافظ حدد  5امللغى، حيث حدد عهدة األعضاء بـ  90/10رقم 
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  06منه عهدة بـ  22 له، مبوجب نص املادة

ي كما منحه حصانة ضد العزل حيث،  ال ميكن إقالته إال يف حالة العجز الصح
   .املثبت قانونا أو اخلطأ الفادح

ظ ـــلكن تراجع املشرع عن مثل هذه الضمانات املمنوحة للمحاف
 الظ بـــــوبالتايل أضحى احملاف )2(بإلغائه نص هذه املادة 2001عام 

                                                             

  .11 صمرجع سابق،  : )مسري(حدري   ـ )1(

 90/10، املعدل واملتمم للقانون رقم 27/02/2001املؤرخ يف  01/01من األمر رقم  13املادة :  نظرأ ـ )2(
، صادر بتاريخ 14، عدد .ج. ج. ر. واملتعلق بالنقد والقرض، ج 14/04/1990املؤرخ يف 

28/02/2001 .  
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قد أبقى على هذا املنحى وهو ما  11 /03ويظهر أن األمر رقم  )1(عهدة واحلصانة
  .يؤثر سلبا على استقاللية  اللجنة

 

متتع أي سلطة إدارية باالستقاللية الوظيفية، يف حالة ما إذا مل يفصح 
 ،املشرع صراحة عن ذلك، تستشف من خالل توافر مجلة من املؤشرات، السيما

عدم تدخل السلطة التنفيذية  من أجل تعديل أو إلغاء أو استبدال القرارات 
  . )2(الصادرة عنها، وضعها لنظامها الداخلي، ومتتعها باالستقالل املايل

متارس اللجنة املصرفية السلطات املخولة هلا بكل حرية ودون تدخل من 
أو إلغاء قرارات  السلطة التنفيذية، حيث مل ينص املشرع على إمكانية تعديل

اللجنة املصرفية اليت تتخذها مبناسبة ممارسة مهامها الرقابية أو التأديبية، بل ختضع 
، وهو ما يعد مظهرا )3(بعض قراراا،السيما التأديبية منها لرقابة جملس الدولة

  .الستقالليتها الوظيفية
تعلق فضال عن ذلك، قامت اللجنة املصرفية بإصدار نظامها الداخلي امل

، ما دام أن املشرع مل )4(بتنظيم عملها وان كان هذا األخري يثري مسألة شرعيته
  .)5(مينح هلا هذه اإلمكانية كما فعل بالنسبة لبعض السلطات اإلدارية األخرى

                                                             
(1) -  ZOUAIMIA (Rachid) : Les autorités …dans le secteur financier…, op  cit., p 64 . 

   :عن هذه املعايري راجع تفصيال ـ )2(
      - ZOUAIMIA (Rachid) : Les autorités administratives…Algérie, op  cit., pp  46 - 59. 

  . املعدل واملتمم، مرجع سابق 03/11من األمر 107املادة : أنظر ـ )3(
، املتعلق بتنظيم عملها، 1993ديسمرب  26املؤرخ يف  93/01صدر عن اللجنة املصرفية القرار رقم  ـ )4(

التأديبية أمام اللجنة املصرفية، وهي قواعد متعلقة بكيفية  متضمنا جمموعة من قواعد سري اخلصومة
وهي قواعد يف ...القرارات، ضمان حقوق الدفاع، حتديد ملواعيد، اجتماعات أعضاء اللجنة، تبليغ

األمهية على الرغم من كوا غري مشروعة ال من الناحية املوضوعية، بسبب عدم اختصاص  غاية
    .وال من الناحية الشكلية ألنها غري منشورة لقواعد،اللجنة املصرفية بإصدار هذه ا

وجه جديد : السلطات اإلدارية املستقلة يف اال املصريف" ، )مىن(بن لطرش /داألستاذة : أنظر  ـ                 
  . 81 ص، 2002، 24، عدد 12، جملة إدارة، جملد "لدور الدولة 

املركز القانوين للجنة املصرفية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، كلية  : )حكيمة(دموش  ـ )5(
  .50 ص ، 2006تيزي وزو، ، احلقوق، جامعة مولود معمري
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أما بالنسبة لالستقالل املايل، فهي ال تتمتع به وهو ما جيعل استقالليتها 
اللجنة املصرفية حتظى مبقومات السلطة  يستخلص مما تقدم، أن .الوظيفية نسبية

اإلدارية املستقلة، ن كانت استقالليتها نسبية، وهو ما ميكن تلمسه أكثر من 
خالل السلطات الرقابية اليت منحت هلا واليت امتدت لتشمل معاينة املخالفات 

  .التأديبية يف جمال مكافحة تبييض األموال
 

املعدل واملتمم، اللجنة  50/50كما سبق ذكره، كلف القانون رقم 
املصرفية القيام بدور إجيايب من أجل منع استخدام البنوك أإلغراض تبييض 
األموال، فأوجب عليها يف هذا الصدد أن تسهر على أن متتلك البنوك سياسات 

ة من ذلك، وباكتشاف العمليات وممارسات وتدابري مناسبة، تسمح بالوقاي
  .املنطوية على شبهة تبييض األموال

وإلجناز مهمتها تلك تتمتع اللجنة املصرفية بسلطة الرقابة متارسها على 
وتلك اليت  )1( ، واليت تشمل كال من الرقابة على أساس املستندات)1(البنوك

  .)2(جترى يف عني املكان
1 

يف جمال مكافحة تبييض األموال،  )2(تطبيق الرقابة على أساس املستندات
، اليت ختضع هلا البنوك وبصفة )3(مستلهم فيجانب كبري من الرقابة االحترازية

دورية دف احلفاظ على ساملتها وساملة القطاع البنكي، وتفادي أي اختالال قد 
   .متس ذه السالمة

                                                             

من املبادئ األساسية للرقابة البنكية الفعالة اليت أعدا جلنة بازل للرقابة البنكية، جيب  20متاشيا مع املبدأ  ـ )1(
أن تشمل الرقابة على إجراءات مكافحة تبييض األموال كال من الرقابة على أساس الوثائق 

   .والرقابة يف عني املكان
               - Voir : Principe 20, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Principes 

fondamentaux...2006, op  cit., p  05. 
  .تسمى أيضا بالرقابة على أساس الوثائق، أو بالرقابة املكتبية ـ )2(

  . 60مرجع سابق، ص  : وآخرون) بيري لوران(شاتن  ـ )3(
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مثل هذه الرقابة حلساب اللجنة املصرفية بواسطة يقوم بنك اجلزائر بتنظيم 
ويف هذا اإلطار تتوىل املديرية العامة للمفتشية العامة يف بنك اجلزائر  )1(أعوانه

، كما ميكن للجنة املصرفية أن تكلف أي شخص يقع عليه )2(هذه املهمة
   . )3(اختيارها القيام بذلك

اليت تقوم ا البنوك  تنجز هذه الرقابة على أساس التصرحيات الدورية
واليت تسمى بالتقارير االحترازية، واليت ترسلها إىل بنك اجلزائر ليتم حتويلها إىل 

  .)4(خمتلف هياكله، السيما املصاحل املكلفة برقابتها لدى املفتشية العامة
فيتوىل املفتشون حتليل املعلومات اليت تضمنتها التقارير املقدمة من قبل 

ذه الرقابة، وال تقتصر املعلومات اليت يعتمد عليها هؤالء املفتشون البنك املعين 
بالضرورة على املعلومات اخلاصة مبكافحة تبييض األموال، بل إن حتليل أية 
معلومة تتضمنها هذه التقارير من شأنه أن يفيد يف اكتشاف أوجه القصور 

  .)5(واخللل يف جمال مكافحة تبييض األموال

                                                             

  . املعدل واملتمم، مرجع سابق 03/11من األمر رقم  108من املادة  02الفقرة  ـ )1(

مراقب يعملون يف  26ومكونة من ) يف عني املكان(املفتشية اخلارجية اليت تتوىل الرقابة امليدانية  .   :تتكون املفتشية العامة من ـ )2(
مراقب تم برقابة التجارة اخلارجية وقوانني الصرف  120ثالث مصاحل جهوية مكونة من .   .مراقب داخلي 20الرقابة الداخلية وتتعلق ببنك اجلزائر، ومكونة من .   .مراقب 24ومكونة من ) املكتبية(املفتشية الداخلية اليت تتوىل الرقابة املستندية .   .مراقبني 5  -   4فرق مكونة من 

   .والشبابيك
جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، تقرير التقييم املشترك عن :  أنظر ـ

  .98  مكافحة غسل األموال اجلزائر، مرجع سابق، ص

  .املعدل واملتمم، مرجع سابق 11-031من األمر رقم  108من املادة  03الفقرة  ـ )3(

، 2009رب ـــــاالقتصادي والنقدي للجزائر، سبتمالتطور : 2008بنك اجلزائر، التقرير السنوي  ـ )4(
  .163  - 162ص 

  .63 ص وآخرون، مرجع سابق،  :  )لوران ـبيري(شاتن  ـ )5(
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ويشار هنا إىل أنه بالنظر إىل حداثة األحكام ذات الصلة مبكافحة تبييض 
األموال وخصوصيتها، جيب أن يكون هؤالء املفتشني مؤهلني للقيام بالرقابة يف 
هذا اال، حىت يتمكنون من اكتشاف االختالالت احملتملة لألحكام التشريعية 

  . والتنظيمية ذات الصلة مبكافحة تبييض األموال
ويستدعي هذا األمر إخضاعهم للتكوين يف هذا اال، حىت يكونون 
على الدراية واملعرفة الكافية اليت متكنهم من التعرف على خماطر تبييض األموال 

  .)1(بشكل منفصل عن املخاطر املالية
هذا، وباإلضافة إىل التقارير املقدمة من قبل البنك، بإمكان املفتشني 

قارير اليت يعدها ويرسلها حمافظو احلسابات سنويا للجنة االعتماد أيضا على الت
املصرفية، واملتضمنة لتقييمهم ملدى مطابقة اإلجراءات الداخلية اليت وضعتها 
البنوك يف جمال الوقاية من تبييض األموال مع املمارسات املطابقة للمعايري 

ألحكام ويف حالة  اكتشاف خمالفات ل. )2(وممارسة احلذر السارية املفعول
التشريعية والتنظيمية ذات الصلة مبكافحة تبييض األموال، يتم إبالغ اللجنة 

   .املصرفية بذلك
غري أنه يثار التساؤل إن كان هذا النوع من الرقابة كفيل بتحقيق الفعالية 
يف جمال مكافحة تبييض األموال؟ ال شك يف أن هذه الرقابة ذات أمهية يف جمال 

، إذ تعد وسيلة مساعدة يف هذا اإلطار، غري أا ليست مكافحة تبييض األموال
الوسيلة الكفيلة للتأكد من صحة ودقة املعلومات اليت تضمنتها التقارير الدورية 
اليت ترسل إىل بنك اجلزائر، واليت على أساسها يتم تقييم امتثال البنك املعين 

  . تبييض األموالبالرقابة لألحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة مبكافحة 
                                                             

لدورات تكوين مكثفة، وإلجناز هذا  2005مت إخضاع مجيع مفتشي بنك اجلزائر، بداية من عام  ـ )1(
   .التكوين متت دعوة خرباء من البنوك املركزية والبنك العاملي

جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، تقرير التقييم املشترك عن : نظرأ ـ                
  . 582  مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف اجلزائر، مرجع سابق، ص

  .مرجع سابق،  15/06املعدل واملتمم بالقانون ، 12/03من النظام ر قم  23املادة  ـ )2(
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فقد يكون هذا االمتثال سطحيا وشكليا فقط، وهذا ما يفسر األمهية 
واحلاجة إىل إعمال وسيلة الرقابة يف عني املكان لتحقيق الفعالية يف جمال مكافحة 

   .تبييض األموال
2 

اليت  أمهية بالغة ضمن إطار الرقابة )1(تكتسي الرقابة يف عني املكان
متارسها اللجنة املصرفية على املؤسسات اخلاضعة هلا، ألنها تسمح مبعاينة عن 
قرب مدى صحة النتائج املتوصل إليها من خالل الرقابة على أساس الوثائق، 
فمن خالهلا ميكن التأكد من مدى امتثال البنوك لألحكام التشريعية والتنظيمية 

ضعها البنك يف سبيل ذلك، السيما تقييم اليت ختضع هلا، وتقييم السياسات اليت و
   .آليات الرقابة الداخلية ومدى جناعتها وفعاليتها

وتتعاظم هذه األمهية يف جمال مكافحة تبييض األموال، إذ تسمح عملية 
التفتيش امليداين من تقييم التدابري املوضوعة من قبل البنك ملكافحة تبييض 

   :األموال، السيما
   .ملكافحة تبييض األموال الربامج الداخلية ـ
   .)مراسل خلية معاجلة االستعالم املايل(تعيني مسؤول عن املطابقة  ـ
   .الربامج التدريبية يف جمال مكافحة تبييض األموال ـ
التقيد بتدابري اليقظة الواجبة كما تستوجبه النصوص القانونية  ـ

   .والتنظيمية ذات الصلة
املخاطر، وما مدى جناعتة سياسته يف  تطبيق البنك للمنهج القائم على ـ

   .حتليل املخاطر
                                                             

يف املقر االجتماعي ( هي الرقابة اليت تقوم ا السلطة الرقابية يف مراكز البنوك املعنية بالرقابة  ـ )1(
عملية مستمرة، تعترب ، وعلى خالف الرقابة على أساس الوثائق اليت تعد جزءا من )والوكاالت

   .الرقابة يف عني املكان حدث حمدد ببداية واية
  .59 ص مرجع سابق،  : ، وآخرون)للوران ـبيري(شاتن  :أنظر  ـ                 
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قيام البنك باالحتفاظ باملستندات والوثائق املتعلقة بالزبائن والعمليات  ـ
   .سنوات 5 اليت جيريها ملدة

   .اخل... ،حتيني املعلومات اليت تتوفر لديه عن الزبائن والعمليات ـ
هذه الرقابة مجيع البنوك، وعلى الرغم من هذه األمهية، يتعذر أن تشمل 

وذلك بسبب حمدودية امليزانيات وعدد املفتشني وان كان ميكن للجنة املصرفية، 
  .)1(فضال عن مفتشي بنك اجلزائر، االستعانة بأي شخص ختتاره

لذلك يوصي خرباء البنك الدويل، اجلهات الرقابية باعتماد منهج قائم 
ثل هذه الرقابة، حيث تضمن هذه على املخاطر يف حتديد البنك الذي سيخضع مل

فيمكن أن تركز جهات الرقابة البنكية على تلك  ،الطريقة الكفاءة والفعالية
البنوك اليت حتمل خماطر كبرية لتبييض األموال ومتويل اإلرهاب، وتعد البنوك 
الكبرية اليت متارس عمليات ونشاطات أكثر تعقيدا، كالتعامل يف معامالت عابرة 

تلك اليت تقدم خدمات بنكية خاصة، أمثلة للبنوك اليت تستوجب للحدود، أو 
  .)2(إخضاعها للرقابة والتدقيق

مما تقدم، يثار التساؤل إن كانت اللجنة املصرفية قد باشرت هذا النوع 
  . ؟  من الرقابة يف جمال مكافحة تبييض األموال

أول مهمة ، بإطالق 2007لقد قامت املفتشية العامة لبنك اجلزائر يف سنة 
ة ـجتريبية للرقابة يف عني املكان، لتقييم اآلليات املوضوعة من قبل البنوك للوقاي

ددا ــمن تبييض األموال ومكافحته، مشلت مثان بنوك وخلصت إىل وجود ع
ذه ـمن الثغرات تتعلق بعدم التطابق مع االلتزامات املفروضة، وطلب من ه

كرب من أجل إرساء جهاز فعال البنوك ويف عني املكان بضرورة بذل جهد أ

                                                             

  . املعدل واملتمم، مرجع سابق 03/11من األمر رقم  108من املادة  03الفقرة :  نظرأ ـ )1(

  . 82 ص وآخرون، مرجع سابق،  : )لوران ـبيري(شاتن  ـ )2(
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ملكافحة تبييض األموال، يكون متوافقا مع ما تستوجبه النصوص القانونية 
  .)1(والتنظيمية ذات الصلة
تقييم جهاز مكافحة تبييض األموال يف إطار الرقابة  2010كما مت عام 

وعلى  2010ومتيزت سنة  ،)2(الشاملة وبإجراء مهمة خمصصة لتبييض األموال
خالف سابقاا، فيما يتعلق بالرقابة يف عني املكان، بتغليب املهام املنجزة حول 

غطت كافة البنوك، مع ومكافحة تبييض األموال، واليت كانت واسعة النطاق 
القيام بعدة حتقيقات خاصة يف هذا اال ارتكزت حول فحص العمليات البنكية 

  .)3(معنويني للزبائن، سواء كانوا أشخاص طبيعيني أو
هذا وقد تأسست خمتلف املهمات الرقابية املنجزة على تقييم مدى تطبيق 
البنوك اليت خضعت للرقابة، موع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة 

وقد خلصت نتائج التقييمات املتوصل  ،مبكافحة تبييض األموال والسارية املفعول
إىل وجود حتسن متصاعد يف التطبيق لدى البنوك، مقارنة  2010إليها عام 

باملهمات الرقابية السابقة، حيث عرفت البنوك تقدما يف تكييف أجهزا الداخلية 
للمكافحة مع ما تستوجبه النصوص القانونية والتنظيمية، ومثة جهود مبذولة 

   .جتسدت بأحسن فهم للمخاطر الكامنة
ى تكتنف اإلجراءات والتدابري املوضوعة يف غري أن القصور والنقائص تبق

هذا اال لدى بعض املؤسسات البنكية، حيث يتعني عليها بذل جهد أكرب 
يف جمال تطبيق اإلجراءات املتعلقة  ،ملعاجلة نقاط الضعف اليت مت حتديدها، السيما

                                                             
(1) -  BANQUE D’ALGERIE : Rapport 2007 , Évolution économique et monétaire en 

Algérie, pp  128-129.       http://www.bank-of-algeria.dz/ 
إعمال الرقابة يف جمال مكافحة تبييض األموال ضمن الرقابة الشاملة،  2008على سبيل املثال، شهد عام  ـ )2(

بنوك ومؤسسات مالية، يف حني مت الشروع لدى أحد البنوك بتقييم جهاز مكافحة  05وذلك لدى 
   .تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، كمهمة خمصصة وحمددة

       - Voir : BANQUE D’ALGERIE : Rapport  2008, Évolution économique et monétaire 
en Algérie, p126.              http://www.bank-of-algeria.dz/ 

(3) -  BANQUE D’ALGERIE : Rapport 2010, Évolution économique et monétaire en 
Algérie, p102.                     http://www.bank-of-algeria.dz/ 
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بتحديد الزبائن واختيارهم، خاصة أثناء إقامة العالقة، تصنيف الزبائن حسب 
   .اخل...،خاطر، حتديد العمليات املشبوهة، تكوين املستخدمنيامل

املعدل واملتمم، قام  05/01من القانون رقم  11وتطبيقا ملا تستوجبه املادة 
بوضع تقارير  2010املفتشون عقب انتهائهم من التحقيقات اليت أجنزت عام 

سرية تتعلق بالعمليات املشبوهة ذات الصلة حبسابات العمالء، أرسلت خللية 
   . )1(معاجلة االستعالم املايل

 2010وجتدر املالحظة هنا، إىل أنه وباستقراء تقرير بنك اجلزائر لسنة 
وكذا التقارير السنوية األخرى حول هذه الرقابة مل يتبني أن اللجنة املصرفية قد 

ذت أي إجراء تأدييب ضد البنوك اليت سجلت لديها هذه الثغرات، بل كان اخت
يطلب منها ببذل جهد أكرب من أجل إرساء نظام داخلي فعال ملكافحة تبييض 

  .األموال
يستخلص من كل ما سبق، أن الرقابة على أساس الوثائق والرقابة يف عني 

نة املخالفات التأديبية يف هذا املكان مها وسيلتا اللجنة املصرفية يف اكتشاف ومعاي
اال، وتبقى السلطة التقديرية للجنة يف إثبات املخالفة التأديبية يف حق البنك 
املخالف من عدمه، ويف حالة ما إذا مت ذلك، توقع عليه العقوبات التأديبية 

  .املناسبة
 

 

بعد إثبات املخالفة التأديبية يف حق البنك املخل بالتزاماته املقررة ملكافحة 
تبييض األموال، تباشر اللجنة املصرفية إجراءا تأديبيا ضده لتتخذ يف حقه العقوبة 
املالئمة غري أنه، يشار إىل أن املشرع مل حيدد نوع العقوبة اليت توقع على البنك 

لجنة املصرفية سلطة تقديرية واسعة لتحديد أي نوع يف هذه احلالة وهو ما مينح ال

                                                             
(1) -  BANQUE D’ALGERIE : Rapport 2010 ,  op cit., pp  104 - 109.  
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 03/11من العقوبات تطبق ضمن العقوبات التأديبية املنصوص عليها يف األمر رقم 
  )أوال(املتعلق بالنقد والقرض 

مع مالحظة أن بعض العقوبات التأديبية متتاز بالشدة، مما يعين أا 
وان  ـ يوقعها القاضي اجلزائيالعقوبات اليت  عقوبات قمعية حقيقية تقترب من

لذلك جيوز التساؤل عن درجة الضمانات اليت  ،  ـ كانت غري سالبة للحرية
  . )ثانيا(يستفيد منها البنك املتابع أمام اللجنة املصرفية 

 

من األمر املتعلق بالنقد والقرض، وباستقراء مجلة  144مبوجب نص املادة 
وأخرى  )1(العقوبات اليت نص عليها، ميكن تقسيمها إىل عقوبات غري مالية 

  . )2(مالية 
1 

من املادة ذاا، أن البعض من العقوبات ذي  01يتجلى من نص الفقرة 
طابع معنوي ويتعلق األمر بعقوبيت اإلنذار والتوبيخ، فحني ميكن تقسيم العقوبات 
األخرى إىل فئتني عقوبات مقيدة للحقوق، وأخرى تشمل احلرمان من 

   . )1(احلقوق
   :تتمثل يف :  املعقدة للحقوق العقوبات  . أ

العمليات وغريها من أنواع احلد من ممارسة املنع من ممارسة بعض  ـ
  .النشاط

التوقيف املؤقت ملسري أو أكثر مع تعيني قائم باإلدارة مؤقتا أو عدم  ـ
   .تعيينه

  

                                                             
(1) -  ZOUAIMIA (Rachid) : Droit de la responsabilité disciplinaire des agents 

économiques, OPU, Alger, 2010, p 66. 
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   :تتمثل يف  : تشمل احلرمان من احلقوق اليتالعقوبات  . ب
إاء مهام واحد أو أكثر من املسريين الذين مت توقيفهم مؤقتا مع تعيني  ـ

   .باإلدارة مؤقتا أو عدم تعيينهقائم 
سحب االعتماد من البنك املخالف، وتعد هذه العقوبة من أكثر  ـ

العقوبات شدة، ألنها تؤدي بالضرورة إىل خروج البنك املعين من املهنة 
، ما دامت )1(البنكية، أو بعبارة أخرى توقفه عن ممارسة النشاط البنكي

  . )2(ممارسة هذا النشاط مرتبطة باالعتماد
لكن املشرع مل يرتب على سحب االعتماد هذا األثر فحسب، بل قضى 
بأن سحبه جيعل البنك قيد التصفية، مبعىن حل الشخص املعنوي املعتمد ذه 

ومينع على البنك . من األمر ذاته 115من املادة  1الصفة، هذا ما تنص عليه الفقرة
ا كان منها ضروريا لتطهري خالل مدة تصفيته القيام بالعمليات البنكية، إال م

وضعيته، ويبقى خالل هذه املدة خاضعا لرقابة اللجنة املصرفية، وهذا ما أضافته 
   .من هذه املادة 2الفقرة 

2 

وزيادة  " : من األمر ذاته على أنه 144تنص الفقرة األخرية من املادة 
على ذلك، ميكن اللجنة، أن تقضي إما بدال عن هذه العقوبات املذكورة أعالمها 
إضافة إليها، بعقوبة مالية تكون مساوية على األكثر للرأمسال األدىن، والذي يلزم 

  . " البنك أو املؤسسة املالية بتوفريه، وتقوم اخلزينة بتحصيل املبالغ املوافقة
   :النص أنيفهم بعد استقراء هذا 

اللجنة املصرفية هلا إمكانية اختاذ العقوبة املالية يف حق البنك املقصر، إما  ـ
   ،كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تكميلية للعقوبات غري املالية السالفة الذكر

                                                             

  . 152 ص مرجع سابق،  : )كرمية(تدريست  ـ )1(

  . املعدل واملتمم، مرجع سابق 03/11من األمر رقم  92املادة :  نظرأ ـ )2(
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املشرع مل حيدد مسبقا مقدار العقوبة املالية، لكنه وضع معيارا يسمح  ـ
عقوبة تكون مساوية على األكثر لرأس للجنة املصرفية بتحديده، فتوقع 

   .املال األدىن الذي يلزم البنك بتوفريه
يستخلص مما تقدم، أنه على الرغم من حصر املشرع للعقوبات التأديبية، 
إال أنه يالحظ أن العقوبة التأديبية نفسها مل تقترن بطبيعة املخالفة املقترفة من قبل 

فهناك جمموعة من املخالفات من جهة ومن جهة أخرى توجد  ،)1(البنوك
جمموعة من العقوبات، دون أن يبني املشرع يف هذا الصدد أية عقوبة تطبق على 

  . أية خمالفة
ومل يبني كذلك مىت توقع اللجنة اإلنذار أو التوبيخ أو سحب االعتماد أو 

  .)2(ال للعقوبات غري املاليةالعقوبات املالية بصفة منفردة أو العقوبة املالية تكمي
وعليه فإن أمر اختيار العقوبة اليت ستطبق على خمالفة تأديبية معينة خمول 

وعلى أساس هذا اإلقرار، . للجنة املصرفية، اليت هلا السلطة التقديرية الواسعة
وبالنظر إىل أن بعض العقوبات التأديبية املذكورة أعاله، متتاز بالشدة 

  .ينبغي اختاذها ضمن إطار مجلة من الضماناتفإنه  .)3(والقسوة
 

 
                                                             

  .131 ص مرجع سابق،  : )حكيمة(دموش  ـ )1(

ايل، ــالسلطة القمعية للهيئات اإلدارية املستقلة يف اال االقتصادي وامل : )عز الدين(عيساوي  ـ )2(
، 2005تيزي وزو،  -مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري

  . 78 - 77 ص ص

أمام غياب قرارات تأديبية للجنة املصرفية يف هذا اال، نظرا حلداثة األحكام ذات الصلة بااللتزامات  ـ )3(
يف اجلزائر، ميكن اإلشارة إىل أن الغالب على  املفروضة على البنوك يف جمال مكافحة تبييض األموال

العقوبات التأديبية اليت اختذا اللجنة املصرفية الفرنسية يف حق البنوك املخلة بواجباا املقررة 
   .ملكافحة تبييض األموال، هو أن تتخذ إما شكل اإلنذار أو التوبيخ إىل جانب احلكم بعقوبة مالية

  : أنظر ـ            

    -   BONNEAU (Thierry) :  " La responsabilité du banquier …", op  cit., p  44. 
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ضمن املشرع حياد واستقاللية اللجنة املصرفية عندما تبت يف اإلجراء 
، وختويل حق الدفاع للبنك املتابع )1(التأدييب، بتكريسه لنظام التنايف الوظيفي

  .)3(، مع إمكانية الطعن ضد القرار التأدييب )2(أمامها 
1 

لضمان حياد السلطات اإلدارية املستقلة اليت تفصل يف اال القمعي، 
   .الذي يكون إما كليا أو جزئيا ،يتعني إخضاع أعضائها لنظام التنايف

يف حالة التنايف بني وظيفة األعضاء يف هذه السلطات مع  ،فيكون كليا
ممارسة أية وظيفة، سواء كانت عمومية أو خاصة، أو أي نشاط مهين، أو عهدة 
انتخابية، فضال عن امتالك مصاحل بصفة مباشرة أو غري مباشرة ميكنها أن تؤثر 

 كأن حيظر على العضو ممارسة نشاط مهين ،وقد يكون جزئيا. على حيادهم
  .)1(آخر

على اعتبار اللجنة املصرفية متارس سلطة قمعية، فاملنطق أن يتم إخضاع و
، جاء خاليا من 030/11مجيع أعضائها لنظام التنايف، غري أنه يالحظ أن األمر رقم 

تكريس هذا النظام، ماعدا بالنسبة للمحافظ الذي مت إخضاعه له مبوجب نص 
تتناىف وظيفة احملافظ مع كل : "  منها  01منه، حيث نصت الفقرة  14املادة 

  . ..."،عهدة انتخابية وكل وظيفة حكومية وكل وظيفة عمومية
ال ميكن احملافظ ونواب احملافظ  ": من املادة ذاا أنه 01وأضافت الفقرة 

   ."...،أن ميارسوا أي نشاط أو مهنة أو وظيفة أثناء عهدم
اء الذي ينتدب من احملكمة العليا فالقاضيني، سو ،وبالنسبة لبقية األعضاء

أو املنتدب من جملس الدولة، فبحكم وظيفتهما خيضعان حلالة التنايف، على النحو 
                                                             

(1) -  ZOUAIMIA (Rachid) : " Les pouvoirs de la commission bancaire en matière de 
supervision bancaire ", Revue IDARA, volume 20, n° 40, 
2010, p  59. 



 

 

344 
 

واحلال كذلك فيما يتعلق مبمثل   ،)1(الذي يقضي به القانون األساسي للقضاء
عن جملس احملاسبة الذي خيضع لنظام التنايف مبوجب القانون األساسي لقضاة 

، وممثل عن وزير املالية الذي خيضع له مبوجب القانون األساسي )2(جملس احملاسبة
   . )3(العام للوظيفة العمومية

ية فلم يكن أما عن األعضاء الثالثة املختارون من قبل رئيس اجلمهور
واضحا وبينا إن كانوا خيضعون لنظام التنايف، إىل غاية صدور األمر رقم 

07/01
، حيث يكرس هذا األمر نظام التنايف )5(الذي أزال كل لبس بشأم )4(

فيما خيص كل سلطات الضبط االقتصادي وبالنسبة ملختلف أعضائها، سواء 
   .أثناء فترة اخلدمة أو بعدها ملدة معينة

2 

اع ــ، حق الدف 03/11مل يكرس املشرع يف ظل أحكام األمر رقم 
بالنسبة لألشخاص املتابعني أمام اللجنة املصرفية، إىل غاية تعديل هذا األمر عام 

10/04مبوجب األمر رقم   2011
مكرر  144، الذي أدرج ضمن أحكامه املادة )6(

اليت تكرس وبصفة صرحية احلق يف الدفاع يف اال التأدييب، واليت تنص على ما 
عندما تبت اللجنة املصرفية، فإا تعلم الكيان املعين بالوقائع املنسوبة "   :يلي

إليه عن طريق وثيقة غري قضائية أو بأي وسيلة أخرى ترسلها إىل ممثله 
   .الشرعي

                                                             

. ج. ر. ، يتضمن القانون األساسي للقضاء، ج2004سبتمرب  06مؤرخ يف  04/11قانون عضوي رقم  ـ )1(
  .2004سبتمرب  08، صادر بتاريخ 57، عدد .ج

. ر. ، يتضمن القانون األساسي لقضاء جملس احملاسبة، ج11995أوت  26مؤرخ يف  95/23أمر رقم  ـ )2(
  .1995سبتمرب  03، صادر بتاريخ 48، عدد .ج. ج

. ر. ، يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، ج2006جويلية  15مؤرخ يف  06/03أمر رقم  ـ )3(
    .2006جويلية  16، صادر بتاريخ 46، عدد .ج. ج

  . ، مرجع سابق07/01أمر رقم  ـ )4(
   - ZOUAIMIA ( Rachid) : " Les pouvoirs … ", op  cit., pp  60 - 61   :أنظرلتفاصيل أكثر،  ـ )5(
 2003أوت  26املؤرخ يف  03/11، يعدل ويتمم األمر رقم 2010أوت  26مؤرخ يف  10/04أمر رقم  ـ )6(

  . 2010سبتمرب  01، صادر بتاريخ 50، عدد .ج. ج. ر. واملتعلق بالنقد والقرض، ج
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الشرعي للكيان املعين بإمكانية اإلطالع، مبقر كما تنهي إىل علم املمثل 
  .اللجنة على الوثائق اليت تثبت املخالفات املعاينة

جيب أن يرسل املمثل الشرعي للكيان املعين مالحظاته إىل رئيس 
   .أيام ابتداء من تاريخ استالم اإلرسال) 8(اللجنة يف أجل أقصاه مثانية 

بنفس القواعد املتبعة سابقا،  ويستدعي املمثل الشرعي للكيان املعين،
   ."لالستماع إليه من طرف اللجنة وميكن أن يستعني بوكيل

يعترف النص للكيان الذي تباشر اللجنة املصرفية إجراء تأديبيا ضده بعد 
معاينتها للمخالفات التأديبية املرتكبة من قبله، حبق اإلطالع على امللف الذي 

املوجهة إليه، وهو ما ميكنه من تأسيس  يسمح له مبعرفة االامات والشكاوى
دفاعه، وهذا بعد أن تكون اللجنة املصرفية قد أعلمته بالوقائع املنسوبة إليه 

   .وبنوع املخالفات املثبتة يف حقه، مبوجب عقد غري قضائي
أيام إلرسال مالحظاته  08ويكون أمام املمثل الشرعي هلذا الكيان مهلة 

ابتداء من تاريخ استالم اإلرسال، وهو ما يبني أن املالحظات يتم إبداؤها كتابة، 
وفضال عن ذلك فإن ملمثل الشرعي للكيان ميثل أمام اللجنة ويتم االستماع إليه، 

  .مع ختويله حق االستعانة املعين بوكيل
3 

يكون من حق البنك الذي صدر يف حقه القرار التأدييب من قبل اللجنة 
املصرفية، الطعن باإللغاء ضد هذا القرار أمام جملس الدولة، هذا ما يستفاد من 

: منها على أنه 02املعدل واملتمم، إذ تنص الفقرة  03/11 مرألمن ا 107نص املادة 
قائم بالدارة مؤقتا، أو املصفي، تكون قرارات اللجنة املتعلقة بتعيني " ... 

، وتضيف فقرا األخرية ."والعقوبات التأديبية وحدها قابلة للطعن القضائي
  ."...تكون الطعون من اختصاص جملس الدولة: "على أنه
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أما عن اآلجل املقرر لتقدمي هذا الطعن، فلقد حددته املادة ذاا يف فقرا 
تاريخ التبليغ حتت طائلة رفضه شكال، وبذلك يوما ابتداء من ) 60(الثالثة بستني 

يكون املشرع البنكي قد خرج عن املواعيد املقررة للطعن باإللغاء ضد القرارات 
اإلدارية كما هي حمددة يف القواعد العامة، ضمن قانون اإلجراءات املدنية 

   . )1(أشهر) 04(واإلدارية بـأربعة 
يف معيار حساب اآلجال واالختالف ال يكمن يف املدة فحسب وإمنا 

أيضا، فبينما يعتمد املشرع البنكي على احلساب باأليام، يتم حساب املواعيد يف 
   . )2(القواعد العامة باألشهر

ومن جهة أخرى، إن الطعن باإللغاء ضد قرارات اللجنة املصرفية التأديبية 
ا على عكس ليس له أي أثر موقف بالنسبة لتنفيذ القرار التأدييب حمل الطعن، وهذ

الطعن غري موقف " ما تسمح به القواعد العامة كاستثناء عن القاعدة اليت مفادها 
   . )3(، فيكون بالتايل الطعن باإللغاء موقف لتنفيذ القرار حمل الطعن"التنفيذ 

غري أن املشرع البنكي فضل عدم األخذ ذا االستثناء وصرح مبوجب 
تكون : "األمر املتعلق بالنقد والقرض أنه من  107نص الفقرة األخرية من املادة 

وهذا ما يعد  ،)4("الطعون من اختصاص جملس الدولة وهي غري موقفة التنفيذ
انتقاصا من الضمانات اليت ينبغي أن حيظى ا املتابع تأديبيا أمام اللجنة 

  . )5(املصرفية
                                                             

، املتضمن قانون 2008فيفري  25املؤرخ يف  08/09من القانون رقم  807و 829: املادتني أنظر ـ )1(
  .2008أفريل  23، صادر بتاريخ 21، عدد .ج. ج. ر. اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج

  .146  مرجع سابق، ص : )عز الدين(عيساوي  ـ )2(
 837إىل  833من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اليت حتيل إىل تطبيق املواد من  910املادة :  نظرأ ـ )3(

  .ذات الصلة باألحكام املتعلقة بوقف التنفيذ، مرجع سابق
جتدر اإلشارة هنا، أن جملس الدولة طبق االستثناء الوارد يف القواعد العامة وقرر وقف تنفيذ القرار رقم  ـ )4(

  .الصادر عن اللجنة املصرفية واملتضمن تعيني مصفي 21/08/2003 املؤرخ يف 09
اعترب الس الدستوري مسألة وقف تنفيذ القرار حمل الطعن باإللغاء ضمانة  يالحظ أنه يف فرنسا قد ـ )5(

   .أساسية من ضمانات الدفاع
     ZOUAIMIA ( Rachid) : " Les pouvoirs … ",  op cit., p  71 -   :      أنظر ـ            
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  ة ـــخامت

أن كل من لعله استبان مما مت التعرض إليه من خالل هذه الدراسة، 
موضوع السرية املصرفية وتبييض األموال موضوعان متنافران كالمها حيمي 
مصاحل حمددة، متضاربة يف أغلبها، فالسرية تسهل عمليات تبييض األموال، 

متابعة نشاطهم اإلجرامي، إذ تساعدهم على اإلفالت من  وتشجع مرتكبيها على
قبضة العدالة، مما جيعل السر املصريف عقبة حقيقية تعرقل اجلهود املبذولة يف 
مواجهة هذه العمليات، كما أن رفع السرية يضر مبصاحل العمالء والبنوك، بل 

اعة املال، وباقتصاديات بعض الدول كسويسرا اليت تعتمد اعتمادا كبريا على صن
  .وعمليات البنوك والودائع 

فبالتايل حاولنا قدر املستطاع إظهار طبيعة العالقة املوجودة بني السرية 
حبيث يعترب السر املصريف من أهم املبادئ اليت يقوم  ،املصرفية وتبيض األموال

عليها العمل املصريف، نظرا لالجابيات اليت يتميز ا، فالسر املصريف يضفي حاجز 
لكتمان على األموال يف املصارف، وهو بذلك حيمي احلرية الشخصية يف أن ا

يطمئن أصحاب  ينفرد الشخص بذمته املالية بعيدا عن معرفة األخريني، إذ
رية املعلومات املتعلقة بأمواهلم وثروام، مما يعطيهم حافزا رؤوس األموال على س

يف املقابل جيب أن يكون هناك لالستثمار داخل البلد وعدم ريبها إىل اخلارج، و
تطبيق سليم للسر املصريف وذلك من خالل عدم جعله غطاءا شرعيا لعمليات 

  .تبييض األموال 
أن هناك رابطة قوية بني السر  ،ومن احلقائق اليت ال ميكن اجلدال فيها

املصريف وعمليات تبييض األموال، فالبنوك تعد القناة الرئيسية اليت تصب فيها 
التبييض، من جانب مهريب املخدرات ومرتكيب اجلرائم اخلطرية الذين  عمليات

يريدون تبييض أمواهلم عرب العمليات البنكية املتشابكة، وقاعدة سرية احلسابات 
البنكية تساعد بال شك على إمتام هذه العمليات، ومن هنا كان حتذير النصوص 



 

 

348 
 

ية كعقبة يف سبيل جترمي رية احلسابات البنكالدولية كافة يف أال تقف قاعدة س
الذي يكون من  ـنظرا ألن عميل البنك   نشاط تبييض األموال ومكافحته
بسرية حساباته وعملياته يهمه التمسك  ـ مرتكيب نشاط تبييض األموال

  .، لذلك يربط البعض بني مبدأ السر املصريف وعمليات التبييض املصرفية
من خالل  ،وتبييض األموالوتتأصل العالقة بني مبدأ السرية املصرفية 

العوامل اليت سامهت يف تنامي عمليات تبييض األموال عرب البنوك، من حيث 
والسماح بفتح حسابات سرية  ،سهولة التحويالت املصرفية دون معرفة مصدرها

متنع الكشف عن أصحاا، كما أن التكنولوجيا االلكترونية وضعف أجهزة 
ظام معلومايت متطور لدى هذه األخرية، ساهم الرقابة لدى البنوك  وعدم وجود ن

     .       بشكل واسع يف تزايد ظاهرة تبييض األموال عرب البنوك 
أن اجلهود الدولية الرامية إىل مكافحة تبييض األموال كان القصد حيث 

 ،منها التصدي لآلثار الوخيمة والضارة الناجتة عنه واملاسة مبختلف النواحي
ماعية والسياسية لكافة الدول، سواء اليت تنتج فيها األموال غري االقتصادية، االجت

  . املشروعة املراد تبييضها، أو اليت يتم اللجوء إليها لغرض تبييض تلك األموال
وباإلضافة إىل كون هذه املكافحة أداة حامسة وفعالة يف التصدي للجرمية 

وص مكافحة األصلية اليت نتجت منها مثل هذه األموال، وعلى وجه اخلص
ألا تسمح بقطع الصلة بني ارمني  ،اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية

أمواهلم غري املشروعة وحترمهم من االستفادة منها بإعادة استثمارها بعد و
   .تبييضها

ولقد اتضح من خالل مجلة اجلهود الدولية أن مكافحة تبييض األموال ال 
لدول على تكريس نصوص قانونية جترم تنحصر وال تقتصر فقط يف حث ا

عمليات تبييض األموال وتعاقب مرتكبيها، وإمنا باإلضافة  إىل ذلك يتعني حثها 
على تكريس نصوص قانونية خاصة تلزم ا البنوك مبكافحة مثل هذه العمليات 
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من خالل فرض مجلة من االلتزامات القانونية وإجبارها على التقيد ا يف سبيل 
دامها واللجوء إليها من قبل املبيضني، ذلك ألن الواقع أثبت أن غالبية منع استخ

عمليات تبييض األموال إمنا تتم عرب هذه املؤسسات، نظرا لتشعب وتعدد أدواا 
   .البنكية اليت ميكن أن تستغل وتستعمل كغطاء حمكم ملثل تلك العمليات

 05/01واستجابة للمقتضيات الدولية، سن املشرع اجلزائري القانون رقم 
دل ـاملتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، املع

ج ، .ج .ر . ج  ،2012فيفري  13املؤرخ يف  02 /12واملتمم مبوجب األمر رقم 
التعديل األخري من إىل  باإلضافة ،  2012فيفري  15الصادر بتاريخ  08العدد 

فرباير  15املوافق  1436عام   ربيع الثاين 25املؤرخ يف  15/06خالل القانون رقم 
يف ذي احلجة عام  27املؤرخ يف  01/ 05يعدل ويتمم القانون رقم  2015سنة 
مرتكزا على نتائج اجلهود اليت بذلتها  ، 2005فرباير سنة   06املوافق  1425

جمموعة العمل املايل، باعتبارها اهليئة املنوط ا مكافحة تبييض األموال على 
املستوى الدويل، واليت توصلت إىل وضع جمموعة من املعايري الدولية، تبلورت يف 
 جمموع التوصيات الصادرة عنها، تشكل احلد األدىن من القواعد اليت يتعني على
كل الدول تكريسها يف قوانينها الداخلية يف سبيل منع االستخدام اإلجرامي 

وقد أصبحت هذه  ،للبنوك وغريها من املؤسسات املالية يف تبييض األموال
التوصيات املصدر املوضوعي لقوانني مكافحة تبييض األموال يف مجيع دول 

   .العامل
ع اجلزائري حيث مسحت دراسة أحكام القانون الذي أصدره املشر

بالوقوف على املنهج الواجب إتباعه يف سبيل منع استخدام البنوك يف تبييض 
   : األموال، والذي اعتمد وارتكز على جانبني أساسيني

االلتزامات اليت فرضها على عاتق البنوك يف سبيل :  يشمل اجلانب األول
ء ومن إسهامها يف مكافحة تبييض األموال، كااللتزام بالتحقق من العمال
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العمليات اليت تنجزها، االلتزام وإعداد إجراءاا الداخلية اخلاصة بالرقابة يف جمال 
مكافحة تبييض األموال، إىل وضع غريها من االلتزامات اليت جتد أساسها يف 

   .االلتزام العام باحلذر املفروض على البنوك حبكم مهنتها
رع باإلضافة إىل وتفعيال لدور البنوك يف هذه املكافحة، فإن املش

إخضاعها هلذه االلتزامات الوقائية، ألزمها أيضا بواجب اإلخطار عن العمليات 
اليت يشتبه يف انطوائها على تبييض األموال، لدى اهليئة املتخصصة املنشأة هلذا 

وتشجيعا للبنوك على التعاون اإلجيايب، وحتقيقا لالطمئنان لديها مبناسبة  ،الغرض
نص املشرع على إباحة إفشاء السر البنكي يف حاالت  تنفيذ هذا الواجب،

مكافحة تبييض األموال وعلى إعفائها من املسؤولية القانونية املترتبة عن هذا 
   .اإلفشاء

وباإلضافة إىل ذلك، ولضمان تنفيذ البنوك التزاماا وبالتايل ضمان 
مسؤولية مكافحة تبييض األموال، رتب القانون، املذكور أعاله، على عاتقها 

جزائية وأخرى تأديبية يف حالة إخالهلا ذه االلتزامات، ومن أهم ما ميكن 
التوصل إليه كنتائج من خالل دراسة أحكام هاتني املسؤوليتني وفقا ملا جاء يف 

   :هذا القانون ما يلي
على الرغم من كون أي إخالل من قبل البنوك بالتزاماا املذكورة  ـ 1

تسهيل ارتكاب جرمية تبييض األموال على مستواها، إال أنه ال أعاله، من شأنه 
ميكن مساءلتها عن هذه اجلرمية، لعدم حتقق الركنني املادي واملعنوي جلرمية 

بينما إخالهلا ذلك يكون مستوجبا ملساءلتها  .تبييض األموال يف إخالهلا بالتزاماا
ع يف القانون املذكور، جزائيا عن بعض اجلرائم اخلاصة، اليت نص عليها املشر

   .ورتب عليها عقوبة الغرامة املالية
كل إخالل بااللتزامات املفروضة ملكافحة تبييض األموال تستتبعه  ـ 2

املساءلة التأديبية للبنك املقصر أمام اللجنة املصرفية حيث توقع عليه إحدى 
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املتعلق  03/11من األمر رقم  144العقوبات التأديبية املنصوص عليها يف املادة 
بالنقد والقرض، دون أن يعمد هذا النص وال أي نص قانوين آخر إىل حتديد أية 

   .عقوبة تأديبية تتناسب مع إخالل البنوك يف هذه احلالة
، فيتمثل يف توفري إطار مؤسسي يسهر على مكافحة اجلانب الثاينأما 

اجلة االستعالم تبييض األموال، وذلك بإلزام البنوك بضرورة التعاون مع خلية مع
املايل، املنوط ا مكافحة تبييض األموال واليت مت إنشاؤها قبل صدور القانون 
املذكور، غري أن هذا القانون أكد وعزز من صالحياا يف هذا اال موضح اطر 

  .التعاون بينها وبني البنوك
وباإلضافة إىل اخللية وسع هذا القانون من صالحيات اللجنة املصرفية 

تبارها اجلهة اليت تتوىل الرقابة البنكية على البنوك، لتمتد وتشمل رقابة مدى باع
   .تقيد البنوك بااللتزامات املفروضة عليها يف جمال مكافحة تبييض األموال

،  ـ 05/01أي القانون رقم  ـ هذا، ولقد تعززت أحكام هذا القانون
املتعلق بالوقاية من تبييض  05/05األول هو النظام رقم  ،بصدور نصني تنظيميني

ذي ـاألموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، أما الثاين فيتمثل يف املرسوم التنفي
  .املتضمن اإلخطار بالشبهة ومنوذجه وحمتواه ووصل استالمه 06/05رقم 

تربز أن  ـالتشريعية والتنظيمية املذكورة  ـإن خمتلف هذه النصوص 
ن اإلطار القانوين والتنظيمي لوضع إطار اجلزائر قد غطت جوانب أساسية م

فعال وجيد ملكافحة تبييض األموال، على حنو ما تستوجبه توصيات جمموعة 
   .العمل املايل

غري أن املالحظ أن هذه النصوص قد اعترا بعض مواطن النقص 
والقصور، حيث أن عددا من املقتضيات اليت جيب حتديدها مل يتم التطرق إليها 
يف القانون املذكور، فضال عن افتقار بعض املتطلبات اليت تضمنتها النصوص 
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ة املكرسة من قبل التنظيمية إىل احتواء التفاصيل املطلوبة مبوجب املعايري الدولي
   .جمموعة العمل املايل

إىل تعديل  2012وقصد معاجلة مواطن النقص هذه، عمد املشرع عام 
، وقد أتبعت هذه 125/05مبوجب األمر رقم  05/01وتتميم أحكام القانون رقم 

، 05/05الذي ألغى النظام رقم  12/03اخلطوة التشريعية، بصدور النظام رقم 
هذا األمر وعمد إىل توضيح االلتزامات القانونية امللقاة والذي سار على منحى 

على عاتق البنوك، وتوضيح ما جيب أن يشتمل عليه إطار رقايب فعال لدى البنوك 
  .ملكافحة تبييض األموال

   :وتتمثل أهم التعديالت اليت محلها هذا األمر يف
ليجعله أدخل املشرع تعديال على التعريف القانوين لتبييض األموال،  ـ 1

أوسع نطاقا مما كان عليه، حيث عمد إىل إعطاء مفهوم جد واسع 
لألموال غري املشروعة حمل التبييض حبيث تشمل كل العائدات املتحصل 

   .عليها من أية جرمية سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة
السيما عزز املشرع االلتزامات الوقائية اليت يتعني على البنوك الوفاء ا،  ـ 2

، إذ مت إلزام البنوك " اعرف عميلك" تلك ذات الصلة بتفعيل مبدأ 
بتطبيق وبصفة صرحية ترفع أي لبس، إجراءات التحقق من اهلوية يف 
مواجهة املستفيد احلقيقي من العملية اليت يطلب منه إجنازها، وإلزامها 
بتطبيق إجراءات اليقظة املشددة إزاء فئة معينة من العمالء، وهم 

   .األشخاص السياسيون ممثلو املخاطر
وحتقيقا هلذا االلتزام األخري يتعني على البنوك أن تتوفر على منظومة 
مناسبة لتسيري املخاطر، وقادرة على حتديد ما إذا كان الزبون احملتمل أو املستفيد 
احلقيقي من العملية، هو شخص سياسي ممثل املخاطر، فإذا كان األمر كذلك، 

إعمال إجراءات للتحقق من هويته تكون إضافية عن تلك املطلوبة يف جيب عليها 
مواجهة العمالء غري املنطوين على خماطر، وباختاذ اإلجراءات الالزمة لتحديد 



 

 

353 
 

مصدر أموال هؤالء األشخاص، مع احلرص على ضمان مراقبة مشددة ومستمرة 
   .لعالقة العمل معهم

من قبل املشرع يف سبيل ومن مث تضمن هذا التعديل خطوات إجيابية 
، فهذه اإلجراءات ذات أمهية بالغة افتقر إليها "اعرف عميلك"تفعيل مبدأ 

القانون املذكور قبل تعديله وهو ما كان يشكل قصورا فادحا يف االلتزام بتوخي 
   .اليقظة املفروض على البنوك

وقصد إزالة أي غموض أو قصور قد يشوب إعمال هذه اإلجراءات، قام 
ع بإدراج بعض التحديدات القانونية مل تكن موجودة يف صلب نص املشر

القانون قبل تعديله، وهي حتديد املقصود باملستفيد احلقيقي، وكذا املقصود 
   .باألشخاص السياسيني ممثلي املخاطر

مت إلزام البنوك بتطبيق إجراءات اليقظة الواجبة طيلة مدة عالقة العمل،  .1
ة العمليات املنجزة للتأكد من مطابقتها وأوجب عليها التدقيق ومراقب

   .للمعلومات اليت حتوزها حول زبائنها
النص وبوضوح على إلزام البنوك بإعداد وتنفيذ برامج تضمن الرقابة  .2

الداخلية يف جمال الوقاية والكشف عن تبييض األموال، بعد أن كان هذا 
   .االلتزام يكتنفه القصور والغموض

يذ برامج تضمن التكوين املستمر ملستخدميها يف إلزام البنوك بوضع وتنف .3
جمال مكافحة تبييض األموال، وهو االلتزام الذي مل ينص عليه إطالقا 

   .قبل تعديله 05/01القانون 
إزالة الغموض بشأن املركز القانوين خللية معاجلة االستعالم املايل، حيث  .4

السماح هلا  أضفى عليها التعديل صفة السلطة اإلدارية املستقلة، قصد
   .مبباشرة اختصاصاا حبرية كاملة بعيدة عن أي تأثري أو توجه
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منح خلية معاجلة االستعالم املايل ومبوجب نص تشريعي صالحيات  .5
احلصول على معلومات إضافية من البنوك، فضال عن إمكانية طلب تلك 
املعلومات من السلطات املختصة، اليت مت حتديدها مبوجب هذا التعديل 

ملتمثلة أساسا يف السلطات اإلدارية والسلطات املكلفة مبكافحة تبييض وا
   .األموال، مبا فيها سلطات الرقابة

مكرر الذي  10نص املادة  05/01أدرج املشرع ضمن أحكام القانون  .6
خول مبوجبه السلطات اليت هلا صالحيات الضبط واإلشراف والرقابة، 

  . سلطة سن تنظيمات يف جمال مكافحة تبييض األموال
ليعزز مبوجبه الصالحيات اليت حيظى  2مكرر  10 كما أدرج نص املادة 

ا جملس النقد والقرض باعتباره السلطة اليت هلا صالحيات سن تنظيمات يف 
ل البنكي، وأكد على أن هذا الس له تلك الصالحيات حىت يف جمال اا

   .مكافحة تبييض األموال
تعكس مجلة التعديالت املشار إليها أعاله، جهود وحرص الدولة 
اجلزائرية على الوفاء جبميع متطلبات جمموعة العمل املايل الواردة يف توصياا 

ت تبييض األموال، وتشكل ردا على الرامية إىل منع استخدام البنوك يف عمليا
خمتلف االنتقادات اليت وجهت من قبل فريق التقييم املشترك موعة العمل املايل 

لألحكام اليت أتى ا   ـ 2010عام  ـملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
   .قبل التعديل 05/01القانون رقم 

هذا الفريق، ألن فقد مسح هذا التعديل بسد الثغرات املالحظة من قبل 
املنظومة القانونية اجلزائرية ذات الصلة مبكافحة تبييض األموال ستكون حمال 

 ،لتقييم آخر ملتابعة مدى استجابة اجلزائر وتنفيذها لتوصيات جمموعة العمل املايل
فمدى تعاون الدول يف مكافحة تبييض األموال يقاس بدرجة التزامها جبميع 

   .التوصيات املذكورة



 

 

355 
 

الرغم من كل تلك الترسانة من اجلهود، يبقى القصور يشوب  وعلى
مجلة املنظومة القانونية اجلزائرية املكرسة لتحقيق الغرض املراد، وذلك لوجود 
العديد من مواطن النقص، وثغرات عديدة تعترض جماة تبييض األموال، يتعني 

أبرز هذه  ومن ،الوقوف عندها للتوصل إىل كيفية واىل إمكانية سد جتاوزها
   :الثغرات

تضمنت التعديالت املشار إليها سابقا، تعزيز تدابري اليقظة املشددة، لكن  .1
يبقى أا ال تكرس منهجا مرنا يف تطبيق تدابري اليقظة، مبعىن إعمال منهج 
متغري قائم على املخاطر، فيكون على البنك تطبيق تدابري اليقظة الواجبة 

اطر تبييض األموال مرتفعة، وتبسيطها العادية وتشديدها عندما تكون خم
فعلى الرغم من أن النصوص  .عندما تكون تلك املخاطر منخفضة

، تلزم 12/03املعدل واملتمم والنظام رقم  05/01املذكورة، القانون رقم 
البنوك بتبين املنهج القائم على املخاطر، إال أنه ال يوجد أي نص تشريعي 

تدابري اليقظة املبسطة، والعن احلاالت أو تنظيمي يسمح للبنوك بإعمال 
   .اليت ميكن إعماهلا فيها

إن إعمال منهج قائم على املخاطر يشكل مطلبا أساسيا ملهنيي 
القطاع البنكي، وذلك ألن االلتزامات الوقائية اجلامدة والثابتة تلقى 

   .صعوبات يف تطبيقها
على  فمع النظام القائم على درجة املخاطر ستتركز جهود البنك

الوضعيات حيث نشاطات تبييض األموال قابلة ألن توجد حقيقة، وهذا 
من شأنه أن يؤدي إىل حسن توزيع اجلهود ومن مث حتسني كفاءة نظام 

  .الوقاية من تبييض األموال
كما خيضع إعمال هذا املنهج إىل تقدير البنك للخطر وبالنتيجة إىل 

إلقاء عبء على البنك مما قد  تقديره درجة اليقظة املطلوبة، وهذا من شأنه
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يثري مساءلته، األمر الذي يتطلب إلعمال هذا املنهج وضع مؤشرات دالة 
  .على اخلطر الفعلي لتبييض األموال

وباإلضافة إىل ذلك، يسمح هذا النظام أيضا بالتكيف مع تطور 
أساليب تبييض األموال، فإذا كانت اجلهود سواء على املستوى الدويل أو 

ى التشريعات املقارنة الداخلية تتكاثف من أجل إجياد آليات على مستو
ملكافحة تبييض األموال، فإنه يف املقابل مثة جهود تبذل من قبل ارمني 
واملتواطئني معهم من أجل إجياد آليات حديثة لتبييض األموال يصعب على 

 ومن مث فإن إعمال املنهج التقليدي اجلامد لتوخي ،املكافحني اكتشافها
اليقظة، قد جيعل البنك عاجزا أمام اكتشاف أو إيالء عناية خاصة لبعض 

   .العمليات اليت قد تنطوي على تبييض أموال
ال يزال الغموض يكتنف حتديد العمليات ذات الطابع غري االعتيادي  .2

والعمليات املشبوهة بتبييض األموال، وهو ما يستدعي توضيح املؤشرات 
   .الدالة على هذه العمليات

قصور التحديد القانوين املقدم لألشخاص السياسيني ممثلي املخاطر، حيث  .3
ال يشمل أيضا أعضاء عائالت هؤالء األشخاص أو شركاؤهم املقربون، 

   .احملتمل أم قد ميارسون األدوار الريادية يف جمال تبييض األموال
أو من غياب أية خطوط توجيهية أو إرشادية سواء من قبل اللجنة املصرفية  .4

قبل خلية معاجلة االستعالم  املايل توضح كيفية إعمال التزامات مكافحة 
تبييض األموال، وهو ما جيعل هذه األخرية يكتنفها الغموض وال يسمح 

   .ذلك بالتايل بفهمها وتنفيذها يف إطار متسق بني مجيع البنوك
ه السلطة نسبية االستقاللية املمنوحة خللية معاجلة االستعالم  املايل جتا .5

التنفيذية سواء من الناحية العضوية أو من الناحية الوظيفية، وهو ما جيعلها 
يف تبعية إزاء هذه األخرية، وقد يؤثر ذلك سلبا على أدائها للدور املنوط 

   .ا بعيدا عن أي تأثري أو توجه
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يؤخذ على املشرع أنه جعل من إخالل البنوك بالتزاماا املقررة ملكافحة  .6
األموال مستوجبا للعقاب اجلزائي والتأدييب يف آن واحد، وهو على تبييض 

خالف ما تسمح به توصيات جمموعة العمل املايل، اليت تركت للدول 
ووفقا ألنظمتها القانونية الداخلية حرية االختيار أية عقوبات تالئم إخالل 

   .البنك بالتزاماته، سواء كانت جزائية أو مدنية أو تأديبية
مل تلزم هذه الدول باجلمع بني كل تلك العقوبات، واملطلب لكنها 

الوحيد الذي وضعته جمموعة العمل املايل هو أن تكون العقوبات رادعة، 
  .فعالة ومناسبة مع املخالفة املثبتة

وكان يفضل لو أن املشرع اجلزائري قد حذا حذو نظريه الفرنسي يف 
 للعقاب التأدييب، هذا الصدد الذي جعل هذا اإلخالل مستوجبا فقط

وعلى الرغم من منحى املشرع اجلزائري الذي يظهر أنه أكثر شدة من 
نظريه الفرنسي إال أن الفعالية يف التطبيق منعدمة، إذ مل يتم فرض أية 
عقوبة جزائية كانت أو تأديبية، عن اإلخالل بالتزامات مكافحة تبييض 

مت فرض عقوبات األموال، على خالف ما مت يف فرنسا فأكثر من مرة 
   .تأديبية على البنوك املقصرة يف التزاماا يف جمال مكافحة تبييض األموال

سكوت املشرع عن مسألة عدم اجلمع بني العقوبات التأديبية والعقوبات  .7
اجلزائية، من شأنه توقيع عقوبة مزدوجة على البنك املخل بالتزاماته وعلى 

مثال يالحظ أن العقوبات وجه اخلصوص عندما تكون من نفس النوع، ف
اجلزائية املقررة على اإلخالل بالتزامات مكافحة تبييض األموال تتمثل يف 

  . الغرامة املالية
ويف املقابل، من بني العقوبات التأديبية اليت ميكن للجنة املصرفية توقيعها 

   .على اإلخالل ذاته العقوبة املالية
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ون ـــقبل تعديل القانإن مجلة هذه النقائص، سواء تلك املالحظة 
أو بعده، جعلت البنوك اجلزائرية تفتقر لرؤى واضحة عن آليات  05/01رقم 

مكافحة تبييض األموال وكيفية إعماهلا لاللتزامات املفروضة عليها يف هذا اال، 
وحىت يتسىن هلا القيام بدور فعال يف هذا اال ينبغي مساعدا على فهم هذه 

إزالة أي غموض قد يعتري هذا الفهم وحماولة سد كل االلتزامات ومن مث 
الثغرات وهو ما يستدعي تضافر جهود املشرع واملنظم البنكي باإلضافة إىل مجيع 

   .السلطات اليت أسند هلا القيام بدور يف هذا اال
واضحة  2005ويف األخري، ميكن القول أن جمهودات اجلزائر منذ عام 

ة يف بناء ترسانة قانونية ملكافحة تبييض األموال وجلية، وتعكس رغبتها امللح
قصد محاية اقتصادها من جهة، ولتكون متسقة مع توصيات جمموعة العمل املايل 

  . من جهة ثانية
وعلى الرغم من الثغرات املالحظة، يبقى النظام القانوين اجلزائري مشتمال 

من  وأعماهلا موال،لعدد ال بأس به من املقتضيات ذات الصلة مبكافحة تبييض األ
شأنه أن جيعل املبيضون يعزفون عن اللجوء إىل البنوك اجلزائرية إلضفاء الطابع 

وذلك سيكون ال حمالة أحسن وسيلة حلماية  ،الشرعي على أمواهلم غري املشروعة
   .االقتصاد الوطين

هذا، وتبقى اجلهود القانونية املكرسة لتدعيم التزامات مكافحة تبييض 
سبيل منع استخدام البنوك يف عمليات تبييض األموال دون فاعلية  األموال يف

كبرية، ألن الفاعلية ال تستأثرها التشريعات والتنظيمات بقدر ما تستوقفها 
   .الفاعلية يف أداء البنوك، واهليئات املكلفة مبكافحة تبييض األموال

 بني موجودامازال  النقصفلقد أثبت الواقع العملي لدى البنوك، أن 
الدور احملدد الذي تنهض به البنوك يف الوقت الراهن، والدور املرتقب هلذه 

  .املؤسسات يف التصدي جلرائم تبييض األموال
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  ملخص الرسالة

كوسيط لنقل أو إيداع أموال ذات مصدر  ـ دون دراية منها ـميكن أن نستخدم البنوك 
  .إجرامي

ويلعب السر املصريف دورا مزدوجا بالنسبة للمصرف، خاصة بعد ظهور عمليات تبيض 
األموال، فهو من جهة يعترب أهم التزام يقع على املصرف، وذلك عرب احلفاظ على أسرار عمالئه، 

حمبا يعزز ثقتهم به، ويدفعهم إىل فتتحقق من خالله مصلحته ومصلحة العميل على حد سواء، 
استمرار التعامل معه ومن جهة ثانية يعترب من أهم اآلليات املساعدة واملشجعة على ارتكاب جرمية 
تبيض األموال، مما  جعله عقبة حقيقية يف وجه مكافحة عمليات تبيض األموال سواء على املستوى 

  .الداخلي أو الدويل

 السر املصريف وعمليات تبيض األموال، فإن املصرف جيد نتيجة للعالقة املشابكة ما بني
نفسه أمام سالح ذو حدين، ففي حالة إفشائه السر، فإنه يتابع على أساس جرمية إفشاء السر 

إذا مل يفشه يتابع على أساس إشراكه يف جرمية تبيض األموال، لذلك كان من األحسن واملصريف، 
املصريف، والسماح بوضع استثناءات حيز فيها القانون التضحية عدم التشدد يف تطبيق االلتزام بالسر 

  .بالسر من أجل كشف اجلرمية
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Résume de la thèse 

Les banques peuvent inconsciemment servir d’intermédiaires 
pour le transfert ou le dépôt de fonds d’origine criminelle. 

Le secret bancaire joue un double rôle, spécialement en évoquant 
sa relation avec le blanchiment d’argent, d’une cote il est considère 
autant qu’une obligation principale de la banque, qui protège a la fois 
les intérêts de la banque et du client, et d’un autre cote en peut le 
considère comme un outil utilisé par les criminels pour blanchir leur 
argent sale. Ce qui pose problème devant les efforts nationaux et 
internationaux qui essaient de contres ce crime. 

Ce privilège redoutable pour les banques d’avoir à investir 
l’intimité des clients dans le domaine très sensible que représente 
l’argent, leur confère un devoir de discrétion professionnelle dont la 
violation rend ses auteurs passible des peines prévues par le code 
pénale, mois il n’en demeure pas moins que le secret bancaire n’est 
pas absolu et sa dérégulation par celui qu’en est le propriétaire, c’est-
à-dire le client ou même la banque dans des situations bien précises, le  
rend vulnérable. 

Il est évidant que législateur algérien à été donc conduit à l’instar 
des ses homologues étrangers à  organiser la protection du secret 

bancaire pour qu’il ne soit pas un moyen de blanchiment d’argent.  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


