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 مقدمة

قاص من أمهيته أو املساس تلكل إنسان احلق يف اخلصوصية، وهو حق أساسي جيب عدم االن 
و له أيضا و يف سبيل ممارسة حياته  ،به بأي شكل من أشكال التعدي املادي أو املعنوي

ق ألحد أن يتطفل على اخلاصة على الوجه الذي يريد إضفاء السرية على مظاهرها حبيث ال حي
 .حياته أو ينتهك سريتها إال بإذنه الصريح أو وفقا للقانون

و املعلوم أن احلق يف اخلصوصية يشمل باإلضافة إىل احلقوق الشخصية احلقوق            
املالية، فذمة اإلنسان املالية جزء من حياته اخلاصة خصتها التشريعات املقارنة بطابع السرية 

ساس اها ملا يف ذلك من مساس بكيانه املا ي و التااري و إخلاال بالققة يف ضمنت عدم امل
 .1الرتباطها الوثيق بعمل املؤسسات املالية و خباصة البنوككوهنا النظام املا ي  

البنوك وحبكم عملها ميكنها أن تتعرف على أسرار عملائها، ألن نشاطها يعتمد عل           
اجلمهور يف حساباته، كما تتلقى أوراق مالية وشيكات قابلة للدفع  رؤوس األموال اليت يودعها

مما يسمح هلا باالطلاع على أسرار العميل واليت يعتربها من شؤونه اخلاصة اليت جيب أن ال 
يعرفها الغري، وهو ما يضع باملقابل على البنك التزاما بعدم إفشاء أسراره املالية اليت تتعلق عادة 

تلكاته وودائعه و ح ى معاملاته باعتبارها من األسرار البنكية و باعتبار حبساب العميل و مم
 . البنك أمينا بالضرورة 

 فيها وألن سويسرا هي مهد نشأة السر البنكي ال بأس أن نذكر هنا أن السر البنكي          
والعلاقة هي احلق يف اخلصوصية الشخصية : يتأسس مقل االلتزام بالسر املهين على أبعاد ثلاثة

غري أنه يتأسس يف املقام األول على احلق يف اخلصوصية  4391التعاقدية وقانون الصرافة لعام 
 .2السويسري  املدينمن القانون   72و 72املكفول باملادتني 

                                                           
 . 978 ص، 8811دار النهضة العربية،القاهرة، الطبعة األولى، ،الحماية الجنائية ألسرار المهنة ،(احمد كامل)سالمة : انظر - 1
:انظر - 2 

AUGSBURGER-BUCHEL  ) I  ,( le secret bancaire suisse à travers des pans choisis de son        
                                          histoire  - les enjeux juridique du secret bancaire ; les actes de            
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انقلب االلتزام من  مااهتمت التشريعات احلديقة بالسر املصريف اهتماما خاصا بعد          
مع اختلاف هذه التشريعات يف طريقة  ،باتالعقو زام قانوين حتت طائلة ية إىل التتقاليد مهن

ففي حني تؤسس بعض الدول أحكام السرية املصرفية وفق  ،تنظيمها هلذا النوع من األسرار
( فرنسا، بلايكا، املغرب، اجلزائر)ئية نصوص عليها يف قوانينها اجلناالنظرية العامة للسر املهين امل

تتبىن املقابل بعض األنظمة يف جند  ،نسبيةالقيدة أو املنكي متسما بالسرية مما جيعل السر الب
ويرتتب على ذلك أن و مصر، نظاما خاصا للسرية املصرفية لدى البنوك مقل سويسرا ولبنان 

إال يف حاالت  ال جيوز اخلروج عنه أو التحلل منه( سرية مطلقة)التزام املصريف هو التزام مطلق 
 .1ها مصلحة االئتمان أو مصلحة أخرى أعلى ليصري السر شبه مطلقاستقنائية تقتضي

كوهنا توفر احلماية اخلاصة للعميل و   لسرية املصرفيةمن املزايا العديدة ل و بالرغم          
املصلحة العامة على السواء و كوهنا أيضا وسيلة جللب رؤوس األموال األجنبية و الوطنية و  

أكقر العقبات اليت تقف عائقا أمام مكافحة  ا يف املقابل تشكلكوهنا وسيلة ائتمان، لكنه
إذ أهنا تشكل مانعا من اإلطلاع على الودائع املصرفية وملاأ لألموال  ،عمليات تبييض األموال

، فهي يف الغالب خمبأ لعائدات اجلرائم باختلاف 2املتأتية من مصادر غري مشروعة املشبوهة
و إعادة تدويرها يف األنظمة االقتصادية للدول لتخرج يف  يف البنوك إيداعهامصدرها يتم 

األخري على أهنا أموال نظيفة قابلة للضخ يف االقتصاد احمللي و الدو ي معا فاهلدف من تبييض 
 .األموال هو بدون شك قطع الصلة بني اجلرمية و املال

السرية  بإلغاء ملطالبنيايغلر أحد النواب السويسريني جون ز يقول  و عن نفس املعىن           
ختتفي األموال القذرة يف املغاوير داخل مصارفنا لتخرج ثانية يف مظهر حمرتم جاهز  : "املصرفية

                                                                                                                                                                          
                                          l’institue de lutte contre la    criminalité économique- Paris. Éd            
                                          Romandes L’ARMATTAN ; 2011; p 19. 

:انظر -
1
  

Ferhat  )R( ;  droit bancaire étude en droit comparé, Liban, librairé Anatoné, 1995, p 160. 
2
لمتحدة لمنع الجريمة و مكافحة المخدرات أن الشبكة اإلجرامية استطاعت أفاد تقرير صادر عن مكتب األمم ا 5100 -01 52بتاريخ  - 

 .خمسها من تجارة المخدرات 5112تريليون دوالر عام   0،5غسل 

 .01، ص 5105دور الشرطة في مكافحة جريمة غسل األموال،القاهرة،  دار النهضة العربية،   ،(حمدأ)البدري : انظر 
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هلذا كان احلديث عن ضرورة إعادة النظر يف جمال توسيع احلرية االقتصادية و السرية " للتوظيف
قتضياته اليت يستعملها البعض املصرفية اليت جيب أن تنتهي حيث تبدأ حدود النظام العام و م

 .بذريعة االنفتاح 

وألن الشفافية املصرفية تفرض على البنوك اإلفصاح عن املعلومات املالية فإن هذا           
املوجب يتعارض يف كقري من األحيان مع االلتزام بالسرية املصرفية، ومن هنا تظهر إشكالية 

على حماربة ظاهرة التبييض كارمية العصر و بالتا ي التوفيق بني التحدي املفروض على القائمني 
التصدي للاناة من غاسلي األموال القذرة ممن تتوافر فيهم الكفاءة واخلربة خاصة يف جمال املال 
واالقتصاد ضمن األنظمة العاملية مدعومني بالتطور التكنولوجي الكبري يف جمال االتصاالت 

تتم يف حلظات، وبني التزام البنوك و املؤسسات املالية بعدم حيث التعاملات املعلوماتية و املالية 
 . إفشاء أسرار عملائهم وإال تردد هؤالء يف االستعانة مبهامهم

إن مسعى التوفيق والتوازن بني املوجبني يطرح العديد من املشاكل ألن التضحية           
املطلقة على احرتام بأحدمها يكون حتما على حساب اآلخر، ففي حني تصر دول السرية 

االلتزام وكفالة عدم اخلروج عليه ح ى يف حاالت خاصة كسويسرا وبعض الدول العربية اليت 
حدت حذوها مقل لبنان ومصر ودولة اإلمارات العربية املتحدة يف حماولة جللب رؤوس األموال 

كقيف اجلهود و احلفاظ على األقل على االمتيازات الكقرية هلا، يصر اجملتمع الدو ي على ت
ملكافحة اجلرمية وعصابات اإلجرام احملرتفة اليت باتت تنخر اقتصاديات الدول وتسليط أشد 
العقوبات على الدول غري املتعاونة أو اليت اختارت الوقوف يف وجه املتطلبات الدولية و عزهلا 

 . عن التعامل مع املنظومة املالية العاملية
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فية ملواجهة الضغوط الدولية اليت تسعى للحد من سلطاهنا و فهل تصمد السرية املصر           
على ماذا تعتمد يف ذلك؟ هل هو األساس التارخيي، أم هو الواقع العملي الذي تعتمد عليه مما 

 يؤمن دميومتها، أو هو تكريسها يف التشريعات الوطنية؟ 

 ترتكز عليها املنظومة على الرغم من أن السرية املصرفية من األعراف اهلامة اليت          
املصرفية منذ القدمي، وبالرغم من أمهيتها على املستوى احمللي والدو ي خاصة بعد جناح التاربة 
السويسرية يف تبين النظام و ما جلبه هلا من مزايا مالية جعلها بعيدة عن كل األزمات املالية 

وح ى وقت قريب اسم سويسرا جعل الدول تسري على خطاها على غرار لبنان اليت أطلق عليها 
الشرق على غرار مصر بعد حرب اخلليج، إال أن االهتمام اها مل يظهر إال يف القمانينات بعد 
ظهور جرمية تبييض األموال كآفة العصر، وهو ما جعل الدراسات املتخصصة بشأهنا قليلة 

بييض األموال جدا، وح ى و إن وجدت فهي يف الغالب مطلب يف دراسة تتعلق حتما جبرمية ت
و متويل اإلرهاب أو هي حتصيل حاصل إلفرازات جرمية التهرب الضرييب اليت كقر احلديث عنها 

 .مؤخرا بني أمريكا و دول االحتاد األورويب

أما الفقه اجلزائري فلم يسبق له أن تناول السرية املصرفية أو تداعياهتا ما عدا ما يتعلق           
املالية يف نصوص متناثرة هنا وهناك، ح ى أن األحكام القضائية  بتسيري البنوك واملؤسسات

منعدمة متاما، ولعل مرجع ذلك هو تبين السرية النسبية كوهنا امتداد للسر املهين والذي يسمح 
بتدخل الدولة للحصول على املعلومة من املؤسسات البنكية كلما دعت الضرورة ذلك وضمن 

ن هذا من جهة، وأيضا أن مواجهة جرمية تبييض األموال االستقناءات املقررة بنص القانو 
استدعت تدخل املشرع حلسم اخللاف القائم دوليا بالتنصيص يف صلب قانون تبييض األموال 

على عدم االحتااج بالسرية املصرفية أمام اجلهات  54-50و متويل اإلرهاب القانون رقم 
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ملشرع للتحقيق و البحث عن اجلرمية إذا ما املختصة كخلية االستعلام املا ي اليت استحدثها ا
 . توافرت شبهة التبييض

من أجل كل هذا جاءت هذه الدراسة لبحث وحتليل موقف التشريعات املقارنة           
خاصة يف ظل التحديات اليت يطرحها االلتزام بعدم الكشف عن هوية الزبون أو حسابه أو 

بييض األموال يقتضي تقييد مبدأ السرية املصرفية ودائعه، لذلك فان موجب املكافحة ظاهرة ت
أو التخلي عنه على األقل مؤقتا، و هو ما جيعل املوضوع عاملي بالدرجة األوىل يف ظل تكاثف 

 . جهود  اجملتمع الدو ي من اجل تقييد مبدأ السرية املصرفية

 موجب السرية و عموما هتدف الدراسة إىل البحث عن كيفية التوفيق و التوازن بني          
موجب املكافحة على ضوء التشريع املقارن، والرتكيز على دور البنوك يف الوقاية واالستكشاف 
واإلبلاغ عن جرمية تبييض األموال كوهنا املصب األول واملفضل للمارمني وللمال غري املشروع 

ة يف التشريعات املتأيت من اجلرمية املصدر على تنوعها، مع الرتكيز على طرق مكافحة اجلرمي
املقارنة على ضوء أحكام السرية وخباصة بعد إدراك اجملتمع الدو ي حامها وخطورهتا وأبعادها 

و اليت أسفرت عن انعقاد عدة حمافل دولية و  7554سبتمرب  44اجلرمية خاصة بعد إحداث 
راقبة وتتبع املال إقليمية مجاعية و ثنائية عربية و أجنبية حاولت كلها حتديد اإلجراءات الكفيلة مل

غري املشروع عرب القنوات املصرفية أو املالية بصفة عامة و تضييق اخلناق على حركة رؤوس 
 .يف دراسة وإثراء املوضوعاألموال غري املشروعة، يف حماولة لإلسهام 

ضوعية  إن حتديد أسس وموجبات السرية املصرفية يفرتض دراسة املوضوع دراسة مو           
وإجرائية للكشف عن منحى التشريعات لتحقيق التوازن بينه وبني موجب املكافحة وبيان نقاط 

وهو ما يشكل إحدى إشكاالت هذا املوضوع، وبيان مسالك الدول  الضعف أو القوة فيها
إزاء السرية املصرفية عندما دأبت أغلبية الدول على استصدار قوانني خاصة ملكافحة اجلرمية 
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قصور التكييف القدمي للتصدي جلرمية تبييض األموال ضمنت يف نصوصها ضرورة تقييد أمام 
السرية املصرفية دون رفعها متاما وبالتا ي رفع املسؤولية عن البنك يف حالة إفشائه لسر من أسرار 

 .عملائه

رح إن احلديث عن التوفيق عن موجب السرية يف مواجهة جرمية تبييض األموال قد يط          
إشكاال آخرا وهو احلديث عن االلتزامات اجلديدة للبنك يف ظل التحديات الكقرية املفروضة 

التزامات وقائية )على البنوك واملؤسسات املالية للحد من اجلرمية واكتشافها وملاحقة مرتكبيها 
املطلقة  باعتبارها مستودع لألموال غري املشبوهة يف الغالب خاصة دول السرية ( والتزامات ردعية

كسويسرا و النمسا و لوكسمبورغ، وبالتا ي منع استخدام البنوك يف نشاط غسيل األموال 
 .وتذليل كل العقبات يف سبيل املكافحة

وألن املشرع اجلزائري ليس مبنأى عن اجلرمية وتداعياهتا، فقد سارع إىل تعديل جمموعة           
-50ستصدار أهم قانون وهو القانون رقم من القوانني مبا يتماشى مع موجب املكافحة، وا

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب املعدل واملتمم متاشيا مع منحى  541
التشريعات املقارنة يف تدعيم دور اجلهاز البنكي مباموعة من اآلليات للتصدي للظاهرة و رفع 

 . ويل اإلرهابالسر املهين إذا تعلق األمر جبرمية تبييض األموال و مت

إن احلديث عن السرية املصرفية يقودنا ال حمالة للحديث عن جرمية تبييض األموال، و           
هو ما يسعى هذا البحث أيضا لتحديده عن طريق بيان املفاهيم العامة لكل من السرية 

مواجهة املصرفية و األسس املتينة اليت تقوم عليها واليت استطاعت أن تصمد من خلاهلا يف 
الضغوط الدولية املنادية بإلغائها وأيضا بيان حتديد ظاهرة تبييض األموال و تأثري السرية املصرفية 

                                                           
1
 .المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما 5550فيفري  6في  المؤرخ 50 -50القانون رقم  - 
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عليها وكيفية إقامة التوازن بينهما هلذا جاء هذا البحث أيضا الستيعاب مستقبل السرية 
 .املصرفية على ضوء اهتامها كوهنا عقبة يف املواجهة

ملوضوع وحداثته وكونه أيضا موضوع عاملي خاصة وحنن يف عصر بالرغم من أمهية ا        
عوملة اجلرمية واالقتصاد، تظهر صعوبته يف كونه يتضمن عدة جوانب ومداخل يصعب التحكم 
فيها ومعاجلتها، من منظور اقتصادي وهو ما يقتضي اإلملام بعمل البنوك لضبط مضمون السرية 

صي عن اجلرمية وخباصة ظاهرة تبييض األموال قواعدها حدودها وجانب جنائي يقتضي التق
وشروط قيامها، أركاهنا وإجراءاهتا والعقوبات املقررة هلا ومن مث التوفيق بني املوضوعني يف ظل 

 .نقص املراجع املتخصصة كان صعبا يف الغالب

كيف ميكن التوفيق بني : بعد هذا الطرح البسيط للموضوع تظهر اإلشكالية كالتا ي        
جب السرية املصرفية و مكافحة جرمية تبييض األموال؟ وهل تصمد السرية املصرفية للضغوط مو 

 الدولية املنادية بإلغائها كلما دعت الضرورة إىل ذلك ؟

 :هي تتفرع عن اإلشكالية الرئيسية عدة تساؤالت حاولنا اإلجابة عليها يف صلب املوضوع

 ض األموال؟كيف تظهر علاقة السرية املصرفية جبرمية تبيي -

 ما هي مسالك الدول اجتاه السرية املصرفية ؟ -

 ما هي آليات مكافحة ظاهرة تبييض األموال يف ظل قوانني السرية املصرفية؟ -

 ما هو دور البنك و املؤسسات املالية يف مكافحة جرمية تبييض األموال؟ -

 ما هو مستقبل السرية املصرفية يف ظل موجبات التصدي للارمية؟   -
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جل كل هذا اعتمدنا املنهج التحليلي والوصفي واملقارن من خلال حتليل أمن           
األحكام املتعلقة بالسرية املصرفية وكذلك كيفية تنظيم مكافحة جرمية تبييض األموال على 
املستوى احمللي والدو ي املقارن وإسقاطه على التشريع اجلزائري اليت جاءت أحكامه يف كقري 

حتتاج للتوضيح، من أجل الوصول إىل مسالك الدول يف التوازن        من األحيان غامضة 
 .والتوفيق بني موجب السرية واملكافحة على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الدو ي

 :أما عن اخلطة املتبعة فقد قسمنا الدراسة إىل بابني تضمنت ما يلي          

 .مية تبييض األموالمبدأ السرية املصرفية و علاقته جبر  :الباب األول

 .اإلطار املفاهيمي ملبدأ السرية املصرفية :الفصل األول        

 .ثر السرية املصرفية على جرمية تبييض األموالأ :الفصل الثاني        

 .مبدأ عدم السرية يف مكافحة جرمية تبييض األموال :الباب الثاني

               مية تبييض األموال يف ظل قوانني اآلليات املصرفية ملكافحة جر  :الفصل األول        
 .السرية         

       اآلليات الدولية و الوطنية ملكافحة جرمية تبييض األموال يف ظل :الفصل الثاني         

 .أحكام السرية          

 .و خامتة تتضمن نتائج البحث و أهم التوصيات املقرتحة
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 الباب األول
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 الباب األول
 عالقته بجريمة تبييض األموالو  السرية المصرفية مبدأ

 
لك أهنم ملزمون للاوء ذ ،فكرة محاية السر املهين حبماية حرمة احلياة لألفراد ترتبط          

أي  يقع عليهمو إىل بعض املهنيني طلبا للعون واالستشارة من أجل حل بعض من مشاكلهم 
مفهوم محاية السر ن أل ،وبات املدنية وح ى اجلزائيةواجب الكتمان حتت طائلة العق املهنيني
أيضا  هوف ،وإن كان التزاما أخلاقي تفرضه قواعد اآلداب واألخلاق منذ القرون األوىلاملهين 

شرع حبماية خاصة ضمانا ملصلحة الفرد من جهة ومصلحة اجملتمع والنظام التزام قانوين أواله امل
 .1العام من جهة أخرى

تنظيمه للعقد الذي يربطه و مع نشأة البنك قدميا املصرفية ك بالسرية و البنالتزام  نشأ          
العتبارات  طبيعياللتزام لكنه اختذ شكل االالكتمان النشاط املصريف منذ نشأته فلازم  ،بالعميل

 ههذا االلتزام إىل العصر احلديث عندما أتت التشريعات املقارنة على تنظيم متدامث  ،دينية
 .د آمرة يف صلب القانون املنظم للمهنة والقوانني اخلاصة األخرىبقواع

يظهر  نه قدأ إال للسر املهين كامتدادبنكي  لالرغم من قدم االلتزام بالسر ا علىو           
السر  إفشاءأخريا املسؤولية الناشئة عن و  ااهحدود االلتزام و اخللاف حول نطاق السرية 

اصة يف خبو  موجب الكتمان حولالتشريعات املقارنة القانونية و تباين النصوص  يف ظل ،2البنكي
اليت قد تتخذ عدة أشكال انتشار اجلرائم املنظمة و ظل التحديات اجلديدة اليت يشهدها العامل 

هو ما يطرح التزامات جديدة على املؤسسات املالية تفرض التخلي و  األموالجرمية تبييض  أمهها
 .ق املكافحةسبيل حتقي عن موجب السرية يف

                                                           
1
 .150، ص 5/ 01التزام البنوك بسر المهنة، مجلة إدارة قضايا الحكومة، عدد  ،(محيي الدين إسماعيل)علم الدين  :انظر - 

2
 دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، جارة الجديد، القاهرة،عمليات البنوك طبقا لقانون الت ،(عبد الرحمان السيد)قرمان  :انظر - 

 .    002، ص 5111                         
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العديدة للسرية املصرفية على جرمية تبييض األموال كارمية العصر  نعكاساتللاونظرا           
مث حدود ( الفصل األول)إىل ماهية السرية املصرفية يف التشريعات املقارنة تظهر ضرورة التطرق 

 .(الفصل القاين) العلاقة بينها و بني جبرمية تبييض األموال
 

  

 ولاألالفصل 
 لسرية المصرفيةلمبدأ ا لمفاهيميااإلطار 

 
 

ضروراته، حيث يشكل وجود رفية منذ نشأته بالعمل املصريف و ارتبط نظام السرية املص          
ارة السرية املصرفية حسب البعض عنصر أساسي وضروري  لضمان املنافسة املشروعة يف التا

صر جذب رؤوس األموال يف عدولة يف محاية و انة لألفراد و للضمالعاملية بني البنوك نفسها و 
 .بني الدول االقتصاديةالسياسية و زالت فيه احلواجز اجلغرافية و 

إن موجب محاية أسرار العملاء امللقى على عاتق البنك يعرض املصريف يف كقري           
لعملاء اليت علمها التأديبية عن أي إفشاء ألسرار ااملدنية واجلنائية و  بأنواعهالألحيان للمسؤولية 
لعل هذا الطرح ببساطته قد يطرح الكقري من ناء أو مبناسبة ممارسته ملهامه، و البنك أو تلقاها أث
، يكفلها موضوعه، جمموع املصاحل احملمية اليتهوم السر البنكي حمور االلتزام و املشاكل حول مف

قل تقييده، كذلك شروط قيام لغاء أو على األدعاة اإلأمهيته بالرغم من تعا ي أصوات فوائده و 
القانوين للسرية  اإلطاريف حماولة لتحديد هلذا و  ؟املسؤولية اجلنائية عن إفشاء األسرار املصرفية 

املبحث )حدود االلتزام به و ( املبحث األول)ية املصرفية السر مبدأ  فهومم حتديدجب و املصرفية 
 .(القاين
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 األول بحثالم
 السرية المصرفية فهومم

 
بتنظيم مفصل من لدن التشريع اجلزائري على غرار  السرية املصرفيةااللتزام ب ظىحي مل          

كل ما يتعلق و  حمل احلماية التشريعات املقارنة اليت تركت للفقه مهمة حتديد مضمون السر
فيما يلي حماولة حلصر و  ،بااللتزام املفروض على عاتق البنوك بعدم إفشاء أسرار العملاء

والتنظيم القانوين له يف ( مطلب أول) املقارنالقانون و على ضوء الفقه  املصرفية السرية ضمونم
  .(مطلب ثاين) ظل تباين منحى التشريعات يف صيانته

 
 
 األولالمطلب 

 السر المصرفي مضمون
 
اليت تربط العلاقة  نألكقري من اخلصوصية اليتطلب التعامل مع بعض املهن احلفاظ           

هؤالء خشية   إىليف اللاوء  األفرادعدم تردد ل احتكمها الققة املتبادلة ضمانو الزبون  املهين
 املفروض على طائفة من امتداد للسر املهينهو يف الغالب التزام البنوك  نألو ، أسرارهمكشف 
حرصت التشريعات على العمل اهذا العرف املصريف الذي تعود جذوره إىل ما قبل  فقداملهنيني 

تعريفه كان لزاما الوقوف على   السر البنكي مضمونو لغرض الوقوف على حتديد  .يخالتار 
 .(الفرع القاين) أمهيتهحتديد و  (الفرع األول)
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 الفرع األول
 المصرفيتعريف السر 

 
ال خيلو تعريف السر املصريف من الصعوبة مبا كان كونه يطرح العديد من املشاكل           

األشخاص إليهم  جلوءالوظيفة اليت تفرتض  أوعلاقته باملهنة حمل االلتزام  و  انونية يف حتديدالق
حبفظ أسرار العملاء  على موظفيها التزاماطلبا خلدمة أو نصيحة ومنها وظيفة البنك اليت تفرض 

مصلحة البنك و تراوح بني محاية مصلحة الزبون و  مهما كانت طبيعتها حتقيقا ملصاحل متعددة
التعريف بالسر موضوعنا يقتضي ل املصريف، هلذا الذي تفرضه ممارسة العم حتقيق االئتمان

الفقرة )التعريف االصطلاحي الفقهي و ( الفقرة األوىل)اللغوي  التعريف إعطاءباملصريف 
 .(القانية

 
 األولىفقرة ال

 للسرية المصرفية غويـلعريف الـالت
 

 ،ان من أمرهسيف نفسه أو هو ما يسره اإلنلغة ومجعه أسرار هو ما يكتمه املرء  السر          
والسر يف جوهره واقعة غري ظاهرة وغري معلومة للناس وإفشاء السر يكون بإطلاع الغري عليه، 

أمر يتعلق بشيء أو شخص وخاصيته أن يظل حماوبا أو خمفيا عن  "ويقال يف السر أيضا أنه 
و  secred شتقة من كلمةم secretوكلمة  ،1كل أحد، غري من هو مكلف قانونا حبفظه

 .2لذلك اقرتن السر بصفة التقديساليت تعين مقدس 
، وصرف النقد مبقله بدله، أنفقه، و صرف املال من الصرفاملصرفية فهي مشتقة  أما          

 3.الصرافة مهنة الصرافةومنه اشتق اسم الصراف وهو من يبدل نقدا بنقد، و 
                                                           

1
 .11المرجع السابق، ص   ،(احمد كامل)سالمة : انظر- 

2
 .021، ص 0222، لسان العرب، لبنان، دار صادر للطباعة و النشر، المجلد السابع، ابن منظور :انظر - 

3
محمد السرية المصرفية و عالقتها بتمويل اإلرهاب، رسالة مقدمة لمتطلبات الحصول على درجة              ، (زياد) صالح بن سالم بن: انظر - 

 .05، ص 5100-0151العدالة الجنائية، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض،  الماجستير في                                          
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 أوتم ظروف عملهم اليت حت األشخاص إالاخلرب  أوباملركز ال يعلم  أنتقتضي السرية و           
 أولهو  اإلفشاءن أل هي تلزم كل من اتصل به بكتمانه،لى هذه السرية، و مهنتهم الوقوف ع

   .1و نشره إذاعتهدائرة العلنية و هي تفرض على املصرف عدم  إىلاملراحل اليت مير اها السر 
ائري مل يعرف املقصود بالسر الواجب كتمانه، ولكن غالبا حظ أن املشرع اجلز لااملمن           

من قانون  001املادة من قانون العقوبات و  110املواد  بنص به اإلدالءما يستعمل مصطلح 
الذي الغى مبوجبه املادة  10-90للقانون املتمم املعدل و  00-11والقرض القانون رقم النقد 
 الملتابعة انتهاكه أن توجد وقائع ومعلومات  ومن الضروري ،001واستبدهلا باملادة  021

  .هنا خترج من إطار العمومأليصح إفشاءها لعامة الناس 
كان السر يعرف على أنه كل أمر سري يف عرف الناس أو يف اعتبار صاحبه،   وإذا          

على  جبيو العلم به ئتمان عليه، بل جمرد يشرتط معه طلب االمن البنك ال السرية تزام لن االإف
جانب من الفقه  يصرو  .التأديبيةح ى ة العقوبات اجلزائية واملدنية و حتت طائل إفشاءهاملهين عدم 

بأن البوح بالسر : وهو ما اعتمدته حمكمة النقض الفرنسية استبعاد الوقائع املعروفة للعامة إىل
مني عليه ذلك ان إفشاء السر من األ ،فة للناسو غري مباح ولو انصب على واقعة صارت معر 

 2.هو ما يؤدي إىل تأكيدهينقله من حالة الشك إىل اليقني و 
وهو  ،"مودعه أو كرامته ةأنه كل ما يضر إفشاءه بسمعأيضا تعريف السر ورد يف  قدو           

مشرفا لصاحبه وغري ضار بسمعة أو كرامة صاحبه ومع  اكون السر قد يكون أمر   منتقدتعريف 
  3.هذلك حيرص صاحبه على كتمان

إن حفظ السر هو أكقر مشقة من أن "فقد قال سقراط  فشائهإبيتصل السر كما           
 .4"متسك جبمرة متوهاة بالفم

                                                           
1
   السرية المصرفية في التشريع السوري،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية،المجلد ،(مي)محرزي ( اديب)الة مي: انظر - 

 .01، ص5100األول  عددال  - 51                       
2
     مع، كلية الحقوق جامعة أدرار،    ، مجلة القانون و المجتواجب التكتم والسريـة في إطار الشركات التجاريـة ،(عبد القادر)فنينخ  - 

  . 20-21، ص 5101الثالث، جون  العدد                    
3
، المواجهة التشريعية لظاهرة غسيل األموال المتحصلة من جرائم المخدرات، القاهرة، الشرطة للطباعة و     (مصطفى)طاهر : انظر - 

 . 105، ص   5111النشر،                         
4
 .01، المرجع السابق، ص  (احمد كامل)سالمة : انظر - 
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هو كشف السر وإيصال املعلومات يتفق علية جل الفقهاء اإلفشاء كما ن أنرى  وحنن          
كتومة على الغري بأي اليت أؤمتن عليها الشخص حبكم مهنته أو صنعته واليت جيب أن تبقى م

خاصة او عامة وسيلة من الوسائل وبدون مربر قانوين سواء كانت املعلومات حسنة أم سيئة 
 1.فيلتزم الشخص بعدم إفشاءها

 
 الثانيةفقرة ال

 للسرية المصرفية التعريف االصطالحي
 

مهمة قهاء لفل هتتم التشريعات اليت نظمت السر املصريف بإعطاء تعريف له وتركت مل          
تعريف جامع له، فهناك من الفقهاء من عرفه بأنه موجب االلتزام بالسرية الواقع على  تقدمي

عاتق املصريف يف نشاطه والذي يستفيد منه األشخاص الذين هلم علاقة أعمال مع هذا 
الغري عليه  عوهناك من عرفه بأنه أمر غري معروف وغري شائع حبيث يؤثر إطلا ،املصرف

شاء رصيد حساب أحد العملاء أو الضمانات اليت قدمها فه املا ي كإضعلعميل وو مبصلحة ا
وهي أيضا التزام املصارف بعدم إفشاء األسرار اليت وصلت إىل  ،2لقاء تسهيلات مصرفية

 .حوزهتا، فهي تشكل حقا وواجبا للمصرف يف آن واحد
 

عاتق موظفي املصارف باحملافظة  التزام يقع على اأهنب أيضا ية املصرفيةعرف السر وت           
هم وعدم اإلفضاء اها للغري باعتبار املصرف مؤمتنا عليهم حبكم مهنته خاصة ئعلى أسرار عملا

وأن علاقة املصرف مع عملاته تقوم على الققة اليت يكون عمادها كتمان املصرف ألسرار 
  3.عملاته املالية

                                                           
1
    -5552جامعة القاهرة، كلية الحقوق االلتزام بالسرية في المعامالت المصرفية، مذكرة ماجستير، ، (محمد األمين)صباري : انظر - 

 .01ص  ،  5550                      
2
ل التحوالت االقتصادية العالمية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر،مجلة االقتصاد الجديد،                                        السرية المصرفية في ظ ،(غزالن)سعيد : انظر- 

 .512، ص02-10المجلد 05العدد                       
3
 .065، ص 5505جويلية  العدد الثاني،، مجلة القانون ،، الحماية الجنائية للسرية المصرفية(جاللي)ماينو : انظر - 
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هي املوجب امللقى على املصارف حبفظ " :تا يفعرفها كالالدكتور نعيم مغبغب  أما           
و لو بنسب  اآلخرين  باألشخاصالقضايا االقتصادية و املالية و الشخصية املتعلقة بالزبائن و 

يف معرض املمارسة مع التسليم  أوممارستهم ملهنتهم  أثناءعلمهم  إىل آلتاليت تكون قد اقل، و 
 .1"لزبائنبوجود قرينة على حفظ التكتم ملصلحة هؤالء ا

 
الواقع أن هذه التعريفات قد اختلفت يف تعريف السر املصريف باختلاف املعايري اليت            

حتدد هذا السر فهناك من أسس السر على أساس الضمري املرتتب من إفشاءه والذي يلحق 
صاحبه وهناك من أسس السر على أساس اجتاه إرادة صاحب السر يف حصر نطاق العلم 

عة حمل الكتمان وهناك من يرى أن السر يشمل كل أمر يعد سرا بطبيعته ولو مل يطلب بالواق
صاحبه ذلك يف حني أسسه البعض األخر على املصلحة املشروعة موضوع احلماية سواء كانت 

  .2(الشعورية)مصلحة العميل أو مصلحة املهنة أو ح ى املعنوية 
على كلها جتمع  لكنها ديد معىن السر املصريف يف حت اتالتعريف و ان اختلفت هذه            

ضرورة التزام املصرف بكتمان الوقائع واملعلومات والبيانات اليت وصلت إىل علمه مبناسبة نشاطه 
احلفاظ على و  وضرورة االحتااج بسرية حسابات العملاء وتعاملاهتم وأنشطتهم املالية ،املصريف

رة يف العرف املصريف منذ قوهو أحد املبادئ املست طابع اخلصوصية الذي يربط العميل باملصرف
ميقل الركيزة األساسية اليت يقوم عليها العمل املصريف بوجه عام خاصة يف و  ،نشأة البنوك ذاهتا

ظل الدور الذي تلعبه البنوك يف دعم املشروعات االقتصادية وخلق االئتمان الذي يفرض الققة 
حيث صار من املستحيل يف الوقت احلا ي أن يتانب  ،يف سياج من الكتمان عززاليت تنشأ وت

 .الناس التعامل معها مما ميكنها من جتميع معلومات كقرية خصوصا يف جمال االئتمان املصريف

على  السر املصريف إفشاءباجلانب املا ي للعميل يلزم البنك بعدم  املبدأ تعلق إن           
من هنا جاء ن املصاحل اليت كفلها القانون، و مساس مباموعة ماملساس اها هو  أناعتبار 

السرية املصرفية ليست وليدة التطورات االقتصادية ، هلذا نؤكد أن باملبدأاالهتمام قدميا و حديقا 
                                                           

1
 .05، بيروت، ص 0، السرية المصرفية، منشورات الحلبي الحقوقية،ط (سمير)فرنان بالي : انظر - 

2
 .10-52، ص 5105إفشاء السر المصرفي بين الحظر و اإلباحة، دار الجامعة الجديدة،  ،(محمد)عبد الحي إبراهيم : انظر - 
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املصارف نفسها واخرتاع النقود كوسيلة للمبادلة نشأة يف القدمي ب هارتبط ظهور اوإمنا  التااريةو 
 . والصناعة والتاارةاملنظمة الزراعة  ءخاصة مع بد فيما بني األفراد ومن مث التامعات

املعابد وتبعا  يواملصارف ه ،وكان رجال املصارف األوائل هم أنفسهم كهان املعابد          
لذلك كانت أنشطة املصارف تعترب مقدسة حتيطها السرية والكتمان وكذلك الغموض فلم يكن 

املصرفية اليت يقوم اها الكاهن وإال أصابته لعنة  تلك األفعال ىأحد جيرؤ من الناس بالتعرف عل
 . اآلهلة

 نييحضارة املصر منها تلك هي النظرة اليت سادت مجيع احلضارات القدمية سواء          
 .أو الرومان اإلغريقريني أو البابليني أو مالسو  حضارة  أوالقدماء 

ا العصر انفصال النشاط ذه ميزما  لكن ،يف العصر الوسيط فلم خيتلف األمر كقريا أما         
وكذلك ارتباط النشاط التااري مببادئ األخلاق اليت املصريف عن النشاط الديين انفصاال تاما 

سادت يف هذا العصر وهي األساس الذي حيكم النشاط التااري يف غياب التنظيم التشريعي، 
لى كتمان نشاطهم احرتاما للققة وإعماال هلذه املبادئ التزم الصيارفة التاار باحلرص الشديد ع

 .اليت عهدت إليهم

فقد حتول املبدأ يف معظم التشريعات إىل التزام قانوين  أما يف العصر احلديث         
Obligation légal  يرتتب على اإلخلال به قيام املسؤولية اجلنائية واملدنية وح ى التأديبية، ولعل

التشريع  على إحاطته اهالة من الضماناتحرصت و  أشهر الدول العريقة اليت تبنت املبدأ
الذي نظم االلتزام بالكتمان مبوجب نصوص خاصة جعلت سويسرا تتميز بطابعها  السويسري

املطلق يف محاية أسرار العملاء مما وفر هلا عرب سنني طويلة الرخاء االقتصادي و احلياد 
  .السياسي

خاصة  املبدأ بذولة للضغط على سويسرا للتخلي عنالرغم من اجلهود الكقرية املعلى و           
بعد تغري اخلطاب العاملي من الدول ذات املراكز الرأمسالية املؤثرة اليت باتت تكافح السرية 
املصرفية كوهنا تسهل عمليات إخفاء أموال ناجتة عن التهرب الضرييب أو تبييض األموال هتدد 
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، 1سيلة للالتفاف على إجراءات مكافحة اإلرهابهلذه املراكز أو تستخدم كو النظام املا ي 
السرية تصر على احملافظة طاحمة يف حتقيق مزايا االئتمان و بالرغم من ذلك مازالت بعض الدول ال

سندان ديد الوضع يف القائمة السوداء و هتو   GAFIحتت مطرقة جمموعة العمل املا ي عليه
 . 2قانون الفاتكا

 

 نيالفرع الثا
 بالسر المصرفيأهمية االلتزام 

 
جتعل ممارسته سليمة، كذلك احلال بالنسبة للسر املصريف جوده و لكل نظام مزايا تربر و          

التشريعات املختلفة وتقر محاية قانونية له، فهو ليس جمرد التزام أخلاقي متليه الذي تفرضه 
ية يقوم أساسا على محاين لكنه التزام قانو  ،املهنة ةقواعد األخلاق أو الدين أو ح ى قواعد ممارس

  .مصلحة البنك يف حد ذاتهالدولة و ألفراد و ا جمموعة من املصاحل منها مصلحة
وعلى الرغم من ذلك إال أن االلتزام بالسر املصريف مل يسلم من النقد ولعل ذلك يعود          

ظم بأشكاله إىل تشعب مهام البنك يف ظل التطور التكنولوجي اهلائل وكذا ظهور اإلجرام املن
 .والذي مسح للبنك أن يكون مسامها يف ارتكاب بعض اجلرائم

 فقرةال)ماهية املصاحل حمل احلماية  إىليف حماولة لتقييم املبدأ تظهر ضرورة التطرق و           
 .(القانية فقرةال) مزاياه و عيوبهو  (األوىل

 

 

                                                           
1
 :اللبنانية، متوفر على الرابط التالي 55السرية المصرفية في لبنان، مجلة رصيف ، هل ولى زمن (هيفاء)زعيتر : انظر - 

                         lebanon-in-gone-secrecy-banking-http://raseef22.com/economy/2015/04/02/is 
2
قانون الفاتكا هو قانون االمتثال الضريبي األمريكي و هو القانون الذي صدر في الواليات المتحدة االمريكية، و يهدف للتصدي  - 

لعمليات التهرب الضريبي لبعض األشخاص األمريكيين من خالل فتح حسابات في مؤسسات مالية اجنبية خارج الواليات المتحدة، صدر 

 .5101يوليو  0عن تاريخ نفاذه فقد كان في ، اما 5101عام 

 . 5222عدد  ،5102نيسان  0و لبنان في سبات عميق، مجلة اإلخبار، عدد األربعاء ...، السرية المصرفي تندثر (رضا)صوايا  :انظر   

http://raseef22.com/economy/2015/04/02/is-banking-secrecy-gone-in-lebanon
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 األولى فقرةال
 المصالح محل الحماية الجنائية

 

رمي إفشائه اتفرض التشريعات االلتزام بالسر املصريف وتقر احلماية اجلنائية له بت          
لتحقيق جمموعة من املصاحل املرتبطة من جهة بالعميل ومحاية مصاحله املادية واألدبية ومن جهة 
أخرى باملصرف كمؤسسة مالية واقتصادية متارس مهنة هامة اجتماعيا واقتصاديا وهو ما حيقق 

فضلا عن محاية املصلحة االجتماعية العامة يف تدعيم نظام االئتمان وتوفري املناخ  ازدهاره،
املناسب للاستقمار واالستقرار االقتصادي، وال خيفى على أحد ما حتققه السرية املصرفية لبلد 

اليت حققت الرفاهية واالزدهار هلذا  طائلةرا من جذب لرؤوس األموال الضخمة مقل سويس
ك بفضل نظامها اخلاص بالسرية وما يوفره من محاية تصل إىل حد اجلزاء اجلنائي البلد وكل ذل

 .على من ينتهك هذا النظام ويفشي أسرار العملاء

يف محاية مصلحة العميل من ميكن رصدها حمل احلماية و اليت  املصاحلجممل  ترتاوح         
السليمة للمهنة وحتقيق االئتمان ا كفالة املمارسة ذو ك أخرىجهة و املصلحة العامة من جهة 

 .باملصريف األمنيالواجب ضمانه يف علاقة 

ا تقتضيه ضرورات مب المالية تهوذم مصلحة العميل وحمايةتحقيق  أما عن: أوال         
هي جزء من حياته اخلاصة ال جيوز ألحد أن يتعرض هلا بانتهاك سريتها ملا يف ذلك فاالئتمان 

 .الققة يف النظام املا يب والتااري وإخلال من مساس بكيانه املا ي

يف عدم إفشاء أسراره خاصة عندما  حماية مصلحة زبون المصرف المادية تتالىو          
تكون له صفة التاجر أو الصناعي، ألنه عندئذ خيشى مزامحة منافسيه من التاار والصناعيني 

وعة عن طريق االتصال املباشر الذين قد يلائون إىل منافسته بصورة مشروعة أو غري مشر 
بزبائنه وحماولة اجتذااهم عن طريق ترويج اإلشاعات للمطالبة بديونه يف حماولة إلعلان إفلاسه، 
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أو تدهور جتارته نتياة تدهور وضعه املا ي أو ح ى فصله عن عمله وحرمانه من وسيلة كسب 
 1.مشروعه

طابق الدائرة الشعورية احلساسة من نفسه ت فتعين المصالح األدبية للعميلمحاية  أما         
ذلك أن السر قد يسيء إىل مكانته وميس شرفه  حبيث يتسبب له البوح بالسر حبرج شديد

 .واعتباره مما قد يزعزع مكانته االجتماعية

الزبون ونوعه وعاداته كونه أقدم على سحب شيكات بدون  ملفاملصرف قد يعلم بع         
حكام قضائية أو جرت ملاحقته اهذه اجلرمية أو إفلاسه ومهنته احلقيقية رصيد أو صدرت حبقه أ

وهذا ما يفسر إحلاق الشارع هذه اجلرمية باجلرائم 2إىل غريها من املعلومات اليت جيمعها البنك،
 .املاسة بالشرف أو االعتبار سواء يف اجلزائر أو يف مصر وح ى يف فرنسا

حماية مصلحة  يققها مبدأ االلتزام بالسرية املصرفية فهأما املصلحة األخرى اليت حي         
فالبنوك ويف إطار سعيها لتحقيق أكرب قدر من  ،3ما تقتضيه ممارسة المهنةو  المصرف

جذب أكرب عدد من العملاء، أما العميل ويف إطار سعيه للتعامل مع أي  األعمال تلاأ إىل
ك لققة العملاء تتوقف على مدى ما مؤسسة بنكية يبحث عن األمان، لذلك فإن كسب البنو 

وبالتا ي . توفره من سرية ملعاملات ومعلومات العملاء وحيث ال ضمان للسر ال وجود للققة
يتوجب على البنك احلفاظ على السرية املصرفية ليس من منطلق احلماية القانونية للسر املصريف 

فور العملاء من التعامل فحسب، بل من منطلق احلرص عل مصلحته يف تدعيم الققة وعدم ن
خسارة املصرف على الصعيد املا ي والتااري إضافة إل التزامه بالتعويض عما  معه مما يؤدي إىل

 4.حلق العميل من أضرار جراء إفشاء أسرار

 

                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .42ص  ،5552المصرفية، القاهرة، دار النهضة العربية،  الحماية الجنائية للسرية ،(سعيد)عبد اللطيف  :انظر -1
2

 .061المقال السابق، ص ،(جياللي)ماينو : انظر -
3
 ، 5101، المجلد السابع، 52السرية المصرفية بين اإلبقاء و اإللغاء، مجلة العلوم االقتصادية، العدد  ،(يوسف)عودة غانم : انظر - 
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بكفالة الممارسة السليمة والمنتظمة لنشاط البنك والمحافظة عل كرامة : ثانيا         
الغرض و  فهو اهلدف ة املمارسة السليمة واملنتظمة لنشاط البنوككفالما عن  أ ،وشرف المهنة

خاصة )الرئيسي من وراء تنظيم البنوك خدمة للائتمان وحسن أداء اخلدمة جلمهور املنتفعني اها 
وكفالة الققة واالحرتام ( بعد أن أصبح االلتااء إىل البنك عاما و ليس حكرا على األغنياء فقط

املالية خصوصا يف ظل وجود بنوك أخرى تتنافس معه يف األسواق الواجبني هلذه املؤسسة 
 .املصرفية حمليا ودوليا

إن املصرف يتعرف أثناء نشاطه على األسرار املختلفة لطالب االعتماد فهو يفرض    
كما   ،االطلاع على مجيع العناصر اليت تساعد يف التعرف على شخصية الزبون بصورة أفضل

ك تبادل و ميكن للبنو يستعلم عن شخص اهدف ختفيف املخاطر، يدرس أوضاعه املالية و 
ويربر ذلك أوال لضمان عدم  ،املعلومات فيما بينها عن العملاء دون اإلضرار بالسر املصريف

فتح ائتمان مع العميل بدون تبصر لقدراته املالية والقاين لتيسري تقدمي املعاملات التاارية يف 
 .القطاع اخلاص

مسألة تبادل املعلومات تعد من األعراف الراسخة خاصة يف الدول مع العلم أن    
حيث اإلعلان واإلشهار وإحاطة الرأي العام خبصوص  أمريكاوتطبق أكقر يف  ،األجنلوسكسونية

وهو ما أدى اهذه الدولة باخلروج من مبدأ  ،تصرفات العملاء من أجل الوصول إىل املعلومات
االت وتقييد املبدأ بالعديد من االستقناءات وح ى مطالبة السرية املصرفية يف العديد من احل

بعض الدول باحلد من السرية خاصة سويسرا حيث االلتزام بالسر املصريف مطلق ويتقيد البنك 
بعدم إفشاء املعلومات إال يف نطاق ضيق للغاية نظرا لغياب موافقة العميل الصرحية أو 

 1.الضمنية

احملافظة على كرامة أيضا حتقق  ةالسرية املصرفيأيضا على أن و ال يفوتنا التأكيد         
لى السر املصريف من أهم االلتزامات املهنية عيعترب واجب احلفاظ  حيث وشرف املهنة

                                                           
1

 .47ص ، ، المرجع السابق(سعيد)عبد اللطيف حسن : انظر -
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املفروضة على الصيارفة حيث يلتزم املصرف باألمانة والنزاهة يف أداء العمل واإلخلاص فيه، 
عملائه ومصاحلهم والققة اليت ينبغي أن تسود  ويفرض واجب اإلخلاص أن حيافظ على أسرار

بينهم، وأن يراعي األنظمة املعمول اها وأن يقدم صورة مشرفة للمهنة اليت ينتمي إليها، وأن 
 1.يبتعد عن أي تصرف يكون من شأنه إهدار املهنة يف اجملتمع

حتقيق  إىل فةباإلضاالفقهاء  بإمجاعو  أيضااملبدأ  حماية المصلحة العامة،: ثالقا        
احرتام احلياة اخلاصة للفرد وحقه يف أن  ألن لمصلحة العامةلمحاية املهنة حيقق مصلحة الفرد و 

تبقى شؤونه اخلاصة مبا فيها املالية طي الكتمان ال يعين جتاهل اجملتمع الذي تعيش فيه، فهو 
مل ال غىن يف داخلها كما هو خارجها الرتباط مصلحة الفرد مبصلحة اجلماعة بشكل متكا

ملا هلا من مردود إجيايب يف النهوض  هو حيقق املصلحة العامة أيضاو  2.ألحدمها عن اآلخر
باالقتصاد الوطين وتدعيم نظام االئتمان وتوفري املناخ املناسب للاستقمارات الوطنية واألجنبية 

أمهية بالنسبة  ومتكني البنوك من املسامهة بأموال املودعني يف تنفيذ املشروعات العملاقة وذات
للاقتصاد الوطين، لذلك يرى الكقريون أن االلتزام بالسر املصريف كان وال يزال مصدرا للقروة يف 
بعض الدول كسويسرا الدولة الصغرية يف قلب أوروبا اليت تتبع نظاما دميقراطيا حمايدا ويتمتع 

 .يف صناعة البنوك % 15شعبها بالنشاط واجلدية ويعمل منه ما يقرب 

يعرتف الفقهاء السويسريون من جهتهم بأنه ال ميكن تربير السرية املصرفية باالعتبارات          
القانونية والسياسية فقط وإمنا أيضا بالعوامل االقتصادية، فلكي تتمكن املؤسسات املصرفية من 

لزاوية يف مما يربز السرية املصرفية كحار ا االضطلاع بوظائفها عليها أن تضمن لزبائنها السرية
 . النشاط املصريف

فسويسرا أنشأت نظاما صارما للسرية املصرفية وأفردت له قانونا خاصا مما يوفر أقصى    
وقاومت على إثرها البنوك السويسرية كافة  ،درجات احلماية والكتمان ألصحاب احلساب

رب العاملية القانية، احملاوالت الدولية للكشف عن عملائها ابتدءا حبكومة الرايخ النازية إبان احل

                                                           
1

 .055، نفس المرجع، ص(سعيد)عبد اللطيف حسن : انظر  -
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وكذلك موقفها من مطالب دول احللفاء بعد احلرب العاملية القانية حيث اضطرت احلكومة 
وقف إمداد سويسرا باملواد األولية إىل تقدمي املبالغ  األمريكيةالواليات املتحدة حتت ضغط 

ما أدى إىل ، وهو املطالب اها ومقدارها مليون دوالر على أن ال تكشف أسرار عملائها األملان
وصوال إىل وقتنا  1وسيلة جلدب رؤوس األموال األجنبية منها والعربية جعل البنوك السويسرية

احلا ي و حماولة صمودها الدائم يف عدم التخلي هنائيا عن املبدأ ح ى لو اضطرت للتقليل منه أو 
 . اخلروج عنه يف مواجهة الضغوط الدولية و خاصة منها األمريكية

رتبط باملصلحة العامة وفقا لنظام احلكم يبصفة عامة أن نظام السرية املصرفية  امللاحظ         
أو النظام السياسي املتبع من جهة فيتضاءل السر املصريف نظرا الزدياد نفوذ السلطات العامة 

ن لذلك لازماتأما الدول الدميقراطية فالسرية املصرفية واحلرية أمران م ،يف األنظمة الديكتاتورية
يتبع نطاق االحتااج به يف مواجهة السلطات العامة نتياة تضاؤل القيود اليت ترد احلرية 

 .الشخصية، هذا من جهة

 مرهونيتأثر أيضا النظام القانوين بالسياسة االقتصادية اليت تنتهاها الدولة ألنه كما          
صريف على وجه اخلصوص فتزداد والنشاط امل ،مبدى تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي عموما

القيود اليت ترد على املصرف ويضيق نطاق االحتااج بالسر املصريف يف الدول اليت تأخذ 
حيث ال تتدخل الدولة يف النشاط 2سياسة االقتصاد املوجه يعكس الدول ذات االقتصاد احلر

قل القيود الواردة عليه االقتصادي إال على سبيل االستقناء لذلك تتأكد محاية السرية املصرفية وت
 .بالنسبة للسلطات العامة

 

 

 
                                                           

1
 .29،المرجع السابق، ص (محمد األمين)صباري : انظر - 

2
 .  9، ص5550، النظام القانوني للحسابات المصرفية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة  (عبد المولى)علي متولي : انظر -
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 الثانية الفقرة
 مزايا و عيوب االلتزام بالسرية المصرفية

 
بني محاية مصاحل العميل من جهة و املصلحة  الذكرالسر املصريف كما سبق  يتأرجح        

الزال حمل جدل وليد ظروف سياسية واقتصادية متنوعة فقد كان و  ألنه، و أخرىالعامة من جهة 
هلذا   ،قانوين نظرا للمشاكل الكقرية اليت قد يطرحه عمليا يف ظل تزايد التزامات البنوكفقهي و 

  .أمهيتها عن كقب لىطلاع علإلعيوب النظام ضروريا مزايا و كان احلديث عن 
تزام مبوجب السرية املصرفية لدى البنوك يستوجب على موظفيها التحقق من االل إن        

معرفة صاحب طبيق القواعد القانونية اليت تفرض تحماولة املودعة و املتداولة باستمرار و  موالاأل
بالرغم ، و 1حتت طائلة املسائلة القانونية أخرىمن جهة  األموالمشروعية هذه املال من جهة و 

 .من ذلك مل يسلم االلتزام من النقد
بعضا من  أورد الفقه املقارن لمصرفيةاالنتقادات الموجهة لاللتزام بالسرية ا: أوال       

 :عيوب االلتزام بالسرية املصرفية، و ميكن اجيازها فيما يلي
التشايع على تغطية اجلرمية وإخفاء األموال هو وجه للسرية املصرفية  دأهم انتقا -          

ال غري قصد إخفاء األمو  2أصبحت ملاذا آمنا للعائدات اإلجرامية البنوك كون املتحصل عليها
املشروعة يف ظل عوملة اخلدمات املالية والذي يصعب معه الكشف وح ى الرقابة على هذه 

 .األموال بالتا ي يؤدي إىل إفلات اجلناة من العقوبة
، فكلما زادت حدة األموالارتباط السرية املصرفية جبرمية تبييض  إىل أدىهذا ما            

 3.و مرتكبها ري املمكن حتديد مصدر اجلرميةكان من غبالسرية املصرفية  االلتزام 

                                                           
:انظر  -

1
  

G MORCOS) P  ( ,le secret bancaire face a ses défis ; France suisse Luxembourg et moyen orient ;                                               
                     Liban ; édition SADER ; 2008 ; p 423- 449. 

2
ات، القاهرة، الشرطة للطباعة و    المواجهة التشريعية لظاهرة غسيل األموال المتحصلة من جرائم المخدر ،(مصطفى)طاهر :  انظر - 

 .151، ص 5111النشر،                          
3
آثارها و جوانبها التشريعية  دراسة مقارنة لعدد من الدول األجنبية  و      : ، السرية المصرفية(ميادة )صالح الدين  تاج الدين : انظر - 

 ،5112، لسنة 01مجلد  22العربية، كلية اإلدارة و االقتصاد ، جامعة الموصل، تنمية الرافدين عدد                                                
 .522 ص                                                
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اليت ارتفاعها فان ذلك يعين تقييد الشفافية املصرفية سرية و ال احكامففي ظل سيادة           
التقبت من شرعيتها بغية احلد من تدفق العائدات اإلجرامية واحليلولة تقتضيها العمليات املالية و 

 .وحة لغسل األموال غري املشروعةدون حتويل هذه املؤسسات إىل قنوات مفت
 

وعلى العموم فهذا االنتقاد مردود عليه يف كل التشريعات املقارنة واليت تضع قيدا على           
ح ى وإن اصطدم ذلك مع مصلحة الزبون )تعلق ذلك حبماية الصاحل العام  ذاالسرية املصرفية إ

هلذا  ،ل حسابات وعمليات العميلهة ما حو لشبمصلحة اجملتمع يف االستفسار  وأ( اخلاصة
 ملاأاليت تشكل األمنية  امللاذاتانتشار ظاهرة  للحد من ااحلد من السرية املصرفية وجوب ميكن

يف ظل تعا ي رائم اجلتسعى لتبييض األموال املتحصلة من و لتنظيمات اإلجرامية بكافة أشكاهلا ل
ملكافحة اجلرمية املنظمة خصوصا من  اآلليات الدولية دعمو  تفعيل أصوات اجملتمع الدو ي على

 خلال التعاون الدو ي الذي ظهر ويظهر يف املصادقة على تدابري حتد من إطلاق السرية املصرفية
 .1هو ما سيأيت بيانه بالتفصيل الحقاو 

حاب األموال عن ورثة األشخاص أو نه يؤدي إىل أقيل على املبدأ أيضا  -          
 ،قد بصورة واضحة حول البنوك السويسرية أثناء احلرب العاملية القانيةأثري هذا الن ،املفقودين

هم حكومة النازية أو تحيث اهتمت بأهنا حابت األموال عن ورثة األشخاص الذين اعتقل
وأيضا تواصلت الضغوط على سويسرا بسبب جمموعة حماكمات لشخصيات  ،فقدوا يف احلرب
 .ا وأمريكا اللاتينية بسبب اختلاسات ورشاوىالعامل القالث يف إفريقي غاةسياسية من ط

                                                           
1
تشريعا عالجت الحكومة السويسرية هذه العيوب بالرغم من أن سويسرا من أكثر الدول تمسكا بالسرية المصرفية، ولكنها أصدرت  - 

يمنع استثمار األموال المشبوهة المصدر، األمر الذي جعل البنوك السويسرية تشترط من العميل صاحب الحساب الرقمي أو  0947عام 
اللبناني الذي أوضح أن المصارف ال يمكن  0906ديسمبر  1من قانون  4المادة   في و مثله التشريع اللبناني وكيله بيان مصدر أمواله

 .ر المهنة المنصوص عليه في هذا القانون بشأن الطلبات التي توجهها السلطات القضائية في دعاوي اإلثراء غير المشروعأن تتذرع بس
المصري والذي ألزم البنوك بتمكين السلطة القضائية من اإلطالع أو الحصول  5555لسنة  77من القانون رقم  97ومثله نص المادة 

لودائع أو الخزائن المودعة لديها قصد التصدي لجرائم اإلرهاب وما تقتضيه قواعد المالحقة من على معلومات متعلقة بحسابات أو ا
من قانون النقد والقرض رقم  004التشريع الجزائري فقد جاء في المادة  نقله ايضا و السرعة ال يناسبها انتظار أمر قضائي من المحكمة

وز االحتجاج بالسر المهني اتجاه السلطة القضائية التي تعمل في إطار متابعة جزائية أنه ال يج 50 -59المعدل و المتمم للقانون  51-00
في داللة على أن السر المصرفي في الجزائر سر نسبي يجوز التحلل منه لضرورات العمل من جهة و ضرورة اإلثبات أمام المحاكم 

 .الجزائرية باختالف اختصاصها
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 47وردا على هذا النقد يرى البعض أن هذا الوجه يتناىف مع القرار الصادر يف          
من التزام البنوك السويسرية بتبليغ السلطات القضائية والبوليس عن األموال  4394ديسمرب 

ديارهم ألسباب عقادية أو دينية أو املودعة لديها واململوكة ألشخاص أجانب واملبعدين عن 
 .4310  سنة مايوسياسية وانقطعت أخبارهم اعتبارا من 

 متسك هلذا  ،ن الضرائبمشاع على التهرب يااللتزام بالسرية املصرفية  أن أيضاقيل  -         
ملا حيمل من تعارض مع نصوص القانون كون السرية ه بضرورة إلغاء املبدأبعض من معارضي 

زبائن البنوك من التهرب من الضرائب بالرغم من أن القانون يلزم جهات حمددة لإلدالء تشاع 
 .باملعلومات والبيانات إىل موظفي هذه املصلحة املتمتعني سلطة الضبطية القضائية

ويرد الفقه على ذلك أن السر املهين هو نظام قانوين وأخلاقي أملته ظروف ومصاحل          
وميكن حماصرة هذا النشاط وفرض  ،ا ي ال ميكنه أن يتعارض مع أداء الضريبةوجب محايتها وبالت

الضريبة وفقا ألحكام القانون وما أتاحه من القيام بتحريات ومعاينات ومناقشات دون اللاوء 
 .1إىل إفشاء السر املهين

 نأل للقضاء على السر املصريفالدولية  األصواتبعد كل ما سبق تعالت و  أخريا          
ضوء ما تقدم أصبح ميقل مطلبا ملحا وشرطا ال غىن عنه ملكافحة اجلرمية بكافة  على هتقييد

ادة للمكافحة وللتعاون الدو ي جأنواعها، هلذا بات حسب البعض من الضروري رصد وسائل 
وهو األمر الذي عنيت به ونبهت إليه الوثائق الدولية األساسية ذات  ،الفعال يف هذا الصدد

وتوصيات األربعني  4335لسنة   GAFIوبرنامج العمل املا ي 4322بازل  نها بيانالصلة م
واليت  4332وأيضا بيان املفوضية األوروبية لسنة  4334لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية 

انتهت كلها إىل ضرورة القضاء على السرية املصرفية وتشايع تبادل املعلومات بني الدول 
استخدام النظام املصريف املا ي يف غسل العائدات غري املشروعة، والتعاون مع للحيلولة دون 

أجهزة الشرطة والقضاء يف الكشف عن الصفقات والتحويلات املشبوهة ويف حتديد وتعقب 
 .هذه العائدات وجتميدها ومصادرهتا

                                                           
1
 .21-12، المرجع السابق، ص ( محمد)عبد الحي إبراهيم : انظر - 
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الث إىل احملافظة ى الكقري من الدول اخلاصة دول العامل القعالرغم من ذاك تسب إال أنه          
على هذا املبدأ بغية جذب رؤوس األموال من اخلارج للمساعدة يف عملية التنمية وبذلك تبىن 

 .1السرية املطلقة
 

أهنا حتقق فوائد كقرية تعود على  إالعلى الرغم من االنتقادات املوجهة للسرية املصرفية           
و عليها مطلبا أساسيا لكقري من الفقهاء لذلك كان احلفاظ بالفائدة الفرد وعلى اجملتمع 

عكفت على ترسيخه ضمن استفادت من مزايا تطبيق املبدأ و التشريعات على السواء اليت 
 .اصةاخل هاقوانين

 :على الفرد و على المجتمع فهي فوائد االلتزام بالسر المصرفي ما عنأ          
حققت للدول اليت ظهرت بظهور املبدأ و  عةومتنو كقرية  لفردا فوائد االلتزام على   -         

كمؤسسة مالية واقتصادية  دعم ثقة العميل يف البنكتبنته منافع عديدة ميكن حصرها أوال يف 
 .2تباشر مهنة عامة واطمئنانه إىل أن كافة حساباته ومستنداته وشؤونه يف أيد أمينة

ة فعالة لزيادة نشاطه، وإقبال ما أن حتقيق الققة يف اجلهاز املصريف يعد وسيلك           
أصحاب رؤوس األموال على التعامل معه مما ينعكس على قدرة االقتصاد القومي ويؤدي إىل 

 .انتعاش وازدهار احلياة االقتصادية عموما
 لتعلقهاحلق يف اخلصوصية  يف محاية رية الفرد الشخصيةحلتأكيد املبدأ ثانيا هو  -          

على إحاطتها بسياج من  3تتفق خمتلف الدساتري املعاصرة واملواثيق الدولية باحلرية الشخصية اليت
وبالتا ي فكتمان املركز املا ي بعيدا عن نفوذ السلطات العامة يقع على قدم املساواة مع  ،احلماية

  اوح ى مسعته وكرامته ملا حيققه هذإخفاء األمور اليت تتعلق بصحة الفرد ومصاحله األسرية 
 

                                                           
1
 .152-151، المرجع السابق، ص  (مصطفى)طاهر : انظر - 

2
 .25، المرجع السابق، ص  (محمد)عبد الحي إبراهيم : انظر - 

3
على أن  "منه تنص  12، الدستور المصري المادة "إن الحرية الشخصية مضمونة ال تمس"ينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  - 

 .منه على كفالة حرمة الحياة الخاصة 51أما الدستور الجزائري فينص في المادة ". الموطنين الخاصة حرمة يحميها القانون لحياة
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بش ى تنوع  وسائل احلصول على املعلومة خاصة بعد ظهور و تطور و ن االستقلالية الشعور م
 .1أنواعها

 
السر املصريف تظهر جليا يف كون  فهي فوائد االلتزام بالسر املصريف للدولة أما عن -          

اهلم أمو  إلخفاءلألشخاص  ملاذ آمناتوفر فهي وسيلة فعالة جلذب رؤوس األموال املهاجرة 
بعيدا عن رقابة السلطات العامة ورغبة يف استقمار  داخل البنوك (ملشروعة والغري املشروعةا)

 .هذه األموال مما يؤدي إىل انتعاش اقتصاديات هذه الدول
أحسن مقال على ذلك دولة سويسرا اليت استغلت حيادها السياسي يف جذب  و لعل          

استقبلت  43ويف القرن ، ت اهلاربني من القورة عندما استقبل 42قرن الاألموال ابتداء من 
آوت الكقري من األجانب  75و 43ويف فرتات االضطراب يف القرنني  الفرنسيني،ستانت تالربو 

وقد عاد ذلك على سويسرا باملنفعة إذ يعوضها  .وأمواهلم فوجدوا فيها احلماية اليت ينشدوهنا
وكان لذلك األثر يف حتقيق التنمية خلال  ،ستغلال هذه األموال عن ضيق مواردها الطبيعيةا

لذلك تصر سويسرا على التمسك بالسر املصريف ألنه أكرب جاذب ال زال، و عقود سابقة 
 .2دوالر ينلألرصدة العاملية حيث يبلغ نصيبها من إيداعات االوفشور حنو تريليو 

للسرية  4309 الدول العربية فقد كانت لبنان أول من أصدر قانون عام يفأما           
املصرفية الذي أصبحت بفضله من الدول العربية الغنية باملنطقة العربية، حيث أضحى ملاأ 

  .3لألموال العربية واألجنبية اليت تبحث عن الضمان والعائد املرتفع وخصوصا اخللياية منها
حماولة  وقد تنبهت مصر وسارعت بوضع القوانني لدعم سرية احلسابات املصرفية يف          

الستقطاب رؤوس األموال نظرا ملوقعها اجلغرايف املتميز كحلقة ربط بني الشرق والغرب وعلى 

                                                           
:انظر -  

1
  

 AUBERT JEAN )M( - KERNEN )PH( et SCHONLE )H  (  ; le secret bancaire suisse ; édition                               
                      STAEMPFLI et   SA berne ; 1982 ; p 452.               

2
 .السرية المصرفية بدأت مع الثورة الفرنسية و دعمتها النازية، مقال سابق: انظر - 

3
 ، 5100، أثر السرية المصرفية على مكافحة تبييض األموال ، مجلة المحامون، السنة الرابعة، (عبد اللطيف)الحسيني: انظر - 

 .العدد الخامس                      
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حوض البحرين األمحر واملتوسط ومدخل القارة اإلفريقية من جهة الشرق وبفضل إشرافها على 
  .قناة السويس كشريان مائي عاملي له مردوده االقتصادي والتااري

يتضاءل السر  حيث احلكم على علاقة السرية املصرفية بنظامتأكيد نا الو ال يفوت            
ياد السلطات العامة وتعدد القيود اليت ترد على احلرية دز املصريف يف الدول الديكتاتورية إل

فتزداد االستقناءات اليت ترد على  ،الشخصية السيما إذا تعلق األمر باملظهر املادي هلذه احلرية
 .صلحة السلطات العامة ويضيق نطاق االحتااج بالسرالسر املصريف مل

أما يف الدول الدميقراطية فيعترب احرتام السر املصريف تأكيدا للسياسة احلرة اليت             
تنتهاها الدولة إزاء األفراد فالسر املصريف واحلرية أمران متلازمان لذلك يتسع نطاق االحتااج 

  .1ياة تضاؤل القيود على احلرية الشخصيةبه يف مواجهة السلطات العامة نت
نظام الدميقراطي ويردون على الوكقريا ما يربط الفقه السويسري نظام السر املصريف ب            

إن الذين ينتقدون السر املصريف يتااهلون  ":االنتقادات املوجهة إىل نظام السر املصريف بقوهلم
والذي يقوم على تأكيد سياسة احلرية اليت تتبعها الدولة أنه نتياة منطقية للطابع املميز لبلدنا 

إزاء محاية املصاحل اخلاصة لألفراد وتأمينهم عند مباشرة احلقوق اليت تتصل بشخصيتهم 
ويف ذلك إشارة إىل  ،"ومحايتهم من احملاوالت اليت تستهدف كشف ما يتصل بنشاطهم اخلاص

ع الدو ي واليت حتاول الضغط على سويسرا للحد بعض الدول اليت هلا قدرهتا ومركزها يف اجملتم
  .أمريكامن السر املصريف خاصة 

 ،تقوية نشاط البورصةيف األخري البد من اإلشارة أيضا إىل دور السرية املصرفية يف و             
خبلق سوق لشراء وبيع العملة احلرة باعتبار أن السرية املصرفية ضرورة ملواجهة االنفتاح الدو ي 

 2اصل دون ضوابط يف عصر تزول فيه احلواجز اجلغرافية والسياسية واالقتصادية بني الدولاحل
خاصة أهنا تضمن عدم تدخل السلطات العامة يف نشاطات األفراد مما يؤدي إىل خلق سوق 

 .عاملي على غرار أسواق طوكيو ونيويورك وهونج كونج
 

                                                           
1
 .012، جريمة إفشاء األسرار و الحماية الجنائية للكتمان المصرفي، سعد سمك، ص (أحمد)محمد بدوي : انظر - 

 .22-21، المرجع السابق، ص محمد عبد الحي إبراهيم: انظر أيضا    
2
 . 096، ص المرجع السابق، (يوسف)عودة غانم : انظر - 
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 المطلب الثاني
 في التشريع المقارنالتنظيم القانوني للسرية المصرفية 

 
 شرع يشرتط لتحقيق االلتزام بصفة عامةخلصنا يف حتديد تعريف السر املصريف أن امل          

أن تكون املعلومات املطلوبة للحفاظ على سريتها حمددة كأن تكون رقم مبلغ االعتماد املفتوح 
عهد إليه بالسر أي أن يصدر اإلفشاء من شخص ، و أو أرقام ميزانيته، أو مواعيد االستحقاق

من األمني عليه وهو البنك أو من يطلع عليه حبكم مهنته أو وظيفته بطريقة مباشرة أو غري 
 .مباشرة

على هذا الطرح تظهر أمهية التمييز بني سر املهنة للمصريف والسرية املصرفية،  وبناءا          
األسرار والذي يعهد إليهم  قوم على اعتبار املصريف من األمناء علىيفسر املهنة للمصريف 

باألسرار أثناء أو مبناسبة ممارسة ملهنهم كاألطباء واجلراحون والصيادلة وأعضاء املهن القانونية  
، 1كهنة االعرتاف والقساوسة وعدد من التشريعات يضيف ،كالقضاة واحملامني وموثقي العقود

دية وتدعيم روابط الققة فيما هؤالء يقع عليهم واجب احلفاظ على أسرار محاية للمصاحل الفر 
بينهم وبني البنك يف حني أن سرية احلسابات املصرفية تستهدف محاية االئتمان باعتباره من 

 .2املصاحل االقتصادية للدولة
 
 
 
 
 

                                                           
:انظر -

1
  

Moghabghab )N (,le secret bancaire ; étude de droit compare;1996; sans édition ; 
                        p 60 . 

2
 . 22، المرجع السابق، ص (عبد المولى)علي متولي : انظر - 
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يرتتب على اعتبار السر املصريف من أسرار املهنة فروق كقرية منها ما يتعلق حبدود                
أخريا مدى طلاق أو النسبية ومصدر االلتزام واالعتبارات اليت تقوم عليه و زام من حيث اإلااللت

، لذلك جند تباين بني الدول يف إمكانية الكشف عن 1االحتااج به أمام السلطات العامة
األسرار املصرفية حبسب النظام املتبع خاصة وأن هذه األخرية قد تقف عائقا أمام مكافحة 

نعا من اإلطلاع على الودائع املصرفية وملاأ لألموال املشبوهة تبييض األموال فهي  تشكل ما
 .يف غالب األحوال

وأمام حرص البنوك على محاية احلق يف اخلصوصية املكفولة للعميل ومحاية االئتمان           
من جهة أخرى تتباين مواقف التشريعات يف معاجلة هذا املفهوم بني من يعترب السرية املصرفية 

من يعتربه نظام مستقل مبوجب نصوص خاصة تضمن و ( الفرع األول )لسر املهنة اد لامتد
 2 (.الفرع القاين) احلماية املطلقة للسر دائما ويف كل احلاالت ماعدا حاالت خاصة 

 
                                                           

لمصرف أو البنك بعدم إفشاء األسرار يندرج السر المصرفي بمعناه الواسع تحت لواء سر المهنة وتحديدا الواجب الملقى على عاتق ا  - 1

تحت  المصرفية التي عهدت إليه بحكم وظيفته أو بمناسبة القيام بها والمتعلقة بزبائنه، وهذا الموجب فرضته عموما أغلب التشريعات
 150نسي والمادة من قانون العقوبات فر 556/01من قانون العقوبات الجزائري و المادة  150كنص المادة طائلة العقوبات الجزائية 

 .عقوبات لبناني 049من القانون المصري والمادة 
أما السرية المصرفية بمعناها الضيق فهي الواجب الملقى على عاتق المصرف بعدم إفشاء األسرار التي حاز عليها البنك بحكم أو   

 .نون السويسريبمناسبة وظيفية ولكن بموجب نصوص قانونية خاصة تعاقب وتجرم على اإلفشاء منها القا
يصر الفقه المقارن على ضرورة التفرقة بين األسرار المهنية و األسرار المصرفية، و أهمية التفرقة تظهر جليا في تباين موقف الدول  

 :في تبني أحداهما على حساب اآلخر، أما عن أهم الفرو قات فهي
ذي جرم إفشاء األسرار المهنية باعتبار أن البنك أمين على السر يخضع إفشاء السر المهني لنص قانون العقوبات ال :مصدر االلتزام -

التزام بحكم الضرورة، ومن ثم يلتزم األمين بكتمان األسرار المعهودة إليه من عميله احتراما للثقة التي أواله إياه بحكم مهنته، بينما يرجع 
بذاتها مستقلة عن جريمة إفشاء أسرار المهنة والعقوبات أشد البنك بالكتمان والسرية في نظام السر المصرفي إلى نصوص خاصة قائمة 

 قسوة
يقوم سر المهنة المصرفي ومثله سر المهنة بصفة عامة على اعتبارات أخالقية وقانونية  :االعتبارات التي يقوم عليها كل من النظامين -  

لخاصة للعمالء حماية االئتمان المصرفي باعتباره عنصرا لموجب التكتم، أما نظام السر المصرفي فيهدف باإلضافة إلى حماية الحياة ا
أساسيا لتحقيق وحماية المصالح االقتصادية العليا للدولة وهو ما جعل السر المصرفي نظاما استثنائي ومستقل بأحكامه التي تتفق مع 

الطابع المالي للسر
.

 .252ص  ،المرجع السابق ،(مصطفى)طاهر  :انظر.
موضوع الكتمان في نظام سر المهنة المصرفي على الوقائع التي وصلت إلى علم البنك بحكم مهنته وبمناسبة يقتصر : نطاق السرية -

تعامله مع شخص اتجهت إرادته إلى إخفاء هذه الوقائع، أما نظام السر المصرفي فيعد ليشمل باإلضافة إلى المعلومات والوقائع التي 
 .ق بنشاط البنك في حد ذاته تتصل بنشاط العميل كل المعلومات التي تتعل

 :مدى االحتجاج بالسرية في مواجهة السلطات العامة -
في مواجهة السلطات به يتميز التزام سر المهنة المصرفية بأنه التزام نسبي كونه من النظام العام فيمتنع على األمين على السر االحتجاج 

أما التشريعات التي تأخذ  ،عامة في األحوال التي يرد بشأنها نص يوجب ذلكالعمومية، فيتعين على البنك تقديم المعلومات للسلطات ال
بالسرية المصرفية المستقلة عن سر المهنة فتعتبر هذا االلتزام شبه مطلق ال يجوز الخروج أو التحلل منه حتى في مواجهة السلطات 

، المرجع السابق، (عبد المولى)متولي: انظر – .ن المصريالعمومية كالقانون السويسري واإليطالي والقانون اللبناني وحديثا القانو

 .22-21ص 

2
      أثر السرية المصرفية على مكافحة جرائم غسيل األموال، مذكرة ماجستير، جامعة نايف العربية  للعلوم  ،(ذياب )العتيبي : انظر - 

 .021، ص 5111األمنية،                          
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 األولالفرع 
 المقارنة السرية المصرفية في تشريعات بعض الدول

 
بتباين التنظيم القانوين للسرية يف حد ذاهتا  يف تبين السرية املصرفيةختتلف التشريعات           

مستقل يرتتب عليه جمموعة من االلتزامات ر املهنة أو اعتبارها نظام خاص و و اعتبارها من أسرا
لتشريعات اليت تأخذ بسر املهنة لفيما يلي عرض و  ،قاتالفرو  وجمموعة من املفروضة على البنك

 .(القانيةفقرة ال) ة املطلقةأخرى تتبىن السريو  (األوىلفقرة ال) البنكي
 

 األولىفقرة ال
 التشريعات التي تأخذ بسر المهنة البنكي

 
ها هو امتداد لسر ئتعترب هذه التشريعات أن التزام البنوك بعدم إفشاء أسرار عملا          

ويرتتب على األخذ بذلك أن سر  ،املهنة الذي يلتزم به جانب من األشخاص حبكم مهنهم
 .لتزام نسيب خيضع لبعض االستقناءات الوجوبية أو اجلوازيةاملهنة هو ا
يف حماولة لعرض أهم التشريعات اليت تعتمد السرية النسبية أو السر املهين البنكي و           

ح ى رنة على غرار التشريع اجلزائري، الفرنسي و املقااخرتنا عرض مناذج عن بعض التشريعات 
  .األمريكي
سة ايف السي جذرياحتوال  تعرف يتال ، بداية بالجزائرقانون الجزائريالب :أوال          
االقتصاد احلر  حنوملدة عقود من الزمن مث التوجه بعد سيادة القطاع االشرتاكي و  ،االقتصادية

تخفيف من لوالذي جاء على تأكيد حرية املعاملات التاارية ل 4323صدور دستور  منذ
وهو ما شاع دخول رؤوس األموال  ،سادت لسنوات عدةمبادئ التسيري االشرتاكي واليت 

شاع ظهور عدة مصارف باجلزائر وح ى و ارع تساألجنبية عن طريق االستقمارات يف شكل م
 .إنشاء البورصة اجلزائرية
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يقع عليها واجب نه إن البنوك اجلزائرية هلا دور كبري يف دعم عالة االقتصاد فألو           
املشرع استعمل مصطلح زبون وليس عميل على عكس )ها ئاحملافظة على أسرار عملا

هذا األخري أن  إرادةوالذي جيد أساسا له يف محاية املصاحل اخلاصة ويف ( التشريعات األخرى
يصدق على هل ق لومن هذا املنط1.فيستفيد بذلك من محاية القانون ،حيفظ سره وأن ال يذاع

 ؟البنك صفة األمني بالضرورة
ضع لنص منا ختإو  يف القانون اجلزائري بنصوص خاصة تم تنظيم السرية املصرفية يمل          
التزام كالتزام مدين وفق القانون املنظم لعمل البنوك و إفشاء األسرار   بعدماملتعلق العام القانون 

، ونفس قوباتعنون المن قا 954نصوص عليه يف املادة مهين موجب للمسؤولية اجلزائية امل
املادي واملعنوي وبالتا ي نفس االستقناءات الواردة  نبقة عليه من حيث وجود الركالقواعد املط

عليه منها املقررة لصاحل الشخص أو املقررة للمصلحة العامة كالتبليغ عن اجلرائم أمام اجلهات 
القضائية يف حالة وجود نزاع بني البنك والعميل، مع العلم أنه مل يسبق أن عرض على القضاء 

 .ي أي من القضايا املتعلقة بسرية البنك أو بسر املهنة بصفة عامةاجلزائر 
 يهالتأكيد عللكن تنظيم املبدأ يف عدة نصوص عامة و ح ى وقت قصري جاء و           

من  70 املادةنص يف  كان واضحا  التداعيات العامليةياة االقتصادية و ولضرورات عرفتها احل
من " بنك اجلزائر إدارة"القاين بعنوان  الفصلدة يف الوار  53-59القرض رقم النقد و قانون 

هيكل بنك " قاين بعنوانمن الكتاب ال"  تسيري بنك اجلزائر و مراقبته"الباب القاين بعنوان 
يفشوا بصفة مباشرة  أن اإلدارةجملس  ألعضاءال جيوز "  :واليت تنص" عملياتهتنظيمه و اجلزائر و 

هتم، وذلك دون املساس دعه إطارعوا عليها يف معلومات اطل أوغري مباشرة وقائع  أو
فيها لإلدالء بشهادة  اليت يدعون احلاالتما عدا روضة عليهم مبوجب القانون، فبااللتزامات امل

 .يف دعوى جزائية
 ."إليه جملس اإلدارة يف سبيل تأدية مهامه أيلزم بنفس الواجب كل شخص يلا

 

                                                           
1
 .12، ص 5111، الحماية الجنائية ألسرار المهنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، الجزائر، (ةسعيد)بوزنون : انظر - 
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 45-35امللغاة من االمر  402املعدلة للمادة  األمرنفس من  442كذلك املادة            
اليت اقتصرت بالزام البنوك و ملؤسسات املالية بالسر املهين دون تعداد هلذه اهليئات أو 

أخضعت األشخاص الوارد ذكرهم يف صلب املادة اليت  442على عكس املادة  ،1املؤسسات
 نون ئلة العقوبات الواردة يف قالواجب كتمان السر املهين حتت طاعلى سبيل احلصر ال املقال 

"... املتعلق بتنظيم البنوك اليت تنص  47-29من القانون رقم  11واملادة  قوباتعال
يلتزم بالسر املهين ... االلتزامات القانونية املفروضة، كل شخص له عامل داخل املؤسسة بنكية 

" قوبات عنون الا يف قاوكل إخلال اهذا االلتزام يعرض صاحبه إىل العقوبات املنصوص عليه
 .املتعلق مبراقبة اجلودة وقمع الغش 33-35وكذا املرسوم التنفيذي رقم 

 
املنصوص  أهنا حتيل مجيعها إىل نص االلتزام العام كلها  لاحظ على هذه القواننياملو            

ين ح ى وهو واجب االلتزام بالسر املهين أو هو إحدى تطبيقات السر امله 954عليه يف املادة 
من القانون  451فمقلا تنص املادة  ،وإن أوحت بعض القوانني إىل خصوصية السر البنكي

واليت ذكرت  7559املتضمن قانون املالية لسنة  7557ديسمرب  71املؤرخ يف  44-57رقم 
ولكن يف ، 2يف صلبها كلا من السر البنكي والسر املهين مما يوحي أن للسر البنكي خصوصيته

ر أن مقل هذه اخلصوصية ال تعدو أن تكون نتياة حتمية لتطبيق السر املهين حقيقة األم
 .باعتباره من التقاليد الراسخة اليت تفرضها ممارسة مهنة املصريف

من أمقلة هذه  ،ارت إىل السر املصريف دون تعريفهشأبعض النصوص األخرى فقد  ماأ          
-50-79املؤرخ يف  45-39تشريعي رقم من املرسوم ال 13النصوص ما جاءت به املادة 

اختصاصات جلنة تنظيم ومراقبة  ختتص بتنظيماملتعلق ببورصة القيم املنقولة اليت  4339
عدم تسريب "ومن بني هذه املبادئ اليت تدخل ضمن أخلاقيات املهنة عمليات البورصة 

 ."معلومات سرية يف غري حملها

                                                           
1
          المسؤولية الجنائية عن األعمال البنكية، دراسة مقارنة بين التشريع المصري و التشريع الجزائري،      ،(زينب )سالم : انظر - 

 . 550، ص 5101رية، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكند                      
2
ال يحتج : "كاآلتي 5111المتضمن قانون المالية لسنة  5115/ 05/ 51المؤرخ في  00-15من القانون رقم  011جاء في نص المادة  - 

 ."بالسر البنكي و السر المهني على خلية معالجة المعلومات المالية
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على عكس مل حيظى بتشريع خاص ع السر املصريف و ع اجلزائري موضو مل ينظم املشر           

وبالتا ي يتأكد لنا أن السر جملموعة من النصوص املتفرقة،  عهتأخض إمناعات املقارنة و التشري
من  954املنصوص عليه يف نص املادة املصريف يف اجلزائر تطبيق من تطبيقات السر املهين 

وينطبق عليه ما ينطبق على السر  ،املهنةوالذي يدخل ضمن دائرة أخلاقيات قانون العقوبات 
أمهها ضرورة إفشاء البنك لبعض املعلومات إذا تعلق األمر بالتحقيق يف  املهين من استقناءات

بعض اجلرائم خاصة جرائم تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وبالتا ي ضرورة رفع السر املهين وهو 
املتضمن قانون مكافحة جرمية  50/54ن من القانو  77ما جاء النص عليه صراحة يف املادة 

أنه ال ميكن االعتداء بالسر املهين أو السر  "الذي نص علىاإلرهاب  متويلو تبييض األموال 
وبالتا ي ميكن هلا  "CRTFاملا ي  علامالبنكي يف مواجهة اهليئة املتخصصة أي خلية االست

هذا  أعطىقد ، و يئات املصرفيةممارسة مهامها وطلب أي وثيقة أو معلومة ضرورية لذلك من اهل
النص للسرية املصرفية الطابع النسيب حيث ال تقور مشكلة التزام البنك بواجب التكتم إذا تعلق 

اإلرهاب يف مواجهة أجهزة البحث والتحري متويل لتحقيق يف جرمية تبييض األموال و األمر با
 . خرىأجهات احلكم من جهة والتحقيق من جهة و 

منذ  االلتزام بالسرية املصرفية على تأكيدحرص  فقد الفرنسيالتشريع  أما: اثاني          
لس امللكي الصادر قرار اجمل يفا االلتزام أصله التشريعي بفرنسا حينما نص ذالقدم، فقد وجد ه

على أن السرية من األمور الضرورية بصفة مطلقة يف معاملات البنوك  4993-51-57يف 
 .1اليةبادلة والتاارة املاملو 

من قانون   922أمام عدم إثارة املادة   4245و بعد صدور قانون نابليون لسنة           
لسرية البنوك وإخضاعهم للطوائف امللزمة بالسر املهين واقتصارها بالنص العقوبات الفرنسي 

موظفي البنوك بني مؤيد  ىنقسم الفقه حول وجوب تطبيق املادة علافقد  ،فئة األطباء ىعل
ضطرارية كاملريض االققة ال هينائية اجلماية حمل احلالققة أن  يرى البعض ي حنيفف ،عارضوم

                                                           
1

 .59مرجع السابق، ص ، ال (سعيد)عبد اللطيف حسن :انظر -



 

37 

فيصارحه حبقيقة إىل االلتااء إىل الطبيب فيودعه سره وكاملتهم اخلصم يلاأ إىل احملامي  يضطر
عقوبات  922 عاد البنك من نطاق تطبيق املادةلذلك كان االجتاه السائد هو استب أمره،

ه املادة ذن هراح الفرنسيني على إخضاع البنوك لسر املهنة ألشدافع بعض ال  حنييف، فرنسي
احلالة أو  ىقتضمبإىل كل من يودع له إمنا و  ب وحدها،ت محاية جنائية ليس ملهنة الطضفأ

 .1طبق املادة على كل مهنة ال ميكن االستغناء عنهاناملهنة، فت

وبعد تأميم البنوك األربعة  4314البنوك سنة ون اخلاص بتنظيم بعد صدور القان           
 ذي صفة عامة، بوظيفة رهظتوإلزام مديرها بالسر املهين أصبحت البنوك  4310بفرنسا عام 

 احتكار قانوين لنشاط معني جيعل من يباشرهه املهنة ووجود اذد تنظيم فعلي هللك بوجو ذومسح 
يف  املقرر زاء اجلنائيلالوبالتا ي خضوعهم  أمرا ضروريا همكلفا خبدمة عامة ليصبح االلتااء إلي

 . 2من قانون العقوبات الفرنسي 922 املادة

الذي نص يف  46-21قانون  للسر املهين جاء امتدادهحماولة لتأكيد املبدأ و يف            
خضوع مجيع العاملني يف البنك على مجيع املستويات إىل العقوبة اجلنائية  علىمنه  02مادته

النقد و من قانون  99-044هي نفس نص املادة و  عليها يف جرمية إفشاء سر املهنة املنصوص
اجلديد املعدل للمادة  من قانون العقوبات 49-779على نص املادة  كلهايل  حت يتالقرض ال

الرقابة  أجهزةيف مواجهة  االلتزاماستقنت  لكنها 4331الذي حيز التطبيق سنة  922
النصوص و غريها  ههذ توقض ،3حتقيق جار يف مواجهة أوفرنسا الداخلية و يف مواجهة بنك 

                                                           
: انظر -
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عن إفشاء  لنيو مسؤ مدى اعتبار هؤالء العاملني حول فرنسا بالقضائي على اخللاف الفقهي و 
 .1سر املهنة املصريف

األشخاص تفادى حتديد قد  779/49بنص املادة وامللاحظ أن املشرع الفرنسي            
إذ جاءت صياغة من القانون القدمي،  922عكس نص املادة السر  علىامللتزمني باحملافظة 

حبيازة معلومات ذات طابع سري ومن أو مهنته أي شخص تسمح له وظيفته لتستوعب املادة 
 .2على املصارفااللتزام بالسر املصريف كامتداد للسر املهين  ينطبقمث 

الواليات يف نتناول السرية املصرفية  و أخريا و ليس آخرا األمريكي التشريع: ثالقا          
 اعتبارإسبانيا يف كل من فرنسا والسويد و  حذو هذه االخرية تذح ، حيثاملتحدة االمريكية

التشريع هلذه السرية طابعا خاصا مميزا كما يف  عطفلم ت ،لسر املهينلالسر البنكي جمرد امتداد 
   .كما سنرى الحقا  يسويسر ال

نظام السرية البنكية مبوجب قانون السرية  األمريكيةيات املتحدة الوالت عتمدا          
وهو قانون رغم امسه فإنه ال يعين السرية املصرفية وما توفره من  4325املصرفية الصادر عام 

مسح القانون ويف العديد من احلاالت للبنوك بكشف احلسابات السرية ، بل خصوصية للعملاء 
باملوافقة الصرحية أو  وجود صراع بني البنك والعميل أو أويف حالةمحاية للمصلحة العامة للبنك 

 . الضمنية للعميل

القانون علق تي" "PMELTZED D-EMTlEM"قانون سرية البنوك كما يقول  و         
لتسهيل حصول احلكومة على  رأيهفقد صدر القانون حسب  "للمعلومات اإللزامي باإلفشاء

 . 3غري املشروعةة هلا للسيطرة على األنشطة املعلومات اليت تراها ضروري

                                                           
1
، فأفرد فصال مستقال لجريمة إفشاء األسرار  0705المعدل لقانون نابليون لسنة 0992فرنسي الجديد سنة صدر قانون العقوبات ال - 

وما يالحظ أن نص المادة الجديد جاء عاما ومطلقا ليشمل سر المهنة دو ن تحديد  أو حصر لألشخاص الملزمون  01- 556بنص المادة 
 .للجريمة عما أن موجود في النص القديم بها ويالحظ التشديد الواضح في العقوبات المقررة

2
لمعلومات ذات طبيعة سرية بواسطة أحد األشخاص الذين يكونون من األمناء اإفشاء  يعاقب على"ه على أن 556/01تنص المادة  - 

 ."فرنك 055555عليها إما بسبب الحرفة أو المهنة أو بحسب الوظيفة أو العمل المؤقت بالحبس سنة والغرامة 
 .77ص  السابق،المرجع  ،(سعيد) حسنعبد اللطيف : نظرا - 3
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بعد  4322أما القانون القاين هو قانون احلق يف اخلصوصية املالية الذي صدر عام          
 .الشهرية illerE  ثقضية مسييف اليات املتحدة األمريكية لو لا  حكم احملكمة العلي

لكن مع و تا ي إلزام البنوك بالسرية لتأكيد احلق يف اخلصوصية وبال قانونهذا الجاء          
وهنا يظهر منحى التشريع األمريكي يف السعي إىل تقليص سطوة  ،العديد من االستقناءات

تسديد ة املتهربني من قبالسرية املصرفية يف مواجهة القضاء األمريكي خاصة عند ملاح االلتزام
 .القنوات املالية واملصرفية عرب شروعةاملأو مبناسبة مكافحة تبييض األموال غري  الضرائب

بل  ريف،عند حدود إقليمها لكشف السر املص اليات املتحدة األمريكيةلو اومل تقف           
 واالتفاقيات الدولية لوضع القواعد اليت حتول دون التذرع بالسرية جلأت إىل فرض املعاهدات

الواليات التفاقية املربمة بني الك ذمقال على  ،التحقيقامللاحقة و عمليات املصرفية واحلد من 
 . 1شروعةاملغري  لاملداخمللاحقة  4329سويسرا عام و  األمريكيةاملتحدة 

رج حدودها مع  التوسع ح ى يف نطاق االختصاص الدو ي خا تهاوهو ما يؤكد حماول          
ه الدول على إعطاء ذهحيث جترب البنوك يف  ،وكندا وجزر الكاميانالبهامس كل من جزر 

 .2البيانات وكشف حسابات العملاء وتقدمي كل ما يتعلق اها إىل القضاء األمريكياملعلومات و 

على اثر سلسلة االهنيارات و  األمريكيةبادرت الواليات املتحدة  7545يف سنة  مث          
 مث فضيحة مصرف يويب اس   7552السويسرية على شاكلة اهنيار مصرف ليمان براذرز عام 

UBCسارعت أمريكا إىل تشريع قانون االمتقال الضرييب على احلسابات  ،7553ري السويس
 .األمريكية اخلارجية املعروف بقانون الفاتكا

األمريكيني  4102من عام ، الذي دخل حيز التنفيذ يف شهر يوليو "فاتكا"يتعقب           
 أواحلائزين القرين كارد  أومن محلة اجلنسية األمريكية  املتهربني من دفع الضرائب يف بلادهم

                                                           
 

1
 97ص  ،5559، 5أثر السرية المصرفية على تبييض األموال، بدون دار نشر، ط  ،(صرن)شومان  :انظر -
2
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بوا ر ، أولئك الذين همن املقيمني يف الواليات املتحدة األمريكية أهنمح ى اليت يشك املصرف 
من أسهم شركات خارجية وال  ةاملائيف  01تزيد على  اأو ميلكون حصص أمواهلم إىل اخلارج

 . يسددون عنها ضرائب كما يفرض القانون

رة األمريكية من أن هتريب األموال إىل خارج األراضي األمريكية وبينما تشكو اإلدا          
مليون مواطن أمريكي خارج  01، بوجود حنو امليار دوالر سنوي 011يكّلف احلكومة حنو 

على أي مدخول ملؤسسة مالية  ةاملائيف  01الواليات املتحدة، قررت فرض اقتطاع بنسبة 
 1.ترفض اخلضوع هلذا القانون

 

 نيةالفقرة الثا

 التشريعات التي تأخذ بالسرية المطلقة

 

ي تأخذ به بعض الدول إىل حصانة احلرية الفردية يف ذيهدف نظام السرية املطلقة ال          
للمنافسة ويهدف إىل محاية االئتمان حتقيقا ملصاحل  اتقاءعدم اإلفصاح عن املراكز املالية لألفراد 

بية لتحقيق االنتعاش األجنؤوس األموال الوطنية و إىل جدب ر  ويهدف دوللاقتصادية عليا ل
هو ما جنحت يف حتقيقه إىل حد كبري دول السرية املطلقة على رأسها سويسرا و االقتصادي و 

بعض الدول العربية اليت استفادت من مزايا النظام إىل وقت طويل قبل ظهور معطيات أخرى 
عريب وظهور اإلرهاب كارمية العصر دفعت متغرية من قبيل القورات الشعبية يف دول املشرق ال

 .احمللي ا اقتضت ضرورات التعاون الدو ي و اهذه الدول نفسها للتنازل عن املبدأ كلم

                                                           
1
 .  5222، عدد 5102نيسان  0السرية المصرفية تندثر و لبنان في سبات عميق، جريدة األخبار، األربعاء  - 
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نصوصا مستقلة مقل  يف سبيل محاية موجب السرية البنكيةو  دول السرية املطلقةتفرض          
االحتااج به ح ى يف  طاقن عتسيو  ،مطلقشبه سويسرا أو لبنان وح ى مصر مما جيعل السر 

مواجهة السلطات العامة، ويتعرض موظفي البنك باإلضافة للازاءات املدنية جلزاءات جنائية 
 .1ر جلرمية إفشاء األسرار املهنية هي أشد من اجلزاء املقر 

عرفت منذ القدم  ، حيثاإلطلاقعلى هذه الدول  همأو هي  دولة سويسرا: أوال          
يت تعرف نشاطا أهنا تعترب من الدول ال ال، وبالرغم من قلة مواردها الطبيعية إ2يباحلياد السياس

فقد كانت  ال األجنبية املودعة يف بنوكها،ويعود ذلك حلركة رؤوس األمو  اقتصاديا مستمرا،
على  اأمواهلم وحصلو السياسي فاستقبلت بذلك األجانب و سويسرا والزالت معقلا للاوء 

 . 3ااحلماية اليت ينشدوهن

يف البنوك السويسرية إىل تبنيها نظام السرية املطلقة، إذ اإليداعات ويعود ازدهار           
ومن أجل ذلك استخدمت  ،يعاقب القانون وبصرامة على أي خرق أو إفشاء للحسابات

على حبيث ال يظهر اسم العميل  (Form B)ية جمموعة من الوسائل منها احلسابات الرقم
فهويته تبقى جمهولة للغري ما عدا بعض رؤساء مصاحل احلسابات اجملهولة سالات البنوك، 

 . وتعامل هذه األرصدة معاملة األرصدة األخرى ال امسا مستعار ماالسم أو اليت حت

ص بالبنوك ااخل 4391خيضع تنظيم البنوك السويسرية للقانون الفدرا ي الصادر سنة          
إىل املعلومات اليت وصلت بكتمان البنوك وموظفيها  12دة وصناديق التوفري، حبيث تلزم املا

ألف  75جبزاء جنائي متمقل يف غرامة ال تزيد عن علمهم حبكم نشاطهم وتوعدت فاعلها 
 .شهر وميكن اجلمع بني العقوبتنيأ 9باحلبس مدة ال تزيد عن  فرنك أو
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أالف  45الغرامة عن  تزيد لاكان الفاعل قد ارتكب الفعل عن طريق السهو ف  ذاوإ         
اخلاصة جبرمية إفشاء  قوباتعال نونامن ق 975لسويسري تطبيق املادة يرفض الفقه او  ،فرنك

الفرتة قواعد املسؤولية املدنية هذه حيث سادت خلال  ،4391صدور قانون قبل األسرار ح ى 
 .1(السويسرياملدين  نوناقالمن  72املادة )إخلال بالسرية املصرفيةعن كل 

 

احلد من السرية بمن الفقهاء وح ى الدول تطالب وميكن اإلشارة هنا أن العديد            
املصرفية املطلقة يف البنوك السويسرية من أجل متكني الدول من حتصيل أمواهلا اليت مت هتريبها 

نذكر منها خاصة الضغوط  2لني أو أجانب بصفة غري مشروعةؤو من طرف مسترااها خارج 
وهو ما  ال املخدرات واجلرائم االقتصادية املختلفةلى سويسرا من أجل ملاحقة أمو األمريكية ع

استصدار سويسرا لقانون و  ،الرقميةالسرية توقيف العمل بنظام احلسابات على أجرب سويسرا 
احلسابات املشكوك فيها  جب على البنوك أن تبلغ عنيو  4332ض األموال سنة يبشأن تبي

 .3ملشبوهةدولة وجتمد األرصدة الل

جلنة الرقابة على البنوك السويسرية تعميما  70/51/4334بتاريخ  استصدرتوقبله           
قضي بوقف العرف السائد بشأن إخفاء هوية صاحب احلساب وإعطاء مهلة ألصحاب ي

( ألف حساب 95اليت يقدر عددها بنحو )احلسابات السرية اليت تستخدم هذا النموذج 
طة وإال اضطرت السل 4337ياهتم قبل هناية شهر سبتمرب أو هو للكشف عن شخصياهتم 

                                                           
:انظر -
1
  

 Fatio )G  ( ,Le secret bancaire suisse, Gazette du palais, recueil  Mai-Juin  2005, 
            p 1683. 

ال طائلة في أنه أتناء الثورة الجزائرية قام السيد محمد خيدر بإيداع أمو:يمكن أن نسرد في هذا المقام قضية تتلخص وقائعها فيما يلي - 2

البنوك السويسرية لحساب أعضاء من جهة التحرير الوطني وباسمه من أجل تمكينه من توظيف هذه األموال، ولكن هذه األخير تم اغتياله 
مة وبعد االستقالل حاولت الحكو. بإسبانيا بعد رفضه لتسليم األموال إلدارة الجبهة ، بعدها قامت البنوك السويسرية بتجميد رصيد العميل

الجزائرية استرجاع األموال المودعة باعتبارها ملكا للثورة الجزائرية لكن البنوك السويسرية رفضت واحتجت بالسرية واستمرت القضية 
  :انظر. دون أن تحصل الدولة الجزائرية على الرصيد وانتهت القضية بالتقادم
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3
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 باستخدامبينما ترى السلطات السويسرية استمرار السماح  ،السويسرية إىل إقفال حساباهتم
  .قياديتني بالبنك تنيع معروفا لشخصياحلسابات الرقمية، شريطة أن يكون املود 

باتفاق املعروف  االتفاقوك السويسرية عية البنمجاعتمدت  4337 /54/52تاريخ ب          
الذي يوجب على البنوك وغريها من  Convention de diligence احليطة واحلذر

 .1نع استخدامها يف غسل األموالملبعض التدابري الوقائية  اختاذاملؤسسات املالية 

 

لدولية صموده يف وجه الضغوط اعقود من تبين املبدأ يف سويسرا و بعد اليوم و           
لتزام بنوكها ا أن إىل أخرياسويسرا  ن تتنبهأالسياسية، بات من املنطقي واملتغريات االقتصادية و 

جرمية يعاقب عليها اجملتمع الدو ي الذي جيمع على إلزامية التبادل  أصبحمبوجب السرية 
رمية التهرب التلقائي للمعلومات فيما بني الدول لدعم املواجهة الفعالة للارائم اخلطرية مقل ج

من اجل . وجرمية تبييض األموال باعتبارها آلية لغسل األموال غري املشروعة اإلرهابالضرييب و 
عام  األمريكيةالواليات املتحدة  أصدرتهون الفاتكا الذي اختارت سويسرا االمتقال لقانذلك 

جنبية ويسمح هذا القانون بالطلب إىل املصارف األ ،7541يف  التنفيذدخل حيز و  7545
حيث وافق ما ال يقل  بإبلاغ دائرة الضرائب األمريكية حبسابات وأصول زبائنهم األمريكيني

 2.بلد منها سويسرا و فرنسا و لوكسمبورغ  011من  أكقربنك يف  ألف 011عن 

اليت جنحت يف ضمان  األمريكيةالفاتكا يعود بالنفع على احلكومة قانون كان   إذا          
تصل قيمة  أناليت تعود عليها حسب بالنفع على اخلزينة العامة اليت يتوقع  تاإليراداحتصيل 

 أن إالمليار دوالر على مدى العشر سنوات املقبلة،  111 إىلحسب بعض احملللني  اإليرادات
 إىلاليت عادت  األشخاص إيداعاتن ختسر أن وىل زمن السرية فانه من املتوقع أبعد و سويسرا 
تراجع عمل املصارف  إىل باإلضافةمصارفها  إىلاألعمال للاوء ل املال و وتراجع رجا أوطاهنا

                                                           
 .211ص السابق،المرجع  ،(مصطفى) طاهر: انظر - 1
2
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 أنو يتوقع  5102مصرف ح ى سنة  020ىل إ 5111مصرفا عام  012العاملة هناك من 
     1.يف السنوات املقبلة أكقرتنخفض 

مت اجتياز مرحلة جديدة برعاية منظمة التعاون والتنمية  5101أكتوبر يف             
بلدا على إقامة نظام تلقائي لتبادل املعلومات  11قتصادية يف برلني، حيث وافق أكقر من اال

، اهدف أن تتعرف كل دائرة ضرائب على األصول 5101و 5101املالية حبلول العامني 
بلدا بالتعاون  20ووعدت أول جمموعة من  .مكلفني تابعني هلا يودعها يف اخلارج اليت املالية

، غالبيتها من دول االحتاد األورويب وإمارات لديها نظام السرية 5101مرب اعتبارا من سبت
ويف  ،املصرفية مقل ليشتنشتاين أو ملاذات ضريبية مقل جزر كاميان وجزر العذراء الربيطانية

والنمسا وباهاماس أهنا ستتعاون  أخرى من بينها سويسراأكدت دول يف حني اتفاق منفصل، 
 .5101اعتبارا من 

 

 ،مل خيتلف عن نظريه السويسري يف تبين السرية املطلقة،لقانون اللبنانيا :ثانيا            
املؤسسات املالية كل املصارف و  4309خيضع قانون سرية املصارف اللبناين الصادر سنة  حيث

لى مديري ومستخدمي هذه املصاريف بعدم عإىل االلتزام بكتمان أسرار العملاء وتفرض 
أو سلطة عامة أو إدارية أو عسكرية أو  دألي شخص أو فر  عملياهتمزبائن و الأسرار إفشاء 

 اأو إذ ورثتهصاحب الشأن أو  نإذ: قضائية ماعدا االستقناءات الواردة يف ذات القانون وهي
 .لة مصرفية بني املصارف وزبائنهاأو إذا نشأت دعوى تتعلق مبعامأعلن عن إفلاسه 

أشهر  9حكام هذا القانون تعرض مرتكبها إىل احلبس من أل قصدوكل خمالفة عن            
وبذلك يكون القانون اللبناين تفوق على ملهمه  قب على الشروع بنفس العقوبة،اويع إىل سنة

القانون السويسري فاعل من إفشاء السر عمدا عقوبة جزائية يعاقب عليها بأشد من عقوبة 
 . الغرامة املقررة يف التشريع السويسري 

                                                           
1
 ، مقال متوفر على الرابط 5101سبتمبر  55فاتكا يخترق السرية المصرفية ويعدل الخريطة االستثمارية،  ،(عدنان كريمة)األناضول  - 
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املشرع  عنهي الذي أخذ السويسر السر املصريف نظام  قوةالقانون يف مواده  اويربز هذ         
ويعلل بعض الشراح تبين املشرع اللبناين للسرية املطلقة  ،اعتباره من األسرار املطلقةاللبناين و 

 قريسعي النظام السياسي جلب األموال األجنبية للمصارف اللبنانية واليت أصبحت ملاذا لك
متلك من شركات املسامهة اللبنانية أو ريب عن طريق شراء أسهم شرق العمن موظفي دول امل

خمتلف الدخل من لنظام االقتصادي احلر وقلة الضرائب على لالعقارات خاصة بعد تبنيها 
 .املصادر

على لبنان تسمية سويسرا الشرق من خلال مقاربتها لسويسرا يف   أطلقيف تلك املرحلة          
، فقد عمدت لبنان إىل السري على درب سويسرا يف 1كوهنا ملاأ لألموال اخلارجية اهلاربة

 األعمالووجهة مفضلة لرجال اجتذاب رؤوس األموال العربية واألجنبية إىل أسواقها املصرفية 
العربية اليت عززت االقتناع بقدسية نظام السرية  األحداثو املغرتبني تزامنا مع مجلة من  العرب

من حيث  منها املزايا الكبرية اليت توفرها املصارف اللبنانية لعملائهالك يربز ذولعل  ،و فعاليته
جنبية األعملات الالتعامل بوطين و أيضا د القمع الن امع النقد األجنيب أكقر من تعامله املهاتع

أو  قيدون التحويل بدباإلضافة إىل اعتمادها يف حسابات مصرفية ويف عمليات البيع والشراء 
و  2املغرتبني اللبنانينيالضخمة من كقرة التحويلات   و لبنانمن و إىل بني العملات كافة شرط 

 . العربيةملاذا لرؤوس األموال األجنبية و  أسباب أخرى جعلتها

إىل أمهية املصارف واملؤسسات املالية أخريا أدرك اجملتمع الدو ي ومقله املشرع اللبناين           
ض األموال األمر يهلا من قبل شبكات اجلرمية املنظمة اليت تتوىل القيام بعمليات تبياستغلاو 

جمموعة من اإلجراءات الرقابية الداخلية على مستوى املصارف وكذا  اختاذالذي أدى بلبنان 
لك مث ذل ،لتعاون الدو ي من أجل جتنب استعمال القطاع املصريف لغسل األمواللاستعدادها 

دار قانون صوكذا است 4339احليطة واحلذر بني املصارف العاملة يف لبنان سنة  يةاتفاق اعتماد

                                                           
1
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لسلطات القضائية رفع السرية املصرفية يف لكفل  7554 سنةخاص مبكافحة غسيل األموال 
 .1ض األمواليحالة تبي

اجلرمية، الرتكاب  استغلاهلارفع السرية املصرفية و عدم  إىلو يف ظل الدعوة املستمرة            
لألثرياء اليت تضمن هلم السرية ملساعدهتم على فقط  ملاأن بنوكها أو يف ظل اهتام لبنان ب

تغري اخلطاب السياسي يف لبنان للانتقال و إخفاء أمواهلم على وزارة املالية، ووسط هذا الواقع 
والبطاقة  مريكيلبنان برفع السرية على حسابات حاملي جواز السفر األ أبد الشفافية املالية إىل

اخلضراء تنفيذا لقانون االمتقال الضرييب الذي تفرضه الواليات املتحدة مبوجبه وبالقوة 
 .االقتصادية

لبعض الدول خاصة النامية من مزايا املبدأ وفره  ممارغم الب ،القانون المصري :ثالقا         
قف املشرع املصري تباين جند أن مو  منها و اليت تسعى جلذب رؤوس األموال، بالرغم من ذلك

 .النظام بني مد و جزرتنظيم ليف التعامل بالنصوص التشريعية ملواجهة أو 

جترمي فكرة  الذي تبىن لعقوبات الفرنسياملشرع املصري يف البداية اقتفى أثر قانون ا         
 نونامن ق 945، فااءت املادة من قانون العقوبات 922نص املادة بإفشاء األسرار املهنية 

         .أمينا بالضرورةالبنك  تعترب او الفرنسي للنص واليت تكاد تكون طبق األصل  قوبات املصريعال
ت حتالسرية املصرفية  ىاليت توجب االلتزام باحملافظة علاخلاصة النصوص التشريعية مث توالت 

من املشرع  بيقرت  يتأثري األحداث السياسية واالقتصادية السائدة ما جعل موقف املشرع املصر 
املتضمن سرية احلسابات و 2 4335لسنة  750قد صدر قانون فهلذا  ،السويسري أو اللبناين

ون مبدأ السرية رت مواد هذا القانأقحيث  مواد، تسعالبنكية وقد اشتمل هذا القانون على 
و من املبدأ كحق النائب العام أ ىواالستقناءات الواردة عل( 0و 7، 4املواد )املصرفة ونطاقه 

احلاالت األخرى اليت تربر جبات و اوالو  (9 املادة)االت اليت جيوز فيها يفوضه يف اإلطلاع واحل
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 اإلفشاءالعقوبات املقررة هلذا و  0ادة املونطاقه  اإلفشاءرمي جتت مبدأ بينو  ،الكشف عن السرية
 . (2 املادة)

عنها من خوف  حرب اخلليج وما جنم إىلالقانون هذا ويرجع البعض سبب استصدار    
أصحاب رؤوس األموال العربية من امتداد  االحتلال ألراضيهم مما دفعهم إىل البحث عن 
أماكن تتميز بأمان إليداع أمواهلم فيها، لذا فقد اجته املشرع املصري إىل اإلسراع باستصدار قرار 

سرا يف وهذا الوضع حدث يف سوي ،1يفرض سرية احلسابات بالبنوك مجهوري له قوة القانون
ستقطاب أموال الفرنسيني من اجل اية احلسابات بالبنوك سر عندما أصدر نظام  42القرن 

  .الفرنسيةاهلاربني من القورة 

ويف إطار الرتسانة التشريعية اليت سنها املشرع املصري لتنظيم السرية املصرفية واعتبارها          
تضمن قانون البنك املركزي واجلهاز امل 7559لسنة  22األسرار املطلقة جاء قانون رقم من

حكام املتعلقة كافة األ  ااملصريف والنقد ليواكب به التطورات احلديقة يف جمال البنوك متضمن
الباب الرابع منه للحفاظ  خمصصاو  أبوابسبعة  إىلهذا القانون  قسمابالبنوك يف قانون واحد م

 750 رقم بالقانونلغاء العمل ها إومث على إثر  454 ح ى 32سرية احلسابات يف املواد  على
 2 .4335لسنة 

والشك أن اتساع نطاق السرية من شأنه التشايع على استعمال البنوك كقنوات    
هلذا يتم التساؤل عن مدى العلاقة بني هذه السرية وظواهر اإلجرام احلديقة لغسيل األموال، 

بصفة خاصة يف عمليات و  طئاخااستغلاال استخداما و البنوك وتستغل السرية تستخدم اليت 
شروعة املات واألنشطة غري شروعة يف املخدر املصلة من التاارة غري ملتحغسيل األموال ا

  ؟ىاألخر 
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 7557لسنة  25ستصدار قانون غسيل األموال باألمر رقم السارع املشرع املصري            
لف اجلهود الدولية ليات غسل األموال مستوعبا فيه خمتعمجترمي والذي تضمن يف مواده 

غري  راالجتملكافحة  4322سنة لنا يية فيوالتوصيات يف هذا اجملال خاصة ما جاء يف اتفاق
  ات العقلية كما تضمن قرارات وتوصيات جلنة العمل املا ي ثر املشروع يف املخدرات واملؤ 

GAFI اهتوتعديلا. 

 

 الثاني فرعال

 نطاق االلتزام بالسر المصرفي

 

قتصادية االسرية املصرفية من دولة ألخرى تبعا للسياسة البلف نطاق االلتزام خيت           
هو محاية  ضمان سرية احلساباتونظام احلكم املتبع يف الدولة الواحدة، فإن كان اهلدف من 

، فإن نطاق االحتااج املصلحة اخلاصة للعميل ابتدءا ومحاية االئتمان واملصلحة العامة عموما
املعلومات ماهية ل عن ءتسانسب املوضوع والزمان وح ى األشخاص لذلك بالسرية خيتلف حب

النطاق املوضوعي ويف مواجهة من حيتج بااللتزام بالسر ما يعرف ب أوطيها السر املصريف غاليت ي
وإىل م ى يظل البنك ملتزما  (األوىل فقرةال)يف  تناوالهنا  ؟للالتزام النطاق الشخصي أواملصريف 

  (.القانيةفقرة ال) النطاق الزمين أو بالسر املصريف
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 األولىالفقرة 

 بالسرية المصرفية لاللتزامو الشخصي النطاق الموضوعي 

 

لدى البنوك  بعدم علم الغري باملعلومات املودعةعموما تتمقل السرية املصرفية           
حتديد املعلومات  زامتإذاعتها ونشرها، ويتطلب حتديد نطاق هذا االل موعد واملؤسسات املالية

تستوعب طائفة  أم رقم احلساب فقطوهل يتعلق االلتزام باسم العميل و  ،أوالحمل احلماية 
وحتديد األشخاص امللتزمني اها من موظفي البنك والعاملني اها حمل احلماية سرار أخرى من األ

 .انياث العامة فةن اجلرمية هي من جرائم ذوي الصأباعتبار 

املوضوعات اليت يشملها  أو للسرية املصرفية النطاق الموضوعيأما عن حتديد :أوال         
وقد  ،للالتزام بالسر املصريف متقل حملا يعضاهذه املو أن حيث  ذو أمهية بالغة، فهو السر املصريف

بشأن املعيار الذي ميكن اختاذه أساسا لتحديد نطاق االلتزام بالسر  اتعيشر تال تاختلف
 . راء الفقهاء اهذا الشأنآ املصريف وتباينت

اختذ الفقه موقفني بشأن حتديد الوقائع والعمليات اليت يشملها االلتزام بالسر حيث            
اختاذ النظرية اإلحصائية أساسا لتحديد املوضوعات  جانب من الفقه إىل ىاملصريف، فقد ناد

 .1 راملوضوعية أساسا هلذا األم خر إىل اختاذ النظريةآوذهب جانب  اليت يشملها السر املصريف،

إحصاء جمموعة من الوقائع هو ملان فو اليت قادها الفقهاء األ لنظرية اإلحصائيةا مفاد           
وقد ذكروا على  ،كز بشكل خاص على احلسابتوالعمليات اليت جيب إحاطتها بالكتمان وتر 

 ألعمال وقائمة الزبائنصورة للحساب دائن أو مدين وحركته ورقم ا: وجه اخلصوص اآليت
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و وسائل الدفع  حتديد الضمانات الشخصية والعينيةو  أوامر الدفع اليت يصدرها العميل للبنكو 
 .واملدفوعات ذات قيمة

إال أهنا غري كافية ألنه من الصعب حصر مجيع الوقائع  ،وبالرغم من وضوح النظرية           
 وال ميكن يف هذا اجملال البنك،بني العميل و  صرفيةقة املوالعمليات اليت تشكل موضوع العلا
لتا ي تدخل يف املعلومات اليت تتمتع بطابع اخلصوصية وباوضع قائمة شاملة لكل البيانات و 

 .نطاق السر املصريف

أن حمل  هاومفاد ة على أنقاض النظرية اإلحصائيةظهرت النظرية املوضوعيبعدها            
شرط أن تكون الوقائع  العلاقة الداخلية بني املصرف والعميل،ع االلتزام بالسر املصريف يتب
ميكن و ليها ع يف اإلطلاع يففعلا من اجملتمع ومن مث ينفرد املصر  ةموضوع السرية غري معروف

 .استبعاد املعلومات اليت يطلع عليها املوظف من مصدر آخر كصديق أو قريب

تدعم رأيهم وهي أن العميل وحده هو  ويسوق أنصار هذا الرأي بعض احلاج اليت           
طاء الذي له احلق يف ملكية السر وباستطاعته أن يفشيه بإرادته وأن يفوض املصرف يف إع

خر يلتزم موظف املصرف بالسر آومن جانب  ات عن عملياته للغري هذا من جانب،معلوم
  .1ذلك مصلحة العميلأن يف أن يعرف دون املصريف ح ى 

أن املعيارين يكملان بعضهما بعضا ذلك أن املصرف ال مما سبق و البني  عضالوا           
حصل من غري العميل كاملعلومات اليت تفشيها املؤسسات اخلاصة  يسأل عن إفشاء السر إذا

لنشر كالسال العقاري لاملعدة و مراجعة السالات ذات العقود الرمسية من أو  لاماتباالستع
نه ة األدبية، وأخريا فإن التزام املصرف بالسر املصريف وأليكوسال املصارف وسال دوائر املل
وألنه من أخلاقيات املهنة فإنه ال حيتاج إىل تنبيه من العميل  مفروض على البنك حبكم القانون
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عن  باكتشافهلك أن العلم بالواقعة السرية يف الكقري من األحيان يكون ذبضرورة االلتزام به، 
 .1ة وميكن أن ال يعلمه العميل نفسهقشحلدس أو املناطريق اخلربة الفنية أو ا

تباينت  فقد تحديد النطاق الموضوعي فيجهودها و التشريعات  صعيدما على أ           
فيما يلي عرض ملواقف بعض للالتزام بالسر املصريف، و  بشان حتديد النطاق املوضوعي هاقفامو 

 :التشريعات

ا مستقلا أفرد نص اجلديد الفرنسيقانون العقوبات  رو صد ومبارد القانون الفرنسي           
اليت تنص أن اإلفشاء للمعلومات ذات طبيعة  49/ 779بنص املادة  جلرمية إفشاء سر املهنة،

سبب احلرفة أو املهنة أو بنون من األمناء عليها إما و األشخاص الذين يك حدسرية بواسطة أ
 .أورو 455555والغرامة سنة بس لوظيفة أو العمل املؤقت يعاقب باحلاحبسب 

تعداد الوقائع اليت تعترب سرية واعترب األسرار  ىتفاد الفرنسي املشرع أنامللاحظ و           
عندما اعترب  الفرنسي وهي النظرية اليت تبناها املشرع، طبيعتها هي حمل االلتزام بالسرية املصرفيةل

العميل البنك و ة بني قلقليلتزم بكتمانه حتقيقا  جمموعة من األسرار ىا بالضرورة يتلقنالبنك أمي
وقد جاء يف قرار  .من جهة أخرى يسعى لكتماهناللعميل للمصاحل املشروعة  ايةمن جهة ومح

السر الطيب يشمل ليس فقط كل ما يطلب املريض كتمانه بل   أن : "الفرنسيةالنقض حملكمة 
يض عدم إذاعتها، وليس مثة ضرورة كل ما هو سر بطبيعته، أي كل واقعة تقتضي مصلحة املر 

 .2" قد عهد بهأن يكون 

وبالتا ي املعلومات السرية هي يف األصل ذات طابع حمدد السيما من خلال األرقام           
 .اليت تتضمنها كرقم حساب العميل و مبلغ القرض املمنوح و آجال الوفاء اها و هكذا
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زم أن يكون العميل قد أفضى بالسر للبنك طالبا  لسر املصريف فلا يللأما بالنسبة          
يكون بطبيعته أو حبسب الظروف احمليطة به سرا ولو مل يطلب  إذ يعترب سرا كل أمر  ،كتمانه

ويكفي لقيام اجلرمية أن يكون السر قد وصل إىل علم البنك مباغتة مع اشرتاط  ،كتمانه صراحة
بل ح ى ولو كان السر الوظيفة أو مبناسبتها  أوأن تكون املعرفة مكتسبة بسبب ممارسة املهنة 

 .  1جمهوال من صاحبه

املوضوعي دون املبدأ اإلحصائي يف حتديده املبدأ اتبع المصري المشرع           
وذلك لصعوبة حصر مجيع الوقائع والعمليات  للموضوعات اليت تشملها السرية املصرفية

الدول اليت هلا السبق يف هذا املضمار مقل القوانني و  ليهعما استقرت  يف حماولة ملواكبة املصرفية،
 .سويسرا ولبنان

الذي ترك للفقه و القضاء مهمة حتديد األسرار خلاف التشريع الفرنسي  ىعل و         
( 7559لسنة  22رقم  نوناق)ينظم هذا االلتزام  اخاص اقانوناملسرع املصري أفرد بطبيعتها، 

يف الفقه املصري حول مدى اعتبار البنك معين بنص املادة  وقضى بذلك على اخللاف الدائر
على أن تكون ": 32حيث جاء يف الفقرة األوىل من املادة  ،املصري قوباتعال نونامن ق 954

حسابات العملاء وودائعهم وأماناهتم وخزائنهم يف البنوك وكذلك املعاملات املتعلقة اها سرية 
اخلزائن والودائع واألمانات العادية بكافة أنواعها، احلسابات  :ل هذه املعلوماتيومن قب

 . احلسابات والودائع الرقمية واحلديدية 

وضات اليت تتم يف البنك أو طلبات اويضيف بعض الفقهاء إىل هذه املعلومات املف          
 لسنة 22مل يرد بشأنه نص صريح يف القانون رقم العملاء اليت مل يوافق عليها البنك واليت 

يف  4309سبتمرب  49وهو ما مل يغفله قانون سرية املصارف اللبناين الصادر يف  ،7559
 .مادته القانية حيث اعترب أمساء العملاء من األسرار اليت ال جيوز اإلفصاح عنها

                                                           
:انظر -

1
  

PARTSCH )P-E  ( , Gazette du palais, op cit, p 1687. 

 



 

53 

من قانون النقد والقرض  442و املادة  70اكتفت املواد  فقد التشريع الجزائريما أ          
على مبدأ االلتزام بالسر املهين دون حتديد املعلومات املشمولة بالسرية،  بالنص44/ 59رقم 

 954حيث ختضع املادة املصرفيني للسر املهين حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف املادة 
افشوا بصورة مباشرة أو غري مباشرة وقائع أو  إذامن قانون العقوبات كازاء مقرر لإلفشاء 

نظرية عامة  إىلعلى الرغم من عدم تبين املشرع و .1ها يف إطار عهدهتممعلومات اطلعوا علي
اقتصاره يف عديد املواد على حتديد األشخاص امللتزمني بواجب الكتمان دون و لألسرار املهنية 

 .حتديد ملضمون السر املصريف

ظهر لنا تبين املا ي يف اجلزائر يلقوانني املنظمة للعمل املصريف و بالتنقيب يف خمتلف ا          
ويف   بإحالتهاذلك ية اليت تبناها املشرع الفرنسي و هي نفس النظر املشرع نظرية األسرار بطبيعتها و 

ويف ذلك إشارة إىل عمومية السر املهين  العام املنظم لألسرار املهنية، نص املادة إىلكل مرة 
هنة سواء طلب الشخص  ليشمل كل ما علم به من أسرار بطبيعتها أثناء أو مبناسبة ممارسة امل

كتماهنا أو ال وسواء علم اها املودع أو مل يعلم اها مما سيستنتاها املهين عن طريق اخلربة الفنية 
 .مقلا

أن  2النص على السر املصريف حيث جاء يف قانون بورصة القيم املنقولةبذلك وينطبق           
وأعواهنا خيص الوقائع واألعمال  البورصةتلتزم به جلنة تنظيم ومراقبة عمليات  ذيال املهينالسر 

لة لك حسب الشروط وحتت طائذوظيفتهم و  ممارستهم ماملعلومات اليت اطلعوا عليها حبكو 
 . قانون العقوباتالعقوبات املنصوص عليها يف 

ممارسته ملهنته، فالفعل  جفالبنك غري ملزم بالسر املصريف عن الوقائع اليت عرفها خار          
فالبنك الذي يعلم  يرتبط بأية رابطة مع هذه املهنة ال يدخل يف إطار السرية املصرفية،الذي ال 
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خلال عمله مع الغري بأن عميلا له يشرع يف االستفادة من هذا العميل، ميكنه أن يبلغ عن 
 .1هذه املعلومات إىل شخص آخر دون انتهاك قواعد السر املصريف

فدولة سويسرا من الدول القلائل  التشريع السويسرين باحلديث عوليس آخرا و  أخريا         
اليت حتمي السر املصريف بواسطة تشريع خاص وأيضا طبيعة السر املصريف الذي حتميه فهو سر 
شبه مطلق ح ى يف مواجهة السلطات القضائية وبالتا ي خيتلف يف هذا القانون السر املصريف 

ر املصريف ليشمل كل ، فيمتد السثارهعن سر املهنة من حيث موضوعه وأيضا من حيث آ
 .احلساب املرقموتلك املغفلة و  األجنيبكل احلسابات املعروفة بالنقد نشاط البنك و 

يشمل موضوع االلتزام مبوجب قانون سرية املصارف القانون اللبناين  إىلووصوال            
كما يستتبع ،  ع املرقمة أيضاحسابات الودائع االمسية و إمنا الودائ تتناول ليس فقط 4309لسنة 
ما يعادهلا من موجودات بأنواعها من مستندات و مجيع األموال أي كافة النقديات و ذلك 

 2 .سندات جتارية و بوالص شحن وكفاالت باإلضافة إىل املعادن القمينة وغريها

 

ل الوقائع هلم وكاهتم وأرقام أمو وحساباوعليه تشمل السرية املصرفية أمساء الزبائن          
ويعد أي كشف ألي من  ،العمليات الناجتة عن علاقات األعمال اليت يقيموهنا مع املصرفو 

دون وح ى املساعي األولية وجمرد االتصال  ،هذه العناصر مهما قلت أمهيته خرقا ملوجب السرية
 العقد يكون مشموال بضمان السرية إذ أن ذلك االتصال يولد الققة اليت تستوجب يف انعقاد

 .حد ذاهتا احلماية عرفيا

 

 

                                                           
1

 .040_ 045ص  المرجع السابق،، (جياللي)مانيو ، أنظر أيضا 517، المرجع السابق، ص (أحمد)كامل سالمة : انظر -
2
 .01، ص 5115لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، السرية المصرفي ، ، (سمير) فرنان بالي: انظر - 



 

55 

األشخاص فيتعلق ب النطاق الشخصي لاللتزام بالسر المصرفيأما عن :ثانيا          
تعدد بعض التشريعات اليت تنص  ففي حني هين عموما يف التشريعات املقارنة،امللزمون بالسر امل

دا حصريا اقدم تعدبذلك تنية الطوائف امللزمة حبفظ السر و على جرمية إفشاء األسرار امله
ألمناء على األسرار كاألطباء واجلراحون والصيادلة وأعضاء املهن القانونية كاحملامني ووكلاء ل

و أحبسب الوظيفة  أخرىملهن يفسح اجملال فعدد من التشريعات  أما ،وموثقي العقود ىالدعاو 
 .و القساوسةأاملهنة اليت يتقلدها الشخص لتشمل ح ى كهنة االعرتاف 

 922بنص املادة الفرنسي كالتشريع هذا احلصر نصت عليه جمموعة من التشريعات             
 945بنص املادة  واملشرع املصري 954قدمي واملشرع اجلزائري بنص املادة قوبات العنون الاق

 .قانون العقوبات

تورد  تكتفي بإعطاء خاصية عامة تدل على هؤالء األمناء وقدفبعض التشريعات  ماأ          
هذه التشريعات مجيع حبيث تلزم  ،األشخاص على سبيل املقال ال احلصرو  الطوائفبعض 

اليت سرار حفظ األائفهم الدائمة أو املؤقتة على وظأو مهنتهم أو األمناء مبوجب حرفتهم 
  أودعت إليهم

يد املصرفية ألصل تقوم على العادات املصرفية والتقالاومبا أن السرية املصرفية حبسب           
تبين املصرف كأمني بالضرورة يلتزم إىل بفرنسا القضاء لاف يف الفقه و اخل انتهىفقد  لراسخةا

تزام سليب وهو ال ،إخضاعه للنصوص القانونية املوجبة لهو  ظة على األسرار املودعة لهباحملاف
 .1وقائع معينة ذكرتنع عن عمل معني هو اإلفصاح أو اإلخبار عن أن مي ضاهمقت

قوم بتحديد األشخاص نلتزام بالسر املصريف يقتضي أن للاوحتديد النطاق الشخصي            
  :املعنيون بالسر املصريف ومها املصرف والعميل
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مبوجب التنظيم لواجب االلتزام بالسر املصريف ختضع فهي  و المصارفأ البنوك أما          
وينار عن املعاملات املالية األخرى، صريف و لقوانني املنظمة للعمل املبعض ااخلاص بالبنوك و 

خمالفة مستخدميها هلذا االلتزام حتريك مسؤوليتها املدنية وفق أحكام املسؤولية العقدية أو 
 .التأديبيةوح ى املسؤولية اجلنائية و  التقصريية اليت تعتمد على خطأ التابع

م اعنوي من القانون العكل شخص مهو  أو البنك حبسب تعريف الفقه واملصرف           
يتمتع باالستقلال املا ي وهو يعترب تاجرا يف علاقته مع الغري وجيري عملياته وينظم حساباته 

املصريف كما أنه ال خيضع لقواعد اإلدارة والعرف التااري و  ية واملصرفية،وفقا للقواعد التاار 
  . 1اليت ختضع هلا مؤسسات القطاع العام ةقابالر  ووتسيري األعمال 

النقدية وتقدم خدمات و  فاملصرف إذا هو وحدة خدمية ختتص باخلدمات املالية         
حيث يتلقى منها  وتربز املهمة األهم للمصرف كوسيط بني فئات من الناس ،2متنوعة لعملائها

 داألموال بشكل ودائع أو قروض وفئة أخرى يسلفها تلك األموال بقدر حاجتها مع االعتدا
ب يف  وجي أعمال أخرى جيين من ورائها األرباح،باملصرف  يقومكما ،ها لهاليت تقدمبالضمانات 

كل حال أن يقوم املصرف بتلك األعمال بامسه وحلسابه اخلاص ال باسم وحساب الغري وإال 
 .ؤسسة املصرفيةاملانتفى شرط أساسي من شروط قيام 

حيث عرف  ،ية إال من خلال وظيفتهاالتشريع اجلزائري مل يعرف البنك واملؤسسة املال         
 92إىل  99البنك بأنه املؤسسة املخولة له دون سواها للقيام جبميع العمليات املبينة يف املواد 

رجوع إىل هذه املواد جند أن هذه المهنية واعتيادية، وب ةبصف 45-53من قانون النقد والقرض 
باإلضافة إىل وضع وسائل الدفع  لقروضالعمليات حمصورة يف تلقي الودائع من اجلمهور ومنح ا

  .حتت تصرف اجلمهور وإدارهتا

                                                           
1

 .04، ص5552 منشورات الحلبي الحقوقية، المد و الجزر بين السرية المصرفية و تبييض األموال، لبنان، ،(هيام )الجرد : انظر -
2

ألدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات العاملة في الجزائر شروط الحصول على اعتماد لتشكيل المتعلق بالحد ا 95/50حدد القانون رقم  -
 . فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية قامةإالبنوك والمؤسسات المالية وشروط 
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فهي اليت ال ميكنها تلقي األموال من العموم وال إدارة وسائل الدفع  املؤسسة املاليةأما           
وبذلك يكون  ،القيام بسائر العمليات األخرى أو وضعها حتت تصرف زبائنها أو بإمكاهنا

خاصة بعد الذي اعترب البنك أمينا بالضرورة  الفرنسيهنج املشرع  ىار علاملشرع اجلزائري قد س
واليت نظمت مهنة بفرنسا  4314يونيو  41 و 49بتشريعات  صدور التشريعات املسماة

حيث ألزم كل  و مقله القانون السويسري واملصري، الصرافة ونشاط وحقوق أولئك املرتبطني اها
سرية املصرفية دون متييز بني البنوك الوطنية واألجنبية ما عدا منهما البنوك بوجه عام ملوجب ال

البنك املركزي الذي ال يؤدي خدمات عامة للامهور و تنحصر وظيفته يف فرض السياسة 
  .1النقدية و املالية العامة يف الدولة وضمان احرتامها 

اء األسرار اخلاصة بإفشاجلزائري العقوبات من قانون  954خضع نص املادة أ         
ة الدائمة على مجيع األشخاص املؤمتنني حبكم الواقع أو املهنة أو الوظيفالعقوبات الواردة فيها 
يتوجب فيها القانون عليهم اها إليهم وأفشوها يف غري احلاالت اليت  د يأو املؤقتة على أسرار أ

ديد من هم النقد لتحمن قانون القرض و  442وجاءت املادة  ،إفشائها ويصرح هلم بذلك
 :  إضافة إىل البنك حيث حصرهتم يفاملهنيون امللزمون بكتمان السر املصريف

وكل حمافظ حسابات، كل شخص يشارك أو شارك بأية طريقة  كل عضو يف جملس إدارة،  -"
 . ؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميهاكانت يف تسيري بنك أو م

املؤسسات املالية وفقا للشروط  نوك أويف رقابة البو يشارك كل شخص يشارك أ          
 ".نصوص عليها يف مواد هذا القانونامل

ببورصة القيم  املتعلق 45/ 39من املرسوم التشريعي رقم  99نصت املادة  لككذ         
القرض ة وللانة املصرفية وجملس النقد و مراقبة عمليات البورصلة أنه يرخص للانة تنظيم و املنقو 

 . نة من اللانتني أو اجمللس مهمتهعلومات اللازمة ألداء كل جلبتبادل تبليغ امل

                                                           
.02-01، المرجع السابق، ص (سمير)فرنان بالي: انظر -
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من ذات املرسوم على التزام الوسطاء يف عمليات البورصة من  47 وكذا نصت املادة        
وتعترب  ومأموري حساباهتم بالسر املهين،خلال القائمني بإدارهتم ومسرييهم ومديريهم وأعواهنم 

 .أحد هؤالء الوسطاءاملالية  البنوك واملؤسسات

 ،السر املصريف بكتمان ني امللزمنيوبعد هذا العرض ألهم النصوص اليت ضمت املهني         
ومات عن العملاء بعمد أنه يقع على البنك واجب قانوين بعدم إفشاء املعل ىلص إلميكن أن خن
الوظيفية كما يرتتب ذات االلتزام على موظفي البنك بغض النظر عن درجتهم  أو إمهال،

،  املسئولنياالئتمان وغريهم من كبار  ومسؤو يمديري البنك  إىلصرف هذا االلتزام نفي .وأمهيتها
 .1ببعض اإلجراءات الروتينية للبنك االلتزام ح ى على املندوبني الذين يتولون القيام يسريكما 

من موظفي االلتزام بالسر عل بعض األشخاص الذين وإن مل يكونوا  يكما يسر           
س إدارة البنك، البنك إال أهنم يعلمون أو يطلعون أسرار عملاء حبكم مراكزهم مقل أعضاء جمل

القضاة  املستشارون املاليون للبنك، املستشارون القانونيون، احملامون، و احلسابات،ضمفو 
ئنه باواخلرباء الذين يطلعون على بعض العمليات املصرفية بسبب عرض املنازعات بني البنك وز 

 .عليهم

وأن  ،يتضح مما سبق أن مجيع التشريعات جتمع على ضرورة كتمان السر املصريفكما          
درجاهتم  بنييز متيملني واملستخدمني يف القطاع املصريف دون اهذا االلتزام مفروض على كل الع

 الدرجات دىنأالعليا أم كانوا يف الوظيفية هم سواء كانوا يف الدرجات ئالوظيفية أو عملا
ومبناسبة أدائه لعمله من الذي يتمكن أثناء  2الوظيفية وبالتا ي تقع اجلرمية من ساعي البنك

 .اإلطلاع على معلومات معينة على الرغم من أنه غري خمتص باإلطلاع على هذه املعلومات 

بعدم كشف أسراره من عدمها فيمكن  العميل أو الزبونلة التزام أما عن مسأ          
  :فسريها كاآليتت

                                                           
 .109، ص 5500دار الجامعة الجديدة،  ،اإلسكندرية، باإلرهابو عالقته  األموالغسل  ،(ليندا)بن طالب : انظر - 1
2

 .25-20،الحماية الجنائية لسرية الحسابات البنكية في القانون المصري، دار النهضة العربية،  ص (محمود)كبيش : انظر -
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هو الذي سبق له التعامل مع املصرف بصفة متكررة نه أعلى الزبون الفقه  يعرف           
، يف حني جاء يف 1لدرجة االطمئنان ويستقىن من هذا املفهوم من تعامل معه بصفة عابرة

ملية كل من يتصل باملصرف اتصاال مباشرا ولو لع"تعريف الزبون وفقا للقضاء اللبناين بأنه 
واحدة ولو مل خيرت هو املصرف بالذات يعترب زبونا يقتضي كتمان العمليات املصرفية اليت يقوم 

ومقال ذلك من يتقدم للمصرف لصرف حتويل رف مبعيار اللاوء الغري اإلرادي ، وهذا ما يع"اها
ار هذا مبلغ مودع من املال أو اعتماد مفتوح له من قبل الغري، ألنه يعترب أنه قبل ضمنا اختي

  .2املصرف

ولقد عرفت العديد من التشريعات، الزبون بأنه شخص لديه حساب مع املصرف أو           
الشخص الذي وافق املصرف عل حتصيل حقوقه لصاحله ويشمل ذلك األشخاص الطبيعيني 

اليت يلتزم اها البنك  ة،القانون السويسري حبظر خرق السري ، ففي حني اكتفى3واملعنويني
وردت عبارة عملاء البنوك  دون ذكر للعميل يف النص القانوينب القانون أو السر املهين مبوج

يف مواضع عدة من القانون املصري وهي مرادفة لعبارة زبون املصرف دون حتديد ملضمون هذه 
هة كل العملاء املصريني االلتزام يف مواج ييسر " 7559لسنة  22العبارة يف القانون رقم 

 ."من القانون السالف الذكر 32حد سواء حبسب نص املادة  األجانب علىو 

 االعموم فقد جرى إطلاق اسم الزبون أو العميل على كل شخص كان طبيعيعلى و            
ويعترب  إىل خدماته، أيات مصرفية معه ويلاوالذي يتصل باملصرف ويقوم بعمل اأو اعتباري

 .                     املقرر أصلا ملصلحته يعترب املستفيد من الكتمانالطرف القاين للالتزام بالسرية املصرفية بل 

املشرع اجلزائري استعمل لفظ الزبون للداللة على العميل املتعامل معه عل عكس            
   باقي التشريعات العربية األخرى اليت استعملت لفظ العميل كالتشريع األردين والسوري واملصري

واملتعلق بالوقاية من تبييض األموال  54-50من القانون رقم  2ي أقرته املادة وهو املصطلح الذ
جيب على البنوك "حيث نصت املادة املعدل و املتمم  ومكافحتهماومتويل اإلرهاب 

                                                           
1

 .576، ص المرجع السابق ،(إلياس)ناصيف  : انظر-
2

 209، المرجع السابق، ص (مصطفى)طاهر : انظر -
3

 .17، المرجع السابق، ص  (هيام)الجرد : انظر -
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ان زبائنها قبل فتح حساب أو دفرت و أن تتأكد من هوية وعن األخرىاملؤسسات املالية املشااهة و 
لا ، ف"صندوق أو ربط أي علاقة عمل أخرى االت أو تأجريحفظ سندات أو قيم أو إيص

يلتزم املصرف باحملافظة على أسرار  السائح الذي يتاه إىل املصرف من أجل صرف شيك 
 .1الشخص لك أن يقبل املصرف ما اجتهت إليه إرادةذسياحي فقط بل يلتزم علاوة عن 

أن العمليات املصرفية تشمل نقد الالقرض و من قانون  99وقد جاء يف نص املادة            
لتمييز بني ليف إشارة  ،ضع وسائل الدفع حتت تصرف الزبائنتلقي األموال من اجلمهور وو 

الزبون واجلمهور، فالزبون خيضع للعلاقة العقدية أما اجلمهور فقد تكون معاملاته عرضية  
من النظام  59جند أن املادة ، ويف نفس اإلطار كاالستفسار عن العمليات البنكية

احملدد للقواعد العامة املتعلقة بشروط البنوك املطابقة على العمليات املصرفية بني  31/492رقم
الزبائن واجلمهور يف اللفظ، وألزمت البنوك واملؤسسات املالية أن تبلغ لزبائنها واجلمهور 

 .بالشروط اليت تطبقها عل العمليات اليت تقوم اها

 

 الثانيةفقرة ال

 يةزمني لاللتزام بالسرية المصرفالنطاق ال

 

االلتزام بالسر املصريف التزام سليب مبقتضاه ميتنع البنك عن إفشاء أي من املعومات أو           
ولو انتهت العلاقة بني  املصرفية ح ى الوقائع اليت تتعلق بعميله، وتستمر احملافظة عل السرية 

من  7559لسنة  22من القانون رقم 32املادة ) سبب من األسباب أليالعميل والبنك 
حيث قررت معظم التشريعات  ،(من قانون الصرافة السويسري 92/9واملادة  ،القانون املصري

                                                           
1
        مجلة المفكر، العدد  األموال،مكافحة جريمة تبييض  ىواقع السرية المصرفية في الجزائر وتأثيره عل، (إدريس) ياخوية: انظر- 

 .101جامعة بسكرة كلية الحقوق ص، 5500نوفمبر  ،عالساب                    
2

 .0992لعام  45د الجريدة الرسمية العد -
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العلاقة القانونية بينه وبني العميل سواء انتهت  انتهاءاستمرار التزام البنك بالسرية ح ى بعد 
من أجلها، وكذلك إذا هذه العلاقة أوجدت نقضاء املدة أو بإمتام املعاملة البنكية اليت إالعلاقة ب

 ىأو باتفاقهما معا عل ،انتهت هذه العلاقة قبل ذلك سواء باإلرادة املنفردة للبنك أو العميل
 .إهنائها أو كان االنتهاء راجعا لسبب أجنيب

جها البنوك من أجل استمرارية امحاية الققة اليت حتت هويف الغالب ذلك  سببو           
إفشاء  مولعل هذا ما جعل معظم التشريعات جتعل هذا االلتزام مؤبدا بعد ،وازدهارهاا هلأعما

  .أسرار حسابات العملاء ابتداء من فتح احلساب أو بداية التعامل إىل األبد

من القانون املصري،  32لذي تضمنته املادة ل مماثلاحكما  الفرنسيمل يتضمن املشرع          
ضي بضرورة االلتزام بالسر املصريف ح ى بعد انتهاء العلاقة العقدية بني إال أن الرأي الراجح يق

وهذا ما ينطبق أيضا  ،1البنك والعميل ولو كانت هذه املعلومات قد مضت عليها فرتة طويلة
بصراحة إىل  حيث ليس فيه نص يشري4309ادر سنة على قانون سرية املصارف اللبناين الص

 .ذلك

إفشاء السر املصريف معاقبا عليه بعد انتهاء العلاقة بني البنك والعميل، وبالتا ي يظل           
زمنيا  يستمرر بعدم اإلفشاء حلظألن ا 2انتهاء خدمة املوظف داخل البنكبعد وح ى  أيضا 

 .يف املستقبل بغض النظر عن استمرار العلاقة أو انتهائهامجيع وقائع اإلفشاء اليت حتدث  ىعل
صد التشريع يف محاية السرية وبقائها طي الكتمان محاية للمصلحة اومقيتفق مع روح ما هذا 

كرنا سالفا ذ بالكتمان هو التزام بامتناع كما كما أن االلتزام   ،العامة واخلاصة على السواء
 .امللتزم به أي نفقة وال يفوت عليه أي كسب يكلفوبالتا ي ال 

 

 

                                                           
1
 004ص  ،السابقالمرجع  ،(محمد)عبد الحي إبراهيم  :انظر - 
2

 .500المرجع السابق، ص  ،(سعيد)عبد اللطيف حسن :ا نظر -
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 الثاني مبحثال

 حدود االلتزام بالسر المصرفي

 

 ،املاتهوفره القوانني املختلفة من محاية ملعتا مد السر املصريف سنده وأصالته فيجي          
املصريف  تنظيم السر املصريف وتعمل على استقرار العمل حيث تعمد هذه القوانني إىل

 البنوك نيانو ، وتوعدت أيضا هذه القنيطبيعيني أو معنوي اواملتعاملني معه سواء كانوا أشخاص
ني عليها كل خرق ألحكام السر املصريف جبزاءات ختتلف باختلاف القانون املطبق، والعامل

 من املسؤولية هياملصريف خصوصا أنواع إلخلال بااللتزام بالسر املهين و عن ا أذلك أنه تنش
  .املسؤولية املدنية وح ى املسؤولية التأديبيةاملسؤولية اجلزائية و 

عامة، فالعمليات حل خاصة و سرية قد يتعارض مع مصاغري أن االحتااج اهذه ال          
املصرفية و اليت تتأسس على علاقة طردية بني العميل و البنك تستوجب على هذا األخري عدم 

لكن البنك قد ، املصريف الكشف عن أسراره و احلفاظ عليها باعتبارها مبعث الققة يف اجلهاز
عض األسرار جلهات معينة تقتضيها يكون ملزما حفاظا على مصاحل أخرى بالكشف عن ب

اخلية مصلحة العميل، مصلحة القضاء أو ح ى مصلحة املصرف ذاته إذا تعلق األمر بالرقابة الد
 .عمل بنك اجلزائر يف مواجهة خماطر متنوعةومتكني عمل بعض األجهزة و 

ددة جل كل ذلك أجازت التشريعات املختلفة اخلروج عن املبدأ يف حاالت حمأمن           
    .  أن ترفع املسؤولية القانونية عن البنك م ى توافر االستقناء ومعينة على سبيل االستقناء على

احلماية اجلزائية للسر املصريف بوجه اخلصوص حيث  لىيف هذه الدراسة ع ركزناو           
 مث( لب األولاملط) إفشاء األسرار البنكيةاليت تشرتط قيام جرمية اجلزائية و  املسؤوليةسنتعرض 

االلتزام وهي حاالت قررها القانون جيب أو جيوز فيها  ىستقناءات الواردة علللانتعرض س
 .(املطلب القاين)حقق اجلرمية أو ما يعرف بأسباب اإلباحة تاإلفشاء دون أن ت
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 األول طلبالم

 االلتزام بالسرية المصرفيةبالناتجة عن اإلخالل الجزائية المسؤولية 

  

رتتب على اإلخلال مبوجب السرية املصرفية قيام جرمية إفشاء األسرار اجلرمية املعاقب ي         
اليت حددت اإلطار العام للارمية  وفقا للقواعد العامةمن قانون العقوبات  110عليها يف املادة 

، ولكن تفصل يف مدى اعتبار البنك و موظفيه مسئولني مسؤولية جزائية عن اجلرمية أندون 
و سريا على هنج القوانني املقارنة و توقيع العقوبة على اجلاين يشرتط القانون وم اجلرمية و ح ى تق

توفر صفة األمني بالضرورة باعتبار البنك أمينا بالضرورة ووجوب إفشاء ما اتفق عليه الفقه، 
وأركان ( ولالفرع األ)فيما يلي بيان شروط قيام املسؤولية و  .األسرار أثناء و مبناسبة ممارسة املهنة

 (.الفرع القاين) بيان اجلزاءات املرتتبة عليهاو  اجلرمية

 

 الفرع األول

 عن إفشاء األسرار المصرفية  شروط قيام المسؤولية الجزائية

 

 ينظم املشرع اجلزائري جرمية إفشاء السر املصريف يف قوانني خاصة على عكس بعض مل         
ء األسرار املهنية يف وإمنا أخضعها للنص العام اجملرم إلفشا ،اصة منها القانون املصرياخلالقوانني 

ق النص بانطمدى احول  نيقور اخللاف يف الفقه املقار و  قوبات،عنون الاق 957و 954املواد
السر البنكي وبالتا ي هل يشمل هذا النص العام باحلماية سرية  ىالعام اجملرم إلفشاء األسرار عل

 ؟احلسابات البنكية 
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 أوال مدىمعرفة األركان العامة للارمية يف النظر يف معرض لذا كان من الضروري           
ة للتعرف نالبنك أمينا بالضرورة مقارنة بالنصوص اخلاصة املعتمدة يف بعض الدول املقار  اعتبار

الفقرة ) غياب نص خاصأهم خصائص التارمي مع دراسة منحى املشرع اجلزائري يف ظل  ىعل
 (.الفقرة القانية) احلسابات البنكية و املعلومات حمل احلمايةث عن ماهية البحمث (األوىل

 

 األولى فقرةال

 البنوك من األمناء على األسرار مدى اعتبار

 

كتسب االلتزام بالسرية املصرفية قوته القانونية بتقرير جمموع اجلزاءات اليت تقرتن به ي          
هلذا  ،جلزاء من اآلليات الفعالة لتوفري هذه احلمايةيعترب اتوقع على من خيالف مضموهنا، و و 

بنص  املشرع اجلزائري معاقبة مرتكيب هذه اجلرائم على غرارعكفت التشريعات املقارنة على 
و قدمي  قانون العقوبات 922يف املواد  الفرنسيالتشريع و  من قانون العقوبات 954املادة 
 . 1من القانون املصري 945املادة اجلديد و قانون العقوبات من  49/ 799املادة 

ني من مل يبو  ،إفشاء األسرار املهنيةف تعريفا دقيقا جرمية ر يعاملشرع اجلزائري فلم  أما            
اكتفى بذكر بعض املهن وأعقب ذلك بعبارة عامة تفيد أن النص هم األمناء على األسرار و 

كذلك   .هنة أو الوظيفة الدائمة أو املؤقتةينطبق على كل األشخاص املؤمتنني حبكم الواقع أو امل
 الستخلاصلقضاء لتاركا بذلك اجملال  ،ئهاملشرع مل حيدد مدلول السر الذي يعاقب على إفشا

ديد لتحأن تتسم باجيب  ئيةجلنااخلافا ملا هو متعارف عليه يف كون القاعدة  عناصر اجلرمية،

                                                           
1

جريمة إفشاء األسرار حسب األستاذ الدكتور محمود نجيب حسني بأنها الكشف عن واقعة لها صفة السر صادر ممن علم بها تعرف  -
 "قترن بقصد جنائيبمقتضى مهنته وم

 .05، ص 0996الحماية الجنائية لسرية الحسابات البنكية في القانون المصرفي، دار النهضة العربية  ،(محمود)ش بيك :أنظر



 

65 

يف كقري من  بعض إىل طبيعة اجلرمية والوضوح، بالرغم من أن عدم التحديد قد يعود حسب ال
 .1إىل عيب يف التشريع األحيان

كون من األمناء يسر املهنة تشرتط صفة خاصة يف الفاعل وهي أن وجرمية إفشاء            
ل حول مدى كون البنك من األشخاص الذين يلتزمون حبفظ ءتسانعلى األسرار، لذلك 

  ؟ألسرار وفقا لنص املادة املشار إليهاا

ر املهنية اشرتط الفقه والقضاء يف القانون املقارن ونظرا ألمهية احلماية اجلنائية لألسرا          
األول ضرورة وجود احتكار قانوين أو احتكار فعلي  :لتطبيق النص التارميي توافر شرطني

ل تنظيم معني القاين أن يتم ذلك من خلاعامة و  ةمكلفا خبدم باشرهلنشاط معني جيعل من 
 . التقاليدملهنة أو العادات و 

باعتبار أن  920البنوك من نطاق تطبيق املادة  الفرنسي 2الفقه والقضاء استبعد          
لكن الفقه والقضاء عاد وأحلق البنوك باألشخاص ، البنك مل يكن خيضع ألي تنظيم رمسي

فحسم األمر  4331 ، وقد جاء قانون العقوبات الفرنسي اجلديد لسنةامللزمني بالسر املصريف
لتقرير االلتزام ذي الطبيعة اجلنائية بالسر املهين على أي شخص من  49 -779بإفراد املادة 

أولئك األشخاص الذين يكونون من األمناء على األسرار إما بسبب احلرفة أو املهنة أو حبسب 
ص بعينهم الوظيفة أو العمل املؤقت، وجاءت عبارة النص عامة ومطلقة دون قصر على أشخا

أو أرباب مهن معينة ومن مث ينطبق هذا النص دون أدىن شك على موظفي البنوك أيا كان 
 .3نوعها عامة أم خاصة

اعتبارهم من األمناء بالعاملني فيه نائية للبنك و جلاملسؤولية اقر أفقد  املصري املشرعأما           
أن مهنة البنوك تعد من املهن اليت  فلا شك ،قانون العقوبات 945سرار وفقا لنص املادة باأل

أمرا ال تفرتض الققة العامة واليت يضطر األشخاص إىل اللاوء إليها، فالتعامل مع البنوك أصبح 
                                                           

 .05، ص نفسهالمرجع ، (محمود)كبيش : انظر -1
2
 . 515، المرجع السابق، ص (سعيد)عبد اللطيف حسن : انظر - 

:انظر -
3
  

partsch )P-E(, Gazette du palais, op cit, p 1687. 



 

66 

صر قد أخضع ملمع العلم أن تنظيم سرية البنوك ويف فرتة الحقة  غىن عنه يف الوقت احلا ي،
 إقرار صريح باعتبار البنك من األمناء املناسبة له يفلقانون خاص ينظم املبدأ وحيدد العقوبات 

 .بالضرورة

ف اأض هجند أن، قانون العقوباتمن  954شرع اجلزائري وبالرجوع إىل نص املادة امل     
أشهر وغرامة من  ستة هذا الفعل وقررت عقوبة احلبس من شهر إىل ىة علنحوصف اجل
 يتالقرض والن قانون النقد و م 442أن املادة  دج، هذا باإلضافة إىل 455.555إىل  75.555

يفيد  قانون العقوباتل إىل اجلزاءات املقررة يف حييو الذي فرض واجب االلتزام بالسر املصريف ت
اعرتاف املشرع كون البنك أو العاملني فيه هم ممن يصدق عليهم وصف األمني ال حمالة ب

سالفة الذكر وهم  954يف صلب املادة صراحة بالضرورة إضافة إىل الفئات اليت جاء ذكرها 
دمي واليت مت تعديلها ق الفرنسي قانون العقوبات 922أعضاء اهليئة الطبية نقلا حرفيا عن املادة 

بسبب احلرفة أو املهنة أو حبسب ائتمن إلغاء هذه الفئات وإقرار مسؤولية جزائية لكل من  و 
 .و العمل املؤقتأ الوظيفة

عقوبات ( قانون العقوبات 954طبقا للمادة ) وتضاف إىل العقوبات األصلية          
املؤقت من ممارسة املهنة  عاملن دانة سيما منها،اإلاحلكم اها عند القضاء ب جيوز للقاضيتكميلية 

 .1سنوات وكذا نشر أو تعليق حكم اإلدانة 0ملدة ال تتااوز 

انون قاملتضمن تعديل  59/79من القانون  9مكرر 959وكرست املادة هذا           
 شرطمكرر  04يف املادة  ةقرر املو للشروط الشخص املعنوي وفقا  مسؤولية اجلزائري العقوبات

أن يوجد نص خاص يقضي و  أن ترتكب اجلرمية من طرف أجهزته أو ممقليه الشرعيني حلسابه
  .هتمبسائل

 

                                                           
1

 . قوباتعال انونالمعدل لق 5556-05-55المؤرخ في  51-56مكرر من األمر  07 06أنظر نص المواد  -
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أو ح ى  ويظهر من خلال القراءة السطحية لنص املادة أن مساءلة البنوك غري ممكنة          
عن فعل اإلفشاء الذي يرتكبه مستخدموها إذ مل يأيت ذكرهم صراحة يف املؤسسات املالية 

لدى تعداد  45 -35لقانون  املتمماملعدل و  59/47من قانون النقد والقرض  442املادة 
أنه  إال .قانون العقوباتمن  954واردة يف نص املادة األشخاص اخلاضعني للعقوبات ال

ال ومتويل واملتعلق بالوقاية من تبييض األمو  54-50أحكام القانون رقم بالرجوع إىل 
مس اعرتاف املشرع باملسؤولية اجلزائية للبنوك واملؤسسات املالية يف نل ،اإلرهاب ومكافحتهما

مع  إفشاء السر املصريف املرخص اها،ت الذي يعد إحدى حاال ةجمال عدم اإلخطار بالشبه
 .السر يف غري حمله إفشاءعن اجلزائية ها تمسؤولي إىل 71املادة  يفإشارة صرحية 

املعنوية اخلاضعة أن األشخاص الطبيعية و ": يلي كما 71وقد جاء نص املادة       
قائما ويبقى هذا اإلعفاء  ،ولية إدارية أو مدنية أو جزائيةمسؤ إلخطار بالشبهة معفية من أية ل

للمتابعة أو انتهت املتابعات بقرارات باألوجه  وأية نتياة أىل إالتحقيقات ح ى ولو مل تؤدي 
ويستنتج من هذا النص أن البنوك واملؤسسات املالية ملزمة حبفظ السر  ،"التسريح أو الرباءة

 .املصريف، ما مل يرخص القانون بغري ذلك حتت طائلة املسائلة اجلزائية

ملايني دج  0مليون إىل أنه تعاقب املصارف بغرامة من  91/57فت املادة اوأض            
دون اإلخلال بعقوبات أشد عندما ال تلتزم تدابري الوقاية من تبييض األموال، ويعترب اإلخطار 

هذا األساس تعاقب املصارف عندما ال تفشي بأسرار العميل يف  وعلى. ة إحداهاالشبهب
املرخص اها،  م يف غري احلاالتعن اإلفشاء الذي يت هاإذن معاقبت األجدرحالة الشبهة فمن 

أما  ،71الواردة يف املادة نه يف احلالة األوىل يعاقب عليه بالعقوبات أيكون  االختلافو 
 . قانون العقوباتغري حمله فيبقى خاضعا ألحكام اإلفشاء يف 

املتضمن قانون املالية لسنة  44-57من قانون  445م املادة دعويف هذا اإلطار ت          
املعلومات  ىل خلية معاجلةإشكوكها ب  يضي بإعفاء كل هيئة تدإذ تق رض،الفهذا  7559



 

68 

، و عليه تطبق على املصارف العقوبات املقررة مدنية أو مهنية جزائية، سؤوليةماملالية من كل 
 .7559مكرر من قانون العقوبات املعدل لسنة  42للشخص املعنوي الواردة يف نص املادة 

  

 الفقرة الثانية

 و المعلومات محل الحماية الحسابات البنكية

 

هل تعترب احلسابات البنكية استكماال للشروط الواجب توافرها لقيام اجلرمية          
قانون من  954اليت تغطيها السرية وفقا لنص املادة قة اها من األمور علواملعلومات املت

  .؟زائرياجل العقوبات

مصري  قانون العقوبات 945واملادة  تقانون العقوبا 954جيب وفقا لنص املادة           
فلا  :قدمي أن تتوافر صفتان يف املعلومات ح ى تعترب سرا فرنسي قانون العقوبات 922واملادة 

ضي اها إليه، كما جيب فيفيمن سرية أو مما يفرتض الققة  بد أن تكون هذه املعلومة  بطبيعتها
يلزم من ناحية أن تكون املعلومة بطبيعتها ف .أو املهنةأن يتم العلم اها أثناء مباشرة الوظيفة 

هو   السرأن  نرى  أننا إالمل يتفق على تعريف موحد  1ن القانون و الفقهأو بالرغم من سرية 
لسمعة مودعه أو  كل ما يعرفه األمني أثناء أو مبناسبة وظيفته أو مهنته وكان يف إفشائه ضرر 

      .روف اليت حتيط بهلشخص أو لعائلة إما لطبيعته أو حبكم الظكرامته 

كن أن يشمل النص اجلنائي اجملرم إلفشاء األسرار إال الوقائع املودعة إىل أحد وال مي          
األشخاص الذين يشملهم االلتزام واليت تتسع قائمتهم، فلا يعترب سرا ما أودع لصديق أو قريب 

لغري على السر والشخص ولو طلب منه عدم إفشائها ذلك أن إفشاء سر املهنة هو إطلاع ا
وأن اإلفشاء يف جوهره نقل معلومات، أي أنه نوع من  (الصفة املهنية لألمني) الذي يتعلق به

                                                           
 .401ص، 0992 ،دار النهضة العربية، الطبعة الثالثةالقاهرة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص،  ،(محمد)نجيب حسني : انظر - 1
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األخبار وتتحدد عناصره بأمرين موضوعه أي السر والشخص الذي يتعلق به، أما جمرد الكشف 
الققة يف من عن واقعه جمردة فلا يعد إفشاء لسر ح ى ولو كانت هذه الواقعة مما يستوجب 

حيدد الشخص الذي تتصل به، إذ أن بيان الشخص شرط لتصور اجملين أن مها، إمنا جيب ليع
 .1، ولتحقق علة التارمي يف محاية مصلحة مشروعة لشخص ماهعلي

 ىاعتبارها من األسرار اليت يتوجب عل ىع الفقه علمأما عن احلسابات البنكية فيا          
 ،أو القوانني اخلاصة قانون العقوباتالعقوبات املنصوص عليها يف  البنك كتماهنا حتت طائلة

ويف ذلك يقول األستاذ الدكتور مجال الدين  ،يعترب من طائفة األمناء بالضرورةذلك أن البنك 
أن طبيعة عمليات البنوك والعلاقة بني البنك وعميله تقوم على ثقة العميل يف أن  "عوض

له املالية، وهي مسائل يعتربها العميل من اليه من تصرفاته وأحو ضي به إفيتكتم البنك على ما ي
شؤونه اخلاصة اليت ال جيب أن يعرفها الغري، سواء كان هذا تاجرا أو غري تاجر، ألن الطبيعي 
أن حيرص كل شخص على إخفاء مركزه املا ي عن غريه، سواء كان هذا الغري منافسا أو ح ى 

 .2فردا من أفراد عائلته

لوظيفتهم  أدائهمكما أن موظفي البنوك ال يطلعون على هذه املعلومات سوى حبكم          
تشمل السرية كل املعلومات املتعلقة باحلساب ابتداء من وجوده إىل اسم صاحبه ف ،البنكية

شيكات سواء املودعة أي معلومات متعلقة بال ورقمه ونوعه ووضعه دائنا أو مدينا، باإلضافة إىل
 اقرتضهاشمل السرية أيضا مواعيد استحقاق الديون اليت تو  و املسحوبة منه،يف احلساب أ

العميل من البنك وتقدميه طلبا بتأجيل الوفاء بالدين، وأية معلومات متعلقة باحلساب أيا كان 
 .3نوع هذا احلساب وأيا كانت هذه املعلومات
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 الثاني رعفال

 المقررة لها و الجزاءات المصرفية إفشاء األسرار جريمةأركان 

 

يشرتط لوقوع جرمية إفشاء السر املصريف ضرورة وجود أسرار خاصة بالعميل بداية            
من جرائم ذوي الصفة واليت تشرتط صفة ألن جرمية إفشاء األسرار ثانيا  ووجود األمني بالضرورة

 املوضوع الذي ا إىلنكون قد تعرضنالسابق وبذلك يف ه ناوهذا ما تناولمعينة يف مرتكب الفعل 
(  األمني بالضرورة) عل يف هذه اجلرميةاوالف( السر البنكي)ينصب عليه النشاط اإلجرامي 

، إضافة إىل ضرورة توافر دياملا ركنإىل ذلك أن يقع فعل اإلفشاء وهو ما يسمى بالويضاف 
 .الركن املعنوي

صور  أهمن ألالقانون، و  املصاحل اليت حيميها ن اجلرمية هي اعتداء على جمموعألو           
عقوبات تراوحت بني التشديد  جلرميةملرتكيب االقهر هو العقاب فقد رصدت التشريعات املقارنة 

ل اخرتنا ولبيان هذه املسائ .األهداف اليت تعتمدهاوالتخفيف حبسب نظام احلماية واألسس و 
اجلزاءات املقررة للارمية و ( الفقرة األوىل)الركن املادي والركن املعنوي : تقسيم الفرع إىل قسمني

 (.الفقرة القانية)

 

 الفقرة األولى

 الركن المادي و الركن المعنوي

هو إفشاء السر و الركن املادي أساسني مها  تقوم جرمية إفشاء السر املصريف على ركنني          
ق الذي سبالعام و  الركن الشرعي فهو بالتأكيد النص اجلنائي دون إغفالو ركن معنوي، 

 .احلديث عنه أثناء حتديد مسالك الدول اجتاه السرية املصرفية
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هو إجرامي بنشاط  يتحقق في جريمة إفشاء السر المصرفيالركن المادي : أوال          
أن يكون  فيستوي ويتخذ هذا اإلفشاء صورا وأشكاال متعددة، ويتم بوسائل خمتلفة،  ،اإلفشاء

   .1و ال يقعروع يف اجلرمية فإما أن يقع أأنه ال يتصور الش ىكليا أو جزئيا عل

أنه  "أما اإلفشاء كصورة للنشاط اإلجرامي يف اجلرمية فهو كما عرفه بعض الفقهاء           
الذي يتعلق به، وهذا يعين أن اإلفشاء يف جوهره نقل الشخص  ىسر وعلاطلاع الغري على ال

والشخص الذي ( السر)موضوعه: نبار وتتحدد عناصره بأمريإلخن امعلومات، وأنه نوع م
عن هذه الواقعة ال يعترب إفشاء، وإمنا جيب أن الكشف ولكن جمرد " :ويردفون بقوهلم "يتعلق به

إذ أن بيان الشخص شرط لتصور اجملين عليه يف هذه اجلرمية،  د الشخص الذي تتصل به،حيد
 .2"التارمي يف محاية مصلحة مشروعه لشخص ما ةوتتحقق عل

حيث أن اإلفشاء ال يتعلق مبصلحة الفرد فقط وإمنا  ،إن هذا التعريف مردود عليه          
العميل  السممل يتضمن إشارة ضا وبالتا ي جمرد إفشاء السر ولو جترميه كان ملصلحة اجملتمع أي

 .باملصلحة العامة يف االئتمانيضر فإن ذلك 

الذي ينتقل بالواقعة من حالة اخلفية الفعل أو العمل "ويعرف اإلفشاء أيضا على أنه           
إفشاء لواقعة معلنة أو معروفة وهو ما قضت به حمكمة النقض  لاهذا ف ىوعل "إىل حالة العلنية

 3 .4357ديسمرب  57يف حكم هلا بتاريخ  الفرنسية

وعلى العموم يتحقق إفشاء سر حسابات العميل أو ودائعه أو معاملاته وغري ذلك           
أو توصيلها بطريقة  احد أو نشرها يف الصحف أو اجمللاتو  لغري أو لشخصلعلان سواء باإل

وإفشائها، والغري هنا هو أي شخص ال  مباشرة أو غري مباشرة إىل الغري الذي توىل إعلاهنا
  .4بالسر والذي ينحصر فيهم نطاق العلم بالواقعة اليت توصف هذه الفئة من الناس ينتمي إىل
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الو ي أو ك  نفسه أو نائبه القانوين، السر إىل صاحب السر ىاجلرمية إذا أفض فلا تقع         
كانت   نو إىل وكيله العام أو إىل وكيله اخلاص إأقصيها، انالوصي بالنسبة لعدميي األهلية أو 

 .الوكالة تشمل احلساب أو تشمل الوكالة أيضا معرفة املعلومات اليت مت إطلاع الوكيل عليها

والسحب فقط فلا جيوز اإلفضاء للوكيل مبعلومات  اإليداعا اقتصرت الوكالة على فإذ         
 ة بالشيكات املودعة يف احلساب أومتعلقة باحلساب كوضع الرصيد أو املعلومات املتعلق

 .إذ أن الوكيل يعد من الغري يف خصوص هذه املعلومات املسحوبة منه،

امنهم إجيابيا جيوز لكل منهم اإلطلاع على مجيع أما يف احلسابات اجلماعية مع تض          
 نه وحده املفتوح له احلساب،أألن لكل منهم علاقة مباشرة مع البنك وك ما يتعلق باحلساب،

ن العميل اولكن ليس ألي منهم أن يطلع على املعاملات اخلاصة بشركائه يف احلساب، وإذا ك
وال جيوز للشركاء طلب  ئي،أو القضا ممقله القانوين ىالسر عل يشخصا اعتباريا فلا خيف

يف معىن املديرين الذين هلم أما مصفي الشركة فيدخل  املعلومات يف خصوص حسابات الشركة،
 .1احلق يف اإلطلاع على السر

أيا كانت  لنشاط اإلجرامي،لفيما عدا ذلك يعد اإلفضاء بالسر إىل الغري مكونا            
ما مل يكن هناك سبب يبيح اإلفضاء  دائنهأو ابنه أو صديقه أو كزوجته علاقته باألمني بالسر  

كذلك ال يتحقق اإلفشاء املكون هلذه اجلرمية إذا علم بالوقائع أشخاص تقتضي   .2بالسر
طبيعة عملهم العلم اهذه املعلومات، إذ يعدون من األمناء على السر كاإلفشاء الصادر من 

 . موظف البنك إىل زميله يف نفس البنك

بالكشف واألخبار أو اجلرمية فتتحقق  La divulgation  صور اإلفشاءما عن أ          
البوح بالسر أو نقله ولو إىل شخص واحد، هذا ما أكدته أحكام القضاء الفرنسي وأيده الفقه 

، ومن مث يستوي لكي يتحقق اإلفشاء أن من قانون العقوبات 922خبصوص تطبيق نص املادة 
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ونشره بني اجلمهور على نطاق عام ودون متييز مبا حيقق له الذيوع واالنتشار  تتم إذاعة السر
 .بني عدد غري حمدود من اجلمهور و لو مت الكشف عنه والبوح به لشخص واحد

ي تبعا لذلك أن يكون اإلفشاء صرحيا أو ضمنا إذا تضمن وقائع تسمح تو سيو       
نك معلومات متعلقة حبساب معني دون أن بالومقال ذلك أن يذكر موظف  ،للتوصل إىل السر

، أو أن يقوم موظف تهولكن ما ذكره من عبارات تقود بالضرورة إىل معرف هيصرح باسم صاحب
خاص آخرين معرفة ن ألشميكالبنك بذكر مقدار الرصيد أو حالة احلساب بصوت مرتفع حبيث 

اب بطريقة تسمح للغري أو يسلمه ورقة مدون عليها معلومات متعلقة باحلس هذه املعلومات،
 .وبالتا ي يتحدد اإلفشاء يف هذه احلالة بطريقة غري مباشرة 1باإلطلاع عليها

ن أك  ،وقد يتخذ اإلفشاء أيضا صورة من صور السلوك السليب أو جرائم االمتناع          
اها  املدون ةيشاهد موظف البنك شخصا حياول اإلطلاع عل البيانات واألوراق والدفاتر املصرفي

الرغم أن  على هنعميال  فلا حيول بينه وبني ذلك على الرغم من استطاعته أو أسرار العملاء،
أو اختاذ موقف معني من جانب امللتزم بالكتمان  (السكوت)ولكن جمرد الصمت ،هذا واجبه

نتياة  وإن أمكن أن يستخلص منه على سبيل التخصيص إزاء سؤال وجه إليه ال يعترب إفشاء،
 . 2أو معلومات حمظور إذاعتها، إذ أن هذا الصمت ال يناقض واجبا قانونيامعينة 

أن يقع بالكلام أو احلديث املباشر  فيستويوال يشرتط وقوع اإلفشاء بوسيلة معينة،           
رة أو عرب اهلاتف أو املذياع أو التلفزيون ضاس أو يف حماالنإىل الغري يف مواجهة شخص أو بني 

 .هورلظحالة ا خيرج من حالة اخلفية والكتمان إىلالسر تابة، طاملا أن أو أن يكون ك

شاء السر أن يسبب ضررا فأن يكون من شأن إأيضا يشرتط لقيام اجلرمية  ال           
ذلك أنه من املتفق عليه يف كل من مصر وفرنسا أن  ،خرآلصاحب السر أو ألي شخص 
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قط من جراء  ااجملين عليه ضرر  لحقيفتقوم ولو مل  ةتجرمية إفشاء سر املهنة جرمية مادية حب
 .1أملانيا وإيطاليا وسويسراكل من اإلفشاء، وجند على العكس من ذلك يف تشريعات  

ة متام اجلرمية بلحظة حدوث النتياة ذلك أن اجلرمية من اجلرائم الوقتية، ظتحقق حلتو            
ال يشرتط وقوع الضرر وبذلك ) ق الذكروإن كانت النتياة هي فقط نتياة قانونية كما سب

وتتعدد جرائم إفشاء السر بتعدد املرات اليت  ،(تحقق العلة من التارمي وهي محاية االئتمانت
فتكرار إفشاء السر يزيد  يبث فيها أو ينشر أو يذاع بالتوا ي أو بالتتابع ألشخاص خمتلفني،

ألنه يؤكده للمعلومة  ىدون تبليغه مرة أخر اإلملام به وسبق  إفشاؤه ال يرفع عنه صفته وال حيول 
 .2و يقبت الوقائع املشكوك فيها

 

جرمية إفشاء  نأبالرغم من و  ،سرارفي جريمة افشاء األ الركن المعنوي :ثانيا           
بعض القوانني تعاقب أيضا عل إفشاء السر املصريف  إال ان العمدية من اجلرائم املصرفية األسرار

شرتاط قصد خاص هو نية اإلضرار بصاحب ب بعض التشريعات األخرى إىل اوتذه باإلمهال،
 .املصلحة يف السر

شرتط توافر عنصري العلم بالتا ي يو جرمية إفشاء األسرار املصرفية من اجلرائم العمدية            
 ؤمتن م وأن يعلم أنهفيشرتط العلم بأن  للواقعة صفة السر  ،يسمى بالقصد العامهو ما و  ةرادواإل

مستودعا  هاألخرية اليت جتعل ذهه وظيفته، عن طريق مهنته أو مل تصل إىل علمه إال على أسرار 
                                     .عدم إفشائها محاية ملصلحة الفرد ومحاية لققة واالئتمان ىلألسرار بالضرورة فيحرص بذلك عل

عنصر اإلرادة وهو أن تتاه املشرع يشرتط عناصرها التام باجلرمية و وأيضا باإلضافة إىل العلم 
وأن يريد النتياة اليت ترتتب عليه  اإرادة املتهم إىل إفشاء السر بالشروط املنصوص عليها قانون

  .3وهي إذاعة األسرار للغري

                                                           
1

       .55، ص، المرجع السابق(محمد)كيبش : أيضا انظر.  601،المرجع السابق، ص  (محمد)نجيب حسني  : انظر-
2

 .104، المرجع السابق، ص  (سعيد) عبد اللطيف حسن: انظر -
3

 .255، المرجع السابق، ص  (حمدأ)كامل سالمة : انظر -



 

75 

 اإلفشاء نتياة خطأ متقل يف إمهال أو عدم مت اومن مث فإن هذه اجلرمية ال تقع إذ          
 ،إن حتققت عناصرها سؤولية املدنيةاملولكن ذلك ال حيول دون قيام  ،بل األمنيقمن  1احتياط

رصيده  ىإذا أخطأ موظف البنك أثناء إطلاع صاحب احلساب عل "تبعا لذلكوقد قضي 
كذلك ال تقع اجلرمية إذا  رمية،اجلقوم توكشفه له بطريقة مكنت الغري من معرفة احلساب فلا 

ات متعلقة باحلساب إىل العميل بصوت مرتفع مما مكن أشخاصا ذكر موظف البنك معلوم
 . "آخرين من معرفتها دون أي يقصد املوظف ذلك

 واملصري واجلزائري، الفرنسيأما بعض التشريعات املقارنة على عكس التشريع           
 ب/12 حيث تفرق املادة يز قيام اجلرمية عن طريق اإلمهال ومنها التشريع السويسريجتفإهنا 

األوىل : بني حالتني فرقت وصناديق التوفري،من القانون الفيدرا ي السويسري اخلاص بالبنوك 
قانية من خيالف االلتزام الو  زلة من خيالف االلتزام بالسر املصريف عن إمهال وقلة احرتااح

آالف 45وتقرر للحالة األوىل عقوبة الغرامة اليت ال تزيد على  بالسر املصريف عن قصد،
آالف فرنك أو  75قوبة تكون أشد وهي الغرامة اليت ال تزيد علىعأما القانية فإن ال فرنك،

  .2باحلبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر أو كلتا العقوبتني معا

ميز بني  4309سبتمرب  9 التشريع اللبناين يف قانون سرية املصارف الصادر يف          
قب اترتاوح بني ثلاثة أشهر وستة والشروع يف اجلرمية يع اجلرمية العمدية واليت رصد هلا عقوبة

 زبإمهال وعدم احرتاعليه بنفس العقوبة السابقة أما إذا كان إفشاء السر عن غري قصد أو 
 .فإنه ال يشكل جرمية مبعناها اجلنائي النتفاء عنصر القصد

أبرز القوانني اليت  سالف ذكرمها منالولعل القانون السويسري والقانون اللبناين           
وقد اشرتط األخري صراحة ضرورة توافر القصد اجلنائي أما  عاجلت االلتزام بالسر املصريف،

 . 3األول فقد فرق يف العقوبة بني حالة وجود القصد أو جمرد اإلمهال وعدم احليطة
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خللاف أثري ا يف جرمية إفشاء األسرار املصرفية فقد القصد اخلاصعن مسالة  أما          
هب ذوقد  أو ال،  حول ما إذا كانت هذه اجلرمية تستلزم قصدا خاصا هو نية اإلضرار

 الفرنسيةدا بأحكام من حمكمة النقض يالقصد اخلاص مؤ  البعض قدميا يف فرنسا إىل اشرتاط
لصاحب  قصد من التارمي محاية املصلحة اخلاصة إىل لزوم وجود نية اإلضرار ألن املشرع

قصد مع  عنهذا الرأي واعترب أن اجلاين مرتكب للارمية عن ضاء عدل ولكن الق ،سرال
أما نية اإلضرار فهي جمرد باعث يدفع الرتكاب اجلرمية  علمه أن هذا اإلفشاء جمرم قانونا،

  .القواعد العامة طبقا دون توافر القصد انتفاؤهوال حيول 

العقوبة من حيث التخفيف  يراعي البواعث عند تقديرقد  القاضيمع العلم أن           
 أمام أحد الدائنني أو إثبات أن العميل كما لو أراد الصرييف أن يدعم موقف  ،أو التشديد

كان ذلك سببا يف   ،علمه أنه بصدد إبرامها إىل وصلة قنه من عقد صفيلتمك ئلتمم رصيده
 .1ختفيف العقوبة

ااريا وبولونيا هنيا وسويسرا و إيطال جند نصوص قوانني أملانيا، ،خلاف ذلك ىوعل          
ضرار صد اإلصرحية خبصوص لزوم توافر قصد خاص إىل جانب القصد العام وهو ق

  .2شكوىبتباشر الدعوى اجلنائية إال إذا تقدم اجملين عليه ال ونتياة لذلك  بالعميل،

للعقاب على جرمية إفشاء  اخاص اقصد قوباتعال انونق 954 ةداملامل تشرتط           
وإمنا ذكرت املادة األطباء والصيادلة واجلراحون والقابلات ومجيع األشخاص  ،ألسرارا

اها إليهم  أد ياملؤمتنون حبكم الواقع أو املهنة أو الوظيفة الدائمة أو املؤقتة على أسرار 
اإلفشاء يف ضرر ملودع السر أو العميل، ذلك أن القواعد  بط أن يتسبااشرت  دون وأفشوها،
 نية وهو ما مل يذكره النص اجلنائياللعقاب عل سوء لتشرتط وجود نص خاص العامة ال 

االعتبار إال أهنا من ادة ضمن اجلرائم املاسة بالشرف و ح ى وان كان املشرع قد وضع نص امل
 .جرائم الضرر حبسب القواعد العامةجرائم اخلطر و ليست من 
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 الفقرة الثانية

 شاء األسرارالجزاءات الجنائية المقررة لجريمة إف

 

ترتاوح املقارن و ء األسرار يف التشريع اجلزائري و تتعدد اجلزاءات املرصدة جلرمية إفشا          
توفريا للحماية القانونية للموجب هو رها فعالية و قكألعل و  ،التنفيذبني التعويض والعقاب و 

 .السلاح اجلنائي أو العقاب

 إىليف جمال العقاب ظمة للالتزام بالسرية املصرفية و حتيل معظم النصوص القانونية املن          
من قانون النقد و  442النص العام املذكور يف صلب قانون العقوبات حبيث جاء نص املادة 

خيضع للسر املهين حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف قانون "...نه أالقرض صرحيا على 
أشهر وبغرامة  9اقب باحلبس من شهر إىل يع" اليت تنص 954املادة و هو نص "  العقوبات

دج األطباء واجلراحون والصيادلة والقابلات ومجيع األشخاص املؤمتنني  0555إىل  055من 
حبكم الواقع أو املهنة أو الوظيفة الدائمة أو املؤقتة على أسرار أدىل اها إليهم وأفشوها يف غري 

 ". يصرح اهم بذلكجب عليهم فيها القانون إفشائها و احلاالت اليت يو 

هو  إمنامرد ذلك حسب رأينا هو أن محاية املعلومات والبيانات املتعلقة بالزبون و           
امتداد حلماية احلياة اخلاصة مبا يف ذلك الذمة املالية، يستوي يف ذلك أن يكون مرتكب 

ىل وترتاوح العقوبات املقررة باحلبس من شهر إ. اجلرمية شخص طبيعي أو شخص معنوي
باملعطيات اليت  األمردج إذا تعلق 455.555دج إىل  7555ستة أشهر وغرامة من 

مبعطيات ختص املصرف  األمرإذا تعلق  957حبسب املادة  العقوبةلف ختتختص الزبون، و 
 إىل 75.555سنوات و غرامة من  0 إىلفاجلزاء املرتتب هو احلبس من سنتني 

عقوبات تكميلية تتمقل يف احلرمان من حق أو ، كما جيوز احلكم على اجلاين ب455.555
 .مكرر من قانون العقوبات 3و املادة  41أكقر املنصوص عليها يف املادة 
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املؤسسات املالية ال حتاب مسؤولية أن املسؤولية اجلنائية للبنوك و  بقي التنويه هناو           
متابعة الشخص ، و الشخص الطبيعي إذا قام بالفعل اجلرمي حلساب الشخص املعنوي

ية اجلنائية ، وأيضا القول بتدرج املسؤولالطبيعي ليست شرطا ملتابعة الشخص املعنوي
و متويل اإلرهاب و تبييض األموال الوقاية من بعد صدور قانون للشخص املعنوي قبل و 

املشرع اجلزائري قواعد املسؤولية القابتة يف حق هذا األخري مع  اعتمدحبيث مكافحتهما 
شدد يف العقوبات مث إقرار املسؤولية املرنة بعد النص صراحة على جترمي تبييض عدم الت
 . األموال

 

 الثاني طلبالم

 االلتزام بالسرية المصرفية االستثناءات الواردة على

 

غالبا ما يصطدم اعتبار محاية احلياة اخلاصة لألفراد بوجوب مراعاة املصلحة           
بعدة اعتبارات منها ما  رام بالسر املصريف بعدة ضوابط قانونية ترب فيتقيد مبدأ االلتز  العامة،

يد السرية املصرفية العتبارات املصلحة ييتعلق حبماية النظام املصريف يف حد ذاته وأيضا تق
 لغاسلية اليت توفرها البنوك مناآل امللاذاتشار لعامة واخلاصة يف وجوب مكافحة انتا

  1...األموال ومناطق التاارة احلرة

ة ملكافحة اجلرمية املنظمة واليت حتث يف يليات الدولاآلوأيضا وجوب تعميم           
ووجوب وضع نظام لإلخطار بالشبهات مع  ،إطلاق السرية املصرفية من معظمها على احلد

اعتماد التدابري الوقائية  إمجاال، و إعفاء املخطرين من أية مسؤولية جنائية أو مدنية أو تأديبية
ع استخدام النظام املصريف واملا ي ألغراض إجرامية مع إعطاء عدة دول يف قوانينها ملن

                                                           
:انظر -

1
  

 moghabghab )n  ( , op cit ;p 060 . 
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السلطة القضائية وغريها من السلطات املختصة صلاحيات خاصة يف جمال التحريات 
 .والتحقيقات اجلنائية

من القواعد العامة ضقد تناول جرمية إفشاء األسرار  اجلزائريملا كان املشرع  و          
معرفة موقف القانون املقارن وحماولة  ناحاول فقدمن قانون العقوبات  954ص املادة لن

بعمل البنك يف حد القانون اجلزائري طبقا لبعض القوانني والتنظيمات املتعلقة  ىمطابقته عل
الفرع )املصرفية االستقناءات و ( األولالفرع )القضائية عراض االستقناءات الرضائية و تباس ذاته

 .(القاين

 

 األول الفرع

 و القضائية االستثناءات الرضائية

 

و الذي ال قد يصطدم موجب مكافحة جرمية تبييض األموال مع مصلحة العميل           
 ،من جهةموكله أو نائبة أو ورثته أو جيوز االحتااج بالسر املصريف يف مواجهته هو 

كموجب على البنك  ت الذي يفرض التزاماحسن سري العدالة و  ومصلحة جهاز القضاء
الواردة يف التشريع جمموع االستقناءات  متقل هذه احلاالتو الشهادة،  أوالتبليغ عن اجلرمية 

الفقرة ) االستقناءات القضائيةو ( األوىل فقرةال) االستقناءات الرضائية: املقارن تناولناها تباعا
 (.القانية
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 األولى فقرةال

 ةـائيـاالستثناءات الرض

 

لكنه استقناءا  ،األصل أن يلتزم املصرف بكتمان األسرار املصرفية اليت اؤمتن عليها          
ق أن يطلب تربيرات و فله احل ن مصلحة العميل تعلو على كل االعتبارات األخرىو أل

ه ذنه صاحب السر فله أن يسمح للمصرف بإفشاء بعض هأمبا و  ،توضيحات ختصه
جيوز لذلك  . رر به مع ضرورة توافر شروط معينةاألسرار ح ى لو أدى ذلك إىل إحلاق ض
وكشف السر املصريف لورثة رضا صاحب السر أوال  التحلل من هذا االلتزام يف حاالت هي

   .ثالقا و إذن النائب القانوين أو الوكيل املفوض ثانياالعميل أو املوصى هلم ونائبه القانوين 

قه والقضاء يف فرنسا إىل أن جرمية ذهب الف حيث ،رضا صاحب السر :أوال           
إفشاء سر املهنة ال تتحقق إذا وقع اإلفشاء برضا صاحب السر، حبيث ترفع السرية بأن 

حسب بعض الفقهاء  حيل الزبون املصرف عن هذا املوجب يف أي وقت يشاء، ومرد ذلك 
فإن إفشاء  أما بالرجوع إىل القواعد العامة. هو العقد الذي ينظم علاقة الزبون باملصرف

العميل هو سيد سره ان السر بناء على طلب صاحبه ال جيب أن يطرح حملا لشك، ذلك 
فإرادته وحدها هي اليت تتاه لتحديد موضوعه واألشخاص الواجب كتمانه يف مواجهتهم 

 .1اإلباحةو هو سبب من أسباب 

بكشف بعض لذلك جيوز للعميل أن يأذن للبنك إذنا خاصا يتضمن السماح له           
وقد يكون  ،دد من األشخاصعدد حملالوقائع أو املعلومات بالنسبة لشخص معني أو 
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 هلا وصف السر وميتد إىل عدد غري حمدد من ذن عاما يتناول مجيع الوقائع اليتاإل
  .1ن العام تنازال من احلق يف السر املصريفيعترب اإلذاألشخاص و 

ا حبيث ال يدع جماال للشك فإذا طبع العميل ورضا العميل جيب أن يكون صرحي          
فإن ذلك ال يؤخذ على أنه رضا ضمين منه  أمساء البنوك اليت يتعامل معها، مراسلاتهعلى 

  .2يئا من أسرارهشبأن يعطي البنك 

شرتط بعض الدول منها القانون اللبناين يف قانون سرية املصارف أن يكون تو           
ال جيوز إفشاء ما يعرفه مستخدمو البنك عن أمساء الزبائن  أنه حيث اإلفشاء مكتوبا

وأمواهلم واألمور املتعلقة اهم ألي شخص فردا كان أو سلطة عامة أو إدارة أو عسكرية أو 
أو إذا أعلن  ذن هلم ذلك خطيا صاحب الشأن أو ورثته أو املوصي هلم،أإال إذا  قضائية،

 .صرفية بني املصارف وزبائنهاتتعلق مبعاملة م ىإفلاسه أو إذا نشأت دعو 

 

املشرع املصري اشرتط هو اآلخر الكتابة يف اإلذن الصادر من العميل إىل املصرف           
اخلاص بسرية  7559لسنة 22من القانون رقم  32بكشف السر املصريف يف املادة 

وإذنه ويذهب جانب من الفقه إىل أنه على البنك أن يطلب من عميله يف تصرحيه  ،البنوك
 :الكتايب ما يأيت

جلميع احلسابات والودائع واألمانات اخلاصة بالعميل أم  اما إذا كان اإلذن عام -4
 .أو لوديعة معينة حمددا حلساب معني

حتديد الشخص أو اجلهة أو اهليئة املصرح هلا من العميل باالطلاع حتديدا وقتيا  -7
  .بعيدا عن اللبس أو الغموض
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ه من العقوبات القاسية اليت فسالتحديد ضروري ليحمي البنك نوال شك أن هذا           
قانون الاحلبس وجويب مع الغرامة يف جرمية إفشاء السر املصريف يف )احلبس إىل قد تصل 

 .43351لسنة  750املعدل لقانون  7559لسنة  22املصريف طبقا للقانون رقم 

سببا  يعد الذيى يف الرضا هذه الشروط جيب توافر شروط أخر  إلضافة إىلبا          
صدور الرضا من صاحب  :وهي 2صفة عدم املشروعيةمعه في تإلفشاء سر املهنة والذي تن

 عن إفشاء السر اأن يكون الرضا سابقأن يصدر من شخص كامل األهلية،  السر نفسه،
 . (حق يعد نوعا من التصاحل ال حيول دون وقوع جرمية اإلفشاءللاإن الرضا ا)

 باحة يف نص املواداإلال يعترب رضا اجملين عليه سببا من أسباب  اجلزائرياملشرع           
كن أن تلحق الفعل إذا كان ميعية و ولكنها أسباب موض قانون العقوباتمن  15- 93

أو االغتصاب أو دخول منزل  لارمية كهتك عرض قاصر بدون رضاها،لكون مالرضا شرط 
يشكل أما يف أحوال أخرى فقد  ،من أركان اجلرمية افالرضا يعدم ركن .بدون رضا صاحبه

رضا اجلين عليه مربرا ناجتا عن رخصة ضمنية من القانون أو العرف، وهكذا نرى أن رضا 
اجملين عليه ال يؤثر خاصة يف اجلرائم املاسة باحلياة والصحة وسلامة اجلسم كالقتل والضرب 

 .واجلرح العمد

بالشرف واالعتبار ومنها جرمية إفشاء األسرار فرضا اجملين أما يف اجلرائم املاسة           
ألفراد وقياسا من لاملس حبرمة احلياة اخلاصة نتفاء العلة من التارمي وهي العليه يربر اجلرمية 

 ":من القانون املنظم ملهنة الطب واليت جاء فيها أنه 759/0جهة أخرى على نص املادة 
الصيد ي املدعو لإلدالء بشهادة أمام العدالة أن  ال ميكن لطبيب أو جراح األسنان أو

الرضا  يعينواإلعفاء  ،"يفشي األحداث املعنية بالسر املهين إال إذا أعفاه مريضه من ذلك
سرا من أسرار عملاءه  ىالسر إذا أفض ىاملتابعة بالنسبة لألمني عل زبدعوى عدم جوا

 . مبناسبة اإلدالء بشهادته أمام القضاء
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يشمل رضا العميل باإلضافة إىل التفصيل السابق حالة كشف السر من ورثة و           
 .كلما دعت احلاجة لذلك  ممقله القانوين أوالعميل يف حالة وفاته 

 نائبه القانونيو لهم  ىة العميل أو الموصثكشف السر المصرفي لور  :ثانيا         
تربون من الغري الذين ميتد الزوجة أو األوالد وح ى األشخاص املوصى هلم يع ناألصل أ

فلا حيق هلم أثناء حياة العميل يف  ،إفشاء األسرار املصرفية يف مواجهتهم مااللتزام بعد
ولكنه وبعد وفاة العميل  .هلم العميل بذلكاإلطلاع عل حساباته املصرفية إذا مل يسمح 

طلاع عل حسابات تدخل الذمة املالية للعميل بعناصرها اإلجيابية لورثته فهل حيق هلم اإل
 وأسرار العميل املتوىف ومدى حقهم يف اإلذن بتقدمي معلومات للغري عن حساب مورثهم؟

يات العميل لثة يف اإلطلاع عل حساب وعمر أقرت غالبية التشريعات احلق للو           
ألمر يف مواجهة ورثة الزبون املتوىف كلما تعلق ا فلا ميكن االحتااج بالسرية املصرفية ،املتوىف

املصرف االحتفاظ بسرية أعماله  ىإال إذا اشرتط العميل صراحة عل البحتةياته املالية لبعم
يف الفرتة السابقة على وفاته بشرط أن يقبت هذا الشرط وأن يكون صرحيا وأن يكون 

 .ما ورثهم من حقوق لديه إىل رحلظللعميل مصلحة مشروعة فيه على أن ال يتعدى هذا ا
لورثة أو املوصي ة فإنه تبقى سرية بالنسبة لضطبيعة شخصية حمهلا كون ت أما الوقائع اليت

ذلك أن موت العميل ال  ،يشرتط العميل ذلك احرتاما حلياته اخلاصة هلهم ح ى ولو مل
و تبقى العمليات املتعلقة باحلياة الشخصية للزبون املتوىف  ،لبنك من التزامه بالكتمانيعفي ا

 .حممية بالسرية

وتطبيقا  ،أما عن رفع السرية فإنه جيوز للورثة أو املوصي هلم تقدمي اإلذن للمصرف          
يف عبارة صرحية إىل  7559لسنة  22من القانون املصري رقم  32لذلك فقد نصت املادة 

مل كلمة مباشر وحت ،بإذن إالجواز ذلك حيث وردت عبارة بطريق مباشر أو غري مباشر 
وهو ما أخذ به  ،و غري مباشر أن يسمح لغريه باإلطلاعنفسه أبعلى إطلاع العميل 
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 ،43091لسنة  سبتمرب 9 واستقر العمل به يف الفقه السويسري والفرنسي واللبناين بقانون
 .2ويطبق يف شأن هذا اإلذن ما سبق اإلشارة إليه من حيث نوعه أو نطاقه 

ملصلحة العميل نتساءل  و يف معرض احلديث عن االستقناءات الرضائية املقررة          
هل يعتد به كسبب يبيح إفشاء األسرار  مفوضإذن النائب القانوني أو الوكيل العن 

  املصرفية؟

النائب القانوين هو الشخص املعني  أن إىلعلى هذا التساؤل نشري  اإلجابةقبل           
ر أو الوصي الذي تعينه بقوة القانون إلدارة أموال غريه كالو ي الطبيعي بالنسبة لألوالد القص

احملاوز عليه  ىالقيم علالسفيه وذي الغفلة و  وأاحملكمة أو القيم بالنسبة للمانون أو املعتوه 
أما الوكيل املفوض فهو الشخص الذي فوضه صاحب  ،تعينه احملكمة إلدارة أموالهالذي 

 .احلساب يف التعامل عل حسابه أو وديعته أو أمانته أو خزينته لدى املصرف

           

 ىعن بعض عمليات العميل عل فر اإلذن للمصرف بالكشاوجيوز هلؤالء استصد         
 ،لحة العميللتنفيذ مهمته ملص زمكون بالقدر اللايوأن  يةته القانونأن ال يتااوز حدود نياب

ن يكون كتابة وأن يتضمن التوكيل صراحة عبارات وكيل املفوض فيشرتط يف التوكيل أأما ال
أن يكون التوكيل رمسيا إذا  املعلومات عن العميل،كما جيب  خذضحة يف حق اإلطلاع وأوا

التفويض يوقعها العميل حلظة فتح احلساب بدقة كان خارج البنك أو مصرفيا حمدد 
 .3وحتديده منعا من التخبط عند وقوع الفعل
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 الثانيةفقرة ال

 االستثناءات القضائية

 

من قانون النقد والقرض أنه ال جيوز االحتااج بالسر  442 جاء يف نص املادة          
كما مسحت ملصفي البنوك  طار متابعة جزائية،إجتاه السلطة القضائية اليت تعمل يف ااملهين 

 . أو املؤسسة املالية تلقي املعلومات الضرورية لنشاطه

ي كل من النيابة ويقصد بالقضاء السلطة القضائية العاملة يف إطار إجراء جزائ          
وقضاء التحقيق الذي يتصل  ة حتريك الدعوى العمومية ومباشرهتا،ماها مه طنامة اليت تاالع

ا قاضي احلكم الذي ذبالقضية إما بطلب افتتاحي للتحقيق أو بإجراء اإلدعاء املدين وك
ادة ينظر يف القضية احملالة أمامه بإحدى طرق إخطار احملكمة بالدعوى الواردة يف نص امل

 .انون اإلجراءات اجلزائيةق 999

بإفشاء أسرار الزبون أمام القاضي اجلزائي  الفرنسيويسمح القانون املقارن كالقانون          
كان مبدأ عدم إمكانية االحتااج بالسر البنكي أمام القضاء املدين ال يقري   نإو  ،واملدين

ن األمر خلاف ذلك عندما يكون إال أ ،1إشكاال عندما يكون النزاع بني الزبون والغري
 : النزاع قائما بني الزبون والبنك ويف هذا منيز بني فرضني

مصاحله  ىللبنك هنا دفاعا عل و الزبون هو من يرافع البنكالفرض األول هو أن          
أما الفرض القاين  ،التحلل من التزامه حبفظ السر البنكي شريطة االلتزام مبوضوع القضية

ال جيوز له التحلل من التزامه حبفظ السر البنكي إال بعد  هنا من يرافع الزبونالبنك هو 
استبعاد كافة الطرق الودية وإعلام الزبون أنه سيقدم على تقدمي وثائق تدخل ضمن دائرة 

 .السرية
                                                           

1
وخالفا لما هو معمول به في التشريعات المقارنة ال يجوز االحتجاج بالسر البنكي في مواجهة  المذكورة، 004إعماال بنص المادة  -

 . القضاء المدني
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وبصفة عامة إذا وجدت قضية جنائية أو مدنية أو جتارية وكانت هناك حاجة          
بيانات واملعلومات املصرفية ميكن ألي من طريف هذه القضية املطالبة للحصول على بعض ال

أن يف هذا األمر إفادة لقضية يتم إصدار  رتأت احملكمةافإذا  ،برفع السرية عن هذه البيانات
 ،حكم قضائي يلزم البنك برفع السرية عن هذه البيانات واملعلومات لتقدميها إىل احملكمة

كون القضية قائمة من أجل تذا احلكم هنائي بل يكفي أن وعليه ال يشرتط أن يكون ه
 .1توفري األدلة الكافية اليت تساعد يف حتقيق العدالة

واملشرع  27وقد أخذ هذا االستقناء املشرع األردين يف قانون البنوك يف املادة          
 ":ليةواليت جاءت بالصياغة التا 7559لسنة 22من القانون رقم  32املصري يف املادة 

 كون حسابات العملاء وودائعهم وأماناهتم يف البنوك وكذلك املعاملات املتعلقة اها سرية،ت
إال بإذن   وال جيوز اإلطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غري مباشر

 ". حمكمنيأو بناء على حكم قضائي أو حكم  ..كتايب

لسنة  750 ايرا يف الصياغة يف القانون رقممع العلم أن املشرع املصري كان مغ         
السابق اخلاص بسرية احلسابات البنكية بني كشف السر املصريف يف احلسابات  4335

يف األوىل صدور حكم قضائي  :العادية وكشف السر املصريف يف احلسابات الرقمية باشرتاط
أو لكشف عن شخصية صاحب احلساب اأما يف القانية صدور حكم قضائي واجب 

  .الوديعة الرقمية

فقد ألغى املشرع املصري ما  7559لسنة  22أما يف ظل القانون احلا ي رقم          
قضائي أو حكم حمكمني بصدور حكم  ىيعرف باحلسابات الرقمية وبالتا ي املشرع اكتف

لكي يسمح للمصرف بكشف السر املصريف دون أن يلحق احلكم وصف معني كأن يكون 
إذ تعلق األمر بالنظر يف جناية أو جرمية من  2أو أن يكون حكما هنائياواجب التفادي 

  .وقوعها ىأجل الكشف عنها يف حال قيام دالئل اجلرمية عل
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العكس من ذلك فلم يأخذ املشرع السويسري واللبناين اهذا االستقناء بل  ىعل         
إال أن املشرع  ملصرفية،للبنك احلق يف مواجهة السلطات القضائية مببدأ السرية ا ىعطأ

عند وجود  أو 1اللبناين تنازل عن هذا املبدأ يف حالة واحدة وهي قضايا اإلثراء غري املشروع
أيلول  9من قانون  2و 7 املادة)نزاع قضائي بينه وبني البنك مبناسبة الروابط املصرفية 

4309). 

، 2سويسرا صرامة عنه يفد أش وه ناننظام السرية املصرفية يف لبأن  ويرى البعض         
 حيث ميكن استقناءا خرق السرية املصرفية مبوجب حكم قضائي من احملكمة السويسرية،

حصرا، ولعل ذلك يرفع الضغط الدو ي على  ةأما يف لبنان فلا جيوز ذلك يف احلاالت احملدد
بارها ملواجهة االنتقادات املوجهة هلا باعتسويسرا مما أدى إىل وضع بعض االستقناءات 

 ىمن جهة أخرى استبعاد النص عل ،منا للمتهربني من الضرائب وغاسلي األموالآملاذا 
من اإلطلاع  بعض اإلجراءات لتمكني السلطات الرقابية املصرفية وغريها وح ى القضائية

ذلك بوجود شكوك قوية ومتماسكة  ربرعل األقل على اسم العميل فقط شريطة أن ي
 "لشخص حساب لديكملهل " :واحدة ال غري ةنك حول نقطوتكون نتياة استاواب الب

 .احلراسةوبعد حتديده يتم اللاوء إىل جتميده وفقا إلجراءات  ،لتحديد موطن احلساب

طلبات السلطات لونتياة هلذا الصراع بني موجب الكتمان وأداء الواجب وتلبية          
جال قصرية آفصل فيها يف ية جعل لقضايا البنوك حمكمة خاصيرى البعض ضرورة  ،العامة

حمضرون  بإعلاناهتا، وخيتص تسم بالسرية التامة يف إجراءاهتا فلا تكون جلساهتا علنيةت
 .3حمددون يلتزمون بسرية املهنة

واجب  أيضاو حاالت اإلفشاء الوجويب أويدخل ضمن االستقناءات القضائية          
 .   اإلبالغ عن الجرائم
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من قانون  العقوبات الفرنسي القدمي  922املادة  هذا الشأن نصت نه ويفأحيث           
يف غري احلاالت اليت يلزمه "على أنه ال تقع جرمية إفشاء األسرار إال إذا أفضى األمني بالسر 

كون اإلبلاغ   ىو جتمع نصوص القانون عل" أو يرخص له القانون فيها باإلبلاغ عن اجلرائم
زم اها األفراد حتت طائلة العقوبات حيث تعاقب املادة تيل عن اجلرائم من الواجبات اليت

يعاقب بعقوبة اجلنحة كل شخص علم بارتكابه "من قانون العقوبات الفرنسي  97/4
 ".جناية تامة أو يف حالة شروع ومل يبلغ عنها

يف هذا اخلصوص و ال الفقه مع ذلك مل تتفق األحكام القضائية الصادرة بفرنسا            
 ؟ما يتعني تغليبه فهل هو واجب اإلبلاغ عن اجلرائم أم واجب كتمان السر حول

وضوع فذهب البعض إىل تغليب واجب املالفقه الفرنسي حول هذا انقسم           
بينما ذهب البعض اآلخر إىل تغليب واجب االلتزام باإلبلاغ، ويرى  احلفاظ على السر

و إن شاء كتم السر، حبيث  اء أبلغ عن اجلرميةاألمني إن ش الختياراألمر ترك فريق ثالث 
 .1يكون االلتزام باإلبلاغ مبيحا لإلفشاء كما يكون االلتزام حبفظ السر مبيحا لعدم اإلبلاغ

واضح حيث اشرتطت املادة االلتزام بالسر املهين يف  922احلقيقة أن نص املادة            
باإلبلاغ عن اجلرائم، ومن مث جعلت غري احلاالت اليت يلزم اها الشخص أو يرخص له 

إفشاء السر يف هذه احلاالت سببا من أسباب اإلباحة ويعلل الفقهاء ذلك أن رغبة املشرع 
يف احملافظة على أسرار املهنة محاية للققة الضرورية الواجب توافرها يف ممارسة املهنة ال متنع 

جلرائم منعا لوقوع اجلرمية، أما إذا هذا األخري من تقدمي املساعدة أيضا وذلك بالتبليغ عن ا
وقعت فلا جيوز إفشاء السر وإال قامت جرمية إفشاء األسرار فإن اعرتف املتهم حملاميه أنه 

 .2قام بارتكاب جرمية معينة وجب عليه عدم اإلبلاغ عنها للاهات املختصة

ئم أمن جرا ىصورها يف هذا اخلصوص أن ترتكب إحدتكن ميومن األمقلة اليت           
يف ارتكااهم اجلرمية بإيداع مبلغ  ين يشتبهذالدولة أو جزء منها مث يقوم أحد األشخاص ال

 .ما ي كبري يف أحد البنوك أو يف سحب مبلغ كبري مما يفيد تأهبه للهرب من الدولة
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جاء بالنص على االستقناء يف الفقرة القانية  954نص املادة باملشرع اجلزائري و            
أجاز التبليغ عما وصل إىل علمه من وقائع أو معلومات أثناء ممارسة ملهنته أو  عندما

وظيفته للحيلولة من ارتكاب جرمية وإن كان النص اجلزائري خص بالذكر حاالت 
اإلجهاض اليت يعلم اها األطباء مبناسبة أدائهم ملهامهم أو عن طريق الغري، فإذا دعوا 

ض وجب عليهم اإلدالء بشهادهتم دون التقيد بالسر للمقول أمام القضاء يف قضية إجها
 . املهين

أنه قد خص بالذكر جرمية اإلجهاض فقط وهو أوال  وما يلاحظ على هذا النص          
ما يطرح التساؤل حول إمكانية تطبيق هذا املبدأ على التبليغ عن اجلرائم اليت قد تصل إىل 

، غ جرمية يتعرض على إثرها للمساءلة القانونيةعلم البنك أو موظفيه وهل يعترب عدم اإلبلا
فإن  وجوب أن يكون التبليغ سابقا لوقوع اجلرمية، ىتفق الفقه وخاصة املصري منه علي ثانيا

فهل جيوز التبليغ عنها أو يكتفي األمني على السر بواجب الشهادة أمام  وقعت اجلرمية فعلا
 ها حتت طائلة العقوبات؟القضاء إذا مت استدعاؤه بشأهنا دون التبليغ عن

ويربر  نقول هنا أن املشرع اجلزائري سكت عن تنظيم إبلاغ البنوك عن اجلرائم          
ذلك بعدم وجود قانون خاص ينظم السرية املصرفية وينظم أحكامها هلذا نطبق القواعد 

ومن  ،املوظفو أىل البنك إالعامة يف الفقه املقارن اليت جتيز اإلبلاغ عن اجلرائم اليت تصل 
ق البنوك يف حالة الشك يف ته احلالة وجوب اإلخطار بالشبهة امللقى على عاذتطبيقات ه

 50/54القانون  اليت نظمها عملية مصرفية أو مالية حول وجود عمليات تبييض األموال
 .واملتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتها 9/7/7550املؤرخ يف 

ق البنوك واملؤسسات املالية يتعلق باألخطار تزاما على عاتلاالقانون  هذا  ولقد وضع
وحيمل هذا اإلخطار يف طياته إفشائه بأسرار  بالشبهة خللية معاجلة االستعلام املا ي،

 . العملاء
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من نفس القانون بأنه ال ميكن االعتداء  77تكريسا ملقل هذا املبدأ قضت املادة           
منه كافة البنوك  71و 79وأعفت املادتني  ،ي يف مواجهة اجلهات املختصةبالسر البنك

لواجب اإلخطار بالشبهة من أية مسؤولية اخلاضعني ها وأعواهنا يواملؤسسات املالية ومسري 
 .إدارية مدنية أو جزائية

 املادة ص أن واجب اإلبلاغ عن اجلرائم أيضا قد يتفق مع معىنلويف األخري خن          
من قانون العقوبات اليت تعفي من العقوبة كل من يبلغ السلطات اإلدارية أو اجلنائية  37

  .عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء يف تنفيذها أو الشروع فيها

فيمكن أن  كأحد االستقناءات القضائية  االلتزام بالشهادة أمام القضاء أما واجب          
مل يوضح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري لقواعد العامة أن نذكر فيه و بالرجوع إىل ا

من ذات القانون أن املشرع  22املقصود بالشاهد، غري أنه نستنتج من قراءة نص املادة 
يقصد بالشاهد كل شخص يرى القاضي من مساع شهادته فائدة إلظهار احلقيقة، على أن 

عه بنفسه أو أدركه بشأن الوقائع أو يلتزم الشاهد بأن ينقل للقاضي كل ما رآه أو مس
 .األشخاص حمل اإلثبات على أن تكون شهادته مطابقة للحقيقة

وإذا حضر الشاهد أمام قاضي التحقيق، وامتنع عن اإلدالء بشهادته يف غري           
األحوال اليت جييز له القانون فيها ذلك، جاز لقاضي التحقيق احلكم عليه بالعقوبات ذاهتا 

قانون اإلجراءات اجلزائية، ولكن ما هو احلل إذا دعي موظف البنك أو  32ررة يف املادة املق
فكيف ميكن التوفيق  1أي من امللتزمني قانون بالكتمان للسؤل أمام القضاء ألداء الشهادة؟

بني االلتزام بالكتمان؟ وواجب الشهادة والذي يعترب صورة من صور إفشاء السر حتت 
 .قانون العقوبات؟ 954ملنصوص عليها يف املادة طائلة العقوبات ا
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تعددت اآلراء يف الفقه املقارن واليت قدمت حلا هلذا التنازع، ففي حني يذهب           
فريق من الفقهاء على أن الشهادة أمام القضاء واجب على كل فرد ولو كان الشاهد أمينا 

 .نة السلطات القضائيةعل السر ما دام ذلك يتم حتقيقا ملصلحة عامة وهي معاو 

آخرون أن واجب الشهادة ليس أمرا إلزاميا، وإمنا هو أمر اختياري يعود إل  ىوير           
إرادة األمني فيستطيع أن يد ي مبا لديه من معلومات إىل القاضي ولو كان سرا دون أن 

 ،اة عليهميتعرض ألي مساءلة طاملا مت اإلفشاء دون قصد اإلضرار ويف حدود األسئلة امللق
و لكن ال يعاقب إن امتنع عن أداء الشهادة ذلك أن السر املهين هو سر نسيب جيوز 

  1.التحلل منه يف حاالت خاصة

ذهب اجتاه يف الفقه والقضاء الفرنسي إىل األخذ مبا يعرف بنظرية السر املطلق           
Secret absolu ل السر املهين واليت تفيد إىل أن األولوية تكون دائما للحفاظ ع

كان ذلك برضا صاحب الشأن وأساس   وبالتا ي حيظر على األمني أداء الشهادة ح ى ولو
 2.ذلك وفقا هلذه النظرية أن الشهادة تعد هنا مبقابة اعرتاف ضمين باإلدعاءات معا بعينها

عرف باسم نظرية السرية املتغرية إىل التفرقة بني نوعني من  وذهب اجتاه آخر          
صاحب الشأن،  برضا فهناك أشخاص يتعني عليهم رفض الشهادة أمام القضاء إال ،ملهنا

فيكون األمني حرا بني أداء الشهادة أو االمتناع عنها وال يوقع عليه عقاب يف احلالتني، أما 
األمناء اآلخرون فيلتزمون بأداء الشهادة إذ يفوق واجب معاونة العدالة من حيث األمهية 

 .3وض عليهم باحملافظة على األسرارالواجب املفر 

وعلى بساطة هذا االجتاه، فإنه قد يطرح العديد من اإلشكال من حيث حتديد           
الفئات امللزمة بالشهادة عن غريها، حيث اختلفت التشريعات يف إقرار الصفة النسبية أو 

واجبا مطلقا على كل املطلقة ألسرار املهنة، ففي حني تعترب بعض التشريعات هذا االلتزام 
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املهن فإن البعض منها قد يبيح اإلفشاء يف حاالت تفرضها املصلحة العامة أو ح ى 
مصلحة العميل نفسه، ومن أمقلة األشخاص امللتزمني باحملافظة على السر وعدم اإلدالء 

ون بالشهادة األطباء واحملامون، أما األمناء الذين جيب عليهم اإلدالء بالشهادة فهم املوظف
 .العموميون ورجال البنوك

وقد حسم املشرع املصري هذا التعارض وغلب االلتزام بالكتمان على االلتزام           
أن حيظر على األمناء على األسرار أن على من قانون اإلثبات  99/4بالشهادة يف املادة 

صاحب،كما يدلوا بالشهادة يف شأن الوقائع اليت تتصف بالسر املهين يف حالة عدم رضا 
على توقيع العقوبة على الشاهد الذي ميتنع  انون اإلجراءات اجلزائيةمن ق 721نصت املادة 

ويعين ذلك أن األصل " يف غري األحوال اليت جييز القانون له فيها ذلك"عن أداء الشهادة 
ك يف القانون املصري هو تغليب االلتزام بكتمان السر عل االلتزام بالشهادة ويستقىن من ذل

احلاالت اليت يلتزم فيها هؤالء األشخاص باإلبلاغ عن اجلرائم عل النحو الذي سبق 
 . 1تفصيله

أما املشرع اجلزائري فقد اعترب أداء الشهادة واجب يفرضه القانون على كل           
حتت طائلة العقوبات ولكنه استقناء أو مراعاة األحكام القانونية املتعلقة بسر  شخص 
وز للمهين رفض أداء الشهادة حتت ستار الكتمان الذي تفرضه آداب املهنة وهو املهنة جي

ق إ ج، فلا ميكن معاقبة صاحب املهنة إن هو  23احلل الذي تبناه املشرع اجلزائري يف م 
امتنع عن أداء الشهادة على أساس هذه املادة، وباملقابل ال ميكننا أيضا معاقبته على جرمية 

. فكل منها تبيح األخرى من قانون العقوبات 954صوص عليها يف املادة إفشاء األسرار املن
ويكون بذلك املشرع قد حسم هذا التعارك بأن اعترب واجب أداء الشهادة سببا من أسباب 
إباحة األسرار فغلب يف كقري من األحيان واجب الكتمان حيث كان اللازم تغليب أحد 

 .الواجبني على اآلخر
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من القانون املتضمن تنظيم البنوك فقد فرضت على كل شخص له  11ادة أما امل          
صفة عامل داخل مؤسسة بنكية التزامه بالسر املهين يف غري األحوال األخرى اليت يعفى 
منها واإلعفاء هنا مقصور عل أداء الشهادة، وبالتا ي الشاهد يلتزم باحلضور وأداء الشهادة 

ويربر ذلك أن السر البنكي يف اجلزائر هو من . املهنةوإال وقعت عليه العقوبات عن سر 
النظام العام النسيب والذي جيوز الكشف عن هذه األسرار يف احلاالت اليت تتعلق بدوي 
الشأن كطلب االستعلام أو إذا استدعت لذلك ضرورة تفرضها املصلحة العامة كأن يقدم 

 .ستوجب ذلكاملعلومات لسلطات العامة يف كل حالة يرد بشأهنا نص ي

أما يف سويسرا فإن الوضع خمتلف، فيحق ملوظفي البنوك التربع بااللتزام بسرية           
احلسابات ليمتنعوا عن أداء الشهادة وكذلك الوضع يف لبنان باستقناء دعاوى الكسب الغري 

 1.مشروع

 د والقرضاملتعلقة بأعضاء جملس النق 59/44من األمر  70بالرجوع إىل املادة           
جندها تلزم بالسر املهين كل أعضاء جملس اإلدارة الذين اطلعوا على املعلومات يف  اجلزائري

عهدهتم، ما عدا حاالت اإلدالء بالشهادة يف دعوى جزائية، كما تلزم بالسرية كل شخص 
يف داللة إىل ضرورة حتلل البنك من االلتزام يف  يلاأ إليه جملس اإلدارة عند تأدية مهامه

مواجهة السلطة القضائية اليت تقتضي املوازنة بني املصاحل املختلفة يف اجملتمع و تغليب 
 .املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة

 

 الفرع الثاني

 رفيةـالمصءات االستثنا
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لالتزام بأسرار العميل هو املصارف والنشاط املصريف  ل مصدر االستقناءات املصرفية          
السري احلسن لعمل املصارف معا االستقناءات هو ضمان  هرئيسي من هذكما أن اهلدف ال

حيقق معه أهداف التعامل املصريف من ضمان االئتمان وزيادة النشاط املصريف وتقويته دون 
ذلك موازنة بني  املساس باملركز املا ي للعميل أو االنتقاص من حقه يف اخلصوصية ويف

 .جمموعة من احلقوق

باختلاف منط  اليت ختتلفعددت التشريعات املقارنة هذه االستقناءات ولقد           
حق  هم هذه االستقناءات وليس كلها وهيأ فيما يليو  ،و النسيبأالسرية املتبع املطلق 

التزام الرقابة على املصارف و إصدار  و (األوىلالفقرة ) االستعلام وحالة إفلاس الزبون
 .(الفقرة القانية)شهادة برفض الشيك 

 

 األولىفقرة ال

 و حالة إفالس الزبون االستعالم حق

 

نادرا ما يفرق القضاء بني االلتزام بالنصح عن االلتزام بواجب االستعلام و الذي           
و هي متقل احد حاالت اإلفشاء  مات بصفة موضوعية و كاملة للزبونيتمقل يف تقدمي املعلو 

و علاقته بالبنك مع  حالة إفلاس الزبونإىل  ضافةباإل االستقنائية املقررة ملصلحة املصرف
   .  التمييز بني إفلاس البنك و إفلاس الزبون

هو طلب املعلومات عن شخص معني من مصادر خمتلفة أمهها  حق االستعلام          
و التمويل و  هدفه توضيح الظروف احمليطة بعملية القرض اجلهات الين يتعامل معها
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أن يطلب شخص إىل أحد : ، وللاستعلام صور متعددة من أمهها1اها  العناصر املتعلقة
مته وقدرته ئملا البنوك األخرى اليت سبق لشخص ما التعامل معها عن مدى استقامته و

لتعامل مع تاجر أخر ويريد أن لتاجر  بلأن يق أو ذلك من معلومات عل الوفاء وما إىل
 التعامل مع شخص غري مؤمتن لذلك يطمئن عل مسعة التاجر اآلخر ح ى ال يتورط يف

 .بياناهتاعن التاجر اآلخر  األخرىيطلب من مصرفه أن يستعلم من البنوك 

العرف يف خمتلف الدول على أن يقوم البنك املستعلم  ىويف ما بني احلالتني جر           
لام االستع ىهذا االستعلام وليس للعميل أن يعرتض على رد البنك عل ىعل باإلجابةمنه 

للبنك بعدم  إال إذا كان العميل قد سبق وأعطى تعليمات طاملا أن املعلومات صحيحة،
ن يتصرف البنك حبيطة أ :وهي اإلجابة على حق االستعلام مع مراعاة قواعد االستعلام

أن تكون اإلجابة يف عبارات عامة وأن ال تتضمن شيئا عن العمليات اليت ، وحذر وتبصر
وأن  أن يكون االستعلام صادرا من البنك،تفصيلات عن حسابهالعميل أو أي جيريها 

تكون املعلومات املعطاة صحيحة، فإن كانت غري صحيحة كان البنك مسئوال عن األضرار 
 . 2اليت تنتج للعميل أو املتعلم عن ذلك سواء كان خطأ البنك عمديا أو بإمهال

الية والتاارية بصورة عادية مبا يف ذلك ويربر هذا االستقناء قيام العميل بنشاطاته امل         
مع كفالة احلق يف  ،حصوله على التسهيلات االئتمانية املقررة له واليت ال يضمنها إال البنك

مع العلم أن البعض من الفقهاء ال جييز حق  ،ه القواعدذالسرية عن طريق إتباع ه
ت للغري إال مبوافقة العميل بدعوى أن البنك غري ملزم بإعطاء معلوما االستعلام من الغري،

وبالتا ي يكون مصدر االستقناء هو رضا العميل نفسه وليس ضمان سلامة منح  نفسه،
 ..االئتمان
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إن حق االستعلام املصريف أو ما يعرف تبادل املعلومات املتعلقة بالعملاء هو حق           
البيانات واملعلومات معلوم به يف كافة التشريعات املقارنة حيث جتيز هذه الدول نقل 

إلعطاء  املصرفية من بنك إىل آخر أو ح ى إىل شركات وافق عليها من البنك املركزي وهذا
صورة متكاملة من ملائمة العميل ومقدرته املالية وهو حسب رأينا يدخل ضمن صورة 

خر أو مؤسسة مالية معرتف اها ذلك أن آإفشاء املعلومات للغري إذا مت من بنك حنوى بنك 
ئها اليت علمتها من مصادر خمتلفة  سواء املصارف أصبحت جهة إعلامية عن أموال عملا

 . من العميل أو من أي جهة خارجية كاملصارف األخرى

خذت العديد من الدول بنظام تبادل املعلومات بني البنوك من ذلك ما جيري أ          
ليت حتررها جلنة البنوك متضمنة أمساء التعامل به بفرنسا حول إعداد وحترير القوائم السوداء ا

ما دام تبادهلا يتم بني البنوك بصفة  لسرلوال يعد ذلك من إفشاء  العملاء سيئي السمعة،
 .1سرية

منه إمكانية تبادل  9يف لبنان أقر قانون سرية املصارف اللبناين يف املادة           
ا وحتت طابع سرية املعلومات املعلومات بني املصارف صيانة لتوظيف أموال فيما بينه

 .املتعلقة حبسابات زبائنها املدينة

أما يف سويسرا فقد نصت على هذا االستقناء ولكن بصورة أكقر تضييق عندما           
اشرتطت أن يكون التبادل يف صورة ضيقة وعلى وجه عام دون وضع األرقام الدقيقة 

 .والتفصيلات احلسابية

وضمن هذا االستقناء  33ملصري فقد جاء بنص صريح يف املادة أما القانون ا          
بقوله يضع جملس إدارة البنك املركزي املصري القواعد املنظمة لتبادل البنوك معه،وفيما بينها 
املعلومات البيانات املتعلقة مبديونية عملائها والتسهيلات االئتمانية املقررة هلم مبا يكفل 
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وما يلاحظ عل ، 1ات اللازمة لسلامة تقدمي االئتمان املصريفسريتها ويضمن توافر البيان
هذه املادة أهنا ضيقت من تطبيق مبدأ تبادل املعلومات حيث اشرتطت الدقة والسرية وهو 

جتميع " البنوك وسيلة هامة أطلق عليها  ابتكرتما يطرح صعوبة يف التطبيق لذلك 
 ."إحصاءات االئتمان املصريف

ه الوسيلة يف جتميع إحصاءات شاملة عن مديونية مجيع عملاء وتتلخص هذ          
اجلهاز املصريف يف جهة واحدة،عن طريق احلصول على بيانات هذه املديونية يف هناية مدة  
كل شهر مقلا وجتميعها يف سال واحد،ويكون لكل بنك احلق يف احلصول عل البيانات 

لكل عميل  لبنوك املختلفة الدائنةاليت يتضمنها السال مقابل رسم معني،وتظل أمساء ا
 وقيمة قروض كل منها لكل عميل سرا حتتفظ به اإلدارة املركزية اليت تقوم بتاميع البيانات،

 2.مما يؤكد االلتزام بالسر املصريف وال يتعارض مع املنافسة القائمة بني البنوك

 

لتزام البنك بعدم إفشاء أسرار كأحد االستقناءات الواردة على ا  نإفلاس الزبو أما حالة           
تنتقل حقوقه يف إدارة أمواله إىل جمموعة الدائنني املمقلني  هبمارد إعلان إفلاسف زبونه نقول

بوكيل التفليسة، ومنها األموال اليت تكون له عند املصرف، مما يرتتب على املصرف يف هذه 
بون معه والعمليات اليت متت على حقيقة علاقات الز ( املصفي) احلالة إطلاع وكيل التفليسة

حلسابه واألموال املودعة لديه ويشرتط إعلان اإلفلاس فلا ميكن رفع السرية املصرفية يف حالة 
واليت  4309من القانون اللبناين الصادر سنة   7املادة  ما نصت عليه هذا. 3التسوية القضائية

العلم أين مل أجد نص يتحدث استقناءات أخرى مع  9أوردت حالة اإلفلاس كاستقناء من بني 
وال  4البنوك أو املصري خاصة القانون اخلاص املنظم لسرية الفرنسي عن هذا االستقناء يف القانون

من قانون النقد والقرض واللتني تعطيان  449و440 القانون اجلزائري ماعدا املواد ح ى يف
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اله يف حالة إفلاس البنك أو للانة املصرفية صلاحية التكفل بتعني املصفي والرقابة على أعم
من  230و290وختضع تصفيتها ألحكام املواد  باعتبارمها من شركات املسامهة، املؤسسة املالية

 .القانون التااري واملدعمة باملواد سالفة الذكر

 

 

 

 الثانية فقرةال

 التزام الرقابة على المصارف و إصدار شهادة برفض الشيك

 

وواجب احليطة و احلذر من صميم العمل املصريف على املصارف  ينبع واجب الرقابة          
ح ى عن العمليات اليت يقوم اها، تضي التقصي والتحري عن العميل وعن حساباته و الذي يق

هلذا جيوز للبنك ويف سبيل القيام اهذه املهام إفشاء بعض األسرار هليئات معينة كبنك اجلزائر 
من قانون القرض و النقد اليت  442وهو مضمون املادة  ةواللانة املصرفية وهيئات أخرى وصي

الصرحية للقوانني ما  األحكاممع مراعاة مجيع  األشخاصلزمت بالسر املصريف جمموعة من أ
 ":عدا

 .السلطات املخولة لتعيني القائمني بإدارة البنوك و املؤسسات املالية -

 .جزائي إطارالسلطات القضائية اليت تعمل يف  -

حماربة  إطاراملؤسسات الدولية ال سيما يف  إىللعمومية امللزمة بتبليغ املعلومات السلطات ا  -
 .األموالو تبييض  اإلرهابالرشوة و متويل 
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 .و بنك اجلزائرأاللانة املصرفية   -

الضريبية موظفي الضرائب الن هلم احلق  يف معرفة الوضعية  أمامال ميكن االحتااج بالسرية  -
حد األسباب اليت تدفع املصرف لإلفشاء عن أئل الضريبية تشكل الزبون، فاملساللمصرف و 

 ".املتعاملني معه متهيدا لفرض الضريبة عليهماألفراد و  خيلمدا

 نص ، حيثو هو االستقناء األول كشف السر للرقابة على إدارة المصارف :أوال           
أنه ال حتل أحكام  ىلع 7559لسنة  22من القانون رقم  454املادة  املشرع املصري يف

جبات املنوط أداؤها قانونا مبراقيب حسابات االو " :من هذا القانون مبا يلي455و 32املادتني 
ويتضح من هذا النص أن املشرع املصري  ،"البنوك وباالختصاصات املخولة قانونا للبنك املركزي

 .1بنك املركزي املصريرفع االلتزام بالسر املصريف عن املصارف بالنسبة ملراقيب حساباهتا وال

من قانون البنوك األردين رقم  أ/21 يف املادةيضا أا االستقناء واضحا ذوقد جاء ه          
كون طبيعة عمل مدقق احلسابات واملتمقلة يف  اوأعترب هذا االستقناء منطقي 4324لسنة  79

لداخلي وتقدمي الصحيحة ومراقبة التدقيق اواحلسابات  مساعدة البنك باالحتفاظ بالسالات
دقق احلسابات مالبنك تقتضي طبيعة هذه األعمال إطلاع التقارير السنوية حلساب ميزانية 

 .على البيانان واملعلومات املصرفية السرية

منه مجيع  2يشارك هذا االجتاه كل من القانون الفدرا ي السويسري اليت ألزمت املادة           
املصرف الوطين الذي له أن يطالب إيضاحات حول  ية إىلاملصارف بأن تسلم حساباهتم السنو 

امليزانية وكافة املعلومات اليت يراها ضرورية، كما خيضع قانون املصارف ألعمال مراقبة سنوية 
يقوم اها مفتشون مستقلون عن املصرف نفسه، والقانون الفرنسي والذي أعفى البنوك من 

 . سا واللانة البنكيةاملصريف يف مواجهة بنك فرن السراالحتااج ب
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ملراقيب مصرف لبنان بأن من قانون النقد والتسليف  404ح املادة تسميف لبنان           
يطلبوا من املصارف أمساء العملاء اليت كانت حساباهتم مدينة، إال أنه يقيد هؤالء املراقبني كما 

 .1املصرفيقيد موظفي مصرف لبنان بالسر املصريف اجتاه الغري ح ى بعد تركهم 

النقد والقرض البنوك واملؤسسات املالية  نونمن قا 32فقد ألزمت املادة  زائرأما يف اجل          
بكافة املعلومات حول أمساء املستفيدين من القروض وطبيعة هذه األخرية وسقفها واملبالغ 

وز لكل بنك وتصل درجة اإلفضاء يف هذه احلالة إىل قمتها إذ جي ،املسحوبة املعطاة لكل قرض
بنك اجلزائر لإلطلاع على مقل هذه املعلومات وهو ما يعرف  أو مؤسسة مالية التقدم إىل

 .مبركزية املخاطر

املصرفية  اتءاالستقناكأحد   إصدار شهادة أو بيان بأسباب رفض الشيك :ثانيا          
ذلك فإن جمرد رغم الشيك أداة وفاء تقوم يف التعامل مقام النقود، و  نأن نقول فيها أفيمكن 

قبول الدائن شيكا من املدين استيفاء لدينه ال يعد وفاء بالدين، وإمنا هو وفاء معلق عل شرط 
 .حتصيل قيمة الشيك، فالوفاء احلقيقي ال يتم إال بتحصيل قيمة الشيك من املسحوب عليه

كليا، حينها وتبعا لذلك ال ميكن للمصرف صرف الشيك ما مل يكن كافيا للوفاء به            
يتوجب على املصرف بناءا على طلب احلامل أن يقبت هذه األمور على شكل بيان على 

. الشيك ذاته ح ى يتمكن حامل الشيك من إتباع اإلجراءات القانونية اليت تكفل استيفاء حقه
كما ويلاأ حامل الشيك أحيانا إىل املصرف املسحوب عليه لغرض احلصول منه على تأشري 

ليطمئن على وجود مقابل الوفاء لديه ومقابل هذه االلتزامات املرتتبة على عاتق  باعتماده
 . مع واجب الكتمان الذي تفرضه ممارسة هذه املهنة ضاملصرف قد يظهر التعار 

من أجل هذا فقد أقرت غالبية التشريعات بنصوص صرحية اعتبار واجب إصدار           
واجب كتمان أسرار  ىمن سبيل االستقناءات علشهادة أو بيان على أسباب رفض الشيك 

 .1العملاء

                                                           
1
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إباحة إصدار الشهادة بأسباب رفض صرف الشيك ليس سوى تطبيق للقواعد إن           
العامة خبصوص أداء الواجب كسبب لإلباحة يف قوانني عدة دول منها القانون املصري بنص 

حيث نصت على أن ال ختل  7559لسنة  22من قانون سرية املصارف رقم  454املادة 
بالتزام البنك بإصدار شهادة ....... :من هذا القانون مبا يلي( 455-32)أحكام املادتني

 ".بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب احلق

وقد اشرتط املشرع املصري لتطبيق نص املادة السالفة الذكر أن يتم إصدار الشيك           
وهو املستفيد من الشيك أو املظهر له أو أي شخص يوكله يف  بناء على طلب صاحب احلق

وثانيا أن تقتصر املعلومات املدونة يف الشهادة الصادرة بأسباب رفض الشيك أوال هذا الشأن 
على القدر الضروري الذي يفيد سبب رفض الشيك دون الزيادة عليها، فمقلا إذا كان الرصيد 

مقدار الرصيد دون ذكر مقدار املديونية إذا كان غري كاف فياب أن يذكر فقط دون بيان 
 . صاحب احلساب مدينا

ن البنك يرد إإذا مل يكن لدى البنك حساب بذات االسم املذكور للساحب ف أما          
يعترب هذا االستقناء و  2،ال يتطرق لذكر اسم مشابه لذات االسم الذي يوجد لديهبذلك فقط و 

يك ملعرفة أسباب عدم رفية كون ذلك يتعلق حبق صاحب الشمنطقيا يف سائر القوانني املص
ن رفض البنك فتح الطريق أمام صاحب الشيك باملطالبة بقيمة الشيك بعد أصرف الشيك و 

حتقيقا للمصلحة العامة، ذلك باللاوء إىل القضاء الذي حيتاج ملعرفة هذه األسباب صرفه و 
 .3تذرعا بالتزامه بالسر املصريفبالتا ي ال جيوز للبنك رفض إعطاء هذه الشهادة مو 
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شيك بدون رصيد  إصداراملشرع اجلزائري جهازا للوقاية و مكافحة  أنشأن متصل أويف ش 
على جتميع املعلومات  ليعمل 4337-59-77املؤرخ يف  59-37مبوجب النظام رقم 
ملعلومات إىل الوسطاء القيام بتبليغ اات لعدم كفاية الرصيد و عرب الشيك عاخلاصة بعوارض الدف

املالكني الذين يفرتض منهم االطلاع على سالات عوارض الدفع قبل تسليم أول دفرت 
ح ى و إن كان اجلهاز يؤدي وظيفة إعلامية إال أن ذلك يعين إمكانية و ، للشيكات للزبون

 تطهريه من بعضألسرار ملواجهة مركزية املخاطر وسلامة اجلهاز املصريف و إفشاء بعض من ا
 .على املساس بقواعد الققةالغش و العمليات اليت تنطوي على 
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 الفصل الثاني

 أثر السرية المصرفية في جريمة تبييض األموال

 

تعترب ظاهرة غسيل األموال من صور اجلرائم االقتصادية اليت كقر احلديث عنها يف           
كافحتها على الصعيدين الوطين أو الدو ي من أجل إجياد حل للحد منها أو مل ،اآلونة األخرية

ملا هلا من تأثري كبري على اقتصاديات الدول، ذلك أن الظاهرة هلا عدة آثار سلبية سواء على 
بكافة املستوى االجتماعي، االقتصادي السياسي وح ى الدو ي الرتباطها الوثيق باجلرمية املنظمة 

  .أشكاهلا

وتفشيها التقدم التقين الذي يشهده العصر احلا ي يف ميدان  وما زاد من سوء الظاهرة          
تطوير اآللة والصناعة والدخول يف عصر العوملة دون وجود حواجز اقتصادية بني الدول وسرعة 

ا يولد يف بعض األحيان أنواعا جديدة من اجلرائم يف سبيل سرقة املال االنتقال واالتصال مم
و ملا   1.ساليب جديدة متطورة إلخفاء مصدر األموال وتبييضهاوالقراء غري املشروع مث ابتكار أ

كان النظام البنكي أهم القنوات لتصريف عوائد اجلرائم، فقد يصطدم موجب مكافحة اجلرمية 
مع موجب السرية املصرفية الذي يفرضه العمل املصريف خاصة يف الدول اليت تتبىن السرية 

املوجب ح ى يف مواجهة اجلرمية مما يساعد على إفلات  املطلقة واليت ال تسمح بالتنازل عن هذا
 .اجلناة من العقاب

و احلصن املنيع هلذه  أمام هذا الطرح تظهر السرية املصرفية كعقبة يف التصدي للارمية          
ها و متييزها ملمن الضروري دراسة أوال ظاهرة تبييض األموال و حتديد معاكان ، هلذا  2العمليات

اتصاهلا مل تسع اجلرمية نظرا حلداثتها و  األخرى أمام قصور التكييفات التقليدية اليت عن اجلرائم

                                                           
1
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ة العلاقة بني السرية املصرفية واجلرمية تبييض مث دراس( ولاألبحث امل)جبرائم أخرى أكقر خطورة 
موجب ولة للتوفيق بني موجب املكافحة و حتديد مسالك الدول اجتاهها يف حمااألموال مع 

 (.قاينالبحث امل) التكتم

 

 المبحث األول

 يض األموالـيـرة تبـظاه

 

مشكلة العصر حبيث أصبحت  نان حول كون جرمية تبييض األموالال خيتلف اث          
نظرا ر بشكل واسع يف كل دول العامل، وامللفت للنظر أن اجلرمية و منتشرة يف الوقت احلاض

أيدي نظيفة جدا وعلى درجة عالية ب ترتكبأصبحت  الظروف عدة ساعدت على انتشاره
من اإلتقان كما أن حام األموال املغسولة أصبح كبريا جدا حبيث يصعب معه تعقبه أو 

يف حماولة للتقصي عن غاسلي النقود أن و  فقد الحظ احملققون األمريكيني. اكتشاف مرتكبه
لكنهم يف اإلجرام ، و بفئة خاصة من حمرت العملية مل تعد تقرتن بالضرورة بتاارة املخدرات وال 

وجدوا فئة من الناس من طراز خمتلف منهم حاملي شهادة الدكتوراه والعيب كرة القدم و حفيد 
 .1صبغ على اجلرمية صفة جرائم الذكاءأهو ما  يف احملكمة العليا  رملستشا

للحدود جعل مهمة ظهورها كارمية منظمة عابرة إن خطورة جرمية تبييض األموال و           
لكي يتسىن لنا رمية املصدر مهمة صعبة ، لذلك و أوصافها اليت متيزها عن اجلديد مفهومها و حت

ال بد لنا يف البداية من كان ،  تنج  علاقتها مع السرية املصرفيةنسقانونية و دراسة الظاهرة دراسة 
 معامل زنابر أو  (ولاألطلب امل)مصادرها فيه تعريف الظاهرة وأهم خصائصها و  نامدخل تناول

 (.قاينالطلب امل) ح ى يف التشريع املقارنهلا يف التشريع اجلزائري و  ةاملرصودالعقوبات اجلرمية و 
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 األول طلبالم
 مفهوم ظاهرة تبييض األموال

 
جعل منها جرمية العصر، كوهنا  اخطورهتإن حداثة جرمية تبييض األموال باإلضافة إىل             

السياسية و هو لعوامل االقتصادية، االجتماعية و ا جمموعة من امن اجلرائم املستحدثة اليت أفرزهت
ما مييزها عن جرائم أخرى كقرية هي يف الغالب مصدر أساسي للارمية كون جرمية تبييض 

كوهنا تتقاطع مع مجع من الظواهر اإلجرامية لتشكل حلفا مقدسا و  األموال من اجلرائم التبعية
ولة لفهم يف حماو . 1األعمالفردة من رجال املال و اء طائفة منحد الفقهأعنه حسب  أمثر

من الضروري  بات ملواجهتهاأمام  عدم صلاحية التكييفات القدمية الظاهرة و التصدي هلا و 
الفرع )التعرف على خصائصها و  اضبط مصطلحاهتوحتديد معاملها و  حبث املفاهيم العامة

 .(لقاينالفرع ا) ح ى مصدرهاومراحل وأساليب ارتكااها و ( األول
  

 الفرع األول
 األموالظاهرة تبييض  تعريف

 
قابيل وهابيل والقصة مذكورة يف  جبرميةوجه عام بظهور اإلنسان بداية بظهرت اجلرمية           

اجلرائم ونشأ معها اإلجرام بأشكاله املختلفة وتعددت أسبابه بعدها وتتالت  ،ن الكرميآالقر 
وإمنا ظهرت صور أخرى  ،تعد للارمية الطابع الفردي فقطفلم ، األضرار الناشئة عنه فاقمتوت

ام هي صورة اجلرمية املنظمة اليت ارتبطت ارتباطا وثيقا بظهور مفهوم العوملة خاصة يف ر لإلج
 .2ومنها خباصة جرمية تبييض األموال اجلانب االقتصادي
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ظاهرة تبييض ف ير لوصول إىل حتديد مفهوم الظاهرة تناولنا بالتفصيل تعوبغية ا           
ضبط خصائصها اليت متيزت اها عن األشكال اإلجرامية األخرى  (الفقرة األوىل) األموال

 .(الفقرة القانية)وخاصة منها اجلرمية املنظمة 
 

 األولى فقرةال
 جريمة تبييض األموالبتعريف ال

 
 دفق ام العامل،اليت شدت اهتماملعاصر و من صور اإلجرام ظاهرة تبييض األموال ألن           

حاول كل من التشريع والفقه وضع تعريف واضح للظاهرة لتحديد معامل اجلرمية ومتييزها عن 
 ذهة هوعلى كقر  ،اليت ال تسعها التعريفات التقليديةو  بعض األنشطة اإلجرامية السابقة هلا

 .فقط هاارتأينا ذكر بعض التعاريف
هو كل فعل يقصد به متويه أو إخفاء  ألموالتبييض االتعريف الفقهي لجريمة : أوال        

، املداخيل الناجتة بصورة مباشرة أو غري مباشرة عن ارتكاب إحدى اجلرائم وأمصدر األموال 
هي أيضا كل معاملة مصرفية هدفها إخفاء أو تغيري هوية األموال املتحصلة بطرق غري و 

 .1مشروعة
 ميمن أموال مستخدمة أو ناجتة عن نشاط جر ويعرفه البعض على أنه حتقيق األرباح           

اآلليات و ، يف حني يرى البعض أن اجلرمية هي سلسلة من ميكن إظهاره على أنه نشاط قانوين
حسب  دة أو باشرتاك جمموعة من األشخاصغري املشروعة اليت حتدث منفر الوسائل املشروعة و 

 . 2ةاحتياجات املبيض بغرض إدخاهلا يف االقتصاد الشرعي للدول
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          2003,p 25   .                                                            
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هي عبارة عن جرمية بيضاء عابرة احلدود الدولية وبشكل منظم يقوم مبقتضاها أحد           
سلسلة من العمليات املالية املتلاحقة على هذه األموال القذرة أو الوسخة واليت باألشخاص 

هذا الشخص حيث يستعني بوسطاء كواجهة للتعامل مستغلا حاالت دولة متنعها تشريعات 
 1.اإلداري وإشكالية احلسابات املصرفية وتأمني هذه األموال من املتابعة القانونية واألمنيةلتعفن ا

يطلق على إخفاء حقيقة األموال املستمدة "وعرفها الدكتور حمي الدين عوض بأنه           
من طريق غري مشروع عن طريق القيام بتصديرها أو إيداعها يف مصارف دول أخرى أو نقل 

أو توظيفها أو استقمارها يف أنشطة مشروعة لإلفلات اها من الضبط واملصادرة إيداعها 
وإظهارها كما لو كانت مستمدة من مصادر مشروعة وسواء كان اإليداع أو التمويه أو النقل 

 2".أو التحويل أو التوظيف أو االستقمار يف دولة متقدمة أو يف دولة نامية
هو تغيري شكل املال "اعتمد تعريفا مشااها للتعريف السابق   فقداجمللس األورويب  أما          

جرامي أو من فعل يعد إمن حالة إىل أخرى أو حتويله أو نقله مع العلم بأنه مستمد من نشاط 
شروع أو مساومة امله أو متويه حقيقة أصله غري ئمسامهة يف مقل هذا النشاط وذلك بغرض إخفا

 3".إلجرامي لتانب النتائج القانونية لعملةأي شخص متورط يف ارتكاب النشاط ا
على عكس التعريفات السابقة اليت ركزت على مراحل التبييض، و أما بعض التعاريف          

فإهنا وحماولة إخفاء مصدرها تتفق كلها يف عدم مشروعية األموال القذرة أو امللوثة  تن كانإو 
 :حاولت تعريف الظاهرة على أساس مصدرها

وهو ما نصت القذرة هي متحصلات اجلرمية املنظمة وخباصة جتارة املخدرات  فاألموال         
مصطلح أن ذلك  ،4322رات العقلية لسنةثاملؤ عليه اتفاقية فيينا ملكافحة االجتار باملخدرات و 

بعد تنامي مستوى  و -ولكنه  ،واقرتن بعصابات مافيا املخدرات أمريكاغسيل األموال ظهر يف 
سبتمرب صدر القرار 44نظمة وظهور صور أخرى هلا كاإلرهاب خاصة بعد أحداث اجلرمية امل

ىل جتميد األموال أوال إباإلمجاع عن جملس األمن الدو ي داعيا  7554-4929الدو ي رقم 
                                                           

1
      العدد   ، ظاهرة غسيل األموال عبر البنوك من وجهة نظر الفكر اإلسالمي، مجلة الدراسات االقتصادية،(األخضر)عزري : انظر - 

 . 12، ص5112الثامن، جويلية                           
2
  عين    الجريمة المنظمة التهريب و المخدرات و تبييض األموال في التشريع الجزائري،، (عز الدين)و قمراوي ( نبيل)صقر :انظر - 

 .051، صدار الهدى الجزائر، ، مليلة                      
3
 .051، المرجع نفسه، ص(عز الدين)و قمراوي ( نبيل)ر صق: انظر - 
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 1واألصول املالية أو املوارد االقتصادية ألشخاص يرتكبون أعماال إرهابية أو حياولون ارتكااها،
وانتشار التاارة باألسلحة وجتارة األعضاء البشرية والعمالة املهاجرة واألسلحة دور القمار وكقرة 

وظهور طرق جديدة لوقوع  ،2ورة وجرائم دفن النفايات الذريةظاحمل ةيالكيماو  البيولوجية و
املصرفية املقرتنة اها وكذلك  تنشاطاالاجلرمية من ذلك االستخدام املتنوع لإلنرتنت يف املقامرة و 

 .هار الفقه هذا التعريف -ات املصرفية عرب الشبكةالعملي
 

الظاهرة على أهنا إخفاء ومتويه  اخرتنا تعريف مجيع ما سبقويف حماولة للتوفيق بني          
إدخاهلا  ضائية وإعادةقعن السلطات الو املتأتية من جرائم سابقة عة و شر مصدر األموال غري امل

 املساءلة القانونية،  نشاطات مباحة قانونا للخروج منيف الدورة االقتصادية بكافة الطرق يف
تداول بشكل كبري اها و يرتبط  سواء متت عن طريق التصرفات العينية أو عن طريق املصارف اليت

من األموال القذرة تصب يوميا يف البنوك العاملية حتت وبلايني األموال باملصارف كون ملايني 
اول معرفة مصدر هذه األموال كوهنا تتبىن السرية حساب سري وعن طريق وسيط دون أن حت

بعض من  هي يف ثلاث مناطق جغرافيةاجلرد هيام الفقيه حسب عادة و تتمركز فإهنا  املصرفية
 جبل طارق ،موناكو ،لوكسمبورغ ،سويسرا هيأوروبا  دول

نغافورا ، سهونغ كونغ: آسيا وقارة (بنما، جامايكا ،برمودا ،اهاما) يبالكاريحبر  : أمريكا
 و لبنانو ديب البحرين، : ثلاث جزر أخرى يف الشرق العريب و نضيف إىل هؤالء ،وتايوان

 . دولتان يف احمليط اهلندي مها جزر موريس و جزر السيشل
ها فيما بعد قمار يعاد استو  ه املصارف ليتم غسلهايتم هتريب األموال امللوثة إىل هذ          

ويف هذا السياق جتتهد املؤسسات  ،3كون عليها أي شبهاتوتداوهلا يف األسواق دون أن ي
واجلماعات الدولية على دراسة مسألة الرفع من السرية املصرفية كعقبة يف مواجهة ظاهرة تبييض 

ذلك أن البنوك أصبحت تساهم بقدر كبري وتساعد يف هتريب األموال خاصة من  ،األموال
                                                           

1
 .011، ص5111لبنان،   ، السرية المصرفية في ظل العولمة،دراسة مقارنة، منشورا ت الحلبي الحقوقية ،(جورج)شركيس : انظر - 

2
     بييض األموال، ورقة علمية ، الحلول العملية والشرعية لمشكلة السرية المصرفية في مواجهة ت (علي)محمد حسنين حماد : انظر - 

      ندوة السرية المصرفية في مواجهة تبييض األموال التي أقامها اتحاد المحامين العرب في  مقدمة إلى                                             
 .1، ص12/5111/  02-01بيروت يومي                                             

3
 .21-21المرجع السابق،  ص ،(هيام )الجرد : انظر - 
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من الفرنكات  مليار 71حوا ي  4329 عام دول العامل القالث فسويسرا وحدها استقبلت يف
هذه  قانونية،السويسرية من دول العامل القالث وأن نصف هذه األموال هترب بطريقة غري 

وهو ما سيأيت  1تفوق بكقري املساعدات اليت تقدمها السلطات هلذه الدولاألموال غري الشرعية 
 .احلديث عنها الحقا

 
و حنن بصدد احلديث عن التعريف ال يفوتنا  يض األموالظهور  جريمة تبي: ثانيا          
على الرغم من حداثة جرمية تبييض األموال بالنظر إىل اجلرائم التقليدية نه أنذكر  أنبالظاهرة 

فهناك من يربطها بظهور املؤسسات املصرفية ولو  ،هافانه يصعب اجلزم مبكان زمان ظهور 
 ظهور احلضارة البابليةح ى بعد موال أي ما قبل بشكلها البدائي وبفكرة هتريب وإخفاء األ

 .2واآلشورية والسومرية واليونانية والفينيقية
أما حديقا فقد ارتبط ظهورها بالواليات املتحدة األمريكية يف سبعينيات القرن املاضي           

هم فئات الذين كانوا يبيعون للمدنيني بالفرق والذين تتامع لدي و ارتباطها بتاار املخدرات
صغرية من النقود الورقية واملعدنية فيتوجهون إىل املغاسل املوجودة بالقرب من التامعات 
السكنية الستبدال النقود الصغرية بالكبرية وغسل تلك امللوثة بآثار املخدرات بالبخار 

وبعد ذلك توجهت  3.والكيماويات وإيداعها فيما بعد إىل البنوك اجملاورة هلذه التامعات
وشراء أعمال مشروعة لتمرر من خلاهلا املشاريع الكربى واألرباح  بات املافيا لتأسيسعصا

اهلائلة من العمليات اإلجرامية اليت يقوم اها وكان شراء وتأسيس حملات الغسل واحدة من هذه 
عرفت اجلرمية ارتباطا وثيقا بإخفاء املصدر غري احلني ذلك ومن األنشطة لتنظيف األموال القذرة 

 .شروع لألموال وحتويلها ألموال نظيفة جراء استقمارها يف مشاريع قانونيةامل
 

                                                           
1
 .12-12تهريب و تبييض األموال، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، ص  ،(نعيم)مغبغب : انظر - 

2
 ،  وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض األموال، دراسة على ضوء التشريعات و األنظمة القانونية سارية (فضيلة)ملهاق : انظر - 

 .22، ص 5101المفعول، دار هومة، الجزائر                          
3
 .22رجع السابق، ص م، ال (الجرد)هيام : انظر - 
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سببا مباشرا يف ظهور مصطلح تبييض األموال وظهورها  "غيتووتر "وتعد فضيحة           
فضيحة سياسية حني اكتشف جمرد فلم تكن  ،ألول مرة على صفحات اجلرائد يف السبعينيات

ت فقاموا بتتبع هذه األرقام مما مكنهم من التعرف على مبالغ  رااحملققون حيازة قليل من الدوال
 42 يف غسلها بالتدوير والنقل لتصل إىل جلنة انتخاب الرئيس األمريكي نيكسون متكبرية 
عترب أول دعوى قضائية مضموهنا تبييض األموال يف هذا البلد توبالتا ي  4327سنة  من يونيو

1.  
طلاح غسيل وتبييض األموال اصطلاح عصري وبديل كل من اصأن  لص خنو           

للداللة على إخفاء مصدر  يستعملي ز ري جماعبللاقتصاد اخلفي أو اقتصاديات الظل وهو ت
 .2املال غري املشروع واستقمارها يف أنشطة مباحة شرعا وقانونا

 
 الثانيةفقرة ال

 رةـاهـخصائص الظ
 

 اية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرينتزايدت عمليات غسيل األموال يف هن          
فباإلضافة إىل  ،تزايدت معها األخطار الناجتة عنها، ولعل ذلك يعود إىل خصوصية اجلرمية و 

إال أن  خاصة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةو  التقليديةة احلديقة و ارتباطها جبميع أشكال اجلرمي
  .جتعلها جرمية العصر امللاحظ أهنا تتميز ببعض اخلصائص اليت

 
 :و أهم هذه اخلصائص على اإلطلاق          
بالنظام املصريف يف الغالب  هارتباطال اقتصادية جريمة تبييض األموال ظاهرةن أ  -        

يرتتب علها تشديد العقوبة على  1وارتباطه مبوظفيه جيعل من الظاهرة جرمية اقتصادية خطرية

                                                           
1
 .052، المرجع السابق، ص(عز الدين) و قمراوي( نبيل)قر ص: انظر - 

2
   يض األموال، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة ماهية تبييض األموال و مراحلها و األطر التشريعية في تبي ،(عبد المنعم)التهامي : انظر - 

     ابريل 05-1تبييض األموال و سرية أعمال المصارف و الذي عقد بالقاهرة بجمهورية مصر العربية خالل الفترة                            
                           5111 . 
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نستخلص من كون اجلرمية ، و 2املسؤولية اجلزائية للشخص املعنويمرتكبيها فضلا عن إقرار 
أن الظاهرة يف معظمها ناشئة عن أنشطة سابقة أسفرت عن احلصول على األموال اقتصادية 

ظاهرة )واجلرائم العادية ( اجلرمية املنظمة)غري املشروعة الناجتة عن اإلجرام ذات البعد العاملي 
أثر من  كوهنا وهي جرمية تبعية ها من اجلرائم أهنا جرمية الحقةاقتصادية ولكنها تتميز عن غري 

 .3(آثار الكقري من اجلرائم إن مل نقل مجيع اجلرائم عدا جرائم التأمر الشكلي
  

راجع إىل ظهور فكرة العوملة مبفهومها اجلغرايف فهو سرعة انتشار الظاهرة أما عن            
كل   تاملصاحبة لعمليات التحرير االقتصادي واملا ي، حيث أزيلوارتباطها بفكرة العوملة املالية و 

ظاهرة غسيل األموال بنسبة يف منو تساهم األسواق العاملية )القيود على حركة رؤوس األموال 
مواكبة عمليات غسيل األموال للقورة التكنولوجية وأيضا  (من حام العمليات 70%

بني اإلنرتنت وغسيل األموال بأهنا حركة سريعة  واملعلوماتية حيث يصف أحد الباحقني العلاقة
واجلودة ذاهتا جتعل اإلنرتنت والبطاقات الذكية حمل ترحيب من  ،ال توقفها احلدود اجلغرافية

اجلمهور وكذلك حمل جاذبية من اجملرمني الذين هم يف شوق لغسيل أمواهلم اهدوء وسرعة 
  .قل من مكان آلخرفالنقود اإللكرتونية وسيلة سهلة يف التحويل والن

تكتسي الطابع  اهنأ يعين ذلكو  اجتماعية ظاهرةتبييض األموال جريمة  -          
حيث يعمد  ،االجتماعي كوهنا تساهم يف إضفاء الشرعية االجتماعية على هذه األموال

إلنشاء مشاريع خريية يف املدن واألحياء الفقرية ملا تلقاه هذه املشاريع أصحاب هذه األموال 
من االهتمام اجلماهريي الشعيب وح ى السياسي كإنشاء دور األيتام ومؤسسات التكفل 

                                                                                                                                                                          
1
لألحكام القانونية و التنظيمات الصادرة لتحقيق سياسة الدولة االقتصادية، و  تعرف الجريمة االقتصادية  بأنها أي سلوك مادي مخالف - 

يشمل مفهوم الجريمة االقتصادية  ليشمل كل جريمة تضر بسالمة  و مصالح االقتصاد الوطني و مؤسساته التجارية و النقديو سواء 
 .ارتكبها الشخص الطبيعي أو المعنوي

   قسم الكفاءة المهنية للمحاماة،  القانوني،  يل األموال  من منظور اقتصادي و قانوني، مجلة المنتدى، جريمة غس(عبد هللا،)غالم : انظر 
 .522جامعة محمد خيضر  بسكرة، العدد السادس ص                     

2
       كافحة غسل األموال و ، األموال و حدود مبدأ السرية المصرفية، ورقة مقدمة في ورشة عمل م (عادل)عبد العزيز السن : انظر - 

مكافحة الفساد في الوطن العربي، . 5111يوليو  -مصر–حدود مبدأ السرية المصرفية والمنعقدة في القاهرة                                          

 .5112منشورات المنظمة العربية للتنمية، أعمال المؤتمرات،                                          
3
       ،غسل األموال بين النظرية و التطبيق، القاهرة، المركز القومي لالص دارت  (إبراهيم)عبد ربه إبراهيم و  (هشام)بشر : انظر - 

 .10-52، ص 5100القانونية                      
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باملعوقني ومؤسسات العلاج اجملانية وإن كانت ختفي يف ثناياها جمموعة من اآلثار السلبية فهي 
الطبقات الوسطى الشريفة والطبقات اليت تؤثر سلبا على الطبقات االجتماعية، فتتزايد اهلوة بني 

 1.ت أمواال غري مشروعةحصد

ارتفاع نسبة البطالة بسبب هروب املستقمرين وتراجع  يضاأيصاحب ذلك  قدو           
حام اإلنتاج وتفشي الفساد داخل اإلدارات احلكومية وانتشار اجلرائم االجتماعية كالسرقة 

عية لضرورهتا انتشار نوادي القمار وما يلازمها من مفاسد أخلاقية واجتما ،والنصب واالحتيال
، اهلارة غري الشرعية إىل مناطق 2ازدياد معدل اجلرمية حمليا و عامليا و يف عملية غسل األموال

أخرى و انعدام األمن والتعصب واإلرهاب واجلهل بني أفراد اجملتمع كل ذلك يعترب نتياة 
 .منطقية لتفشي الظاهرة

 األموالتبييض  جرمية تتصلحبيث  خصائص مصرفيةالجريمة أيضا ذات  -          
بالعمليات املصرفية ارتباطا وثيقا ملا تقدمه هذه املؤسسات وخاصة البنوك من عمليات وتقنيات 

عمليات الصرف والتحويل النقدي بواسطة الشيكات والشيكات السياحية بحديقة خاصة 
ستقمارية وتداول عمليات املقايضة، وإدارة احملافظ اال و بطاقات االئتمان والوفاء و (األجنبية)

 ......العملات واألسهم وغريها

هذه اخلدمات اليت يتسع مداها ونطاقها يف عصر املعلومات تتحول إىل أمناط أكقر           
سهولة من حيث األداء وأقل رقابة من حيث آلية التنفيذ خاصة يف ميدان البنوك اإللكرتونية أو 

هي خري  3يات بشكلها التقليدي واإللكرتوينوهذه العمل ،بنوك الويب على شبكة اإلنرتنت
وسيلة يلاأ إليها غاسلو األموال من أجل إخفاء وإعادة دمج األموال يف العمليات االقتصادية 
لصبغها بصفة املشروعية، فيكون بذلك البنك مسامها حبسن نية أو عن طريق التواطؤ أو 

 .اإلمهال يف حدوث اجلرمية

                                                           
1
 .050، المرجع السابق، ص(جورج)شركيس : انظر - 

2
، بدون طبعة، 5101لجنائية في مجال تبييض األموال في الجزائر، دار الجامعة الجديدة، االسكندريةالسياسة ا ،(يزيد )بوحليط : انظر - 

 .00ص                          
3
 .01أبعاد جريمة غسيل األموال،المرجع السابق، ص ،(بالسم )جميل خلف : انظر - 
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ما عرفنا  إذالاوء إىل البنوك من أجل غسل األموال غري املشروعة وتزداد عمليات ال           
ن هذه املؤسسات املالية تعتمد على نظام السرية املصرفية وما يوفره ذلك من ملاذ آمن أ

للمارمني وعصابات اإلجرام من ضمان عدم إفشاء البنك حلسابات العملاء أو العمليات 
من جهة أخرى تعترب البنوك رأس احلربة يف حداثة اليت يقوم اها ح ى للسلطات القضائية، و 

  1.املستعملة يف تبييض األموال غري الشرعية قواعد وآليات اخلدمات املصرفية

واحدة من  تعترب اجلرمية ألهنا أيضا معلوماتيةجريمة هي ألموال جريمة تبييض ا -          
نية احلديقة سواء يف تنظيم العمليات أو اخطر اجلرائم املعلوماتية يف ظل تزايد العمل بوسائل التق

تكنولوجيا املعلومات اليت ئل الذي شهدته وسائل االتصاالت و تنفيذها، خاصة مع التقدم اهلا
نيات واسعة يف التخطيط و تنفيذ وتوجيه العمليات أتاحت أمام عصابات غسيل األموال إمكا

 .2سهولةبيسر و 

لية، يتم نقل األموال بدون وساطة أية مؤسسة مالية ففي حميط مفتوح للشبكة الدو              
صعوبة الكشف عنها وسهولة نقلها من مكان اجملهولة لألموال االلكرتونية و  إضافة إىل الطبيعة

إىل آخر يف العامل، كل ذلك أغرى غاسلي األموال بالنظر إىل شبكة املعلومات الدولية بوصفها 
 .3املشروعةالوسيلة  املقلى الرتكاب أفعاهلم غري 

وتأكيدا لذلك يشري التقرير الذي أعدته األمم املتحدة و صندوق النقد الدو ي إىل أن          
مليار دوالر من األموال القذرة تطري سنويا عرب شبكة املعلومات الدولية لتخرتق حدود  72.0

 .4دولة لغسلها 92

                                                           
1
لتحرك بعيدا عن البنوك نحو قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية يالحظ أن هناك اتجاها متناميا لدى جهات غسل األموال وذلك با - 

لسوق صرف العموالت وكذلك سوق الحواالت المالية ومن ثم االلتفاف نحو القطاعات غير المالية من تجارة البضائع الثمينة 
أنظر حجازي . والوكالة العقارية وغيرها كالمجوهرات والسيارات الفخمة إلى مؤسسات الخدمة مثل مكاتب المحاماة والمحاسبة القانونية

 .02، الوسائط اإللكترونية، المرجع السابق، ص( بيومي)
2
 .522جريمة غسيل األموال من منظور اقتصادي و قانوني، المرجع السابق، ص  ،(عبد هللا)غالم : انظر - 

3
 .012المرجع السابق، ص ،(دانا)حمة باقي عبد القادر : انظر - 

4
       الجريمة عبر الشبكة الدولية للمعلومات صورها و مشاكل إثباتها، رسالة دكتوراه، جامعة  ،(منى)ي احمد عبد الكريم فتح: انظر - 

 .010الحقوق القاهرة، ص                                                 
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انسبها لدى جمرمي غسل األموال و ملعتمدة تعترب بطاقات االئتمان من أفضل السبل ا          
 ن مقل هذه العملياتأن البعض يرى أ، ح ى  اإلدماجملساعدهتم على تنفيذ عملييت التغطية و 

التحويل مقل تزوير البطاقات االئتمانية و مستحدثة و انتشار جرائم خطرية تساهم يف نشوء و 
تطور وسائل الدفع  ردية بنيااللكرتوين غري املشروع للنقود املزورة من هنا تظهر العلاقة الط

 .1األموالازدياد عمليات غسيل االلكرتونية و 

 

 الفرع الثاني

 يض األموالـبيـمراحل ت

 

االجتاه التقليدي و يف حتديد مراحل جرمية تبييض األموال إىل اجتاهني  نقسم الفقها           
األموال متر بقلاث مراحل  يرى أن عمليات تبييضالذي و  هو االجتاه السائد عند أغلبية الفقهاء

 ،2مرحلة التوظيف، مرحلة التاميع و مرحلة الدمج :أساسية مستقلة عن بعضها البعض هي
عن األساليب املستخدمة يف  ختتلف لويف كل مرحلة من املراحل يستخدم اجلاين اساليبا للغس

 . املراحل األخرى

نه من الصعب أحيانا فصل  إاملركبة فدة و يض األموال من اجلرائم املعقو ألن جرمية تبي           
ندماجهما مع بعضهما مع مراعاة الفارق الزمين تبعا للضرورة أو كل مرحلة عن األخرى نظرا إل

احلاجة مع العلم أن  كل هذه املراحل تشرتك يف إخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لألموال 
يت تتبىن نظام السرية أنظمة الدول خاصة ال وإدخاهلا يف الدورة االقتصادية حلركة األموال داخل

 .ما يوفره ذلك من ضمانات لعصابات اإلجرام املنظماملصرفية و 
                                                           

1
 .015، ص 5100 0الجنائي، ط التكنولوجيا الجريمة الحديثة و أهميتها في اإلثبات  ،(نصر)شومان : انظر - 

2
 .22المرجع السابق، ص  ،(هيام)الجرد : انظر - 

هذه التعبيرات لتمييزها عن الوسائل، ذلك أن وسائل تبييض األموال متعددة فقد تحصل عن طريق  GAFIاستعملت منظمة العمل المالي 

حتى أن بعض الفقهاء يعتبر هذه الوسائل مرحلة أولى ...التحويالت المصرفية  أو اإليداع عن طريق األموال المشبوهة في المصارف 
 .من مراحل  تبييض األموال
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ن فريى أن املرور مبراحل الغسل القلاث ليس ضروريا أل 1أما االجتاه احلديثو            
تلف األموال خت وسائل الغسل ختتلف باختلاف الظروف احمليطة بكل عملية، كما أن غاسلي

مصداقيتهم أمام اجملتمع باختلاف النظام نفسه من حيث املواجهة الصارمة ظروفهم الشخصية و 
ومراحل ( الفقرة األوىل)فيما يلي عرض ملراحل الغسل التقليدية و  .جلرمية التبييض من عدمها

 (. الفقرة القانية)الغسل احلديقة 

 

 األولىفقرة ال

 مراحل الغسل التقليدية

 

ده الفقه يف حقبة املراحل اليت متر اها اجلرمية حبسب التقسيم التقليدي الذي اعتم وهي          
تتشابك هذه املراحل يف كقري من األحيان حبيث يصبح من الصعب و  زمنية معينة، وتتداخل

 .مرحلة الدمجهذه املراحل يف مرحلة التوظيف والتمويه  والتاميع و  تتمقل، و الفصل بينها

تقتضي ف PLACEMENTأو اإلحلال أو إدخال األموالحلة التوظيف مر  أما           
بتحويلها إىل ودائع مصرفية أو إيرادات وأرباح ( املا ي)إدخال األموال القذرة يف النظام املصريف 

ومهية مث توظيفها يف عدة حسابات يف مصرف واحد أو أكقر وأيضا إنشاء شركات الواجهة أو 
مث  قيقي سوى تلقي التحويلات املاليةيت ال متارس أي نشاط حما يعرف بالشركات الومهية ال
شراء أو بشراء العقارات أو الذهب أو التحف النادرة أو ح ى ب إعادة إرساهلا إىل طرف آخر،

ن جرائم رشوة وجتارة م2اليت يصعب معها معرفة مصدرهاأسهم خاصة األسهم حلاملها و 
الشيكات السياحية بناء والسندات و ل على تراخيص الالتلاعب يف احلصو املخدرات و 

 .أو استعماهلا على أهنا عمليات اقتصادية سليمة هاو تسويق هامتهيدا لبيع........و
                                                           

1
 .022، ص 5111، 5، مكافحة غسل األموال، منشاة المعارف، اإلسكندرية، ط  (عبد الفتاح)سليمان :  انظر- 

2
 .052، المرجع السابق، ص  (جورج)شركيس  :انظر - 
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أهنا األصعب يف سلسلة حلقات تبييض األموال  األوىل: تتميز هذه املرحلة مبيزتني          
هتم نظرا للتعاطي املباشر على الظروف احمليطة بعملياتعتمد على خربة غاسلي األموال و  واليت

خطر نظرا األاملرحلة األضعف و  اأما امليزة القانية فهي كوهن ،1بني املبيض و مؤسسات التبييض
نسبته إىل سهولة التعرف على مودع األموال و بالتا ي احتمال كشفها لو  لضخامة األموال املبيضة

أو من خلال إحدى   مصدرها سواء كان نفس الشخص الذي حقق األموال أو من ينوب عنه
غالبا ما يتم يف السنوات األخرية  مع العلم انه. الشركات اليت ميتلكها كشخصية اعتبارية

 التوظيف يف أماكن جمهولة أكقر كاملدن الصغرية أو األحياء اهلادئة اليت هي مبنأى عن كل شبهة
األمن نظرا لتكقيف  االبتعاد عن املدن الكربى الزدياد الرقابة على هذه املناطق لدى سلطاتو 

 .2البحث و التحقيق عن مرتكيب هذه اجلرائم

أو تضييع األثر أو إخفاء  L’ EMPILAGEأو التاميع  التمويهمرحلة التاميع           
ويقصد اها تضليل اجلهات األمنية والرقابية والقضائية عن املصدر غري  املصدر أو الرتقيد،

األموال غري املشروعة عن مصدرها وذلك خبلق عدة  املشروع لألموال القذرة عن طريق فصل
عمليات مالية معقدة ومتتالية كبرية احلام ممزوجة بعمليات مالية قانونية مشروعة مماثلة ليؤدي 

 .3ة يذلك إىل تضليل اجلهات األمنية والرقاب

ب تعترب هذه املرحلة األصعب بالنسبة لسلطات مكافحة غسيل األموال حبيث يصع           
الكشف عنهم الستخدامهم آليات التكنولوجيا احلديقة منها التحويلات املالية اإللكرتونية بني 
البنوك واملؤسسات املالية غري التقليدية، حيث تنتقل األموال إلكرتونيا حول العامل عرب سلسلة 

احة تة املحيث تستخدم القنوات املصرفية العاملي ،متواصلة من التحويلات الربقية واإللكرتونية
إضافة إىل احلسابات املصرفية للشركات الومهية اليت ال متارس أي نشاط اقتصادي حقيقي سوى 

يتم  وما يزيد األمر تعقيدا أن غالبا ما .تلقي التحويلات املالية مث إعادة إرساهلا إىل طرف آخر

                                                           
1
 .01لسابق، ص ،المرجع ا (بالسم)جميل خلف : انظر - 

2
       ، اآلثار االقتصادية لعمليات غسيل األموال و دور البنوك في مكافحة هذه العمليات، دار  (صفوت)عبد السالم عوض هللا : انظر - 

 .11، ص5111النهضة العربية،                                              
3
 .01ص  السابق،المرجع  ، (جالل)وفاء محمدين  :انظر - 
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مقل جزر   1ألموالاختيار البلدان اليت ال تطبق قوانني صارمة أو فعالة يف جمال مكافحة غسيل ا
ستخدم أدوات أخرى يف هذه املرحلة مقل الدفع تكما ،  كامين، بنما، اهاما، سويسرا وباكستان

كات ياستخدام أوراق مالية عن طريق مؤسسات مالية مقل الش أومن خلال احلساب 
السياحية، أوامر الدفع، خطابات الضمان واألسهم والسندات وح ى بيع وتصدير املوجودات 

  .ق شراؤها يف مرحلة التوظيف السابقةالساب

 هيو  أو االستقمار يف االقتصاد املشروع L’INTEGRATIONمرحلة الدمج            
حبيث يصبح من  وال املغسولة يف االقتصاد الوطينيتم من خلاهلا دمج األم2المرحلة النهائية 

اجلرمية قد  ملذا تكون معااهمن مصادر مشروعة و احملصلة الصعوبة التمييز بينها وبني األموال 
اختفت ويصبح بإمكان اجملرمني وشبكات اجلرمية املنظمة االستفادة من هذه األموال وإعادة 

 3 .تدويرها لصاحلهم مبا خيدم استمرار أعماهلم اإلجرامية

وتعترب البنوك كمؤسسات مالية ملاذا آمنا لغاسلي األموال لكي تدور من خلاهلا هذا           
ل غري النظيفة حبيث ال يشكك أحد يف شرعية هذه األموال عن طريق بعض أدوات األموا

كما قد يتم تطهري األموال ... العمل املصريف مقل خطابات االعتماد، الضمانات املصرفية 
بوسائل عديدة مقل شراء وبيع العقارات، تأسيس الشركات، جتارة االسترياد والتصدير، شراء 

 ..........بسغسل امللا املطاعم والكازينوهات،

إىل شراء شركات خاسرة كوهنا رخيصة حيث يقوم املهرب أيضا قد يلاأ املهربون           
بضخ األموال فيها وتظهر وكأهنا حتقق رحبا أو أهنا شركات عادية ليست عليها ضرائب مقال 

ات السياحية عحيث أهنا ليست بلد سياحي إال أن هناك العديد من املنتا "ساويغينيا ب"ذلك 
 .4فيها ال تقوم بأي عمل

                                                           
1
 .02أبعاد جريمة غسيل األموال، المرجع السابق،  ص، (بالسم )جميل خلف : انظر - 

2
المكافحة و العوائق، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية و االقتصادية، معهد الحقوق،         : جريمة تبييض األموال ،(إدريس)باخوية : انظر - 

 .021، ص 5105عدد األول، جانفي العي  لتامنغست، المركز الجام                          

      دار الجامعة الجديدة،  ، القاهرة، جرائم غسيل األموال على شبكة اإلنترنت دراسة مقارنة ، (عبد هللا)عبد الكريم عبد هللا : انظر - 3

 .56ص                                     
4
 .المصرفية بين الحماية القانونية و عمليات غسيل األموال، المرجع السابقالسرية   (عصام)ماجد الحموي : انظر - 
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نتهاء هذه املرحلة تكون معامل اجلرمية اليت تقود إىل معرفة األصل احلقيقي هلذه إب          
صبح بإمكان اجملرمني وشبكات اجلرمية املنظمة االستفادة من هذه قد انطمست فياألموال 

هلم اإلجرامية خاصة بوجود جمموعة من األموال وإعادة تدويرها لصاحلهم مبا خيدم استمرار أعما
 :العوامل اليت تساهم يف اتساع هذا النشاط اإلجرامي وميكن إجياز هذه العوامل يف نقطتني

صيب االقتصاد القوي وضعف السياسات يي ذاهليكلي ال االختلالأو  عوامل البيئة الداخلية
عوامل البيئة اخلارجية ، و ياسياالقتصادية والفوضى املصاحبة لعدم االستقرار االقتصادي والس

، ة وما أفرزته من أسواق جديدة ليست هلا موقع جغرايف ويصعب السيطرة عليهاملوخباصة العو 
اليت يتم   من حام العملياتباملائة  20منو الظاهرة بنسبةإىل دي هذه األسواق تؤ حيث 
حلصول على معدات ، وكذا املصارف العاملية ودورها يف تسهيل حتويل األموال مقابل اكشفها

مصرف "مساه البعض  الذيمصرف التاارة واالئتمان العاملي و  قلرحبية من دون رقابة أو متييز م
 .1عقب الفضائح الكقرية اليت تورط فيها "احملتالني واجملرمني العاملي

 

 الثانيةفقرة ال

 مراحل الغسل الحديثة

 

فهم مراحل تبييض األموال قد يكون يرى أنصار هذا الرأي أن التقسيم التقليدي ل          
ترتيبها قد ال يكون حتميا يف غالبية األحوال يشوبه الغموض، كون هذه املراحل و قاصرا و 

احمليطة  ختلاف األشخاص واألنظمة وكميات األموال املغسولةإلالختلاف الظروف و وذلك 
 .2بكل عملية

                                                           
1
 .02أبعاد جريمة غسيل األموال،المرجع السابق، ص  ،(بالسم )جميل خلف : انظر - 

2
 .21، المرجع السابق، ص  (محمد) سن برواريح :انظر - 
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عتبارات، فانه من املفضل تقسيم مراحل طاملا أن عمليات التبييض تتم تبعا هلذه اال           
 .الغسل املتقنوالغسل املتوسط و  التبييض إىل ثلاث أنواع رئيسية هي الغسل البسيط

يهدف إىل حتويل األموال غري املشروعة إىل أموال نظيفة خلال ف الغسل البسيطأما           
 ن الغسل يف العمليات الطارئةوع ميستخدم هذا النو  ،فرتة زمنية قصرية للغاية و بكميات قليلة

جماالت اقتصاد  يفأو االستقمارات قليلة التكلفة و  كيالعرضية أو يف اإلنفاق االستهلا و 
نقود السائلة مقل من أمقلة ذلك استخدام النقود يف جتارة تعتمد على التعامل بالهامشية، و 

يتم هذا الغسل و  يةالتحف أو اللاوء إىل أندية القمار لتحقيق مكاسب ومهجتارة السااد و 
وال أو أن تكون هذه القيود عادة يف الدول اليت ال توجد اها قيود على عمليات غسل األم

 .قليلة

ال غري أو الغسل املدعم، و يتسم هذا النوع من الغسل بكرب األمو  الغسل املتوسطمث          
لى معاملات غسل يتم عادة يف دولة توجد اها رقابة متوسطة عاملشروعة املراد غسلها، و 

اكرب حاما من األنشطة  األموال عن طريق إعادة استقمار هذه األموال يف أنشطة مشروعة
ستعانة اليت ال ميكن أن يستوعبها الغسل البسيط، هلذا غالبا ما يتم الغسل باالالسابقة و 

 . اخلرباء القانونينيبالعديد من املستشارين والفنيني و 

ط أن يقوم تاجر املخدرات ذو دخل كبري بإيداع جزء من أمواله مع مقال الغسل املتوس         
حد أقاربه أجزء آخر يضمه إىل مشروع ماتيكية و حد املشروعات الصغرية كمغسلة أوتو أإيرادات 

مث يقوم بتاميع هذه األموال ويستخدمها يف مشروع استقماري أو عمليات مضاربة صورية من 
 . جل تضليل اجلهات األمنيةأ

املتوسط د ال تكفي عمليات الغسل البسيط و قف ،الغسل املتقنه املراحل ذآخر ه          
توزيعها بني عدة وال غري املشروعة املراد غسلها و لتلبية حاجيات طاليب الغسل بسبب كرب األم

دول كون مالكيها من عصابات اإلجرام املنظم، لذا يتم االعتماد على إنشاء الشركات التاارية 
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البنوك حبيث مني و أالتاشر أعمال االسترياد والتصدير واملقاوالت والطريان و عدة تبيف دول 
 . 1آمنةألموال بطريقة سريعة و يضمن عملها نقل ا

لضمان إخفاء  حدث الوسائل التكنولوجيةأالغسل يستخدم يف هذا النوع من و           
استغلاله أثناء تنفيذ لبنوك و ية، مع التنويه إىل دور امصدر تلك األموال عن اجلهات الرقاب

عمليات الغسل بعدة أشكال ألنه غالبا ما تكون البنوك القناة الوحيدة لتصريف األموال غري 
لضمان تواطؤ موظفيها يف   معاملاهتا مع زبائنها من جهة و املشروعة لتبنيها السرية املصرفية يف

 .كقري من األحيان لتسهيل عمليات الغسل 

 

 الفرع الثالث

 .جريمة تبييض األموالل و مصادر وسائ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
مع فهي من اجلرائم املركبة اليت جت ،أم اجلرائممية تبييض األموال جرمية العصر و تعد جر           

ر من ذاهتا و أساليبها وطرقها و الدخول إىل أمناط غري تطو تاليت عدة جرائم يف جرمية واحدة، و 
ن حام األموال املغسولة الناجتة عن املنظمات اإلجرامية أمسبوقة منها، هلذا فمن امللاحظ 

مرتفع جدا و يتطلب منهاية خاصة حملاولة  إدخاهلا يف الدورة االقتصادية الرمسية داخل الدولة، 
 .  2سيلة لضبط اجلرائم األخرى و مرتكبيهاهلذا تعد وسائل متابعة اجلرمية و 

فقد حاولنا تناول أهم الوسائل اليت ن جرمية تبييض األموال نشاط إجرامي متطور، ألو           
مث مصادر اجلرمية ( الفقرة األوىل)األموال سواء احلديقة منها أو التقليدية  غاسلوقد يلاأ إليها 

  ( .الفقرة القانية) اليت تتعد بتعدد أمناط اإلجرام املنظم

                                                           
1
 .012المرجع السابق، ص  ،( عبد الفتاح)سليمان  :انظر - 

:انظر   -
2
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 األولى فقرةال

  تبـيـيض األموال وسائل

 

م عملية غسيل األموال بأساليب وأشكال عديدة تتدرج من البساطة إىل التعقيد تت         
لتكنولوجيا دور خطري يف تطوير األساليب اليت لولقد كان  ،حبسب ظروف وطبيعة العملية

األساليب إىل أساليب حديقة تتعلق بالعمليات و  ميكن تقسيم هذهتستخدم لغسيل األموال و 
أساليب  أفرزهتا تكنولوجيات املعلومة و اخلدمات املصرفية احلديقة اليت يقدمها البنك و اليت

تقليدية تتنوع بتنوع أسلوب املعاملة الذي يهدف إىل طمس حقيقة األموال غري املشروعة 
 .ألحيانوجعل احتمال رصدها و كشفها غري ممكنا يف غالب ا

بالنظام املصريف الذي تستخدمه  الحديثة لغسل األموال األساليبتتعلق  :أوال         
النهائية لألموال القذرة، أما وحنن يف عصر املعلوماتية جلرمية ليكون الواجهة املباشرة و عصابات ا

وسرعتها الوسائل  ت بشبكة املعلومات تفوق يف حامهافقد ظهرت أساليب جديدة ارتبط
العلاقة  إن"ل عرب شبكة اإلنرتنت كما يلي وصف أحد الباحقني حركة األمواحيث  لتقليدية،ا

 ."بني اإلنرتنت وغسيل األموال سريعة ومغفلة وال توقفها احلدود اجلغرافية

اليت  تداعياهتا و أن اجلزائر و ألهنا ليست مبعزل عن اجلرمية و  نأيف هذا الشما نساله و           
تتم عرب األجهزة فيها اجلرائم املرتكبة  عروضة على القضاء، أن أغلبيةاملكشفت القضايا 

ثر سلبا على مسعة الساحة املصرفية اجلزائرية اليت تفتقر للرقابة الصارمة على أهو ما املصرفية و 
كذلك غياب ة على أساس تصرحيات البنك نفسه و البنوك وتكتفي بالرقابة البعدية املبني

مليار دوالر  4.0حتويل ما قيمته ) اقبة حركة رؤوس األموال من وإىل اجلزائرتنظيمات ملائمة ملر 
 1(.بطريقة غري شرعية من بنك اخلليفة إىل اخلارج

                                                           
1
 .11المرجع السابق، ص  ،(يزيد )بوحليط : انظر - 
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 :يفهذه األساليب  ميكن حصرو          

بتكرة من م صرفية تقليدية أومبنوك تقدم خدمات وهي  المصارف اإللكترونية -         
ية تقتصر صلاحية الدخول إليها على املشاركني فيها وفقا خلال شبكات اتصال إلكرتون

على الشبكة كوسيلة التصال  املنافذلشروط العضوية اليت حتددها البنوك وذلك من خلال أحد 
مع هذه املصارف غاسلي  ونأغرت املزايا العديدة اليت حيصل عليها املتعامل حيث ،ءلاالعم

ودائع والتحويلات من حساباهتم إىل حسابات أخرى األموال لتسخري هذه التكنولوجيا لنقل ال
ىل خيار النقل املادي للنقود إبغية التقليل من اللاوء  داخل أو خارج الدولة يف ثوان معدودة

فضلا عن مقدرة النظام املصريف اإللكرتوين على إمتام املعاملة بنفسه وذلك يف حالة  ،1القذرة
 .النظم اإللكرتونية املؤمتنة

عاملات يف هذه املصارف جماال خصبا لتنامي ظاهرة غسيل وقد ضمنت سرية امل          
من  خاصة ضمن الكم اهلائل( HACKERS)ل القرصنة قاألموال باإلضافة إىل جرائم أخرى م

مما مسح بتدويل اجلرمية وامللاحقة اجلنائية للمصرف الذي يقوم بالتحويل  ،التحويلات املصرفية
 .2احل مصرف آخر يقع يف دولة أخرىولو مت هذا التحويل لص

فة عرب اهلاتف نفس املنحى مع املصارف اإللكرتونية كوسيلة من ري وقد تأخذ الص          
أن بعض املصارف   ىح ،وسائل غسيل األموال نتياة التطور اهلائل يف الشبكة العنكبوتية

تعامل وتوفريا للوقت ل على مدار الساعة حتقق معها مرونة يف اليتعرض خدمات مباشرة للعم
ولكنها توفر أيضا ملاذا لغاسلي األموال حبيث ، حبيث يصبح معه احتكاك الزبون باملصريف نادرا

  3.يصعب معها الكشف عن تفاصيل عمليات الغسل وحيقياهتا

                                                           
1
المركز القومي  جريمة غسيل األموال بالطرق التقليدية عبر شبكات االنترنت و بنوك الويب، القاهرة، ،(يوسف )حسن يوسف  :انظر - 

 .12، ص 5100، 0لإلصدارات القانونية،ط                                    
2
، كما حقق البنك 0221في عام  %01وزادت األسهم الخاصة به بنسبة    net Bankباسم أول بنك افتراضي عل شبكة اإلنترنيت - 

 موظفا ال يجلس أحدهم خلف صندوق 51ولديه فقط وهذا البنك له مكتب واحد وليس له فروع .  مليون دوالر أمريكي 02أرباحا وصلت 

والية أمريكية وفي عدد من الدول  21الحسابات وال يتعامل بالنقود الورقية أو المعدنية التقليدية لكنه يمارس نشاطه في أكثر من 

 .عميل، و قد بلغت قيمة الودائع المصرفية لديه حوالي مائتي مليون دوالر 0511المجاورة وله أكثر من 

 .11المرجع السابق، ص ،(عبد الفتاح )بيومي حجازي : انظر
3
                                                                           .                                                                                                                            12، المرجع السابق، ص  (هيام )الجرد: انظر - 
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ت يكنوادي اإلنرتن ل األمواليختفي أنشطة غس قد أيضا املواقع اإللكرتونية -          
اليت حلت حمل  2 النقود اإللكترونيةكذلك ،  1(الكازينوهات االفرتاضية)املستخدمة للقمار

الدفع اإللكرتوين أو بطاقات  ةواستبدلت ببطاق -ح ى كادت ختتفي-النقود املعدنية أو الورقية 
فاملدخرات الشخصية وأصول البنوك والديون اليت تسدد خاصة يف بعض الدول، االئتمان 

بض والقروض البنكية واألسهم ووثائق الديون كل هذه األموال وكذلك سندات التحصيل أو الق
تتداول يف الوقت احلا ي يف صورة نبضات تصدر عن اجلهاز احلاسب اآل ي وبطريق التحويل 

 .3اإللكرتوين اليت تضمنها بعض املصارف
نية طلق عليه السيولة االلكرتو أح ى انه ظهر نوع جديد من وسائل الدفع االلكرتوين           

Electronic cash  و متقل هذه الوسيلة قيام املستهلك باحلصول على السيولة بوضع
ىل جهازه إحساب يف بنك يكون مرتبطا باالنرتنت حبيث يتم حتويل السيولة املطلوبة 

 .4الشخصي

و من هنا تتالى العلاقة السلبية بني النقود االلكرتونية و غاسلي األموال الستغلاهلا           
ختزين قيمة نقدية ألموال متحصلة من مصدر غري مشروع و استعماله كوسيلة آمنة لغسل  يف

ن مراقبتها صعب للغاية فهي ليست مادية حمسوسة ميكن مراقبة حركتها أاألموال على اعتبار 
 .                                                    5و معرفة اهلوية احلقيقية لصاحبهاأ

مغنطة من طرف حاملها أو ملاإساءة استخدام البطاقة أيضا  لقد رصد امللاحظون          
والصاحلة  ح ى من الغري يف حالة ضياعها وتوظيفها من أجل ارتكاب جرمية غسيل األموال

                                                           
1
 .51، المرجع السابق، ص (عبد الكريم عبد هللا)عبد هللا : انظر - 

2
النقود االلكترونية قيمة نقدية مخزنة الكترونيا، فهي عبارة عن بيانات مشفرة توضع على رسائل الكترونية في شكل بطاقات  - 

هي ثنائية األبعاد يتم نقلها من المستهلك إلى التاجر دون الحاجة من وجود طرف ثالث،و هي سهلة  بالستيكية او على ذاكرة الكمبيوتر، و
 . االستخدام نظرا لصغر حجمها و هو ما يجعلها عرضة ألخطار وقوع أخطاء بشرية و تكنولوجية

 ة دمشق للعلوم القانونية و االقتصادية، المجلد دور النقود االلكترونية في عمليات غسيل األموال، مجلة جامع ،(بسام ) حمد الزلميأ:أنظر
 .211، ص 5101، العدد األول، 26                      

3
       ،  جريمة غسيل األموال، دراسة مقارنة، عمان األردن ، دار الثقافة للنشر  و التوزيع،   (مجدأ)سعود قطيفان الخريشة  : انظر - 

 .21، ص 5112الطبعة األولى،                                                  
4
، الموسوعة التجارية و المصرفية المجلد الثاني، التشريعات التجارية  (محمود) الكيالني: لمزيد من التفصيل انظر في نفس الموضوع - 

، ص 0، ط 5111رونية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، و االلكت                                                                               

460                                                                              -111. 
5
 .225المرجع السابق، ص  ،(بسام)أحمد الزلمي:  انظر- 
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وث بصرف ماله من أي جهاز لحيث يقوم صاحب املال امل ،للصرف يف أي فرع من فروعها
قيمته من حساب عميله الذي يكون بذلك قد  مث خيصم صرف إىل بلد أجنيب وحيول املال

               1.هترب من القيود اليت تفرض عادة على التحويلات

وعة و هلا علاقة تنن الوسائل احلديقة و املبتكرة كقرية و مأشري يف هناية حديقنا و ن          
أو عن طريق  2الذكي وطيدة بالتطور التكنولوجي، فقد ترتكب اجلرمية باستعمال الكارت

 أجهزةطريق  نكب عتتر  أنبطاقات الدفع  و أيضا عن طريق الشيكات االلكرتونية ،  وميكن 
شركات مواقع على اإلنرتنت  ئأو من خلال احتيال اإلنرتنت حيث تنش ،3الصراف اآل ي

تم تلك اخلاصة ببطاقات االئتمان ليللعملاء  الشخصية لعرض منتااهتا فيتم سرقة املعلومات
 .تسهيل عمليات الشراء عرب اإلنرتنت ويتم غسل األموال مع حام املبيعات على الشبكة

 

 إىل جماالت أخرىأساليب الغسل متتد قد  تقليديةأساليب غسل األموال : ثانيا          
  :أهم هذه الوسائل، و دون أن يكون البنك وسيطا فيها

النفيسة كاجملوهرات والسيارات الفاخرة  باإلضافة إىل شراء السلع :التهريب -          
بنقل الرتكاب هذه اجلرمية عن  القدميةاألساليب  أحديظهر التهريب ك 4واللوحات النادرة 

 .....والرقيق و املتحصلات النقدية الناجتة عن األنشطة غري املشروعة كتاارة املخدرات
بأساليب بسيطة مقل لسابق يف اوكان ذلك يتم  ،بأنفسهم أو عن طريق آخرين خارج البلاد

 ات األطفالضإخفاء النقود الورقية يف اجليوب السرية للحقائب أو بوضعها يف علب حفا

                                                           
1
 .52-51، صالمرجع السابق ،(عبد الكريم عبد هللا)عبد هللا : انظر - 

2
 . 511، ص 5101، جرائم تكنولوجيا المعلومات، دار البداية عمان األردن ، الطبعة األولى  (جعفر)حسن جاسم الطائي : انظر - 

3
ة تمثلت في تزوير بطاقات االئتمان واالحتيال لسحب األموال من نوافذ الصراف اآللي دظهرت في السنوات األخيرة مسألة جدي - 

(A.T.M)  ة بطاقات مزورة أو مسروقة، وتعرف المحتالين على الرقم الشخصي لصاحب الحساب ورغم اتخاذ البنوك العديد من بواسط

اإلجراءات االحتياطية إال أن تكنولوجيا التزوير والتزييف مستمرة حتى أن بعض المحتالين في أمريكا تمكنوا من بناء ماكنة صرف آلية 
. لتعرف على أرقام بطاقاتهم األمر الذي اعتبرته الرواية االقتصادية أسوأ حادث احتيال في أمريكامزورة واستطاعوا خداع مستخدميها وا

، المرجع السابق،  (نصر)، شومان . وتشير اإلحصاءات أن خدمات هذه العمليات المزورة تفوق في أمريكا ألف المليون دوالر سنويا

 . 11ص
4
    ة غسيل األموال، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان األردن، الطبعة جريم ،(الخريشة)امجد سعود قطيفان : انظر - 

 .11، 5112األولى،                                           
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، إضافة إىل الطرق 1وغريها من الطرق اليت تؤدي إىل نقل هذه األموال برا أو جوا أو حبرا
قلها قدية الصغرية ونطريقة هتريب األموال عن طريق القطع النبتكرة كتقنية احلقائب املزدوجة و امل

  . إعادة إدخاهلا للمؤسسات املالية لتظهر فيما بعد نظيفة متامامن طرف حمرتفني يف جيواهم و 

التهريب كوسيلة لغسيل األموال عن طريق  جترميحرصت أغلبية الدول على  هذا و قد          
إلفصاح عما حيمله املسافر وبتارمي عدم ا ،تعزيز الرقابة اجلمركية يف مداخل البلاد وعلى احلدود

، ومع ذلك يبقى التهريب من أهم وسائل 2من أوراق نقدية إذا جتاوزت احلدود مبالغ معينة
املستخدمة لطمس معامل جرمية غسيل األموال ح ى يف الدول األكقر تقدما من الناحية 

عاد استخدام األموال وعليه يقوم املهربون بتحويلها إىل اخلارج ويف الدول املستقبلة يالتكنولوجية 
وكأهنا أموال مشروعة ويصعب يف هذه املرحلة تعقب األموال من قبل الشرطة ألن البنوك غري 

   3.ملزمة باإلبلاغ عن هذه األموال

     

أو ما سلسلة من التصرفات العينية عن طريق   أيضاميكن أن ترتكب اجلرمية   -         
حيث يلاأ غاسلو األموال إىل شراء العديد  ،ء نقدايسمى أيضا بتبييض األموال عبر الشرا

من األشياء العينية كالذهب واجملوهرات والعقارات والصكوك املالية أو السيارات الفخمة أو 
كات مصرفية بقيمة األشياء يسعرها احلقيقي واحلصول على شبالتحف أو اللوحات النادرة إما 

ام هذه الشيكات يف شكل حسابات مصرفية لدى املبيعة وإعادة بيعها كخطوة ثانية أو استخد
 4. البنوك املختلفة

                                                           
1
 .01، المرجع السابق، ص (جالل)وفاء محمدين : انظر - 

2
فيا ومعها مليون وأربعمائة وثالثون ألفا دوالر مخبأ في ستة بضبط إحدى زعيمات الما FBIقام أحد رجال المباحث  0211في عام  - 

مليون دوالر  1.2تم ضبط مسافرين على طائرة خاصة أقلعت من تكساس ومعها مبلغ  0212علب من لعبة المونوبولي، وفي فبراير عام 

رئيس بنما األسبق نورييجا وهو يقوم بتهريب تم ضبط أحد الرجال التابعين ل 0211وفي عام . للخروج بها من الواليات المتحدة األمريكية

 .01مليون دوالر وهو مسافر في إحدى الطائرات إلى بنما، أنظر نفس المرجع،  ص 015مبلغ 
3
 .55السرية المصرفية بين الحماية القانونية وعمليات غسيل األموال، المرجع السابق، ص ،(عصام )ماجد زايد الحموي : انظر - 

4
 .52المرجع السابق، ص  ،(د هللا عب)الكرجي :انظر- 
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إىل شراء شركات أو إنشاء شركات شرعية اهدف أيضا  األموالغاسلو قد يلاأ           
التمويه حول مصدر األرباح الناجتة عن هذه املؤسسات املالية وهي مؤسسات تقوم بصرف 

  .طاهتااط األموال القذرة باألرباح احملققة من نشالعملات واملضاربات املالية مث تعمل على خل

 ،اجلرمية بإنشاء شركات ومهية أو ما يطلق عليها بشركات الدمىم قو تميكن أن  -          
وهي شركات ومهية أجنبية ال تزاول أي نشاط حقيقي ولكنها واجهة ختتفي وراءها نشاطات 

ترياد والتصدير، شركات حملات غري مشروعة ومن صورها شركات التأمني، شركات االس
 . اجملوهرات الكربى

قد تلاأ هذه الشركات إىل استقمار األموال يف األراضي والعقارات أو احلصول على           
قروض من أحد البنوك مث إيداع األموال يف البنوك لتصدر بعد ذلك اتفاقيات قروض إلعادة 

  1.خدراتامل ةجتار تزدهر فيها   دانتوظيف األموال يف بل

ويف األخري خنلص إىل أن أساليب غسل وتبييض األموال كقرية ومتنوعة ال ميكن           
تتعدد بتعدد أساليب االستقمار واالقتصاد و ألهنا حصرها وإن كنا حاولنا التعرض إىل أغلبها 

ليات وح ى خارج البنوك كالبورصة وتتطور بتطور اآل 2(تواطؤ املصارف)التعاملات مع البنوك 
 .التكنولوجية والعلمية

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .www.alukah.net : متوفر على الرابط التالي 5101-10-52، البغول وشركات الدمى، (دريد)بن محمد الرماني :انظر - 

2
يعتبر الكشف عن عملية تبييض األموال التي تتم بواسطة التواطؤ المصرفي صعبا جدا بسبب عدم إمكانية تمييز هذه الصفقات عن  - 

 .التحويالت التي تجري عادة بين مصرف وآخر ألغراض مشروعة
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 الثانية فقرةال

 مصادر جريمة تبييض األموال

 

إذا كانت جرمية تبييض األموال هتدف إىل إخفاء املصدر غري املشروع لألموال فإهنا           
وقد تطور هذا  ،غري املشروعكسبه صدر  مقدميا منذ أن احتاج اإلنسان إىل إخفاء  تقد نشأ

ر االستقرار السياسي واالقتصادي خنشاط اجلرمية بتزايد اجلرمية املنظمة اليت تناملفهوم واتسع 
واالجتماعي للماتمعات خاصة أن نشاط اجملرمني عابري احلدود يتميز بتطور األساليب 

عية يف يشر تاإلجرامية وبقدرهتم على التحرك النشط واستغلاهلم مجيع أوجه القصور التنظيمية وال
  .إخفاء معاملها سواء يف الدول املتقدمة أو يف دول العامل القالثارتكاب جرائمهم و 

وملا كانت جرمية تبييض األموال من اجلرائم االقتصادية اليت تنطوي حتت مفهوم اجلرمية           
مصدر ذلك أن  ،فإن البحث عن مصدرها هو أحد املواضيع اليت تقري قلق الباحقني ،املنظمة

ألموال قد ال يكون بالضرورة غري قانوين وإمنا ميكن أن يكون الكسب تبييض اال األموال حمل
لنظم الرقابة سواء على الصرف أو اجلمارك  ةمشروعا ولكن هذه األموال بطبيعتها غري خاضع

أو الضرائب، كذلك مصادر هذه اجلرمية مل يعد يقتصر على اجلرائم التقليدية اليت عرفها العصر 
آليات علمية وتكنولوجية جديدة  بظهوريال ولكن تطور اجملتمع البائد من سرقة وسطو واحت

يف املصادر املتعلقة أوال  األموالوميكن حصر مصادر تبييض  .د معه نوع جديد من اجلرميةجأو 
املتعلقة  املصادربثانيا و  األشكالاملنظم الرتباط اجلرمية منذ ظهورها اهذه  اإلجرامباملخدرات و 

 .باألعمال املصرفية

تعترب جتارة املخدرات املورد   ،المصادر المتعلقة بالمخدرات واإلجرام المنظم: أوال          
األول جلرمية غسيل األموال، حيث جلأ هؤالء منذ القدم إىل تطهري وتبييض األموال املتحصلة 

من عائدات وجتارة املخدرات عن طريق إقامة مشروعات اقتصادية مشروعة وأنشطة املقاوالت 
واهذا ميكنهم التمويه وإخفاء املصدر  ،ة السيارات تدر عليهم بقروات مصدرها غري مشروعوجتار 
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غري املشروع لقرواهتم وقد قدر حام األموال املتداولة يف  سوق االجتار غري املشروع باملخدرات 
 .مليار دوالر سنويا 055وفقا لتقارير األمم املتحدة حبوا ي  4335عام 

كما يقول الفقيه هيام اجلرد يف طبعته األوىل واستنادا لتقديرات الربملان   أما حاليا           
مليار دوالر  355سنوات تتااوز  45األورويب فإن أموال جتارة املخدرات املرتاكمة على مدى 

  1.أمريكي

 يهاوتعد جتارة املخدرات من أضخم أشكال التاارة على املستوى الدو ي ترتب عل          
لذلك اقرتن مفهوم  ،يع ورفع مستوى عمليات الغسيل لألرباح غري القانونية للتاارةضرورة توس

ح ى أن التعريف الضيق جلرمية غسل األموال يقصد به كل فعل  2الغسيل بتاارة املخدرات
يقصد من خلاله إخفاء املصدر احلقيقي لألموال الناجتة عن جتارة املخدرات فقط طبقا للمادة 

لسنة  مم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقليةمن اتفاقية األ 9
4322. 

مركز الدراسات )وقد عقدت ندوة علمية جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية           
مبقر اجلامعة بالرياض أكد خلاهلا املتدخلون  9/49/7547-44خلال الفرتة من( والبحوث

ونصف سنويا  ريليونتمليار إىل  305واليت قدرها البنك الدو ي بأهنا مابني على خطورة اجلرمية 
يدعو للتدخل العاجل ملكافحة هذه  مليار دوالر تتعلق بتاارة املخدرات وهذا ما 922منها 

خاصة بعد تفاقم مشكلة املخدرات حيث امتدت عمليات إنتاجها وهتريبها وأخطارها، اجلرمية 

                                                           
1
 .20، المرجع السابق، ص (هيام)الجرد  :انظر- 

و مكافحةة المخةدرات بةأن الشةبكات  مكتب األمم المتحدة لمنع الجريمةفي تقرير صادر عن  5500نت اإلحصائيات الحديثة لسنة لقد بي - 2

مةةن النةةاتج اإلجمةةالي عةةام  5،4 مةةن تجةةارة المخةةدرات  ويمثةةل المبلةةغخمسةةها  5559ر عةةام ترليةةون دوال 0،0اإلجراميةة اسةةتطاعت غسةةل 

مليةار دوالر قةدرتها هيئةات ماليةة  655إلةى  0999حجم ألموال المغسولة وصل في سنة  أن إلىفي حين كانت التقديرات تشير .  5559

أن عةدد مةن  0999ير الصادرة في أواخر شهر ديسمبر من سنة دولية و على رأسها البنك العالمي ، و فضال عن ذلك فقد أوضحت التقار

 –بالفردوسةيات الجبائيةة " الدول المجموعات اإلجرامية تمارس عمليات غسل األموال عن نطةاق واسةع و تسةتعين بأسةاليب جديةدة تعةرف 

PARADIS FISCAUX "عبر شبكات دولية ، حيث تلعب المافيا الروسية دورا رئيسيا في عملية غسل األموال و تبييضها. 
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اخلطورة  شديدةإىل مناطق غري مسبوقة كما مت استحداث مواد خمدرة ا اهغري املشروع  االجتارو 
    1.مما جيعل اجلرمية مشكلة عاملية

ولعل االهتمام بقضية املخدرات ومواجهة مشاكلها وما ينتج عنها من آفات وجرائم           
تتضمن   2أخرى جعل اجملتمع الدو ي يهتم مبواجهة الظاهرة عن طريق محلة عاملية شاملة

 –سواء االستهلاك )جمموعة من االتفاقات واملعاهدات الدولية اليت تسمح بالتصدي للارمية 
 .داخل وخارج الدول( الزراعة -اجرةتامل

وقف وملا ارتبط مفهوم ظاهرة غسيل األموال بظاهرة جتارة املخدرات فإنه ينظر إىل           
لة لوقف جتارة املخدرات بني الدول من عمليات غسيل األموال على أهنا أحد السبل الفعا
  3.خلال وقف تلك التحويلات ومصادرة أصول التاار

أن الواقع أن  على أن جتارة املخدرات وإن كانت أهم مصادر غسيل األموال إال          
رمي غسيل األموال اجلرمية قد يكون مصدرها جرائم أخرى لذلك عمد اجملتمع الدو ي إىل جت

اجلرمية بوجه عام أيا كانت طبيعتها وهو ما أخذت به اتفاقية سرتاسبورج املتحصلة من 
 .4  1990لسنة

غري  لألموال األساسيلارمية املنظمة فتعدد و تتنوع كوهنا املصدر الصور األخرى ل أما          
 :اإلطلاقعلى  أمههانذكر  أنميكن التبييض، و  لاملشروعة حم

 

                                                           
1
    طبيعة عمليات غسيل األموال  وعالقتها بانتشار المخدرات، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم     ،(عادل )حسن السيد : انظر - 

 .01،  ص5111األمنية،                                 
2
 .001، ص5111افحة غسيل األموال، األردن، دار الثقافة، ، تحليل وتقييم دور البنوك في مك(محمود)محمد عسيفان :  انظر - 

3
 .11المرجع السابق، ص ،(عز الدين)و قمراوي (نبيل ) صقر:  انظر - 

4
م المشرع الجزائري كافة صور االستهالك أو التعامل أو االتجار في المخدرات وبصفة عامة كافة التعامالت بالمخدرات بمقتضى رج - 

عدل و المتمم لقانون العقوبات ، القانون يجرم  ثالث فئات من الجرائم تنقسم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح الم 01-11القانون رقم 

عادية وجنح مشددة والمالحظ أن كافة العقوبات في هذه الجرائم مشددة إال في جريمة االستهالك والحيازة من أجل االستهالك فقط فهي 
 .جنح عادية 
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اجلرمية املنظمة بشكل تعتمد  (تجارة الرقيق األبيض)ألطفال اء وانسار بالالتجا -          
رئيسي على الدعارة سواء على الصعيد الوطين أو الدو ي خاصة يف الصني واليابان وكوريا 

عترب العلاقة اجلنسية الناجتة عن بيع النساء واألطفال سلعة يتم توبالتا ي  داجلنوبية وتايلان
 .استغلاهلا

حيث تبلغ حاالت  1ةالتاارة أرباحا طائلة هلذه العصابات اإلجراميحتقق هذه           
ملايني شخص جتين منها العصابات اإلجرامية حنو سبعة  1التاارة غري املشروعة يف العامل حنو 

وهذه األموال بطبيعة احلال أموال غري مشروعة ألن اإلنسان  ،مليارات دوالر أمريكي سنويا
عامل فيه بالبيع واإلجيار، وقد أصدرت اجلمعية العامة لألمم وأعضاءه ليس ماال قابلا للت

بروتوكوال ملنع ومعاقبة االجتار يتضمن  7555-44- 40بتاريخ ( 00/70)املتحدة القرار
 7555.2-47-40إيطاليا يف  موباألشخاص وخاصة النساء واألطفال وقع عليه يف بالري 

عرف العامل األفعال اإلرهابية منذ حيث ، من أهم مصادر التبييض أيضا اإلرهاب -           
التارخيية املتعاقبة كاغتيال اإلمرباطور الروماين  يوليوس قيصر داخل جملس  احلقبالقدم عرب 

الشيوخ وحماولة اغتيال القائد صلاح الدين وكذلك أعمال القرصنة ضد السفن التاارية يف 
  3.بتزاز والنهبواليت كانت ترمي إىل اال 49القرن 

أما يف القرن العشرين فقد أخذ مفهوم اإلرهاب طابعا دوليا حيث اختذت األعمال           
اإلرهابية عدة أشكال منها خطف الطائرات واألشخاص، والقيام بالتفاريات يف األماكن 
املزدمحة أو كل فعل فيه استعمال العنف ضد املدنيني اهدف الرتويع سواء كان مصدره 

 .ر أم أفرادايات شعبية أم حركات حتر حكومات رمسية أو ثور 

إلرهاب وجعله ا امليةمنعرج حاسم أدى إىل ع 7554مرب بتس 44ولقد كان لتاريخ           
 77بتاريخ  4929/7554رة قرار جملس األمن رقم أثحيث صدر على ، حمور اهتمام العامل

                                                           
1
القوانين و اإلجراءات المتعلقة بالوقاية منها و مكافحتها في الجزائر، دار الخلدونية للنشر            : تبييض األموال ،(لعزيزعبد ا)عياد : انظر - 

 .51، ص  5111والتوزيع،                         
2
 .051، المرجع السابق ص (محمود)محمد سعيفان : انظر - 

3
 . 502، ص 5112ييض األموال، منشورات الحلبي الحقوقية، ، تهريب و تب (نعيم )مغبغب:  انظر - 
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وما وقع من  ةليالذي يفوق بأمهيته ومشوليته مجيع ما اختذ من قرارات دو  7554ول لأي
شأن اإلرهاب، ألن هذا القرار اختذ مبوجب الفصل السابع من ميقاق األمم املتحدة بمعاهدات 

 .وذلك يعين أن له قوة إلزامية على مجيع الدول

تفرتض وقوع جرمية أخرى أصلية سابقة  ألهنا جرمية تبييض األموال هي جرمية تبعية          
اإلرهاب من اجلرائم اليت تدر أمواال طائلة و  ،موال املراد تبييضهاشروع لألاملتتمقل باملصدر غري 

أغلبية  دعمفي ، بهيعن طريق أعمال النهب والسرقة باإلضافة إىل التخريب والعنف والرت 
وهو ما أدى بالبعض إىل  اإلرهابيني إىل غسل هذه األموال وتدويرها يف احللقة االقتصادية

جل إخفاء أض األموال تتحدان يف استعمال نفس الرسائل من القول أن اإلرهاب و جرمية تبيي
ما جعل املشرع اجلزائري يقرن مواجهة جرمية  ذاه .1و تدويرها يف النطاق املا ي العاملي هامصادر 

املتعلق بالوقاية  54-50 نونتبييض األموال بتارمي األعمال اإلرهابية يف قانون واحد هو القا
املصدر غري املشروع حمل ب الرتباطهمامكافحتهما و  2ويل اإلرهاب متألموال و من جرمية تبييض ا

  . التبييض

من ضمن وسائلها للتخفي البنوك اإلرهابية و  اإلجرامية نظماتستخدم املتوغالبا ما           
السرية دول وتداركا من املشرع جلعل ، إلخفاء أمواهلا 3وما توفره من أنظمة السرية املصرفية

ة ئفقد نص القانون النموذجي الصادر عن هي ةملاأ لألموال غري املشروعمنها خاصة املطلقة 
األمم املتحدة واملتعلق مبكافحة تبييض األموال على ضرورة تقدمي التقارير عن األموال املشتبه 
فيها وحدد األشخاص واملؤسسات اليت يطلب منها تقدمي التقارير عن ضمنها املؤسسات املالية 

 .  ملنع ارتكاب األعمال اإلرهابيةالتعاون الدو يباإلضافة إىل 

حبيث  عن اجلرائم األخرى، أمهيةال تقل  الفسـادو جرائم االختالس والرشوة  -          
فقد انتشرت اجلرمية يف خمتلف  ،تعترب هذه اجلرائم مصدرا من مصادر األموال غري املشروعة

                                                           
:  انظر-  

1
 

SHOTT )P, A  ( , guide de référence sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le                                 
           financement du terrorisme ; paris, ESKA. 2éd, p 6 . 

2
 .56-00المعدل و المتمم بالقانون  50–05المعدل و المتمم بموجب القانون  50-50رقم القانون  - 

3
 .011-012، المرجع السابق، ص(جورج)شركيس : انظر - 
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على هلذا عكفت كافة التشريعات  ،يف اجملتمعوقراطية ري أقطار العامل نتياة تفشي الفساد والب
رميها باعتبارها من اجلرائم اليت هلا بالغ األثر يف عدم رقي اجملتمعات اإلنسانية ألهنا تشكل جت

 .رقما كبريا من أرقام النشاط السري غري املعلن

نظام  ىل إجيادإ -7555 مرييدا –مكافحة الفساد عرب اتفاقية  1املشرع الدو ي سعى          
 حمدد وإجراءات مفصلة ودقيقة للمساعدة القانونية املتبادلة بني الدول يف سبيل مكافحة جرائم

غري املشروعة  على مستوى  اجلرائم املولدة لألموال اعتباره منو  2خاصة يف ظل انتشار الفساد
ات، الكيف جرائم االجتار باملخدر إن مل نبالغ و نقول أهنا تسبق من حيث احلام و العامل 

رية تنتج عن سوء استخدام  السلطة السياسية واإلدا خطر عمليات تبييض األموالأأيضا أهم و و 
  .3أعضاء الربملان و كبار موظفي الدولةو  األحزاببواسطة رؤساء الدول وأعضاء احلكومات و 

أيضا هذه يلحق جبرائم االختلاس و الفساد ، جرائم أصحاب الياقات البيضاء -          
نتهم العالية رتف من قبل أشخاص هلم مكاقتعرف بأهنا اجلرائم اليت تو  فة من اجلرائمالطائ

 4.اجتماعيا واقتصاديا يف معرض قيامهم بأعماهلم املهنية

تظهر خطورة هذه اجلرائم يف جمال تبييض األموال نتياة تكدس عوائد اجلرمية اليت ال           
ء ومتويه مصدر هذه املداخيل الناجتة بصورة مباشرة تصل غالبا إىل القضاء وقدرهتم على إخفا

                                                           

1
تقارير  أظهرت ،الجهود الدولية ضمن برامج جماعية للحد منه ومكافحته تضافر  وأهميةفي مفارقة كبيرة تؤكد على خطورة الفساد  - 

العالم وخاصة فيما يخص العقود المالية المتعلقة بعمليات اإلغاثة  بأنحاءالفساد قد طال مؤسسات منظمة األمم المتحدة وفروعها  أنحديثة 

سلطات تحقيق أوسع  إلىالمتحدة في حاجة  األممن االمتحدة بان جي مون  لألممالعام  األمينوقال . متفرقة من العالم أماكنوحفظ السالم في 

المتحدة مؤخرا بحدوث وقائع فساد عديدة متصلة بعقود متعلقة بعمليات حفظ السالم  األمموقد أقرت  ،واستئصال الفساد لبحث في أنشطتهال

المتحدة للمراقبة الداخلية وهو مكتب مساءلة مستقل  األمموقد اكتشفت هذه الوقائع على يد مكتب . تقدر قيمتها بمئات الماليين من الدوالرات

شبكة النبأ  انظر .تحقيقات محدودة إجراءقدرته على  أنقال كي مون أن بان  إاللرغم من أن المكتب تمكن من اكتشاف الفساد وبا

 - 5557/كانون الثاني 50االثنين ،  ، شبكة النبأ المعلوماتيةالفساد يطال مؤسسات األمم المتحدة: المعلوماتية مقال بعنوان 
 .0259/محرم/05

2
 المسؤولية الجنائية للهيئة االعتبارية عن جريمة غسل األموال في القانون السوري والمقارن،  ،(مصطفى )مد زكي الحافظ مح:  انظر - 

 . 122-121، ص5100رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة،                                           
3
وال و عالقته بالمصارف و البنوك، دار قنديل للنشر و التوزيع، الطبعة األولى غسيل األم ،(محمد )حسن عمر برواري : انظر -  

 .11_22، ص                                             2011
4
ة أو يعرفها عالم اإلجرام األمريكي سندرال ند أنها جرائم الطبقة االجتماعية المرفهة والمهذبة، لهم احترامهم من قبل السلطات المختص - 

من قبل الجمهور، وبالرغم من أن هذه الجرائم ال تختلف عن غيرها من الجرائم الناتجة عن أي سلوك إجرامي إال أنها ال تتشابه معها من 
 .11ص المرجع السابق، ،(ليندا)بن الطالب  :انظر .حيث الوسيلة التي يتم بها خرق القانون
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                .أو غري مباشرة عن إحدى اجلرائم املرتكبة خاصة يف غياب قوانني املصادرة واحملاسبة
قضي مبصادرة عوائد تشريعي يربز صدور عدة قوانني يف عدة دول تن االجتاه الألو           

كن ذو الياقة البيضاء من إجياد مربر لتملكه هذه األموال األموال واحلاز عليها إذا مل يتم
يعمد هلذا  فتصادر وحيرم منها لذلك يكون بأمس احلاجة إىل من يقوم مبساعدته يف إجياد املربر

من مناذج هذه اجلرائم جرائم املهندسني يف جمال و  1إىل غسل أمواله و التمويه عن مصدرها،
و  أو جزئيا اللازمة كليان دون أن تستويف املواصفات الفنية بناء العمارات فقد يتم البناء ولك

اء البشرية وإمنا لغرض الربح داع هلا السيما سرقة األعض قيام األطباء بإجراء عمليات جراحية ال
 .من جمموع مرتكيب جرمية غسل األموال %45نسبة مرتكيب هذه اجلرائم  بلغتو  ،فقط

حبملة واسعة لتنظيف  4339مة اجلزائرية منذ سنة أما يف اجلزائر فقد قامت احلكو       
ومنذ ذلك احلني مازالت الصحف الوطنية تزودنا بأخبار ، املؤسسات العمومية من هؤالء

 7املسؤولني السياسيني الذين ثبت تورطهم يف أنشطة فساد ورشوة آخرهم فضيحة سوناطراك 
حيث رفعت مجعيات جزائرية  ،عاموتورط الوزير السابق شكيب خليل يف قضايا تبديد املال ال

باخلارج دعوى قضائية ضد وزير الطاقة واملناجم شكيب خليل بتهمة تبييض األموال وهي 
 7على خلفية قضية سوناطراك 490430الدعوى اليت سحبتها حمكمة باريس حتت رقم إيداع 

 2.اليت تشغل الرأي العام الوطين واألجنيب

نظمة الدولية غري احلكومية املنتدى الدو ي ملكافحة ويف سياق متصل كشفت امل          
ألف قضية  95الفساد ومحاية احلقوق األساسية نقلا عن مصادر هلا مل حتددها عن وجود 

 3.ألفا معروضة على العدالة 42فساد يف اجلزائر منها 

 من أهم مصادر تبييض األموال أيضا جار غير المشروع في األسلحةالتا -          
أصبحت ، حيث 4(صد اها األسلحة النارية احلديقة وليس األسلحة التقليدية كالسيوفويق)

                                                           
1
 .122سابق، صالمرجع ال ،(محمود)محمد زكي الحافظ : انظر - 

 
2

  fadjr.com/ar/national/245423.html-www.al:  المرقع التالي  انظر-
3
، العدد 5101مايو  51مقال بتاريخ  ألف لدى العدالة، جريدة وقت الجزائر اإللكترونية، 01ألف قضية فساد في الجزائر ومنها  11 - 

0112. 
4
 .11، المرجع السابق، ص(سعود)ذياب العتيبي :  انظر - 
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سبب النزاعات يف العامل سواء بني دولة وأخرى أو داخل الدولة نفسها نتياة برائاة اجلرمية 
من أفغانستان إىل مقدونيا ءا للدكتاتوريات احلاكمة والسياسات العنصرية والقومية والطائفية بد

ندا، والدول اإلفريقية األخرى وإىل العراق والسودان وسوريا وليبيا وغريها من اورو والصرب 
جتين األرباح اخليالية من بيع أصبحت  العصابات املنظمة  .الدول اليت تعاين من ظاهرة اإلرهاب

ضمن  هايلاؤون إىل غسل خيالية األسلحة املصدرة واملستوردة وبالتا ي يكون لديها أمواال
 .العمليات القانونية اليت تبدو يف الغالب أهنا غري مشروعة سلسلة من

 45وقد أكد مؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني املنعقد يف فيينا بتاريخ            
إىل ضرورة كبح صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية  7555 بريلا 42إىل 

هو العام املستهدف لتحقيق  7550مشروعة وتقرر أن يكون العام واالجتار اها بصورة غري 
 .ملحوظ يف وقوع تلك اجلرائم على نطاق العامل ضاخنفا

 

أما يف اجلزائر فقد جرمت اإلرادة التشريعية مجيع أنواع املتاجرة غري املشروعة باألسلحة           
علق بالعتاد احلريب واألسلحة واملت 4332يناير سنة  74املؤرخ يف  59-72طبقا األمر رقم 

خرية كما هي ذمنه كل صناعة للعتاد احلريب واألسلحة وال 54جرمت يف املادة  خرية،ذوال
ه وحيازته ومحله ؤ ر استرياد ذلك وتصديره واملتاجرة به واقتناظكما حي  1-9-7حمددة يف املادة 

 1.ونقله

يف أيضا من املصادر اهلامة  التهرب الغير المشروع من دفع الضرائبيعترب  -          
ذلك أن اجلناة يلاؤون بعد جين األموال ح ى وإن كانت مشروعة إىل  ،جرمية تبييض األموال

هتريبها قصد التخلص من تأدية الضرائب املستحقة عليها وذلك عرب ممارسة الغش والتزوير يف 
 ،ركب قصد إخفاء مصدرهاسواء البسيط أو املالغسل   مراحل الفواتري مث بعد ذلك تدويرها عرب
                                                           

1
في ملتقى حول منع االتجار في السلع المحظورة والمساس  5101ماي  1أكد خبراء أنتربول اجتمعوا في الجزائر العاصمة بتاريخ  - 

رة يكلف االقتصاد الجزائري مليارات الدينارات، ذلك أن بحقوق الملكية الفكرية أكد هؤالء خالل اجتماعهم أن االتجار بالسلع المحظو
المنظمات اإلجرامية تستعمل التجارة غير المشروعة واألرباح الضخمة الناتجة عنها الستثمارها في تمويل النشاطات اإلجرامية األخرى 

 www.Maghrebia.com : تاليانظر الرابط ال. على غرار تجارة المخدرات واألشخاص وتمويل اإلرهاب وحتى تبييض األموال
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لذلك فقد أمجع احملللون على أن هناك علاقة وثيقة بني اهلروب من دفع الضرائب وعمليات 
 1.غسيل األموال

جتدر اإلشارة إىل أن أكقر حاالت التهرب من الضرائب تتم من خلال التهرب من           
ارات والذهب واألحاار  سداد ضريبة اجلمارك املستحقة على بعض السلع املستوردة كالسي

اائر واليت تؤدي إىل احلصول على مبالغ مالية ضخمة تستعمل يف تبييض لسالكرمية واخلمور وا
ففي اليونان مقلا تذكر جريدة األهرام املصرية بتاريخ  ،األموال إلخفاء مصدرها غري املشروع

خفاء جانب  العبا لكرة السلة يواجهون اهتامات بإ 07يف مقال هلا أن  77-57-4339
، ويعترب اللاعب اليوناين سافيش يهموعدم سداد الضرائب املفروضة عل اخيلهمكبري من مد

أكقر اللاعبني هتربا من دفع الضرائب قبل انتقاله ليلعب مع نادي لاير مدريد اإلسباين، حيث 
 . ألف دوالر مستحقة من املكافآت وبدالت السفر فقط 995تبلغ هذه الضرائب 

غالبا ما تتعلق جرمية تبييض األموال  ،المتعلقة باألعمال المصرفية المصادر :انياث          
بالبنوك ذلك أن املبيض يلاأ إىل إيداع األموال غري املشروعة يف املصارف إلدخاهلا يف الدورة 
االقتصادية لألموال من أجل تدويرها إلخفاء مصدرها غري املشروع، لكن املصارف قد تكون 

حيان مصدرا لألموال غري املشروعة يف حد ذاهتا عن طريق جمموعة من العمليات يف بعض األ
من البنك أو من دونه ومن أشكال هذه العمليات  ؤبتواطاليت تدر األموال على األشخاص 

نات غري كافية وأيضا انات أو وجود ضماشكل احلصول على تسهيلات أو قروض دون ضم
 .تناوله تباعاناالحتيال الذي س

        ، ونات أو بضمانات غري كافيةااحلصول على تسهيلات أو قروض دون ضم              
ح ى تضمن البنوك تسديد العملاء للقروض، ال بد من توفري العميل ضمانا عند عدم سداد القرض 
ميكن بيعه ليستويف البنك مبلغ القرض وفوائده وعموالته وأية مصاريف أخرى لكن إذا كان القرض 

                                                           
1
 .052، ص5110تبييض األموال، لبنان، منشورات الحلبي،  ،(غسان)رباح :  انظر - 



 

136 

نات غري كافية لسداد القرض فإن الفرق يكون دينا هالكا امعطى بضمانات أو كانت الضمغري 
 .يطفأ من أموال البنك

استخدام التسهيالت أو القروض كمصدر من مصادر األموال غير أما  -          
ويتم ذلك  ،هئفيحدث ذلك بتواطؤ موظفي البنوك أو اإلدارة العامة للبنك مع عملا المشروعة

تسهيلات لشخص ما بضمانات أقل من قيمة القرض وأكرب من مثنها احلقيقي وبعد تعقر  حمبن
القرض تباع الضمانات بقمنها احلقيقي أو بسعر السوق وهو بالطبع أقل من السعر املبالغ فيه 
عند املنح، وبذلك يكون املبلغ الذي حصل عليه العميل ماال غري مشروع يتم غسله عرب 

روفة حبيث ال ميكن الوصول إليه وذلك بتهريبها خارج البلاد أو تصبح بأمساء مراحل الغسل املع
 1.أشخاص ال ميكن ملاحقتهم قانونيا بسبب قصور التشريعات

ملا ينصب عليه من نصب  حد مصادر جريمة تبييض األموالأاالحتيال يعد  -          
 يف العاملاالحتيال أضخم أنواع أشهر و ، و 2سرقة ثقة خاصة عرب مواقع االنرتنتمانة و أوخيانة 

، واحتيال الققة واحتيال سقوط احلمامة، واحتيال مدقق البنك أو ضابط يري النياهو االحتيال 
، لكننا سنتناول بالدراسة االحتيال حتيال اهلرمي الالشرطة املزيف واحتيال املليون دوالر وا

 النياريي كأحد أهم صور االحتيال

منطا اختذ شكلا و اإلجرام النياريي  أشكالفهو شكل من  النياريياالحتيال ما أ          
باستخدام الفاكس واإلنرتنت لتوصيل رسائل  او ؤ وهو االحتيال على األفراد، إذ بدجديدا 

وتتضمن تفاصيل هذا .  (SPAM)االحتيال إىل ملايني الضحايا باستخدام الربيد اإللكرتوين
تملني للقيام باملشاركة يف نشاط معني حتوم حوله االحتيال طلب مساعدة أحد الضحايا احمل

الشبهات مما يوفر هلم ضمان عدم إبلاغ الضحية السلطات أو أجهزة األمن ألنه سيكون 
خائفا وقلقا كونه قد ساعد يف تنفيذ عملية غري قانونية ونتياة لذلك فإن احملتال يكرر العملية 

                                                           
1
 .15، المرجع السابق، ص(محمود)سعيفان : انظر - 

2
 .01-01، ص 5100اإلجرام االلكتروني، لبنان،  منشورات زين الحقوقية،  ،(علي)عدنان الفيل : انظر - 
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صعوبة )الكشف عن هذا االحتيال  مرات عديدة وأحيانا مع نفس الضحية يف ظل صعوبة
 (.العقور على الشهود واألدلة

وقد ارتبط احتيال الدفعة املقدمة بنيارييا نظرا لظروف هذا البلد االجتماعية           
والسياسية واليت وفرت للمحتالني بيئة معقولة وقابلة للتصديق إلخفاء أنشطتهم احلقيقية عند 

وأدى االضطراب السياسي واالجتماعي إىل خلق سيناريوهات  (الضحايا)اقرتااهم من أهدافهم 
إلقناع األفراد بوجود أموال يف نيارييا حتتاج إىل نقلها للدول الغربية ملنع مصادرهتا أو احليلولة 

 .دون ختفيض قيمة العملة

وقد ظهرت هذه احلاالت يف القمانينات يف نيارييا عندما استغل عدد من الطلاب           
مل باالستقمار يف النفط عرب إرسال رسائل ااطلني عن العمل يف نيارييا واحلاملني حول العوالع

يتم احلصول على عناوين الضحايا من أدلة اهلاتف وعناوين الربيد )بالربيد العادي هلم 
وإقناعهم باالستقمار وقد تطورت هذه الطريقة اليوم ( اإللكرتوين والصحف املتخصصة بالتاارة

ربيد االلكرتوين أهم وسيلة هلا حيث يوجد مقاهي إنرتنت يف بعض الدول اإلفريقية وأصبح ال
و بوركينا فاسو و جنوب إفريقيا  مجيع زبائنها ال شغل هلم إال إرسال هذه الرسائل مقل نيارييا 

و هو  4332بليون دوالر عام  3و قد حصدت أكقر من . إىل ملايني العناوين االلكرتونية
حققت هذه الظاهرة أكقر من مليون  7550عامل اإلنرتنت، وح ى عام  ياوقت دخول نياري 

 1.دوالر حبسب اإلحصائيات املتوافرة

تلقاها يوميا والكقري من الضحايا يقعون فيها ويرسلون آالف الدوالرات ترسائل كقرية           
ب إىل الدولة ر ما ميكن أن حيصل للضحية هو أن يقرر الذهاخطوأ :يوميا هلؤالء احملتالني

يتها ويقبل الدعوة فقد يتعرض الشخص ؤ اإلفريقية اليت قام بتحويل املبلغ هلا أو أن يتم دعوته لر 
 .إما للخطف وطلب فدية لإلفراج عنه أو القتل أو ح ى املتاجرة بأعضائه

                                                           
1
إلى  102يشير الرقم . 12/12/5105، الطيف نيوز اإللكترونية، عدد الثالثاء 102ئل االحتيال اإللكتروني النيجيري احذروا من رسا - 

 .من قانون العقوبات النيجيري التي تحمل الرقم ذاته والتي تقضي بمعاقبة كل من يقوم بالنصب واالحتيال بأي شكل 102المادة 
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يبدو صعبا يف  ف ،كأحد أشكال اجلرائم الدولية املنظمة  احتيال الدفعة املقدمة أما          
لتنوع الوسائل املتبعة من طرف احملتالني من رسائل إىل االتصال  هشفه والقبض على أفرادك

املباشر إىل التهديد بالقتل من جهة وتردد الضحايا يف اإلبلاغ عن هذه اجلرائم لتورطهم خوفا 
وتزداد األمور تعقيدا بتحديد مكان وقوع اجلرمية وألية جهة قضائية  ،من املساءلة القانونية

ضع وأين ميكن رفع الدعوى القضائية وتستخدم األموال اليت حصلت عليها عصابات خت
فقد قام مكتب اخلدمات السرية األمريكي  ،االحتيال من الضحايا يف عمليات غسيل األموال

حيث استلم األموال الناجتة عن عملية  "ينوجريسي"ني املقيم يف والية يبإدانة أحد النياري 
ة ظم بغسل هذه األموال عن طريق استخدامها يف شراء سيارات فاخرة باهاالحتيال ومن مث قا

 1.نياريياب "الغوس"القمن مث تصديرها بعد ذلك إىل 

وتستخدم البنوك غالبا إلخفاء هذه األموال غري املشروعة واليت مت احلصول عليها            
كان لزاما على   هلذا ،والبطرق غري مشروعة ومترر هذه األموال باستخدام مراحل غسيل األم

البنوك مراقبة هذه األموال واإلبلاغ عنها إىل اجلهات املتخصصة باإلضافة إىل الدور الوقائي 
الذي ميكن أن يلعبه البنك من خلال محلات التوعية واإلرشاد للعملاء من أجل تفادي الوقوع 

  .يف االحتيال

           

اجلرائم هي أحد مصادر األموال غري املشروعة املتعددة  هذهكل ويف األخري ننوه أن             
  هاواملتنوعة بتنوع اإلجرام واليت ذكرناها على سبيل املقال ال احلصر ألن املقام ال يسعنا لذكر 

كلها، وإمنا يتسع نطاق اجلرمية املصدر حسب القانون اجلزائري وح ى القانون املقارن ليشمل  
 . انت طبيعتهاكافة صور وأشكال اجلرمية أيا ك

نه من أانتشارها حيث  إشكاليةيطرح يف الواقع  األموالتعدد مصادر جرمية تبييض  إن          
هو اخلشية من اكتشاف  أمواهلمجلوء مرتكبيها لغسل انتشار اجلرمية املنظمة و  أسباب أهم

                                                           
 .11لسابق، صالمرجع ا ،(محمود)السعيفان : انظر - 1
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املستمرة يف البنوك  اإليداعاتبالتا ي زيادة النقدية املتحصل عليها و  األوراقاجلرمية لزيادة حام 
 إثارة ملعد األموالغسل  أنشطةو  اإلجرامية األنشطةالفصل بني  إىل األموال غاسلو يلاألذلك 

هلم يف الغالب ملاذا ها وفر تخاصة يف البنوك اليت  األمانالبحث عن و  األمنيةانتباه السلطات 
 .ليبقى اجملرم بعيدا عن املساءلة اجلزائية أمنا

 

 المطلب الثاني

 نيان القانوني لجريمة تبييض األمواللبا

 

وكأي ظاهرة  عترب جرمية تبييض األموال ظاهرة جديدة وحديقة على املستوى العاملي،ت          
، غري أن احملاوالت الفقهية والقانونية مافتئت حتديد معاملهاو  فإنه يصعب يف البداية تكييفها

إعطاء الوصف و  لوقائع حمل التارميحتديد امن حيث ا جياد تكييف مناسب هلإتعمل على 
اإلجرام املنظم بأشكاله غري مشروعة كاإلرهاب والفساد و  نشطةاألباملناسب هلا وعلاقاهتا 

 .والعقوبات املقررة هلا دية واحلديقةيالتقل

بالتا ي عدم احلاجة لعدم جترمي الظاهرة و الفقه  ذلك يذهب جانب منبالرغم من           
إىل عدة حاج أمهها حاجة الدول  ص القانونية اخلاصة مستندين يف ذلكللتصدي هلا بالنصو 

زمات خاصة منها النامية إىل عائدات هذه األموال غري املشروعة من اجل النهوض من األو 
الذي دعا مجيع قه املقارن و لكن هذا الرأي قوبل بالرفض يف الفاالقتصادية و االجتماعية، و 

لارمية واليت لتضمن التكييف الواسع جلميع األفعال املكونة الدول إىل إصدار تشريعات خاصة 
 .ال يسعها التكييف التقليدي ح ى ال تفلت عصابات اإلجرام من العقاب

منها القانون اجلزائري عندما نص على و ما حذت حذوه كل التشريعات املقارنة  هذا           
مكرر و أيضا إصدار القانون املتعلق  923جترمي تبييض األموال يف قانون العقوبات بنص املادة 
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–47املتمم مبوجب القانون املعدل و  54-50ويل اإلرهاب رقم متبالوقاية من تبييض األموال و 
القوانني األخرى يف حماولة ، وسلسلة من التعديلات و 12-02املتمم بالقانون املعدل و   54

 . ن املختصةتوصيات اللاارة على ضوء االتفاقيات الدولية و للتصدي للظاه

أهم خصائص و  شريع املقارنالتريع اجلزائري و وفيما يلي بيان أركان اجلرمية يف التش          
 (. الفرع القاين)العقوبات املرصدة هلا مث ( األولالفرع )التارمي املتعلقة باجلرمية 

 

 األولالفرع 

 األموال تبـيـيضأركان جريمة 

 

الركن  علىمع خلاف  ،كون من ركنني مادي ومعنويإن اجلرمية مبفهوم عام تت          
الشرعي والذي هو النص القانوين الذي جيرم الفعل ويضع العقاب له، وإن كان معظم الفقهاء 
جيمع على ضرورة وجود الركن املادي واملعنوي فقط ألن الركن القانوين هو وجود النص اجملرم 

كما يضيف هؤالء أن   ،هذا الوصف لنشاط غسيل األموال وهو من وجهة نظرهم من خيلق
اجلاين يفرتض به العلم بالنص اجلنائي طبقا لقاعدة ال يعذر جبهل القانون فإذا انتفى العلم 

  .انتفى القصد حسب هؤالء

ري إىل ضرورة اعتبار الركن الشرعي من أركان اجلرمية ح ى وإن كان شلكن فريق آخر ي          
ا يوضع النموذج القانوين أمام القاضي ليطبقه يف كل حالة على القانون أسبق من اجلرمية، وإمن

حدة ح ى إذا ما تبني توافر هذا النموذج يف احلالة املعروضة كشف القاضي عن وجود اجلرمية 
 .والبحث عن األركان األخرى



 

141 

ضرورة ذكر الركن القانوين أو  يناأر ويف خضم دراستنا ألركان جرمية غسيل األموال           
ملشرع اجلزائري اعترب ا نأل ،رف على منحى التارمي يف التشريعات املقارنة والدوليةعشرعي للتال

األوىل طبقا للمادة الركن الشرعي من مقومات قيام اجلرمية طبقا ملبدأ ال جرمية بدون نص قانوين 
 على عكس بعض التشريعات منها التشريع اللبناين والقانونمن قانون العقوبات اجلزائري 

 .(الفقرة القانية)مث احلديث عن الركنني املادي واملعنوي ،(الفقرة األوىل) املصري

 

 األولىفقرة ال

 يـرعـــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــالرك

 

يشار إليه عادة بالقول مبدأ قانونية اجلرائم والعقوبات استنادا إىل قاعدة أن اجلرائم           
حيددها القانون، ويعين ذلك حصر مصادر التارمي والعقاب يف نصوص  والعقوبات جيب أن

هلا وبيان نوعها  ةعقوبات املقرر الالقانون بتحديد األفعال اليت تعد جرائم وبيان أركاهنا من جهة و 
 1.ومدهتا من جهة أخرى

جلرمية على ا بعادأما بالنسبة جلرمية تبييض األموال فإنه ال خيتلف اثنان حول خطورة وأ          
لذلك كان التصدي هلا لزاما على كل الدول للحد منها أو منعها  ، الصعيد الدو ي والداخلي

وقد أصدرت العديد من دول العامل تشريعات خاصة  .باعتبارها أحد أساليب اإلجرام املنظم
رض هلا ا االتفاقيات واملعاهدات الدولية سنتعرض ألمهها بإجياز ألننا سنتعذلتارمي الظاهرة وك

 .الحقا يف ثنايا هذه املذكرة

 

                                                           
1
 .112، ص0221النظرية العامة للتدابير االحترازية دراسة مقارنة، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،  ،(عبد هللا)سليمان : انظر - 
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مل تتفق التشريعات واآلراء الفقهية على تعريف موحد جلرمية تبييض األموال ولكنها           
 أما ،اتفقت على ضرورة جترمي الظاهرة باعتبارها أموال غري مشروعة بغض النظر عن مصدرها

 .فاألمر خمتلف على صعيد املواثيق الدولية
حيث عاجلت اتفاقية  ،4322ول اجلهود للنص على اجلرمية دوليا اتفاقية فيينا لعام أ          

 1األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية صور تبييض األموال
و لكنها فصرت مصدرها على جرمية أهنا حتويل األموال أو نقلها شجرمت األعمال اليت من  و

 .املخدراتب االجتار

والذي تضمن موضوع منع استخدام النظام املصريف  4322عام لمث جاء إعلان بازل           
االتفاقية املتعلقة بتبييض األموال  4335كما أبرم جملس أوروبا عام  ،ألغراض تبييض األموال

مث أصدر  ،والتفتيش واحلار واملصادرة لألموال الناجتة عن اجلرائم اليت عددهتا هذه االتفاقية
توجيها ملزما بشأن منع استخدام النظام املا ي ألغراض تبييض  4334االحتاد األورويب عام 

 .األموال

توصياهتا  4323ملكافحة تبييض األموال سنة الغايف أصدرت جلنة العمل املا ي           
مث عادت  ،ةواليت تعرب عن وجهة نظر الدول الصناعية الكربى ملواجهة اجلرميأيضا األربعني 

دت هذه اجملموعة موقد اعت ،4332فأصدرت توصيات أخرى يف موضوع املكافحة عام 
من االجتار بالسلاح  يتاملتأتعريفا واسعا لتبييض األموال فيشمل أنواعا أخرى من املال املبيض 

 .....و والتهرب من الضرائب واجلمارك
قتنا احلاضر مؤكدة على ضرورة جترمي إىل و لت املؤمترات واملعاهدات الدولية وات          

اجلهود الدولية اقتصرت يف البداية على جترمي غسل عائدات هذه أن وإن كان امللاحظ  ،الظاهرة
اجلرائم املتأتية من جتارة املخدرات فقط و اعتمدت بذلك التعريف الضيق للارمية، لكن هذه 

 .دات اجلرائم مهما كان مصدرهاكل عائيما بعد و توصلت إىل جترمي تبييض  اجلهود توسعت ف

                                                           
1
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لظاهرة سواء يف اسارعت معظم الدول إىل جترمي  يف التشريعات الداخلية على صعيد          
دقيق للظاهرة والقواعد اإلجرائية الفهوم املصلب قانون العقوبات أو مبوجب قوانني خاصة تنظم 

استطاعت بعض الدول  وقد يف ظل قصور التكييفات القدمية، للكشف عنها والتصدي هلا
حتقيق نتائج ال بأس اها على صعيد املكافحة ومواجهة الظاهرة بشكل فعال ومن أهم هذه 

 .التشريع األمريكي 1الدول
من أكقر الدول محاسا واهتماما ملكافحة الظاهرة  الواليات المتحدة األمريكيةتعترب           

لذلك  ،ياسية اليت حلت باجملتمع األمريكيوذلك بسبب الكوارث االجتماعية واالقتصادية والس
وهو يهدف إىل  2قانونا متعلقا بسرية احلسابات املصرفية 4325سنة املشرع األمريكي  صدرأ

تعقب العمليات النقدية ملنع عمليات تبييض األموال الناجتة عن جتارة املخدرات أو أي نشاط 
مت مبوجبه  4329سنة يض األموال أول قانون خاص مبنع تبي أمريكامث أصدرت  ،إجرامي آخر

 75ىل إالذي قد يصل جرمية مستقلة يعاقب عليها القانون باحلبس اعتبار فعل تبييض األموال 
ر القانون الوطين و صد 7554، مث تلاه بعد ذلك و حتديدا يف أكتوبر أو الغرامة واملصادرةسنة 

 .رامةالتصدي هلا بكل صرمية التبييض و متويل اإلرهاب و للكشف عن ج

نه يعاقب على غسل األموال ح ى لو وقعت اجلرمية أ وما يلاحظ على هذا القانون          
خارج البلاد إذا كان مرتكبها أمريكي اجلنسية أو أن جزءا من وقائع و أحداث اجلرمية حتققت 

 .3 يف أمريكا

جب قانون صادر مبكافحة ظاهرة االجتار باملخدرات أوال مبو  المشرع الفرنسياهتم           
نظرا للمظاهر اخلطرية لتعاطي  4325-47-94مث تلاه قانون  4309-47-71سنة 

ليعدل من أحكام القانونني  4322-47-94مث جاء قانون  ،املخدرات واالنتشار الواسع هلا
السابقني وليشدد اإلجراءات الواردة فيهما باعتبار اجلرمية إحدى موارد جرمية جديدة تسمى 

                                                           
1
-1و  211-1و  211-0بموجبه في الفصول  المتعلق بمكافحة غسيل األموال و جرم و عاقب 11-12صدر في المغرب قانون رقم  - 

 .51،المرجع السابق، ص (خالد )الكردي  .01-01أفعاال معينة و اعتبر اقترافها جريمة غسيل عندما ترتكب عمدا المعدل بالقانون  211
2
 .515-510المرجع السابق، ص ،( غسان)رباح : انظر - 

3
، 5101،  0غسل األموال في القانون المقارن، الرباط ، مكتبة دار السالم، ط  مقاالت و أبحاث حول جرائم ،(رشيد)المساوي : انظر - 

 .11ص                              
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الذي اهتم بدور  4335يوليو 47شرع إلصدار قانون هلذا سارع امل ،يض األموالجبرمية تبي
املؤسسات املالية يف مكافحة تبييض األموال املتحصلة من االجتار يف املخدرات واحلد من 

 1.إطلاق مبدأ سرية املعاملات املصرفية

دام األموال شرع خطوات كبرية يف مكافحته لتبييض األموال واستخمث خطى امل          
 وماي 49الصادر يف ( 937-39)املتحصلة من مصادر غري مشروعة وذلك بالقانون رقم 

والذي تضمن الباب األول منه النصوص املتعلقة مبكافحة اجلرمية والتعاون الدو ي يف  4339
ضبط ومصادرة عائدات اجلرائم يف حني كرس الباب القاين منه إىل حترير مكافحة االجتار يف 

 2.دراتاملخ
شرع أخذ باملفهوم الواسع لتعريف جرمية التبييض من يلاحظ على هذا القانون أن امل          

اية أو خمالفة أي  جنرمي ومعاقبة مجيع صور التبييض املتحصلة عن جهة عندما نص على جت
 .7و 4فقرة 971املواد كانت بنص 

على ( 777/92)نص يف املادة  من جهة أخرى أخذ بالتعريف الضيق للارمية عندما          
جترمي وعقاب تبييض األموال الناجتة عن جتارة املخدرات، ويرجع السبب رمبا لذلك إىل أن 

شرع شدد من العقوبة املقررة لتحقيق املزيد من الردع عندما رفع عقوبة تبييض األموال امل
ملايني  0قدارها سنوات وغرامة م 45املتحصلة من إحدى جرائم املخدرات إىل السان ملدة 

سنوات وغرامة 0فرنك فرنسي بينما العقوبة املقررة جلرمية تبييض األموال كوصف عام هي 
 .مقدارها مليونان ونصف املليون الفرنك فرنسي

-5112أما مؤخرا فقد مت تعديل قانون مكافحة تبييض األموال مبوجب املرسوم رقم           
و الذي دعم عرب والقرض  أحكامه لقانون النقد املعدل يف 5112جوان  52املؤرخ يف  52

االستكشاف حتت مية مع االلتزام بواجب الرقابة و عديد نصوصه دور البنوك يف مكافحة اجلر 
احلبس للمسريين واملمقلني جلنائية غرامة بالنسبة لألشخاص واملؤسسات املالية و طائلة العقوبات ا

                                                           
1
 :انظر - 

Malaba )V  ( ;droit pénal spécial, paris, sans édition ;2002, p 320. 
2
 .011، ص5101 ار الجامعة الجديدة، جريمة تبييض األموال دراسة مقارنة، اإلسكندرية، د ،(عادل)عكروم : انظر - 
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جتميد حب االعتماد للمؤسسات املصرفية و س التأديبية تصل إىل حدواملديرين واملوظفني و 
 TRACFINمع اإلشارة أيضا إىل إنشاء وحدة املعاجلة املالية. 1املؤسسات ذهنشاط ه

حيث تقوم الوحدة بدور GAFIاستكماال ملتطلبات املواجهة نزوال عند توصيات منظمة القايف 
ة اليت سبق احلديث عنها، سلطات املراقبتقوم به من خلال العاملني اها و  دور وقائي: مزدوج

ي تعمل وفق ها دور زجري يرجع ملصاحل الشرطة والسلطات القضائية و ويف نفس الوقت هل
 .2املراسيم الواردة يف القانون اجلنائي و القانون املا يترسانة من القوانني و 

عترب تمصر ، نقول أن القانون المصريباحلديث عن و  دائما يف جمال مكافحة اجلرمية          
كافحة تبييض األموال وقد وقعت من أجل هذا على اتفاقيتني يف مة خصصمن الدول املت

كما ،  4331( تونساملنعقد ب)واالتفاق العريب  4322تفاقية فيينا لسنة ا كافحةمللدوليتني 
وإعلان بازل اخلاص مبنع االستخدام اإلجرامي للاهاز املصريف ألغراض تبييض قوانينها تتفق 

التوصيات األربعون الصادرة عن جلنة العمل املا ي لغسل األموال  اكما يراعي أخري   األموال،
(FATF)  وخاصة التوصية الرابعة واليت تطالب كل الدول بأن تتخذ اإلجراءات الضرورية مبا

 .رمي عمليات الغسيلفيها اإلجراءات التشريعية لتمكن من جت
والذي أنشأ على  7557ل األموال سنة كافحة غسيملقانون  أصدرت مصر أول           

متقل فيها اجلهات املعنية  إثره وحدة مستقلة بالبنك املركزي ذات طابع خاص لتمكني املكافحة
األخرية اليت أنشأت بقرار من  ذهه. وتتوىل االختصاصات املنصوص عليها يف هذا القانون

 77يف  االتاريخ وحتديدمع العلم أنه قبل هذا ، 75573لسنة  491رئيس اجلمهورية رقم 
 (FATF)كانت مصر من ضمن الدول غري املتعاونة وغري امللتزمة مبعايري جلنة   7554يونيو

حسب التقرير الذي أصدرته ذات اللانة لكن بعد صدور قانون مكافحة غسل األموال 
ويف مؤمتر إعلامي دو ي بباريس وحبضور مستشار ورئيس  ،7551فرباير  72بتاريخ  اوحتديد

ترحب بالتقدم  (FATF)مناء مكافحة غسل األموال وأعضاء الوفد املصري أعلن رئيسها أن أ

                                                           
BROYER )PHILIPE(, OP CIT, P 343. 

2
 .15، ص 5101 ، ، الرباط0السياسة الجنائية في مواجهة جرائم غسيل األموال، الطبعة  ،(محمد)بوزالقة : انظر - 

3
 .022المرجع السابق، ص ،(عادل)عكروم : انظر - 
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والتطور الذي حتققه مصر يف هذا املضمار كما عربت عن ثقتها بأهنا سوف تواصل تدعيم 
 1.وترشيح نظام املكافحة

اء جمدي راضي املتحدث الرمسي باسم جملس الوزر  الدكتورصرح  77/59/7553يف           
حول مضمون تقرير بعقة البنك الدو ي اليت قامت  7552/7553بأن التقرير القاين لعام 

يم نظم مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف مصر واملنطقة، حيث أشار التقرير إىل يبتق
أن مصر تتصدر دول املنطقة كأفضل منظومة ملكافحة غسل األموال كما أهنا تسبق العديد من 

معيارا مقارن يتم تطبيقهم  13روبية يف هذا اجملال وذلك انطلاقا من مقارنة وتطبيق الدول األو 
 2.بني الدول
كسائر تشريعات العامل عمدت إىل جترمي ظاهرة تبييض األموال والتصدي هلا   الجزائر          

اصة اخل 4322ة على كل االتفاقيات الدولية أوال كاتفاقية فيينا لسنة دقاملصاأوال عن طريق 
-30مبكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات غري العقلية مبوجب املرسوم الرئاسي 

وذلك مبوجب  4333واتفاقية قمع متويل اإلرهاب لسنة  4330-54-72املؤرخ يف  14
ثانيا إىل إصدار عمد مث  7555-47-79املؤرخ يف  110-7555املرسوم الرئاسي رقم 
 :نصوص اليت هلا علاقة بتارمي الظاهرة ميكن أن نستعرض أمههاسلسلة من القوانني وال

، املتعلق بالقرض و النقد و الصرف املعدل و 4335فريل أ 41املؤرخ يف  44-35مر األ
 . 7559اوت  79املؤرخ يف  44-59 باألمراملتمم 

املتعلق بقمع وخمالفة التشريع والتنظيم  4339-52-53املؤرخ يف  77-39األمر رقم 
 3.اصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارجاخل
 

بتضمن إنشاء خلية  7557-51-52املؤرخ يف  472-57رسوم التنفيذي رقم امل          
نظريه  ا حذوقد حذ زائرياجلشرع ويكون بذلك امل 1معاجلة االستعلام املا ي وتنظيمها وعملها

 .4335-50-53املؤرخ يف  مبوجب املرسوم Tracfin 2الذي أنشأ هيئة  الفرنسي
                                                           

1
 .11، صالمرجع السابق ،(ليندا)بن طالب : انظر - 

2
 .12المرجع نفسه، ص ،(ليندا)بن طالب : انظر - 

3
 .01/11/0222المؤرخة في  11انظر الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد  - 
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يف مواجهة اجلرمية وحرصا منه على تنفيذ التزاماته  اجلزائريشرع استكماال خلطة امل          
مث إدراج قسم  ،الناجتة على مصادقته على اتفاقية األمم املتحدة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

لكتاب القالث من قانون خاص لتبييض األموال متمم للفصل القالث من الباب القاين من ا
  .2مكرر  923مكرر إىل  923ويشتمل على املواد من  40-51ل واملتمم دالعقوبات املع

مكرر لتعرف غسل األموال كما عرفته متاما اتفاقية األمم املتحدة  923قد جاءت املادة  و    
  .مي عائدات اجلرائماملتعلقة بتار  9من املادة  4ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية، وذلك يف الفقرة 

نون ه يف مشروع تعديل قاتقر أا جاء اهذه الفقرة و مبحرفيا اجلزائري شرع خذ املأ          
شرع التعريف الواسع للارمية فيكون حملا للمتابعة اجلزائية كل شخص ، وبذلك تبىن املقوباتعال

ناجتة عن جتارة  يستعمل عائدات اجلرائم اهدف إخفاء مشروعيتها سواء كانت هذه العائدات
ذلك أمهية أكيدة خاصة من الناحية العملية حملاولة يف و  ،3املخدرات أو أي جرمية أخرى

 .عاب مدى خطورة غسيل األموال على اقتصاد الدول مهما كان مصدر هذه اجلرميةياست
يصدر تشريعا خاصا  شرع مواجهتها جعل امل ةة جرمية تبييض األموال وأمهير إن خطو           

فرباير سنة  9املؤرخ يف  54-50ين بتارمي الظاهرة وحدد كيفية مواجهتها يف القانون رقم ع
املتمم مبوجب املعدل و  املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتها 7550
: لتالية، جرم مبوجبه كل سلوك يتضمن إحدى الصور ا59-40القانون و  54– 47قانون 

 اكتساب –مصدرها يه الطبيعة احلقيقية للممتلكات و إخفاء أو متو  -نقلهاو  حتويل املمتلكات
وجيري تنفيذ هذا  املسامهة يف ارتكاب األفعال السابقة، –املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها 

واستكمل التنفيذ مبرسوم صدر . القانون مبساعدة فنية من بنك فرنسا املركزي ومن البنك الدو ي
يفصل اإلجراءات املعتمدة لتتبع حركة ومسار تنقل  7552ماي  42لية يف عن وزارة املا

مع الرتكيز على النظام البنكي تزامنا مع إصدار بنك اجلزائر نظاما يتعلق  األموال املشبوهة
 59-47املعدل و املتمم بالنظام رقم  50-50بالوقاية من تبييض األموال و متويل اإلرهاب 

                                                                                                                                                                          
1
 .المتضمن إنشاء خلية االستعالم المالي 11/11/5115المؤرخة في  51انظر الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد  - 
 

2
 - Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. 

3
 .10المرجع السابق، ص  ،( ليندا)بن طالب : انظر - 
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اجب اليقظة، حبيث يتعني عليهم اهذه صارف و املؤسسات املالية و تق املالذي وضع على عا 1
 .الكشف ثانيا عن عمليات التبييضجل الوقاية أوال و أا مكتوبا من الصفة أن يتملكوا برناجم

فيه  نصوالذي  2تعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهامل 54-59مث جاء القانون رقم           
من ما بعدها، واستلهم املشرع جممل أحكامه و  95يف املادة ل تدابري ملنع تبييض األمواعلى 

 .االتفاقيتني الدوليتني واتفاقية األمم املتحدة للارمية املنظمة املذكورين أعلاه
 
 

 الثانية فقرةال
 لجريمة تبييض األموال و المعنوي اديـن المـالرك

 

ا القانوين يف نصوص قانون العقوبات جرمية تبييض األموال أركاهنا املميزة و بنياهن جتد          
، و و قانون الوقاية من تبييض األموال و متويل اإلرهاب و هو ما يسمى الركن القانوين للارمية

و السلوك املادي املكون أأركان اجلرمية األخرى من ركن مادي  عرب نصوص القانون حدد املشرع
ك الركن املعنوي و حقيقة كون اجلرمية لفعل التبييض الذي يستدعي التطرق إىل عناصرها و كذل

 . من اجلرائم العمدية أو جرائم اخلطأ
 

فهو الذي خيرج اجلرمية من  ،يعترب املظهر اخلارجي هلا الركن المادي للجريمة :أوال          
عامل التاريد إىل عامل الوجود فلا يكفي أن يفكر اجلاين أو يعزم على ارتكاب اجلرمية لكي 

يشرتط اختاذ مظهر من مظاهر السلوك املادي املعاقب عليها قانونا أن تتحقق يعاقب ولكن 
نتياة إجرامية تتمقل يف االعتداء على حق أو مصلحة حيميها القانون وعلاقة سببية تربط ما 

                                                           
1
 يتعلق بالوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب و مكافحتهما 5105نوفمبر سنة  51مؤرخ في  11-05نظام بنك الجزائر رقم  - 

 .5550ديسمبر سنة  00الموافق ل  0256ذي القعدة عام  01المؤرخ في  50-50النظام السابق رقم  ألحكامالملغي 
2
 .5112سنة  11، الجريدة الرسمية العدد 5112فيفري  51المتعلق الوقاية من الفساد و مكافحته المؤرخ في  10-12القانون رقم  - 
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بينهما ال تقبل التازئة فإن حتققت هذه العناصر القلاثة اكتمل الركن املادي واعتربت اجلرمية 
 .1تامة

فهي  ،جرمية تبييض األموال ال تتطلب لقيامها حتقق نتياة إجراميةأن يرى البعض           
فالنتياة تندمج يف السلوك  ،من جرائم السلوك اجملرد اليت ال يشرتط لوقوعها حتقق نتياة بعينها

بينما  .التارمي فيها ينصب على السلوك اإلجرامي اجملرد فقطن ألرائم اخلطر جبأو ما يسمى 
ي آخر إىل اعتبار اجلرمية من اجلرائم املادية ذات النتياة اإلجرامية اليت تتمقل يف إخفاء ذهب رأ

والفرنسي ذلك أن كلا  2شرع املصرياملال أو حتديد طبيعته على النحو الذي أخذ به امل
جلرائم يف اقد جرما الشروع يف جرمية غسل األموال واملعروف أن الشروع ال يصدر إال  شرعنيامل
 .دية ذات النتياة اإلجراميةاملا

وحنن نرى أن التشريعات اليت عمدت إىل جترمي الشروع إمنا اعتربت اجلرمية من جرائم           
ع فيها وتتحقق النتياة و الشر و هنا ساوت يف األخري يف العقوبة بني اجلرمية التامة الالسلوك 

 .ال غري املشروعاإلجرامية عندما يتمكن اجلاين من إخفاء أو متويه طبيعة امل
 

يف هذا الشأن جند أنه وقف عند حد السلوك  اجلزائريوعند تتبع نصوص القانون           
نحى املاإلجرامي وجعله مناطا لتوقيع العقاب دون شرط حتقق نتياة إجرامية لعينها وهو نفس 

 اجلزائريع شر حيث جلأ امل ،التشريعات الوطنية جل تضمنتهما به اتفاقية فيينا و الذي أخذت 
من قانون  57كما هو واضح يف نص املادة  إىل تعداد صور السلوك املكون للركن املادي

 :يعترب تبييضا لألموال"  :اليت تنصقانون العقوبات و مكرر من  923وتقابلها املادة  50-54
 
حتويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أهنا عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو متويه  -
ملصدر غري املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية ا

 .األصلية اليت تأيت منها هذه املمتلكات على اإلفلات من اآلثار القانونية لفعلته
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إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها  -
 .ا مع علم الفاعل أهنا عائدات إجراميةأو احلقوق املتعلقة اه

املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها  اكتساب -
 .أهنا تشكل عائدات إجرامية

ر على ارتكااها آماملشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املقررة وفقا هلذه املادة أو التواطؤ أو الت -
 ".ورة بشأنهشء املسداواملساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإأو حماولة ارتكااها 

القانون يعاقب على جمرد ذات القول بأن اجلرمية من جرائم السلوك أن  ززوما يع          
ولذلك كانت عقوبة احملاولة  نون العقوبات،من قا 59مكرر  923احملاولة كما جاء يف املادة 

أساس العقاب على احملاولة  نألملقررة للارمية التامة املادة هي ذات العقوبة انفس حسب 
 .و إظهار اجلاين اخلطورة اإلجرامية الكامنة فيه تعرض املصاحل احملمية قانونا للخطر يف يتمقل

 
احملل  السلوك، هي على التوا ي عناصر ةلاثثوبعد حتليل الركن املادي جنده يتكون من           

 .ائدات أو األموالجلرمية األصلية مصدر العا و
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار إليه  تأشار فقد  السلوك املكون للارميةأما           

إىل ثلاثة أمناط سلوكية متقل قسمتها و  4322الغري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام
قيقة هذه األموال أو إخفاء أو متويه ح، ألموال ونقلهاحتويل  1:أنشطة غسيل األموال وهي

 .إخفاء أو حيازة أو استخدام هذه األموالو  مصدرها أو مكاهنا
مع كل من اتفاقية بالريمو لسنة  نايفيوتكاد تتطابق صور السلوك املذكورة يف اتفاقية           
املعنونة غسل العائدات  79وكذا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بنص املادة  7555

  .ميةاإلجرا
الدولية أما على صعيد التشريعات الداخلية فقد اختلفت  اتهذا على صعيد االتفاقي          

يف التشريعات املقارنة يف حتديد أفعال غسل األموال حبيث تعددت صور السلوك اإلجرامي 
منها أخرى اعتمادا  من هذه الصور تضيقبعض التشريعات توسع  ففي حني عديد الدول،
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ض النظر عن هذا االختلاف يف التشريعات فإهنا غوب. ياية كل دولة يف املكافحةعلى إسرتات
 :تتفق معظمها على صور السلوك اإلجرامي املكون للارمية وهي

ويقصد بالتحويل استبدال  ،ية من عائدات إجراميةتاملتأمتلكات امل نقلأو ل يحتو   -          
نقل فهو انتقال األموال أو املتحصلات الأما  ،لاألموال غري الشرعية بأشكال أخرى من األموا

من مكان إىل آخر سواء كان النقل ماديا بأي وسيلة من وسائل النقل أو كان مصرفيا عن 
كالتحويلات اإللكرتونية لألموال   1طريق البنوك أو كان تقنيا عن طريق الوسائل التقنية احلديقة

ستهدف اجلاين من وراء عمله إخفاء أو متويه ي .منها واليت تعد مرتعا خصبا لغاسلي األموال
نون مكرر من قا 923املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات حسب الفقرة األوىل من املادة 

           .اجلزائري قوباتعال
ويشمل اإلخفاء كل عمل من  ،إخفاء أو متويه حقيقة املمتلكات غري املشروعة -          

در غري املشروع وبأي شكل كان وبأية وسيلة سواء كان هذا شأنه منع كشف احلقيقة للمص
أما التمويه فهو يعين فصل األموال غري املشروعة عن مصدرها  ،2اإلخفاء مستورا أو علنا

لتبدوا وكأهنا أموال نظيفة مع علم الفاعل بأهنا  3احلقيقي من خلال عمليات ومهية ومعقدة
لغة اة مللاحقة الوسائل املتطورة والعمليات املصرفية بوتبدوا هذه الصورة ملائم ،عائدات إجرامية

 .التعقيد اليت مل تدرج يف عداد الصورة األوىل والقالقة اليت سوف نذكرها
ن تعمد املشرع اجلزائري هنا على غرار التشريعات املقارنة التوسع يف تطبيق اجلرمية أل          

تم ذلك عن طريق حترير فواتري مزورة أو شهادة متنوعة فقد ياليب اإلخفاء والتمويه متعددة و أس
الصور يف احلقيقة ما هي إال املراحل  ذهكما أن ه..... عمل مزورة أو كشف راتب مزور

 . 4التقنية جلرمية تبييض األموال
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النتياة عندما نص يف قد خلط بني النشاط اإلجرامي و نه أاملشرع  علىالفقه  عيبي          
اإلخفاء فهما ة األوىل منها على أن النقل والتحويل يكون بغرض التمويه و فقر يف ال ذات املادة

سلوكا معاقبا عليها،  كوهنمااإلخفاء  صت الفقرة القانية على التمويه و نتياة إجرامية يف حني ن
 ى ال يفلت اجملرمون من ويعود ذلك رمبا لرغبة املشرع يف اإلحاطة بكل أشكال اإلجرامية ح

إلخلال في البنك حيث غالبا ما تقور شبهة التواطؤ الداخلي، دون ااصة موظالعقاب وخب
 .الدوليةبقواعد الشرعية الوطنية و 

يقصد و  :اكتساب أو حيازة أو استخدام املمتلكات املتحصلة من جرمية -          
باالكتساب احلصول على تلك املمتلكات سواء بالبيع أو اهلبة أو اإلرث أو غريها واالحتفاظ 

سواء كان ذلك 1شخصية ماهلا أو كيف مت احلصول عليها  لمه حبقيقة مصدرها أوعمع اها 
 هلذا ،كاألرباح الناجتة من األموال املتحصلة من اجلرمية املصدر  ةأو غري مباشر  ةبطريقة مباشر 

غالبا ما تتعرض البنوك للمساءلة حال تلقيها أو قبوهلا أمواال تعلم عند تلقيها أهنا متحصلة من 
 .هاتعمال تلك املمتلكات والتصرف فيأما االستخدام فيعين اس ،إجرامي فعل

ويعترب اجلرم قائما مبارد متلك األموال غري املشروعة أو حيازهتا أو استخدامها           
ويشمل التارمي األشخاص الطبيعيني  ،2وتوظيفها مع توافر علم مرتكب الفعل حبقيقة مصدرها

 . كالبنوك ومكاتب الصرافة والشركات املختلفةوكذلك األشخاص االعتباريني
 

 تخذبأن ي ي صورة من صور االشرتاكأو بأ م اجلرمية أيضا بالتواطؤ والتآمرتقو  -          
صاحبه سلوكا سلبيا حبيث ال يبلغ السلطات املعنية عن ارتكاب اجلرمية، أو حماولة ارتكااها أي 

من  9مكرر 923ري املادة شإلجرامية وإىل ذلك تمبارد الشروع ح ى ولو مل تتحقق النتياة ا
 .نون العقوباتقا
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فإن  ،1وإن كانت هذه هي صور السلوك اليت تكاد تتفق عليها كل التشريعات املقارنة          
لسنة  25لفقرة ب من قانون غسيل األموال املصري رقم ايف املادة األوىل يضيف الفقه املصري 

ن كانت يف الواقع تفصيل لألشكال إو رب عن صور السلوك بعض املصطلحات اليت تع 7557
هي مصطلحات  و،اإلدارة والضمان واالستبدال ،التلاعب يف قيمة األموال ومن ذلكالسابقة 
ملا تستخدمه باقي تشريعات الدول العربية منها التشريع اجلزائري و حسب الفقه املصري مغايرة 

  .7554-942قانون مكافحة تبييض األموال رقم  التشريع اللبناين يف املادة القانية من
 

و املمتلكات  هو بالتأكيد كعنصر ثاني من عناصر الركن المادي  محل الجريمة           
مل يوضح املقصود باملمتلكات  54-50غري أن القانون ، 2اليت أصلها عائدات إجراميةاألموال 

مل يوضح املقصود منها  قوباتعال ونانوح ى قخلط املصطلحات أو وال العائدات اإلجرامية 
 منه بتوضيح األموال اليت تصلح أن تكون حملا للارمية بأهنا  51واكتفى ذات القانون يف املادة 

 ."أي نوع من األموال املادية أو غري املادية"
املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته تضمن تعريفا  54-59غري أن قانون           

املمتلكات هي املوجودات بكل أنواعها : "57يف املادة ليت تصلح حملا للارمية للممتلكات و ا
سواء كانت مادية أو غري مادية منقولة أو غري منقولة ملموسة أو غري ملموسة واملستندات 

 ."القانونية اليت تقبت ملكية تلك املوجودات أو وجود احلقوق املتصلة اها
اجلزائري أنه توسع يف حتديد املال حمل جرمية تبييض  لكن امللاحظ على التشريع          

التشريع  رحيقق غايته على غراو  العلة من التارمييلتقي و  ألنهو هو مسلك حسن  األموال
 7557لسنة  25رقم  األموالأ من قانون مكافحة غسل  الفقرةاألوىل املصري يف نص املادة 
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بالتا ي ال عربة بطبيعة و  1عليه من اجلرائمحمل اجلرمية ليشمل كل ما ميكن التحصل  وسعالذي 
   .األموالهذه 

يتفق كل من الفقه والقضاء املقارن ف جلرمية األصلية مصدر العائدات أو األموالأما ا          
نظرا خلصوصية ( اجلرمية املصدر)اجلرمية األولية حل التبييض هو على اشرتاط كون مصدر املال 

ة ثانية عملية غسل تلك مث تأيت يف مرحل ،2ارها من اجلرائم التبعيةجرمية تبييض األموال واعتب
وعلة ذلك إمكانية تتبع املال وح ى ولو  .هريها بإحدى صور الغسل املذكورة سابقاطتاألموال و 

شرع واليت حتمل معىن االعتداء تغريت صورته، مادام مصدره جرمية من اجلرائم اليت حددها امل
القانون ألن املال املتحصل من اجلرمية قد يسهل استخدامه يف على مصلحة أو حق حيميه 

 .3أغراض أخرى وهذا ما يطلق عليه الركن املفرتض

وقد اختلفت التشريعات في تحديد طبيعته الجريمة األصلية مصدر المال محل           
اعتمدت بعض الدول أسلوب النص احلصري على هذه اجلرائم، اعتمدت  ففي حني ،الغسل

رى أسلوب النص العام أو اإلطلاق يف حني اختذت بعض التشريعات أسلوبا وسطا بني أخ
 .هذين األسلوبني

اليت يعين ذلك تعداد اجلرائم األصلية ف، األسلوب الحصري أو التحديد أما عن           
 تنتج األموال حمل جرمية تبييض األموال على سبيل احلصر، وبالتا ي فلا يكفي أن يكون املال

تأيت من جرمية، وإمنا جيب أن تكون هذه اجلرمية منصوص عليها  محمل الغسل غري املشروع 
ومن أمقلة تلك التشريعات التشريع البلايكي بالقانون  ،كأحد مصادر األموال حمل الغسل

 1التشريع اإلمارايت بالقانون رقم  و و القانون األمريكي 4339يناير عام  44الصادر يف 
حصرها يف جرائم املخدرات  و حدد هذه اجلرائمالذي  7من املادة  7الفقرة يف  7557لسنة 

واجلرائم اليت تقع خمالفة ألحكام قانون البيئة  واإلرهابواملؤثرات العقلية واخلطف والقرصنة 
واالجتار غري املشروع يف األسلحة النارية وذخائر وجرائم الرشوة واالختلاس واإلضرار باملال 
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اف إىل ذلك أية جرائم ذات صلة اليت تنص عليها االتفاقيات الدولية اليت تكون يض ...العام و
 .الدولة طرفا فيها

-942مكافحة تبييض األموال رقم قانون شرع اللبناين يف وعلى هذا النهج سار امل          
شرع املصري حني ضمن قانون مكافحة غسل األموال يف مادته األوىل وكذلك امل 7554
وقد انتقد جانب من الفقه  1،منه جرائم التهرب الضرييب واجلمركي القانيةلذكر يف املادة السابق ا

واعترب احلصر تقييد للسلطة التقديرية للقاضي مما قد يؤدي إىل إفلات  املشرعاملصري منحى 
 .اجملرمني من العقاب يف بعض اجلرائم غري املنصوص عليها يف ذات القانون

رمت اف شريعات فقد توسعت في تجريم محل الجريمة المصدرأما بعض الت          
ذلك جرمية  تمجيع صور األموال املتحصل عليها من جناية أو جنحة كيفما كانت، واعترب 

وإن  )  4322اتفاقية فيينا لسنة  عكستبييض األموال بغض النظر عن اجلرمية املصدر على 
والتوصيات ( فقط جرائم املخدراتاألموال املتحصلة من عائدات كانت االتفاقية جرمت 

اليت نصت على ضرورة توسيع نطاق  FATF ة الدولية ملكافحة غسيل األموالاناألربعني لل
 .جرمية غسل األموال

ومن هذه التشريعات التشريع اإليطا ي والتشريع البحريين والتشريع الكوييت والعماين           
ق اجلرمية األصلية مصدر املال غري املشروع دون الذي اعتمد أسلوب النص العام يف بيان نطا

 .حتديد هلذه اجلرائم
األسلوب المختلط أو الجمع بين النص العام والنص  اعتمدت بعض التشريعات          

الفرنسي شرع فقد أخذ امل ،2ل األموال الفرنسييومن أمقلة هذه الدول تشريع غس ،لحصريا
حصر هذه اجلرائم يف جرائم االجتار غري املشروع البداية بأسلوب النص احلصري حيث يف 

ويف  ،من قانون اجلمارك 140اف عوائد اجلرائم اجلمركية بإضافة املادة ضمث أ باملواد املخدرة
حيث نص على  4339ماي  49تعديل تشريعي آخر أخذ باألسلوب املطلق مبقتضى قانون 
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واستبعد املخالفات سواء حتققت جترمي عمليات غسل األموال املتحصلة من جناية أو جنحة 
 .بصورة مباشرة أو غري مباشرة

-50أما عن مسلك املشرع اجلزائري فقد توسع يف نطاق التارمي مبقتضى القانون           
فأية ممتلكات ناجتة عن نشاط إجرامي يشكل جرمية معاقب عليه قانونا تعترب أمواال قذرة ، 54

ج املواد املتعلقة جبرمية تبييض األموال ضمن الفصل القالث ذلك أن إدرا  ،مع استبعاد املخالفات
وهو مسعى حسن اعتمده  حجلنايات واجلنكلها با  تتعلقباب القالث من الكتاب القالث من ال

املشرع يساير به مساعي اجملتمع الدو ي يف القضاء على اجلرمية أيا كان مصدرها باعتبارها أموال 
 .اوهلا أو ممتلكات غري مشروعة مينع تد

بأنه يشرتط يف اجلرمية  امعنون القاالمكرر من  923شف من خلال حتليل املادة تونس          
إثبات اجلرمية األولية سواء   سبق ذكرها ووجوبيتالقلاث الاألصل أن تقع بكافة عناصرها 

كانت يف غياب احلكم القضائي م ى  ح ى املتابعة اجلزائية  كانت فقط يف مرحلة ،حبكم اإلدانة
  .1أركان اجلرمية متوفرة

 
ال يكفي لقيام جرمية تبييض األموال أن يتحقق الركن املادي  :الركن المعنوي: ثانيا          

 ،والذي هو احلالة النفسية الكامنة وراء ماديات اجلرميةالركن املعنوي وحده إمنا جيب أن يتوفر 
أي  حيل قيامها بدون توفر القصد اجلنائياليت يست ل من اجلرائم العمديةاألمواتبييض وجرمية 

  .2بانصراف إرادة الشخص إىل ارتكااها وال تتوفر إال عن طريق اخلطأ
يكون على أن "فنصت  9يف املادة  4322ما أفصحت عنه اتفاقية فيينا لعام  هذا          

من جرمية أو  دف إخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لألموال مع العلم أهنا مستمدةاهالفعل 
ستحيل وفقا لذلك تصور وقوع اجلرمية بطريقة اخلطأ غري املتعمد أو في" جرائم املخدرات 

 3.اإلمهال

                                                           
1
 .122المرجع السابق، ص ،(أحسن)بوسقيعة : انظر - 

2
 .012المرجع السابق، ص  ،(مصطفى)عبد الغنى إيهاب : انظر - 

3
 .10-11المرجع السابق، ص ،(عادل)عكروم : انظر - 
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فقد  قوباتعنون المن قا 922وكذلك املادة  54 -50من قانون  57أما املادة           
ترب تبييضا يع" :هافي جاءحيث  نصت على ضرورة توفر الركن املعنوي يف جرمية تبييض األموال

لألموال حتويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أهنا عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو متويه 
نون من قا 7و  4فقرة   971 املادةنص  قرمل يعلى غرار التشريع اجلزائري و  ، 1"املصدر

قصد الن ألضرورة توافر العمد يف جرمية تبييض األموال حول أية صعوبة الفرنسي  قوباتعال
 .2هو القصد العام بعنصريه العلم واإلرادةالفرنسي شرع الذي اشرتطه امل

ه مقلا بعملية لموالعلم يعين علم اجملرم بالوقائع حمل الركن املادي، فياب أن يقبت ع          
اإلخفاء أو متويه ملصدر األموال غري املشروعة أو املساعدة يف ذلك وأن يعلم نتياة فعله 

ن أذلك  تتاه إرادته إىل إحداث الفعل املؤدي إىل تبييض األموال بكل عناصره ويتوقعها وأن
الفقه ال يزال يؤكد على تطلب اإلرادة كعنصر من عناصر القصد اجلنائي يف اجلرمية االقتصادية، 

بالتا ي يفرتض إرادة اجلاين للنشاط اإلجرامي ز و التمييأن مناط املسؤولية هو اإلدراك و  مع العلم
 .3الدفع بانتفاء الركن املعنوي لإلكراه أو الضرورةأيضا ا ي يتصور وبالت

 
بأن القصد اجلنائي ميكن استخلاصه الفرنسية يف هذا الصدد قضت حمكمة النقض           

من العناصر املستقاة من الواقع كالعلاقات الوطنية العائلية وعلاقات األعمال القائمة بني من 
لا يشرتط أن يكون اجلاين على دراية تامة بوصف ، فرمية األصليةبالتبييض ومرتكب اجليقوم 

 .4اجلرمية أو مبرتكبها
 

                                                           
1
تحويل الممتلكات أو إحالتها مع العلم أنها عائدات :  ة لمكافحة الفساد في صورتها األولى بقولهامن اتفاقية األمم المتحد 11نص المادة  - 

 ....إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع
2
 - l’article 050-13 du code pénale pose en principe « qu’ il n’y a point de crime ou de délit sans intention 

de le commettre »’  ce principe est applicable le blanchiment n’étant pas un d élit d’imprudence ou de 
négligence. 

:انظر   
 Gattegno) P  ( ; op cit , p 285. 

3
 .011المرجع السابق، ص  ،( ايهاب مصطفى)عبد الغنى : انظر - 

4
 . 11السابق، ص المرجع  ،(عبد العزيز)عياد : انظر - 
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باإلضافة إىل القصد العام الذي تشرتطه معظم على ضرورة توفر ويتفق الفقه أيضا           
وجود القصد اخلاص ويتضح  ،وكذا إرادة النتياة( العلم بالوقائع)التشريعات بعنصرية العلم 

الذي اجلزائري من قانون العقوبات  923ن صياغة املواد املذكورة سابقا ومنها املادة ذلك م
اشرتطت ضرورة توافر القصد اخلاص يف السلوك اإلجرامي املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من 

وبالتا ي القصد اخلاص يتوافر إذا كان اجلاين املبيض  "بغرض إخفاء أو متويه"".... نفس املادة 
قام بتحويل أو نقل املمتلكات مع علمه بأهنا عائدات إجرامية قد قصد من نشاطه إما  الذي

وإما مساعدة أي شخص متورط يف  إخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات
 .ارتكاب اجلرمية

شرع املصري يف حتديد صور القصد اجلنائي وهو ما يستشف على هذا املنحى سار امل          
كل سلوك   أنه"  :اخلاصة بتعريف غسل األموال إذ تنص على بفقرة  األوىلنص املادة  من

إذا كانت متحصلة من جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف .... ينطوي على اكتساب املال
من هذا القانون مع العلم بذلك م ى كان املقصد من هذا السلوك إخفاء املال أو متويه  7املادة 

صدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب احلق فيه أو تغيري احلقيقة أو احليلولة دون طبيعته أو م
 ىؤدمو " اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إىل شخص من ارتكب اجلرمية املتحصل منها املال

 ذلك أنه إذا مل تتاه إرادة اجلاين إىل حتقيق أي غاية من هذه 
 
 

  1.رغم من ارتكابه للسلوك املادي املكون للارميةالغايات فلا جمال لقيام مسؤولية جنائية على ال
ام مقلا أحد املقاولني بقبول عقد توريد مع مقاول آخر لكميات من احلديد قفلو           

واإلمسنت إلنشاء مرفق حيوي مع علمه بأن شركة املقاول القاين متارس نشاط غسل األموال 

                                                           
1
 . 012-011المرجع السابق، ص ،( بيومي)حجازي : انظر - 

ويتفق كل من التشريعين اإلماراتي واللبناني على األخذ بصورة بالقصد الجنائي العام والخاص، ومثله المشرع البحريني والمشرع 
أما رؤية المشرع األلماني فهي مغايرة للتشريعات المقارنة العماني وكذلك القانون األمريكي الذي يمثل إتجاه األنظمة األنجلوساكسونية، 

التي تأخذ بصورتي العمد والخطأ غير العمدي بالنسبة ألفعال غسل األموال فقد نص  0221حيث سارت على نهج اتفاقية ستراسبورغ 

 520األعمال التحضيرية للمادة  المشرع األلماني على صورتين للركن المعنوي وهي العمد والثانية الرعونة وهما ما أشارت إليه

 .الخاصة بتجريم أفعال الحيازة أو الحفظ أو االستخدام إلى هذا التبرير
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فلا  ةظباهال توقع عليه غرامات تأخري  لكنه قبل التوريد ح ى يناز العقد يف موعده وح ى
ميكن يف هذه احلالة حماكمته يف جرمية غسيل األموال النتقاء القصد اجلنائي اخلاص وكذلك 
قبول الزوجة خامتا من األملاس باهظ القيمة وهي تعلم أنه متحصل من مال غري مشروع لكنها 

 .اخلاص لديهااء القصد اجلنائي فقبلته كهدية ال يعرضها للمساءلة النت
يقبل جانب من الفقه إمكانية قيام اجلرمية عن طريق اخلطأ باعتبار اجلرمية من  باملقابل          

بالتا ي تستوي املسؤولية اجلنائية ملرتكبها سواء عن طريق ، و 1اجلرائم االقتصادية نظرا خلطورهتا
نة اليت تشرتط العلم يف اجلرائم هو الرأي الذي ال تؤيده معظم التشريعات املقار أو اخلطأ و العمد 

بالرجوع لألموال، فناد املشرع الفرنسي و  األصلية وح ى يف جرائم املساعدة اليت تعترب تبييض
دون أن تتوافر نية ارتكابه  نه ال جناية وال جنحةأمن قانون العقوبات يقرر  474إىل املادة 

 . 2اتفاقية سرتاستبورخ أقرتهوهو نفس املنحى الذي 
وحنن نؤيد عدم توقع اخلطأ لقيام جرمية تبييض األموال كون التبييض هو عملية الحقة           

جلرمية أصلية تستوجب العلم بوجودها وبالتا ي ال يتوقع مقلا كون تواطؤ البنك يف عمليات 
قد عممت حد موظفيه، و أغسيل األموال الذي مت الغسل دون علم البنك أو بتواطؤ من 

 .رتاط العلم ما مل يقرر بنص خاص العقاب على اخلطأالتشريعات من اش
 

عن الوقت الذي جيب أن يتوافر فيه عنصر العلم آخر ثار الفقه اجلنائي تساؤال أ          
ويتعلق األمر بالنطاق الزمين لعنصر العلم فهل جرمية تبييض األموال  بطبيعة املال حمل الغسل؟
 .جرمية وقتية أو مستمرة؟

 
 اجلزائرييف الفقرة ج حيدد املشرع  54-50 نونمن قا 7ن خلال نص املادة م          

الوقت الذي جيب فيه توافر العلم باملصدر غري املشروع لألموال غري النظيفة وهو وقت تلقيها 
 .أو تسلمها

                                                           
1
 .022، ص 5112، 0، غسيل األموال في القانون الجنائي دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط (مفيد نايف)الدليمي : انظر - 

2
 .511دار النهضة العربية، ص  القاهرة،ة الجنائية في موجهة غسيل األموال، ، السياس(محمد سامي)الشوا : انظر - 
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اهذا يكون املشرع قد حسم اخللاف حول كون اجلرمية من اجلرائم الوقتية واليت           
الزمن يبدأ وينتهي فيها بصرف النظر عن بقاء  حمدودة منلوك اإلجرامي فيها مدة يستغرق الس

النشاط فقط فتعد اجلرمية عن طريق  ءوافر عنصر العلم بلحظة بدتآثار اجلرمية وبالتا ي فالعربة يف 
علم اجلاين باملصدر احلقيقي للمال  شرتاطالاالكتساب أو احليازة أو استخدام جرمية وقتية 

 .التبييض وقت تسلمه فبمارد بدء النشاط اإلجراميموضوع 
أما جرمية تبييض األموال عن طريق التحويل أو النقل أو اإلخفاء أو التمويه فهي           

جرائم مستمرة ذلك أن الفعل اجملرم يقبل االستمرار ويرتاخى فيه حتقق الركن املعنوي من حيث 
 .لتحقق الركن املادي العلم بأصل املال حمل تبييض إىل وقت الحق

 
 الثاني عالفر 

 العقوبات المقررة لجريمة تبييض األموال
 

يف العقاب على جرمية التبييض إىل  املشرع الدو ي و مقله التشريعات الداخليةمييل           
التشدد يف العقاب اهدف حماصرة الصور املختلفة لنشاط الغسيل، مع تعدد نوعية العقوبات 

املصادرة رمية بني عقوبات سالبة للحرية وعقوبات مالية كالغرامة و ة ارتكاب اجلاملطبقة يف حال
باإلضافة إىل نوعية مستحدثة من العقوبات هي عقوبات االنضباط اليت نص عليها القانون 

 . 43301ي لألمم املتحدة الصادر سنة النموذج
هذا ما تتفق عليه مجيع و  ردة فعل اجملتمع اجتاه اجلرميةكانت العقوبة هي   إذاو           

العقوبات يف جرمية تبييض األموال خيتلف من تشريع آلخر  ذهمضمون ه أن إالالتشريعات، 
املعاهدات على غرار ية و حبسب االستاابة للاتفاقيات الدولسب السياسة اجلنائية املعتمدة و حب

 . و توصيات جلنة بازل 4322اتفاقية فيينا لسنة 

                                                           
1
الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و االقتصادية و االقتصادية، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة  - 

، جريمة تبييض األموال في 5111لبنان،منشورات الحلبي الحقوقية  الجرائم المتعلقة بأعمال المصارف،: بيروت العربية، الجزء الثالث

أستاذ القانون الجنائي المساعد ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية، ص  (هدى)قشقوش نطاق التعاون الدولي، 

11 . 
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تبني على منهج الدول املقارنة يو اجلزائري فإنه من استقراء نصوص القانون شرع أما امل          
بسيطة واجلرمية املقرتنة بظرف مشدد ونص على عقوبات الفرق بني جرمية تبييض األموال  هلنا أن

هي العقوبات و  سالبة للحرية كاحلبس وعقوبات مالية كالغرامة واملصادرة وعقوبات تكميلية
إدراكا منه لعقوبات املقررة للشخص املعنوي و ما اأ( األوىلفقرة ال)يعي املقررة للشخص الطب

 .(القانيةفقرة ال)طبيعته اخلاصة رض له عددا من العقوبات تتناسب و بدوره يف قيام اجلرمية فقد ف
 
 

 األولى فقرةال
 يعيالعقوبات المقررة للشخص الطب

 
الوقائية ملنع إطار السياسة العقابية و بيعي يف ترتاوح العقوبات املقررة للشخص الط          

الغرامة، و جرمية تبييض األموال بني احلبس و ارتكاب أو استخدام املؤسسات املالية يف ارتكاب 
ة هو جاء النص عليه صراحة يف القانون النموذجي الصادر عن األمم املتحدة املنبقق عن اتفاقي

و إحدى هاتني العقوبتني ألقيمتها  الغرامة دون حتديدفيينا الذي فرض عقوبيت احلبس و 
  1.و متويه حقيقة األموالأو شريك يف ارتكاب صور إخفاء أللشخص بصفته فاعل أصلي 

 وفقاجرمية تبييض األموال يف ترتاوح  عقوبة الحبس المقررة للشخص الطبيعي: أوال          
 923 بنص املادةذا مل تقرتن بأي ظرف مشدد إسنوات  45ىل إ 0بني  لتشريع اجلزائريل

 ،املعدل و املتمم لقانون العقوبات 7544أوت  47املؤرخ يف  41-44من القانون 4مكرر 
، هذا ما يعكس (املشرع املصري اعترب اجلرمية جناية)وهو ما يؤكد أن اجلرمية هي جنحة مشددة 

نائية األخرى التشريعات اجلاليت انتهاها املشرع اجلزائري و  بالضرورة السياسة العقابية املتشددة
 نهاماإلعفاء فقط يف اعتماد الظروف املشددة ولكن يف اإلفراج الشرطي وتقادم العقوبة و  ليس

2. 
                                                           

1
 .511المرجع السابق، ص  ،( دليلة)مباركي : انظر - 

2
 .102المرجع السابق،  ، (بدر الدين)خالف : انظر - 
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 932أما إذا اقرتنت اجلرمية بظرف مشدد تضاعف العقوبة حسب نص املادة           
سنة، أما عن ظروف التشديد اليت قد تقرتن باجلرمية  75إىل  45لتصبح احلبس من  7مكرر
، تقدمي تسهيلات اليت مينحها النشاط املهين ارتكاب جرمية التبييض على سبيل االعتياد فهي

 (.اإلرهاب و اجلرمية املنظمة) القيام باجلرمية يف إطار مجاعة إجرامية و 
 مبوجب املادةو املتعلق بالرقابة والفساد ومكافحته  54-59شري هنا أن القانون كما ن          

وهي ظروف الظروف املشددة اليت تقرتن جبرمية تبييض األموال  خرى منأضاف طائفة أ 12
كون اجلاين قاضيا أو هي  و  ،ال تتعلق بظروف ووسائل ارتكاب اجلرميةتتعلق بصفة اجلاين و 

ممن ميارس  ميارس وظيفة عليا يف الدولة أو ضابط عمومي أو عضو يف اهليئة أو عون الشرطة أو
 1.الضبط نةوظف أماحية الشرطة القضائية أو مصلا

 
مع اإلشارة هنا أن املشرع اجلزائري مل يتطرق إىل عقوبة اجلرمية األولية حمل األموال           

-971املراد تبييضها ومل يقرهنا بعقوبة جرمية تبييض األموال، عكس املشرع الفرنسي يف املادة 
مية األصلية شريطة توافر العلم الذي يعاقب على جرمية تبييض األموال بالعقوبات املقررة للار  9

ير العقوبة بني جرمية تبييض األموال مبوجب دكما نلحظ أيضا انه مل مييز يف تق  ،اها فقط
و هي اجلرمية اليت مصدرها االجتار باملخدرات  -وصف خاص-املفهوم الضيق حملل اجلرمية 

را يكفل املكافحة نظو  ن املشرع يعاقب على اجلرميةأوجرائم القانون العام األخرى يف داللة 
ىل نوع إليس بالنظر السلبية و  آثارهاخلطورة اجلرمية يف حد ذاهتا وتداعياهتا الدولية والوطنية و 

 .ضرورة االقتصاص من اجلاين ح ى ال يفلت من العقاب علىاليت تتفق كلها اجلرمية املصدر و 
 

                                                           
1
التي تجعل ارتكاب الجرائم "  الظروف الواقعية" اشتملت اتفاقية فيينا على بعض الظروف المشددة  للعقوبة و عبرت عنها ب  - 

 :من هذه األسباب. من المادة الثالثة، أمرا بالغ الخطورة 0المنصوص عليها في الفقرة 

 .ة ينتمي إليهاارتكاب الجريمة  بمعرفة منظمة إجرامي -
 .تورط الجاني في أنشطة إجرامية منظمة دولية أخرى -
 .شغل الجاني الوظيفة العامة و اتصال الجريمة بالوظيفة -
 .صدور أحكام سابقة باإلدانة أجنبية أو محلية وبوجه خاص في جرائم مماثلة -

 .052المرجع السابق، ص  ،(سعود)ذياب العتيبي  :انظر
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 العقوبات السالبة للحرية، حيث إىل باإلضافةهي اجلزاء املقرر للارمية  الغرامة:ثانيا          
عقوبة احلبس بعقوبة الغرامة مع التمييز بني حالة التبييض البسيط والتبييض  املشرع اجلزائريرن أق

مكرر ترتاوح قيمة  923حبسب نص املادة ن التبييض بسيطا و ذا كاإما أ ،املقرتن بظرف مشدد
بييض مقرتنا بظرف مشدد كان الت  إذاف ، دج 9.555.555و  4.555.555الغرامة بني 

 إىل 1.555.555ترتاوح قيمة الغرامة بني  4مكرر  923وحبسب نص املادة 
 .دج 2.555.555

الغرامة، و تبقى ا بالعقوبة السالبة للحرية و القاضي اجلزائي حيكم وجوب أنمع العلم            
 .ىحدرمية على األقصى فقط حبسب حيقيات كل جو  األدىنقرار احلد إسلطته التقديرية يف 

 
ة ويف تصور جديد للعقوبة األصلية يف جرمية تبييض األموال نرى من الضروري إعاد          

، فإذا كانت جرمية تبييض األموال ذات طابع اقتصادي حمض النظر يف عقوبات احلبس املقررة
ألقل من ن تغلب العقوبات املالية على العقوبات البدنية ح ى يتم التقليل على اأفاألوىل 

حسب السياسة ليكون اهلدف من املكافحة أوال وأخريا و  ارتكاب اجلرمية خشية العقوبات املالية
األرجح عصابات اليت يقودها على عة و اجلنائية احلديقة هو جتفيف مصادر األموال غري املشرو 

 كاباليت ال يضرها التضحية بسان شخص ما يف سبيل االستمرار يف ارتاجلرمية املنظمة و 
 .تبييض عائداهتااجلرائم بأشكاهلا املتنوعة و 

املنصوص عليها يف  املطبقة على الشخص الطبيعي ات التكميليةبالعقو أما  :ثالقا         
من قانون  3املادة  اليت حتيل كلها إىل نصو  7مكرر  923و 4مكرر  923املادتني 
حتديد  .العائليةلوطنية واملدنية و مان من ممارسة احلقوق  ااحلر  فهي احلاز القانوين، 1العقوبات

املنع املؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط،  املصادرة اجلزية لألموال، اإلقامة،املنع من اإلقامة،
و استعمال بطاقات أاحلظر من إصدار شيكات اإلقصاء من الصفقات العمومية و 

 ........الدفع

                                                           
1
 .من قانون العقوبات 2رر مك 112المادة  - 
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إضافة إىل السابقة الذكر التكميلية أعطى املشرع للقاضي إمكانية احلكم بالعقوبات           
هو أمر جوازي، لكن ونظرا لطبيعة اجلرمية خص املشرع املصادرة كواحدة العقوبات األصلية و 

حد اآلليات الردعية أكوهنا   1مكرر 923من العقوبات التكميلية بنص خاص هو نص املادة 
اجلرمية مبا فيها العائدات واملصادرة تعين حاز األملاك موضوع  ،لعلاج ظاهرة تبييض األموال

و أمبوجب سند شرعي، نه حازها أإال إذا أتبث مالكها  والفوائد الناجتة عنها، يف أي يد كانت
 .نه مل يكن يعلم مبصدرها غري املشروعأ

ن حتكم مبصادرة األموال حمل اجلرمية ح ى عندما يبقى مرتكبو أميكن للمحكمة            
اندجمت عائدات جناية مع جنحة من األموال املتحصل عليها بطريق اجلرمية جمهولني، أما إذا 

 .مبقدار هذه العائداتإال ن مصادرة األموال ال تكون إغري مشروع ف
 

 الثانية فقرةال
 العقوبة المقررة للشخص المعنوي

 
و العاملني أشخاص معنوية من  بتواطؤقد يتم بدرجة أساسية األموال ن تبييض أل          

و غريها من أالتصدير ات املالية أو مكاتب االسترياد و املؤسسات املالية أو الشرككفيها  
فقد نص املشرع على توقيع عقوبات على الشخص املعنوي إىل جانب  ،األشخاص املعنوية

 .غلب عليها و بشكل واضح طابع التشديد اتتلاءم وطبيعته 1عقوبات الشخص الطبيعي
 الغرامةالعقوبات املقررة للشخص املعنوي ب 1مكرر  923 املادة قد حددتو  هذا          

تعد الغرامة األنسب واألقرب ، و مرات احلد األقصى لغرامة الشخص الطبيعي 1ال تقل عن  اليت
ن املشرع مل حيدد احلد األدىن املوقع أبالرغم و ، لطبيعة الشخص املعنوي نظرا لسهولة حتصيلها

نه ال جيب أنص على  جندهمن قانون العقوبات  42ادة على الشخص املعنوي لكن باستقراء امل
      .أن تتااوز قيمتها مخس مرات احلد األقصى احملددة للشخص الطبيعي

                                                           
1
 .22، المرجع السابق، ص (منصور)رحماني : انظر - 
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املنع من مزاولة النشاط  املهين أو االجتماعي ملدة ال نص املشرع أيضا على عقوبة           
 اإلعدام للشخص الطبيعيو حل الشخص املعنوي ، واحلل يقابل عقوبة أسنوات 0تقل عن 

مصادرة الوسائل واملعدات اليت و  مصادرة املمتلكات والعائدات اليت مت تبييضهاباإلضافة إىل 
  ، وهو أمر جوازي تركه املشرع لتقدير القاضي عكس املصادرةاستعملت يف ارتكاب اجلرمية

صادرة هي أقصى هو أمر منتقد  يف الفقه اجلزائري كون املكعقوبة تكميلية للشخص الطبيعي و 
 1بالغ احملصلة يف الغالب هي مبالغ مالية كبريةاملن عقوبة ميكن توقع على الشخص املعنوي أل

إذا تعذر حاز أو تقدمي املمتلكات حمل املصادرة حتكم اجلهة القضائية املختصة بعقوبة مالية 
 .تساويها

 
 رادعة للتصدي للارمية،خلاصة القول أن معظم التشريعات تعتمد سياسة جنائية           
لتحقيق  ن اجلرمية من اجلرائم املالية فقد طغت العقوبات املالية على العقوبات البدنيةونظرا أل

ليت تعىن استفحاهلا يف املؤسسات املالية او  اخلاص خاصة يف ظل تفشي اجلرميةو الردع العام 
 .اخلاصة لألفرادحبماية االدخار العام ومحاية املصلحة العامة و 

 

 الثاني مبحثال

 جريمة تبييض األموالبالسرية المصرفية ارتباط 

 

ذلك للحاجة قنوات تبييض األموال عامليا، و  أهمإحدى  املصارفتعترب البنوك و           
ألنه يوفر إمكانيات كبرية املا ي جل استخدام النظام املصريف و أمن  األموالاملتزايدة لغاسلي 

 . الرامية إىل إخفاء أو متويه مصادر تلك األموال غري املشروعةبوهة و غرية لتمرير عملياهتم املشوم

                                                           
1
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اولة اعتماد منذ منتصف القمانينات من القرن املنصرم بدأ االهتمام العاملي يتزايد حملو           
املؤسسات املالية من قبل البنوك و  إتباعهااملبادئ الرقابية اليت يتوجب جمموعة من القواعد و 

احلد من استعماهلا على تغطية اجلرمية دورها يف مكافحة تبييض األموال و  يزاألخرى لتعز 
لدول تضمن وعائداهتا خاصة إذا علمنا أن السرية املصرفية املعتمدة يف األنظمة املصرفية لكافة ا

بالتا ي إفلات اجلناة من العقاب بدعوى االلتزام املفروض على عدم الكشف عن العميل و 
 .البنوك

بصفة عامة  يف ظل تنامي اجلرمية تعالت األصوات إلشراك البنوك أو املؤسسات املالية          
االستكشاف باعتبارها الرافد األساسي للعوائد اإلجرامية املتأتية من جرائم يف عمليات املراقبة و 

أغلبية الدول لتحقيقه وهو جذب رؤوس ا تسعى مب ولكن هذا املسعى قد يصطدم ،أخرى
عدم تسراها إىل بقاء على األموال احمللية فيها وتدفق االستقمارات فيها و اإلنبية و األموال األج

ضمان السرية احلسابات املصرفية  اليت تقدمها خاصةاخلارج عن طريق العديد من املزايا 
مقتضيات العمل املصريف  من هنا تواجه هذه الدول مشكلة التوفيق بني واملعاملات املصرفية، 

     .والكشف على مرتكبيها ملصلحة العامة يف مواجهة اجلرميةات امقتضيمن جهة و 

 جهة تبييض األموال؟ هلذا نتساءل هل تعترب السرية املصرفية فعلا عقبة يف موا         
ي ملكيفية مواجهة السرية للضغوط الدولية يف ظل اهتام الرأي العام العاعن   أيضانتساءل و 

ات املصادر غري املشروعة ؟ لإلجابة على هذه التساؤالت ألنظمة السرية بإخفاء األموال ذ
وواقع ( األولاملطلب )العلاقة بني السرية املصرفية وجرمية تبييض األموال  تناولنا يف هذا املبحث

 (.املطلب القاين)التوازن بينهما 
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 األول طلبالم

 األموال تبييضالعالقة بين السرية المصرفية و واقع 

 

رها ضررا جرمية تبيض األموال يف الواقع من أخطر اجلرائم على اإلطلاق وأكق تعترب          
ة املاء حض أن نشاط غسيل األموال عبارة عن صفع، وكما يذكر البعلى اجملتمعات املعاصرة

ا ذولعل ه ،"وال تستطيع أن تقبض على مرتكبيها فيها مجيع صور األنظمة اإلجراميةاليت ترى 
األموال غري املشروعة حمل التبييض واليت غالبا ما يلاأ أصحااها إىل  ما سبق ذكره حول مصدر

البنوك قصد إخفاء حقيقة هذه األموال مستفيدين بذلك من نظام السرية املصرفية اليت تسهل 
  .عليهم عملياهتم يف محاية كاملة من املسؤولية

السرية املصرفية  إن معظم البنوك حترص يف الوقت احلا ي على تكريس قدر من          
القوانني، بالرغم من وجود اجتاه معارض لعملاء إال ملن حتددهم اللوائح و وضمان حفظ أسرار ا

عقبة يف طريق املكافحة وهو االلتزام بضمان الكتمان دائما وأبدا يبقى حاجزا و  يصر على كون
  .ما من شأنه أن يؤدي إىل استفحال اجلرمية، هذا ما هتدف إليه هذه الدراسة

( الفرع األول)وفيما يلي بيان لفكرة السرية املصرفية كعقبة يف مواجهة اجلرمية           
 (. الفرع القاين)ومسالك الدول اجتاهها 
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 األول فرعال

 األموالعقبة في مواجهة جريمة تبييض السرية المصرفية 

 

ديث عن السرية املصرفية  إن احلديث عن مكافحة غسيل األموال يقودنا ال حمالة للح          
كون هذه األخرية حسب البعض هي سبب تفاقم اجلرمية ومحاية ممتازة للمال غري املشروع وح ى 
لصاحبه، لذلك يرى البعض أن املربرات اليت أنشأت املبدأ املتعامل به يف املصارف ليس هو 

األموال بغض النظر  إخفاءبكون نشأة مبدأ السرية تتعلق ،املربر الذي يسوقه اليوم املدافعون عنه
 .1عن مصدرها

يف ظل التطورات الكقرية يف العامل كقريا ما تظهر السرية كعقبة يف مواجهة أما اآلن و              
 فقرةال)املؤسسات املالية يد بااللتزامات اجلديدة للبنوك و جرمية تبييض األموال يف ظل عدم التق

 .تباعا يف هذا الفرع ناهو هو ما تناول( القانية فقرةال)ل استغلال السرية لتبييض األمواو ( األوىل

 

 الفقرة األولى

 عدم التقيد بااللتزامات الجديدة للبنوك

 

ميل يف وجد حلماية مصاحل متعددة منها مصلحة الع إمنا السرية املصرفية إعمال إن          
 أشكالمع ظهور و  الية،الذكر ح ى ذمته امل أسلفنايشمل ذلك كما محاية احلق يف اخلصوصية و 

احلاجة لدعم اجلهاز املصريف جبملة من تظهر  األموالخباصة جرمية تبييض املنظم و  اإلجرام
اجملرمني، هلذا يصر الفقه متليها يف الغالب ضرورات البحث والتقصي عن اجلرمية و تزامات االل

                                                           
1
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سابات املشروعة دون العمليات واحل وجد حلماية إمنااالحتااج بالسرية املصرفية  أناملقارن 
متس االقتصاد الوطين اليت يتعدى احلدود القانونية  م محاية منهو ما يستوجب عدغريها و 
 .يف عمل البنوك  ةتزعزع الققو  األوىلبالدرجة 

ن كان السلاح اجلنائي يف الغالب ال يكفي وحده للتصدي جلرمية تبييض األموال إو           
عال يف  عملية التنمية الوطنية وتدعيم ديدة فهي متارس دور فيف ظل تنامي وظائف البنك اجل

نية حتمل ترقية البنية االقتصادية، هلذا وجب تدعيم القطاع املصريف بنصوص قانو االستقمار و 
و أبطبيعتها وقائية مهمتها كشف اجلرمية قبل وقوعها  إجراءاتهي التزامات خاصة للبنوك و 

 . املؤسسات املالية يف التبييضلعدم استغلال البنوك و  واحلذرة بذل واجب احليط األقلعلى 

املصلحة العامة ضرورة تربرها وفقا للمفهوم السابق هو السر املصريف  فإباحة          
هلذا تظهر مربرات اخلروج عن  ن يتعارض مع هذه العدالة،أاليت ال ميكن للبنك  1( االجتماعية)

ة يف ظل ز املصريف يف عمليات تبييض األموال خاصمنع استخدام اجلها السرية املصرفية يف
ضبط التحري و تيسري إجراءات البحث و و  ما يقابلها من عوملة اجلرميةعوملة اخلدمات املالية و 

 2.التعقيدات يف سبيل تطبيق القانونالعراقيل و  دحضمصادرة العائدات اإلجرامية و و 

 اجلزائري إىل تقييد السر املصريفريع شلتعلى غرار اهلذا تتاه التشريعات املقارنة و           
هو ما يفيد إعفاء البنك من األمر بعمليات تبييض األموال، و  و احلد من إعماله إذا تعلق

بعة اجهات املتتخصصة كخلية االستعلام املالية و مبالسرية يف مواجهة هيئات عامة و  االلتزام
ة اهليئات املخولة مبهمة مراقبة النشاط أيضا عدم االحتااج بالسر املصريف يف مواجهالتحقيق و و 

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال  54-50من القانون 77هو مضمون املادة  هذا ،البنكي
ت اإلفشاء هليئات أجنبية متارس مهام مماثلة للهيئاامتداد  أيضاو  .مكافحتهمامتويل اإلرهاب و و 

عملا بأحكام  وال يف إطار املعاملة باملقلومكافحة تبييض األم الوطنية يف جمال مراقبة البنوك
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كرب قدر أأن تقدم كل منها لألخرى  األطرافلزمت الدول أاليت  7555اتفاقية بالريمو لسنة 
اإلجراءات القضائية فيما انونية املتبادلة يف التحقيقات وامللاحقات و ممكن من املساعدة الق

. ذه االتفاقيةيتصل باجلرائم املشمولة اه  

بنك خللية االستعلام املا ي و  12/10من القانون  51و  52أجازت املادة وقد           
متويل اإلرهاب إىل هيئات لومات املتعلقة بتبييض األموال و اللانة املصرفية بتبليغ املعاجلزائر و 

املؤسسات املالية بشرط ثلة استكشافية أو رقابة البنوك و الدول األخرى اليت متارس مهام مما
ال محاية األحكام القانونية الداخلية املطبقة يف جمواالتفاقيات الدولية و  املعاملة باملقل مبدأاحرتام 

ر املتعاملني يف اجملال اعتباذه املعلومات بغية املساس بشرف و ملنع أي استعمال هل احلياة اخلاصة
باملتعامل  اليت ترتب عن إفشاءها أضرار بليغةملا ي عن طريق نشر تلك املعلومات و االبنكي و 

ح ى يف حالة البحث  عدم إلغائه متاماصريف و يف ذلك دعوة الحرتام السر املو  52طبقا للمادة 
.التصدي هلاعن اجلرمية و   

 

 الثانية فقرةال

 األموالاستغالل السرية المصرفية لتبييض 

 

ققه من ا حتملإن السرية املصرفية هي جزء حيوي من النظام القانوين واملا ي الدو ي           
ال غىن عنها لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني، وهي تقوم يف معظم الدول  ةمصاحل مشروع

 إىل إضافة  وتدعيم روابط الققة بني األفراد ةمحاية احلرية الشخصي على اعتبارين أساسيني مها
 .محاية املصاحل االقتصادية يف العليا للدولة
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حتققه من مكاسب للدولة يف جذب رؤوس األمـوال يف لكن هذه السرية وبالرغم مما           
تشايع االستقمارات وتعزيز الققة باالقتصاد الوطين وبالنظام املصريف يف  و اخلارج منالداخل و 

 ةتعترب على درجة عالية من اإلغراء واجلاذبية للمارمني يف ظل تفاقم ظاهر ا حدا ذاته، إال أهن
  .دراتاإلجرام املنظم وخاصة االجتار باملخ

ما يوفر لغاسلي األموال بيئة خصبة إلعادة صب األموال غري املشروعة يف النظام  هذا          
املا ي مما يوفر ملاذا آمنا للعائدات اإلجرامي عن طريق املراكز املالية اخلارجية ومناطق التاارة 

فل به العامل املا ي احلرة وأندية القمار والكازينوهات وشركات األعمال الدولية، فضلا عما حي
امني ة أو الشركات الومهية واملستشارين واحملهمن موظفي البنك املتواطئني، وشركات الواج

ات األخرى النابعة من يسري الت وغريهم من املهنيني الذين حتميهم االمتيازات القانونية إىل جانب
  43331بداية عام سيطرة الدوالر على السوق العاملية ودخول اليورو على هذه السوق مع 

 .كل هذه العوامل سامهت يف انتشار ظاهرة تبييض األموال اليت تديرها املنظمات اإلجرامية

ومما ال شك فيه أن تفاقم الظاهرة كصورة من صور اإلجرام املنظم وانتشارها بشكل           
متويله بعد ظهوره ي، وارتباطها يف الكقري من األحيان جبرائم الفساد والسياسي واإلرهاب و ئوبا

األثر الكبري يف املناداة بضرورة  لهيف الربع األخري من القرن املاضي وبداية القرن احلا ي، كان 
 .إعادة النظر يف مبدأ سرية املصارف وضبطها وفرض قيود عليها

 ةوأمام ضرورة التصدي جلرمية تبييض األموال على املستوى الدو ي واحمللي تظهر السري          
ملصرفية كأحد العقبات الكبرية والصعبة يف املواجهة نظرا لصعوبة الكشف عن هذه اجلرائم ا

وتتبعها، واليت يديرها خرباء ملمني باالقتصاد واملال على درجة عالية من اخلربة والكفاءة واملعرفة 
لعلمي يف إدارة هذه األموال يف دورات اقتصادية متعدد اجلوانب واالجتاهات مستغلني التطور ا

 .اليت تتبناه بعض الدول مقل سويسرا 2والتكنولوجي، أضف إىل ذلك نظام السرية املطلقة
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ىل إوقد كان للاهود الدولية يف اآلونة األخرية، أثرا ملموسا يف حتقيق توازن ملحوظ  
األموال، مبا يعود بالنفع  تبييضني مبدأ السرية واملصرفية وتعزيز جهود مكافحة جرمية بحد ما 

لفائدة على اجملتمعات إقليميا عامليا، وذلك من خلال االتفاقيات واملؤمترات الدولية وا
على ضرورة  4322والتشريعات الداخلية، ومن تلك اجلهود ما ركزت عليه اتفاقية فيينا لعام 

البند القالث من )العمليات املصرفية من أجل تقدمي السالات املصرفية  ةعدم االحتااج بسري
دق عليها من السالات اوتوفري النسخ األصلية أو الصور املص( من اتفاقية فيينا 0املادة 

 . 1واملستندات املصرفية

الذي أصدر جمموعة مبادئ للبنوك الدولية منها  4322لسنة  ازلان بيوكذلك ب          
فية، التأكد من شخصية العملاء وتطبيق مبدأ اعرف زبونك وإزالة القيود اخلاصة بالسرية املصر 

 املعنية املا ي، والتوصيات األربعني لفرقة العمل 4335برنامج العمل العاملي لسنة و 
تعديل نصوص قوانني السرية املصرفية على وجه يسهل بكلها أوصت  اإلجراءات املاليةب

 2.ملاحقة جرمية تبييض األموال

األموال هو  من املبادرات السابقة يف جمال مكافحة تبييض هولعل ما ميكن استخلاص  
سلها ملنع الدعم املا ي للمارمني غلى مراقبة عائدات اجلرائم واحليلولة دون عتركيز اجلهود 

أمكن من  اإلجراميةوحرماهنم من التمتع بعوائد نشاطاهتم اجلرمية، فإذا أمكن تقليص العوائد 
طات التحقيق ويل سلة تستلزم بالضرورة ختمهذه امله إن .خلاله تقليص جاذبية اجلرمية نفسها

حق البحث والتنقيب على احلسابات املصرفية للتحقق من مسار حترك األموال وعدم 
بغية التصدي للمخاطر اليت حتيط بالدول على الصعيد االقتصادي، السياسي وح ى  مشروعيتها

 .االجتماعي و األمين
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 الثانيالفرع 

 رفيةـرية المصـاطر السـمخ

 

أساسيات العمل املصريف ملا حتققه من مصاحل للفرد وللدولة ية من فالسرية املصر           
يف جذب رؤوس األموال األجنبية، حبيث كما ذكرنا يف السابق وللمصرف ذاته، فهي تساهم  

  .كما تساهم جزئيا يف االستقرار االقتصادي  ،تشاع على االستقمار

االضطهاد السياسي أو العرقي  وللسرية أيضا دورها يف محاية رؤوس األموال اهلاربة من          
حداثة التكنولوجيا وسع من إمكانية بعض املختصني أن التقدم العلمي و ، و يقول أو الطائفي

بدل  تلك املؤسسات املاليةبخلال أيام أو ساعات  هاأصبح من املمكن إيداعفإيداع األموال 
 .1سنوات

ري املشروعة غإلخفاء األموال  ولكن للسرية أيضا خماطر تتالى يف كوهنا وسيلة قانونية   
فضلا عن التسرت على األموال الناجتة من  رمية املنظمة بأشكاهلا العديدة،الناجتة عن اجلرمية واجل

ة بيقار اضعة لضوابط مصرفية و اخلاختلاس األموال العامة، وبالتا ي فإن السرية املصرفية غري 
لعل أشهر هذه الدول سويسرا و  ،راءهاصارمة سوف تصبح ملاأ لألموال املشبوهة اليت ختتفي و 

وهذه األموال تساهم بدورها يف خلق ازدهار اقتصادي مصطنع، طاملا هي ، 2لوكسمبورغ و 
  .مستفيدة من نظام السرية املصرفية

إىل خماطر متس عمل البنوك واملؤسسات  وميكن تقسيم هذه املخاطر حسب رأينا          
اقتصادية وخماطر اجتماعية و ( الفقرة األوىل)أمام زبائنها  مصداقيتهااملالية وهتدد وجودها و 
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تلك خطر استغلاهلا اجلهاز املصريف، وبني هذه و الضرورة تأثري استفحال الظاهرة و تعكس ب
 . تظهر إشكالية التوفيق بني املوجبني يف التشريعات املقارنة

   

 الفقرة األولى

 لمؤسسات الماليةمخاطر السرية المصرفية في مجال عمل البنوك و ا

 

يقودنا إىل الية املؤسسات املة املصرفية يف جمال عمل البنوك و احلديث عن خماطر السري          
مدى مسؤولية البنوك  من مثو املصرفية  األسرار إفشاء مشكلة متسك البنك بعدم احلديث عن

ريعات التش ىباختلاف منحيف حالة إبلاغها عن العمليات املشبوهة إىل السلطات املختصة 
 باخلروج عن املبدأ يف حالة غسيل فمنها من يقضي جلرمية تبييض األموال،الوطنية يف التصدي 

وترفض اخلروج عن السرية ح ى  هناك أخرى تتمسك باملبدأالعام و األموال حفاظا على الصاحل 
 .يف حالة وجود شبهة التبييض

فهو يف ورفع السرية املصرفية  موالأما عن موقف املصرفيني من مكافحة غسيل األ          
حيث يرتدد بعض املصرفيني من  ،املبدأوفرها يالغالب سليب ألنه حيرمهم من املزايا العديدة اليت 

املبدأ العام يف قبول األول أن : لسببنيموجب الكتمان التحلل من و  ةظاهر مبدأ مكافحة ال قبول
ملمول للمصرف لذا وجدت سرية احلسابات الودائع هو تشايع املودع على اإليداع ألنه هو ا

قد ينتهي األمر إىل حتميل املصارف املسؤولية عن قبول ودائع غري نظيفة نه أو القاين  املصرفية
 .رغم أن ذلك قد يتم حبسن نية

أن الدعوة إىل اختاذ  1و يدعمون وجهة نظرهم السابقة مبربرات يأيت يف مقدمتها          
تحرر وال يعين صدور تشريعات ختالف االجتاه الدو ي حنو الإجراءات ضد غسيل األم
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أن و  ،أيضا قد تضر هذه اإلجراءات بالوضع التنافسي للمصارفو  احلد من القيوداالقتصادي و 
وس األموال للتنمية لكن املشروعات حباجة إىل رؤ ره و املال ال لون له وال رائحة أيا كان مصد

طور صناعة تاحلد من نه إعاقة االستقمار و أفحة من شأن اختاذ إجراءات املكااالقتصادية و 
سسات املالية يف قد يرتتب على إجراءات املكافحة زعزعة الققة يف املؤ أيضا  ،اخلدمات املصرفية

 .املؤسسات املاليةاجيابية يف دعم الققة باملصارف و السرية املصرفية آثارا  حني حققت قوانني

 بأنتنفيذها ت هؤالء املصرفيني ضد املكافحة و عرتاضانه ميكن الرد على اأغري           
حبيث تكون  ،جل مصلحة املصارفأاملطلوب هو قيام املصارف بتطبيق املعايري نفسها من 

آخر بل ستضار املصارف اليت ية بني مصرف و مجيعها يف مستوى أداء واحد دون أضرار تنافس
 .ال تستايب هلذه املعايري

 

جب تشريعا يتطلب إشراك املصارف واملؤسسات املالية يف كافحة تستو إجراءات املإن           
 إلزامها بواجبات خمتلفة دون املساس باحلرية االقتصادية أو التأثري على األعمالاملكافحة و 

أساليب جديدة لغسل دائما يبحقون على ملاذات آمنة و  غاسلي األموال أن، و 1املشروعة
التا ي املشكل يكمن يف االفتقار للتشريعات اخلاصة للمكافحة  بو  ،األموال املتحصلة عن اجلرمية

 .2املؤسسات املالية لضمان املواجهةتستوجب التعاون الكامل للبنوك و  اليت
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 الفقرة الثانية

 و االقتصادي عيامخاطر السرية على الصعيد االجتم

 

محاية األموال املشبوهة  نإعلى الصعيد االجتماعي، ف عن تأثري السرية املصرفية أما          
نسبة الطبقات حبيث تزيد  ة يؤدي إىل خلق فاوات يف اجملتمعمن قبل نظام السرية املصرفي

وتظهر فئة أخرى يف اجملتمع تنفق األموال يف أنواع من االستهلاك املستفز  االجتماعية الفقرية
ى انتشار الفساد اإلداري وره عل، هذا ما يساعد بدعدم توجيهها إىل النشاط اإلنتاجيالرتيف و و 
كما أن ازدياد الفقر يف اجملتمع سرعان   ......بح االختلاس والرت وانتشار الرشوة و  شراء الذممو 

التعصب غري املشروعة وانعدام األمن و  اهلارةيتحول إىل مشاكل أخرى كالبطالة و ما 
 .1واإلرهاب

موال املشبوهة من قبل النظام ن استقبال رؤوس األإأما على الصعيد االقتصادي، ف          
سلبا على أسعار التأثري يف األسواق النقدية الداخلية، و  املصريف يؤدي إىل إضعاف  الققة

أسعار الفائدة فضلا عن ارتفاع درجة املخاطر بالنسبة لنوعية األصول اليت الصرف  العملة  و 
باإلضافة إىل إرباك األسواق املالية  تديرها املؤسسات املالية مما يؤثر سلبا على املتغريات النقدية،

 . البورصات

ألهنم يبيعون ويشرتون سواء بالربح أو  ي األموال ال تعنيهم أسعار السوقغاسلإن           
ما ينتج عنها ن هدفهم غسل األموال، كما أن األرباح اليت حيققها غاسلي األموال و اخلسارة أل

 أاليت قد تنشاملؤسسات يف إنشاء بنوك جديدة و  من أرباح غري رأمسالية تستفيد منها هذه
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جنيب بنك أ 5111إىل  0111ففي جزيرة ناورو مقلا يوجد قرابة  ،خصيصا لغسل األموال
من مث يعد دخلا الغسل مقابل عموالت حتصل عليها و تقوم بعمليات تتعامل بالسرية املصرفية و 

 .1قويا يعيش عليها سكان تلك اجلزيرة

 

للحد من إساءة قواعد رقابية صرفية حباجة للضبط مبوجب أجهزة و ية املإن السر           
 يف ظل، وبالتا ي للمحافظة على وجودها جتنبا ملخاطرها استعماهلا يف محاية األموال املشبوهة

، وتبعا لذلك سيتحدد مسلك الدول يف إلغاء أو تقييد السرية إللغائها الداعيةالضغوط الدولية 
 .املصرية

 

 لثانيالمطلب ا

 مسالك الدول إزاء السرية المصرفية

 

يرى حيث ، إن العلاقة بني جرمية تبييض األموال والسرية املصرفية علاقة طردية          
الفقهاء بأن اجلرمية تكقر وتنشط يف الدول اليت هلا قانون صارم، فكلما كان القانون يتاه حنو 

قلت هذه هذه األنظمة يف تطبيق السرية ت وبالعكس كلما تراخ اجلرميةزادت املطلقة السرية 
وتبعا لذلك يدعوا البعض للوقوف أمام املخاطر اليت حتيط بالدول على الصعيد  .اجلرمية

السرية املصرفية،  بدعوىاالقتصادي والسياسي من جراء انتشار جرائم تبييض األموال ومحايتها 
 ةظام لتمويه مصدر األموال املشبوه وراء هذه النسرتالت إىلمرتكبو هذه اجلرائم  ىسعيحبيث 

 .الناجتة عن خمتلف اجلرائم
                                                           

1
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ضمان الشفافية  يف التعامل مع أمهية السرية املصرفية من جهة و  و على الرغم من          
جل مكافحة جرمية تبييض األموال من جهة أخرى، إال أن التباين يف تنظيم احلماية أاملبدأ من 

 (.الفرع القاين)وواقع التوازن بينهما صعب جدا ( الفرع األول)واضح جدا يف الدول املقارنة 

 

 األولالفرع 

 المقارنةفي الدول المصرفية حماية السرية 

 

 محايةالسرية املصرفية و  مبدأالبالغ على  هر أث 7552املالية سنة  األزمةلقد كان لوقع           
تشار الفساد يف الدول خاصة الواليات زمة هو انلأل األساسين السبب أالقوانني املقارنة، ذلك 

تبين بعض الدول السرية املطلقة  إىلالبعض  أرجعههو ما و  ،حيث بلغ ذروته األمريكيةاملتحدة 
جمموعة العشرين محلة لفرض عقوبات على الدول اليت  أطلقتو املخاطر النامجة عليها، لذلك 

اليت هي يف و اجملهولة خلزائن احلديدية ااحلسابات املرقمة و  أنالشفافية بش نم ترفض تقدمي مزيد
 .1الدول ألثرياءالغالب ملك 

 

بالرغم من التحول البارز يف جمال األخذ بالسرية املصرفية وختلي بعض الدول عنها و           
  على العمومية التمتع أكقر مبزايا النظام، و تبقى دول أخرى ترتاوح يف فرض احلماية على املبدأ بغ

 لدو  تضم  اجملموعة األوىل:  2الدول وتبينها للسرية املصرفية يف ثلاث جمموعاتتتوزع محاية 
 احملدودةاملصرفية دول السرية  تضم اجملموعة القانيةو  (الفقرة األوىل) املطلقةاملصرفية السرية 

 .(الفقرة القانية) املقيدةاملصرفية السرية  لدو  ضم تو  اجملموعة القالقةو 
                                                           

1
 512ص  المرجع السابق، ،(سعيد) غزالن: انظر - 
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 الفقرة األولى

 المطلقةالمصرفية رية دول الس

 

روعة حمل التبييض ميكن أن شلقد ذكر الباحقون يف عدة مناسبات أن األموال غري امل          
 حيث يتم ،قة من طرف غاسلي األموالديتم اختيارها بحبيث تظهر يف أي مكان يف العامل 

تزداد حيث   تعتمد على سعر ضرييب منخفض،و  النقدعلى اختيار الدول اليت ال تفرض رقابة 
عمليات تبييض األموال يف الدول اليت ال تعتمد برنامج للكشف عن عمليات التبييض أو مع 

الدول اليت تعتمد السرية املطلقة، ملا نه يتم اختيار أكما  ،وجود استقرار سياسي اقتصادي
 .1حتققه من ضمان تام إلخفاء شخصية العميل املالك واملستفيد والتاهيل بشخصه

إن الدول اليت تتوافر فيها هذه العوامل والبنوك اليت تطبق هذه اإلجراءات يطلق عليها           
بقوانني  هذه األخريةوقد متيزت  ،2ميناالك و سومقال ذلك جزر الباهاما" ملاذات مصرفية"

ثة لاحتمي بشكل مطلق سرية معلومات عملاء البنوك بالرغم من أن هذه اجلزر عبارة عن ث
 يكاد يلاحظها أحد يف اخلريطة تقع بني كوبا وجامايكا، وأكرب هذه اجلزر هي جزر صغرية ال

أكرب املراكز  ع، وهي تعترب منمرب كيلو مرت  435مين الكربى ومساحتها ال تزيد عن االك زرج
و اململكة املتحدة ، أما  أمريكا، وحتتل املركز الرابع يف القوة املالية العاملية بعد املالية يف العامل

 3.فرنسا فتأيت يف املركز اخلامس

مصرفا مودعا يف خزائنها ما قيمته نصف  005 إىلمين يصل اوعدد املصارف يف الك          
وهي جزيرة ال ضرائب فيها من أي  (ألف شركة 73 زاها مراك مليار دوالر و 055)تريليون 

                                                           
1
الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و االقتصادية و االقتصادية، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة  - 

 ، 5111الجرائم المتعلقة بأعمال المصارف، منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، الطبعة األولى : لجزء الثالثبيروت العربية، ا

      جريمة تبييض األموال في نطاق التعاون الدولي، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، جمهورية مصر   ،( هدى)قشقوش : انظر أيضا
 .015-010العربية، ص                               

2
             ظاهرة التهريب الضريبي الدولي و آثارها على اقتصاديات الدول النامية،  ،( سوزي)عدلي ناشد  :لمزيد من التفصيل انظر - 

 .010اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ص                                                          
 .، المرجع السابقالحلول العملية والشرعية لمشكلة السرية المصرفية ومواجهة غسيل األموال ،(علي)حماد محمد حسنين  : انظر - 3
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كما هو   ت املعتادةنوك ال تتطلب اإلجراءانوع على الدخل، كما أن املعاملات يف هذه الب
  .احلال مع البنوك العادية، وال جبواز وال بطاقة تعريف باهلوية

ومملكة " سيشل"و "جزر جاميكا"ومن امللاذات املصرفية املعروفة يف العامل أيضا           
Tongo  وجزيرةNauru ، وهذه األخرية هي جزيرة صغرية تقع يف احمليط اهلادي غربا بني

 .كم فقط  75االستواء مساحتها  خط ولعلى ط هاواي واسرتاليا

سل األموال الناجتة عن األنشطة غري غت املناطق اجلغرافية اليت يتم فيها زادوقد           
مين واليت سبق احلديث عنها امشروعة وخباصة جتارة املخدرات وجتارة السلاح وهي جزر الك

 –بلدان الكتلة الشرقية  "جنليزيالقتال اال"جزر و يف جنوب احمليط اهلادي  "تواتورفا"و
 .1السوفييتمجهوريات االحتاد 

 

 ،سرييلانكا وجنوب إفريقيايضا أول السرية املطلقة ديدخل ضمن هذه اجملموعة من           
جتذب البنوك يف كما  ،ن بنوكها تضارع البنوك السويسرية يف حام اإليداعات لديهاأل

، حيث حيظر على البنوك الكشف قوانني السرية املطلقةالنظر إىل األموال بلكسمبورج غاسلي 
من املألوف أن يتم فتح احلسابات  نهأ حيث ،ةعن أي معلومات إىل أي جهة حملية أو أجنبي

ال تقدم و احلسابات هي حسابات رقمية  ة، كما أن غالبيمساء زائفة ولشركات وأفراد أجانببأ
 2.راءات اجلنائية املتعلقة جبرمية قيد التحقيقلكسمبورغ املساعدة للدول األخرى يف جمال اإلج

، حيث تتميز البنوك السويسرية بصرامة فتبقى مهد نشوء السرية املصرفية أما سويسرا          
ة يف حال وترصد من أجل ذلك جمموعة من اجلزاءات اجلنائية املدني تطبيق هذا العرف املصريف،

هربة منذ احلرب العاملية عقل لألموال املمسرا كسوي ت، وعموما صنفإفشاء األسرار املصرفية

                                                           
 .055 ص السابق،المرجع  ،(هيام ) الجرد: انظر - 1
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مبدأ "ح ى مع ما قدمتها من تنازالت طفيفة حتد من  1، ومعقلا أيضا لغاسلي األموالاألوىل
  ."السرية فيها 

القانون السويسري ال يسمح باخلروج على السرية املصرفية ح ى يف حاالت غسيل           
عن العمليات املشبوهة لعملائه أو اإلبلاغ عنها، باإلضافة األموال ألن البنك ملزم بالتحري 

اجملهولة األسس وهو ما يضمن بقاء اسم  from Bاعتماد سويسرا احلسابات الرقمية  إىل
 .ما أثار سخط العديد من الدول والعميل جمهوال ح ى على البنك نفسه  وه

منها لتمكينها من ملاحقة  لذلك ومع استمرار الضغوط الدولية خاصة األمريكية          
على توقيف العمل بنظام أخريا أموال املخدرات واجلرائم االقتصادية املختلفة، فقد أجربت 

يوجب  4332سنة لن تبييض األموال أاحلسابات السرية الرقمية واستصدار قانون جديد بش
 .2البنوك أن تبلغ عن احلسابات املشبوهة للدول وجتميد تلك األرصدة

عد االلتزام بالسر املصريف من املبادئ األساسية لدرجة أن ييف النمسا وحيث أما    
 جدل حاد مع املفوضية يف املصارف ال تلتزم مبعرفة شخصية عملائها، مما أدخل النمسا

بضرورة أن تتعرف املصارف النمساوية على شخصية عملائها يف حالة األمر  ، وحسم األوروبية
يف جمال ذلك طالبت حمكمة العدل األوروبية بتطبيق  د، وقوتنفيذهايداع املستندات املالية إ

 .حسابات التوفري

سل األموال فقد طالب االحتاد األورويب املصارف النمساوية بعدم غأما يف جمال            
، رو إال إذا كشف املودع عن شخصيتهيو  755.555تزيد قيمتها عن  ةقبول أية وديعة نقدي

 .ألموال غري املشروعة إىل املصارف النمساويةتدفق ا نعوذلك مل

                                                           
 :انظر -1

- Ziegler )J  ( ,Mort programmée du secret bancaire suisse, SOUS LA PRESSION DE L’UNION  

               EUROPÉENNE, le mande diplomatique, février 2001 
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 الفقرة الثانية 

 و المقيدة دول السرية المحدودة

 

يف كل دأ السرية دائما و يف حني تسعى دول السرية املطلقة إىل احملافظة على مب          
عية للرفع منها كلما اإن رضخت يف كقري من األحيان للمطالب الدولية الدح ى و  األحوال،

ت الضرورة لذلك، تصر دول أخرى على أن املبدأ ال ميكن أن يكون غطاءا للمارمني من دع
ييض مافيا املخدرات ممن يرغبون يف تبة و مرتكيب اجلرائم السياسيالضرائب و   منتهربنيامل

 : يقود هذه الدول أمريكا كما سيأيت بيانهعائدات األموال غري مشروعة و 

يعين أن تبيح هذه الدول  موجب الكتمان،إزاء  حملدودةدول السرية اإن مسلك           
هذا يربره رمبا التوجه الرأمسا ي الكبري هلذه الكامل يف أمور البنوك وعملياهتا و التدخل شبه 

الدول، فعلى سبيل املقال تتدخل اإلدارة السويدية من الناحية العملية يف كل املعاملات املالية 
 خزانةطر خيحيث يتعني على البنك أن  ،األمر نفسه بفرنساو جتارية  أوسواء كانت شخصية  

الدولة بأرباح عملائها ألجل ضريبة الدخل ما مل تقبل استقطاع من املصدر يقدر حبوا ي 
ويتعني على البنوك االسبانية أن تطلع اإلدارة الضريبية باسم ورقم البطاقة الشخصية   15%

هذا االلتزام املعلومات اخلاصة باحلسابات وال  جلميع مودعي األموال لديها، ولكن ال يشمل
 .1األرباح

ما صدر عنها من تشريعات خبصوص السرية و تعد الواليات املتحدة األمريكية هذا و           
القانون األمريكي  كان أوهلا  املصرفية واخلصوصية املالية منوذج حقيقي لدول هذه اجملموعة

تسهيل   -رغم امسه –وكان اهلدف منه  4325لعام  القانون األول املتعلق بسرية البنوك
حصول احلكومة على املعلومات اليت تراها ضرورية للسيطرة على األنشطة غري املشروعة فهو 

                                                           
1
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الدول على رفع كان آخرها قانون الفاتكا الذي جيرب ، و 1يتعلق باإلفشاء اإلعلامي للمعلومات
يكية بكل املعاملات املصرفية اليت يقوم اها تبليغ السلطات األمنية األمر السرية املصرفية و 
 . أمريكيون باخلارج

 

يمكن أن تدخل معظم الدول يف نطاق هذه اجملموعة، فهي ف ،دول السرية املقيدةأما           
 استقناءاتدول تفرض السرية املصرفية يف املعاملات املصرفية ضمن تشريعاهتا ولكنها تضع 

دعت  كلماالستقناءات هي مبقابة القيود على السرية املطلقة  هذه اة، جيوز معها رفع السري
مصلحة العامة، و منها  أوملصلحة العميل من هذه االستقناءات ما هو مقرر  .احلاجة إىل ذلك

  . ما هو مقرر ملصلحة البنك نفسه

ح ى و إن كان االجتاه العام  ،مصرو  لبنانعلى دول هذه اجملموعة  مقال   أحسن          
يف سبيل حتقيق التوازن االقتصادي من جهة و  مييل إىل السرية املطلقة لكن و اتني الدولتنيهل

ه الدول اخلروج عن ذضرورة جمااهة بعض الظواهر اخلطرية مقل ظاهرة غسيل األموال آثرت ه
اجلزائر، السعودية، اململكة  ن كل منأهذا و نذكر هنا  ،موجب الكتمان كلما دعت الضرورة

األول من  فصلعلى نفس النهج وهو ما مت اإلشارة له يف السارت  األردن و إيطاليااملتحدة، 
 .ه الدراسةهذ
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 الثاني الفرع
 السرية والمصرفية وغسيل األموال واقع التوازن بين

 

من املعروف تارخييا أن مبدأ االلتزام بالسر املصريف وتنظيم العمل به سبق بكقري ظهور           
اليت تتبىن السرية  انيض األموال وبالتا ي تنظيم املكافحة، وهو ما يربر سعي البلدجرمية بتبي

احملافظة عليه كمكسب هام يف منظومته التشريعية،  إىلاملصرفية كأحد دعامات العمل املصريف 
أواخر القرن  تقنني هذا العرف املصريف منذ إىلبالدول للسري مسار سويسرا  ادحوهو ما 

 (. 4391)قورة الفرنسية املاضي منذ ال

اجلرمية  كأحد صورمث ظهرت جرمية تبييض األموال فلفتت بذلك أنظار اجملتمع الدو ي            
غسل املتحصلات املالية الناجتة  معظمها إىلحتتاج اليت تتعدد أشكاهلا و تتنوع و اليت   املنظمة
عائدات األموال  إخفاءعدة على ، فاعتربت بذلك جرمية تبييض األموال من اجلرائم املساعنها 

  .الناجتة عن اجلرمية املنظمة

كبري على الدول الكربى خاصة   عوقد كان لظهور اإلرهاب منذ األلفية اجلديدة وق          
حيث  ،جعل الدول تنتبه خلطورة اجلرمية مما 1وفرنسا وبريطانيا الواليات املتحدة األمريكية

ات اآلمنة لغسيل األموال لاذلوا مبدأ سرية احلسابات يف املاكتشف الغرب أن اإلرهابيني استغ
م كبري بني العمليات ذلك أن هناك تناغ ،اللازمة لتمويل استطلاعاهتم وعملياهتم اإلرهابية

اجلرمية املنظمة واليت شهدت تناميا كبريا خاصة يف دول غرب إفريقيا اليت استغلت اإلرهابية و 
ين الذي شهدته املنطقة ضمن ما يعرف بالربيع العريب أو كما فيها هذه اجلماعات الفراغ األم
 كان من الضرورة قطع الطريق عليه من جهة التمويل واملوارديسميه البعض التمرد العريب ف

  .2لتحقيق االستقرار و األمن

                                                           
1
، سرقة الحسابات و المالذات الضريبية اآلمنة ، الدافع األكبر الستمرار نهب الشعوب، متوفر على الموقع  (شرفأ) أبو الهول: انظر - 
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تباعا يف غالبية دول العامل،  رصدتبدأت تشريعات مكافحة غسيل األموال عليه و            
 .ات واالتفاقيات الدولية قصد التصدي جلرمية تبييض األموالهداععقد امل إىلة باإلضاف

حق  نضمامسارين مها سيل األموال يتمقل يف غاملصرفية و  ةواقع التوازن بني السري نإ          
و إلغاء احلسابات السرية دون رفع السرية  (الفقرة األوىل) بعض الدول يف التدخل لدى البنوك

  .املصرفية

 

 األولىفقرة ال

 حق بعض الدول في التدخل لدى البنوك نضما

 

حق بعض إقرار اشتملت عليه قوانني السرية املصرفية نفسها من  ماالضمان يعين           
 دودةلدول اليت تأخذ بالسرية احملا ةوهو ما ذكرناه من أمقل ،الدول يف التدخل لدى البنوك

اءات واليت قنتسالقة من تضمني نصوص القانون بعض االوأيضا ما أخذت به دول اجملموعة الق
ولعل هذا ما مت النص عليه يف اجلزائر مبوجب  .رفع السرية كلما دعت احلاجة لذلكبح تسم

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما واليت نصت  50/54القانون 
اء بالسر املهين أو البنكي يف مواجهة اللانة ال ميكن االعتد" :أنه على 79و 77املواد  هفي

متابعة من أجل انتهاك السر  أية ي، كما ال ميكن اختاذ ااملتخصصة وهي جلنة االستعلام امل
البنكي أو املهين ضد األشخاص أو املسريين واألعوان اخلاضعني لإلخطار بالشبهة الذين 

 ".نصوص عليها يف هذا القانون أرسلوا حبسن نية املعلومات أو قاموا باإلخطارات امل
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، سرية املطلقةأما القانون اللبناين وبالرغم من كونه من القوانني اليت تلزم مصارفها بال          
إذ ال جيوز كشف السر املصريف سواء يف مواجهة اجلهات اخلاصة أو السلطات العامة سواء  

القانون وردت على سبيل احلصر وقد  كانت قضائية أو إدارية أو مالية إال يف حاالت معينة يف
، فرتفع السرية دام األموال لغاية تبييض األموالاحلاالت حالة االشتباه يف استخ ذههلت شتما

، ة ولصاحل اهليئة املصرفية العلياصاحل املراجعة القضائية املختصبقرار من هيئة التحقيق اخلاصة مل
 1ؤسسات املالية وفقا للفرتة القانية من البند املصارف أو امل ىوذلك عن احلسابات املفتوحة لد

 1.املتعلق مبتابعة تبييض األموال 942/7559من القانون رقم  9من املادة 

حتقيق التوازن بني مصاحل العملاء املشروعة وبني املصاحل  إىلعمد  املشرع املصري          
، واخلاص بسرية 7559لسنة  22من القانون رقم  40 املادة صلبنص يف  مااجملتمع عند

من هذا القانون  455،  32ام املادتني كختل أحال احلسابات البنكية واليت أكدت على أن 
 .حكام اخلاصة بتنظيم مكافحة غسل األموالاألتنص عليه القوانني و  مبا

اءات املتعلقة جبرائم قنويرى الفقه املصري أن املشرع قد أفرط كقريا يف تناوله االست          
من ذات القانون  454واملادة  32سل األموال، حيث مت النص عليها يف املاد غكافحة م

 .7557-25استصدار قانون مكافحة غسيل األموال رقم  إىل حديقابالرغم من اجتاهه 

 امني العامنيضه من احملاسب احملو وقد خول هذا االستقناء النائب العام أو من يف   
ية بيانات أو معلومات تتعلق أرة باإلطلاع أو احلصول على األول على األقل أن يأمر مباش

باحلسابات أو الودائع أو األمانات أو املعاملات املتعلق اها وذلك يف اجلرائم املنصوص عليها 
 2 .7557 ةسن 25يف قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم 
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دول السرية املطلقة فإن منها من ال ها عليأما دول اجملموعة األوىل واليت أطلقنا           
ري املشروعة، غعارضة بني السرية املصرفية والنشاطات تيزال يأبه ملسألة التوازن بني املصاحل امل

لبها غ، وحتكمها جمموعات معينة أعتبارات املصاحل اخلاصة اها فقطفهذه الدول ختضع ال
 .من عصابات املافيا

وأمام الضغط األمريكي وأيضا املنظومة األوروبية بالرغم من أن سويسرا           
وجمموعات االحتاد األورويب والسمعة االقتصادية املصرفية السيئة اليت اتسمت اها، فقد 

موافق عليها من  4322حل هذا اإلشكال بإبرام اتفاقية احليطة واحلذر عام  إىلت دعم
 حمددة تتمقل يف إجراءات  ة هتدف حملاربة غسيل األموال وفققبل املصارف السويسري

الفعلية يف هتريب رؤوس  ةاالمتناع عن املسامه،التحقق من هوية املتعاقدين مع املصارف
 .االمتناع عن تسهيل التهرب الضرييبو  األموال

 يشملتعميم  4334ة الرقابة على املصارف يف سويسرا عام نأصدرت جلكما           
مساء مستعارة لوقف استعمال مصارف سويسرا وقف العمل على فتح حسابات مصرفية بأ

 .1يف إيداع األموال غري القانونية

قل شدة عما هي أمع العلم أن إجراءات هذه القوانني يف مكافحة غسيل األموال           
 .ةنسبيأخذ بالسرية الت اليتعليه يف القوانني 
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 الثانيةفقرة ال

 ريةــــــــــــابات الســـاء الحســــــــــــإلغ

 

املختلفة و خباصة جرمية تبييض األموال،  ابأشكاهل ةاملنظم رميةن تفاقم اجلأال شك           
متويله من طرف عصابات اإلجرام اليت تستغل عائدات اجلرائم املختلفة و وأيضا ظهور اإلرهاب 

يف السرية  يف الربع األخري من القرن املاضي، كان لكل ذلك األثر الكبري على إعادة النظر
ضبط عمل املصارف وفرض االلتزامات قد تشكل عائقا يف وجه املكافحة و املصرفية اليت 

 .ومتنع تواطؤ موظفيه يف ذلك اجلديدة اليت متنع استعمال اجلهاز املصريف من ارتكاب اجلرمية

 أعمال عديد االتفاقيات و املعاهدات و ومن أهم ما توصلت إليه أعمال الدول عرب          
حيث أفرزت احلياة العملية يف  ، FROM Bالسرية بإلغاء احلسابات ىل إ الدعوةاللاان 

  :سارت على حنوها دول أخرىمناط من احلسابات أاملصارف السويسرية ثلاثة 

 .احلساب التقليدي الذي يستفيد من السر البنكي- 

 احلساب املرقم  -

 .ستفيد هذا احلساب من محاية إضافيةيو  بأمساء ومهيةاحلساب املفتوح باسم شخص آخر و  -

سابات التقليدية على ضوء هذا التصنيف دعت اجملموعة الدولية إىل االكتفاء باحل          
إخضاعها و  احلسابات املسترتة أي اليت تفتح بأمساء ومهيةو املرقمة و أوإلغاء احلسابات السرية 
اليت يهدف املبدأ للعميل ملصاحل املشروعة هنا الكفيلة باحلفاظ على األألحكام للسرية املصرفية 

 .أما احلسابات األخرى فإهنا ختفي بالضرورة أنشطة غري مشروعةإىل حتقيقها، و 
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ويستتبع ذلك متكني السلطات املختصة األمنية و املصرفية و القضائية من االطلاع           
 تقر جمموعة من االستقناءات  على حسابات العملاء كما هو األمر يف دول السرية احملدودة اليت

تفعيل التبادل التلقائي للمعلومات حول احلسابات اقتضت موجبات املكافحة التدخل و  كلما
 .حمل الشبهة

 

 الفرع الثاني

 صدور قوانين غسيل األموال

 

قوانني غسيل األموال يف كقري من الدول خاصة يف الربع األخري من القرن رت صد          
حول جترمي الغسيل بنص  مع ملاحظة أن هناك اجتاه معارض-القرن احلا ي  املاضي وبداية

خاصة يف ظل  ةجهاخاص حيث تصر بعض الدول على تطبيق الوسائل اإلدارية الفعالة يف املو 
السياسة العقابية احلديقة اليت تنادي باحلد من التارمي و العقاب و العودة مرة أخرى إىل البدائل 

ول االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية خاصة أن هذه األخرية فطال د -1اإلجرائية
و ح ى  م من أن موقفها من السرية املصرفية معتدلغمن الدول اليت تزدهر فيها اجلرمية بالر 

   .الدول العربية بعد أن تعدت آثار اجلرمية الدولة الواحدة و تعددت أساليبها

أخرى ل تعدته الختاذ إجراءات وقائية و تارمي الظاهرة فقط بالدول ب ذهومل تكتف ه          
 املشااهة واليت املؤسساتلتزامات على املؤسسات املالية و زجرية من خلال فرضها جمموعة من اال

 .2إبداء املشورة بشأهنا أو متويلها أو الرقابة عليهاتباشر على تنقل حركة األموال و 
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استصدار قانون خاص مبكافحة غسيل  إىل 1ل األخرىكما سارعت العديد من الدو           
األموال منها اسرتاليا ، ومعظم دول الشرق األوسط وكذلك الدول العربية وح ى وإن جاء ذلك 

عدم ظهور اجلرمية وتفشيها  إىليعود رمبا لعل ذلك بالنظر إىل بعض الدول األخرى ، و متأخرا 
دد استقرارها خاصة يف رهاب اليت راحت هتجبرائم اإل اانشغاهلو ه الدول ذبشكل خميف يف ه

تمع إىل اليت قسمت اجملالداخلية اليت عاشتها دول أخرى و احلروب األهلية اجلزائر ومصر، و 
 باإلضافة إىل قضايا الفساد طوائف وشيع  منها لبنان والعراق وح ى بعض الدول اإلفريقية

 .الكقرية اليت راحت تنخر اقتصاديات هذه الدول

استفادت من القواعد الدولية اليت أرستها أهنا ا نلاحظه على هذه القوانني ولكن م  
مع ، جترمي تبييض األموال كارمية عصرية سارعت إىلو  الدولية واإلقليمية واالتفاقياتاملعاهدات 

 .اإلحاطة بكافة األفعال املكونة للارمية

سواء كان شخصا طبيعيا أو أهنا عاقبت مرتكب جرائم غسل األموال امللاحظ أيضا           
يف معاقبة مرتكيب اجلرمية  طابع التشديدامليل إىل و معنويا، وخاصة املؤسسات املالية كاملصارف 

ة ري طي كما تنص املعاهدات واالتفاقيات الدولية من اجلرائم اخلفه ة،سواء كانت دولية أو إقليمي
صري الذي اعتربها من  اجلنح عكس املشرع املدوليا ح ى أن بعض الدول يعتربها من 

اليت  _وح ى و إن وأعطى هلا وصف اجلنحة لكن العقوبات املقررة هي عقوبة اجلناية -اجلنايات
مكرر من  923اجلزائري مبوجب نص املاد التشريع سنوات مقل  0ن عال يقل السان فيها 

تبييض من قام ب املعدل واملتمم لقانون العقوبات والذي يعاقب على 40-51القانون رقم 
 إىل دج  4.555.555سنوات وبغرامة مالية من  45 إىلسنوات  0األموال باحلبس من 

... دج ، وتشدد العقوبة على كل من يرتكب اجلرمية على سبيل االعتياد  9.555.555

                                                           
-
1
، الواليات  5551، القانون المصري عام  5555، القانون البحريني عام  5550لجزائر استصدرت قانون تبييض األموال عام ا   

 .0996، فرنسا عام  0995المتحدة األمريكية أصدرت قانون مكافحة غسيل األموال القذرة عام 
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دج ، كما  9.555.555 إىل 4.555.555رامة من غسنة وب 75 إىل 45باحلبس من 
 1.ة تبييض األموال بالعقوبات املقررة للارمية التامةيعاقب على احملاولة يف ارتكاب جرمي

أما بعض التشريعات فتعترب اجلرمية من اجلنح كالقانون اإلمارايت، فإنه زاد مدة احلبس           
سبع سنني خلافا لقواعده العامة اليت تنص على أن احلبس يف اجلنح ال يزيد على  إىلفيها 

 .ثلاث سنوات

طابع التشديد أن هذه القوانني والنظم تسوى يف معظمها يف العقاب بني وما يلحق ب          
 2.اجلرمية التامة لغسل األموال والشروع فيها

  ةمكافحوثانيا ركزت هذه القوانني على دور املؤسسات املالية يف الكشف أوال           
راءات منها ما يتعلق اجلرمية بالوسائل املصرفية اليت تقع على عاتقها من خلال مجلة من اإلج

وأيضا  ،بإجراءات احليطة واحلذر اليت يتطلبها العمل املصريف لسد الطريق أمام غاسلي األموال
، وأيضا ما تعلق بإجراءات رفية كاحلساب املرقمة أو املشفرةإلغاء بعض احلسابات املص

الكايف كهيئة  االستكشاف واليت تقتضي التعاون من أجهزة الرقابة الداخلية خلية االستعلام
 .متخصصة يف البحث والتحري عن جرمية بتبييض األموال يف حالة االنتباه يف قيامها

  ،ذلك إىلرفع السرية املصرفية كعقبة يف مواجهة تبييض األموال كلما دعت احلاجة           
إبداء وبالتا ي اإلفصاح من املعلومات اليت تطلبها اجلهات القضائية املختصة عند طلبها دون 

األسباب أو املربرات لتلك، وبالتا ي إعفاء العاملني اهذه املؤسسات املالية وغري املالية من 
لقوانني مما يعد خروجا عن االلتزام بالسرية لعن تنفيذه  ةاملسؤولية اجلنائية أو املدنية أو اإلداري

  .املصرفية
دول للحد من السرية عن طريق االتفاقيات الدولية اجتهت الو  وعلى ضوء التوصيات          

استصدار قوانني حتد من السرية مبا يكفل املعاملات املالية باإلضافة إىل إقرار العديد من 
بعض التشريعات  ، كذلك منحتني على املؤسسات املالية اختاذهاالتدابري الوقائية اليت يتع

                                                           
 .المعدل والمتمم لقانون العقوبات 00-52من القانون  1مكرر  – 5مكرر  – 0مكرر  179 –مكرر  179أنظر المواد   1
2
 . المرجع السابق ، (علي)حسنين حماد : انظر -  
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 ال التحرياتصلاحيات كبرية يف جم غريها من السلطات املختصةو  للسلطات القضائية
االطلاع املصرفية و  والتحقيقات اجلنائية من بينها احلق يف احلصول على املعلومة عن احلسابات

 . معلومات للسلطات املختصة إفشاءفرض عقوبات على من يرفض و  على السالات
 

كذلك اشتملت بعض القوانني على إجراءات أخرى منها مراقبة احلسابات املصرفية           
التصنت على احملادثات التليفونية اهدف مجع بهات قوية و ملدة زمنية حمدودة و ش إىلدا استنا

املصرح به  أوالنفاذ املشروع األموال واملمتلكات ح ى يتعني مصادرهتا، و  إىلاألدلة و التوصل 
  1.النظم املعلوماتية إىل

موال جند أن رفع وبعد كل ما مت عرضه من مميزات خاصة بقوانني ونظم غسل األ          
السرية املصرفية هو من موجبات البحث والتحري للتصدي للارمية داخليا وخارجيا ، وإن كان 

فية لألفراد ر حفاظا على مصاحل عديدة متنحها السرية املصمتاما ين إلغاءه عرفع السرية ال ي
 .وللدولة وللمصارف ذاهتا

متويل و  األموالنون الوقاية من تبييض قا إصدار إىليف اجلزائر فقد سارعت  أما          
بني السرية املصرفية ينه و الذي حدد موجبات املكافحة يف حماولة للتوفيق بو  54-50 اإلرهاب

 442السلطات املختصة، وهو ذات املعىن الذي محلته املادة  أماماليت ال ميكن االحتااج اها 
لتزام بالسرية السلطات العمومية امللزمة والقرض السالفة الذكر اليت تعفي من االالنقد  نونمن قا

بتبليغ املعلومات إىل املؤسسات الدولية السيما يف إطار حماربة الرشوة وتبييض األموال ومتويل 
 .اإلرهاب

 
 
 

                                                           
1
   مكافحة غسل األموال و حدود مبدأ السرية المصرفية، ورقة مقدمة في ورشة عمل مكافحة غسل  ،(عادل)عبد العزيز السن : انظر - 

    مكافحة . 552، ص 5111يوليو،  -مصر –األموال و حدود مبدأ السرية المصرفية والمنعقدة في القاهرة                                        
 5112الفساد في الوطن العربي، منشورات المنظمة العربية للتنمية، أعمال المؤتمرات،                                        
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من قانون  471نص املادة سب ال ميكن االحتااج بالسرية أمام موظفي الضرائب ح          
ن أل ،من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 722القيمة املضافة واملادة  ىعلالرسم 

الوثائق املصرفية  ىهلم االطلاع عل موظفو مصلحة الضرائب من األشخاص الذين يتسىن
 .مبقتض القانون 

املصرف  ىمصلحة اجلمارك هلا سلطة اإلطلاع عل املستندات اليت توجد لدن أكما           
اجلمارك أنه ميكن ملصلحة  نونمن قا 7و 12/4ملادة وهي جتري حتقيقا معينا حيث تنص ا

املعلومات والوثائق املصرفية اليت هي حبوزة املصريف دون االحتااج اجتاهه  ىاجلمارك احلصول عل
ظ أسرار العملاء اجتاه و بالتا ي يتحلل البنك والعاملني عليه من االلتزام حبف. بالسر املهين

 .حماكمة غاسلي األموالوالتحري والتحقيق و اهليئات واألشخاص املعينون للبحث 
 

اليت تبيح رفع السرية  األسبابضمن أما القانون اللبناين فلم يتضمن هذا االستقناء           
 4309/ 59/53انتفت احلكمة من الكتمان، إذ أن قانون السرية املصرفية الصادر بتاريخ  إذا

خطي من صاحب  إذنحالة صدور  هيو على أربع حاالت فقط نص منه  2و  7يف املادتني 
 غري املشروع اإلثراءدعوى و  الزبون إفلاس إعلانو  الشأن أو ورثته أو املوصى هلم برفع السرية

 .األموالجرمية تبييض وأخريا ضرورات مكافحة 

وقد اختار املشرع اللبناين بذلك السرية املطلقة مقارنة بالدول األخرى مما جيعله أكقر           
التشريع اجلزائري، الذي يعترب السر املصريف امتداد للسر عكس  تطبيق السرية املصرفية شدة يف

املهين و خيضع للاستقناءات اليت ترد على االلتزام كلما دعت الضرورة ذلك ما جيعل االلتزام 
 . نسيب يف معظم األحوال خاصة بعد ظهور جرمية تبييض األموال ووجوب التصدي هلا
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 األول خالصة الباب

لقد أفضت بنا دراسة الباب األول وعرب كل ما سبق، إىل اجلزم بأن السرية املصرفية مبدأ           
ضرورات العمل املصريف، ح ى لو تعارض تفرضه  عاملي ال ميكن االستغناء عنه، فهو التزام قانوين

ى اجلرائم االقتصادية اليت االلتزام مع موجب مكافحة جرمية تبييض األموال واليت متقل يف املقابل إحد
شكلت هتديدا كبريا ألغلب الدول نظرا لعواقبها السلبية من كافة النواحي خاصة بعد أن تفشت 

 .    بشكل خاص يف الدول املتقدمة وارتباطها باألنشطة اإلجرامية اخلطرية

لعامة ملوجب االلتزام إن حتديد اإلطار املفاهيمي للسرية املصرفية فرض علينا ضبط املفاهيم ا          
و الذي يقضي بعدم إفشاء البنك أو املؤسسات املالية لألسرار اليت تلقوها أثناء أو مبناسبة القيام 
باملهنة محاية جلملة من املصاحل تعلوها مصلحة الفرد أوال ومصلحة الدولة ثانيا، مث حتديد مسالك 

لتشريع اجلزائري اليت جاءت معظم نصوصه الدول اجتاهها بني مؤيد ورافض هلا مع عقد مقارنة مع ا
املتعلقة بااللتزام غامضة وفضفاضة بدليل اإلحالة إىل القواعد العامة يف التارمي والعقاب بنص املادة 

ومل يفتنا يف هذا الباب حتديد املسؤولية اجلنائية للبنك وشروط قيامها يف  ،من قانون العقوبات 110
 .هحق اجلهاز املصريف و العاملني ب

وألن املوضوع كان يقتضي حتديد العلاقة بني املبدأ وموجب مكافحة جرمية تبييض            
األموال، لذلك قادتنا الدراسة أوال إىل توضيح األطر العامة اليت حتكم الظاهرة بدءا بنشأهتا، تعريفها 

فره لقيام اجلرمية يف حق أساليب ارتكااها ومراحلها ومصادرها، وصوال إىل البنيان القانوين الواجب توا
مرتكبيها، مث ثانيا الرتكيز على أثر السرية املصرفية على مكافحة الظاهرة ومدى اعتبارها عائقا يف 
سبيل املكافحة يف التشريع اجلزائري والتشريع املقارن وهو ما استدعى الرتكيز على دور املؤسسات 

عل املصارف ميدانا خصبا لعمليات املصرفية يف التصدي لكافة النشاطات اليت تؤدي إىل ج
  . التبييض
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الثانيالباب    
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 الباب الثاني

 مبدأ عدم السرية في مكافحة جريمة تبييض األموال 

 

ظهرت جرمية تبييض األموال حديقا وتزامن ظهورها بنشاط اجلماعات اإلرهابية وهو           
كافحة وطنيا ودوليا، وح ى ال تقف ما خلق لدى اجملتمع الدو ي دعوة لضرورة تكقيف جهود امل

البنوك عائقا يف وجه مكافحة اجلرمية والتصدي آلثارها اخلطرية ظهر جليا الرتكيز على التوفيق 
بني مبدأ السرية املصرفية ومكافحة اجلرمية وتذليل العقبات اليت قد حتول دون الكشف عن 

 .اجلرمية واجملرمني

كأحد اجلرائم االقتصادية استدعى البحث عن أحسن   إن حداثة اجلرمية وظهورها          
اآلليات الفعالة للقضاء جذريا على العائدات الغري املشروعة وإن كان ذلك صعبا خاصة يف 

لكن ذلك مل مينع من .. بعض الدول اليت تكقر فيها اجلرمية املنظمة وجرائم الفساد وغريها
استغلال اجلهاز املصريف يف تبييض األموال  االتفاق على بعض سبل املكافحة واليت تسعى ملنع 

وهذا عرب عديد االلتزامات اليت فرضتها التحديات اجلديدة لنشاط املصارف واملؤسسات 
الدولية كواجب احليطة واحلذر وواجب االستكشاف عن اجلرمية واإلخطار بالشبهة لدى 

 .اهليئات املختصة

يت أسفرت عن االتفاقيات واملعاهدات الدولية إن جمموع هذه االلتزامات وغريها وال          
وعمل اللاان واملؤمترات واليت قادهتا األمم املتحدة بالدرجة األوىل مل تبقى حربا على ورق، وإمنا 
سارعت الدول إىل إقرارها ضمن تشريعاهتا الداخلية اليت وجب أن تتلاءم مع التوصيات الدولية 

ت االقتصادية اليت تفرضها اجملموعة الدولية عن كل ذات الطابع امللزم حتت طائلة العقوبا
 .تقاعس عن تنفيذ التزاماهتا وخباصة االلتزام بعدم مبدأ السرية يف مواجهة جرمية تبييض األموال
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هلذا جاءت الدراسة للوقوف على أهم اآلليات املصرفية املفروضة على البنوك           
الفصل )ات املقارنة يف ظل أحكام السرية املصرفية واملؤسسات املالية واملعتمدة يف التشريع

مث اآلليات الدولية والداخلية ملكافحة جرمية تبييض األموال يف ظل قوانني السرية ( األول
 (.الفصل القاين)

 

 الفصل األول

 اآلليات المصرفية في مكافحة جريمة تبييض األموال في ظل قوانين السرية

 

 السرية املصرفية جبرمية تبييض األموال يقودنا إىل حقيقتني مها إن احلديث عن علاقة          
أن البنك هو املقر اإللزامي لكقري من عمليات تبييض األموال، مع العلم أن تبييض األموال 

ميكن أن يتم عرب القنوات غري املصرفية كشراء السيارات واجملوهرات باملال غري املشروع وإعادة 
ون هلا وال رائحة وأن مجيع هذه األموال سواء كان مصدرها شرعيا أو بيعها وأن األموال ال ل

 .غري شرعي تستخدم نفس القنوات

وبناءا على ما سبق فإن مواجهة الظاهرة اإلجرامية تقتضي التحكم يف نقاط دخول          
 وخروج هذه األموال، فبدل تعقب املال جيب التأكد أوال من العميل ومسعته ونشاطه وعلاقته

ملعىن مع ما انصبت عليه أعمال االتفاقيات الدولية اباملال غري املشروع، وجيتمع هذا 
والتشريعات الوطنية من الرتكيز على مجلة االلتزامات اليت تقع على املصارف واملؤسسات املالية 
مبا يضمن شفافية حركة رؤوس األموال املودعة وسائر املعاملات املصرفية األخرى األمر الذي 

جتنيد البنك و موظفيه إذا تعلق األمر بأي معاملة تفوق مبلغ معني مع عدم وجود ؤدي إىل ي
ملاحقة عمليات غسيل األموال وضبط غاسلي من أجل  1مربر يربر مشروعية هذا املال

                                                           
1
 -« le banquier doit procéder a un examen particulier dés lors que l’opération porte sur des 

sommes qui excédent le seuil de 1500000 euros ; se présente dans des conditions inhabituelles 
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األموال مبا يضمن محاية املال العام واجملتمع والدولة وأيضا مصاحل هذه املؤسسات املالية 
وميكن . ن أن تنال من جمموع هذه األنشطة اإلجرامية من مسعتها ومكانتهاواملصارف خوفا م

تقسيم هذه االلتزامات إىل قسمني سنتناوهلا تباعا وهي اإلجراءات الوقائية ملنع عمليات تبييض 
أو ما يعرف بواجب احليطة واحلذر واإلجراءات اخلاصة بالكشف عن ( املبحث األول)األموال 

 (.املبحث القاين)أو ما يعرف بواجب االستكشاف  جرائم تبييض األموال

 

 المبحث األول

 1اإلجراءات الوقائية لمنع عمليات تبييض األموال

 

يساهم هذا النوع من اإلجراءات يف تسهيل ضبط ومصادرة وجتميد العائدات          
اقيات الدولية اإلجرامية واحلفاظ على استقرار ومصداقية النظام املا ي واملصريف على ضوء االتف

واتفاقية فيينا لعام  4322اليت تناولت هذه التدابري واإلجراءات ومن بينها جلنة بازل لعام 
 . FATF، وتوصيات جمموعة العمل املا ي الدولية 4322

مع العلم أن واجب احليطة واحلذر هو من صميم عمل البنوك واليت ويف سبيل احلفاظ          
ة املالية ومصلحة العميل اليت تتضمن مجيعها املصلحة االقتصادية على مصاحل البنك واملؤسس

العامة، تلتزم بباقة من االلتزامات يقوم اها البنك عند منح االئتمان أو القيام بأية عملية مصرفية 

                                                                                                                                                                          
de complexité ; et ne parait pas avoir de justification  économique ou d’objet illicite »c mon. Fin ; 

L 563-3 et D. 13 février 1991 ; art 4( Mod par décrit. N  2001- 95 ; 2 fév. 2001)- seuil maintenu 
par le décret  n 2006-736 ; 26 juin 2006 ; relatif  a la lutte contre le blanchiment  de capitaux et 

monétaire et financier dans sa partie réglementaire.  
 :انظر

ROUTIER  )R ( ; obligations et responsabilité  du banquier ;paris ; DALLOZ ; 2 éd ; p 761.  
1
 -voir : l’ annexe à la note de la cellule LAB de la BNA aux DRE n 806 /2013 du 27-08-2013 ; 

les 06 éléments  clés du dispositif de lutte anti blanchiment. 
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، وتتمقل هذه التدابري 1يف إطار مواجهة األخطار املصرفية اليت تتطلب االحتياط قدر اإلمكان
واإلجراءات املتعلقة ( املطلب األول) اإلجراءات املتعلقة بالعميل واحلساب أو االلتزامات يف

 (.املطلب القاين)بتطوير الربامج املصرفية الداخلية والرقابية ملنع تبييض األموال 

 

 األول المطلب

 اإلجراءات المتعلقة بالعميل والحساب

 

اموعة من اإلجراءات للتأكد واجب احليطة و احلذر يستوجب على البنك القيام مب          
من هوية العميل واالستعلام عن احلساب لضمان سلامة العمليات املصرفية والتأكد من عدم 
وجود شبهة تبييض األموال، وهي إجراءات نابعة من صميم عمل البنوك وقائية بطبيعتها ملنع 

وحفظ السالات ( الفرع األول )استخدام اجلهاز املصريف، أمهها تفعيل مبدأ اعرف عميلك 
 (.الفرع القاين)املتعلقة حبسابات العميل ومجيع العمليات اليت أجراها خلال علاقته بالبنك 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
زائري، رسالة لنيل رسالة         مسؤولية البنك المركزي في مواجهة األخطار المصرفية في ظل القانون الج ،(ةينزا)ايت وازو : انظر - 

 . 525، ص 5501-5505الدكتوراه من جامعة تيزي وزو، جامعة مولود معمري كلية الحقوق،                              
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 الفرع األول

 تفعيل قاعدة اعرف عميلك

  

يهدف هذا املبدأ أساسا للتحقق من هوية العملاء ملنع استغلال واستخدام البنوك           
وتطبق عامة  1جانب بعض العملاء كقنوات لتبييض األموال، وغريها من املؤسسات املالية من

مباشرة أو مبعرفة  هعند بداية التعامل مع العميل كمنح حساب له أو عند إجراء أي عملية من
شخص آخر كنائب عن العميل الغرض منها معرفة شخص العميل ونشاطه وعملياته للتحقق 

اعرف عميلك ويف ظل انتشار التاارة من سلامتها و مشروعيتها، ويرى البعض أن قاعدة 
االلكرتونية ونظرا لصعوبة إثبات هوية املتعاملني اها متتد خلال كل فرتة العلاقة بني العميل 

 2.واملؤسسة املالية 

 FATFمن توصيات جمموعة العمل املا ي الدو ي  45وقد أكدت التوصية رقم           
بأية حسابات جمهولة اهلوية أو ألمساء ومهية مع  على عدم قيام املؤسسات املالية باالحتفاظ

على وجوب حصول  44ضرورة التحقق من هوية العملاء وتسايلها وأشارت التوصية رقم 
املؤسسات املالية على املعلومات احلقيقية هلوية ألشخاص الراغبني بفتح حساب هلم أو اجناز 

طهم احلقيقي، كما أكدت جلنة العمليات التاارية لصاحلهم يف حال أثريت شكوك حول نشا
بازل على وجوب التأكيد على قاعدة اعرف عميلك بأن خيضع العملاء جملموعة اإلجراءات 

 .املتحري لتحديد هوية

    E E C.9/ 34من األمر التوجيهي للمالس األوريب رقم  9كما فرضت املادة            
حقق من هوية عملائها إذا جتاوزت على املؤسسات املالية الت 4334،يونيو  45الصادر يوم 

                                                           
1
 .554المرجع السابق، ص  ،(يزيد)بوحليط : انظر -  

2
 :انظر - 

 SCHMIT  ) A(OMES )E ( ;la responsabilité du banquier en droit bancaire prive                               
               Luxembourgeois ;paris ; Larcier ; 2006 ; p 188-189. 
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دوالر أمريكي، سواء مت عقد  42055وحدة نفط أوروبية وهو ما يعادل  40قيمة  الصفقة 
 .الصفقة يف عملية واحدة أو يف عدة عمليات مرتبطة

فقد أوجب يف  4322أما عن التشريع النموذجي الصادر عن األمم املتحدة سنة           
املؤسسات املالية التقبت من هوية وعناوين عملائها الدائمني والعرضيني على : "منه 9/4املادة 

من األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني، قبل إقامة أية علاقات معهم السيما فتح احلسابات 
 ".أو دفاتر االدخار وقبول وحفظ األسهم واملستندات

جيد (ية يف اختيار العملاءنستخلص مما سبق أن على البنك ومبوجب سلطته التقدير           
ملزم بالتقبت ( املبدأ أساسا له يف مبدأ حرية التاارة، فالبنك حر يف حقه يف اختيار عملاءه 

من شخصية العملاء قبل التعاقد سواء تعلق األمر بفتح احلسابات املصرفية بكل أنواعها 
نفذها مبختلف أنواعها وعمليات االئتمان وعمليات تأجري اخلزائن احلديدية والعمليات اليت ي

من سحوبات وإيداعات وصرف العمليات األجنبية واالكتئاب باألسهم، وشراء الشيكات 
املصرفية والسياحية وإجراءات التحويلات الداخلية واخلارجية، وكذلك معظم العمليات املصرفية 

 .1سواء تعلق األمر باألشخاص الطبيعية أو املعنوية

باجلزائر ومحاية ( قاعدة اعرف عميلك) طوير هذا العرف املصريفمن أجل تقوية وت          
للمنظومة البنكية من أن تقع فريسة للارمية واجملرمني وعلى خلفية سلسلة الفضائح املالية اليت 

هزت الرأي العام اجلزائري على غرار بنك اخلليفة والطريق السيار وغريها، توجب تعليمات بنك 
كافة البنوك أن يكون اها   592-47املعدل واملتمم بالنظام  50-50م اجلزائر بناءا على النظا

                                                           
1
 .016 -010، المرجع السابق، ص (محمود)سعيفان : انظر - 
2

، وقد أكد 5550ديسمبر  00استصدرت نظام بنكي جديد والذي يلغي النظام الصادر في  5501نسجل هنا أن الجزائر وفي سنة  -
 القانون على وجوب األخذ بعين االعتبار المعايير المتعلقة بمعرفة الزبائن والعناصر األساسية لتسيير المخاطر وإجراءات الرقابة وهوية

اية الصادرة ويحذر بنك الجزائر أن هذه العملية تتطلب واجب الرع. وعنوان الزبائن وطبيعة نوع نشاطه وبالرقابة على حركة الحساب 
تجاه الحسابات والعمليات التي قد تشكل خطرا ومراقبة يقظة للنشاطات والعمليات التي قد تكون مشبوهة مشيرا إلى أنه يمنع على البنوك 

ة والمؤسسات المالية فتح حسابات مغلقة االسم أو برقم ، ومن أجل هذا النوع من العمليات فإن البنوك مطالب باالستعالم عن أصل ووجه
رؤوس األموال وموضوع العملية وهوية المتدخلين

2
، ولعل هذا يعكس حماية أموال الجزائر من أيادي المعتدين بعد سلسلة الفضائح التي  

 .5و  0لوثت سمعة العديد من المؤسسات الوطنية الكبيرة على غرار بنك الخليفة  وفضيحة سوناطراك 



 

202 

سياسة مكتوبة ومعتمدة من جمالس إدارهتا تتضمن احلد األدىن من املعلومات والبيانات اليت 
 :جيب استيفائها قبل املوافقة على فتح احلسابات على النحو التا ي

يمات بنك اجلزائر بأنه حيظر على البنوك إذا كان العميل شخصا طبيعيا فتقضي تعل -          
فتح احلسابات كأي عميل فرد إال بعد استيفاء صورة من بطاقته الشخصية، وصورة من 

التصريح بنشاطه ، وذلك إذا كان العميل من املواطنني أو من األجانب املقيمني باجلزائر، أما 
وثيقة السفر اخلاصة اهم شريطة  العملاء غري املقيمني باجلزائر فإنه يتعني استيفاء صورة من

 1.صلاحية الوثيقة

أما بالنسبة لناقصي األهلية مقل القصر فيتم استيفاء مستندات إثبات هوية من ميقلهم           
 2.قانونا، وتشمل مستندات هوية الوكيل الذي يتعامل مع البنك نيابة عن الغري وسند وكالته

اعتباريا، جيب إثبات هويته ووضعه القانوين عن طريق أما إذا كان العميل شخصا  -          
استيفاء صورة عقد تأسيس الشركة املوثق ومسالة بطريقة مشروعة، فضلا عن النظام األساسي 

وبالنسبة للشركات األجنبية الغري . إذا كانت الشركة مسامهة، شرط صلاحية هذه املستندات
القبوتية هلم، صورة عقد التأسيس مقلا شريطة أن  عاملة يف اجلزائر فإنه يتعني استيفاء األوراق

 .تكون مصادق عليها من اجلهات املختصة بالدولة كالوزارات املعنية مقلا

وجيب على البنك حتديث معلومات ومستندات التعرف عل اهلوية واألوضاع القانونية           
املعلومات املقدمة، ويف حالة للعملاء واملستفيدين احلقيقيني بصفة دورية ح ى يتم التأكد من 

اكتشاف أي مشاكل حول صحة املعلومات املقدمة يقوم البنك مباشرة بإخطار خلية 
 .3االستعلام املا ي كاهة حتقيق ومتابعة يف حالة قيام شبهة تبييض األموال

                                                           
1
 .592ص  ، المرجع السابق،(ليندا)بن طالب : انظر  - 

2
 .من قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب الجزائري 04-2المادة : انظر - 

3
       العلوم كتوراه في العلوم، كلية الحقوق والمسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض األموال، أطروحة د ،(سعدية)العيد :انظر - 

 .504، ص 5506-5500مري، تيزي وزو، السياسية، جامعة مولود مع                 
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وال تتوقف وظيفة البنك على فحص هوية العميل فقط، بل ميتد إىل النشاط الذي            
سه والعمليات اليت يقوم اها مع البنك، ويشمل هذا كافة أنواع نشاط العميل سواء كان ميار 

نشاطا دائما أو مؤقتا أو أساسيا أو ثانويا أو طارئا، واألساس التااري لألنشطة اليت يزاوهلا 
 .واخلدمات اليت يطلب من البنك القيام اها والغرض منها

العميل معرفة مركزه املا ي وقدرته على القيام  ومل يعد اهلدف من التعرف على          
بالعمليات اليت يطلب من البنك متويلها  فقط، بل امتد للوقوف على مشروعية هذه العمليات 

اليت يقوم اها البنك من عدمه، وم ى ثبت للمؤسسة املالية أن العملية مشبوهة تعني إصدار 
 . املا ي تقرير سري حيفظ وترسل نسخة منه خللية االستعلام

املتعلق بالوقاية من  54-50من القانون رقم  3إىل 2إن نفس املعىن محلته املواد         
-40واألمر  57-47تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما املعدل واملتمم باألمر 

املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته املتمم  59/54من القانون رقم  02، وكذا املادة 59
الذي أكد على التزام البنوك وغريها من  40-44املعدل واملتمم بالقانون   50-45ألمر با

املؤسسات املالية بالتحقق من هوية الزبائن وفقا لوثائق رمسية صادرة من اجلهات املختصة 
 .بالدولة

 4335لسنة  941وقد ضمن هذا االلتزام أيضا املشرع الفرنسي يف القانون رقم           
 7الصادرة يف  091-32منه واملعدل بالقانون رقم  41لق بالنقد و القرض يف املادة املتع

الذي حرص على التارمي الوقائي لبعض األنشطة املمهدة لغسل األموال، حيث  4332يوليو 
 .ألزم هذا القانون املؤسسات املالية باختاذ اليقظة والتحقق من هوية العملاء

إدراجه يف القائمة السوداء للدول غري املتعاونة يف جمال  بعدو  أما املشرع املصري           
، فقد سارع 7555لسنة GAFI مكافحة تبييض األموال الصادرة من جمموعة العمل املا ي 

إىل إصدار تعميم إىل كافة املصارف العاملة يف مصر لضمان حتسني وتفعيل  7554يف حزيران 
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ن اهلوية أو مبدأ اعرف عميلك عند فتح احلسابات أو مواجهة اجلرمية عن طريق إقرار التقبت م
  .القيام بالعمليات املصرفية مبا يتلاءم مع التوصيات األربعني الصادرة عن جمموعة قايف

إن رقابة البنك على العميل إمنا هو نابع من صميم عملها يف سبيل حتقيق خدماهتا            
لتزامات وقائية يف مواجهة كل من الشخص الطبيعي املصرفية للزبون، وهلذا تقع على البنوك ا

ضمان عدم وقوعه فريسة أحد حمرتيف اإلجرام ممن يسعى إىل تبييض عائدات أمواله لواملعنوي 
 .غري املشروعة

  

كما تلتزم املؤسسات املالية والبنوك بواجبات الرقابة املشددة اليت أقرها التشريع            
بزبائن ذوي صفة خاصة مميزة وغري اعتيادية وكذلك على عمليات اجلزائري إذا تعلق األمر 

اليت  57-47من نظام بنك اجلزائر رقم  2مصرفية غري عادية أقرها القانون مبوجب املادة 
يتعني على اخلاضعني أن يتوفروا على منظومة مناسبة لتسيري املخاطر " جاءت اهذه الصياغة

مل أو الزبون املستفيد احلقيقي شخصا معرضا سياسيا، قادرة على حتديد ما إذا كان الزبون احمل
واختاذ كافة اإلجراءات اللازمة لتحديد أصل األموال واحلرص على ضمان مراقبة مشددة 

 . 1"ومستمرة لعلاقة األعمال

البني من النص أن املشرع اجلزائري أوجب على البنوك ضرورة وضع نظام خاص           
ة املخاطر اليت يشكلوهنا على البنك والتحلي بالرقابة الصارمة لتصنيف الزبائن حسب درج

للنشاطات والعمليات حمل الشبهة ملنع تورطها يف عمليات غسل األموال و هو نفس املعىن 
املعدل و املتمم اليت فرضت يقظة صارمة حول    54-50من القانون  45الذي محلته املادة 

                                                           
1
كل أجنبي معين أو منتخب، مارس أو : منه تعريفا للشخص المعرض سياسيا و يقصد به 2عبر نص المادة  50-50أدرج القانون  - 

لسياسيين ،و الواضح من النص ان األشخاص ا"يمارس في الجزائر او في الخارج وظائف هامة ، تشريعية تنفيذية أو إدارية  أو قضائية
 5505الجزائريين الذين  يمارسون مهام في الدولة أو في الخارج ال يشملهم التعريف و هو ما يتماشى مع التوصيات المستحدثة عام 

ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة فيما يتعلق باألشخاص السياسيين ممثلي " التي تنص  05لمجموعة العمل المالي التوصية 
 .فالواضح أن المعيار المعتمد في تحديد األشخاص هو معيار الجنسية......" بالخطر األجان
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ستند إىل مربر اقتصادي أو حمل مشروع اليت يفوق مبلغ كل عملية غري عادية أو غري مربرة وال ت
 . معني حيدده التنظيم

 59-47من النظام  9تتمقل إجراءات الرقابة إزاء الزبائن غري العاديني حبسب املادة           
سياسة قبول الزبائن اجلدد : املتعلق بالوقاية من تبييض األموال و متويل اإلرهاب فيما يلي

 .الزبائن ومتابعة العمليات وحركتها والرقابة املستمرة للحسابات املتضمنة للمخاطروحتديد هوية 

ويدخل ضمن مركزية املخاطر أو احليطة واحلذر اليت يلتزم البنك اها ضرورة االستعلام           
عن كل العمليات اليت تتم يف ظروف غامضة أو غري عادية، أو تبدوا أهنا ال تستند إىل مربر 

محاية ملصاحل العميل من جهة عن طريق دراسة خماطر العملية  1دي أو إىل حمل مشروعاقتصا
املصرفية والعمل على احلد منها ومحاية للمصلحة العامة ومصلحة املصرف أيضا يف محاية أموال 

 2.املودعني اليت تستخدم خلال منح التمويل وارتباطه بالعمليات املصرفية األخرى

 

 الفرع الثاني

 لسجالت الماليةحفظ ا

 

ميقل التزام املؤسسات املالية مبسك سالات ومستندات وقيد ما جتريه من عمليات            
مالية وحملية أو دولية أحد أبرز اجلوانب الوقائية اليت من شأهنا احلد من نطاق ظاهرة تبييض 

ت املتعلق بعملياهتا األموال، ومضمون االلتزام أن تلتزم البنوك بإعداد وحفظ املستندات السالا
املالية واملعاملات اخلاصة مبا حتويه من صور ومستندات حتقيق الشخصية وجوازات السفر 

                                                           
1
 .555المرجع السابق، ص  ،(سعدية)العيد : انظر - 

2
 .520المرجع السابق، ص  ،(زاينة)آيت وازو : انظر - 
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ومراسلات العملاء، وذلك ح ى يسهل الرجوع إليها عند احلاجة من قبل سلطات البنك أو 
 .مدققي ومراجعي احلسابات أومن قبل البنك املركزي أو السلطات املختصة األخرى

من التوصيات األربعني منها على  45يف التوصية   GAFIهذا وقد أوصت جمموعة          
االحتفاظ وملدة مخس سنوات على األقل باملستندات املقبتة للهوية الشخصية للعملاء، وبكافة 

السالات اخلاصة بالعمليات احمللية أو الدولية لتقدميها للسلطات املختصة لـدى طلبها، مع 
ن البيانات الواردة بتلك السالات كافية كأدلة إثبات حال إقامة الدعوى مراعاة أن تكو 

 .1اجلنائية

املشرع اجلزائري ومبوجب قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب جاء مسايرا           
من نظام بنك اجلزائر، حيث  52منه واليت تقابلها املادة  41هلذه السياسة الوقائية يف املادة 

 :بها تلتزم البنوك باالحتفاظ بطائفتني من الوثائق واملستندات و األوراقمبوج

 0تتمقل يف الوثائق اخلاصة بإثبات هوية العملاء وعناوينهم، وذلك خلال فرتة : الطائفة األوىل
 .سنوات على األقل، بعد غلق احلسابات أو وقف علاقة التعامل

سنوات على  0بالعمليات اليت أجراها الزبائن خلال تتمقل يف الوثائق املتعلقة : الطائفة القانية
 .األقل بعد تنفيذ العملية

من قانون مكافحة غسيل األموال على  71أما املشرع املصري فقد جاء يف املادة           
، على غرار التشريع الفرنسي ويف إطار االلتزام 2وجوب االحتفاظ بالسالات والوثائق املالية

منه املصارف  941/35من القانون الفرنسي رقم  40عت املادة بتوخي اليقظة، أخض
 .سنوات على األقل 0واملؤسسات املالية على وجوب االحتفاظ بالسالات املالية ملدة 

                                                           
1
 .545المرجع السابق، ص  ،(محمد)حسن عمر برواري : انظر - 

2
و "تبييض األموال  و سرية أعمال المصارف " رية األعمال المصرفية، ورقة مقدمة إلى ندوة بعنوانس ،(عبد المنعم)التهامي : انظر - 

 05-7ي القاهرة بمصر خالل الفترة و الذي عقد ف" آليات مكافحة و معالجة غسل األموال" تبعه  ورشة عمل بعنوان                       
 .54، ص 5554بريل أ                       
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إن االنتشار الكبري للمعلوماتية يف عصرنا احلا ي قد جيد حلوال كقرية ملشكلة           
بنوك متلك جمموعة أجهزة متطورة تسمح بإدخال االحتفاظ بالسالات املالية، ذلك أن كافة ال

املعلومات وإخراجها م ى تطلب األمر ذلك وبسرعة دون اللاوء إىل السالات اليت تستغرق 
 .وقتا أكقر، وال شك أن هذا اإلجراء من شأنه دعم الرقابة على املصارف واملؤسسات املالية

عميل محاية ملصاحله من جهة واليت متكنه وإذا كان البنك يلاأ عادة للاستعلام عن ال          
من دراسة خماطر القرض والعمل على احلد منها أو حلماية أموال املودعني اليت تستخدم يف 

التمويل، لكن الواقع املهين و العملي يطرح مشاكل أخرى يف عصرنا احلا ي أفرزهتا سرعة 
نوك االلكرتونية وتطبيق مبدأ اعرف االتصاالت واملعلومة ومدى مصداقيتها منها التحويل عرب الب

 :عميلك

تعين فكرة البنوك االلكرتونية قيام العملاء بإدارة حساباهتم واجناز أعماهلم املتصلة           
بالبنك يف املنزل أو املكتب أو أي مكان آخر يف الوقت الذي يريده العميل، ويعرب عنه بعبارة 

فهل يتعارض هذا مع االلتزام حبفظ السالات " اخلدمة املالية يف كل وقت ومن أي مكان" 
 .؟وكيف ذلك

بسبب استحالة 1متقل البنوك االلكرتونية أحد أكقر أشكال اإلغراء لغاسلي األموال          
تعقبها و لعدم وجود مستندات ورقية والقدرة الفائقة على احلركة من خلال شبكة االنرتنيت 

وقد أحدثت البنوك االلكرتونية تغيريا جذريا يف املراحل . ودون احلاجة إىل وسيط ثالث كالبنوك
التقليدية لغسل األموال، وهو ما نتج عنه أيضا الكقري من التحديات، حيث يصعب عرب 

اخلدمات االلكرتونية التحقق من اهلوية احلقيقية وبالتا ي حفظ سالات العملاء األمر الذي 
 .فاعلها وبالتا ي ملاحقة مرتكبيها يشاع على ارتكاب اجلرمية مع ضمان عدم  معرفة

تفاديا لذلك ينادي البعض بوجوب إفراد نص خاص حيكم التعاملات التاارية           
االلكرتونية، يف حني يرى البعض أن قانون تبييض األموال يكفي ملكافحتها عرب جمموعة 

                                                           
1
 .21المرجع السابق، ص  ،(عبد هللا)عبد هللا عبد الكريم : انظر - 
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ن املستفيدين من اآلليات املتطورة، ولكن السبيل إىل ذلك يبقى صعبا فكيف ميكن التحقق م
 ؟اخلدمات االلكرتونية

ال شك أن التوقيع االلكرتوين وباعتباره جمموعة من البيانات املدرجة بشكل الكرتوين           
يف رسالة بيانات أو مضافة عليها أو مرتبطة اها يعترب واحدا من اآلليات اليت يستعان اها من 

قى املشكلة قائمة، حيث ميكن اخرتاق ومع ذلك تب 1أجل الكشف عن هوية حائز التوقيع
التوقيع االلكرتوين كما هو الشأن يف مجيع املعلومات املخزنة على جهاز الكمبيوتر من طرف 

كما أن انتحال اهلوية وعدم صحة البيانات املقدمة أو استعمال . قراصنة الشبكة ملعلوماتية
وتفاديا . اهلوية احلقيقية للمستعمل البطاقات املمغنطة أو املفتاح املعدين ال ميكن معه معرفة

لذلك فإن القواعد اليت توفر الققة يف وسائل التوقيع االلكرتوين جيب أن تتسم باملرونة ح ى 
نتمكن من مواجهة التقدم العلمي املذهل يف هذا اجملال، وبالتا ي إمكان الوقوف على من يقوم 

 2 .بالعمليات املشبوهة عن طريق البنوك االلكرتونية

تنبه املشرع اجلزائري إىل خطورة ارتكاب اجلرمية غري الوسائط االلكرتونية وبالتا ي           
صعوبة التحقق من هوية العملاء وحفظ السالات، لذلك وضمن اإلجراءات الرقابة املشددة 
للتعرف على العميل على ضوء توصيات القايف اليت عمدت إىل حث البلدان بإلزام املؤسسات 

من النظام  42بضرورة اختاذ تدابري مشددة إزاء هذا النوع من العمليات فنص يف املادة  املالية
يتعني على املصارف : " على ما يلي 50-50الساري املفعول امللغي للنظام  47-59

واملؤسسات املالية واملصاحل املالية لربيد اجلزائر يف إطار التحويلات االلكرتونية مهما كانت 
أو وضع األموال حتت / و.....(  SWIFT-  ARTS- ATCI)عملة الوسيلة املست

التصرف أن تسهر على التحقق بدقة من هوية اآلمر بالعملية واملستفيد اإلضافة إىل 
جيب على :"فقرة ج 73إىل نفس املضمون بنص املادة  52-44كما أشار النظام ".عناوينهما

بالعملية واملستفيد من التحويلات  السهر على التحديد الدقيق هلوية اآلمر.....البنوك
                                                           

1
اإلبالغ عن العمليات المشبوهة بين االلتزام والمسؤولية في القانون المقارن، بحث مقدم  (:إبراهيم) أبو الوفاء محمد أبو الوفاء: انظر - 

  بجامعة اليرموك كلية القانون بالتعاون مع كلية االقتصاد و  ات البنوك،ؤتمر تشريعات عمليفي م                                           
 .265، ص 5555/  05/ 52إلى  55العلوم اإلدارية،  إربد  األردن ، تاريخ االنعقاد من                                            

2
 .261نفس المرجع ، ص  ،(إبراهيم) الوفاء محمد أبو الوفاء أبو: انظر - 
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، ويف مضمون املواد إشارة "االلكرتونية باإلضافة إىل عناوينهما مهما كانت الوسيلة املستعملة
إىل التزام البنوك واملؤسسات املالية بضرورة فرض معاملة خاصة للتحويلات االلكرتونية ح ى 

 .عمليات خاصة 1إزاءيتسىن معرفة صاحبها واملستفيد منها، وهي يقظة مشددة 

 

 المطلب الثاني

 تطوير البرامج المصرفية الداخلية والرقابية لمنع تبييض األموال

 

ضمن املشرع اجلزائري يف العديد النصوص القانونية إجراءات احليطة واحلذر وخاصة           
عميل املعدل واملتمم، لكنه مل حيصرها يف ضرورة االستعلام عن ال 54-50مبوجب القانون 

والرقابية ( الفرع األول)وحفظ السالات فقط ولكنه أقرهنا بضرورة تطوير الربامج الداخلية 
 . ملنع تبييض األموال والكشف عن العمليات املشبوهة بسهولة( الفرع القاين)

 

 

 

     

 

 

 الفرع األول
                                                           

1
صادر بتاريخ  24 ، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية، ج ر عدد5500 نوفمبر 57 مؤرخ في 57-00نظام رقم  - 

 .5505أوت  59
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 تطوير البرامج المصرفية الداخلية لمنع تبييض األموال

 

ذا االلتزام يف العديد من املواثيق الدولية األساسية السيما جمموعة ورد النص على ه          
من التشريع  45واملادة  75و 43وذلك يف التوصية  GAFIالعمل املعنية باإلجراءات املالية 

اليت كانت هي  4322من اتفاقية فيينا  3/9النموذجي واليت سبق وأشرنا إليها، وأيضا املادة 
اف على وجوب استحداث وتطوير وحتسني الربامج الداخلية ملنع السباقة حلث الدول األطر 

 .غسل األموال

وفحوى هذه النصوص هو ضرورة التزام البنوك واملؤسسات املالية وقصد احليلولة دون           
استغلاهلا يف عمليات تبييض األموال االلتزام بتطوير برامج الرقابة الداخلية، هذا ما نصت عليه 

 094-90إىل  094– 9،  7ومقلها املواد من  50/50ىل من نظام بنك اجلزائر املادة األو 
 :من قانون النقد والصرف الفرنسي اليت جاءت يف القسم السادس بعنوان

 Procédure et contrôle interne   اإلجراءات والرقابة الداخلية، وتشمل هذه
ؤسسات املالية مبا ميكنهم من الربامج كحد أدىن يف وضع برامج تدريب متواصلة ملوظفي امل

معرفة  أساليب غسل األموال وإجراءات مكافحتها ومتابعة التغيريات يف القوانني واألنظمة 
السارية املفعول، ونوع املعاملات اليت قد تستدعي التحقق اها، وال جيب أن يقتصر التدريب 

ملوظفني الذين يتمكنون من على املوظفني الذين هلم علاقة مباشرة بالعملاء، بل أيضا سائر ا
 .1خلال عملهم يف كشف عمليات غسل األموال

 

                                                           
1
 .542، المرجع السابق، ص (محمد)حسن عمر براوري : انظر - 
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جيب أيضا التدقيق يف احلسابات اليت تتم عرب مؤسسات تقري الشك حول تورطها يف           
عمليات تبييض األموال مقل شركات االستقمار الشخصية، حسابات السياسيني، حساب من 

 .ر كبرية وال تتبع أساليب مراقبة فعالة حملاربة اجلرميةدول ومناطق تعترب بأهنا تشكل خماط

جيب أن جتري املؤسسة املالية تدقيقا سنويا ألعمال كل قسم من أقسامه للتأكد من           
تقيدها سياسات وإجراءات بذل اجلهود اللازمة ملراقبة املعاملات اليت تقري شكوكا حول تورطها 

عة نظم املراقبة بصف دورية الكتشاف الضعف فيها يف عمليات تبييض األموال، ومراج
ولتقويتها، وللتحقق من مدى االلتزام بتطبيق تلك النظم وهذا ما يسمى بأنظمة اإلنذار 

 .50/50من نظام بنك اجلزائر رقم  45املنصوص عليها يف املادة 

يف جمال مكافحة باإلضافة إىل ضرورة دراسة اإلجراءات والتوجيهات الدولية واحمللية           
تبييض األموال واالستفادة منها مقل التوصيات األربعني الصادرة عن فريق العمل املا ي جملموعة 

GAFI  ودليل مكافحة 4322وبيان جلنة بازل للرقابة واإلشراف على البنوك يف ديسمرب ،
ض األموال تبييض األموال الصادرة عن مؤسسات النقد العربية واألجنيب، ودراسة عمليات تبيي

 .اليت أحيلت على القضاء واالستفادة منها لوضع املزيد من التدابري الوقائية

 

تشمل اإلجراءات الرقابة الداخلية أيضا إجراء الربامج التدريبية للموظفني العاملني يف           
إىل  42من قانون النقد والصرف الفرنسي واملواد من  094-99البنك، حيث نصت املواد 

من اللائحة التنفيذية لقانون غسل  17،  14واملادتان  50/50نظام بنك اجلزائر  من 43
على وجوب تكوين أعوان البنك وتدريبهم على كيفية  7557لسنة  25األموال املصري رقم 

اكتشاف العمليات املشبوهة وكيفية التعامل السليم معها وإعداده إعدادا جيدا ليصبح قادرا 
يات اليت ميكن أن حيتمل حتقق اجلرمية، وأن يقوم مراقب له خربة على التعرف على العمل
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مصرفية مناسبة ملهام هذه الوظيفة، ويف الوقت ذاته تصميم نظام تقارير يستطيع من خلاله 
 .1متابعة العمليات املختلفة اليت تتم داخل الفرع، وفحص العمليات املشتبه اها

املعلومات البنكية فيما بني البنوك فيما يتعلق  كذلك احلث على تطوير نظام تبادل           
بالعملاء وأنشطتهم املصرفية ومراكزهم املالية، وأن يتم التوسع يف جمال تلك املعلومات والغرض 

منها، حبيث ال تقف عند حد املعلومات لتقييم املركز املا ي للعميل لغرض منح االئتمان، بل 
دون املساس بواجب السرية  2يات تبييض األموالميتد ملا ميكن أن يساهم يف مكافحة عمل

املصرفية، وتشمل تلك املعلومات عادة طبيعة أنشطة العميل الرئيسية والقانوية والطارئة 
واحملتملة، ومعرفة وفهم األساس التااري والغرض من أي عملية مصرفية يقوم اها العميل أو 

ت التاارية واملصرفية اليت يقوم اها و أيضا مدى عقلانية العمليا3خدمة يقدمها له البنك،
العميل، وذلك اهدف التعرف على الغرض من هذه العمليات من خلال ربطها باملعلومات 

 .واخلدمات املقدمة و يف العمليات املصنفة

وأخريا جيب على البنوك واملؤسسات املالية أن تلتزم بعدم اإلفصاح للعميل واملستفيد           
املختصة عن أي إجراء من إجراءات اإلخطار والتحري أو الفحص يف شأن أو لغري السلطات 

 . 4املعاملات املالية اليت يشتبه يف أهنا تتضمن غسل أموال

        

خنلص يف هناية هذا الفرع إىل أن دور البنك يبقى يف كقري من األحيان دور وقائي من           
وقانون  50/54على تدعيمه القانون رقم أجل منع عمليات تبييض األموال، هذا ما حرص 

، واملتعلق بالرقابة من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، ألن 03-47بنك اجلزائر اجلديد رقم 
 طبيعة الوقاية املقصودة من طرف القانون يف هذا اجملال تنطوي على جمموع اإلجراءات األولية 

                                                           
1
 .004المرجع السابق، ص  ،(محمد)أحمد الخضيري : انظر - 

2
 .105-159المرجع السابق، ص  ،(ليندا)الب بن ط: انظر - 
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 .50/50من نظام بنك الجزائر  9المادة  - 

4
 .000، ص 5557البنوك وعمليات غسيل األموال، القاهرة، دار النهضة العربية،  ،(خالد)رميح تركي المطيري : انظر - 
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ة مناخا خصبا الستفحاهلا، ولكن ذلك للتصدي للظاهرة اليت طاملا وجدت يف القنوات املصرفي
ال يغين عن إتباع جمموع اإلجراءات الستكشاف اجلرمية عرب مجلة من اخلطوات من أجل 

 .تضييق اخلناق على اجملرمني وقمع عملياهتم

 

 الفرع الثاني

 الرقابة على المؤسسات المالية و حركة األموال

 

الوقائية ملنع جرمية تبييض األموال على  حرصت القوانني املقارنة ضمن اإلجراءات         
فرض آليات الرقابة على املصارف واملؤسسات املالية والرقابة على حركة األموال عن طريق  
إنشاء وهتيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام البنك واملؤسسات املالية باألنظمة والقواعد 

 .وص القانونية والتنظيميةاملقررة ملكافحة اجلرمية واليت نظمتها عديد النص

وألن اجلزائر ليست مبعزل هن اجلرمية وتداعياهتا كما سبق الذكر وعلى غرار الدول          
العربية والغربية، فقد حاولت تركيز جهودها إلقرار رقابة فعالة ومزدوجة بتحديث منظومتها 

استاابة لتوصيات جلنة بازل و   القانونية باعتبارها أحد ابرز آليات منع اجلرائم تبييض األموال،
اليت تتفق على ضرورة توافق األنظمة الداخلية  GAFIكذلك توصيات فرقة العمل املا ي 

 .املتعلقة مبكافحة جرمية غسيل األموال مع توصياهتا

و تتمقل أوجه الرقابة اليت اقرها املشرع اجلزائري واليت تناولناها تباعا يف الرقابة على          
 (.الفقرة القانية)والرقابة على حركة األموال ( الفقرة األوىل)واملؤسسات املالية  املصارف
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 الفقرة األولى

 الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية

 

من أهم اجلهود يف جمال الرقابة على املصارف اإلعلان الصادر عن جلنة بازل املتعلق         
لتوصيات تدعو من خلاهلا إىل ضرورة فرض الرقابة بالرقابة على البنوك تضمن جمموعة من ا

على عمل املصارف واملؤسسات املالية وإجبارها على اختاذ االحتياطات اللازمة اجتاه العميل 
كما . وعملياته لتانب الدخول يف علاقاهتم وتدعيم أنشطة تبدوا أهنا مرتبطة بغسل األموال

على ضرورة تطابق أنظمتها الداخلية مع  ألزمت توصيات جمموعة العمل املا ي مجيع الدول
توصياهتا عن طريق تفعيل إجراءات الرقابة وفرض العقوبات املناسبة يف حال اإلخلال 

 1.بالتزاماهتا

نظم املشرع اجلزائري أحكام الرقابة املصرفية وفق سياسة تشريعية حاول من خلاهلا          
اجلديد يف ضبط القطاع االقتصادي، هلذا خول  امللائمة بني احلريات االقتصادية ودور الدولة

للانة املصرفية مهمة مراقبة مدى احرتام البنوك واملؤسسات املالية لألحكام التشريعية والتنظيمية 
على غرار التشريع الفرنسي الذي أوكل مهمة  2املطبقة عليها بناءا على الوثائق ويف عني املكان،

 ى وقت قريب تسمى اللانة املصرفية اليت أصبحت بعد سنة الرقابة على القطاع املا ي وكانت ح
تسمى سلطة رقابة احلذر، تناط باللانة املصرفية سلطة الضبط من خلال اإلشراف و  7545

 .الرقابة والتفتيش يف عني املكان كما أعطى هلا املشرع سلطة إنزال العقوبة عند وجود املخالفة

                                                           
1
 زائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة قسنطينة، جريمة غسل األموال و مكافحتها في القانون الج ،(إدريس)ياخوية : انظر  - 

 .512ص                       
2
 54المؤرخ في  05-05من القانون  7المتعلق بالقرض و النقد المعدلة بموجب المادة  05-51من األمر  056و  050المادة   - 

                                          .                          المعدل و المتمم 66، ج،ر ع 5505أكتوبر 
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مبهامها يتعني تعيني حمافظني اثنني للحسابات على األقل وح ى تقوم اللانة املصرفية           
لدى كل بنك أو مؤسسة مالية، يستوجب عليهم إعلام حمافظ بنك اجلزائر بكل خمالفة ترتكبها 

 .املؤسسة اخلاضعة ملراقبتهم وأن يقدموا تقريرا حول املراقبة

التصرحيات اليت ترسلها أما عن صور الرقابة، فقد تكون سابقة عن طريق الوثائق و           
البنوك إىل بنك اجلزائر بشكل دوري و منتظم للتأكد من مدى احرتام البنوك للقواعد القانونية 

وحيق هلا يف هذا الصدد أن تطلب من  1السارية املفعول السيما القواعد احملاسبية و الوقائية،
ح ى تلك اليت ال تكون حملا البنوك مجيع الوثائق و املعلومات املتعلقة بالعمليات املصرفية 

وقد تكون الرقابة مباشرة تقوم اها  2.للشبهة دون أن يكون للبنك مربرا للاحتااج بالسر املهين
اللانة املصرفية بواسطة أعوان البنك اجلزائري باالنتقال إىل عني املكان قصد مراقبة مدى 

ت البنك، و اليت يتم االحتفاظ مطابقة البيانات املرسلة يف إطار الرقابة على الوثائق مع سالا
سنوات على األقل يف إطار الدور الوقائي للبنك و املؤسسات املالية من ارتكاب  0اها ملدة 

جرمية تبييض األموال، مع العلم أن دور اللانة املصرفية ميكن أن ميتد إىل فروع البنوك اجلزائرية 
 .يف اخلارج

على تقارير املراقبة، ميكن للانة املصرفية أن تسلط  وبعد االنتهاء من عملها وبناءا          
 .عليهم مجلة من العقوبات التأديبية اليت تتفاوت بتفاوت خطورة املخالفة اليت يرتكبها البنك

تتمقل هذه التدابري ذات الطابع الوقائي يف التحذير بعد إتاحة الفرصة ملسريي هذه           
يخ يصدر للبنك الذي مل يذعن للتدبري الوقائي السابق، كما  املؤسسة تقدمي تفسريا هلم، مث توب

ميكنها أن تصدر عقوبات شبه قضائية يف املنع من مزاولة النشاط املصريف وسحب االعتماد و 
 .هي ذات العقوبات املرصدة للبنك باعتباره مسامها يف جرمية تبييض األموال

                                                           
1
 .565المرجع السابق، ص  ،(سعدية)العيد  :انظر - 

2
 .المعدل و المتمم المتعلق بالنقد و القرض 00-51 األمرمن  004المادة  - 
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اخلاضعة لبنك اجلزائر، فنشري هنا أن رقابة قطاع أما الرقابة على املؤسسات املالية غري           
، أما 511-59التأمني تعود سلطة الرقابة إىل جلنة اإلشراف على التأمينات مبوجب القانون 

املتعلق ببورصة القيم املنقولة  51-59الرقابة على سوق القيم املنقولة فيخضع ألحكام القانون 
 .  بتها سلطة سوق القيم املنقولةو تشكل جلنة تنظيم عمليات البورصة و مراق

 

 الفقرة الثانية

 الرقـابة على حركــة األموال

 

مبا أن البنك هو املمر اإللزامي لألموال املشروعة منها أو غري املشروعة، حبيث ختتلط           
فيها عائدات اجلرائم مع العائدات املشروعة، ألن املال ال لون له وال رائحة كما سبق الذكر 

رتتب على ذلك ضرورة التحكم يف حركة األموال يف الداخل أو من وإىل اخلارج لضمان في
الشفافية واملسامهة يف كشف حركة األموال غري املشروعة واإلبلاغ عنها م ى تبني أهنا مصدرها 

 .االجتار يف املخدرات أو أي جرمية جناية أو جنحة أخرى

الرقابة على حسابات البنوك األجنبية املراسلة  ومن صور الرقابة على حركة األموال         
واليت تقري الشك وخاصة منها الومهية واليت يسهل معها القيام بتبييض األموال، حبيث تفرض 
الدول تعزيز أساليب الرقابة ملكافحة تبييض األموال قبل فتح أي حساب لبنوك مراسلة غري 

يضا باملراجعة املنتظمة للحسابات اليت فتحتها متعاونة مع اجلهود العامية للمكافحة و القيام أ
  7554ولعل التعميم الصادر عن جملس الشيوخ األمريكي سنة . للبنوك األجنبية املراسلة

باعتبار أمريكا اكرب املراكز املالية يف كامل املعمورة والذي حذر فيه من خماطر فتح حسابات 

                                                           
1
 .21س  00ج ر عدد  0990يناير  50مؤرخ في  54-09المتعلق بالتأمينات يعدل و يتمم األمر  52-56القانون  - 
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ة منع استعمال القطاع املصريف لتبييض لبنوك أجنبية يف اخلارج كان خطوة للتنبيه لضرور 
 . 1العائدات غري املشروعة وتعطيل أحكام القانون وبالتا ي مصادرة األموال حمل اجلرمية 

أما الرقابة على النقل الدو ي للنقود عرب األشخاص فقد استغلت عصابات اإلجرام           
وعة عرب القنوات املصرفية وفرض املنظم انشغال السلطات األمنية بتعقب األموال غرب املشر 

اإلجراءات الرقابية والردعية ملنع قيام جرمية تبييض األموال، للقيام بعمليات نقل األموال عرب 
هلذا توجب جلنة العمل املالية قايف على تفعيل الرقابة على . أشخاص عاديني ال يقريون الشك

ها يف حماولة للرقابة على انتقال النقد و املنافذ غري املصرفية و اليت قد ترتكب اجلرمية بواسطت
 .األدوات املالية القابلة للدفع

ويف سبيل مكافحة اجلرمية أيضا وعلى نفس املنحى قام املشرع بإخضاع الدفع إىل           
من القانون  59إلزامية املرور عن طريق القنوات البنكية واملالية وهو املبدأ املكرس مبوجب املادة 

لذي مبقتضاه يستوجب أن يتم كل دفع  ابتداء من مبلغ حيدد عن طريق التنظيم ، وا50/54
أو عن طريق حتويلات أو إيداعات بنكية ( أوراق جتارية، بطاقات الدفع)بواسطة وسائل الدفع 

جتنبا للاستعمال املادي للعملة،  هو ما يشكل يف حد ذاته شبهة إذا جتاوز حد معني وقد جاء 
الذي حدد  7550نوفمرب 41املؤرخ يف  117-50ملرسوم التنفيذي رقمحتديده بناء على ا

و هو مبلغ نرى انه زهيد مقارنة حبام األموال اليت ميكن اليت  2دج05.555مبلغ الدفع ب 
تصب يف القطاع املصريف يوميا من وإىل اخلارج بالنظر أيضا إىل قيمة العملة الوطنية داخليا ويف 

 . ة البرتول و اخنفاض القدرة الشرائية للمواطننياخلارج نسبة إىل اخنفاض قيم

 

 

                                                           
1
 . 050-052المرجع السابق، ص  ،(دليلة)مباركي : انظر - 

2
يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم عبر القنوات المالية و البنكية  225-50من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  - 

نوفمبر  55الموافق  0256وال ش 00الصادر بتاريخ  40، ج ر عدد 5550نوفمبر  02الموافق ل 0256شوال  05المؤرخ في
5550. 
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وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل التعديلات اليت جاء اها القانون التااري يف جمال           
اليت صنفها إىل بطاقات دفع  Débit cardحتويل األموال وتنظيم الدفع ببطاقات االئتمان 

، علما بأن النصوص (ها من القانون التااريو ما يلي 43مكرر 019املادة )وبطاقات سحب 
التنظيمية احملددة للحد األدىن من التعامل الذي يستوجب املرور عرب وسائل الدفع أو عن طريق 

 .القنوات البنكية مل تصدر بعد  ومل يتم التعامل اها بعد

اجلزائري، ويف هذا اإلطار جيب اإلشارة إىل أن املشرع الفرنسي على عكس التشريع           
يلزم أرباب العمل بضرورة دفع أجور ومرتبات املستخدمني عرب القنوات البنكية 

L’obligation de bancarisation. 

باملقابل فرضت اجلزائر على القادمني إليها اإلفصاح عن املبالغ النقدية اليت حيملها           
فصاح أيضا عن ذلك مع وجود قيد املسافر مهما كانت قيمتها، أما عند املغادرة فينبغي اإل

يورو إال وفق أسس  2955على املقيم و املواطن بأن ال يسمح هلم بإخراج  أكقر من مبلغ 
ومعايري حمددة فيما ال يسمح للزائر بإخراج املبلغ الذي قام بالتصريح عنه، ويف حالة عدم 

قدرها أربع مرات قيمة العملة  التصريح بالعملة األجنبية املقررة يف التعليمة يغرم حاملها بغرامة
 .اليت مت العقور عليها لدى املسافر 
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 المبحث الثاني

 اإلجراءات االستكشافية لمنع عمليات تبييض األموال

 

االلتزام باالستكشاف هو جمموع اإلجراءات اخلاصة بالكشف عن عمليات التبييض           
ية، مراقبتها والتبليغ عنها إذا ما حامت حوهلا شبهة غري املشروعة اها للتدقيق يف العمليات املال

أهنا أموال إجرامية تسعى إلضفاء املشروعية عليها، ومن أبرز و سائل الكشف والتحري اليت 
ألزمت اها التشريعات البنوك واملؤسسات املالية سواء املصري، اجلزائري والفرنسي واجب إخطار 

لومات املالية الواردة إليها من خمتلف املؤسسات املالية اهليئات املتخصصة بتحليل ومعاجلة املع
 .بواسطة ما يسمى بواجب اإلخطار بالشبهة

وألنه قد تقور مشكلة السرية املصرفية فيما يتعلق بتعارض واجب اإلخطار مع واجب           
ملصرفية الكتمان املفروض على البنوك والعاملني فيها، سنتعرض إىل مسألة وجوب تقييد السرية ا

إذا تعلق األمر بالكشف عن عمليات تبييض األموال ح ى ال يصبح املبدأ غطاءا يتسرت به 
، باإلضافة إىل بعض ( املطلب األول)األشرار أو اجملرمني النتهاك القوانني ولعدم احرتام العدالة 

شروعة نتناوله يف املؤشرات العامة أو املعايري االسرتشادية للانتباه لعمليات غسيل األموال غري امل
 (.املطلب القاين)
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 المطلب األول

 واجب اإلخطار بالشبهة عن عمليات تبييض األموال وتقييد السرية المصرفية

 

يتضمن واجب اإلخطار بالشبهة وجوب اإلخطار عن العمليات املالية اليت يشتبه يف           
وحدات االستخبار املالية اليت تتزايد أهنا تتضمن عمليات تبييض األموال، يوجه اإلخطار إىل 

أمهيتها كوهنا خلية هلا صلاحيات تتعلق بالكشف عن األموال واألملاك غري املشروعة بالتنسيق 
مع اجلهاز القضائي، مع العلم أن واجب اإلخطار عن شبهة التبييض يقع على البنوك وعلى 

مع  1حملامني ووكلاء السيارات وغريهماملؤسسات املالية وح ى على بعض املهنيني مقل املوثقني وا
إعفاء املبلغ من املسؤولية وعدم اعتباره خرق ملضمون االلتزام بالسرية املصرفية طاملا كان التبليغ 

 .حبسن نية يف حماولة للتشايع عن اإلبلاغ عن العمليات املشبوهة

حمالة للحديث عن  إن احلديث عن دور البنوك يف مكافحة تبييض األموال يقودنا ال          
جمموع اإلجراءات املعتمدة للكشف عن اجلرمية ولعل أمهها على اإلطلاق إنشاء خلية 

مث تقييد السرية املصرفية ملنع ( الفرع األول)االستعلام املا ي وتدعيم واجب اإلخطار بالشبهة 
الفرع ) تشايع اجملرمني من استعمال القنوات املصرفية بغرض تبييض األموال غري املشروعة

 (.القاين

 

 

 

 
                                                           

 -
1

  :انظر
 EZZAIDI  )H (,moyens et mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux, rabat ;sans                    

édition ; 2 éd ; 2009, p 94.  
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 الفرع األول

 واجب اإلخـطار بالشـبهة

 

من أجل تفعيل واجب اإلبلاغ عن جرمية تبييض األموال استحدثت التشريعات           
املقارنة وحدات للبحث والتحري عن اجلرائم على ضوء اإلخطارات بالشبهة الصادرة عن 

ورها إىل ما خلصت إليه االتفاقيات البنوك واملؤسسات املالية ، ولعل الفضل يعود لظه
واملعاهدات واملؤمترات الدولية اليت عكفت على دراسة الظاهرة وإجياد أحسن السبل ملواجهتها، 

وهو ما ظهر جليا يف التشريعات املقارنة اليت عملت على جتسيد إنشاءها وعملها مبوجب 
الفقرة )م املناط اها نصوص قانونية وحددت مبوجب نصوص خاصة هيكلها التنظيمي واملها

ح ى ( الفقرة القاين)مع حتديد معىن اإلخطار واألشخاص امللزمني و اآلثار الناجتة عنه ( األول
 .وإن كان تطبيقها قد يقري العديد من الصعوبات واإلشكاالت اليت حاولنا الوقوف عليها

 

 األولى الفقرة

 إنشـاء خلية االستعـالم المـالي

 

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود  2ة نصت املاد           
الوطنية على أنه يتعني على كل دولة طرفا يف االتفاقية إنشاء وحدات استخبارات مالية تعمل  

 .1كمركز وطين جلمع وحتليل وتعميم املعلومات حول شبهة قيام جرمية غسل األموال

                                                           
1
، 00/00/5555طرف الجمعية العامة لألمم المتحـدة بتاريخ  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من- 

 .50/55/5555المؤرخ في  55/00صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 
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قامت اجلزائر بإنشاء خلية معاجلة االستعلام املا ي           الدوليةاستاابة للالتزامات            
C.T.R.F.) ( والذي   52/51/7557الصادر يف  57/472مبوجب املرسوم التنفيذي

مادة، أما املشرع املصري فقد أنشأ وحدة مكافحة غسيل األموال وفقا  74حيتوي على 
، كما صدر قرار رئيس 25/7557رقم من قانون مكافحة غسيل األموال  9ألحكام املادة 
والذي أوجب إنشاء وحدة مكافحة غسل األموال تنفيذا  7557سنة  491اجلمهورية رقم 

وقد سبقهما قبل ذلك املشرع . للنص الذي تضمنه قانون مكافحة غسل األموال سابق الذكر
ختضع  4335اي م 3عندما أنشأ خلية االستعلام املا ي الوطنية مبقتضى القانون رقم  الفرنسي

 . TRACFINلسلطة وزارة االقتصاد واملالية، و يطلق عليها 

خلية معاجلة االستعلام املا ي مقل نظريهتا الفرنسية ليست مصلحة أحباث، بل هي            
ي تصرحيات االشتباه من طرف املؤسسات املالية، إجراء خربة قمركز معلومايت ختتص بتل

  .1"فهي تعترب كربج مراقبة حلركة األموال"والتدقيق يف هذه املعلومات 

 1/1واملادة  57/472من املرسوم التنفيذي اجلزائري  1-7اخللية هي حسب املادة    
من قانون الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب اجلزائري هي هيئة إدارية تتمتع بالشخصية 

رهاب وتبييض األموال من خلال العمومية واالستقلال املا ي هتدف إىل مكافحة متويل اإل
، وكذا معاجلة هذه التصرحيات، كما هلا 2التصرحيات بالشبهة من البنوك أو املؤسسات املالية

احلق يف امللاحقة اجلزائية واقرتاح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة اإلرهاب 
اتفاقية األمم املتحدة  وتبييض األموال، وهذا التعريف مستمد من التعريف اليت اعتمدته

 (. 2اتفاقية بالريمو املادة  7555)األمريكية ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية 

 

                                                           
1
 .14المرجع السابق، ص  ،(عبد العزيز)عياد : انظر - 

2
ي الجزائر حيث اعتبرها المشرع صراحة هيئة تجدر اإلشارة انه قد تم إعادة النظر في المركز القانوني لخلية االستعالم المالي ف - 

 . 50-50المعدل و المتمم للقانون  5505فيفري  50إدارية مستقلة بصريح العبارة بموجب القانون الصادر في 
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           (C.T.RF) 1لقد أنشأ املشرع خلية االستعلام املا ي  مهام الخلية،: أوال          

Cellule de traitement du renseignement financier 

اجلهاز املستقل للتحريات ملالية بوزارة املالية مباشرة بعد املصادقة على االتفاقية الدولية هذا 
من املرسوم اليت تنص على  1ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ، وقد حدد  مهامها باملادة 

 : ما يلي

املهام اآلتية  تكلف اخللية مبكافحة متويل اإلرهاب وتبييض اإلرهاب وتتوىل اهذه الصفة"    
 : على اخلصوص 

تستلزم تصرحيات االشتباه املتعلقة بكل عمليات متويل اإلرهاب أو تبييض األموال اليت  -
 .ترسلها إليها اهليئات واألشخاص الذين يعينهم القانون

 .تعاجل تصرحيات االشتباه بكل الوسائل والطرق املناسبة -
مهورية املختص إقليمي كلما كانت ترسل عند االقتضاء امللف املتعلق إىل وكيل اجل -

 .الوقائع املعاينة قابلة للمتابعة اجلزائية
تقرتح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة متويل اإلرهاب وتبييض  -

 .األموال
تضع اإلجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال متويل اإلرهاب وتبييض األموال  -

 .وكشفها
أو معلومة الجناز املهام املسندة إليها من اهليئات أو  ميكن للخلية طلب كل وثيقة -

 .األشخاص املعنيني قانونا
 .ميكن للخلية أن تستعني بأي شخص تراه مؤهلا ملساعدهتا يف اجناز مهامها -

                                                           
1
و هي خلية تابعة لوزارة المالية على عكس بعض الدول التي   FINCENأنشئت الواليات المتحدة األمريكية جهاز مواجهة الفساد  - 

 CTIFأنشئت هيئات تحت وصاية البنك المركزي مثل السكويتار التنفيذية باسبانيا  و مكتب الصرف االيطالي بايطاليا،على عكس بلجيكا 
 51 -05اللتان أنشئتا هيئات إدارية مستقلة على غرار الجزائر بعد تعديل قانون الوقاية من تبييض األموال   MOTو هولندا 

 . 155المرجع السابق، ص  ،(زاينة)يت وازو آ :لمزيد من التفصيل انظر
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ميكن أن يتم التعاون القضائي بني اجلهات القضائية اجلزائرية واألجنبية خلال  -
 ".ئية املتعلقة بتبييض األموالالتحقيقات واملتابعات واإلجراءات القضا

هي مصلحة التحقيقات : تستعني خلية االستعلام املالية بأربع مصاحل تقنية          
والتحريات اليت تكلف جبمع املعلومات والعلاقات مع املرسلني وحتليل تصريح الشبهة وإدارة 

امة واملتابعة القضائية، التحقيقات، واملصلحة القانونية اليت تكلف بالعلاقات مع النيابة الع
مصلحة الوثائق وقاعدة البيانات تكلف جبمع املعلومات وتشكيل بنك املعلومات الضرورية 

حلسن سري العملية ومصلحة التعاون وتكلف بالعلاقات القنائية واملتعددة األطراف مع اهليئات 
 .واملؤسسات األجنبية اليت تعمل يف نفس الشأن

بالدراسات هذه املصاحل األربعة مت تشكيلها ( 57)ة مكلفني تتضمن كل مصلح          
من طرف السيد وزير املالية واملدير العام  72/0/7552مبوجب قرار مشرتك صادر بتاريخ 

 .للوظيفة العمومية

 –نظريه الفرنسيعكس  –أما عن اهليكل التنظيمي للخلية فقد حدد املشرع اجلزائري          
ضاء خيتارون بسبب كفاءهتم األكيدة يف اجملالني املا ي والقانوين، وذلك أعضاء اخللية بستة أع

 1.ملدة أربع سنوات قابلة للتاديد مرة واحدة مبوجب مرسوم رئاسي

وتتخذ قرارات اجمللس باإلمجاع وميارس أعضاء اجمللس مهامهم بصفة دائمة وهم           
 2.ني هلامستقلون خلال عهدهتم عن اهلياكل واملؤسسات التابع

هلذه اخللية كل الصلاحيات للمطالبة بكل الوثائق واملعلومات الضرورية الجناز املهام    
ويف حالة ما إذا متت ( 59املادة ) املسندة إليها من اهليئات واألشخاص الذين يعينهم القانون 

اضافة إىل ذلك معاينة وقائع قابلة للمتابعة اجلزئية ترسل إىل وكيل اجلمهورية املختص إقليميا، 

                                                           
1
 .55/054من المرسوم  05و  9المادتين  - 

2
 .55/054من المرسوم  00و 05المادتين  - 
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يتمتع أعضاءها باحلماية الكاملة من أي هتديدات أو هامات من أي طبيعة كانت واليت 
 .ميكن أن يتعرضوا هلا بسبب أو مبناسبة اجناز مهامهم

باإلضافة إىل استقلالية هذه اخللية عن أي جهة، تتميز أعمال اللانة بالسرية الكاملة           
، فمبدأ السرية على أعمال خلية معاجلة 57/472املرسوم من  47هو ما أكدته املادة 

 .االستعلام املا ي أهم محاية من إساءة استخدام املعلومات املالية

أما وحدة مكافحة غسيل األموال املصرية وحسب القرار اجلمهوري املصري رقم    
وحدة و نظم ، واملشار إليه سابقا فقد نص يف مادته القانية على تشكيل ال7557لسنة  491

فالوحدة تتكون من جملس أمناء يضم مخسة أعضاء، .  إدارهتا و نظام العمل والعاملني فيها
ثلاثة حبكم وظائفهم واآلخرون من أهل اخلربة كما نصت هذه املادة على أن هذه عضوية 
جملس األمناء سنتان، ومن مطالعة تشكيل جملس أمناء الوحدة املذكورة، يتبني أن تشكيلها 

 1.ري فين وحتديدا مصريفإدا

و ح ى مع تباين تشكيل وحدة االستخبارات املالية من بلد آلخر فإهنا تشرتك يف           
القيام مباموعة من املهام منها مهم ردعية من يوم تلقي األخطار بالشبهة ، وفق الشروط اليت 

انني والتشريعات وكذا حيدها القانون على اجلهات املختصة، وأيضا مهمة وقائية باقرتاح القو 
.                     اختاذ اإلجراءات الضرورية الوقائية من كل أشكال متويل اإلرهاب وتبييض األموال

يف القانون  مجموعة من المالحظاتبالرغم من ذلك قد يأخذ على اخللية : ثانيا           
 :اجلزائري

 7/472رات مالية مبوجب املرسوم كخلية استخبا(  CTRF)أن نشأة اخللية  -          
جاء سابقا لتارمي اجلرمية وهو ما أدى إىل تعطيل العمل اها، ومن مث إرجاء تعيني األعضاء إىل 

الذي مت فيه جترمي التبييض يف  40-51بالقانون رقم  7551غاية تعديل قانون العقوبات سنة 
والذي محل  50/54 ، والذي دعم أيضا بالقانون2مكرر  923مكرر إىل  923املادة 

                                                           
1
 .154المرجع السابق، ص  ،(ليندا)بن طالب : انظر - 



 

226 

العديد من املواد اليت تضمنت واجب إخطار اهليئة املتخصصة املكلفة باالستعلام املا ي بكل 
و املادة  54-50من القانون  73املادة "عملية مشكوك فيها من قبل األشخاص الطبيعيني 

 ".59-47من نظام بنك اجلزائر رقم  47

نظرا لتشكيلتها -ا ي وبالرغم من أهنا خلية مستقلةأن خلية معاجلة االستعلام امل -          
عن السلطة التنفيذية فهي موضوعة حتت تصرف وزارة املالية و بالرغم من  -القضائية واملالية

ذلك يبقى هذا االستقلال شكليا  ذلك أن تعيني أعضاء الوحدة هو مهمة خالصة للسلطة 
ط هلذا االختيار مما يفقد الوحدة التنفيذية أي رئيس اجلمهورية  ودون توافر أي ضواب

استقلاليتها ألن هذا اجمللس لن يقر إال السياسة اليت تتفق مع السلطة التابع هلا ويتأثر اها 
ويتلقى التوجيه منها، كما أن املتابعات ال ميكن أن توجه حول أعضاء هذه السلطة ، خاصة 

قضايا الفساد السياسي والتزوير إذا علمنا أن جرمية تبييض األموال ترتبط ارتباطا وثيقا ب
 .والرشوة

إن اخللية وبالرغم من كوهنا برج مراقبة حلركة األموال، فإن املشرع اجلزائري حصر  -        
مهمتها يف مكافحة متويل اإلرهاب وتبييض األموال، فكان عليه االقتداء  بنظريه الفرنسي الذي 

جرامية املالية مهما كان وضعها خاصة يف وسع من اختصاصات اخللية إىل كامل النشاطات اإل
 .ظل اإلجرام املنظم وتنامي جرمية التهرب الضرييب خاصة يف دول االحتاد األورويب

ما يعاب على اخللية من حيث تشكيلتها أن عددها قليل، فقد يشكل ذلك عائقا  -          
ساعدهتا يف اجناز مهاما للقيام بعملها، رغم أهنا ميكن أن تستعني بأي شخص تراه مؤهلا مل

، الدرك DRSمديرية االستعلام واألمن )وبالتا ي ميكن أن تستعني مبصاحل األمن بكل أنواعها 
 باعتبارها جمهزة مبصاحل حبث ( ، اجلماركDGSN، املديرية العامة لألمن الوطين GNالوطين 
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 TRACFINمتعلقة جبرائم اقتصادية ميكن أن تستعني اها كقطب للبحث بالنظر لـ 
 . 7552عضو ح ى سنة  25الذي يضم حوا ي  1الفرنسي

حدد األشخاص  50/54أن املشرع اجلزائري ومبوجب قانون مكافحة تبييض األموال  -       
الذي  7559، عكس ما نص عليه قانون املالية سنة 43امللزمون باإلخطار بالشبهة يف املادة 

شخاص امللزمني باإلخطار بالشبهة، ولذا ومبوجب جنده ألزم البنكي باإلخطار فقط ومل حيدد األ
وحدد يف املادة  445-451هذا القانون ألغى مواد اإلخطار اليت كانت موجودة يف نص املواد 

 :"األشخاص امللزمون باإلخطار وهم  43

 .البنوك

 .املؤسسات املالية لربيد اجلزائر

 .شركة التأمني

 .عاب والكازينوهاتمكاتب الصرف والتعاضديات والرهانات واألل

 .احملامون

 . قونثاملو 

 .حمافظي البيع

 .حمافظي احلسابات

 .الوكلاء وأعوان اجلمارك وأعوان الصرف
                                                           

1
 : توجد بفرنسا هيئتين لمكافحة تبييض األموال هي  - 
، وهي ليست جهاز تحقيق بل مركز لتجميع المعلومات ، ولها  TRACIFINئر السرية المالية إدارة االستعالمات والعمل ضد الدوا - 

 .أيضا سلطة االعتراض على العمليات المصرفية ، كما أنها مركز خبرة مالية ولها عالقات واسعة مع الجهة العدلية
همته مكافحة الجرائم ذات الطابع االقتصادي خاصة في وم L’OCRGDFالمكتب المركزي لمنع الجنوح المالي الكبير : الهيئة الثانية  -

 .الجريمة المنظمة والتي يأتي في مقدمتها عمليات تبييض األموال
Délinquance financière L’Office central de répression de la grande. 

 
 



 

228 

 .كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم يف إطاره باالستشارة

 ."جلميع هذه املؤسسات ممقل معني كضابط اتصال لدى اهليئة

، وهو  GAFIبتعليمات منظمة العمل املا يأخذ قد وبالتا ي يكون املشرع اجلزائري           
من قانون النقد والصرف واليت ألزمت   094-7ما يتفق مع مسار املشرع الفرنسي يف املادة 

كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم يف إطار مهنته باالستشارة أو إجراء عمليات إيداع أو 
 . إلخطارمبادالت أو توظيفات أو حتويلات أو حبركة رؤوس األموال  بواجب ا

يف حني جند أن املشرع املصري ألقى هذا االلتزام على عاتق املؤسسات املالية فقط           
لسنة  25فقرة ج من قانون مكافحة غسل األموال رقم  4وسردها بالتفصيل يف املادة 

، قصورا يف املواجهة اجلادة للارمية والكفيلة 1، وهو ما يشكل حسب بعض الفقه7557
اجلرمية بضمان مشاركة كل األشخاص الطبيعية أو املعنوية واليت قد تتصل باجلرمية بالكشف عن 

 .أو تشتبه يف قيامها

 

 الفقرة الثانية

 واجب اإلخـطـار

 

إن واجب اإلخطار بالشبهة مبدأ قانوين جديد أدخله املشرع اجلزائري مبوجب              
، ويقصد به ضرورة تبليغ خلية 47/59ودعمه بنظام بنك اجلزائر رقم  50/54القانون رقم 

 معاجلة االستعلام املا ي بكل عملية مهما كانت طبيعتها مالية أو مصرفية أو بيع أو شراء 

                                                           
1
 .111مرجع سابق، ص ،(ليندا)بن طالب : انظر - 



 

229 

إخل ، تقري شكوك كوهنا متت بأموال متحصل عليها من جناية أو ... عقارات أو منقوالت 
 . إلرهابجنحة وباألخص اجلرائم املنظمة أو أن هذه األموال موجهة لتمويل ا

يتعني القيام اهذا اإلخطار مبارد وجود الشبهة ح ى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك           
العمليات، وهو ما يضع على عاتق البنوك واجب الرعاية الصارمة جتاه احلسابات والعمليات 
اليت قد تشكل خطر، ومراقبة يقظة للنشاطات والعمليات اليت قد تكون مشبوهة على غرار 

 ليس هلا مربر اقتصادي أو جتاري أو اليت متقل حركات رؤوس أموال غري متاانسة مع رصيد اليت
احلساب، أو اليت تكون معقدة بشكل غري معتاد أو مربر، ومن أجل هذا النوع من العمليات 

فإن البنوك مطالبة باالستعلام عن أصل ووجهة رؤوس األموال وموضوع العملية وهوية 
 .حو الذي سبق بيانهاملتدخلني على الن

ويف إطار عمل خلية االستعلام املالية يقول عبد النور حيبوش وهو رئيس اخللية          
االستعلام املا ي السابق باجلزائر بأن عدد اإلخطارات بالشبهة تتضاءل مقارنة بعدد امللفات 

البنوك  إخطارات من 9790اليت أحيلت على اللانة من يوم تنصيبها، حيث تلقت اخللية 
 4029صادر عن القطاع البنكي منها  7544وهناية سنة  7550النشطة يف اجلزائر بني 

و  7552سنة  490و 7553سنة  972و  7545سنة  4599و 7544خلال سنة 
 .7550سنة   44و  7559سنة  99و  7552سنة  99

يؤكد  7549ويف عرض حصيلة نشاط اخللية خلال السنوات األخرية وح ى سنة           
رئيس اخللية التباين بني عدد اإلخطارات بالشبهة وبني عدد القضايا املخالفة على القضاء اليت 

سنوات إمنا  9ملفات فقط خلال  2تتعلق بتبييض األموال ومتويل اإلرهاب، واليت مل تتااوز 
 يعود أساسا على نظام التحري الذي تعتمد عليه اخللية، والذي خيتلف على املعايري اليت
تعتمدها البنوك ، فهاته األخرية تصرح جبميع الودائع أو املعاملات املشبوهة، أما خلية 
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االستعلام املا ي فلا تنظر إال يف القضايا املرتبطة بالتبييض، وح ى يف حالة تأكيد الشبهة فإن 
 1.امللف ال يتم إحالته على العدالة ولكنه يبقى على الرغم من ذلك يف انتظار الدراسة

أهنا مجيعها  7549وامللاحظ على اإلخطارات بالشبهة الواردة على اخللية ح ى سنة    
مببادرة عن القطاع البنكي وهو ما يلفت االنتباه حول تقاعس وكلاء السيارات واملوثقون 

واجلمركيني عن اإلبلاغ عن العمليات املشبوهة، وبالتا ي عدم مشاركة أصحاب املهن غري املالية 
تعلام املا ي ويف مكافحة تبييض األموال باجلزائر على الرغم من أن القانون خيول يف مسار االس
 .هلم هذا احلق

أن اجلزاء املقرر لعدم القيام اهذا الواجب  2و ما ميكن قوله بشأن اإلخطار بالشبهة           
طؤ مع ال يتوافر فيه عنصر الردع اللازم الذي جيعل األشخاص امللزمني به خيافون من التوا

تبييض األموال، كما أن املشرع اجلزائري مل حيدد اإلطار الذي على أساسه ميكن اكتشاف 
وعلى هذا األساس يستطيع الشخص املعين . الشبهة بتبييض األموال اليت توجب األخطار

التهرب من واجب االلتزام باإلخطار حتت ذريعة عدم ثبوت الواقعة أو حماولة التبييض وال 
أي مسؤولية بذريعة تصرفه حبسن نية، فاملوثقني مقلا عليهم تقدمي تصرحيات يرتتب عليه 

بالشبهة لكنهم ال يقومون اهذا لعدم وجود جزاءات حتقق عكرة الردع من جهة واإللزام من 
 .جهة أخرى

وبناءا على اإلخطار بالشبهة ميكن خللية معاجلة االستعلام املا ي باإلضافة إىل           
املؤسسات الوطنية املعنية والسلطات األخرى املختصة من أجل تطبيق إجراءات االتصال مع 

الكشف عن األموال واألملاك األخرى التابعة لإلرهابيني أو املنظمات اإلرهابية أو األشخاص 
أو الكيانات املعنية، قصد التحقق من موقعها وجتميدها ميكنها أيضا االعرتاض على سبيل 

ساعة على تنفيذ أي عملية لألشخاص والكيانات املسالني على  27التحفظ ملدة أقصاها 

                                                           
1
فبراير  00رة، يتسترون على أصحاب المال القذر، مقال منشور في جريدة النصر، الجمعة وكالء السيارات، موثقون، وسماس - 

5501 . 
2
 .يحدد شكل اإلخطار ومحتواه ونموذجه ووصل استالمه عن طريق التنظيم بناءا على اقتراح من الهيئة المتخصصة - 
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القوائم الحتمال تورطهم يف قضايا التبييض، وتقوم املؤسسات الوطنية املعنية بإعداد قوائم 
ويتم . األشخاص الذين تقع عليهم شبهات قوية بضلوعهم يف قضايا اإلرهاب أو متويله

املعمول به، كما تبلغ اخللية كذلك قرار رفع  إرساهلم حسب األشكال نفسها طبقا للتشريع
التاميد أو سحب القوائم امللخصة وحتيينها إىل املعنيني السلطات املختصة إليقاف اإلجراءات 

 1.القانونية ووضع حد للمتابعات

ويف إطار التغيريات اليت مت إدراجها يف النظام البنكي، وسعيا من املشرع إىل تكييف           
اجلزائري مع التنظيم الدو ي، فقد نص قانون تبييض األموال على توسيع صلاحيات التنظيم 

اللانة املصرفية التابعة لبنك اجلزائر يف جمال مراقبة البنوك واملؤسسات املالية، وإلزامية توفريها 
لربامج الكشف عن عمليات تبييض األموال لدى البنوك واملؤسسات املالية وضرورة التنسيق 

مع خلية االستعلام املا ي من حيث اختاذ التدابري الكافية للوقاية من التبييض، وكذا الكامل 
اإلبلاغ عنها يف حالة االشتباه بوجودها مع إلزام مسريي وأعوان اهليئات املالية واخلاضعون 

لإلخطار بالشبهة املالية بعدم إبلاغ صاحب األموال أو العمليات موضوع  اإلخطار بالشبهة 
-50من قانون  91عهم على نتائاها حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف املادة أو إطلا

كل من   7.555.555إىل  755.555تعاقب املؤسسات املالية املذكورة بغرامة من "  54
أبلغ عمدا صاحب األموال أو العمليات موضوع اإلخطار بالشبهة بوجود هذا اإلخطار أو 

 ".ائج اليت ختصهأطلعوه على املعلومات حول النت

والسبب يف حظر اإلفصاح عن املعاملة املشتبه يف أهنا تتضمن غسل أموال هو تلايف    
وصول علم هذا االشتباه إىل صاحب املعاملة أو املستفيد احلقيقي منها مما قد يؤثر على 

عمليات البحث و التحري و مجع االستدالالت أو التحقيق، املفروض أن تظل الواقعة يف طي 
 الكتمان حلني اختاذ اإلجراءات القانونية اللازمة والوصول للااين واجلناة ، ذلك أن اإلخطار 

                                                           
1
 /ar/économie/256938 / www.fadjr.com:التاليتجميد األموال الوسخة للتصدي لتمويل اإلرهاب،  متوفر على الرابط  - 
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بالشبهة موضوعه وح ى عمل اخللية جيب أن يبقى سريا ح ى لو ثبت فيما بعد أن املعاملة 
 .ليست كذلك

 الفرع الثاني

 تقييد مبدأ السرية المصرفية في مواجهة جريمة تبييض األموال

 

موضوع السرية املصرفية من املواضيع املتصلة بالنظم االقتصادية احلديقة إذ أهنا تعترب           
من القواعد املستقرة الوثيقة الصلة بعمل البنوك واملصارف، ويظل هذا اخلطر قائما ح ى بعد 

سواء كانت وظيفة أو  -انتهاء علاقة العميل بالبنك ألي سبب كان أو النتهاء علاقة العامل
فتلتزم البنوك مبوجب القواعد العامة يف القانون واألعراف املصرفية حبفظ . مع البنك – ذلكغري

أسرار زبائنها وعمليا هتم املصرفية ما مل يكن هناك نص يف القانون أو يف االتفاق يقضي بغري 
ذلك، وهناك حاالت ال يكون فيها املصرف ملزما باحملافظة عن كتمان األسرار املصرفية كما 

 . سبق وأن تناولناه يف احلاالت اليت يباح فيها إفشاء السر املصريف

،  1وقد كان التفاقية فيينا دور خاص يف تعميق االجتاه لتقيد السرية املصرفية واملالية          
حيث أوجبت على الدول األطراف اختاذ ما يلزم من تدابري لتمكني سلطاهتا املختصة يف حتديد 

يد املتحصلات املستمدة من جرائم االجتار غري املشروع باملخدرات وغسل واقتناء أثر وجتم
 . األموال

توالت بعد ذلك االتفاقيات والتوصيات الداعمة لفكرة تقييد السرية املصرفية إذا تعلق           
األمر بالكشف عن األموال غري املشروعة ومنع تدويرها يف املنظومة البنكية قصد تبييضها، 

حتااج اها لإلفصاح وتبادل املعلومات على العملاء ومعاملاهتم لدى املؤسسات وعدم اال
 .املالية باإلضافة إىل ضرورة التحقق من هوية العملاء، وبياناهتم عموما الشخصية منها واملهنية

                                                           
1
 ، 5555، غسيل األموال في ضوء اإلجرام المنظم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، (خالد)حمد محمد الحمادي : انظر - 

 .199ص                                    
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وأمام االلتزامات العديدة املفروضة على البنوك من أجل اكتشاف عمليات تبييض           
اصة واجب اإلخطار و خب لزاما على التشريعات الداخلية تقييد السرية املصرفيةاألموال كان 

من القانون  77بالشبهة أمام مصلحة االستعلام املا ي، وقد أكد املشرع اجلزائري يف املادة 
على تدعيم هذا االلتزام ، حيث أنه ال ميكن االعتداء بالسر املهين أو السر البنكي  50/54

 .ة املتخصصة أي خلية معاجلة االستعلام املا ييف مواجهة اهليئ

ممارسة مهامها وطلب أي  (CTRF)مبوجب هذه اآللية القانونية ميكن للخلية           
وثيقة أو معلومة ضرورة لذلك من اهليئات املصرفية، هذه األخرية اليت خيول هلا القانون احلق يف 

ب احليطة والشفافية يف ممارسة الكشف عن بعض أسرار العملاء، حسب ما يتطلب واج
من نظام بنك  49و 40كما نصت املواد ،  1معاملاهتا البنكية طاملا تصرف البنك حبسن نية

ال ميكن "املتعلق بالرقابة من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب على أنه  59-47اجلزائر رقم 
 ".االحتااج بالسر املصريف خللية معاجلة االستعلام املا ي

 

أنه ال ميكن  7557لسنة  25من القانون رقم  45أما يف مصر فقد نصت املادة             
أنه ال ميكن متابعة "االعتداد بالسر املهين أو السر البنكي يف مواجهة اهليئة املتخصصة 

األشخاص أو املسريين واألعوان اخلاضعني بالشبهة الذين أرسلوا حبسن نية املعلمات أو قاموا 
" نصوص عليها يف هذه القوانني  وذلك من أجل انتهاك السر البنكي أو املهينباإلخطارات امل

مع العلم أن هذا اإلعفاء ال يقتصر على املسؤولية اجلزائية فحسب بل ح ى يشمل املسؤولية 
اإلدارية واملدنية، ويبقى هذا اإلعفاء قائما ح ى ولو مل تؤدي التحقيقات إىل أي نتياة أو 

و هذا يوضح مسعى املشرع املصري يف . قرارات بالتوجه للمتابعة أو الرباءةانتهت املتابعات ب
حماولة التوفيق بني مبدأ السرية احلسابات و املعاملات املصرفية من ناحية و مقتضيات شفافية 

 .2هذه املعاملات على النحو الذي يؤدي إىل كشف اجلرمية

                                                           
1
 .165المرجع السابق، ص  ،(ليندا)بن طالب : انظر - 

2
 .250المرجع السابق، ص  ،(خالد)حمد محمد الحمادي : انظر - 
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 يصدر قانونا خاصا ينظم فيه واجب أما عن املشرع الفرنسي وبالرغم من انه مل          
املتضمن إنشاء هيئة  53/50/4335االلتزام بالسرية املصرفية ولكنه مبوجب املرسوم املؤرخ يف 

(TRACFIN)  املؤرخ يف 941- 35من القانون  50باإلضافة إىل املادة ،
من املتاجرة املتعلقة مبشاركة اهليئات املالية ملكافحة تبييض األموال النامجة  47/52/4335

املتعلق بالوقاية  73/54/4339املؤرخ يف  477-39غري املشروعة يف املخدرات مث القانون 
املعدلتني  29- 27من الرشوة وشفافية احلياة االقتصادية واإلجراءات العامة، خاصة مادته 

القاضي بتوسيع حقل التطبيق لكل النشاطات اإلجرامية وليس املخدرات  941 -35للقانون 
، فقد ألزمت هذه القوانني البنوك بإبلاغ عن العمليات املشبوهة اليت تشكل جرائم  1قطف

تبييض األموال دون التعرض للمساءلة القانونية، ويف ذلك تقييد ملبدأ السرية املصرفية إذا تعلق 
األمر جبرمية تبييض األموال وهو ما يعكس خطورة اجلرمية من جهة وضرورة التصدي هلا بكل 

اليب ح ى إذا استدعى األمر رفع السرية بالرغم من حرص فرنسا وعلى الدوام املوازنة بني األس
 .واجب السرية وحتقيق التوازن بني مصاحل اجملتمع ومصاحل الفرد

وح ى وقت قريب كانت كقري من الدول ترفض اخلروج على مبدأ السرية املصرفية،           
وك السويسرية ولكسمبورج وبنك جزر الكامين و كذلك ح ى يف حالة تبييض األموال مقل البن

البنوك يف لبنان ولكنها سرعان ما استاابت ملطالب املنظومة الدولية للخروج من قائمة الدول 
 .paradis fiscaux 2املصنفة على أهنا جنات ضريبية 

وال أو على وأصبح يتعني على البنوك أن ختطر اهليئات املختصة بعمليات تبييض األم          
األقل السماح بتبادل املعلومات فيما بني الدول مبوجب االتفاقيات الدولية، وهذا ما فعلته 

مع  7544سويسرا باإلمضاء على اتفاقية تبادل املعلومات البنكية السارية املفعول من سنة 

                                                           
1
 .16المرجع السابق، ص  ،(عبد العزيز)عياد : انظر - 

2
 -  les meilleurs paradis fiscaux en 2013 et 2014 sont:  
 1- U.S.A. 2- Luxembourg   3- La suisse   4- les iles Caïman   5- Royaume – Unis (City of 

London) G . Island   7- Les Bermudes   8- Singapour   9- Belgique   10-  et Hong Kong. 
  http//www.paradisciscaux 20com.  
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L’O.C.D.E 1وهو ما تسعى إليه دول االحتاد  2خاصة يف جمال مكافحة التهرب الضرييب
ألورويب عن طريق حث الدول األعضاء على اإلمضاء على اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات ا

و احلد من السرية املصرفية  3لتمكني التصدي للارمية املنظمة والقضاء على مناطق األوفشور
ة يف حالة قيام شبهة التبييض من اجل إجناح عمل خلية حتليل و معاجلة املعلومات املالية املنتشر 

  . يف كل دول اجملموعة

وبالتا ي السماح باخلروج عن السرية املصرفية خاصة يف الدول اليت تتبىن السرية املطلقة           
مقل دولة لوكسمبورغ وهي واحدة من الدول اليت ما فتأت تدافع عن مبدأ السرية ولكنها 

ضت النمسا التخلي متاما بتوقيع اتفاقية تبادل املعلومات، فيما رف 7540وعدت وحبلول سنة 
 4.وحتت أي ضغط عن  موجب السرية املصرفية

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 - OCDE   هو اختصار لمنظمة التعاون و التنمية االقتصادية األوروبية. 

2
 -  La Suisse aide pas à pas sur l secret bancaire, écrit par Anne Cheyvialle, publié le 

21/05/2013 www.Le figaro. fr. 
 «  malgré les sérieuses brèches ouvertes depuis 2009 sur le secret bancaire, la Suisse reste à 

la première place mondiale pour la gestion des fortunes étrangères, ces avoirs représentent 
environ 2100 milliards de dollars soit l’équivalent à  27% du marché mondiale en 2011 ». 

3
  :انظر_  

 SHOTT )P- A( ,OP CIT, p 113- 114. 
4

  :انظر -
Boullet )A(  "Paradis fiscaux, www.lefigaro.fr. 18/4/2013 
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 المطلب الثاني

 مؤشرات خاصة على تبييض األموال

 

إن ضبط و اكتشاف عمليات تبييض األموال عرب القنوات املصرفية يتحدد غالبا على           
لوك العادي للعميل أو عوامل وحاالت تدعو للاشتباه، وهي حاالت ال تتفق مع املنطق و الس

و الن . 1العملية سواء من الناحية االقتصادية أو املالية أو ما جرى العمل به يف القطاع املصريف
القائمني على عمليات تبييض األموال مقل باقي املتورطني يف اجلرائم يسعون إىل تعقيد 

م بتواطؤ من عملياهتم و العمل على تنفيذها بشكل دقيق ومدروس ويف بعض األحيان يت
داخل البنك، فان البنك ليس مطالبا بإجراء حتريات قانونية على كافة معاملات البنوك للبحث 

و . عن احتمال وجود التبييض من عدمه، فذلك سيؤدي إىل تعطيل أعماله وابتعاد عملائه منه
ض ألنه ليس إحدى جهات التحقيق أو التحري، فإنه جيب البنك أن يو ي اهتماما خاصا لبع

 2.العمليات اليت تتميز بنمط خمتلف عن أمناط العمليات املعتادة

 

و قبل التطرق إىل مؤشرات االشتباه واليت يتم على أساسها إخطار وحدة مكافحة           
تبييض األموال جيب اإلشارة أن للبيئة علاقة وثيقة بقيام وازدهار العمليات املشبوهة اليت تتم 

الدول الغري : البيئة املناسبة لنمو عمليات تبييض األموال اآليتمن خلال البنوك، وتشمل 
واملناطق املشهورة  3(F.A.T.F)متعاونة مع فريق العمل املا ي ملكافحة غسيل األموال 

سويسرا، موناكو، : بعمليات غسل األموال وتشمل املناطق التقليدية املتواجدة يف كل من أوروبا

                                                           
1
 .9التشريعية في تبييض األموال، مرجع السابق، ص ماهية تبييض األموال و مراحلها واألطر  ،(عبد المنعم )التهامي : انظر - 
2

 .049-047المرجع السابق، ص  ،(عبد الفتاح)سليمان : انظر -
3
ندونيسيا، أجزر كوك، جواتيماال،  عن اللجنة قائمة تضمن الدول غير المتعاونة معها في المكافحة منها 5551صدر في مارس  - 

 .و مصر و التي تم رفع اسمها بعد استصدار قانون غسيل األموال و تفعيل قاعدة اعرف عميلك ....ناورو، نيجيريا، الفيليبين، أوكرانيا
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تاين، أما يف آسيا فنسال كل من سنغافورة ، هونغ كونغ ، جبل طارق، لكسمبورغ، دولة لينش
 .البحر الكارييب، برمودا، بنما، جزر البهاما: تايوان و أيضا يف أمريكا

أما املناطق املستحدثة فهي اليونان، دول االحتاد السوفييت، جزر القنال االجنليزي و           
 .جزر فاتوا تورا يف احمليط اهلادي

كقر عمليات غسل األموال يف العامل تتم يف الواليات املتحدة األمريكية مث وأ          
املكسيك ودول الكارييب، أما الدول اليت يطبق فيها نظام السرية املصرفية بشكل كامل فهي 
دول ال جترم عمليات غسل األموال و هي دول ال تضع ضوابط مالية على دخول وخروج 

ليت توفر مناخا خصبا للباحقني عن تبييض األموال غري املشروعة و من الدول ا. األموال النقدية
دول يسهل فيها تأسيس الشركات التاارية و دول : أيضا باإلضافة إىل الدول السابق ذكرها

يصعب فيها احلاز التحفظي واملنع من السفر و دول تكون اإلجراءات األمنية وإجراءات 
بنوك تسمح بفتح حسابات جملهولني اهلوية أو التحقيق واحملاكمة فيها ضعيفة ودول اها 

حسابات رقمية أو أنظمة مصرفية سهلة االخرتاق أو أنظمة مصرفية تضعف فيها الرقابة 
 .1واإلشراف على املؤسسات املالية والبنوك

أو كيفية  أما عن مؤشرات االشتباه يف وجود عمليات تبييض األموال من عدمها         
، فهي جمموعة اإلشارات 2األموال للمصارف واملؤسسات املالية إمكان استغلال جمرمي

واإلشارات اليت توحي ملوظف البنك املختص بأن منط العملية اليت يتناوهلا خيتلف عن األمناط 
املعتادة املماثلة مما يدعوه إىل االنتباه والتدقيق يف فحص العملية ملزيد من التعرف عليها لفهم 

 .وافع إليها والغرض منهاأساسها وطبيعتها و الد
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تتنوع وتتعدد مؤشرات االشتباه املصريف بتعدد وتنوع العمليات واخلدمات املصرفية،          
وتزداد تلك املؤشرات باستمرار تزايد أساليب الغسل، وقد أورد الفقه املقارن العديد من هذه 

( الفرع األول)قدية املؤشرات بعضها يتعلق بالتعاملات على احلسابات واإليداعات الن
 (.الفرع القاين)ومؤشرات تتعلق ببعض املعاملات اخلاصة 

 

 الفرع األول

 مؤشرات تتعلق بالتعامالت على الحسابات و اإليداعات النقدية

 

ألزمت القوانني املقارنة البنوك و املؤسسات املالية ومبوجب واجب اإلخطار بالشبهة           
 أو وحدة مكافحة جرمية غسيل األموال بالعمليات املشتبه فيها، إخطار خلية االستعلام املا ي

 .وفيما يلي بعض املعايري التفصيلية للاشتباه و اليت تتناسب وطبيعة نشاط البنوك

مع العلم أن االشتباه ليس عملا من أعمال التحري أو التحقيق اجلنائي وإمنا هو            
واليت  -اعرف عميلك -ة على البنك تطبيقا لقاعدة عمل يدخل يف صميم االلتزامات املفروض

تستوجب أن يو ي البنك اهتماما خاصا ببعض العمليات اليت تتميز بنمط خمتلف عن أمناط 
العمليات املعتادة، ولعل هذا ما أدى إىل خوف بعض رجال املال و األعمال الشرفاء منهم من 

 .1ملعايري واحتمال عدم سلامتهااحتمال اإلساءة ألعماهلم ومسعتهم نتياة عدم دقة ا
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وتتعلق بشخص العميل وسلوكه مبناسبة تعامله مع  المؤشرات الشخصية: أوال           
 : البنك وهي

 1.العملاء والبنوك بدول ال تتوافر لديها نظم تشريعية مناسبة ملكافحة غسل األموال -
 .و زراعة املخدراتالعملاء الذي يسافرون بصفة مستمرة على بلاد تشتهر بتاارة أ -
العملاء الذين يقبلون على استقمارات ذات خماطر غري عادية حبيث يكون سلوكها  -

 .خمتلفا عن سلوك املستقمر العادي
 .امتناع العميل عن توفري املعلومات الصحيحة للبنك عن هويته أو نشاطه احلقيقي -
 .يل األموالتزكية عميل جديد من قبل بنك خارجي يعمل يف بيئة مناسبة لنمو غس -
إعطاء العميل تعليمات خاصة للبنك لتنفيذ عملياته بوسائل االتصال السريعة   -

 .كالتلكس والفاكس والسويفت، دون وجود مربر لذلك
 .2تراجع العميل عن إمتام العملية دون مربر هلذا الرتاجع  -

 

ئتمان وتتعلق هذه املؤشرات باال مؤشرات خاصة باإليداعات النقدية: ثانيا          
 : وبالعمليات املصرفية وهي 

اإليداعات النقدية اليت يودعها أصحااها أو املفوضني عنهم مبا ال يتماشى مع طبيعة  -
 .طهمنشا

اإليداعات املتكررة اليت ال يتناسب جمموعها خلال فرتات معينة مع النشاط الذي يقوم  -
 .به العملاء

يف حسابات احد العملاء لغرض اإليداعات النقدية املتكررة من قبل جهات خمتلفة  -
 .غري واضح ودون أن يكون هناك مثة علاقة بني هذه اجلهات والعميل
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اإليداعات النقدية الكبرية اليت يتم حتويلها خلال فرتات زمنية قصرية على جهة أخرى  -
 .ال ترتبط بشكل وثيق بنشاط العملاء الذين قاموا بتحويلها

م اها العملاء باستخدام آالت الصرف واإليداع اإليداعات النقدية الكبرية اليت تقو  -
اآل ي، ومن مث ال يتحقق اتصال مباشر مع موظف البنك إذا كانت تلك اإليداعات ال 

 .تتماشى مع طبيعة نشاط العميل
العملاء الذين يتم التعامل على حساباهتم مببالغ نقدية كبرية مع عدم استخدام  -

 .حاألدوات املصرفية األخرى دون مربر واض
العملاء الذين يستخدمون حسابات متعددة يف إيداع مبالغ نقدية يكون جمموعها كبريا  -

 .خلال فرتة زمنية معينة
األشخاص الذين يسعون لتبديل كميات كبرية من القطع النقدية الصغرية مقابل قطع  -

 .أكرب من العملة نفسها أو من عملات أخرى

 :وهيلتعامالت على الحسابات مؤشرات تتعلق ببعض ا: ثالقا             

العملاء الذين يقومون بتحويل مبالغ كبرية إىل خارج البلاد مصحوبة بتعليمات بالدفع  -
نقدا، وكذلك املبالغ الكبرية احملمولة من خارج البلاد لصاحل عملاء غري املقيمني 

 .مصحوبة بتعليمات بالدفع نقدا هلم
 أحد العملاء من بنوك أو مؤسسات مالية ورود حتويلات من اخلارج مببالغ كبرية لصاحل -

 .أخرى ال تتناسب مع طبيعة وحام نشاطه مع العامل اخلارجي
ورود حتويلات مببالغ كبرية مع تعليمات بالدفع نقدا ملستفيدين ليس هلم حسابات  -

 .بالبنك
التحويلات القادمة من واملتاهة إىل دول ال تتوافر لديها نظم تشريعية مناسبة ملكافحة  -

 .سيل األموالغ
 .التحويلات املتتالية إىل حساب أو حسابات مفتوحة باخلارج -
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إيداع شيكات مببالغ كبرية يكون املستفيد منها طرف آخر ومظهرة لصاحل العميل مع  -
 .عدم وضوح العلاقة بني املستفيد والعميل تستلزم ذلك

خاصة إذا  العملاء الذين حيتفظون بعدد من احلسابات ال تتطلبها طبيعة نشاطهم، -
 .متت معاملات على هذه احلسابات من أشخاص غري ذي صلة واضحة بالعملاء

العملاء الذين يستخدمون حساباهتم يف تلقي أو حتويل مبالغ كبرية بسبب غري واضح  -
 .أو ليس هلا علاقة هلم أو نشاطهم

ط، أو من حساب مت شوجود مسحوبات نقدية كبرية من حساب كان يعد غري ن -
 .غ كبرية إليه من اخلارج بصورة غري متوقعةحتويل مبال

استخدام بطاقات االئتمان يف سحب احلد األقصى املسموح به يوميا بصفة متكررة  -
 .ح ى يتم سحب مبالغ كبرية يف فرتة قصرية

تكرار حتويل مبالغ صغرية الكرتونيا إىل أحد احلسابات يلي ذلك قيام صاحب احلساب  -
 .حلساب آخر يف الداخل أو يف اخلارجبسحب هذه املبالغ أو حتويلها 

تعدد طلبات إصدار شيكات سياحية أو شيكات مصرفية مببالغ ال تتناسب مع طبيعة  -
نشاط العملاء أو إيداع العميل لعدد كبري من الشيكات حبسابه دون وجود سحوبات 

 .باملقابل
ك قيام عميل مؤقت ليس له حساب بالبنك بشراء شيكات مصرفية مسحوبة على بنو  -

 .اخلارج مببالغ كبرية ال تتناسب مع نشاطه أو دخله

ففي إحدى الوقائع تقدم مواطن عريب عامل باململكة العربية السعودية إىل أحد           
البنوك طالبا إصدار شيكني مصرفيني بامسه مسحوبني على احد البنوك العاملة يف بلده، أحدمها 

لاير سعودي، ومل يكن لدى  455.555لغ يتااوز لاير سعودي واآلخر مبب 755مببلغ يتااوز 
العميل حساب بالبنك، وطلب موظف البنك املختص من العميل بطاقة إقامة واطلع عليها 

واستنادا إىل التعليمات املبلغة للبنوك من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي . وتبني له أنه سائق
وهة، قام املوظف بإبلاغ اجلهة املختصة بضرورة اإلبلاغ عن أي عملية مشب( البنك املركزي)
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وتبني من خلال التحري والتحقيق أن املوظف يعمل لدى حمل جموهرات أين استغل املوظف 
 .1عمله لسرقة الذهب فألقي القبض عليه

 

 الفرع الثاني

 مؤشرات خاصة ببعض العمليات األخرى

 

مليات املصرفية للعميل، وللبنك تتعلق هذه املؤشرات عامة بالتغريات يف أساليب الع          
يف حالة االشتباه اإلبلاغ عنها للاهات املختصة وذلك حتقيقا لسلامة األداء املصريف وينبغي 

على البنك حينئذ أن حيرص على أن ال يرفض تنفيذ العملية حفاظا على الصاحل العام الن 
اول ارتكااها عن طريق بنك انصراف العميل من البنك ال يعين توقفه عن تنفيذ اجلرمية بل سيح

 : أما أهم هذه املؤشرات فهي. آخر

شراء أوراق مالية مببالغ كبرية من خلال البنك، أو االحتفاظ اها كأمان لديه إذا كان  -
 .ذلك ال يتماشى مع طبيعة نشاط العميل

العملاء الذين يستأجرون صناديق أمانات أو خزائن خاصة لدى البنك وخاصة  -
 . مع كقرة فتحها والسحب منها، يف حني ال يبدو ذلك طبيعياالعملاء األجانب 

قيام العملاء بطلب االقرتاض بضمان أصول مملوكة آلخرين ال تربطهم أية علاقة أو أن  -
االقرتاض من حيث حامه أو طبيعته ال يتماشى مع طبيعة نشاط العملاء طاليب 

 .االقرتاض
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 : 1نقد األجنبيخاصة بعمليات شراء وبيع الومؤشرات           

 عمليات الشراء أو البيع الكبرية مبا ال يتماشى مع طبيعة نشاط العملاء  -
عمليات الشراء أو البيع املذكورة اليت ال يتناسب جمموعها خلال فرتات معينة مع  -

 .النشاط الذي يقوم به العملاء

 

اليت توفر لعملائها ويف األخري جيب أن نسال أنه على البنك أو املؤسسات املالية            
أنظمة التحويل االلكرتوين وأن تربط برناجما على النظام يرصد كافة املعاملات املصرفية غري 

خباصة ) العادية وذلك اهدف متكني املؤسسة املالية املعنية من اإلبلاغ بشأن تلك املعاملات 
 (.اليت تنفذ إلكرتونيا واليت تبدو غري اعتيادية  العمليات املصرفية

يدعو املصارف واملؤسسات املالية إىل مراقبة العمليات  2إن وجود هذه املؤشرات          
املصرفية مراقبة دقيقة ملعرفة األموال الناجتة عنها، فيما إذا كانت ذات مصدر مشروع أو غري 

مشروع ويف احلالة األخرية جيب رفع السرية املصرفية وإبلاغ اهليئات املختصة قصد الكشف عن 
 .رتكيب اجلرميةم
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غالبا ما تنص قوانين الدول على هذه المؤشرات والتي تصدرها البنوك المركزية كدليل سيرشد به البنك أو المؤسسة المالية للكشف   -
بشأن  02/00/5555تاريخ  52/5555مركزي رقم عن جريمة بتبييض األموال، وفي هذا الصدد نذكر تعميم مصرف اإلمارات ال

إجراءات مواجه غسل األموال والموجه إلى كافة البنوك والصرافات وشركات التمويل والمنشآت المالية العاملة في دول اإلمارات 
كافحة غسل مكتب م)عن البنك المركزي العراقي  54/6/5554الصادر في  00العربية المتحدة، وكذلك الدليل االسترشادي عدد 

بشأن  59/55/5551بتاريخ  145رقم  –خطاب البنك المركزي الدوري  –األموال أما في مصر فقد صدر عن البنك المركزي خطاب 
مؤشر، تتنوع وتتعدد وتتزايد بتزايد أساليب الغسل  015الضوابط الرقابية لمكافحة غسل األموال تضمن العديد من المؤشرات تفوق 

 .101المرجع السابق، ص  ،(ورجج)شركيس انظر .ذاتها
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وتبقى اجلزائر بعيدة عن هذا املنحى على عكس دولة اإلمارات املتحدة وكذلك            
األردن اليت ضمنت قوانينها تعميما لكافة البنوك يلزمها االستدالل اهذه املؤشرات كوسيلة 

ض أساليب لرصد شبهة التبييض ومنع استعمال اجلهاز املصريف، وتبقى اإلجراءات والنظم  وبع
املكافحة اليت جيب إتباعها ملكافحة غسيل األموال هي فقط اليت تتفق معظم التشريعات على 
ضرورة توافرها لتوفري أمان أكرب يف عدم اخرتاق القطاع املصريف على شاكلة توافر برامج خاصة 

احمللية  لدى البنك و املؤسسات املالية وحتيينها و قيامها باإلقرار عن التحويلات املشبوهة
 ...........والدولية و اليت تتااوز مبلغا معينا 
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 الفصل الثاني

اآلليات الدولية و الوطنية لمكافحة جريمة تبييض األموال على ضوء أحكام السرية 
 المصرفية

 

تعترب جرمية غسل األموال جرمية صناعة األكاذيب الصادقة ومهارة افتعال احلقائق              
وتؤكد الدراسات تزايد نشاط الغسل بتزايد  1رفة اختلاق الواقع املزيف ليبدو حقيقة،وح

والعصابات اإلجرامية اليت أصبحت أكقر تنظيم و سرعة و اليت تستعمل خمتلف الطرق 
والتقنيات والقنوات احلديقة لتبييض األموال غري املشروعة، حيث أنه ووفقا ملصادر األمم 

 055وال اليت يتم تبييضها سنويا عرب النظام املا ي العاملي يرتاوح بني املتحدة فإن حام األم
 .ترليون دوالر 0.4مليار دوالر و 

وقد أدرك اجملتمع الدو ي حام خطورة وأبعاد اجلرمية وبالتا ي ضرورة إجياد السبل           
 حني ارتبطت 7554الكفيلة للتصدي هلا خاصة بعد أحداث احلادي عشر من ديسمرب 

جرمية تبييض األموال بتمويل اإلرهاب، هذا ما جعل األمم املتحدة كممقل للماتمع الدو ي 
وبدعم كبري من الدول الكربى وخاصة الواليات املتحدة األمريكية هتب للتباحث حول 

عمليات تبييض األموال، وهو ما استدعى عقد العديد من الفعاليات الدولية واإلقليمية وح ى 
توصيات وحتديد اإلجراءات الكفيلة بتتبع األموال غري املشروعة الناجتة عن التوجيهات وال

اجلرائم التقليدية أو خاصة الناجتة عن اإلجرام املنظم بصوره العديدة اليت أفرزهتا التطورات 
االقتصادية واالجتماعية، عرب القنوات املصرفية أو املالية بصفة عامة لتضييق اخلناق على حركة 

 .ري املشروعةاألموال غ
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، واقع و أفاق، أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مخبر الدراسات الجنائية بالكلية و مجموعة البحث حول القانون الجنائي لألعمال - 

ياض، منشورات كلية جامعة القاضي ع 10، العدد (لطيفة)تنسيق األستاذة الداودي  5559فبراير  4و  6تاريخ القانون و العدالة، يومي 
 .5502العلوم القانونية و االجتماعية مراكش، المطبعة و الوراقة الوطنية 

 40دور وحدة معالجة المعلومات المالية في مكافحة الجريمة، المرجع السابق، ص  ،(عبد السالم)بوهوش : أيضاانظر  
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جتميد ومصادرة : وترتكز اجلهود املبذولة ملواجهة الظاهرة حول حمورين أساسيني ومها          
األموال ، جترمي ومكافحة تبييض األموال وكذلك املساعدة القانونية املتبادلة بني الدول األعضاء 

موال غري املشروعة وهذا و االعرتاف بأحكام العقوبات األجنبية وتسليم اجملرمني من غاسلي األ
ما يتم إما يف اتفاقيات دولية متعددة األطراف أو ضمن اتفاقيات ومعاهدات ثنائية اإلطراف، 
تسعى الدول فيما بعد إىل جتسيدها ضمن التشريعات الداخلية وتنظيمية استاابة للمبادرات 

 .اإلجرام الدولية اليت تعكس إرادة اجملتمع الدو ي يف الوقوف بوجه هذا النمط من

إن مسعى الدول يف مكافحة جرمية تبييض األموال ال ميكن أن يتعارض مع مسعى           
بعض الدول يف اجتذاب رؤؤس األموال واإلبقاء على األموال احمللية وتشايع تدفق 

االستقمارات إليها عن طريق ضمان املعاملات السرية للعملاء واليت تضمنها يف كقري من 
السرية املصرفية املطلقة، وهو ما تواجهه دول العامل اليوم يف إلزام الدول بالتحلل األحيان دول 

 .من السرية يف سبيل مكافحة اجلرمية اليت غالبا ما جتد األمان يف املؤسسات 

وتبعا ملا سبق ركزنا دراستنا هذه على أهم املبادرات واجلهود الدولية املبذولة يف           
ى املستوى الدو ي واإلقليمي وكذا املبادئ الدولية للمكافحة مع الرتكيز على  مواجهة اجلرمية عل

، مث تناولنا بالتحليل (املبحث األول)كيفية التوفيق بني موجب السرية وضمان التصدي للارمية 
أهم التدابري الوطنية ملكافحة جرمية تبييض األموال يف تشريعات بعض الدول ومدى التزامها 

 (.املبحث القاين)ية يف هذا اجملال باجلهود الدول
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 المبحث األول

 مكافحة تبييض األموال على صعيد التشريعات الدولية

 

إن جرمية تبييض األموال بكل آثارها الضارة على الفرد واجملتمع والدولة وان كانت           
لداخلي فقط حديقة العهد نسبيا إال أن التصدي هلا أصبح ضرورة ملحة ليس على الصعيد ا

وإمنا على الصعيد الدو ي خاصة وأن اجلرمية وبكل مراحلها قد تتم يف عدة دول، هذا ما 
استدعى توحيد اجلهود الدولية للقضاء على الظاهرة وتتبع مرتكبيها حيقما وجدوا ضمن مسعى 

 تسعى اجملموعة الدولية اهلادفة إىل تشديد اخلناق على املنظمات اإلجرامية ومنع أنشطتها واليت
باستمرار لطمس حقيقتها عرب عديد العمليات املتتابعة باستعمال اجلهاز املصريف وهو ما ركزت 

 .عليه أعمال االتفاقيات و املؤمترات 

 

وعلى الرغم من حداثة جرمية تبييض األموال وظهور خماطرها اليت باتت تنخر                   
مت  4322ظهر بكل واضح بعد اتفاقية فيينا لسنة  اقتصاديات الدول إال أن التنبيه خلطورهتا

تلته العديد من احملافل الدولية تناولناها تباعا متقلت على وجه اخلصوص يف االتفاقيات الدولية 
و املعاهدات وعقدت املؤمترات وصدرت العديد من املبادئ الدولية ملكافحة ( املطلب األول)

عت كلها على ضرورة عدم االلتزام بالسرية يف مواجهة أمج( املطلب القاين)جرمية تبييض األموال 
 .  موجب املكافحة
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 المطلب األول

 االتفاقيات الدولية لمكافحة جريمة تبييض األموال

 

تضافرت اجلهود الدولية حملاربة وجمااهة خطر استفحال جرمية تبييض األموال عرب            
االتفاقات الّدولية، وال ننكر يف هذا املقام جهود  العامل و كان نتاج ذلك أن  وقعت العديد من

األمم املتحدة يف وضع اتفاقية شاملة للتصدي للظاهرة ودعم كل اجلهود الدولية األخرى 
 .واقرتان اجلرمية جبرمية أخرى هي جرمية اإلرهاب 7554سبتمرب  44خاصة بعد أحداث 

ل اجلرمية املنظمة وخباصة جرمية تبييض ويف معرض دراستنا ألهم اجلهود ملواجهة أشكا          
األموال ومنع استعمال اجلهاز املصريف على اإلطلاق واليت سامهت يف إجياد وسائل قانونية دولية 

االتفاقيات اإلقليمية و ( الفرع األول)متعددة ركزنا على االتفاقيات الصادرة عن األمم املتحدة 
 (.الفرع القاين)ملكافحة تبييض األموال 

  

 لفرع األولا

 االتفاقيات الصادرة عن األمم المتحدة

 

كقفت األمم املتحدة جهودها على صعيد حماربة غسيل األموال مباموعة من            
، بدءا يف املرحلة األوىل مبكافحة أنشطة املواد املخدرة، مث يف مرحلة أخرى مبكافحة 1االتفاقيات

 ملتحصل عليها من هذه اجلرائم مت بتعميم عائدات املخدرات عرب عمليات غسيل األموال ا

                                                           
1
، دار النهضة 5555لسنة  50فية في القانون الكويتي رقم مكافحة غسيل االموال المصر ،(جديع )فهد الفيلة الرشيدي : انظر -  

 .25، ص 5550 0العربية، ط 
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ومن بني أهم هذه . مكافحة مجيع األنشطة اإلجرامية حمل التبييض مهما كان مصدرها
االتفاقيات اتفاقية فيينا ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واليت شكلت قاعدة لظهور 

األثر الواسع يف تنظيم عمل جمموعة العمل املا ي و اإلعلان عن بيان بازل و الذي كان له 
الفقرة )البنوك وإقرار جمموع اإلجراءات اليت ال تتعارض مع عمل البنوك و املؤسسات املالية 

و أيضا بعض االتفاقيات املهمة كاتفاقية بالريمو ملكافحة اجلرمية املنظمة و اتفاقية مرييدا ( األوىل
 .  قيات اليت ال يتسع املقام لذكرهاو غريها من االتفا( الفقرة القانية)ملكافحة الفساد 

 

 الفقرة األولى

 اتفاقية فيينا المتعلقة بمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات

 8811العقلية لعام 

 

ملكافحة االجتار غري  43/47/4322تعترب اتفاقية فيينا لألمم املتحدة الصادرة يف           
العقلية أول وثيقة دولية هتدف لتارمي غسيل األموال على  املشروع يف املخدرات و املؤثرات

الرغم من أهنا حصرت األموال غري املشروعة يف األموال املتأتية من جتارة املخدرات فقط، و مع 
ذلك فإهنا تعترب اللبنة األساس و اخلطوة اهلامة يف سبيل مكافحة غسيل األموال و ضبط هذه 

االتفاقية قناعة اجملتمع الدو ي بضرورة ختطي العقبات األموال و مصادرهتا، و قد جسدت 
 .1اجلوهرية اليت قد تعيق املكافحة و السيما السرية املصرفية

وضعت هذه االتفاقية القواعد األساسية ملكافحة ظاهرة ، مضمون االتفاقية: أوال          
 اس لتارمي تبييض األموال وهو ما جعل أغلبية الدول تلتف حوهلا من حيث جعلها أس

                                                           
1
 .054المرجع السابق، ص  ،(نصر)شومان : انظر - 
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الظاهرة، فاستمدت منها أغلبية األحكام و اإلجراءات، و قد بلغ عدد الدول اليت انضمت   
 29باإلضافة إىل دول اجملموعة األوروبية أي ما يعادل  7555دولة  سنة  402للاتفاقية 

 . 1دولة فقط 72باملائة من دول العامل  بعد أن أنشأت من طرف

وقد أشارت ديباجتها إىل أن  مادة،( 91)ديباجة وأربع وثلاثني  حررت االتفاقية يف          
األطراف تدرك بأن االجتار غري املشروع حيقق أرباحا طائلة تشاع املنظمات اإلجرامية الدولية 

على اخرتاق و إفساد هياكل احلكومات و املؤسسات التاارية و املالية املشروعة و اجملتمع على 
دعي تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون الدو ي يف املسائل مجيع مستوياته، وهذا يست

 .اجلنائي، لغرض منع األنشطة اإلجرامية الدولية من االجتار غري املشروع

نصت املادة القالقة من االتفاقية على ضرورة اختاذ كل طرف يف إطار قانونه الداخلي           
خفاء أو متويه حقيقة األموال أو مصدرها أو مكاهنا أو ما يلزم لتارمي كل عمل من شأنه إ

 . طريقة التصرف اها أو ملكيتها، مع العلم أهنا مستمدة من جرائم املخدرات

ولكي ال تكون السرية املصرفية عائقا يف مواجهة اجلرمية، نصت االتفاقية يف البند           
بري املشار إليها يف هذه املادة، خيول كل طرف منها على انه بغية تنفيذ التدا 0القالث من املادة 

حماكمة أو أي سلطة خمتصة أن تأمر بتقدمي السالات املصرفية أو املالية أو التاارية أو 
بالتحفظ عليها، وليس للطرف ما أن يرفض العمل مبوجب أحكام هذه الفقرة حباة السرية 

 .2املصرفية

من هذه االتفاقية على أنه جيوز أن  2املادة  من 7من البند  وكذلك نصت الفقرة            
وتوفري النسخ ......تطلب املساعدة القانونية املتبادلة وفقا هلذه املادة ألي من األغراض التالية

                                                           
1
هذه االتفاقية  عقدت بفيينا عاصمة النمسا و  أصبحت سارية   107المرجع السابق، ص  ،(محمد)حسن عمر برواري : انظر - 

دولة و من ضمنها فرنسا و بريطانيا و سويسرا و  54و صودق عليها من قبل  0995نوفمبر  00لي في  المفعول على المستوى الدو
، ولم تتحفظ أية دولة على ما تضمنته هذه 0990دولة سنة  009الواليات المتحدة األمريكية وبلغ عدد األعضاء في هذه االتفاقية حتى 

 .االتفاقية من أحكام متعلقة بغسيل األموال
2
  :نظرا - 

Broyer )P  ( , l’argent sale dans le réseaux du blanchiment, paris, éd l’Harmattan, 2000. p 323. 
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األصلية أو الصور املصادق عليها من املستندات، مبا يف ذلك السالات املصرفية أو املالية أو 
 .سالات الشركات أو العمليات التاارية

ولكي ال متنع أي من الدول األعضاء من تقدمي املساعدة يف ملاحقة عمليات تبييض           
من هذه االتفاقية على انه ال  2من املادة  0األموال الناجتة عن جتارة املخدرات، نصت  الفقرة 

سرية  جيوز ألي طرف أن ميتنع عن تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة مبوجب هذه املادة حباة
 .1العمليات املصرفية

وتظهر هذه املواد مدى إدراك االتفاقية وبالتا ي أعضاءها لتأثري السرية املصرفية على           
جرمية تبييض األموال من خلال إلزام الدول بعدم التذرع بالسرية املصرفية للكشف عن عمليات 

 .تبييض األموال

 

عبته االتفاقية يف جتسيد مفهوم تبييض األموال عن طريق بالرغم من الدور اهلام الذي ل          
إعطاء تعريف للارمية من جهة وإقرار نصوص للتارمي و املكافحة من جهة أخرى، حيث 
ألزمت االتفاقية فيما بعد مجيع الدول بتارمي السلوكيات املكونة للارمية واليت تنطوي على 

رات العقلية، على الرغم من ذلك فقد عيب غسل ألموال املتحصلة من جتارة املخدات و املؤث
على االتفاقية أهنا حصرت جترمي غسل األموال يف العائدات املتحصلة عن االجتار غري املشروع 

دون غريها من اجلرائم  األخرى واختارت بذلك التعريف الضيق للارمية بالرغم أهنا  2باملخدرات
_ اإليداع)نص على مراحل الغسلمل تستعمل صراحة مصطلح غسيل األموال واكتفت بال

، يف حني كان من األجدر أن تنص على اجلرائم األخرى اليت ال تقل أمهية 3(الدمج_ التمويه
كأشكال اجلرمية املنظمة اليت استفحلت بشكل كبري يف مجيع  عن جرمية االجتار يف املخدرات

                                                           
1
 .525،  ص 5557/ 5554غسيل األموال، رسالة دكتوراه،كلية الحقوق، جامعة باتنة، ،(دليلة)مباركي : انظر - 
5

اإلجرامية التي تشكل خطرا كبيرا  بما لديها من قوة اقتصادية ضخمة هي  يفسر البعض ذلك أنه وقت توقيع االتفاقية كانت التنظيمات -
تلك العصابات التي تقوم باالتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية و هو ما استوجب مكافحة عوائد هذا النشاط و متحصالته من و األموال 

 .و األصول
0
 .12المرجع السابق، ص  ،(مصطفى)طاهر : انظر – 
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من طرف عصابات  الدول و أصبحت مصدرا مهما لألموال غري املشروعة اليت يتم تبييضها
 .  اإلجرام

شكلت اتفاقية فيينا قاعدة صلبة للتعاون الدو ي إذ قرر ، GAFIمنظمة : ثانيا          
األكقر تقدما إنشاء جمموعة عمل خاصة ملكافحة عمليات   G7رؤساء الدول الصناعية السبع

 4323وذلك إثر القمة اليت عقدوها يف باريس من سنة   GAFI_FATFتبييض األموال
تضم  G8 .1مث انضمت روسيا إىل جمموعة الدول السبع وأصبحت تعرف مباموعة القمانية

دولة وحكومة متقل معظم وأهم املراكز املالية يف العامل إضافة إىل  94جمموعة العمل املا ي اليوم 
 . االحتاد األورويب وجملس التعاون اخللياي

غايف ليشمل مكافحة اإلرهاب الرتباطه جبرمية وقد مت توسيع نطاق أعمال جمموعة ال           
يف الواليات املتحدة األمريكية،  7554ديسمرب  44تبييض األموال خاصة اهد تفاريات 

عضوا موزعني بني سياسيني، خرباء، رجال أعمال، قضاة  475وتألفت هذه اجملموعة من 
 . 2وموظفني كبار يف اجلمارك

  

، أربعني 4335أشهر سنة  2د دراسة استمرت أكقر من أصدرت هذه اجملموعة وبع          
توصية تكمل اتفاقية فيينا، وتتسم هذه التوصيات باملرونة حبيث يرتك لكل دولة احلرية يف طريقة 

وسنة   4339التنفيذ وفقا لسيادهتا ونظمها ودساتريها ، مث متت مراجعة هذه التوصيات سنة 
أوضح املعايري اليت تقاس على أساسها التدابري  ، وأصدرت قرار جلنة املخدرات والذي7555

وجتدر اإلشارة إىل أن اجلزائر مل توقع على هذه التوصيات،  والدول املتعاونة من غري املتعاونة،
 .بل وال ح ى الدول العربية إال جملس دول التعاون اخللياي

                                                           
1
          جريمة غسل األموال في القانون األردني و االتفاقيات الدولية،  مجلة علوم الشريعة و القانون،  ،(عمر)صالح العكور: انظر - 

 .511، ص 5505، 0، العدد   39 المجلد                            
2
 .059المرجع السابق، ص  ،(نصر)شومان : انظر - 
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يف اتفاقية فيينا وقد جاءت اجملموعة لتؤكد من جديد على ضرورة تطبيق ما جاء            
 .ووضعها موضع التنفيذ من قبل كافة البلدان بالرغم من الصعوبات الفنية أو القانونية

أما خبصوص اخلطوات العملية املناهضة لتبييض األموال واليت أتت اها التوصيات فهي           
 :1تتلخص يف

حة جرمية تبييض األموال حيث  التأكيد على دور األنظمة القانونية الوطنية يف مكاف  -         
تعترب التوصيات الصادرة عن اللانة مبقابة املرجع الذي تعتمد عليه الدول يف مكافحة جرمية 
تبييض األموال، و تتيح التوصيات للدول األعضاء مرونة يف تطبيق التوصيات مبا يتوافق مع 

ذ ما يلزم  خصوصا ضمن ظروفها اخلاصة و قوانينها، و قد ألزمت اللانة كافة الدول باختا
اإلجراءات التشريعية بتارمي أنشطة غسيل األموال بالكيفية اليت جاءت اها اتفاقية فيينا و 

مهما كان مصدر هذه اجلرمية و يف ذلك توسيع لنطاق جرمية  2اعتبارها من اجلرائم اخلطرية
 .3تبييض األموال

اتفاقية فيينا من أجل متكني متابعة  ضرورة اختاذ اآلليات املناسبة واليت رصدهتا -         
األنشطة غري املشروعة لتاارة املخدرات وغسل عوائدها وبالتا ي متكني السلطات املختصة 

لديها من مصادرة املمتلكات املغسولة أو عائداهتا، أو تنفيذ اإلجراءات املؤقتة بشأهنا كالتاميد 
 . أو أي إجراء ضروري آخر خيص التحري

تأكيد على دور النظام املا ي يف مكافحة تبييض األموال هو أهم ما دعت إليه ال -          
اللانة إدراكا منها بدور املؤسسات املصرفية يف ارتكاب جرمية تبييض األموال، حيث ألزمت 

الدول األعضاء باإلضافة إىل حتسني النظام القانوين احمللي املرصد للمكافحة االمتناع عن 
 هولة اهلوية أو حسابات بأمساء ومهية للعملاء، ومن أجل ذلك يتعني أناالحتفاظ حبسابات جم
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يطلب من هذه املؤسسات مبوجب القوانني أو األنظمة أو باالتفاق بني السلطات الرقابية و  
املؤسسات املالية أو باتفاقات التنظيم الذايت بني املؤسسات، أن تتخذ اإلجراءات اللازمة 

اء كان شخص طبيعي أو معنوي عند فتح احلساب أو القيام للتحقق من هوية العميل سو 
باملعاملات بصفته الشخصية أو باستخدام وكيل أو عند استئاار صناديق األمانات أو تنفيذ 

 .معاملات مببالغ كبرية 

إلزام املؤسسات أيضا حبفظ السالات الضرورية و اليت تتعلق بكل عملية يقوم اها  -          
سنوات، فضلا عن االحتفاظ بسالات ختص  0انت أو دولية ملدة ال تقل عن العميل حملية ك

هوية العملاء مع تزويد السلطات املختصة اهذه املعلومات والسالات بأسرع وقت إذا اقتضى 
 .األمر خاصة عند احلاجة لتوفري الدليل يف الدعوى اجلنائية و التحقيقات اجلنائية

ؤسسات املالية أن تو ي عناية خاصة لكل العمليات املركبة تبعا لذلك يتعني على امل          
وغري العادية والكبرية وكل األمناط املشبوهة للعمليات التاارية اليت ال يكون هلا غرض اقتصادي 

، وهو ما يستلزم زيادة يف االجتهاد من املؤسسات املالية عن طريق 1واضح أو قانوين بني
تساعد يف اكتشاف السلوك املكون لعمليات تبييض األموال االسرتشاد مباموعة من املؤشرات 

 .وإبلاغ اجلهات املختصة

ركزت اللانة أيضا على أمهية تقييد السرية املطلقة للحسابات املصرفية ح ى ال يكون           
املبدأ عقبة يف مواجهة تبييض األموال، وبناءا على التوصيات املذكورة مينح اخليار للبنك بني 

حلساب يف العمليات املشبوهة ح ى ال تقار أية مسؤولية من جانبه، أو إعلام السلطات قفل ا
فلم يقتصر التزام هذه املؤسسات على االستاابة لطلبات السلطات . املختصة بشكوكه

املختصة بل يتعني عليها أن تبادر من جانبها بإبلاغ السلطات عن كل أمر مقري للشكوك 
موال ، ويف هذه احلالة يتم إعفاء البنك وموظفيه من أية حول وجود عمليات تبييض األ

عقدي، مهين أو : مسؤولية عن إفشاء السر املصريف  إذا مت حبسن نية بغض النظر عن مصدره
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قانوين مع إعطاء املصرف صلاحية جتميد احلسابات املشبوهة إىل غاية اختاذ السلطات 
ائدات اإلجرامية ح ى ال يفلت اجلناة من القضائية اإلجراءات اللازمة لوضع اليد على الع

 (.49_40_ 7التوصية رقم ) العقاب

وجدت فرقة العمل مقل هذه اإلجراءات ضرورية حيث مل تكن أمام مقل هذه           
املؤسسات يف السابق عند مواجهتها حلاالت التبييض إال رفض املساعدة وغلق احلساب، ألن 

من قوانني اخلصوصية كانت حتظر عليهم اإلبلاغ عن شكوكها  قوانني السرية املصرفية أو غريها
لدى السلطات، فتتسرب األموال غري املشروعة عرب القنوات املصرفية لعرب العامل وخترج يف 

 .1األخري نظيفة وبالتا ي وجب تعديل قوانني السرية املصرفية مبا يكفل املكافحة السليمة للارمية

ون الدو ي فقد ركزت اللانة عملها على ضرورة رفع مستوى أما عن تقوية التعا          
التعاون الدو ي بني خمتلف اهليئات و املؤسسات املالية و القائمني عليها ملنع تدفق األموال على 

اجلهاز املصريف و التصدي له، ويف هذا اخلصوص تلتزم الدول بتطوير تبادل املعلومات اليت 
ب واملتعلقة باملعاملات املشتبه فيها أو األشخاص تقدم بشكل طوعي أو بناءا على طل

والشركات املتورطة فيها الن تبييض األموال الناجتة عن جتارة املخدرات تستدعي تضافر اجلهود 
 .لصدها كوهنا من أخطر اجلرائم اليت تستدعي إجراءات وآليات خاصة للمكافحة

يض األموال يستدعي بالضرورة عقد إن تفعيل التعاون الدو ي يف جمال مكافحة تبي          
العديد من االتفاقيات القنائية أو املتعددة األطراف املبنية على مفاهيم مشرتكة، وأيضا تطبيق 

اليت حتث الدول على  90و  91االتفاقيات العاملية لغسل األموال هذا ما تضمنته التوصيات 
ويب ملصادرة العائدات النامجة عن تشايع املعاهدات الدولية مقل مشروع معاهدة اجمللس األور 

 .عمليات إجرامية
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يف األخري ميكن القول أن تقرير جلنة العمل املا ي وصف بأنه أقوى وأمشل تصريح           
دو ي عن تبييض األموال حيث جتاوزت التوصيات بصورة أساسية معاهدات األمم املتحدة 

ة عاملية اهدف إقناع البنوك بوجوب فخاطبت بذلك املؤسسات املالية بصفة خاصة، بشن محل
 .1تقيدها باألعراف العاملية وإال كانت عرضة لوضعها يف القائمة السوداء

إىل يومنا هذا عكفت اللانة على إصدار تقارير سنوية  4335حيث أنه ومنذ سنة           
إثر رئاسة يف باريس  7555مبدى التزام الدول اهذه التوصيات، وقد كان للتقرير الصادر سنة 

معيارا ميكن على أساسه حتديد مدى التزام  70الربتغال هلذه الفرقة صداه حيث انه تضمن 
الدول يف تنفيذ تدابري مكافحة تبييض األموال وحتديد الدول واملناطق غري املتعاونة وكان من 

 .2هذه املعايري املتعلقة بقوانني السرية املصرفية

علقة بوجود ثغرات يف النظم املالية وحتت عنوان وجود سرية مفرطة املت أجاء يف الفقرة           
خاصة باملؤسسات املالية، معيارين اعتربت الفرقة وجودمها دليلا على عدم تعاون الدولة اليت 

 : تتبناها يف جمال مكافحة تبيض األموال

اسطة السلطات أوهلما يتعلق بوجود قوانني السرية املصرفية ولكنها ال ترفع بو  -          
 .اإلدارية املختصة يف إطار التحقيقات اخلاصة بعمليات تبييض األموال

أما املعيار القاين فيتعلق بوجود القوانني ذاهتا عندما ال يكون باستطاعة السلطات  -          
 .القضائية رفعها يف اطار التحقيقات اجلنائية

ة لسرية املصارف ووقوفه عائقا يف مواجهة جرمية وبناء عليه فان تبين القوانني الصارم          
تبييض األموال مهما كان مصدرها يعرض الدول اليت تتبناها إىل الدخول يف قائمة الدول غري 
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هذا وما يلاحظ على عمل اللانة أهنا . املتعاونة يف املكافحة، وما يرتتب عليه من نتائج وآثار
دول غري املتعاونة واليت تكون مصارفها يف اكتسبت قوة ملزمة متكنها من الضغط على ال

استعداد للتعامل مع األموال غري النظيفة، و حرماهنا من بعض احلقوق و االمتيازات كصندوق 
النقد الدو ي و البنك الدو ي الذي يرفض منح القروض للدول غري املتعاونة، األمر الذي 

رف عليه من نشوء االلتزام الدو ي اكسب التوصيات املذكورة صفة اإللزام خبلاف ما هو متعا
 . الناتج أما عن توقيع اتفاقية أو االنضمام إليها

ولقد تأسس خلال السنوات العشر األخرية منظمات إقليمية أخرى ملكافحة تبييض           
األموال يف الدول املنطوية فيها، تنتهج إجراءات وسياسات شبيهة بتلك اليت تتخذها قايف 

 :ت تبييض األموال و أمههاملواجهة عمليا

   GAFICجمموعة العمل املا ي يف الكارييب

  GAP  احمليط اهلادي ملكافحة تبييض األموال _ جمموعة آسيا

  GABAOAجمموعة مواجهة تبييض األموال يف إفريقيا الشرقية و اجلنوبية 

   MONEYVAL   جلنة مونيفال جمللس أوروبا

   GAFISUD  يض األموال يف أمريكا اجلنوبيةجمموعة العمل املا ي ملكافحة تبي

  GIABAجمموعة العمل بني احلكومات ملكافحة تبييض األموال يف إفريقيا
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 و جمموعة العمل املا ي للشرق األوسط ومشال إفريقيا   EAGألوراسيا مكافحة غسيل األموال
 MENAFATF1. 

 

 الفقرة الثانية

 الدولية المنظمة و االتفاقيات ذات الصلةمعاهدة باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة 

 

أسفرت جهود األمم املتحدة  يف مكافحة جرمية تبييض األموال عن عقد سلسلة من           
االتفاقيات و املعاهدات بعد اتفاقية فيينا، كان أمهها على اإلطلاق اتفاقية بالريمو ملكافحة 

موال من املكافحة، واتفاقية مرييدا ملكافحة اجلرمية املنظمة اليت مل تستقين جرمية تبييض األ
الفساد اليت اعتربت الفساد مصدرا أساسيا من مصادر األموال غري املشروعة اليت يتم تبييضها 

 .يوميا ويف معظم الدول خاصة منها الدول النامية

، هي من أهم معاهدة باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية المنظمة: أوال          
يف بالريمو عاصمة جزيرة صقلية االيطالية يف  7555 -47-47املعاهدات عقدت بتاريخ 

دولة، و أصبحت هذه املعاهدة نافذة  405حضور األمني العام لألمم املتحدة و مندوبني من 
وكان مضمون االتفاقية هو توحيد السبل الدولية ملكافحة  .2دولة عليها 15قانونا بعد تصديق 

مة بعد أن استفحلت الظاهرة خصوصا بعد تطور نشاط اجملموعات اإلجرامية اجلرمية املنظ
وتوسع نشاطاهتا واعتمادها على التقنية اجلديدة ح ى ال يكون العامل ضحية لنااح هذا النمط 

 . 3اإلجرامي
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: مادة لتنظيم ملاحقة أربعة أنواع من اجلرائم املنظمة وهي  14تضمنت االتفاقية           
موعات اإلجرامية، الفساد، عرقلة سري العدالة و جرمية تبييض األموال، و ألن هذه جرائم اجمل

األخرية واحدة من أخطر هذه اجلرائم دعت االتفاقية الدول األعضاء بعد جترمي تبييض األموال 
إىل اختاذ تدابري ملكافحة تبييض عائدات اجلرائم غري املشروعة مهما كان مصدرها، وتتمقل هذه 

 :منها فيما يلي 2اءات حسب املادة اإلجر 

تلتزم الدول األعضاء بتارمي املشاركة يف التنظيمات اإلجرامية وتبييض األموال من           
خلال وضع وتطبيق إطار تشريعي جيرم كافة األموال املستمدة من كافة اجلرائم اخلطرية ويسمح 

 .بالوقاية والكشف والتحقيق واملتابعة

ل طرف أن ينشأ نظاما داخليا شاملا للرقابة واإلشراف على املؤسسات املالية يعمل ك         
من أجل ردع وكشف مجيع أشكال التبييض، ويشدد ذلك النظام على متطلبات حتديد هوية 

الزبون وحفظ السالات واإلبلاغ عن األموال املشبوهة وإزالة عقبة السر البنكي وبالتا ي عدم 
 .املصرفية إلعاقة تنفيذ بنود االتفاقية االحتااج بقوانني السرية

التعاون والتبادل للمعلومات على الصعيدين الوطين والدو ي بني هيئات إنفاذ القانون          
وسائر األجهزة الفاعلة يفرضها قانوهنا الداخلي وأن تنظر يف إنشاء خلية استخبارات مالية  

لة االشتباه يف وجود عمليات تبييض كمركز وطين جلمع وحتليل وتعميم املعلومات يف حا
 .األموال

تنظر الدول اإلطراف يف اختاذ تدابري ملتابعة ورصد حركة النقد والصكوك القابلة           
 .للتداول عرب حدودها مع ضمان عدم إعاقة حركة رأمسال املشروع بأية صورة من الصور

ولت االتفاقية أيضا إجراءات التسليم جتديد وضبط ومصادرة عائدات اجلرائم، كما تنا          
  1.والرقابة اإلدارية والتنظيمية وأيضا وسائل محاية الضحايا والوقاية من اجلرمية
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تعترب االتفاقية األداة الدولية األوىل يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة من طرف مكتب           
اد الوسائل الضرورية حملاربتها من خلال األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة، ودأبت على إجي

قواعد القانون الدو ي وتضمني آليات املواجهة يف صلب التشريعات الداخلية للدول األعضاء، 
وهذا ما يعكس استاابة هذه الدول  ملضمون االتفاقية اليت جاءت يف معظمها كما ينتقدها 

رمي األفعال والنشاطات والسلوكيات البعض تكرارا التفاقية فيينا خصوصا فيما يتعلق منها بتا
املؤدية أو اليت يرتتب عليها غسل للعوائد اإلجرامية وكذلك أحكام املصادرة والضبط وتقدمي 

وأيضا جاءت االتفاقية لتأكيد ضرورة التخفيف من موجب . 1املساعدات القانونية املتبادلة
ستكشاف املفروض عليها، السرية املطلقة لتمكني املؤسسات املالية من حتقيق واجب اال

باإلضافة إىل واجب احليطة واحلذر الذي تلتزم به البنوك مقل قاعدة اعرف عميلك وحفظ 
السالات العملاء وإنشاء وحدات االستخبارات املالية وهو ما تعتربه االتفاقية من مظاهر 

 . التعاون الدو ي 

 

فاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ، أما اتاتفاقية ميريدا لمكافحة الفساد: ثانيا          
فقد ظهرت بعد تزايد قلق اجملتمع الدو ي يف السنوات املاضية بشأن مشكلة الفساد الذي يهدد 

استقرار اجملتمعات وأمنها وقيمها وسلامة مؤسساهتا وتنال بشكل كبري من خطط التنمية 
 .االقتصادية وسيادة القانون فيها

 

 

 

                                                           
1
 .096المرجع السابق، ص  ،(دانا)حمة باقي عبد الباقي : انظر -  
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ق بذلت جهود عاملية لوضع آلية قانونية ملساعدة احلكومات على ويف هذا السيا          
، وأخريا توصلت البلدان إىل وضع إسرتاتياية دولية شاملة يف وثيقة عاملية 1حماربة الفساد

أطلقت عليها اسم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وقد شاركت يف مفاوضاهتا الطويلة 
 .2دولة  475حوا ي 

 44إىل  3) تح باب التوقيع على هذه االتفاقية أمام مجيع الدول يف الفرتة ما بني ف          
ديسمرب   3)يف مرييدا بدولة املكسيك، مث مبقر األمم املتحدة بنيويورك ح ى ( 7559ديسمرب

دولة من بينها أربع دول عربية هي  71صادقت عليها  7559، وح ى أكتوبر 3(7550عام 
 .4ردن ومصراجلزائر وجيبويت واأل

 

مادة و جاءت يف ديباجتها بأن الدول األطراف  24تتكون االتفاقية يف جمملها من           
مقتنعة بأن الفساد مل يعد شأنا حمليا بل ظاهرة عرب وطنية متس كل اجملتمعات و اقتصادياهتا، 

ة الفساد وأكدت االتفاقية صل .مما جيعل التعاون الدو ي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا
بأشكال اجلرمية املتعددة وخاصة جبرمية تبييض األموال، ويف هذا اإلطار عددت االتفاقية صور 

األفعال اليت تشكل تبييض األموال وطلبت من الدول األطراف جترميها مبقتضى تشريعاهتا 
                                                           

1
محاربة سرطان الفساد  من أولويات البنك ، ثم اتخذ الدعم الدولي ( جايمس ولفنسون) جعل رئيس البنك الدولي  0977في عام  -  

في العام نفسه و الذي دعي البلدان إلى (  00/090/ أ)لعامة لألمم المتحدة المرقم الواسع لمحاربة الفساد من خالل قرار من الجمعية ا
ي حظر رشوة الموظفين في إطار الصفقات المالية العالمية ،ثم أعطت الجمعية العامة تعليماتها إلى مركز األمم المتحدة لمحاربة الجرائم ف

عقد مركز األمم المتحدة لمحاربة الجرائم في فيينا  5550الخصوص ، و في آب  فيينا لتقديم المساعدة على تحديد معاهدة عالمية في هذا
استجابة للتعليمات أعاله اجتماعا ضم مجموعة من الخبراء الدوليين قاموا بوضع مجموعة من األحكام و المبادئ الضرورية لبناء 

كانون  50)د التابعة للجمعية العامة في فيينا في الفترة ما بين اللجنة المتخصصة بمحاربة الفسا التأمتمشروع اتفاقية من هذا القبيل ، ثم 
و بدأت العمل على مسودة االتفاقية ، ثم برز الموضوع مجددا في االجتماعات التحضيرية للمؤتمر العالمي (  5555شباط  5الثاني و 

ذي تم التعبير فيها عن  دعم واسع إليجاد إدارة ، و ال 5555للتمويل من أجل اإلنماء و الذي عقد في مونتيري بمكسيكو في آذار عام 
 .عالمية شاملة تحد من مشكلة الفساد

مارس لعام  –آذار  55-07) ، مونتيري المكسيك تقدم سير العمل في وضع معاهدة لألمم المتحدة حول محاربة الفساد: و رقة بعنوان 
   : و المتاح على العنوان االلكتروني التالي( 5555

)                                           http://www.un.org/arabic/conferences/ffd/mediainfo/presskit7.htm 
2
فحة الفساد بفيينا اختالفات حول كيفية استرداد أموال ، في الجولة الثانية لمفاوضات االتفاقية الدولية لمكا(مصطفى)عبد هللا : انظر -  

الفساد و رفع السرية المصرفية ، و تخوف من عدم تسليم المجرمين السياسيين، تقرير منشور على موقع األهرام للدراسات السياسية و 
 :  ن التالي على العنوا( 5555يوليو  59 \هـ  0251جمادى األولى  09االثنين )اإلستراتيجية ، مؤسسة األهرام ،القاهرة ، 

<http//www.ahram.org/archive/2002.htm>Last visited  (17.7.2004).                                               
                 

 
3

  /.../day/.../conven_rulesanticorruptionwww.un.org/ar....:النص الكامل لهذه االتفاقية متاح على العنوان التالي-
4
 .114الجريمة المنظمة اإلرهاب  و غسيل األموال، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،  ص  ،(احمد)محمود خليل : انظر - 

http://www.un.org/arabic/conferences/ffd/mediainfo/presskit7.htm
http://www.un.org/ar/.../anticorruptionday/.../conven_rules
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ريها من ، وأن تزود األمني العام لألمم املتحدة بنسخة من تلك التشريعات وكافة ما جي1الداخلية
ديسمرب سنويا كيوم دو ي ملكافحة  3و قد اختارت اجلمعية العامة يوم . تعديلات الحقة

 . الفساد من أجل ترسيخ الوعي عن مشكلة الفساد و عن دور االتفاقية يف مكافحته ومنعه

 

تناولت االتفاقية موضوع تبييض األموال وعلاقته بالفساد عن طريق جترمي عوائد هذه           
جلرمية ومنع استخدام املؤسسات املصرفية كقنوات للتبييض وملاحقة مرتكبيها وذلك من خلال ا

حاز وجتميد وإرجاع العائدات املتأتية منها وفقا ألحكام القانون، مع التأكيد على تقدمي 
 .2املساعدات القانونية املتبادلة والتعاون الدو ي ألغراض املصادرة

ضا على جمموعة من التدابري واألحكام واليت جاءت مطابقة متاما نصت االتفاقية أي          
مع ما جاءت به اتفاقية بالريمو السابقة الذكر من حيث ضرورة تصدي اجلهاز املصريف 

لعمليات التبييض عن طريق اآلليات املصرفية بغرض اختاذ املزيد من احليطة واحلذر بشأن 
تعلام املا ي كمركز لتحليل وتقييم دور البنوك يف عمليات حتويل األموال، وإنشاء خلايا االس

مكافحة تبييض األموال، وهذا ما يطرح مشكلة السرية املصرفية ومدى حتلل البنوك من هذا 
 االلتزام إذا تعلق األمر جبرمية تبييض األموال؟

حكام أثريت مسألة رفع السرية املصرفية يف هذه االتفاقية أيضا خاصة فيما يتعلق بأ          
التاميد واملصادرة والتعاون الدو ي وتقدمي املساعدات القانونية املتبادلة، حيث خلص أعضاء 
 االتفاقية وبعد فرتة من التفاوض والقلق أن السرية املصرفية من العقبات اليت قد تعرتي سبيل 

لذلك  جناح تنفيذ أحكامها، خاصة يف الدول اليت تعتمد نظام السرية يف اخلدمات املصرفية،
دعت الدول األعضاء إىل رفع السرية املصرفية إذا تعلق األمر بالتبادل الدو ي للمعلومات 

                                                           
1
 .من ذات االتفاقية 51و   02المادة : أنظر  

2
    أحكام الدعوى الجنائية في جرائم غسل األموال، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة،  ،(سامح)عيل محمدي إسما: انظر - 

 .200، ص 5500                                
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، 2وأيضا تضمني التعاون الداخلي يف الدولة خاصة بني السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق1
 .واملتابعة نفسها إذا تعلق األمر مبلاحقة عائدات اجلرائم املتأتية من جرائم الفساد

و إن كانت األحكام السابقة جاءت فضفاضة وحتتمل تفسريات خمتلفة إال أن املادة           
جاءت دقيقة لتلزم الدول األطراف أن تكفل يف حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية يف  15

أفعال جمرمة وفق هلذه االتفاقية، وجود آليات مناسبة يف نظامها الداخلي لتذليل العقبات اليت 
 .أ عن تطبيق السرية املصرفيةقد تنش

 

إن مواجهة الفساد تستدعي بالضرورة مواجهة جرمية تبييض األموال الرتباطهما           
الوثيق بعضها البعض، حيث تظهر حاجة مرتكيب الفساد يف إخفاء عوائد هذه اجلرمية عرب 

الدو ي قضايا الفساد العامل، وهو ما تكاد تطالعنا به الصحف اليومية وكان أبرزها على الصعيد 
املتعلقة بربنامج النفط مقابل الغذاء واليت تورط فيها مسئولون يف أجهزة منظمة األمم املتحدة 
وح ى الكقري من قضايا الفساد داخل الدول واليت يتورط فيها على األغلب طبقة السياسيني 

اليت تتوىل مراقبة الفساد  وهو ما استدعى إنشاء منظمة الشفافية العاملية. وذوي الياقات البيضاء
يف الدول على حسب االتفاقية  السابقة مقرها بربلني، وقد أكدت هوغيت البيل رئيسة 

، أكدت أن مجيع 7549دولة لسنة  422املنظمة وبعد إصدار مؤشر مدركات الفساد لـ
 .الدول ما زالت تواجه هتديد بالفساد على مجيع املستويات احلكومية

 

 

                                                           
-
1
ول كل دولة طرف من هذه االتفاقية تخ 00و ألغراض هذه المادة و المادة "من االتفاقية على انه  10من المادة  4نصت الفقرة   

محاكمها أو سلطاتها المختصة األخرى أن تأمر بإتاحة السجالت المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها، و ال يجوز للدولة الطرف 
 "أن ترفض االمتثال ألحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية 

2
دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون أن تتخذ كل " من االتفاقية على  19من المادة  0تنص الفقرة -  

بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق و المالحقة و كيانات القطاع الخاص، خصوصا المؤسسات المالية فيما يتصل باألمور المتعلقة 
 "بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه االتفاقية
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لم أن مؤشر مدركات الفساد هو حتذير من أن إساءة استعمال السلطة مع الع           
 1.والرشوة والتعاملات السرية مبقابة مشكلات مستمرة يف ختريب اجملتمعات يف ش ى أحناء العامل

 

 الفرع الثـاني

 االتفاقيات اإلقليمية لمكافحة تبييض األموال

 

قليمية ملكافحة تبييض األموال باملوازاة مع مت التوقيع  على العديد من االتفاقيات اإل         
اجلهود العاملية يف كل من أمريكا وبعض دول االحتاد األورويب وح ى الدول العربية اليت تنبهت 

مؤخرا للظاهرة، وهو ما يعكس بالضرورة منهج الدول املقارنة يف التصدي للارمية وعلى 
 السياسي، وقد اختلفت هذه اجلهود تداعياهتا على املستوى االقتصادي واالجتماعي وح ى

واتسع مداها ودورها وفعاليتها من منطقة إىل أخرى، ومن هذه اجلهود ذكرنا اجلهود األمريكية 
 (.الفقرة القانية)واجلهود العربية ( الفقرة األوىل)واألوروبية 

 

 الفقرة األولى

 الجهود األمريكية و األوروبية لمكافحة جريمة تبييض األموال

 

تبنت الواليات املتحدة األمريكية باعتبارها دولة رائدة يف جمال مكافحة اجلرمية           
الرتباطها الوثيق باإلرهاب، تبنت جمموعة من اجلهود كان الغرض منها حث الدول على جترمي 

                                                           
1
، متاح على الموقع التالي 5501ساد في العالم في عام الف: مؤشر مدركات الفساد - 

http://www.transparency.org/news/pressrelease/Corruption_around_the_world_2013_arabic 
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الظاهرة أو ال مث البحث عن اآلليات الفعالة للقضاء على اجلرمية ومنع استخدام اجلهاز املصريف 
رتكاب اجلرمية، مع التأكيد على عدم االحتااج بالسر املصريف يف مواجهة جرمية تبييض ال

 .األموال

أما دول االحتاد األورويب فقد استاابت يف الغالب إىل دعاة املكافحة بعقد الكقري           
حتاد من االتفاقيات اليت تسعى يف جمملها إىل تبين نظم للمكافحة بني الدول األعضاء يف اال

 . وتفعيل التبادل التلقائي للمعلومات برفع السرية املصرفية كلما اقتضت الضرورة

، أما اجلهود األمريكية الجهود االمريكية لمكافحة جريمة تبييض األموال: أوال          
اتفاقية جلنة البورصة األمريكية  منها للمكافحة فقد تكللت بإبرام عدة اتفاقيات يف هذا الشأن

، مت التوقيع على هذه االتفاقية بني جلنة األوراق والبورصة 4327حلكومة السويسرية عام مع ا
األمريكية واحلكومة السويسرية، وقد أعطى مبوجبها للانة األمريكية حق طلب معلومات من 

املؤسسات املالية السويسرية بعد موافقة جلنة سويسرية ثلاثية بشرط تقدمي أدلة كافية على 
 .  املشروع الذي يعترب جرمية وفقا للقانون السويسريالسلوك غري

وقد كانت هذه االتفاقية اخلطوة األوىل اليت سعت فيها أمريكا إىل رفع السرية املصرفية           
للكشف عن بعض القضايا العالقة لتقفي مصدر عائداهتا واملرة األوىل اليت تتخلى فيها سويسرا 

 .ي طاملا تبنته ودافعت عنهعن العرف املصريف املقدس الذ

واليت  4321تلتها فيما بعد اتفاقية الواليات املتحدة األمريكية وجزر الكامين عام           
جرى التوقيع عليها بني الواليات املتحدة األمريكية وجزر الكامين كأحد امللا ذات اآلمنة اليت 

لتقوم حكومة الكامين مبوجبها بإرسال يلاا إليها غاسلو األموال، مبعاونة السلطات الربيطانية 
املعلومات املالية املتعلقة بقضايا املخدرات ضمن أسبوعني من تلقيها طلبا بذلك من سلطات 

وتقدر الواليات املتحدة األمريكية األموال املبيضة يف جزر الكامين )الواليات املتحدة األمريكية
 (.ليار دوالر سنويام 95إىل  75ومنطقة بلدان البحر الكارييب حبوا ي 



 

266 

فرع الكامين، الذي اهتم " نوفا سكوتيا"وقد طبقت الواليات املتحدة ذلك على بنك           
بعلاقته بعمليات هتريب اهلريوين، حيث طالبت احملاكم األمريكية بتسليم املستندات من البنك 

 1.ألف دوالر 70وفرضت عليه غرامة يومية قدرها 

أما خبصوص دور اجمللس د األوروبية لمكافحة جريمة تبييض األموال، الجهو : ثانيا          
ويقع مقرها مبدينة سرتاسبورغ بفرنسا، فله دور   4310األورويب يف املكافحة والذي تأسس عام 

كبري يف مكافحة اجلرمية بصفة عامة وجرمية تبييض األموال بصفة خاصة، فقد اعتمد يف 
وال على جانبني أحدمها وقائي واآلخر ردعي، وذلك من سياسته ملكافحة جرمية تبييض األم

خلال تدعيم اجلانب الوقائي للمؤسسات املالية وتدعيم الشفافية املصرفية ما بني الدول 
األعضاء لتسهيل تبادل املعلومات وبالتا ي السرعة يف القبض على اجملرمني خاصة بعد توحد 

احلرة، وتعزيز النظم العقابية الوطنية استنادا للنظم  الدول األوروبية وإلغاء احلدود و فتح التاارة
الدولية وما أسفرت عليه املبادرات الدولية الداعمة للمكافحة وتوحيد إجراءات املواجهة ودعم 

 .2عمل الشرطة اجلنائية الدولية

وسعيا من اجمللس للمسامهة يف إرساء قواعد دولية للتصدي جلرمية تبييض األموال            
التا ي حرمان اجملرم من منافع اجلرمية، مت تشكيل جلنة من اخلرباء وعلماء اجلرمية املنظمة  وب

تعد األكقر تقدما  4335أسفرت عن عقد اتفاقية دولية تسمى باتفاقية سرتاسبورغ لعام 
وكان  4339، وقد بدأ العمل اها يف سبتمرب سنة 4322ومشولية بعد اتفاقية فيينا لسنة 

الستقصاء عن متحصلات اجلرمية  وضبطها ومصادرهتا بعد البحث والتحري عن اهلدف منها ا
 .3األموال املغسولة

 

                                                           
1
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 MANI )M  ( , L’union européenne dans la lutte contre le blanchiment d’argent, paris ; éd                 
                   L’armattan , 2003 ; p 80-99. 
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ألزمت االتفاقية الدول األعضاء بتارمي تبييض األموال مهما كان مصدره ويف ذلك           
توسع يف حمل اجلرمية حيث امتد التارمي ليشمل أية متحصلات  متأتية من جرمية جسيمة تدر 

احا تستدعي غسلها إلخفاء مصدرها غري املشروع، مع ضرورة تبين نظم وطنية هلذا الغرض،  أرب
 .والتعريف بالزبائن الذين يدخلون يف عمليات مصرفية تزيد عن حد معني

كما حتث االتفاقية الدول األعضاء على ضرورة  تبادل املعلومات فيما بينها ملعرفة             
ة من اجلرائم وكذلك التعاون القضائي الدو ي مللاحقة اجملرمني خط سري األموال املتحصل

وتسليمهم، ويف هذا اإلطار مت إنشاء هيئة األيروبول على مستوى االحتاد األورويب وذلك اهدف 
حتسني فاعلية التعاون الدو ي بني اجلهات املعنية فيما يتعلق مبكافحة األشكال اخلطرية لإلجرام 

 .املنظم

 

الت اجلهود األوروبية ملكافحة جرمية تبييض األموال بصدور أيضا االتفاقية األوروبية تو           
واليت ألزمت الدول األعضاء بتارمي عائدات  4339_414اخلاصة بتبييض األموال رقم 

اجلرمية مهما كان مصدرها، ومل ختتلف األحكام الواردة يف هذه االتفاقية عن تلك املذكورة 
علق بأهنا فتحت جمال التوقيع للدول غري األعضاء يف االتفاقية  من جهة ، سابقا إال فيما يت

ونصها على العقوبات اليت توقع عل مرتكب جرمية تبييض األموال من جهة ثانية وتوسيعها 
 .1لنطاق اجلرمية األصلية من جهة ثالقة

هلا االحتاد األورويب يف و يف احلقيقة تعد هذه االتفاقية من أهم اجلهود الدولية اليت بذ          
جمال مكافحة غسيل األموال، حيث توالت التشريعات الوطنية األوروبية يف الصدور لتارمي 

 .2الظاهرة و اختاذ السبل الكفيلة ملواجهتها
                                                           

1
 زائري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة باتنة، جريمة تبييض األموال في التشريع الج ،(بدر الدين)خالف : انظر - 

 .500، ص 5500/ 5505                    
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  : انظر -
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268 

 الفقرة الثانية

 االتفاقيات العربية في مجال مكافحة تبييض األموال

 

ة وخماطرها ح ى وإن تنبه إليها مؤخرا، خاصة مل يكن اجملتمع العريب مبنأى عن اجلرمي         
بعد أن أصبحت األسواق العربية تضاهي األسواق العاملية ملا توفره لزبائنها من امتيازات التاارة 

احلرة و التعامل بالعملة الصعبة واجتاه معظمها لتبين السرية املصرفية يف نظامها البنكي سعيا 
 . إنعاش اقتصادهامنها جللب رؤوس األموال األجنبية و 

لكن هذا املنحى للدول العربية جعلها وكرا للارمية واجملرمني يف غياب املنظومة           
التشريعية اليت تكفل املواجهة، مناجل كل ذلك توالت اجلهود العربية للقضاء على جرمية تبييض 

لياي وجملس اخلارجية األموال والقبض على مرتكبيها مبعية اجلامعة العربية وجملس التعاون اخل
العرب وهيئات أخرى ودعم اجلهود الدولية األخرى باملصادقة على مجيع االتفاقيات والتوصيات 

  1.الصادرة عن اهليئات املختصة

،كللت 8811االتفاقية الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب عام : أوال          
  7إصدار هذه االتفاقية ومت التوقيع عليها يف اجلهود العربية ملكافحة جرمية تبييض األموال ب

كانون األول، وتعرف باإلسرتاتياية العربية ملكافحة االستعمال غري املشروع للمخدرات 
 2. 9/9/4339واملؤثرات العقلية، ولقد دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 
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ة تبييض األموال ألقت هذه االتفاقية املزيد من الضوء على العلاقة الوطيدة بني جرمي          
وجرمية املخدرات كأحد اخطر صور اجلرمية املنظمة آنذاك، مقتفية يف ذلك أثر اتفاقية فيينا  

واألحكام والتوصيات اليت دعت إليها بغرض إحكام السيطرة على اجلرمية واجملرمني، وإن كانت 
تلك اجلرمية  مل تنصب بشكل أساسي على إشكالية غسل األموال إال أهنا تطرقت إىل عائدات

 .والتعامل معها ملاحقة  وحتفظا  ومصادرة 

  

 4329يف سنة  ،القانون العربي النمودجي الموحد لمكافحة المخدرات: ثانيا          
الذي تضمنت و اعتمد جملس وزراء الداخلية العرب القانون العريب النموذجي املوحد للمخدرات 

ل املتأتية من االجتار غري املشروع باملخدرات، بعض مواده نصوصا خاصة مبكافحة غسل األموا
اعتمد اجمللس االتفاقية العربية ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات  4331ويف عام 

 . 95/9/4339واملؤثرات العقلية، واليت دخلت حيز النفاذ بتاريخ 

ت املتأتية من جرائم وقد تضمنت املادة اخلامسة من االتفاقية نصوصاً خاصة باإليرادا          
املخدرات، والتدابري اللازمة للتحفظ عليها ومصادرهتا باإلضافة إ ي تعزيز فعالية التعاون العريب 

 1.واإلقليمي والدو ي يف اجملال القضائي واإلجرائي وتبادل املعلومات املتعلقة اهذا الشأن

 

ا جملسا وزراء الداخلية والعدل ، اعتمدهاالتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب: ثالثا          
، حيث تضمنت املادة 2/0/4333، واليت دخلت حيز النفاذ بتاريخ 4332 العرب سنة

التاسعة من هذه االتفاقية نصوصا تتعلق بتسليم العائدات املتحصلة من اجلرمية اإلرهابية، ولقد 
 الدول املتعاقدة بضبط أشارت املادة انه إذا تقرر تسليم الشخص املطلوب تسليمه تلتزم أي من 

 

                                                           
1
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وتسليم  األشياء والعائدات املتحصلة من اجلرمية اإلرهابية أو املتعلقة اها للدولة الطالبة سواء 
 .وجدت يف حيازة الشخص املطلوب تسليمها أو لدى الغري

تولت جلنة متخصصة من اجمللسني تعديل هذه االتفاقية حبيث جترم  7559يف عام           
األموال أيا كان نوعها لتمويل اجلرائم اإلرهابية، كما أوىل جملس وزراء الداخلية  تقدمي أو مجع

العرب عناية كبرية ملوضوع آخر يتعلق بغسل األموال هو موضوع الفساد، فقد أقر اجمللس يف 
االتفاقية العربية ملكافحة الفساد اليت مت إعدادها باالشرتاك مع جملس وزراء  7550مطلع عام 

على استكمال مشروع القانون العريب النموذجي ملكافحة  7559عرب، ووافق يف سنة العدل ال
الفساد، من قبل جلنة مشرتكة من اجمللسني حبيث يشمل كافة اجلوانب املنصوص عليها يف 

مدونة عربية  7551وكان اجمللس قد اعتمد يف عام . 1اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
ك املوظفني العموميني مت تعميمها على الدول األعضاء للاستفادة منها، اسرتشادية لقواعد سلو 

القانون العريب النموذجي  7559وقبلها كان اجمللس قد اعتمد يف اجملال التشريعي عام 
االسرتشادي ملكافحة غسل األموال اهدف توفري منوذج قانوين اسرتشادي تستهدي به الدول 

 .األموال أو تعديل التشريعات النافذة العربية لوضع تشريعات مكافحة غسل

 

والواقع أن اخلطوات خلال عقد التسعينات من القرن املاضي على صعيد مكافحة           
تبييض األموال كانت حمدودة لعدم سن تشريعات جترم عمليات التبييض باستقناء بعض الدول، 

ملكافحة هذه اآلفة، غري أن إضافة إىل ضعف أو غياب يف كقري من األحيان التعاون الدو ي 
واليت شكلت صدمة للواليات املتحدة  7554أحداث احلادي عشر من سبتمرب عام 

األمريكية وللعامل ككل، لفتت انتباه العامل إىل ربط اإلرهاب جبرمية تبييض األموال ذلك أن 
 منفذي اهلاوم قد استخدموا املصارف األمريكية واألوروبية لتمويل عملياهتم، 

                                                           
1
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احت إدارة واشنطن بعدها تضغط على حكومات العامل بسن تشريعات ملكافحة تبييض ور  
األموال وجتميد وحاز أموال املنظمات اليت تصنفها الواليات املتحدة األمريكية يف خانة 

 .اإلرهاب

أدت إىل تركيز دور اجملتمع الدو ي على  7554إن هامات احلادي من سبتمرب           
رهاب جمددا، وعلى حنو أكقر تشددا حيث انه يف غضون أسابيع قليلة أقر مكافحة قضية اإل

وغريها من ( 7554/ 4929)و ( 7554/ 4929)جملس األمن الدو ي وباإلمجاع القرارين 
اجلهود الدولية اليت بذلت حتت غطاء األمم املتحدة لتؤكد مجيعها على عمق االلتزام املشرتك 

 .عالة متواصلة ومتعددة األطرافملواجهة مشكلة اإلرهاب مواجهة ف

وبعدها بسنوات أقرت معظم دول العامل قوانني خاصة ملكافحة تبييض األموال وذلك           
التوصية ) الداعية إىل جترمي تبييض األموال واملخدرات  GAFIبناءا على توصيات اجلايف

اليت بات يشغلها مواجهة وباملوازاة مع ذلك صدرت العديد من املؤمترات بني الدول ( الرابعة
اجلرمية وأصدرت أيضا العديد من اللاان تصورها للسبل الكفيلة برصد اجلرمية ومنع استخدام 

 .النظام املصريف يف تبييض األموال

 

 المطلب الثاني

 المبادئ و المؤتمرات الدولية لمكافحة الجريمة

 

خلرباء والقانونيني والعديد من لقد شكلت ظاهرة تبييض األموال وال تزال اهتمام ا          
املهتمني مبواجهة آثار اجلرمية والتصدي لعصابات اجلرمية املنظمة، وهلذا دأبت العديد من الدول 
واللاان بالتنسيق مع اهليئات املختصة إىل عقد العديد من املؤمترات أسفرت عن إصدار العديد 

واملؤمترات الدولية ( الفرع األول)لدولية من التوصيات واملبادئ منها ما تضمنته أعمال اللاان ا
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باإلضافة إىل دور بعض اهليئات اخلاصة اليت عملت باملوازاة مع اجلهود الدولية للقضاء على 
 (.الفرع القاين)اجلرمية 

 

 الفرع األول

 أعمـال الـلجـان الدولـيـة

 

ف واملؤسسات إن جهود مكافحة جرمية تبييض األموال قد تصطدم بتااهل املصار           
املالية مصدر األموال املودعة سواء األموال املتأتية من جتارة املخدرات أو جرائم أخرى أفرزهتا 

أمناط احلياة احلديقة، هلذا أوصت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بضرورة وضع معايري للمساعدة 
 .ميةالدولية فيما يتعلق بالسرية املصرفية وإمكانية رفعها يف مواجهة اجلر 

 

وقد كان ألعمال اللاان دور مميز يف وضع أسس الرقابة املصرفية على أعمال البنوك           
وممارسة اإلشراف عليها ملنع استخدامها يف تبييض األموال ولعل أمهها جلنة بازل وجمموعة 

 باإلضافة إىل جمموع اإلجراءات اليت قامت اها املنظمات األخرى( الفقرة األوىل)امجونت 
 (.الفقرة القانية)واإلعلانات اليت أسفرت عنها 
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 الفقرة األولى

 لجنة بازل و مجموعة اجمونت

 

برزت توصيات كل من جلنة بازل وجمموعة امجونت على الصعيد الدو ي حبيث كان           
هلا الصدى على القطاع املا ي، حيث حاولت التشريعات الوطنية واثر اإلصلاحات املصرفية 

ل قواعد الرقابة الداخلية و اخلارجية  للبنوك واملؤسسات املالية مبا يتلاءم وضرورات احليطة تفعي
 .  واحلذر للكشف عن اجلرمية واجملرمني

دور كبري يف وضع  BASLE، قد كان للانة الرقابة املصرفية بازل لجنة بازل: أوال          
: تضم جلنة بازل ممقلني عن بلدان، وأسس للعمل املصريف تتوافق ومستادات عوملة اجلرمية

بلايكا،الواليات املتحدة األمريكية، فرنسا، أملانيا،بريطانيا، السويد، لوكسمبورغ و كندا، وهي 
تقوم بدور مهم يف السعي لتعزيز سلامة األنشطة املصرفية ومنع استخدام العمليات املصرفية 

، وخصوصا املتعلق (اجلايف)أو ( فاتفال)لغايات تبييض األموال، وتشاع على تطبيق توصيات 
 .1منها بالقطاع املصريف

، أصدرت اللانة بيانا حول منع استخدام النظام املصريف 4322ويف سبتمرب عام           
لغرض تبييض األموال وحدد هذا البيان بعض املبادئ املهنية للمصارف واملؤسسات املالية اليت 

على وضع وإتباع أنشطة غري مشروعة أو النظام املصريف حتت إدارة هذه املصارف واملؤسسات 
يف إيداع األموال املتولدة عن أنشطة غري مشروعة أو حتويلها أو إخفائها، ويتم ذلك من خلال 

إتباع إجراءات فعالة للتعرف على العملاء، وااللتزام باملعايري الرقابية واملوضوعية والتعاون مع 
 .2اجلهات املعنية حبفظ القانون
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قامت اللانة بإصدار إرشادات أخرى مرتبطة مبكافحة تبييض  4335يف عام           
األموال، أمهها إزالة القيود اخلاصة بسرية احلسابات لتمكني جهات الرقابة من تبادل املعلومات 

املبادئ  4332مث أصدرت اللانة يف عام . حول احلسابات املشبوهة وفق ضوابط حمددة
ة املصرفية الفعالة اليت بات التقيد اها ركنا رئيسيا يف أعمال إدارات الرقابة األساسية للرقاب

بإصدار منهاية موحدة  4333املصرفية يف خمتلف دول العامل، وتعززت هذه املبادئ يف عام 
 . 1لتقييم االلتزام اهذه املبادئ و قياس فعالية أنظمة الرقابة املصرفية

ملرتبطة مبحاربة عمليات تبييض األموال، املبدأ اخلامس عشر ومن أهم هذه املبادئ ا          
الذي أشار على مراقيب املصارف أن يتأكدوا من أن لدى املصارف اخلاضعة إلشرافهم 

( اعرف عميلك ) السياسات واألساليب واإلجراءات الفعالة، مبا يف ذلك قواعد صارمة 
 .الية يف القطاع املا ي واملصريفبالشكل الذي يعزز املعايري املهنية واألخلاقية الع

 

ورقة هامة حول املبادئ األساسية للتعرف  7554أصدرت جلنة بازل يف أكتوبر عام           
على العملاء جاءت تتوجيا للاهود و األوراق اليت صدرت من قبل اللانة يف هذا املوضوع، 

عرف على العملاء، كركن وقد بينت هذه الورقة أمهية وجود إجراءات ومعايري دقيقة يف الت
رئيسي من شأنه تعزيز مصداقية وسلامة النظام املصريف مع منع استخدامه كقناة ألغراض غري 

 .مشروعة كتبييض األموال

ورقة حول  4332واجلدير بالذكر أن جلنة بازل كانت قد أصدرت أيضا يف عام           
ملصرفية، بينت فيها أمهية إجراءات الرقابة اإلطار العام ألنظمة الرقابة الداخلية يف املؤسسات ا

 . الداخلية السليمة يف محاية املصرف من املخالفات واجلرائم املالية 

                                                           
1
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بعد مشاورات واتصاالت جرت يف 1 4330، أنشئت عام مجموعة اجمونت: ثانيا          
ا ي، وهي اجتماعات عقدهتا جمموعة العمل املا ي الغايف بني ممقلي وحدات االستخبارات امل

كانت من بينها دولة   7557دولة ح ى سنة  23تضم وحدات مكافحة تبييض األموال من 
 . 7559عربية واحدة هي دولة اإلمارات العربية املتحدة قبل انضمام لبنان إليها سنة 

من املهمات األساسية جملموعة امجونت هي البحث عن الوسائل اليت تعزز التعاون           
علومات بني الوحدات الوطنية ملكافحة غسل األموال وحدات املعلومات املالية على وتبادل امل

مستوى العامل، بغية تطوير القدرات الفنية واملؤسسة هلذه الوحدات يف مكافحة عمليات تبييض 
 : األموال وميكن يف هذا الصدد حصر اجنازاهتا يف ثلاث أنواع

 . لوحدات الوطنية عرب شبكة االنرتنتإنشاء آلية خاصة لتبادل املعلومات بني ا-

 . تقدمي الدعم الفين واملؤسسايت والتنظيمي للوحدات الوطنية -

إصدار مبادئ متعلقة بشروط تبادل املعلومات بشأن عائدات يشتبه أهنا على صلة بنشاط  -
 .إجرامي

يع عكفت اجملموعة على توس 7554سبتمرب  44وجتدر اإلشارة أنه بعد أحداث           
االهتمام بتتبع عائدات اجلرائم اإلرهابية ومجع املعلومات حوهلا ووضعها حتت تصرف الواليات 
املتحدة األمريكية، لتتسع قائمة املبادئ ثلاث عشر إىل أكقر من ذلك أمهها العمل على إزالة 

جيب  العوائق اليت تعرتض سبيل تبادل املعلومات واعتبار اإلرهاب أحد األنشطة املشبوهة اليت
اإلبلاغ عنها، كذلك املباشرة بوضع دراسات مشرتكة حول األدوات املالية اليت تسهل التبييض 

وخصوصا تلك اليت تؤثر على مكافحة متويل اإلرهاب كاحلوالة وغريها وزيادة حتسني عمل 
 . الوحدات املالية على التحليل و املتابعة

 
                                                           

1
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 الفقرة الثانية

 أعمال اللجان الدولية األخرى

 

يف  IXTAPAإعالن أول إعلان ميكن ذكره يف هذا املقام وغريه كقري هو           
، صدر هذا اإلعلان عن منظمة الدول األمريكية اليت انعقدت يف 4335املكسيك عام 

املكسيك، وقد أكد يف الفقرة السادسة منه على احلاجة لتشريع جيرم األنشطة املتعلقة بتبييض 
ار غري املشروع باملخدرات، وجيعل باإلمكان حتديدها  و اقتفاء أثرها و األموال الناجتة عن االجت

حازها و مصادرهتا و تشايع اهليئات املصرفية على التعاون مع اهليئات املعنية يف حتقيق هذا 
 .الغرض

 

 الصادرة يف  LOSCOالمنظمة الدولية لهيئات األوراق الماليةمث إجراءات           
املتضمنة جمموعة من اإلجراءات ملكافحة تبييض األموال  4337ام تشرين األول من الع

تتطلب هذه . وجتنب استخدام أنشطة الوساطة يف األوراق املالية ألغراض غري مشروعة
 1:اإلجراءات من هيئات األوراق املالية النظر يف األمور التالية

ملؤسسات اخلاضعة أسلوب مجع املعلومات وتسايلها عن العملاء من قبل ا -          
إلشرافها لغايات تعزيز إمكانياهتا للكشف عن أسلوب ومتطلبات حفظ السالات لدى هذه 

 .املؤسسات وتطوير إجراءات التعامل باألوراق املالية

أسلوب أو نظام اإلقرار أي اإلبلاغ عن املعاملات املخالفة بالتنسيق مع اجلهات  -          
 .حة تبييض األموال أو اهليئات املسؤولة عن مكاف

                                                           
1
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أسلوب حفظ السالات لدى هذه املؤسسات لغاية تطوير إجراءات التعامل -          
 .باألوراق املالية

باإلضافة إىل التأكد من كفاءة اإلجراءات املتخذة الكفيلة مبنع املخالفني واجملرمني  -          
لتنسيق مع اهليئات األجنبية املاثلة من التعامل باألوراق املالية والكشف عن هذه العمليات با

لغايات تبادل املعلومات وكفاءة األدوات املتاحة للتأكد من إتباع شركات الوساطة واملؤسسات 
 .املالية لإلجراءات الكفيلة بالكشف عن اجلرمية

أصدرت املنظمة جمموعة من املبادئ واملعايري األساسية املرتبطة مبكافحة جرمية تبييض           
، واستهدفت هذه املبادئ االرتقاء مبصداقية 7557ومت تعديلها سنة  4332األموال سنة 

وكفاءة أسواق األوراق املالية وسلامة مداولتها وكان أمهها على اإلطلاق ضرورة وجود نظام 
 .تشريعي شامل على مستوى هيئات اإلشراف و الرقابة بقصد حماربة األنشطة غري املشروعة

 

فهي تضاهي يف أمهيتها اإلجراءات  (FOPAC)توجيهات إدارة فوباك عن  أما          
دراسة  4339الصادرة عن املنظمات األخرى وهي تابعة لألنرتبول الدو ي، وقد أصدرت عام 

عن تبييض األموال، شددت على ضرورة ملاحقة األموال املشبوهة يف الدول األوروبية، مث 
أوضحت مبوجبها أن اهلدف من نشرة  7555عام  أصدرت نشرة أخرى يف تشرين األول من

فوباك هو تزويد أجهزة الشرطة واهليئات املهنية األخرى املعنية مبكافحة تبييض األموال 
باملعلومات اهلامة على الصعيد الدو ي، مقل قضايا جديدة مقرية للاهتمام تتعلق بتبييض 

تعلقة بذات اجلرمية، وآلياته وخططه، األموال، والتطورات والتغريات واالجتاهات واألمناط امل
وخربات التحقيق اليت ميكن أن تستفيد منها األجهزة املختصة يف هذا اجملال، ونشاطات إدارة 

فوباك ملكافحة جرائم تبييض األموال، والربامج اخلاصة اليت وضعتها الدول أو املنظمات الدولية 
لنواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمكافحة، واآلثار املستقبلية هلذه اجلرمية على ا

 .واإلشارة إىل القوانني اجلديدة واألجهزة املستحدثة ملكافحة تبييض األموال يف دول العامل
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 إعرف عميلكعلى أمهية تطبيق مبدأ  7555ركزت إدارة فوباك يف نشرهتا لعام          
(K .Y.C)1لية ضحية الزبائن الذين ، كأحد أهم الوسائل لتانب وقوع املؤسسات املا

يستخدمون مواردها ألغراض غري مشروعة، ويسمح هذا املبدأ بتحصيل معرفة كاملة عن 
الصفقات اليت يربمها زبائن املؤسسة املالية، ومجع معلومات وافية عن كل زبون، مما يتيح كشف 

روفة أي احلام أي صفقة مريبة أو نشاط مشبوه يقوم به الزبون عندما يتااوز حام جتارته املع
 .الطبيعي املتوقع حدوثه

من خلال تزويد املؤسسات املالية  اعرف زبونكحددت هذه اإلدارة أمهية مبدأ           
السعي إىل معرفة اهلوية احلقيقية جلميع الزبائن، واحلرص على حتديد ملكية : باملعلومات التالية

فعني من التسهيلات املالية، احلصول على مجيع احلسابات، احلرص على معرفة هوية الزبائن املنت
معلومات وافية عن هوية الزبائن اجلدد، احلصول على معلومات وافية عن الزبائن الساعني إىل 
إبرام صفقات كبرية وتسايل الصفقات والنشاطات غري املتناسبة مع جتارة ونشاطات الزبون 

 .املعروفة

ىل إعداد تقارير عن التصرفات مجيع املؤسسات املالية إ FOPACدعت          
والصفقات املشبوهة وتوجيهها إىل األجهزة املختصة، مع الرتكيز على املعلومات املتعلقة بتقدمي 
الزبون معلومات ناقصة أو كاذبة أو مشبوهة، وإيداع الزبون مبالغ نقدية ال تتناسب مع أنشطته 

ناسب مع أنشطته االقتصادية، وتنظيم االقتصادية، وشراء الزبون أو إيداعه وسائل نقدية ال تت
الزبون صفقات مشبوهة بقصد التهرب من مسك السالات اللازمة أو التقارير املفروضة، 

 .2ونقل الزبون أمواال إىل بلدان أجنبية
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إعالن باريس لمكافحة تبييض من أعمال اللاان الدولية أيضا نشري هنا إىل           
وطنية الفرنسية اليت قامت بعقد مؤمتر لربملان دول االحتاد األورويب ومن تنظيم اجلمعية ال األموال

، شارك يف املؤمتر ممقلون برملان 7557يف مدينة باريس بني السابع والقامن من شهر فيفري عام 
دول االحتاد األورويب وممقلون عن عشر دول كانت مرشحة للانضمام إىل االحتاد األورويب 

 .  يوممقلون عن الدومة الروس

تبىن املؤمتر إعلانا يوصي باختاذ إجراءات ملكافحة جرمية تبييض األموال، تسبقها           
إجراءات تشريعية لتارمي تبييض األموال واليت باتت تشكل هتديدا القتصاديات الدول األوروبية 

كا لتفعيل ومبا أن املكافحة تتطلب وجود تعاون بني الدول وعملا مشرت . و جمتمعاهتا الدميقراطية
إجراءات املتابعة، وعليه جيب على الدول األعضاء اختاذ اإلجراءات الكفيلة لضمان املكافحة 

األمقل جلرمية تبييض األموال حتت طائلة العقوبات اليت ميكن أن تتعرض هلا جراء أي تقصري يف 
 ".األعضاء غري املتعاونة"التزاماهتا 

   

الدولية اليت ميكن اإلشارة إليها املبادئ واإلرشادات آخر عمل من أعمال اللاان           
اليت هتدف  7557املنعقدة يف أكتوبر من عام الجمعية الدولية لمراقبي التأمين الصادرة عن 

إىل إرساء قواعد وأسس هامة لكيفية تعامل اهليئات أو اجلهات املسؤولة عن رقابة شركات 
غية جتنب استخدام أنشطة وعمليات التأمني لغايات التامني وأنشطته مع قضايا جرائم األموال ب

 .تبييض األموال

هذا وقد بينت اجلمعية يف املبادئ السبعة عشرة الصادرة عنها دور السلطات الرقابية            
يف معاجلة اجلرائم املالية وتبييض األموال وأمهية تبادل املعلومات مع السلطات األجنبية املماثلة 

 1.إرشادات ختص مراقيب التأمني وإرشادات ختص شركات ووسطاء التامنيباإلضافة إىل 
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 الفرع الثاني

 المؤتمرات الدولية و دور المنظمات الخاصة في مكافحة

 جريمة تبييض األموال

 

اختذت مكافحة غسيل األموال على الصعيد الدو ي أساليب وأدوات خمتلفة كان من            
رات واالتفاقيات لدراسة الظاهرة حامها واملخاطر الناجتة عنها، وقد  أمهها عقد العديد من املؤمت

كان لبعض املنظمات دور هام يف املكافحة منها صندوق النقد الدو ي ومنظمة اجلمارك 
  .ومنظمة الشرطة العاملية واهليئات الناجتة عنها

الفقرة )قدة عامليا وإقليميا وقد اقتصرنا يف دراستنا على ذكر أهم املؤمترات الدولية املنع          
ودور منظمة الشرطة العاملية كآلية دولية تعمل بالتنسيق مع مجيع الدول يف جمال تسليم ( األوىل

 (.الفقرة القانية)اجملرمني واملنظمات املشااهة هلا 

 

 الفقرة األولى

 المؤتـمـرات الدولـية

 

مل يف حماولة لرصد معامل اجلرمية وإجياد السبل توالت املؤمترات الدولية يف كافة أحناء العا          
الكفيلة للكشف عنها ومعاقبة مرتكبيها، قصد تدعيم املنظومة التشريعية الوطنية مع إجياد 

اآلليات الكفيلة للكشف عن تبييض العائدات اإلجرامية خاصة يف النظام البنكي والذي يقع 
تسهيل اجلرمية اليت أصبحت جرمية رقمية على عاتقه واجب احليطة واحلذر ملنع استعماله يف 

 .منظمة عابرة للحدود
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عقد يف نابو ي  المؤتمر الوزاري العالمي لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة،: أوال          
من أجل وضع التدابري اللازمة ملكافحة تبييض األموال وقد طالب هذه  4331بايطاليا عام 

ملنع تبيض األموال عن طريق مراقبة عائدات األنشطة اإلجرامية  املؤمتر بضرورة التعاون الدو ي
والتعاون بني السلطات املكلفة بتنظيم القطاعني املا ي واالقتصادي والسلطات املكلفة بالتحقيق 
يف هذه اجلرائم، مع إعادة النظر يف اختاذ تدابري حتد من السرية املصرفية ح ى ال تكون عقبة يف 

 .ائدا ت اجلرائم واجملرمني عدم إمكانية تعقب ع

أوصى هذا املؤمتر بضرورة تفعيل قاعدة اعرف عميلك للكشف عن العمليات           
املشبوهة وتوحيد جهود املنظمات واألجهزة العاملية واإلقليمية من أجل املكافحة، وضرورة قيام 

 .األمم املتحدة مبساعدة الدول والقضاء على عمليات تبييض األموال

 

وأوصى  4330عقد بالقاهرة عام المؤتمر الدولي التاسع لمنع الجريمة، : ثانيا          
بضرورة التعاون الدو ي يف مكافحة اجلرمية بصفة عامة وتبييض األموال بصفة خاصة ومطالبة 

السلطات املصرفية والقانونية يف الدول األعضاء تسهيل عملية الكشف عن احلسابات السرية 
تسرت على اجلرمية وإخفاء حقيقة الدخل غري املشروع، وعلى إثر هذا املؤمتر ح ى ال يتم ال

 .أنشأت العديد من دول وحدات متخصصة مبكافحة عمليات تبييض األموال ومنع وقوعها

   

املنعقد يف مدينة ميامي بالواليات املتحدة  مؤتمر المخدرات وتبييض األموال،: ثالقا         
 : وقد ركز على الوسائل الفعالة حملاربة جرمية تبييض األموال وأبرزها ،4332األمريكية سنة 
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. تفعيل مبدأ اعرف عميلك وبالتا ي فرض التحقق من هوية العملاء على املؤسسات املالية- 
العمل بواجب اإلخطار بالشبهة بفرض اإلبلاغ عن كل عملية أو نشاط مشبوه يكتشف  -

 . اة إتباع مبدأ اعرف عميلك، إىل السلطات املختصةعلى البنوك واملؤسسات املالية نتي

أخريا التعاون الوثيق بني الدول من خلال االتفاقيات الدولية واإلقليمية واملؤمترات وإصدار  -
تشريعات داخلية تتماشى مع املبادئ والوصيات الصادرة عن اجملموعات الدولية والتخفيف من 

 .مبدأ سرية املعلومات البنكية

 

 42املنعقد يومي  المؤتمر الدولي األول للتحويالت المالية عبر العالم،: رابعا          
يف العاصمة الربيطانية لندن املؤمتر الدو ي األول للتحويلات املالية عرب  7550أكتوبر  42و

من املسئولني واخلرباء الدوليني وقد كشفت املناقشات عن العديد من  955العامل مبشاركة 
احلقائق أمهها ارتفاع نسبة العائدات اإلجرامية اليت يتم تبييضها سنويا عرب التحويل العديد من 

اإللكرتوين وأن الدول اليت تتصدر مصادر حتويل األموال هي أكقر الدول اليت تضم عددا كبريا 
 .من املهاجرين مقل فرنسا، إيطاليا، السعودية، الواليات املتحدة األمريكية

 

فيقودنا ال حمالة  ما الحديث عن المواجهة العربية لجريمة تبييض األموالأ: خامسا          
للازم باستفحال الظاهرة يف الدول العربية وضرورة رصد آليات موحدة للمكافحة والتعاون 

المؤتمر العربي الثامن لمكافحة  1األمين، وقد تأكد ذلك عرب عديد املؤمترات من أمهها
والذي ناقش فيه عمليات تبييض األموال الناجتة  4331ام الذي عقد يف تونس ع المخدرات

عن االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية ومؤمتر عمان املنعقد باألردن عام 
 .4330، واملؤمتر الدو ي التاسع ملنع اجلرمية بالقاهرة 4331

                                                           
1
 .061المرجع السابق، ص  ،( نبيل)صقر :  انظر - 
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تها على ضوء التاارب اجلرمية املنظمة وسبل مكافح وقد عكف املؤمترين على دراسة          
احمللية لبعض الدول مع حتديد اجلرائم اجلديدة للارمية املنظمة مبا فيها األشكال الناشئة عن 

 .1استخدام التكنولوجيا احلديقة واالجتار بالقصر واألعضاء البشرية

 

فقد عقد ببريوت عام  مؤتمر إدارة المخاطر المصرفية لدى المصارف العربيةأما          
وركز على مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، جرى الرتكيز أيضا يف املناقشات  7551

ويف 2على التاارب العملية والصعوبات اليت تواجه املصارف العربية يف مكافحة تبييض األموال
 .مراقبة املنظمات اإلرهابية مع التأكيد على ضرورة التعاون الدو ي واملشاركة يف احملافل الدولية

 

يف  7550الذي انعقد يف شهر يونيو  مؤتمر المصرفيين األوروبيين والعربأما           
فرانكفورت بأملانيا فقد عرف مشاركة قوية من وزارات اخلارجية يف أوربا وأمريكا ومشاركة 

مستشار وزارة اخلزانة األمريكية "تشيب بونس "مسؤولني عرب كبار، وقد اعرتف يف هذا املؤمتر 
يف مكافحة غسيل األموال % 455السذاجة االعتقاد بنااح اجلهود الدولية بنسبة  من"أنه 

 ".ومتويل اإلرهاب لكن ميكن حتقيق بعض النااح

 

أوصى املؤمتر مبنع وصول األموال اليت يتم غسلها إىل املنظمات اإلرهابية كما دعا إىل           
شرق األوسط لتحسني عمليات فحص اختاذ املزيد من اإلجراءات وبصفة خاصة يف منطقة ال

بيانات العملاء باإلضافة إىل حتسني عمليات التحقيقات واحملاكمات يف قضايا غسيل األموال 
 .عند فتح حسابات جديدة" اعرف عميلك " واالهتمام بنظام 

                                                           
1
 .500المرجع السابق، ص  ،(دليلة)مباركي : انظر -  

2
     قاهرة جمهورية مصر العربية، ظاهرة المستشار اإلعالمي األمني لمجلس وزراء الداخلية بال ،(معتز)صالح الدين محمد : انظر -  

 . 005غسيل األموال و الجهود الدولية و العربية لمواجهة الظاهرة، ص                                    
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الحوار األمريكي الشرق أوسطي "المؤتمر الدولي األول حول آخر مؤمتر هو           
مارس  79و  77املنعقد بالقاهرة يومي  "سل األموال وتمويل اإلرهابحول مكافحة غ

، نظم املؤمتر احتاد املصارف العربية بالتعاون مع وزارة اخلزانة األمريكية يف فندق جراند 7559
 .احلياة  القاهرة مجهورية مصر العربية

لرفع مستوى الوعي  استهدف املؤمتر ترتيب منصة حوار مباشر بني القطاعات املالية          
واإلدراك حول عمليات متويل اإلرهاب وغسل األموال وتعزيز التطبيق الفعال إلجراءات 

 .مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 

خنلص يف األخري أنه من الصعوبة مبا كان حصر مجيع املؤمترات واجلهود الدولية           
الداخل واخلارج، ذلك أن خطورة اجلرمية استوجبت والعربية للتصدي اجلرمية تبييض األموال يف 

عقد العديد من الفعاليات الدولية تضم خرباء، باحقني وقانونيني ملناقشة ظاهرة تبييض األموال 
 . و آثارها اخلطرية على الدولة و الفرد معا

زراء وما نساله يف هذا املقام هو دور كل من اجلامعة العربية وجملس اخلارجية والو          
العرب يف حماولة توحيد رؤيا املواجهة وحث الدول على استصدار تشريعات داخلية تتضمن 
جترمي عائدات اجلرائم مهما كان مصدرها وفق توصيات ومبادئ االتفاقيات الدولية خباصة 

، وأيضا إنشاء جلان GAFIأيضا توصيات منظمة العمل املا ي  4322اتفاقية فيينا لسنة 
ة كهيئات للاستعلام والتحقيق املا ي يف العمليات املشبوهة ملنع استخدام النظام استخبارات مالي

 .املا ي كقنوات لتبييض األموال
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 الفقرة  الثانية

 جهود المنظمات الخاصة في مكافحة تبييض األموال

 

ركزت الدول املقارنة جهودها ملكافحة جرمية تبييض األموال على ضوء ما توصلت           
االتفاقيات واملعاهدات وأعمال اللاان، اليت أوصت بضرورة اختاذ آليات وقائية وأخرى  إليه

ردعية للقضاء على الظاهرة، فنصت على املصادرة وتسليم اجملرمني واإلنابة القضائية اليت 
اقتضت بالضرورة إنشاء منظمات خاصة دولية لتفعيل اإلجراءات ومتكني الدول من ملاحقة 

و قد كان جلهود املنظمات الدولية دور كبري يف مواجهة اجلرمية نذكر منها . اباجملرمني والعق
صندوق النقد الدو ي املنظمة الدولية للامارك ومنظمة الشفافية الدولية وغريها من املنظمات 

وكدا منظمة الشرطة العاملية اليت كان هلا السبق يف وضع أسس لإلجراءات الواجب إتباعها 
 .واجملرمني عرب العامل عرب آليات خمتلفة جملااهة اجلرمية

 

من املنظمات احلكومية اليت أوكل هلا مهمة التنسيق  منظمة الشرطة العالمية: أوال         
والبحث والتقصي وتقدمي اإلرشادات يف ميدان مكافحة اإلجرام بعد إنشاءها يف بداية القرن 

 السنوات األخرية خاصة مع ظهور العشرين، وقد تزايدت األعباء امللقاة على عاتقه يف
 .األشكال اجلديدة لإلجرام املنظم و تزايد عمل عصابات اجلرمية يف كافة أحناء العامل

مقرها بباريس وهي تتكون من  4379عام 1أنشا هذا اجلهاز يف بداية القرن العشرين          
جهاز املستشارين واملكاتب  مخسة أجهزة هي اجلمعية العامة، اللانة التنفيذية األمانة العامة

 . املركزية والوطنية، وتضم املنظمة يف عضويتها مجيع الدول

                                                           
-
1

  :انظر 
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دولة حاليا حيث تدفع حكوماهتا له  429ميول األنرتبول البلدان األعضاء فيه           
حتسب املسامهات وفق معايري حمددة اسرتشادا مبا تدفعه هذه الدول .... مساعدات سنوية

مليون يورو ختصص لتحقيق األهداف  15ملتحدة، وتبلغ ميزانيته السنوية حوا ي ملنظمة األمم ا
 .1املختلفة هلا

مل يتعرض دستور املنظمة الختصاصات وعمل ووظائف األنرتبول ولكننا ميكن أن           
نلمس ذلك من خلال وظائف واختصاصات األجهزة املكونة للمنظمة، وميكن إمجال هذه 

 :الوظائف يف

كيد وتشايع املساعدة املتبادلة بني سلطات الشرطة اجلنائية يف حدود القوانني السائدة يف تأ -
 . الدول املختلفة اليت تضمن متقيل داخل كل دولة، وبروح اإلعلان العاملي حلقوق اإلنسان

هنا أن تسهم على حنو فعال يف منح ومكافحة ظاهرة أإنشاء وتطوير النظم اليت من ش -
 .اإلجرام

لتعاون يف جمال ضبط وتسليم اجملرمني اهلاربني مع السلطات املختصة داخل وخارج الدولة ا -
 .مع التأكيد على احرتام مبدأ السيادة للدول

وألن جرمية تبييض األموال من اجلرائم اخلطرية باعتبارها شكل من أشكال اجلرمية           
راءات اليت جيب على الدول رصدها املنظمة، فقد رصدت منظمة األنرتبول جمموعة من اإلج

ملواجهة اجلرمية خاصة على مستوى املؤسسات املالية، ففي اجللسة الرابعة والستني للامعية 
اعتمد وباإلمجاع إعلان ملكافحة تبييض األموال  4330العامة للمنظمة املنعقدة يف أكتوبر 

املنظمة يف مكافحة اجلرائم ألول مرة يف تاريخ املنظمة تأكيدا من الدول األعضاء على دور 
 .املالية  والدولية

 

                                                           
1
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عن املنظمة عدة توصيات صدر  ورغبة من هذه الدول تقوية وتعزيز التعاون الدو ي          
اإلدانة  اجلنائية لألشخاص الذين  حتث فيها الدول األعضاء على تبنيها يف تشريعاهتا وهي

سلطات املختصة االختصاصات يسامهون بصورة عمدية يف تبييض األموال ومنح ال
والصلاحيات الكافية لتعقب ومتابعة و جتميد ومصادرة األموال املتحصلة من األنشطة 

 .اإلجرامية

من بني التوصيات أيضا السماح للمصارف واملؤسسات املالية األخرى بتقدمي التقارير           
 ذلك إخلال بواجب االلتزام بشأن العمليات املشبوهة اليت تتم من العملاء دون أن يكون يف

بالسرية املصرفية والطلب من املؤسسات املالية بضرورة حفظ السالات املالية املتعلقة 
بالعمليات املالية والعملاء ملدة ال تقل عن مخس سنوات من أجل متكني الدول األعضاء من 

متكني الدول التحري بصورة كافية يف عمليات تبييض األموال، وتعزيز التعاون من خلال 
األعضاء من االستاابة لطلبات املقدمة من الدول األخرى باإلضافة إىل السماح بالتسليم 

 .السريع لألشخاص املتهمني جبرائم تبييض األموال

ويظهر جليا دور منظمة األنرتبول يف تعزيز النشاط الشرطي واألمين بني الدول            
عابرة للحدود و هو ما زاد من أمهية املنظمة وتزايد األعضاء خاصة بعد أن أصبحت اجلرمية 

، ولعل ذلك يعود إىل الوسائل املتطورة اليت تستعملها املنظمة حيث 1متقيلها يف كافة الدول
متتلك شبكة اتصاالت السلكية مؤمنة تغطي كافة أحناء العامل وتربط الدول األعضاء من خلال 

 . سكرتارية األنرتبول بفرنسا مكاتبهم الوطنية الرئيسية بعضها ببعض مع

وتسهل هذه الشبكة النقل السريع للرسائل االلكرتونية واليت تشمل الرسائل املكتوبة،           
مليون رسالة كل عام وهي  7الصور الفوتوغرافية، البصمات وغريها، وتنقل الشبكة أكقر من 

 .توفر تسهيلات األساسية لتنفيذ عمل املنظمة

                                                           
1
 .565المرجع السابق،ص ،(نسرين )عبد الحميد نبيه : انظر - 

المنظمات اإلجرامية و المخدرات و اإلجرام : تجدر اإلشارة هنا أن أهم الجرائم التي تعمل منظمة االنتربول حاليا على مكافحتها    
بييض األموال و اإلخالل باألمن و اإلرهاب و االتجار بالبشر و مالحقة الفارين المالي المرتبط بالتكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك جريمة ت

 .عن وجه العدالة، و تصدر تبعا لذلك نشرات دورية باللغات الرسمية األربع  و هي ست نشرات لكل منها لون يميزها
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وألن عمل املنظمة يتااوز  االجهزة القضائية االخرى المشابهة لالنتربول،: اثاني          
احلدود اجلغرافية للدولة الواحدة، فإننا نسال بروز بعض األجهزة املستقلة عن منظمة األنرتبول 
ولكنها تعىن بتتبع اجلرمية على املستوى اإلقليمي، وإن كانت تتفق وأهداف املنظمة من حيث 

ي عن اجلرائم ومتكني تسليم اجملرمني أينما كانوا فإن عملها ال يتااوز احلدود البحث والتحر 
اإلقليمية للدول اليت أنشأهتا، ومن هذه األجهزة هيئة الشرطة األوروبية والشبكة القضائية 

واليت سنتناوهلا  األوروبية اليت استحدثها االحتاد األورويب ومهمتها جعل أوروبا أكقر أمانا
 . باعابالدراسة ت

وألن الدول اإلفريقية ليست مبنأى عن اجلرمية واجلرمية املنظمة خاصة، فإن ضرورة           
وجود نظام شرطي وأمين كان من أولويات القادة األفارقة، حيث أطلقت اجلزائر مشروع إنشاء 

 . 1منظمة افريقية للشرطة أفريبول

ادة األفارقة يف شهر جويلية من سنة هذا املشروع مت مناقشته خلال اجتماع الق          
مباالبو بغينيا االستوائية بالنظر إىل التطورات اليت تعيشها القارة من أجل تدعيم التعاون  7541

 .األمين يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة، متويل اإلجرام والفساد و كذا تبييض األموال

 على النظام التأسيسي املتضمن مقرتح صادقت جلنة املتابعة إلنشاء املنظمة فعلا           
اهلياكل الوظيفية لتفعيله واألولويات املناسبة للتمويل ومت االتفاق على أن يكون مقرها باجلزائر 

وفعلا مت االجتماع باجلزائر وأعلن املدير العام لألمن الوطين اجلزائري . العاصمة بنب عكنون
إنشاء املنظمة رمسيا مؤكدا دورها يف  7541-57-44اللواء عبد الغاين هامل بتاريخ يف 

التنسيق بني األجهزة الشرطية اإلفريقية ملواجهة التحديات األمنية اليت يشكلها اإلرهاب واجلرمية 
 2.املنظمة

                                                           
1
.   5502مارس  ،055الجزائر تطلق مشروع إنشاء منظمة افريقية،  مجلة الشرطة الجزائرية، العدد  - 

www.algeriepolice.dz 
2
 :ب، متوفر على الرابط التالي.، الكاتب لمياء5502-55-00إنشاء افريبول رسميا بالجزائر، مقال في جريدة صوت األحرار بتاريخ  - 

http://www.sawt-alahrar.net/ara/national/15405.html 
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أو جهاز الشرطة األوروبية هو أيضا من املنظمات الفعالة املستحدثة  هيئة األوروبول          
رمية يف دول االحتاد األورويب، مل تتحقق فكرة إنشاء هذه املنظمة يف اجملال الشرطي ملواجهة اجل

، وكان ضمن بنودها إنشاء جهاز 4330إال بعد عقد معاهدة ماسرتاخت سنه 
EUROPOL  وذلك اهدف حتسني فاعلية التعاون الدو ي بني الدول األعضاء فيما يتعلق

 .ييض األموال مبكافحة األشكال اخلطرية لإلجرام الدو ي و خاصة جرمية تب

يعرب جهاز األوروبول عن جتسيد طموحات الدول األوروبية يف وجود جهاز للبحث           
والتحقيق يف اجلرائم يساعد اجلهات القضائية واألمنية ويعمل بالتنسيق معها مع إنشاء بنك 

اجلرائم  للمعلومات لتقييم الوضع ورسم اسرتاجتيات العمل والوقاية على املستوى األورويب من
 .املنظمة اخلطرية العابرة لألوطان

وتتلخص مهام اجلهاز يف جمال التعاون الشرطي يف سبيل التصدي لإلجرام املنظم عن           
طريق ضمان تسهيل تبادل املعلومات بني الدول األعضاء وجتميع و حتليل املعلومات، إبلاغ 

 تساعدهم يف مكافحة خمتلف األنشطة السلطات املختصة يف الدول األعضاء باملعلومات اليت
اإلجرامية وتسهيل التحقيقات بني الدول األعضاء وتيسري مجع املعلومات وتعيني وحدات 

 1.وطنية يف كل دولة مكلفة بتنفيذ املهام السالفة الذكر

 

فهي من املنظمات املشااهة لألوروبول ختتلف  EUROJUSTأما يوروجوست          
قاض  70)شبكة مشكلة من قضاة الدول األعضاء يف االحتاد األورويبعنها من حيث أهنا 

، وقد أنشأت هذه اهليئة االحتادية بقرار من االحتاد (يشكلون نقاط اتصال هذه الشبكة
، اهدف تدعيم ومواجهة كل األشكال اخلطرية لإلجرام وتعزيز 7557فيفري  72األورويب يف 

هيل عمل التحقيقات واملتابعات القضائية غرب أراضي التعاون القضائي يف جمال املكافحة، وتس
 .الدول األعضاء خبصوص اجلرائم اخلطرية ولعل أبرزها جرمية تبييض األموال
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تقوم هيئة األوروجوست على املستوى األورويب بالسعي لتحقيق جمموعة من األهداف           
عضاء وتسهيل العمل يف جمال تتمقل يف ترقية التنسيق بني السلطات القضائية يف الدول األ

املساعدة القضائية الدولية و تسليم طلبات تسليم اجملرمني وإنشاء فرق مشرتكة يف جمال 
التحقيقات، باإلضافة إىل تسهيل تبادل املعلومات اهلامة مع السلطات املختصة يف الدول 

 .1األعضاء، مع احلرص على ضمان طابع خصوصيات األفراد

 

 المبحث الثاني

 افحة الجريمة على مستوى التشريعات الداخليةمك

 

وتوصيات جلنة بازل وتوصيات اللانة  4322إعماال ألحكام اتفاقية فيينا لعام          
وغريها من اجلهود  (FATF) 4323املنبققة عن قمة الدول الصناعية السبع يف باريس 

ختلفها عمليات تبييض األموال على الدولية يف هذا اجملال، وإدراكا خلطورة اآلثار السلبية اليت 
االقتصاديات الوطنية وعلى اجملتمع الدو ي، عمدت أغلبية الدول إىل إدخال تعديلات على 

تشريعاهتا وإصدار قرارات وتدابري ملكافحة اجلرمية، كما قام املشرعون يف الكقري من الدول 
ة بذاهتا هلا أركاهنا بتارمي غسل األموال، وهكذا أصبح نشاط غسل األموال جرمية قائم

وعقوبتها يف كقري من الدول، وتعد هذه خطوات هامة وجريئة يف سبيل مكافحة تبييض األموال 
باعتباره من األنشطة ذات اآلثار السلبية اخلطرية واملدمرة للاقتصاديات الوطنية وللماتمع 

 .الدو ي

قارنة اعتمدت مسارات خمتلفة، اجتهت الدول يف جترمي تبيض األموال يف القوانني امل          
الواليات املتحدة : فمنها من أصدرت تشريع خاص بتبييض األموال ومن أمقلة هذه الدول
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: األمريكية، فرنسا، إجنلرتا، أسرتاليا، اليابان، هونج كونج، أملانيا، سنغافورة، ومن الدول العربية
انب اآلخر عارضت بعض الدول الكويت، مصر، اإلمارات املتحدة العربية واجلزائر، وعلى اجل

اليت تتبىن نظام السرية املطلقة للحسابات املصرفية سن أية تشريعات خاصة للعقاب على 
نشاط غسل األموال يف ذاته واكتفت بإيراد نص قانوين أو أكقر ضمن قانون العقوبات املطبق 

 .يف دولته للتصدي للارمية

ر أي قوانني لتارمي نشاط غسل األموال ح ى ومن أمقلة تلك الدول اليت مل تصد          
هناك طائفة ... سويسرا، لوكسمبورج، جزر الكامين، باكستان، بلايكا، النمسا : وقت قريب

ثالقة من الدول مل خيصص فيها املشرع قانون مستقلا وال ح ى نصا خاصا واحدا على األقل يف 
رمية ميكن تكييفها بوصفها صورة من قانون العقوبات جيرم تبييض األموال على اعتبار أن اجل

 . صور جرمية إخفاء األشياء املتحصلة عن جرمية جناية أو جنحة

وقد تناولنا تباعا املواجهة التشريعية لعمليات تبييض األموال يف التشريع املقارن           
ألموال رقم وواقع املواجهة يف التشريع اجلزائري قبل وبعد صدور قانون تبييض ا( املطلب األول)

 (.املطلب القاين) 54_50
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 المطلب األول

 مكافحة تبييض األموال في التشريع المقارن واهتمامه بالسرية المصرفية

 

تباينت سبل مكافحة جرمية تبييض األموال املعتمدة من طرف الدول، فمنها من           
 للتارمي واملكافحة  أصدرت تشريعات أساسية لتضع اخلطوط العريضة للتنظيم القانوين

كالواليات املتحدة األمريكية وفرنسا ومصر والعراق وفرنسا واجلزائر بعد صدور قانون الوقاية 
، بينما ذهبت طائفة 54_50من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما القانون رقم 

تصدي لظاهرة أخرى إىل إيراد نص قانوين أو أكقر ضمن قانون العقوبات املطبق يف دولته لل
 . تبييض األموال ومن بينها سويسرا و لوكسمبورج وبلايكا

أما بعض الدول فلم ختصص يف تشريعاهتا الداخلية وال نص واحد واكتفت بتطبيق           
القواعد العامة واعتبار اجلرمية جناية أو جنحة بوصفها صورة من صور جرمية إخفاء أشياء 

ييف التقليدي، ولكن هذه الدول سرعان ما تراجعت متحصلة عن جرمية استنادا للتك
( الفرع األول)وانضمت إىل الطوائف املذكورة أعلاه، هلذا اكتفينا بعرض دول الطائفة األوىل 

 (.الفرع القاين)ودول الطائفة القانية 

 

 الفرع األول

 دول الطـائفـة األولى

 

شريعات املقارنة اليت سارعت إىل إصدار لقد كان لوقع االتفاقيات الدولية أثره يف الت          
قوانني خاصة جترم تبييض عائدات اجلرائم الغري مشروعة مهما كان مصدرها، والرتكيز على دور 
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البنوك يف املكافحة بإلزام املصارف واملؤسسات املالية بتوخي احليطة واحلذر ورفع السرية 
تحدة السبق يف إصدار مجلة من وقد كان للواليات امل. املصرفية كلما اقتضى األمر ذلك

القوانني من اجل املواجهة تلته معظم الدول األخرى نذكر منها على سبيل املقال ال احلصر 
فرنسا والدول العربية على غرار مصر ولبنان اليت حاولت كلها التصدي للظاهرة بسلسلة من 

 .القوانني

مريكية يف املكافحة على ضوء أحكام وفيما يلي عرض لتاربة الواليات املتحدة األ           
السرية املصرفية و أيضا رصد أهم القوانني اليت سنها املشرع الفرنسي ضمانا للتوازن بني موجب 

وأيضا ( الفقرة األوىل)مكافحة جرمية تبييض األموال وموجب احلفاظ على السرية املصرفية 
مؤخرا ملخاطر الظاهرة وتداعياهتا عرض جتربة بعض الدول العربية يف املكافحة بعد أن تنبهت 

 (الفقرة القانية)

 

 الفقرة األولى

 مواجهة جريمة تبييض األموال في بعض الدول الغربية

 

تدخر التشريعات املقارنة جهدا يف سبيل مكافحة صور اجلرمية املنظمة خاصة بعد  مل         
واجهة و خباصة الواليات املتحدة تزايد عملياهتا و تداعياهتا اخلطرية و قد قادت بعض الدول امل

واقرتاهنا جبرمية اإلرهاب وظهور عصابات اإلجرام،  7554سبتمرب  44األمريكية بعد أحداث 
هذا وقد اخرتنا قراءة منحى كل من الواليات املتحدة وفرنسا يف املكافحة على سبيل املقال ال 

 .  احلصر

 



 

294 

الدول الرائدة يف جمال املواجهة التشريعية ، من الواليات المتحدة األمريكية: أوال         
قانون سرية احلسابات  4325لعمليات غسل األموال كما سبق الذكر، إذ أصدرت يف عام 

وتعديلاته املختلفة، يهدف هذا القانون إىل  Banc Secrecy Act (BSA)املصرفية 
: لغري املشروعة مقلتعقب العمليات املالية ملنع عمليات غسل األموال الناجتة عن األعمال ا

 .جتارة املخدرات، وأعمال التهريب والتهرب الضرييب والقمار وغريها

هذا القانون ينطبق على املؤسسات املالية فقط ويلزمها باإلبلاغ عن املعاملات           
وبالنظر إىل بعض الصعوبات اليت . 1النقدية اليت تبلغ مقدارها عشرة آالف دوالر فأكقر

ذ هذا القانون، واليت ترجع إىل أن مسألة إعداد التقارير واإلبلاغ عن مجيع أحاطت بتنفي
الصفقات املالية اليت تبلغ قيمتها عشرة آالف دوالر فأكقر تكلفة، كما أهنا تستغرق بعض 

الوقت، وخاصة مع احلام اهلائل للتعاملات يف البنوك األمريكية، لذلك قام الكوجنرس بإصدار 
مكافحة غسل األموال وهو ما يعرف بقانون الرقابة على غسل األموال  قانون مستقل لتارمي

 Money Laundering Control Act (MLCA) .4329لعام 

جرم هذا القانون بعض السلوكات هي القيام أو االشرتاك يف أية عملية تتضمن أو           
الدو ي لألموال تنطوي على أموال متحصلة من مصدر غري مشروع ومنع النقل أو التحويل 

املتحصلة من مصدر غري مشروع، وهذا السلوك يتسع ليشمل املساعدة اليت تقدم من الغري إىل 
غاسلي األموال، طاملا أن الغري كان يعلم باملصدر غري املشروع لألموال، كما جرم قانون 

MLCA ما يعرف بعملية هيكلة اإليداعاتThe Reestructuring of 
depositsاألموال عادة ما يقومون بتازئة إيداعاهتم للتعتيم على األموال غري  ، ألن غاسلي

النظيفة واهلروب من التقرير بإيداع النقود اليت تزيد عن مبالغ معينة، مما يؤدي إىل تعطيل تنفيذ 
 .  السياسة التشريعية للسيطرة على عمليات غسل األموال
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ن املبالغ النقدية اليت تزيد على عشرة آالف وملا كان القانون يستلزم كتابة تقرير ع          
دوالر، فقد استغل غاسلو األموال ذلك يف القيام بالتحايل بعمل العديد من اإليداعات يف 

 .بنوك خمتلفة دون اخلضوع ألية عقوبة

مت إصدار قانون تطوير احملاكمات عن غسل األموال والذي أضاف  4322ويف عام           
امهني يف غسل األموال من موظفي البنوك، إذ أخضعهم لعقوبة الغرامة يف مسؤوليات على املس

 .حالة عدم االلتزام باستيفاء تقرير اإلقرار النقدي إذا كان ذلك عن عمد أو إمهال جسيم 

– Anti: مت إصدار قانون آخر ملكافحة غسل األموال واملعروف بـ 4337يف عام           
Money Laundering  Actيف نصوصه العديد من التوصيات اليت أصدرهتا  ، تبىن
، وطبقا هلذا القانون تتعرض G7  (Task Force)جمموعة العمل املعروفة مباموعة السبعة

 . 1البنوك لإلغلاق يف حالة ممارسة عمليات غسل األموال أو التورط فيها

ءات إهناء أعمال تبعا لذلك يتعني على البنك االحتياطي الفيدرا ي القيام بإجرا          
وإغلاق أي فروع لبنك  أجنيب يتم إدانته يف عملية من عمليات غسل األموال، كما يفقد هذا 

البنك األجنيب أيضا رخصة القيام باألعمال املصرفية يف الواليات املتحدة عن طريق أي فرع 
األموال، فإنه  آخر، وباإلضافة إىل ذلك فإنه يف حالة إدانة أحد البنوك األمريكية جبرمية غسل

يفقد الرتخيص مبزاولة األعمال املصرفية، كما خيسر بذلك الوديعة التأمينية اليت يلتزم البنك 
 .بإيداعها لدى البنك االحتياطي الفيدرا ي

وهتدف هذه العقوبات إىل ردع البنك من االحتفاظ برتخيصه وعدم فقدان وديعته           
 .بذل أقصى درجات العناية اللازمة ملنع غسل األموالالتأمينية جيب عليه إثبات أنه قد 
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صادق الرئيس األمريكي كلينتون على قانون قمع غسل األموال  4331يف عام           
The Money Laundering Suppression Act (MLSA)  وقد أدخل هذا

زامات القانون بعض التعديلات على قانون سرية احلسابات بالبنوك من أجل ختفيف االلت
اللائحية على البنوك، وذلك بإعفاء بعض العملاء وبعض املعاملات اليت تزيد عن عشرة آالف 
دوالر من االلتزام باإلقرار، كما قام بدعم قدرة احلكومة الفيدرالية لرقابة عمليات حتويل النقود، 

قمع غسل األموال الذي يتحقق من خلال   (MLSA)وبصفة خاصة يستهدف قانون
 .املالية غري املصرفية املؤسسات

 

أن تقوم الواليات املتحدة األمريكية بإصدار قوانني   (MLSA)وقد تطلب قانون           
لفرض جزاءات مدنية وجنائية يف حالة عدم االلتزام بشروط تأسيس وعمل املؤسسات املالية،  

 اليوم الواحد كما أوجب هذا القانون عقوبة الغرامة مببلغ قدره مخسمائة دوالر أمريكي يف
بسبب خمالفة أحكام التسايل لدى وزارة اخلزانة األمريكية، أو بسبب إعطاء بيانات غري 

 1 .حقيقية، باإلضافة إىل عقوبة السان اليت قد تصل إىل مخس سنوات

وبغرض تدعيم مكافحة تبييض األموال صدر يف الواليات املتحدة األمريكية بتاريخ          
أيضا قانون توحيد وتقوية أمريكا بتوفري األدوات املطلوبة حلصر  7554أكتوبر عام  79

 PATRIOT ACT "القانون الوطين األمريكي"وحماربة اإلرهاب  يطلق عليه أيضا 
وتضمن عشرة أبواب نص  7554سبتمرب  44،صدر القانون كردة فعل بعد أحداث  2001

و الوكاالت االستخبارية وهيئات تنفيذ فيها على اآلليات القانونية اليت متكن أجهزة التحقيق 
القانون من حماربة اإلرهاب ومعاقبة مرتكبيه يف الواليات املتحدة األمريكية على حنو أكقر حزما 

 . وفاعلية
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وألن جرمية تبييض األموال تتعلق وترتبط ارتباطا وثيقا جبرمية اإلرهاب فقد خصص           
الرقابة املصرفية ودور السرية املصرفية املطلقة اليت  املشرع الباب القالث للتأكيد على ضعف

الذي أطلقت عليه _ تعتمدها بعض الدول يف تفشي الظاهرة، هلذا تقرر مبوجب هذا القانون 
القيام بسلسلة من التعديلات التشريعية _ " املصارف يف خدمة األمن" وزارة العدل األمريكية

يض ومحاية املنظومة املصرفية وعدم استغلاهلا كقنوات وجمموعة من اإلجراءات ملنع عمليات التبي
 .  لتمويل العمليات اإلرهابية

أهم ما نص عليه القانون باإلضافة إىل فرض الرقابة املشددة على كل عميل أمريكي           
ومنع إنشاء البنوك اليت ليس هلا متقيل حقيقي يف أي   أو أجنيب  عند القيام بأية عملية مصرفية

االلتزام  shell banks و  أو ما يسمى  banques coquillesة أو ما يعرف بـدول
واليت سبق  1بواجبات احليطة واحلذر اليت نصت عليها عديد االتفاقيات الدولية السابق ذكرها

تطبيقها على املصارف واملؤسسات املالية، تعديل قانون السرية املصرفية من خلال تأمني 
ؤسسات املالية وموظفيها مقابل االلتزامات املفروضة عليهم باإلبلاغ عن احلماية القانونية للم

أي انتهاك حمتمل للقوانني والتعليمات إىل الوكاالت احلكومية أو بسبب امتناعهم  عن إشعار 
 .أي شخص حمل الشبهة أو أي شخص آخر ورد امسه يف هذا الكشف 

    

املتحدة األمريكية وبالرغم من أهنا من الدول يف األخري بقي أن نشري أن الواليات           
اليت ال تعتمد السرية املصرفية وتبيح التحلل منه إذا اقتضت ضرورات البحث عن اجلرمية 

والكشف عن اجملرمني إال أهنا تعترب من الدول اليت تكقر فيها عمليات التبييض الناجتة خاصة 
املتحدة األمريكية جهود معتربة لبناء تعاون  عن جتارة املخدرات، بالرغم من ذلك تقود الواليات

دو ي مضاد ألنشطة التبييض ولرفع السرية املصرفية يف سبيل املواجهة وتتزعم فرق العمل املالية 
 .إضافة إىل جمموعة امجونت لوحدات املخابرات املالية

                                                           
 -

1
 :انظر 

 BLACHE  )D (; le droit bancaire des états- unis , le modèle pour l’Europe bancaire ; revue                           
banque  édition 2006, p 296.  
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ة الظاهرة على ، يعد من التشريعات الرائدة يف جمال مواجهالقانون الفرنسي :ثانيا          
الرغم من أهنا ليست من الدول املصدرة للمخدرات أو املستهلكة له بشكل واسع، لكن 

 .1عاصمتها باريس ومركزها املا ي العاملي يزيد من احتمال استغلال نظامه املصريف

 

أول قانون خاص لتنظيم مكافحة  4322لعام  4402_22و يعد القانون رقم           
 4335عن االجتار غري املشروع باملخدرات كارمية قائمة بذاهتا، مث يف عام التبييض الناتج 

و املتعلق أساسا بإشراك املؤسسات املالية والبنوك على  941_35انشأ املشرع القانون رقم 
وجه اخلصوص يف اإلبلاغ عن العمليات املالية واملصرفية اليت تقور حوهلا الشبهات إىل إدارة 

املكلفة بدراسة وحتليل   TRACFINاالقتصاد واملالية وهي هيئة خاصة تابعة لوزارة 
، مع إلزام البنوك ببعض القواعد املصرفية اليت 2املعلومات والتأكد من قواعد مكافحة التبييض

انبققت عن االتفاقيات الدولية كقاعدة اعرف عميلك إذا قام العميل بعملية تزيد عن مخسون 
ت والسالات املالية ملدة ال تقل عن مخس سنوات وبصفة ألف فرنك، وضرورة حفظ البيانا

 .خاصة تلك املتعلقة مبصدر هذه األموال و اجلهة املرسل إليها

           

 

 

 

                                                           
1
 .179، المرجع السابق، ص (محمد)حسن برواري : انظر -  

2
 .007، ص 5557ات الجامعية، ، جريمة غسل األموال، اإلسكندرية، دار المطبوع(السيد )عبد الوهاب عرفة : انظر-  
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و الذي  937_39فقد اصدر املشرع الفرنسي القانون رقم  4339أما يف سنة            
األموال، وجاء هذا  استحدث الكقري من األحكام  يف جمال التارمي والعقاب على تبييض

القانون استاابة ملا نصت عليه اتفاقية اجمللس األورويب يف سرتاسبورج املؤرخة يف 
 . 43341/ 2/ 0واليت وقعت عليها فرنسا يف  2/44/4335

من أهم ملامح هذا القانون جترمي خمتلف صور تبييض األموال، حيث جاء يف            
الكاذب بأي طريقة كانت ملصدر أموال أو دخول بفعل تعريف التبييض أنه تسهيل التربير 

جناية أو جنحة حتصل منها على فائدة مباشرة أو غري مباشرة، كما يشمل التعريف أيضا تقدمي 
، 2املساعدة يف عمليات إيداع أو إخفاء أو حتويل العائد املباشر أو غري املباشر جلناية أو جنحة

فرنك فرنسي وتضاعف  2.500.000رامة مقدارها ومعاقبة اجلرمية باحلبس مخس سنوات وغ
العقوبة يف حالة االعتياد أو استخدام  بعض التسهيلات يف األنشطة املهنية ويف حالة ارتكاب 

 .اجلرمية على يد عصابة منظمة

ويف القانون دعوة للتعاون الدو ي يف جمال الضبط واملصادرة للعائدات اإلجرامية            
ر املؤسسات املصرفية يف الكشف عن اجلرمية من خلال التصريح بالشبهة والتأكيد على دو 

للدوائر املختصة بامللاحقة واملراقبة للمعلومات املتعلقة مبخاطر التبييض، وميقل هذا القانون 
استقناءا يسمح للمصرف باخلروج عن التزامه حبفظ السر املهين والنص على جمموع التدابري 

 .3شف عن اجلرمية و مرتكبيهاالوقائية والردعية للك

وامللاحظ هنا أن القانون الفرنسي وبشأن معاجلته ألحكام السرية أنه أقل تشددا من           
باقي الدول اجملاورة مقل سويسرا مقلا، فإذا كان األصل هو التزام البنك بالكتمان اجتاه الغري 

الدوائر املالية واإلدارات العامة  وحفظ سر العميل، فالسر املصريف ليس ممنوعا على القضاء و

                                                           
1
 .24، المرجع السابق، ص (عبد الفتاح)سليمان : انظر -  

2
 .095، المرجع السابق، ص (نبيل)صقر : انظر -  
 

3
  :انظر -

 CAOPDEVILLE  )J (; la lutte contre le blanchiment d’argent ; paris ; L’HARMATTAN 2006 ; p                                 
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اليت حيق هلا االطلاع على جممل العمليات اجلارية مع املصرف من اجل حماربة اجلرمية و 
 .1التصدي ملرتكبيها

 

 الفقرة الثانية

 مواجهة الجريمة في بعض الدول العربية

 

إقرار موجب املكافحة، على الرغم من تأخر الدول العربية يف إدراك اجلرمية وبالتا ي            
أسواقها ملاأ للمال  إال أهنا تنبهت يف العقد املاضي إىل ضرورة جترمي الظاهرة بعد أن أصبحت 

ورجال األعمال خاصة يف ظل عوملة االقتصاد وانفتاحها على األسواق العاملية مما جعلها بالتا ي 
 .وكرا للارمية و اجملرمني من كافة أحناء العامل

ا عن سبل املكافحة فقد تباينت موقف التشريعات العربية بشأهنا خاصة الدول اليت أم          
تصر على محاية السرية املصرفية ولكنها يف األخري سارعت إىل إصدار تشريعات خاصة 

مبكافحة جرمية تبييض األموال على غرار دولة البحرين ولبنان اليت أصدرت قانون مكافحة 
ل الكويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة اليت أصدرت كلها ودو  7554غسل األموال عام 

، وأصدرت اململكة العربية السعودية نظامها يف هذا 7557قوانني ملكافحة اجلرمية عام 
 . 7559اخلصوص عام  

وألن الدراسة تقتضي االستقصاء عن منحى الدول العربية يف املكافحة اخرتنا الوقوف           
 .  دولة مصر العربية ولبنان وفقط يف مكافحة جرمية تبييض األموالعلى مسار كل من 

  

                                                           
1
 .54-56، ص 5505السياسة الجنائية في مواجهة جرائم غسيل األموال، الرباط ،  ،(محمد)بوزالقة : انظر - 
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تبييض األموال إال من وقت  ، مل تنظم مصر مكافحة جرميةالتشريع المصري: أوال          
 4320لسنة  97قصري بالرغم من صدور عدة قوانني كقانون الكسب غري املشروع رقم 

، 4324لسنة  477نون مكافحة املخدرات رقم وقا 4324وقانون املدعي االشرتاكي لسنة 
وإزاء مجيع هذه القوانني مل يصدر قانون مستقل وخاص لغسل األموال، ويرجع ذلك غالبا إىل 
اجتاه مصر  إىل التحرر االقتصادي وفتح أسواقها على االستقمار احلر وإعطاء األولوية للتنمية 

خاصة بعد تعزيز القطاع  اخلليج العريب االقتصادية وجلب رؤوس األموال األجنبية خاصة دول
لسنة  750املصريف املصري بصدور قانون سرية احلسابات املصرفية اخلاص بالبنوك رقم 

والذي اختار السري مسار الدول اليت تطبق السرية املصرفية املطلقة مقل سويسرا  4335
 .ولوكسمبورج وغريها من الدول اليت استفادت من تطبيق هذه النظام

وافقت مصر على إصدار قانون خاص بتبييض األموال  1واستاابة للاهود الدولية            
بشأن مكافحة غسيل األموال بعد جدل كبري يف الفقه املصري حول  7557لسنة  25رقم 

 .ضرورة وجود قانون خاص لتنظيم مواجهة غسيل األموال بني معارض و مؤيد

تصنيف مصر من الدول غري  بب صدور القانون إىلويرجع العديد من الفقهاء س          
لدولة مصر وإعلاهنا   GAFIاملتعاونة يف جمال املكافحة بعد زيارة وفد من أعضاء اللانة

عدم كفاية القوانني السارية لتارمي غسيل األموال طبقا للمعايري  77/9/7554بتاريخ  
ات املالية والقيود املوجودة املتعلقة الدولية، وعدم توافر نظام كفؤ وفعال للرقابة على املؤسس

 . بسرية احلسابات

 

                                                           
1
عرفت مصر بتجاوبها الكامل مع  كافة الجهود الدولية  المبذولة لمكافحة غسيل األموال و التي من ضمنها المصادقة على اتفاقية   - 

و كذلك التوصيات  األربعون  0995لسنة  067المشروع بالمخدرات و قد انضمت إليها  بالقرار رقم فيينا  لمكافحة االتجار غير 
، المرجع السابق، ص (صفوت) عبد السالم حسن: انظر.0977الصادرة عن مجموعة الغافي، ووافقت على مقررات لجنة بازل لسنة 

012. 
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وقد كان هلذا اإلعلان وقع كبري على األوساط االقتصادية خوفا من انعكاس ذلك           
على تعاملات مصر اخلارجية وخباصة علاقتها بالبنك الدو ي وصندوق النقد الدو ي وأيضا 

واآلثار السلبية اليت ميكن  تلحق النظام املصريف املساس باالستقمارات الداخلية واخلارجية 
 .املصري وخباصة علاقته بالبنوك األخرى  يف معظم أحناء العامل

 

عكف املشرع املصري من خلال مواد القانون اخلاص بتعداد صور السلوك املكون           
نه، كما حدد املشرع جلرمية غسيل األموال دون وضع تعريف للارمية يف املادة األوىل والقانية م

على عكس الكقري من التشريعات املقارنة من حتديد حمل اجلرمية األصلية وحصرها يف جرائم 
حمددة وهو ما جعل القانون حمل نقد كون عصابات اجلرمية وخاصة جرمية غسيل األموال غالبا 

 .ما يعملون يف إطار منظم ويبتكرون أسالب وطرق جديدة يعاز القانون عن حصرها

دعوة للوقوف يف وجه عمليات  7557لسنة  25وقد جاء يف نصوص القانون رقم           
غسيل األموال وعلى ضرورة إشراك املؤسسات املالية والسلطات املختصة مبلاحقة مرتكيب 

اجلرمية، هلذا ألزم القانون تلك املؤسسات بضرورة التحري واإلبلاغ عن العمليات املشبوهة بعد 
، 7557لسنة 491ستقلة خاصة مبكافحة اجلرمية مبوجب القرار الرئاسي رقم إنشاء وحدة م

ويف ذلك خروج على القواعد املتعلقة بسرية احلسابات املصرفية ضمانا لشفافية املعاملات املالية  
 .1وح ى ال يكون اجلهاز املصريف وسيلة لغسيل األموال املتأتية من أعمال إجرامية

 

، أما يف لبنان وخبصوص مكافحة تبييض األموال، فقد اقرتن ع اللبنانيالتشري: ثانيا         
دائما وأبدا بنظامه املصريف الذي يعتمد السرية املصرفية املطلقة واليت شكلت ركيزة النظام 
 االقتصادي احلر، كونه جلب للبنان رؤوس األموال األجنبية واحمللية وشكل عنصرا أساسيا 

                                                           
1
 .540مرجع سابق ، ص  ،(دانا)حمة عبد الباقي أيضا انظر . 90، المرجع السابق، ص (دليلة)مباركي : انظر - 
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فيه بعد فرتة طويلة من احلروب األهلية وعدم االستقرار عاشتها لبنان للاستقرار املا ي و الققة 
بنصوصها " بالبلد السعيد"وأيضا " بسويسرا الشرق"ولقبت لبنان تبعا لذلك وح ى وقت قريب 

 .العشرة يف قانون السرية املصرفية

ة اجلدل على إال أن هذا التقليد املصريف دخل ومنذ التسعينات من القرن املاضي دائر           
املستوى العاملي كون التطبيق الصارم للسرية املصرفية يشكل بيئة خصبة لغاسلي األموال غري 

 .املشروعة ودعما لألنشطة اإلجرامية املنظمة املنتشرة يف العامل

 

شهدت املنظومة الدولية على اثر انتشار جرمية تبييض األموال جهودا مكقفة أسفرت           
د من االتفاقيات واملؤمترات للحد من الظاهرة، وألن لبنان جزء منها بادرت عن عقد العدي

بالتصديق على معظم االتفاقيات وأيضا بادرت بتعديل املنظومة التشريعية مبا يتلاءم وضرورات 
 . 1الكشف ومتابعة اجلرمية

اج نفسها من وال يفوتنا أن ننوه هنا أن لبنان وعرب هذه اخلطوات اجلادة حاولت إخر           
مصاف الدول غري املتعاونة دوليا واليت تشاع و ميارس يف ترااها عمليات الغسل على نطاق 

 :واسع، وميكن أن نلخص أهم هذه اجلهود يف

بشأن مكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات  4322االنضمام إىل اتفاقية فيينا لسنة  -
 .املؤثرات العقلية

التحفظ على االلتزام بتقدمي السالات املصرفية عملا بأحكام مع  4330/ 0/ 40بتاريخ  -
السرية املصرفية يف لبنان وااللتزام بتقدمي السالات املصرفية يف إطار املساعدة املتبادلة واالمتناع 

عن تقدمي املساعدة القانونية بقدر ما متس سرية العمليات املصرفية، مع العلم أن هذه 

                                                           
1
 .45، المرجع السابق، ص(جديع)فهد الفيلة الرشيدي  - 
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 942/7554من القانون  40آلن بعد أن ألغيت مبوجب املادة التحفظات مل تعد موجودة ا
 . 1املتعلق مبكافحة تبييض األموال

واليت  4339إقرار اتفاقية احليطة واحلذر بني مجعية مصارف لبنان واملصارف األعضاء عام  -
حددت وسائل دعم الوقاية من تبييض األموال منها تفعيل قاعدة اعرف عميلك وأهم 

يستدل اها على تبييض أموال املخدرات وأيضا التأكيد على تدريب املوظفني مع  املؤشرات اليت
حتديد العقوبات يف حالة عدم االلتزام بإجراءات املراقبة على أن تبقى املصارف مقيدة كليا 

 .بالسرية املصرفية

م ، ويعترب هذا القانون رق4332إصدار قانون املخدرات واملؤثرات العقلية والسلائف عام  -
التشريع اللبناين األول الذي تطرق إىل موضوع تبييض األموال، وعرفت  4332لسنة  929

املادة القانية منه هذه اجلرمية معتربة أن تبييض األموال هو إخفاء أو متويه املصدر غري املشروع 
لية و لألموال املنقولة أو غري املنقولة أو املوارد الناجتة عن جرائم املخدرات واملؤثرات العق

 ،  2السلائف

بتاريخ  7554/ 942اصدار قانون خاص هو قانون مكافحة تبييض األموال رقم  -
ويعترب التشريع اللبناين األول الذي حدد مفهوم تبييض األموال، ونص على   75/1/7554

املقصود باألموال غري املشروعة، وإلزام املؤسسات املالية بالتحقق من هوية الزبائن، ومراقبة 
 .عمليات املصرفية وإنشاء هيئة حتقيق خاصة ومستقلةال

وقد حدد هذا القانون مهمة هيئة التحقيق يف العمليات اليت يشتبه بأهنا تشكل           
جرائم تبييض أموال، وأعطاها احلق احلصري برفع السرية املصرفية اليت يشتبه بأهنا استخدمت 

ية باإلبلاغ فورا عن تفاصيل العمليات املشتبه اها، لغاية تبييض األموال، وألزم املؤسسات املال
وهليئة التحقيق اخلاصة احلق بتاميد احلسابات املشبوهة أو حتريرها، كما يتم مبوجب هذا 

 .القانون تعيني جهاز إداري يسمى الوحدة اإلدارية جلمع املعلومات املالية
                                                           

1
 .061المرجع السابق، ص  ،(سعود)ذياب  العتيبي  -  

2
 .072، المرجع السابق، ص (نصر)شومان : انظر -  
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 الفرع الثاني

 دول الطـائفة الثـانية

 

الطائفة الدول اليت اكتفت بإيراد نص خاص يف قانون العقوبات املطبق تضم هذه           
للتصدي جلرمية تبييض األموال، ومن بني هذه الدول كل من سويسرا و النمسا وهنااريا  

ولوكسمبورج  وبلايكا وايطاليا وكندا، مع العلم أن منحى بعض هذه الدول قد تغري نتياة 
مع الدو ي على هذه الطائفة اليت تعرف اغلبها بتبين السرية الضغوط الكبرية اليت مارسها اجملت

 .املصرفية املطلقة والذي جعلها حمل اهتام مستمر كوهنا توفر ملاجئ للارمية و اجملرمني

 

الفقرة )أهم هذه الدول على اإلطلاق هي دولة سويسرا بنظامها املصريف القوي            
 .باإلضافة إىل دول أخرى ال يتسع املقام لذكرها( القانية الفقرة)وأيضا دولة لوكسمبورغ ( األوىل

  

 الفقرة األولى

 القـانـون السـويسـري

 

يتميز القانون السويسري يف جمال مكافحة تبييض األموال كونه من الدول اليت مل           
تصدر تشريع خاص ينظم املواجهة واكتفى بإصدار نصوص تتعلق بتارمي الظاهرة من جهة يف 
نصوص قانون العقوبات والتأكيد على دور النظام املصريف يف ضمان عدم التعامل مع األموال 
غري املشروعة واملتأتية من جرائم عدة مع ضمان عدم املساس بالسرية املصرفية واليت تعترب من 

 . األعراف العريقة اليت تسعى سويسرا للمحافظة عليها
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ث عن السرية املصرفية دون احلديث عن سويسرا كوهنا مع العلم أنه ال ميكن احلدي          
معقلا لألموال املهربة منذ احلرب العاملية األوىل لتبنيها للسرية املطلقة واليت جلبت هلا باإلضافة 
إىل اعتمادها احلياد السياسي واالنفتاح االقتصادي ثروات هائلة تديرها مصارفها العاملية واليت 

الصغري، وهو ما جعل الكيانات املصرفية السويسرية من أكرب القوى  تتوزع على مستوى إقليمها
 . 1االقتصادية يف العامل

 

لكن هذه السرية اليت تتبعها البنوك السويسرية بقدر ما جلبت هلا من الرفاهية وتراكم           
هم القروات يف هذا البلد، سامهت أيضا يف متكني عصابات اجلرمية املنظمة من إخفاء عوائد

 .اإلجرامية وتدويرها يف القطاع املصريف إلدامة أنشطتهم

وألن متسك سويسرا بالسرية املصرفية املطلقة قد جلب هلا العديد من االهتامات كوهنا           
ملاذاّ آمنا لغاسلي األموال، فقد تعالت األصوات من بعض الكيانات السياسية واملنظمات غري 

للضغط  2دها احلزب االجتماعي الدميقراطي برئاسة جون زغلراحلكومية من داخل سويسرا قا
على املصارف بتقييد السرية املصرفية، ولكن هذه اجلهود كللت بالفشل بعد أن رفضها 

 .4320السويسريون يف تصويت شعيب عام 

امتدت هذه االنتقادات لتشمل اجملتمع الدو ي بزعامة الواليات املتحدة األمريكية          
اد األورويب والذي هدد يف كقري من املرات باختاذ إجراءات جزائية ضد سويسرا لعدم واالحت

                                                           
1
 .040، المرجع السابق، ص (هيام)الجرد : انظر -  

 
2
سويسرا " السويسري جان زغلر بوضع كتابين حول دور المصارف السويسرية في غسل األموال، األول تحت مسمى قام النائب -  

بالمائة من ثروات العالم، و أن  15حيث بين زغلر بان سويسرا تدير نحو "الغسيل السويسري أكثر بياضا "و الثاني " تحت الشبهات
ويرجع . لعالم جزء منها يستقر آمنا داخل جدران المصارف السويسرية العالميةمليار دوالر في كل أنحاء ا 0055مصارفها تحوي 

تمسك الحكومة بمسألة سرية الحسابات، وعدم الكشف عنها إلى أن ثّمة مصلحة مباشرة من هذه التدفقات المالية، فليس خافًيا على أحد أن 
ي ثروات طبيعية سوى الملح والماء وما بها من مناظر ساحرة، أما ليس بها أ -أغلى دولة أوروبية وأعالها في مستوى المعيشة-سويسرا 

وطبًقا لبيانات البنك الوطني السويسري، تفوق قيمة األموال . مصدر ثرائها فهو ما تدّره عليها بنوكها وشركات التأمين العاملة فيها
ا أرباًحا في حدود (ك سويسريفرن 0.2= الدوالر )المودعة في خزائن البنوك ثالثة آالف وخمسمائة مليار فرنك  مليار  00، تدّر سنوّيً

 : لمزيد من المعلومات انظر .كما تمّر ثلث عمليات التداول في البورصات الدولية على مستوى العالم عبر سويسرا . فرنك

ارنة، رسالة دكتوراه     المسؤولية الجنائية عن جريمة غسل األموال في التشريع المصري، دراسة مق ،(محمد)عادل أحمد جابر السيوي 
 .079، ص 5554في الحقوق، جامعة القاهرة، سنة                                      
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تعاوهنا اجلاد يف جمال مكافحة تبييض األموال خاصة يف جمال التبادل التلقائي للمعلومات، وقد 
اجتازت سويسرا هذه احلملة الشرسة بسبب متسكها بالسرية املطلقة للحسابات البنكية 

هود كللت بسن تشريع ملكافحة الظاهرة وصفه البعض أنه أكقر مشولية وبعيد مباموعة من اجل
عن التداخلات التشريعية املتلاحقة والتعديلات اليت ال ميكن أن تغطي معاجلة اجلرمية من مجيع 

 . جوانبها

 

وميكن أن نلخص مراحل املواجهة اليت بذلتها سويسرا من أجل احلصول على هذا          
 :ملتكاملالتشريع ا

إن حرص سويسرا على سلامة قطاعها املصريف وعلى مسعتها داخليا وخارجيا محلها             
إىل التوصل بإشراف من املصرف املركزي السويسري إلبرام اتفاقية بينه و بني مجعية املصارف 

عقب فضيحة جسيمة " الحيطة و الحذر" مسيت باتفاقية  4322السويسرية يف هناية عام 
بسبب القيام  BANCO LAMPE ROZIANOت الققة يف البنوك الكربى هز 

بعمليات تبييض متكررة، وبناءا على ذلك ارتضت املصارف السويسرية مبقتضى هذه االتفاقية 
أن تلتزم بباقة من اإلجراءات هي التحقق من هوية املتعاقدين معها و االمتناع كليا عن املسامهة 

ل أو تسهيل التهرب من الضرائب أو األعمال املماثلة عن طريق الفعلية يف هروب رؤوس األموا
إصدار إفادة ناقصة أو مزورة، وأخريا تشمل هذه اإلجراءات أيضا عدم التخلي عن السرية 

 .1املصرفية باعتباره مبدأ يستحيل اخرتاقه فهو منيع كالصخر

مارس  79رع يف أما عن تعديل التشريع اجلنائي السويسري فقد استحدث املش          
مكرر يف قانون العقوبات، والذي اعترب أن كل عمل إداري من شأنه  950نص املادة  4335

                                                           
1
 .520، المرجع السابق، ص (دانا)حمه باقي عبد القادر : انظر أيضا. 070، المرجع السابق، ص (هيام)الجرد : انظر - 
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أن يعرقل حتديد مصدر أو اكتشاف أو مصادرة أموال مت غسلها يعاقب عليها باحلبس من 
 .1سنتني ح ى مخس سنوات وبغرامة مالية من أربعني ألفا ح ى مليون فرنك سويسري

اعترب قانون العقوبات السويسري أن املوظف الذي يعلن للسلطات املختصة عن  كما           
شكوكه حبصول عمليات غسل األموال ال ميكن ملاحقته بإفشاء السر املصريف أو السر املهين 

_ 2_4ح ى لو كانت شكوكه خاطئة، مث أصدرت سويسرا قانونا ملنع غسل األموال بتاريخ 
رف وموظفوه على تطبيق احليطة واحلذر عند فتح احلسابات والذي مبوجبه جيرب املص 4335

املصرفية مع االلتزام بقاعدة اعرف عميلك واليت جسدهتا االتفاقيات الدولية وعمل جلنة بازل 
على اخلصوص، كما قررت السلطات السويسرية إعطاء مهلة ألصحاب احلسابات السرية ح ى 

ت السلطات إىل إقفال حساباهتم يف خطوة للكشف عن هوياهتم وإال اضطر  4337هناية عام 
 .2إلظهار حسن النية وانصياعها للمطالب الدولية

أخريا وعلى اثر الضغوط الدولية وعدم جدوى التعديلات السابقة يف مكافحة غسيل           
ابريل  4األموال، استحدث املشرع السويسري قانونا بشأن غسل األموال دخل حيز التطبيق يف 

القانون االحتادي ملنع غسيل األموال يف القطاع املا ي يوجب على البنوك  وهو 4332
وصناديق توظيف األموال وشركات التامني وشركات املضاربة يف البورصة ومكاتب الصريفة 

 . واملؤسسات غري املصرفية كاحملامني وشركات احملاسبة اإلبلاغ عن العمليات املشبوهة

القانون هو إلزام املصارف والوسطاء املاليني بالتحقق من اخللفية ولعل األهم يف هذا           
االقتصادية للصفقات اليت تظهر فيها علامات الغش والقيام بتبليغ مكتب اإلبلاغ الفيدرا ي 

 .عند قيام األدلة الصحيحة على حدوث ممارسة أنشطة تتعلق بغسل األموال

على اتفاقية التعاون القضائي يف مكافحة  4330هذا إىل جانب توقيع سويسرا سنة           
 . تبييض األموال مع اجملموعة األوربية والواليات املتحدة األمريكية وكندا وأسرتاليا

                                                           
1
 .505المرجع السابق، ص ،(نادر)عبد الشافي : انظر - 

2
 .052، ص 5557مكافحة غسل األموال، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،  ،(وسيم)حسام الدين األحمد : انظر- 
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طيلة فرتة املفاوضات مع اإلحتاد  7557/7559لقد جنحت سويسرا خلال العامني           
، وقد استااب اإلحتاد األوريب لذلك مما رفع من احلفاظ على السرية املصرفية _ثنائية_األوريب

العقبة األخرية يف وجه هذه املفاوضات، وباسم السرية املصرفية حصلت سويسرا على اإلعفاء 
من التعاون القضائي فيما خيص التهرب الضرييب، فالتحدي كان أساسيا بالنسبة لسويسرا اليت 

ها وضعت من طرف األجانب مليار من 4255مليار يورو، حيث  7555تسري أكقر من 
من الناتج الداخلي اخلام للبلد % 44ميقل ( القطاع البنكي)، فقطاع تسيري القروة (7551)

 . بنك 155شخص يف  451555ويوظف 

لكن سويسرا استاابت أخريا للمطالب الدولية مبوافقتها على اتفاقية برلني للتبادل           
األورويب وكذلك رضوخها لقانون الفاتكا الذي يقضي  التلقائي للمعلومات بني دول االحتاد

برفع السرية املصرفية إذا تعلق األمر مبواطنني أمريكيني وجرمية التهرب الضرييب وجرمية تبييض 
 .األموال
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 فقرة الثانية

 دولـة لوكسمبورغ

 

وتضاهي بنوكها  تعترب دولة لوكسمبورغ من أكرب املراكز املالية على اإلطلاق يف أوروبا          
بنوك سويسرا من حيث حام اإليداعات يف هذه الدولة الصغرية وذلك بفضل نظامها املصريف 

، ومن أجل ذلك ترفض لوكسمبورغ يف الغالب التعاون 1الذي يقوم على السرية املصرفية املطلقة
ية الدو ي وتبادل املعلومات بني الدول للكشف عن بعض أسرار عملاءها وهو ما وفر السر 

 .املطلقة للحسابات املصرفية ح ى املشبوهة منها

ويعترب القانون العاملني يف البنوك موظفني عامني مسؤولني عن حتقيق السياسة العامة           
االقتصادية واالجتماعية، هلذا يلتزم هؤالء بكتمان أسرار العملاء حتت طائلة العقوبات اجلزائية، 

  2.فقة صرحية على اإلفصاح عن بياناته  أو حساباته للغريإال إذا وافق صاحب احلساب موا

انتهات لوكسمبورغ نظام احلسابات الرقمية وهو احلساب الذي يتم التعرف عليه من           
خلال االستعانة مباموعة من األرقام أو احلروف، وال يعرف اسم صاحبه إال لعدد حمدود من 

الدولة بسياسة االحتفاظ باملراسلات واليت حيتفظ رجال البنك، كما تعتمد البنوك يف هذه 
البنك مبوجبها بأي مراسلات أو كشوف حسابات متعلقة بالعميل وعملياته املصرفية إىل أن 

  3.يقوم هو باستلامها بنفسه

                                                           

1
بعد دولتي ليختنشتاين وقطر من حيث معدل دخل الفرد البالغ , تتمتع لوكسمبورغ بأوضاع اقتصادية متينة وتعتبر ثالثة دول العالم -

ويعتمد اقتصادها على فرع الخدمات الذي يحتل أكثر من ثمانين . نويا وفقا لمعطيات البنك العالميحوالي واحد وثمانين ألف دوالر س
والمعروف ان لوكسمبورغ تجتذب األرصدة المالية من دول . بالمائة من إنتاجها المحلي الخام وال سيما على فرع الخدمات المصرفية

  .السرية البنكية المتبعة فيها وكذلك بفضل نسبة الضرائب المنخفضة فيها أخرى بفضل كونها احد مراكز االتحاد األوروبي وبفضل

2
 .90المرجع السابق، ص  ،(دليلة) مباركي: انظر - 

3
 .90المرجع نفسه، ص  ،(دليلة) مباركي: انظر - 
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وقد أدت السرية املصرفية يف هذه الدولة إىل تعرضها للكقري من الضغوطات الدولية            
قودها الواليات املتحدة األمريكية مع دول االحتاد األورويب، كوهنا ترفض خاصة تلك اليت ت

التعاون الدو ي ملكافحة جرمية تبييض األموال والتهرب الضرييب مما جعلها خزانا لرؤوس األموال 
املتأتية من جتارة املخدرات وصفقات األسلحة وملاذا آمنا للتهرب الضرييب وملختلف الفضائح 

 .1ية حتت غطاء السر املهين البنكياملالية الدول

ويف خطوة غري مسبوقة وافقت لوكسمبورغ على رفع السرية املصرفية عن حسابات           
وهو يعترب خطوة  7540املواطنني األوروبيني وبالتا ي تزويد دوهلم باملعلومات حوهلا سنة 

 .فية من جهة أخرىللتوفيق بني الشفافية الدولية من جهة واحلفاظ على السرية املصر 

وعلى غرار لوكسمبورغ تصر العديد من الدول على اإلبقاء على السر املصريف               
كدولة النمسا وجزر الكامين وجزر اهلاييت، وتغلب مسؤولية البنك عن إفشاء أسراره عن موجب 

لقة بتعديل املكافحة، بالرغم من ذلك قامت دول الطائفة القانية وبالتا ي دول السرية املط
قوانينها اخلاصة بالسرية البنكية للتخفيف من املبدأ املطلق يف سبيل القضاء على طائفة خطرية 

من اإلجرام، إال أنه يبقى استقناء من االستقناءات اليت ال جيب التوسع فيها نتج فقط عن 
 .الضغوط الدولية ملكافحة ظاهرة تبييض األموال

 

 

 

 

 

                                                           
1
 :ل متوفر على الرابط التاليإشكالية السر المهني البنكي في ظل قانون غسل األموال، دراسة مقارنة ، مقا ،(جمال)عرفاوي : انظر - 

http://tunisie-telegraph.com/2014/08/08/ 
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 المطلب الثاني

 ة جريمة تبييض األموال في التشريع الجزائريآليات مكافح

 

تعيش اجلزائر ظاهرة تبييض األموال باختلاف مصدرها من الرشوة إىل الفساد،           
االختلاس وكذا دخول وخروج السلع ورؤوس األموال دون مراقبة صارمة، ح ى أن مرتكيب هذه 

 . لك من أجل حتقيق ثروات طائلةاجلرمية استغلوا كل املنافذ والقغرات اليت تسمح هلم بذ

كسائر الدول النامية، ليست مبنأى من خماطر هذه الظاهرة اإلجرامية اليت  وألهنا          
إىل ما أمجع عليه اجملتمع الدو ي وأن  فبات حتميا أن ّتضم صوهتا  يعيشها ويعاين منها العامل

(  PALIRMO) 7555مو لعام تّوقع وتصادق على االتفاقيات الدولية منها اتفاقية بالري 
سبتمرب  73األمم املتحدة املتعلقة باجلرمية املنظمة عرب الوطنية، واليت دخلت حيز التنفيذ يف 

 .7557فيفري  50واليت صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي املؤرخ يف  7559

زائري مجلة من مبقتضى هذه االتفاقية واالتفاقيات األخرى أصدر املشرع اجل          
التشريعات متاشيا والتطور احلاصل ووفقا إلرادة اجملموعة الدولية، وما تقتضيه احلاجة امللحة 
للاقتصاد احلر ومتطلبات التقدم السريع يف إطار العوملة بإصلاح املنظومة املصرفية وإصدار 

ر قواعد قانونية قانون الوقاية من جرائم تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما وإصدا
 . بتعديل قانون العقوبات وإدراج تدابري يف إطار قانون مكافحة الفساد

وتبعا لذلك تناولنا منحى املشرع اجلزائري وسبل املكافحة اليت اعتمدها خاصة إذا ما            
والذي ( املطلب األول) 7551علمنا انه مل جيرم الظاهرة إال يف تعديل قانون العقوبات سنة 

 (.املطلب القاين) 7550مهد لصدور قانون الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب سنة 
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 الفرع األول

 تبييض األموال و تمويل اإلرهاب قبل صدور قانون الوقاية من جرائم

 

إن إمجاع اجملتمع الدو ي على التصدي للارمية استوجب بالضرورة على مجيع الدول           
ملكافحة هذه اجلرمية أو على األقل جترمي الظاهرة كمرحلة أوىل، وأن غالبية هذه إصدار قوانني 

، كما لتسهيل تعقب األموال غري املشروعة النصوص التشريعية تضمنت رفع السر البنكي
باحليطة واحلذر ألزمت البنوك جبملة من االلتزامات منها ما هو نابع من صميم عملها كااللتزام 

لعميل ومجيع العمليات اليت يقوم اها وحفظ السالات وكذا استحداث خلية واالستعلام حول ا
االستعلام املا ي كوسيلة من وسائل االستكشاف عن اجلرمية واجملرمني وإلزام البنوك بواجب 

 .اإلخطار بالشبهة لدى اجلهات املختصة

ألموال ومتويل أما يف اجلزائر فلقد مهد لصدور قانون الوقاية من جرائم تبييض ا          
اليت سارعت لوضع بعض اآلليات القانونية  اإلرهاب ومكافحتهما، بعض النصوص التشريعية

 . ملواجهة اجلرمية وحتيني وإصلاح القطاع املصريف مبا يتماشى وضرورات املكافحة

والذي اشتمل  45-35ولعل أمهها على اإلطلاق حسب رأينا قانون النقد والقرض           
من اإلصلاحات اليت تعترب مبقابة حتول جدري يف جمال اإلصلاح املصريف ونقطة  على مجلة

حتول من النظام االشرتاكي إىل نظام اقتصاد السوق وحرية التاارة ، وقد جسد القانون أيضا 
مبدأ املنافسة يف املهنة حبيث فتحت املهنة أمام اخلواص واألجانب بشرط استاابتهم للشروط 

ن النقد والقرض فظهرت مصارف خاصة ومصارف أجنبية إىل جانب العمومية اليت أوجبها قانو 
 .اليت حتتم عليها االستاابة للمقاييس العاملية لتبقى على الساحة



 

314 

ولكن القانون مل يأخذ بعني االعتبار قضية مكافحة اجلرائم املالية عرب البنوك وخباصة           
لكنه تنبه مؤخرا إىل حام الكارثة  1بنص صريح، ظاهرة تبييض األموال وخماطرها ومل جيرمها

الذي هيأ حملاربة كافة صور اجلرائم املالية وعمليات تبييض األموال  44-59مبوجب األمر 
باستعمال اجلهاز املصريف عن طريق تقوية الطابع الردعي ألحكامه وكأنه قانون عقوبات مكرر 

الصرف ومنع استغلاهلا من طرف غاسلي يف خطوة من املشرع لسد القغرات الكبرية يف جمال 
 .األموال

وقد هيأ هذا القانون أيضا سبل التصدي للظاهرة عقبها إصدار مجلة من القوانني  كان          
الفقرة )أمهها على اإلطلاق إنشاء خلية االستعلام املالية وتفعيل واجب اإلخطار بالشبهة 

 (الفقرة القانية)وبعض القوانني ذات الصلة  وأعقب ذلك أيضا تعديل قانون العقوبات( األوىل

 

 الفقرة األولى

 2 (CTRF) إنشاء خلية معالجة االستعالم المالي 

 

 7555لسنة ( بالريمو)بناء على االلتزام الوارد ضمن االتفاقية الدولية لألمم املتحدة           
املرسوم التنفيذي  ، صدر7557فيفري  50و املصادق عليها مبوجب الرسوم الرئاسي بتاريخ 

املتعلق بتنظيم خلية معاجلة االستعلام  7557أفريل  52املؤرخ يف  472/  57رقم 
 : 41يف البند األول من املادة   املا ي،حيث نصت االتفاقية الدولية املذكورة
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أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة و اإلشراف على  –أنه على كل دولة طرف "           
و املؤسسات املالية غري املصرفية ، مبا يف ذلك الشخصيات الطبيعية واالعتبارية اليت  املصارف

، مع امللاحظة هنا أن إنشاء اخللية جاء سابقا " ........تقدم خدمات نظامية و غري نظامية
لتارمي تبييض األموال والستصدار قانون خاص باملكافحة وهو ما أدى إىل تعطيل عمل اخللية 

 .رجاء تعيني األعضاء إىل غاية تعديل قانون العقوباتومن مث إ

-50من قانون  51فقرة  51تتمتع اخللية أو اهليئة املتخصصة وفقا ملصطلح املادة           
املتعلق بالوقاية من تبييض األموال و متويل اإلرهاب و  7550فرباير  59املؤرخ يف  54

تقلالية املالية، ويقع مقرها باجلزائر العاصمة تتمتع بالشخصية املعنوية واالس مكافحتهما ، 
من املرسوم  51 -59-57املواد " مهمتها مكافحة ضد متويل اإلرهاب وتبييض األموال

 .1التنفيذي املذكور

عهد هلذه اخللية مبوجب القانون عدة مهام أمهها تلقي ومعاجلة اإلخطارات بالشبهة           
رهاب أو تبييض األموال املرسلة إليها من قبل األجهزة املتعلقة بكافة عمليات متويل اإل

واألشخاص احملددين قانونا واقرتاح النصوص التشريعية أو التنظيمية لضمان الكشف و متابعة 
عمليات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، وهلا يف سبيل أداء مهامها تسخري كافة األجهزة 

لوثائق واملعلومات الضرورية للقيام باملهام املوكلة واألشخاص املعينني بالقانون واحلصول على ا
 .هلا

للخلية صلاحية األمر وبصورة حتفظية تأجيل تنفيذ أية عملية املختصة ملدة أقصاها           
ساعة لكل شخص طبيعي أو معنوي تقع بشأنه شبهة تبييض األموال، وميكن متديدها 27

من قانون املالية  451ما نصت عليه املادة  مبوجب حكم من اجلهات القضائية املختصة وهذا
 .7550فرباير  59املؤرخ يف  50/54من قانون  42واملادة  7559لسنة 

                                                           
1
ين التخصصي في مادة قانون األعمال من بنك خلية معالجة االستعالم المالي بين االستقاللية الوظيفية و التشغيلية، مذكرة نهاية التكو - 

 02وكيل جمهورية مساعد لدى محكمة جيجل، الدفعة التاسعة من  ،(عبد المطلب)كرارشة الجزائر،المدرسة العليا للمصرفة، من إعداد 
 .00، ص 5505سبتمبر  00فيفري إلى 
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وتلتزم هذه اخللية باحلفاظ على السر املهين فلا يسوغ هلا أن توايف أجهزة غري تلك           
ى األسرار لإلدارات اليت حددها القانون، حيث ال جيوز ألعضائها أن يسربوا أو يقروا مبحتو 

التابعني هلا، وهلذا مسيت اهليئة خلية وليس أي اسم آخر ألن أعمال اهليئة مضمونة بالسرية 
 .وهي أيضا مبنأى عن أية متابعة أو املسائلة من أي نوع كان

وال يفوتنا التنويه أنه بالرغم من أمهية اخللية وحداثة نشأهتا استاابة لتوصيات املنظومة           
لدولية، وبالرغم من التنبه املبكر للمشرع اجلزائري إلنشاء مقل هذه اآللية إال أن مواجهة اجلرمية ا

وهو ما جعل اخللية حبيسة النصوص القانونية اليت جاءت  7550بقي متأخرا ح ى مطلع سنة 
 وهو ما جعل املشرع يستتبع املكافحة 1أحكامها مقتضبة وال تعكس فعالية املهام املنوط اها

 . مباموعة من النصوص القانونية األخرى املوضوعية منها واإلجرائية

   

 الفقرة الثانية

 تعديل قانون العقوبات و القوانين ذات الصلة

 

من أهم القوانني اليت أصدرها املشرع اجلزائري يف هذه الفرتة هو جترمي الظاهرة أوال يف           
تعلق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني تعديل القانون املصلب قانون العقوبات مث 

بالصرف وحركة رؤوس األموال واليت مهدت كلها لصدور قانون الوقاية من جرمية تبييض 
 .األموال و متويل اإلرهاب

     

                                                           
1
 .2المرجع السابق، ص ،(عبد المطلب)كرارشة  :انظر - 
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مل يشر املشرع اجلزائري صراحة إىل جرمية تبييض  تعديل قانون العقوبات: أوال          
املؤرخ يف  51/40املقررة هلا إىل غاية صدور القانون رقم األموال وال إىل العقوبة 

املتضمن قانون العقوبات، هذا ما  99/409املعدل واملتمم لألمر رقم  45/44/7551
عيب على املشرع اجلزائري الذي مل يتفطن لتارمي الظاهرة إال مبوجب هذا التعديل بالرغم من 

الجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية مصادقته املبكرة على اتفاقية فيينا ملكافحة ا
وهو ما علق عليه بعض الفقهاء بأن املشرع اجلزائري أقر املكافحة وبعض آلياهتا  4322لسنة 

 . 1على غرار إنشاء خلية االستعلام املا ي، قبل التارمي 

ة مقرتفيها ضمن املشرع اجلزائري نص صراحة على إدراج جرمية تبييض األموال ومعاقب          
وحدد األفعال  2مكرر  923مكرر إىل املادة  923مكرر من املادة ( 59)القسم السادس 

املكونة جلرمية تبييض األموال وكذا العقوبات اليت تلحق مرتكبها دون حتديد ملصدر اجلرمية أو 
املفهوم العائدات اإلجرامية حمل التبييض ويدخل ذلك ضمن منحى املشرع اجلزائري يف األخذ ب

 .الواسع لتعريف جرمية تبييض األموال

ما يلاحظ على هذا القانون امليل إىل تشديد العقوبة سواء تعلق األمر بالشخص           
الطبيعي أو املعنوي يف داللة على خطورة اجلرمية بالرغم من حداثتها، أيضا جترمي مجيع األفعال 

يف ذلك جرائم املساعدة واالشرتاك ملتزما مبا جاء يف املكونة للارمية التامة أو الشروع فيها مبا 
 .اليت ألزمت الدول يذلك 4322اتفاقية فيينا لسنة 

إن فرض آليات واضحة ملكافحة جرمية تبييض األموال من لدن املشرع اجلزائري           
رؤوس استدعى تعديل القانون املتعلق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة 

املعدل واملتمم  7559فيفري  43املؤرخ يف  59/54األموال، حبيث صدر األمر الرئاسي رقم 

                                                           
1
بموجب  -0977فيينا–ر على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية صادقت الجزائ - 

وتنفيذا اللتزاماتها ونظرا لما عاشته من مآسي في العشرية األخيرة من القرن  0990جانفي  57المؤرخ في  90/20المرسوم رقم 
المستويات، مما سهل تنامي الفساد اإلداري والرشوة و تجارة المخدرات إضافة إلى التهرب  العشرين وما أفرزته من آثار سلبية على كل

 .الضريبي أصبح لزاما على المشرع الجزائري تجريم ظاهرة تبييض األموال
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املتعلق بقمع خمالفة التشريع و التنظيم  4339يوليو  53املؤرخ يف  77/ 39لألمر رقم 
اخلاصني بالصرف و حركة رؤوس األموال من و إىل اخلارج للتأكيد على ضرورة مواجهة اجلرائم 

التاارة اخلارجية واملخاطر عامل عليها يف ذات القانون و ليواكب التطور احلاصل يف  املنصوص
الناجتة عنها والتحكم يف عمل البنوك قصد جتنب استعمال اجلهاز املصريف واملا ي يف أعمال غري 

مشروعة و بصورة عامة كل اجلرائم احملددة اليت متس حركة األموال من و إىل اخلارج وخول 
لشرطة القضائية وأعوان اجلمارك وموظفو املفتشية العامة للمالية وأعوان البنك املركزي لضباط ا

من  52واألعوان املكلفون بالتحقيقات االقتصادية و قمع الغش ملعاينة جرائم الصرف املادة 
 .1القانون املذكور

عرب املصارف وألن القانون وضع لتضيق اخلناق على كل حماوالت التبييض اليت تتم           
من وإىل اخلارج و غريها من اجلرائم املتعلقة بالصرف واليت تتسم بالطابع املا ي االقتصادي،  

 فقد فتح القانون إمكانية املصاحلة عن طريق اللانة الوطنية للمصاحلة اليت ميكنها إجراء 

مكرر،   3املصاحلة إذا كانت قيمة حمل اجلنحة تقل عن مخسني مليون دينار حبسب املادة  
الصلح حدا للمتابعة اجلزائية، ويف كل األحوال قيد املشرع الدعوى اجلزائية بشكوى  رويضع قرا

من الوزير املكلف باملالية أو حمافظ بنك اجلزائر أو أحد ممقليهما املؤهلني هلذا الغرض طبقا 
 . منه 53للمادة 
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 الفرع الثـاني

 ل و تمويل اإلرهاب ومكافحتهمابعد صدور قانون الوقاية من تبييض األموا

 

مكرر من قانون  923مل يكتف املشرع بتارمي ظاهرة تبييض األموال بنص املادة           
املتعلق بالوقاية من تبييض  54-50داث قانون خاص وهو قانون حالعقوبات ولكنه بادر باست

من أثار اجلرمية اليت باتت  األموال ومتويل اإلرهاب استاابة للمطالب الدولية ورغبة منه يف احلد
تنخر اقتصاديات الدولة خاصة بعد االنفتاح على السوق احلرة، وأيضا ازدياد عدد القضايا 

وإن كانت حمدودة ولكنها تنبأ باخلطر القادم بسب انتشار قضايا الفساد  املطروحة على القضاء
 .وفضائح القطاع املصريف

قضاء اجلزائري يف غسيل األموال شهورا بعد دخول وقد كانت أول قضية عاجلها ال           
القانون السابق حيز التطبيق، هي قضية صندوق االستقمار الكوييت اجلزائري مت تلتها قضايا 

وقضية الطريق  1عديدة على غرار قضية الفساد املتهم فيها الوزير السابق للطاقة شكيب خليل 
مل تنتهي بعد وفضيحة الرشاوى رات عديدة السيار و  مسلسل اخلليفة اليت عرفت فصوله دو 

  2.وتبييض األموال املتورط فيها شاين جمدوب املدير األسبق لشركة اتصاالت اجلزائر

إن صدور القانون املتعلق بالوقاية من جرمية تبييض األموال واإلرهاب ومكافحتهما           
، ولكن هذا القانون (الفقرة األوىل)ة إمنا جاء استاابة لدعوة اجملتمع الدو ي يف التصدي للارمي

وحده غري كاف للقضاء هنائيا على الظاهرة وتداعياهتا مما استوجب ثورة تشريعية مشلت صدور 
 (. الفقرة القانية)قوانني جديدة أو تعديل أخرى 
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 الفقرة األولى

 قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما

 

املتعلق بالوقاية من تبييض  7550فرباير  59املؤرخ يف  54 -50القانون لقد حدد           
وحتديد  1األموال و متويل اإلرهاب ومكافحتهما اإلطار القانوين للارمية مع حتديد أشكاهلا

املصطلحات املتعلقة اها رغبة من املشرع يف مطابقة هذا القانون للمقاييس وااللتزامات الدولية، 
شرع ربط الصلة بينها وبني جرمية اإلرهاب ذلك أن املال غري املشروع يصب مع ملاحظة أن امل

يف الغالب يف قنوات تنشط فيها اجلماعات اإلرهابية اليت باتت متس امن وسلامة املواطنني 
 . والدول حبد ذاهتا

املتعلق بالوقاية من تبيض األموال ومتويل اإلرهاب  54-50جاء القانون رقم       
يف شكل  7540فرباير  40الصادر يف  59- 40املعدل واملتمم بالقانون  ومكافحتهما

  7550ديسمرب  40املؤرخ يف  50-50متكامل سيما بعد ظهور نظام بنك اجلزائر رقم 
ونصه على مجلة من االلتزامات القبلية واليت تنبع من  59-47املعدل و املتمم بالقانون رقم 

قظة واعرف عميلك واالستعلام عن مجيع العمليات صميم عمل اجلهاز املا ي، كواجب الي
من القانون مع  9البنكية اليت تفوق قيمة الدفع فيه مبلغا معينا حيدده التنظيم طبقا للمادة 

                                                           
1
فضال عن األحكام الواردة في قانون العقوبات، يهدف هذا القانون إلى الوقاية من تبييض :" ما يلي  المادة األولى منه جاء في نص - 

 ".األموال و تمويل اإلرهاب و مكافحتهما 

 :تبييض األموال  المادة الثانية منه األعمال المادية لجريمة  و حددت

ها مع علم الفاعل أنها من عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو تحويل الممتلكات أو نقل( أ 
 .مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات على اإلفالت من اآلثار القانونية ألفعاله

كات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتل( ب 
 .الفاعل أنها عائدات إجرامية

 .اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية  (ج 

ائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها و المساعدة أو المشاركة في ارتكاب أي من الجر  (د 
 .التحريض على ذلك و تسهيله وإسداء المشورة بشأنه
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سنوات، وتدابري أخرى استكشافية أمهها  0ضرورة االحتفاظ بالسالات ملدة ال تقل عن 
منه اليت حددت شكل اإلخطار  40دة واجب اإلخطار بالشبهة خللية االستعلام املا ي املا

بالشبهة واجلهات املعنية باإلخطار والعقوبات املقررة لكل إخلال بالواجبات املذكورة 
 ...... 1آنفا

"  خلية معاجلة االستعلام املا ي " حيث حدد القانون صلاحيات اهليئة املتخصصة           
و معاجلة املعلومات اليت ترد إليها من قبل  أهنا تضطلع اهليئة بتحليل" كالتا ي   40يف املادة 

السلطات املؤهلة وكذلك اإلخطارات بالشبهة اليت خيضع هلا األشخاص واهليئات املذكورة يف 
أدناه، وأن املعلومات املبلغة للهيئة تتصف بالسرية فلا جيوز استعماهلا ألغراض غري  43املادة 

 .تلك اليت حددها القانون

 

ساعة تأجيل تنفيذ أية عملية بنكية 27هليئة باألمر بصورة حتفظية ملدة أقصاها وتقوم ا          
وجتميد احلسابات لكل شخص طبيعي أو معنوي تقع بشأنه شبهة تبييض األموال وميكن 

 – 457متديدها مبوجب حكم من اجلهات القضائية املختصة وهذا ما نصت عليه املادة 
فرباير  59املؤرخ يف  50/54من قانون  42ادة وامل 7559من قانون املالية لسنة  459

7550. 

 

 املادة ) تضمن القانون أيضا حتديدا للاهات الواقع عليها واجب اإلخطار بالشبهة           

 :43حيث نصت املادة (  7550فرباير  59املؤرخ يف  50/54من قانون  43

 :خيضع لواجب إخطار الشبهة" 

                                                           
1
 50-50من قانون  55و  09انظر المواد  - 
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واملصاحل املالية لربيد اجلزائر واملؤسسات املالية املشااهة ألخرى  البنوك واملؤسسات املالية -   
 .وشركات التأمني ومكاتب الصرف والتعاضديات والرهانات واأللعاب والكازينوهات 

كل شخص طبيعي أو معنوي يف إطار مهنته باالستشارة أو بإجراء عملية إيداع أو مبادالت   -
رؤوس األموال السيما على مستوى املهن احلرة املنظمة أو توظيفات أو حتويلات أو أية حركة ل

و خصوصا مهن احملامني و املوثقني و حمافظي البيع باملزاد وخرباء احملاسبة وحمافظي احلسابات 
والسماسرة والوكلاء اجلمركيني وأعوان الصرف والوسطاء يف عمليات البورصة واألعوان العقاريني 

 ."اار الكرمية واملعادن القمينة واألشياء األثرية والتحف الفنيةومؤسسات الفوترة وكذا جتار األح

 

ترسل مصاحل الضرائب و : " من نفس القانون   74كما جاء يف نص املادة             
اجلمارك بصفة عاجلة تقريرا سريا إىل اهليئة املتخصصة فور اكتشافها، خلال قيامها مبهامها 

أموال أو عمليات يشتبه أهنا متحصلة من جناية أو جنحة،  اخلاصة بالتحقيق و املراقبة، وجود
السيما اجلرمية املنظمة أو املتاجرة باملخدرات أو املؤثرات العقلية أو يبدو أهنا موجهة لتمويل 

 ".  اإلرهاب

ويقع على املذكورين أعلاه القيام بإخطار اهليئة املتخصصة مبارد وجود الشبهة ح ى           
ل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إجنازها، كما عليهم واجب اإلبلاغ بكل ولو تعذر تأجي

املعلومات اليت حبوزهتم للهيئة املتخصصة اليت ترمي إىل تأكيد الشبهة أو نفيها وهذا دون 
تأخري، كما بني املشرع منوذج وحمتوى اإلخطار بالشبهة ووصل استلامه والذي ترك أمره للتنظيم 

 (. 75املادة )

 

ترتاوح بني احلبس ( ختص املوظفني املبينني أعلاه)أورد القانون مجلة من العقوبات            
  .والغرامة باعتبار اجلرمية من اجلنح املشددة العقوبة خاصة إذا اقرتنت بظروف التشديد



 

323 

وقد تضمن القانون املذكور باإلضافة إىل عمل اخللية جمموعة من األحكام اليت           
لتأكيد على التزامات البنوك واملؤسسات املالية و التأكيد على التعاون الدو ي مجعت بني ا

والقضائي واألمين، وهتدف هذه التدابري اليت تتعلق بالعمليات واخلدمات املصرفية إىل احليلولة 
دون استغلال اجلهاز املصريف يف عمليات التبييض واعتبار البنك متواطئا مع مرتكيب اجلرائم 

علمنا أن البنك ميقل املناخ األمقل لغاسلي األموال خاصة دول السرية املصرفية  خاصة إذا
 .املطلقة على غرار سويسرا و لوكسمبورغ و النمسا

      

أما عن  التعاون الدو ي أو التعاون االستعلامي ومتكينا خللية االستعلام املا ي وبغية           
خول هلا القانون تبادل املعلومات مع اهليئات املماثلة  أداء املهام املنوطة اها على أحسن وجه،

الدولية حول عمليات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ويف إطار مبدأ املعاملة باملقل واحرتام 
االتفاقيات الدولية واألحكام القانونية الداخلية املطبقة يف جمال محاية احلياة اخلاصة مع مراعاة 

 50/54من قانون  79و  70املادة )جنبية لواجبات السر املهين خضوع اهليئات املختصة األ
.) 

كما منح لبنك اجلزائر واللانة املصرفية صلاحية تبليغ املعلومات إىل اهليئات األخرى            
، غري أنه منع تبليغ املعلومات إىل اخلارج إذا (72املادة )املكلفة يف دول أخرى بنفس الشروط 

اختاذ إجراءات جزائية، أو أن هذا التبليغ ميس بالسيادة واألمن الوطنيني  ما شرعت اجلزائر يف
 (. 72املادة ) أو النظام العام واملصاحل األساسية للازائر

من القانون املذكور التعاون القضائي بني اجلهات  73كما أجاز املشرع يف املادة            
تفاقيات القنائية واملتعددة األطراف املصادق عليها القضائية اجلزائرية واألجنبية، شريطة احرتام اال

 .من طرف اجلزائر يف إطار املعاملة باملقل

منه اليت حددت آليات التعاون  95حدد ذات القانون أوجه التعاون يف نص املادة           
 القضائية على غرار اإلنابة وتسليم اجملرمني طبقا للقانون والبحث والتحري وحاز العائدات
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اإلجرامية املتحصلة من تبييض األموال وتلك املوجهة إىل متويل اإلرهاب قصد مصادرهتا دون 
اإلخلال حبقوق الغري حسن النية، بالتنسيق مع اهليئات الدولية الوطنية اليت تعمل يف هذا 

 .1الشأن  االنرتبول واالفريبول 

 

لدعوة املنظومة الدولية بضرورة جاء استاابة  54-50ومن نافلة القول أن القانون           
إيلاء عناية خاصة بتارمي الظاهرة خاصة مع ارتباطها جبرائم اإلرهاب، وهو القانون الذي فرض 

به املشرع على البنوك جمموع االلتزامات الواردة يف توصيات جمموعة العمل املا ي يف سبيل 
 .إسهامها يف مكافحة جرائم تبييض األموال

تنفيذ البنوك هلذه االلتزامات نص املشرع يف ذات القانون على إقرار ولضمان           
املسؤولية  اجلزائية و التأديبية عن كل إخلال اهذه االلتزامات باعتبار أن البنوك و املؤسسات 

 .املالية هي املستهدفة بشكل واضع من جرائم تبييض األموال

 

القانون ح ى عرب عديد التعديلات اليت ومل ختتلف أشكال مواجهة اجلرمية يف ذات           
توالت عليه كوهنا قد ارتكزت بصفة أساسية على مواجهة ظاهرة اإلرهاب أكقر من ظاهرة 

على بعض املواد  59-40التبييض وإن كان كلامها وجه لعملة واحدة، حيث مشل قانون 
بعض العقوبات منه والتأكيد على  9محلت التوسع يف تعريف اإلرهاب وأشكاله بنص املادة 

منه،  1اخلاصة وهي جتميد أو حاز األموال املتحصل عليها من األعمال اإلرهابية املادة 
 توسيع االختصاص اإلقليمي للمحاكم اجلزائية واعتماد مبدأ العاملية يف نظر اجلرائم بنص املادة

 

 
                                                           

1
 :لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر - 

 . 5557الدولية للشرطة الجنائية، اإلسكندرية ، دار الفكر الجامعي،   ، المنظمة(سعيد)منتصر حمودة    
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على  وأحكام أخرى ال تقل أمهية عن سابقتها تعكس احلرص الشديد من املشرع  7مكرر  9 
 .   القضاء على الظاهرة اإلجرامية

 

 الفقرة الثانية

 و القوانين ذات الصلة تعديل قانون العقوبات

 

اقر املشرع اجلزائري يف هذه الفرتة العديد من القوانني موضوعية وإجرائية تصب جلها           
نها مع جممل ما يف ضرورة التصدي لظاهرة تبييض األموال و متويل اإلرهاب، ح ى تتلاءم قواني

امجع عليه اجملتمع الدو ي من ضرورة إقرار سبل وآليات فعالة للمكافحة يشرتك فيها اجلهاز 
 .املصريف مع اجلهاز األمين  داخليا وخارجيا للقضاء على اجلرمية وتداعياهتا

 

 تعديل قانون 1من مجلة اآلليات القانونية اليت أتى اها املشرع اجلزائري  :أوال          
مكرر  923بتعديل املواد  7559ديسمرب  75املؤرخ يف  79 -59الوارد يف قانون  العقوبات

سنوات إىل  50حيث نصت األوىل على معاقبة القائم بالتبييض باحلبس من   7و مكرر  4
دج، كما نصت املادة  9. 555. 555دج  إىل  4.555. 555سنوات و غرامة من  45

اد على تبييض األموال باستعمال التسهيلات املمنوحة له من على معاقبة املعت 7مكرر  923 
سنة وبغرامة من  75سنوات إىل  45نشاطه املهين أو يف إطار تنظيم إجرامي باحلبس من 

 . دج 2. 555. 555إىل    1.555.555

وما يلاحظ على هذا القانون اجتاه املشرع إىل تشديد العقوبات يف جرائم تبييض           
ومتويل اإلرهاب على غرار التشريعات املقارنة، ويربر ذلك رغبة املشرع تدارك خماطر  األموال

                                                           
1
 .47، المرجع السابق، ص (علي)لعشب : انظر - 
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اجلرمية اليت بدأت باالنتشار بشكل واسع على خلفية العشرية السوداء اليت عاشتها اجلزائر من 
من أجل  . جهة وارتباط التبييض بظاهرة اإلرهاب، وانفتاح السوق اجلزائرية على السوق العاملية

هذا كان لزاما على املشرع اجلزائري تكقيف اجلهود للمواجهة باللاوء إىل الوسيلة القمعية كل 
مع عدم جناعة األساليب الوقائية اليت متقلت أساسا يف الواجبات الوقائية املفروضة على البنوك 

 .و املؤسسات املصرفية

 

مع تعديل قانون  تزامنا القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،: ثانيا          
 54-59وهو القانون رقم  7559فرباير  75العقوبات أصدر املشرع اجلزائري هذا القانون يف 

استاابة للمنظومة الدولية بعد مصادقته على االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد الصادرة عن 
الرئاسي رقم مبوجب املرسوم  7559 -45-94اجلمعية العامة لألمم املتحدة الصادرة يف 

، واملصادقة على اتفاقية االحتاد اإلفريقي ملنع 17551 -51-43املؤرخ يف  51-472
املصادق عليها مبوجب املرسوم  7559يوليو  44الفساد ومكافحته املعتمدة مبابوتو يف 

 . 7559ابريل سنة  45املؤرخ يف  492-59الرئاسي 

نونية ملكافحة جرائم الفساد وبعض اجلرائم وقد تضمن القانون السبل واآلليات القا          
دعوة للمنظومة املصرفية  49األخرى املرتبطة اها كارمية تبييض األموال، حيث تضمنت املادة 

و املؤسسات املالية غري املصرفية ضرورة اخلضوع لنظام رقابة داخلي من شأنه منع وكشف مجيع 
من ذات القانون واليت  02ها املادة أشكال التبييض، وهي ذات االلتزامات اليت نصت علي

دعت إىل ضرورة التزام البنوك واملؤسسات املالية بقواعد التأكد من العميل سواء كان شخص 
طبيعي أو معنوي مع ضمان التعامل مع السلطات األجنبية بشأن التأكد من بعض احلسابات 

 .  عميلة مدونة فيها سنوات من تاريخ آخر 0أو العملاء وحفظ سالات العملاء على األقل 

                                                           
1
 السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفساد، مجلة االجتهاد القضائي،جامعة احمد خيضر  ،(فايزة )ميموني : انظر - 

 . 550سكرة،  العدد الخامس، ص ب                       
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أما عن جترمي تبييض العائدات اإلجرامية واملرتبطة جبرائم الفساد املنصوص عليها يف           
باإلحالة على القانون املتعلق مبكافحة  17هذا القانون والعقوبات املقررة هلا فقد اكتفت املادة 

 .54-50تبييض األموال ومتويل اإلرهاب القانون 

 

، ومن مجلة التعديلات احلاصلة يف التشريع تعديل قانون اإلجراءات الجزائية: ثالقا           
اجلزائري ولتفعيل املكافحة مت تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية، حيث ساير املشرع احمللي 

اإلجرائي التطور احلاصل يف سياسة التارمي بتوسيع صلاحيات كل من ضباط الشرطة و كذلك 
ذا تعلق األمر جبرائم خاصة و ذلك عرب عديد التعديلات اليت طرأت على قاضي التحقيق إ

مبوجب القانون  7554-59-79 التعديل الصادر يفقانون اإلجراءات اجلزائية كان أمهها 
و أخريا و ليس آخر  41-51مبوجب القانون  7551-45-45و تعديل  52 -54

إىل التعديل األخري القانون  ، مع اإلشارة77-59مبوجب القانون  7559-47- 75تعديل 
 .7549-54-79و الذي دخل حز التنفيذ يف  57-40رقم 

متديد  وميكننا إمجال أهم التعديلات اإلجرائية املرصدة ملكافحة تبييض األموال،          
االختصاص احمللي لكل من ضباط الشرطة القضائية مبمارسة البحث و التحري إىل خارج دائرة 

إذا ( مكان ارتكاب اجلرمية و مكان القبض على الفاعل أو مكان إقامته)ين االختصاص املكا
من قانون اإلجراءات اجلزائية  2|49تعلق األمر بنوع خاص من اجلرائم هي حبسب املادة 

اإلرهاب، جرائم املخدرات، تبييض األموال، : 400-99املعدل و املتمم للقانون  59-77
  1.بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات و اجلرائم املتعلقة بالصرف اجلرمية املنظمة، اجلرائم املاسة

خص املشرع أيضا عمليات تفتيش املنازل يف جرمية تبييض األموال بإجراءات مميزة           
و اليت تقضي عدم  7559 -47-75من قانون  12و املادة  10وهذا حسب نص املادة 

لة اجلرائم السالفة الذكر بالنسبة حلضور املتهم جواز تطبيق األحكام العامة للتفتيش على مج

                                                           
1
 .14، ص المرجع السابق ،(أحسن)بوسقيعة : انظر - 
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عملية التفتيش وما يرتتب على ذلك، وجواز القيام اهذا اإلجراء يف كل ساعات الليل و النهار 
و يف كل مكان إذا تعلق األمر باجلرائم اخلاصة واليت حتضى خبصوصية جتعل املتابعة يف هذه 

الدو ي العرب وطين الذي تتميز به و كذا خطورهتا  اجلرائم غري عادية يف الغالب نظرا للطابع
 .دائما على اقتصاديات الدول و أمن و استقرار اجملتمع

من قانون اإلجراءات اجلزائية على جواز متديد مدة التوقيف حتت  04نصت املادة           
ات واجلرمية جبرائم املخدر  مرات بعد الفرتة األوىل إذا تعلق األمر 59النظر يف مواد التلبس 

املنظمة عرب احلدود الوطنية واجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض 
 .األموال واإلرهاب واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف

ونفس األمر يف حالة التحقيق األو ي، غري أنه استقنيت جرائم املخدرات منه الفرتاض           
 .ائم التلبس و ال يتخيل أن حيقق يف شأهنا يف إطار التحقيق األو يأهنا من جر 

منح املشرع إمكانية اللاوء إىل استعمال وسائل البحث والتحري اخلاصة للكشف           
عن جرائم تبييض األموال وجرائم أخرى بالرغم ما يف ذلك من خرق للحق يف حرمة احلياة 

باحلياة اخلاصة ملواجهة ومسايرة هذا الوجه اجلديد من اخلاصة، لكن املشرع ارتأى التضحية 
وهو ما يعيبه ( و ما يليها  44مكرر 90املادة  –وما يليها  0مكرر-90املادة ) 1اإلجرام 

البعض كون هذا األسلوب فيه تعدي صارخ حلقوق اإلنسان اليت نادت به وال تزال جممل 
 .2ينها الداخليةاحملافل الدولية تدعوا الحرتامه وتكريسه يف قوان

ومن مجلة هذه األساليب اعرتاض املراسلات وتسايل األصوات والتقاط الصور وهو           
، اليت ال خترج عن كوهنا رقابة مشروعة ومبقتضى القانون 3ما خيتزهلا البعض يف مصطلح املراقبة

تباه يف لشخص أو مكان أو أحاديث أو مراسلات مكتوبة أو مسموعة أو مرئية نتياة االش
                                                           

1
التقنيات التي تستخدمها الضبطية القضائية تحت مراقبة و  أوبأنها تلك العمليات و اإلجراءات "يعرف الفقه أساليب التحري الخاصة  - 

 "ذلك دون علم و رضا األشخاص المعنيينإشراف السلطة القضائية بغية البحث و التحري عن مرتكبيها و 
   آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء احدث التعديالت و األحكام القضائية، دار هومة، الجزائر، بدون رقم  ،(طارق)كور : انظر 

 .010، ص 5501طبعة،                
2
 .522المرجع السابق، ص  ،(فايزة) ميمون: انظر - 
3
    ، 5505-5559قسنطينة،  منتوري اإلخوةجامعة  ،  كلية الحقوق ، علوم رسالة دكتوراه ق،قاضي التحقي ،(فوزي)عمارة : انظر - 

                   090ص                   
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تصرفات غري قانونية، على أن تكون مؤقتة إذا تعلق األمر جبرائم معينة منها االشتباه يف جرمية 
 .تبييض األموال

التسرب هو أيضا وسيلة من أساليب التحري اجلديدة املرصدة للبحث والكشف عن            
ة والتنكر واالندماج الذي من قانون اإلجراءات اجلزائي 90جرمية تبييض األموال مبقتضى املادة 

يقوم به ضابط أو عون الشرطة القضائية بناءا على إذن من قاضي التحقيق مبراقبة أشخاص 
 .مشتبه فيهم جبناية أو جنحة بإيهامهم وحتت هوية مستعارة بأنه شريك هلم

  

 من قانون 54فقرة  52نصت املادة  أما عن تقادم الدعوى العمومية والعقوبة فقد         
:" على أنه 7551نوفمرب  45املؤرخ يف  51/41اإلجراءات اجلزائية املعدل مبوجب القانون 

ال تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم يف اجلنايات واجلنح املوصوفة بأفعال إرهابية وختريبية وتلك 
   ...."املتعلقة باجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية

ال تتقادم الدعوى املدنية للمطالبة بالتعويض : " على أنه 57قرهتا ف أضافت املادة يف          
وإن كان ظاهر ".  عن الضرر الناجم عن اجلنايات و اجلنح املنصوص عليها يف الفقرة أعلاه

النص يوحي بعدم ذكر جرمية تبييض األموال ضمن اجلرائم املعنية باالستقناء الوارد يف نص املادة 
يت حتظر القياس يف املسائل اجلزائية، إال انه املعلوم أن جرمية تبييض األموال طبقا ملبدأ الشرعية ال

هي شكل من أشكال اجلرمية املنظمة ح ى ومل يرد تفصيل يف ذكرها و هو املعروف واملتعارف 
من قانون اإلجراءات  2عليه يف حتديد مضمون اجلرمية املنظمة وبالتا ي يصدق نص املادة 

 .ة وبالتا ي استبعاد القواعد العامةاجلزائية على اجلرمي

 -57 -75املؤرخ يف  59/54و ندعم رأينا مبا ورد يف قانون مكافحة الفساد رقم          
منه على عدم تقادم الدعوى العمومية والعقوبة بالنسبة للارائم  01ضمن املادة  7559

اجلرمية إىل خارج الوطن، املنصوص عليها يف هذا القانون، يف حالة ما إذا مت حتويل عائدات 
اليت تعاقب على تبييض عائدات اجلرائم احملددة يف  17ذلك أن نفس املعىن نصت عليه املادة 
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              قانون الفساد بنفس العقوبات املقررة يف التشريع الساري املفعول يف هذا اجملال،
األموال من اجلرائم اخلطرية جدا  وهذا اإلجراء حتمته طبيعة اجلرم املتعلق به، وألن جرمية تبييض

واليت متس كيان اجملتمع كله فإن الدعوى العمومية ال تعرتيها أحكام التقادم أو قانون النسيان 
 .املعروفة يف طيات قانون العقوبات

 

من قانون اإلجراءات اجلزائية على  947أما عن تقادم العقوبة فقد نصت املادة          
العقوبات احملكوم اها يف اجلنايات واجلنح املوصوفة بأفعال إرهابية وختريبية ال تتقادم : " التا ي

، وبالتا ي يلحق اهذه احلاالت  "وتلك املتعلقة باجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية والرشوة
جرمية تبييض األموال باعتبارها من اجلرائم اخلطرية فلا تتقادم العقوبة الصادرة يف حق مرتكبها 

 .هما طال أمدهام

 

عكفت اجلزائر يف سبيل مكافحة جرائم تبييض األموال وجرائم أخرى أكقر خطورة إىل          
-45-0مؤرخ يف  921-59إنشاء األقطاب اجلنائية املتخصصة من خلال املرسوم التنفيذي 

، املتضمن متديد االختصاص احمللي لبعض احملاكم ووكلاء اجلمهورية و قضاة التحقيق 7559
والذي انشأ أقطاب جزائية  41-51وهو مرسوم سبقه تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 

  1. متخصصة بأنواع معينة من اجلرائم مذكورة على سبيل احلصر

 :وقد أعطيت مهمة الفصل يف الدعاوى اجلزائية املتعلقة باجلرائم التالية          

 جرائم املخدرات  -

 الوطنية اجلرمية املنظمة عرب -

                                                           
1
التصدي المؤسساتي و الجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه علوم في القانون  ،(لويزة)نجار : انظر - 
 . 150، ص 5502-5501: جامعة منتوري قسنطينة، السنة الدراسية لجنائي، ا
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 اجلرمية املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات -

 جرائم تبييض األموال -

 .اجلرائم املتعلقة بتشريع الصرف -

لألقطاب اجلزائية ذات االختصاص احمللي املوسع حددت حسب املرسوم سالف           
 :الذكر بأربع حماكم جزائية هي

اختصاصها إىل اجلزائر، الشلف، تيزي وزو واجللفة،  اجلزائر العاصمة وميتد 1حمكمة سيدي حممد
 .املدية، املسيلة وبومرداس

حمكمة قسنطينة  ميتد اختصاصها إىل كل من قسنطينة، أم البواقي، جباية، بسكرة، تبسة، 
 .جيال، سطيف،  عنابة، قاملة وبرج بوعريريج

مسان، سعيدة، سيدي وميتد اختصاصها اىل كل من وهران، تيارت، بشار،  تل: حمكمة وهران
 .بلعباس، مستغامن، معسكر و غليزان

 .ورقلة، ادرار، متنراست، إليزي وغرداية: حمكمة ورقلة وميتد اختصاصها إىل

أما عن االختصاص النوعي هلذه احملاكم فيتحدد جبرائم مذكورة على سبيل احلصر           
ديقة ويقوم بارتكااها أشخاص على تتعلق بأشكال من اجلرائم تعتمد يف ارتكااها على وسائل ح

درجة عالية من الذكاء وعلى مستوى عال من التخطيط تقتضي مواجهتها كفاءة خاصة 
وسرعة يف اإلجراءات للتصدي هلا على شاكلة ظاهرة تبييض األموال، لذلك عهدت مهمة 

 . 2الفصل يف هذه الدعاوى إىل قضاة ذوي الكفاءات املتميزة والتكوين املتخصص

                                                           
1
التي تتعلق بإبرام صفقات بالتراضي  مع شركاء أجانب بطريقة غير قانونية  5و هي المحكمة المختصة بنظر قضية سوناطراك  - 

نفس المرجع، ص  ،(لويزة)نجار انظر . ركةكلفت شركة سوناطراك خسائر مادية معتبرة  و تسببت في تجميد األرصدة  البنكية للش
155 . 

2
، بحث منشور في مجلة (جرائم اإلرهاب و تبييض األموال نمودجا) ، االختصاص النوعي لألقطاب الجزائية  (حافظ)بن زالط : انظر - 

   http://www.droitetentreprise.org:القانون و األعمال، جامعة الحسن األول، متوفر على الرابط التالي

http://www.droitetentreprise.org/
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، حيث مت إعطاء إشارة االنطلاق 7552بدأت األقطاب اجلزائية العمل فعليا سنة          
بقسنطينة ووهران يوم  7552مارس  9باجلزائر العاصمة، ويوم  7552فيفري  79رمسيا يوم 

، أما يف ورقلة فقد توىل وزير العدل حافظ األختام إعطاء إشارة االنطلاق يوم 7552مارس 0
 1.سنةمارس من نفس ال 43

، ترتبط جرمية تبييض األموال باجلهاز املصريف ارتباطا وثيقا نظام بنك الجزائر: رابعا           
هلذا كان الرتكيز على تدعيم اجلهاز جبملة من اإلجراءات والوسائل القانونية ملنع استغلاله يف 

املعدل و  50-50ارتكاب اجلرائم، ومن مجلة هذه الوسائل استصدار نظام بنك اجلزائر رقم 
 . املتعلقان بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما 59-47املتمم بالقانون 

تضمن النظام مجلة من التدابري ملكافحة اجلرمية عرب النظام املصريف، فألزم البنوك           
اجل الوقاية والكشف  واملصاحل املالية لربيد اجلزائر التحلي باليقظة وباعتماد برنامج مكتوب من

عن التبييض ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، يتعلق ذلك أساسا يف برنامج املراقبة الداخلية 
  :للبنوك بإعداد تقرير سنوي يرسل للانة املصرفية، ويتضمن هذا الربنامج

 .اإلجراءات وعمليات املراقبة ومنهاية الرعاية اللازمة فيما خيص معرفة الزبائن

ين مناسب ملستخدميها، نظام علاقات مع خلية معاجلة االستعلام املا ي، وأدمج توفري تكو  -
هذا الربنامج ضمن نظام املراقبة الداخلية للبنوك مع إعداد تقرير سنوي خبصوصه يرسل إىل 

 2 .اللانة املصرفية

 

                                                           
1
االختصاص اإلقليمي الموسع في المادة الجزائية في التشريع الجزائري، دفاتر السياسة و القانون، العدد  ،(محمد)بكرارشوش : انظر - 

 .154، ص 5502، جانفي 02
2
 .054المرجع السابق، ص  ،(فضيلة)ملهاق : انظر - 
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حيث  ويقوم بنك اجلزائر بتقييم أجهزة الوقاية من تبييض األموال على مستوى البنوك،         
بنوك أجنبية  51عمومية،  59) على مستوى مثانية بنوك  7552قام بذلك إىل غاية 

 1.، مع تنفيذه لدورات تدريبية ملفتشيه(بنك خمتلط  54مقيمة،

 

وباإلضافة إىل تأكيد النظام على االلتزامات املفروضة على البنوك واملؤسسات املالية          
فظ السالات وتعزيز الرقابة الداخلية واخلارجية، فقد بشان معرفة العملاء والعمليات وح
ضرورة التعامل اخلاص مع التحويلات االلكرتونية  59-47أضاف النظام ومبوجب تعديل رقم 

والتأكد من صاحبها وأيضا التأكد من مصدر أموال األشخاص املعرضون سياسيا وأن تتخذ 
، 2ن مراقبة مدعمة ودائمة لعلاقات التعاملاملؤسسات املالية واملصارف كافة التدابري اليت تضم

ورمبا يعود ذلك حسب رأينا إىل ازدياد عدد اجلرائم اليت تورط فيها أشخاص سياسيون وذوي 
 . مراتب مرموقة يف احلكومة وهو شكل اجلرائم اليت تسمى جبرائم ذوي الياقات البيضاء

 

والدولية املبذولة ألجل مكافحة ظاهرة  رغم اجلهود الوطنيةالويف اخلتام نقول أنه ب          
تبييض األموال والرتسانة القانونية املرصدة يف هذا اجملال تبقى هناك العديد من العراقيل اليت 
ميكن أن تعيق آليات املكافحة الفعالة ومن ذلك مقلا عزوف البنوك عن القيام بواجباهتا يف 

رتكب اجلرمية من العاملني فيه، ضف إىل ذلك االستكشاف و التبليغ عن اجلرمية هلذا عادة ما ت
قلة الربامج التدريبية للعاملني يف القطاع املا ي واألمين وتواطؤ اغلبهم يف تسهيل اجلرائم وتبييض 

عوائدها وعدم مراعاة النظام البنكي اجلزائري ملعايري عدم التقييد بالتعامل بالسيولة النقدية 
الدفع عن طريق القنوات البنكية الذي يبقى حمدودا  وفرض التعامل بالشيكات، كالنص على

 .  الفعالية يف غياب نصوص أكقر واقعية و قابلية للتطبيق
                                                           

1
     النظام المصرفي الجزائري أمام التحديات العالمية المعاصرة، مجلة كلية العلوم االقتصادية و التسيير،  ،(عبد المجيد) قدي: انظر -

 .جامعة  الجزائر                 

2
 .51-05من  نظام بنك الجزائر  04و  4انظر المواد  - 



 

334 

احلصانة السياسية للمسئولني خلال فرتة السلطة حتول هي األخرى دون مواجهة           
عد اخلروج من عمليات تبييض األموال الناجتة عن الفساد املا ي، وال يتم توجيه االهتام إال ب

السلطة وخروج األموال من البلاد ومن مث صعوبة تعقبها أو مصادرهتا بعد أن تكون قد أجريت 
 .عليها العديد من التحويلات البنكية بني الفروع واملراسلني يف دول خمتلفة

نشري يف األخري أيضا أن اجلزائر مل حتظى بتنظيم واسع للسرية املصرفية وعلاقتها          
رمية كما سبق الذكر و اكتفت بالنصوص املتناثرة يف القوانني املنظمة ملهنة املصريف خاصة باجل

والذي اعفى البنك من واجب االلتزام باحملافظة على  59-47بعد صدور نظام بنك اجلزائر 
أسرار العملاء إذا تعلق األمر بالبحث و التحقيق يف حاالت قيام شبهة التبييض، ويظهر بذلك 

موجب املكافحة على موجب الكتمان عكس بعض التشريعات اليت اختارت تغليب تغليب 
 . موجب االلتزام بعدم اإلفشاء حفاظا على املزايا العديدة اليت مينحها مبدأ السرية املصرفية
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 الباب الثاني خالصة

وج عنه صعبا جدا ملواجهة إن استقرار السر املصريف عرب احلقب التارخيية املختلفة جعل اخلر           
ظاهرة تبييض األموال ح ى يف الدول اليت تعتمد السرية النسبية، هلذا كان الرتكيز يف هذا الباب من 
دراسة على رصد أهم آليات املكافحة يف اجملال املصريف واآلليات التشريعية والتنظيمية الصادرة عن 

 .ها على تقييد السرية يف مواجهة اجلرميةاجملتمع الدو ي والتشريعات الداخلية اليت جتمع كل

وألننا خلصنا يف الباب األول من الدراسة إىل اجلزم بأن البنوك مستهدفة باعتبارها املمر            
اإللزامي ملعظم عمليات التبييض يف العامل ، فهي يف املقابل قد تلعب دورا مهما يف املكافحة وهو ما 

د القانونية اليت تفرض عديد االلتزامات على البنوك واملؤسسات جتلى من خلال رصد جممل القواع
املصرفية األخرى اليت يسمح التقيد اها الكشف عن عمليات التبييض اليت قد ترتكب بواسطتها، 

 .بالرغم من أن تطبيق هذه االلتزامات قد يشكل احنسارا حبق ملوجب السرية املصرفية

تكتنف العلاقة بني موجب السرية املصرفية وموجب مكافحة إن حالة املد واجلزر اليت           
تبييض األموال وكيفية التوفيق بينهما ليست وليدة عصرنا احلا ي، ولكنها ظهرت بشكل واضح  
كمشكلة العصر حبيث استحوذ املوضوع على اهتمام اجملتمع الدو ي بدءا باالتفاقيات الدولية و 

لية والتوصيات الصادرة عنها كلها جتمع على عدم السرية يف املؤمترات وأعمال اللاان الدولية واحمل
 .مواجهة الظاهرة واعتبار مكافحة األشكال اجلديدة لإلجرام من أولويات الدول

هذا ما عكفت التشريعات الداخلية على التنصيص عليه يف صلب قوانينها وتغيري قواعد            
لكشف عن جرمية تبييض األموال ح ى بالنسبة للدول اليت التارمي و العقاب مبا يتلاءم مع ضرورات ا

تدافع عن السرية املصرفية كسويسرا، ومل يكن املشرع اجلزائري بعيدا على هذا املنحى حبيث ظهر 
جليا اجتاهه إىل التشديد يف املعاقبة على اجلرمية واعتبارها أي املكافحة مربرا للخروج عن موجب 

  .االلتزام بالسرية املصرفية
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 خاتمة
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 الخــاتمـة

 

تكتسي السرية املصرفية باعتبارها من األعراف املصرفية القدمية قدم التعامل مع البنوك           
أمهية كبرية كون االلتااء إليها أصبح من ضرورات االئتمان املصريف ومحاية جملموعة من املصاحل 

شريعاهتا الوطنية ونصت عليه أيضا حمل احلماية، وقد ضمنت أغلبية الدول هذا االلتزام يف ت
املواثيق الدولية اليت باتت تبحث عن حتسني أداء األجهزة املالية واملصرفية يف ظل تنامي اجلرمية 
املنظمة بأشكاهلا وخباصة جرمية تبييض األموال ومنع استغلاهلا يف غسل عائدات األموال غري 

 .املشروعة

ية املصرفية ومكافحة جرمية تبييض األموال ال خيلو من وألن موضوع التوفيق بني السر           
حكام التوازن بينها دون الالتعقيد، فقد اخرتنا دراسة أهم األحكام املوضوعية اليت جاءت 

إغفال اجلوانب اإلجرائية خاصة تلك املنصوص عليها يف التشريع اجلزائري، وهي إجراءات 
 . نظممستحدثة ملواجهة األشكال اجلديدة لإلجرام امل

 : وعن أهم النتائج اليت خلص إليها هذا البحث نقول          

ان تنظيم السرية املصرفية واالهتمام اها كأحد األعراف الراسخة ملزاولة نشاط  -          
البنك، كان متفاوتا يف الغالب ألن اغلب الدول وخباصة التشريع اجلزائري يعترب االلتزام مهين يف 

 .خيضع للاستقناءات الواردة عليها الغالب وبالتا ي

 ال يطرح االلتزام بالسرية املصرفية إشكاال يف القانون اجلزائري والقضاء اجلزائري -          

بدليل أنه مل يسبق أن تناول القضاء اجلزائري مقل هذه القضايا، ويعود ذلك يف نظرنا إىل 
رار الشخصية أو املالية عكس خوف الناس االلتااء إىل القضاء إذا تعلق األمر باألس
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القضاء الفرنسي الذي أسس نظرية خاصة مساها بنظرية األمناء بالضرورة، وألزم البنوك 
بكتمان األسرار املالية للعملاء عرب عديد القضايا املعروضة عليه، والقانون السويسري الذي 

تزام الذي بدأ مع القورة وقف بوجه التحديات العاملية املنادية بإلغاء السرية وحافظ على االل
 .الفرنسية ودعمته النازية واستمر إىل وقتنا احلاضر

إمجاع اجلهود الدولية والعربية على مكافحة اجلرمية واألنشطة غري املشروعة  -          
خاصة بعد تنامي اجلرمية يف هذه الدول، على غرار التشريع الدو ي الذي عكف على جترمي 

ن االتفاقيات واملعاهدات القنائية بالرغم من اختلاف منهج املكافحة الظاهرة عرب العديد م
املعتمد يف جترمي العمليات اليت تعترب عوائدها حملا للمتابعة، على أن ال تقف السرية 

 .املصرفية عقبة يف وجه السلطات القضائية املختصة

ستخدام النظام إن البنوك مستهدفة، لذلك تتفق التشريعات كلها على منع ا -         
املصريف يف إخفاء العوائد اإلجرامية املتأتية من األنشطة اإلجرامية لذلك يفرض على البنوك 

 . مجلة من االلتزامات ملواجهة غاسلي األموال

إسرتاتياية العديد من الدول يف تبين تشريعات خاصة ملكافحة اجلرمية مع  -          
تكبيها هو منحى حممود، حيث اعتربت بعض الدول الدعوة إىل القسوة يف التعامل مع مر 

اجلرمية جناية ح ى يف الدول اليت تتبىن السرية املطلقة اليت اضطرت للتخفيف من موجب 
 .السرية إذا تعلق األمر بالكشف عن اجلرمية

إن قصور املواجهة التشريعية جلرمية تبييض األموال على األحكام املوضوعية  -          
يف تطبيق هده النصوص، وهو ما استتبعه تدعيم املنظومة القانونية جبملة من تبعه مجود 

اإلجراءات اجلنائية احلديقة إضافة إىل القواعد العامة، مقل التاميد واملصادرة وإجراءات 
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واستحداث األقطاب اجلزائية ... التسرب والرتصد االلكرتوين-البحث والتحري اجلديدة
 . نوعية للقضاء على اجلرمية خاصة يف التشريع اجلزائري املتخصصة، كل هذا شكل قفزة

الدعوة املستمرة إللغاء السرية املصرفية بشكل كامل قصد حتصيل القروات  -          
الطائلة يف البنوك السويسرية ولوكسمبورغ وبنوك أخرى، بزعامة الواليات املتحدة األمريكية 

تبييض األموال جبرائم أخرى ال تقل عنها أمهية واالحتاد األورويب خاصة مع اقرتان جرمية 
مقل اإلرهاب والتهرب الضرييب، واإلمجاع على تقييدها كلما دعت ضرورات التحقيق خيفي 
يف نظرنا نوايا مبيتة لبعض الدول اليت تستفيد بشكل كبري من مبدأ عدم السرية بغض 

اع اجملتمع الدو ي على النظر، لكن بالرغم من ذلك بقي نظام السرية صامدا بدليل إمج
تقييد املبدأ ورفعه إذا تعلق األمر بأسباب واضحة منها التصدي لظاهرة تبييض األموال 

 .  وتداعياهتا

مواجهة اجلرمية بسلاح جنائي فعال يقضي على الظاهرة وخماطرها، يف حني  -          
ل غري متعاونة سالنا تأخر بعض الدول يف سن قوانني خاصة لتبييض األموال جعل الدو 

تتعرض لعقوبات مادية ومصرفية على الصعيد الدو ي واحمللي، وهو ما استتبعه إصدار أغلبية 
ح ى يف الدول األكقر  GAFIالدول هلذه القوانني وفقا لتوصيات جمموعة العمل املا ي 

 . متسكا اها خاصة يف ظل إصرارها على تفعيل التبادل التلقائي للمعلومات 

الدعوة إللغاء االلتزام عقبة يف مواجهة تبييض األموال و  عتبار السرية املصرفيةا-          
أمر حمل نقد، كون أوال اجلرمية قد ترتكب ليس فقط عن طريق القنوات املصرفية، بل ميكن 

قوم أن تتم بوسائل أخرى تناولناها بالدراسة تتمقل مقلا يف التصرفات العينية اليت ميكن أن ي
راء السيارات واجملوهرات وبيع وشراء اللوحات الزيتية واملقامرة وأعياد امليلاد اها املبيض كش

كون السرية املصرفية   ثانياأما  ،و بالتا ي ينعدم دور البنك يف مكافحتها....غريها كقريو 
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ن إمنا توجد عقبات أخرى ميكتبييض األموال و ليست هي العقبة الوحيدة يف مواجهة 
ام املصارف عدم التز  ،عدم وجود نظام معلوماتية متطوررقابة، ضعف أجهزة ال: حصرها يف

عدم تنظيم عمليات و  عدم وجود برنامج تدرييب للعاملني يف القطاع املا يباملراقبة والتحقق، 
 .اإليفاء النقدي

وال تزدهر يف ظل السرية املطلقة اليت ماأل تبييضن جرائم أكما أن القول ب -           
ل الدليل على ذلك هو أن حام عمليات غسل قول مردود عليه و بقها بعض الدو تط

مليار دوالر  515يزيد عن  0220فقا لتقديرات عام األموال يف الواليات املتحدة و 
سنويا يف حني بلغ حام عمليات غسيل األموال بسويسرا وفقا لتقديرات العام نفسه 

ورك تعترب أكرب مركز عاملي لغاسلي حد اخلرباء أن مدينة نيويأحوا ي مليار دوالر، كما أعلن 
تعترب لندن منافسا هلا حيث جتاوز حام عمليات غسيل األموال  يف حنياألموال القذرة، 

، مع العلم أن هذه الدول 0225مليار دوالر عام  5.1اليت جرت من خلاهلا أكقر من 
صارم   ال تعتمد السرية املطلقة، يف حني تتهم دول أخرى كوهنا تتبىن السرية بشكل

 .كسويسرا و لبنان و اعتبارها فردوسات ضريبية
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و على ضوء هذه الدراسة و بناءا على كل ما سبق حول موضوع السرية املصرفية يف           
 : جرمية تبييض األموال فإنه ميكن تقدمي االقرتاحات التالية

تنظيم االلتزام بالسرية اعتماد سياسة اقتصادية وقانونية وضريبية متطورة يف  -          
 املصرفية، ألن إغفال هذه األمور جيعل من السرية املصرفية ملاأ آمنا لغاسلي األموال
وطائفة أخرى من اجملرمني من املتهربني من الضرائب ح ى يف الدول اليت تظن نفسها مبنأى 

 .عن اجلرمية

املصريف وشروط العمل به ضرورة سن قوانني خاصة تنظم قواعد االلتزام بالسر  -          
خاصة يف الدول اليت مل تنظم االلتزام بعد بنصوص خاصة، قصد ضبط مضمون االلتزام 

 .ونطاقه واألشخاص امللزمون به وح ى النطاق الزمين الذي قد يطرح مشاكل يف التطبيق

           

جرمية تبييض  خاصة اجلهاز البنكي ملواجهة أباطرةجيب تسخري النظام املا ي و  -         
يتعني أيضا رصد رأمسال احليطة واحلذر، بل و  األموال من خلال الرتكيز أكقر على واجب

الذين يتميزون عادة ضبط اجملرمني تخصص وخبري يف طرق وآليات الكشف و بشري م
بالذكاء الكبري واإلملام بقغرات ميكن استغلاهلا داخل املؤسسات املالية مع مواكبة التطورات 

 .وجية الدقيقة وهو ما يربز وجود طرق مستحدثة للقيام باجلرمية دون إمكانية تعقبهاالتكنول

االعتناء أكقر بالتعاون الدو ي يف جمال ضبط األموال غري املشروعة ومصادرهتا  -         
وتفعيل نظم تسليم اجملرمني الرتباطها باجلرمية املنظمة العرب وطنية مع الرتكيز وطنيا على 

والتدريب لنظم املراقبة الداخلية يف صفوف أجهزة  الشرطة والنيابة وقضاة التحقيق التكوين 
 . واحلكم، مع خلق تعاون بينها وبني وحدات االستعلام املا ي
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يف األخري نقول أن موجب التوازن بني السرية املصرفية والبحث ومكافحة اجلرمية و           
ء عن موجب الكتمان املفروض على البنوك، لكن ال يفرتض بالضرورة إلغاء أو االستغنا

جيب باملقابل احلد من صرامة أحكامها وجعلها مرنة تتماشى والشفافية املطلوبة للكشف 
عن اجلرمية ومرتكبيها بشرط أن يكون اإلفشاء حبسن نية وإال  تعرض صاحبها للمساءلة 

لفته للقوانني واألنظمة  وتدابري بكافة أنواعها وذلك بإقرار املسؤولية اجلنائية للبنك عن خما
 .الوقاية من هذه اجلرمية

كما أن تنظيم مهام البنوك يضمن العمل السليم للمنظومة املصرفية، مع االستعانة            
مبعايري االشتباه اليت تساعد هذه املؤسسات يف أدائها هلذا االلتزام على الوجه الصحيح 

لدول يف هذا الشأن، والقيام بالندوات واللقاءات مستعينني بذلك خبربات وجتارب بعض ا
اجلادة للبحث عن حلول تضمن التوفيق بني موجب السرية وموجب مكافحة تبييض 
األموال وتضمن بالتا ي األداء السليم لعمل البنوك يف ظل التحديات الكقرية اليت أفرزهتا 

 .ورات و كيف؟التطورات والعوملة خاصة فهل يناح البنك يف استيعاب هذه التط

 

 

 مت بعون اهلل و محده
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      ال يف اجلزائر، دار اجلامعة ، السياسة اجلنائية يف جمال تبييض األمو (يزيد)بوحليط  -

 .5101اإلسكندرية  اجلديدة،          
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  الطبعة  ،، السياسة اجلنائية يف مواجهة جرائم غسيل األموال، الرباط(محمد) بوزالقة -

  2010 .   ،األوىل         

 

 ،  01، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، درا هومة، اجلزائر، ط  (أحسن)بوسقيعة   -

          2012 . 

          ل بني الوسائط اإللكرتونية ، جرمية غسيل األموا(عبد الفتاح)بيومي حجازي  -

           التشريع، مصر، دار الكتب القانونية و دار شتات  ونصوص                  

 .5111و الربجميات،  للنشر              

نية و االقتصادية و االقتصادية، من الوجهتني القانو  الجديد في أعمال المصارف -
اجلرائم : أعمال املؤمتر العلمي السنوي لكلية احلقوق جبامعة بريوت العربية، اجلزء القالث

 .5111قوقية لبنان، الطبعة األوىل املتعلقة بأعمال املصارف، منشورات احلليب احل

 انون الكوييت ،  مكافحة غسيل األموال املصرفية يف الق (فهد)جديع الفيلة الرشيدي  -

 ، سنة 0، دار النهضة العربية، ط 5115لسنة  52رقم                          

2005                          . 

    ، املد و اجلزر بني السرية املصرفية و تبييض األموال، لبنان، منشورات (هيام)الجرد  -
 .9002احلليب احلقوقية، ط األوىل،        

دار النهضة العربية،  ،القانونية الوجهة من البنوك عمليات ،(علي) جمال الدين عوض -
 .5557مصر ،                  

 ، مكافحة غسل األموال، منشورات احلليب احلقوقية، ط (وسيم)حسام الدين األحمد  -

 .5111األوىل،                        
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 باملخدرات، جامعة  طبيعة عمليات غسيل األموال و علاقتها ،(عادل)حسن السيد  -

 .5111نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،                 

       ، جرائم تكنولوجيا املعلومات، عمان األردن، دار (جعفر)حسن جاسم الطائي  -

 .5101البداية، الطبعة األوىل                        

         عرب شبكات  ةة غسيل األموال بالطرق التقليديجرمي ،(يوسف)حسن يوسف  -

        ط و بنوك الويب، املركز القومي لإلصدارات القانونية،  االنرتنت                 

 .    2011 ، القاهرة، األوىل           

       اإلجرام االقتصادي و املا ي الدو ي و سبل مكافحته، ،(مختار)الشبيلي  حسين -

                    . 5111نايف للعلو م األمنية،  الرياض، جامعة                     

   

 السرية املصرفية يف إطار تشريعات غسيل األموال، دار  ،(دانا)حمة باقي عبد القادر  -

 .5101الكتب القانونية، اإلمارات،                         

 .5110، تبييض األموال، لبنان، منشورات احلليب، (غسان)رباح  -

، القانون اجلنائي للمال و األعمال، اجلزء األول، دار العلوم للنشر و (ورمنص)رحماني  -
 .5105التوزيع، اجلزائر،         

     دار  القاهرة،البنوك وعمليات غسيل األموال،  ، (خالد) رميح تركي المطيري  -
 .9001، األوىلط ، العربية النهضة                 

      ة عن األعمال البنكية، دراسة مقارنة بني التشريع ، املسؤولية اجلنائي(زينب)سالم  -

 .5101املصري و التشريع اجلزائري، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،      

 ، مدى أمهية إجراءات الرقابة الداخلية يف مواجهة عمليات (سليمان)سالم الشحومي  -

      ة، جامعة عمر املختار، غسيل األموال باملصارف التاارية الليبي                   



 

347 

            مؤمتر الرقابة الداخلية الواقع و اآلفاق، منشورات دار  حبوث                  

 .5111 األكادميية، طرابلس ط األوىل،             

      ، السياسة اجلنائية يف مواجهة غسيل األموال، دار النهضة (محمد)سامي الشوا  -

 .العربية                

 ، جرمية غسيل األموال، دراسة مقارنة، دار الققافة  (أمجد)سعود قطيفان الخريشة   -

 .5112للنشر و التوزيع، عمان األردن، الطبعة األوىل،                             

     ،لبنان ل اإلرهاب يف التشريعات العربية،جرائم غسل األموال و متوي ،(أحمد)سفر -

 .5112لعربية للكتاب، املؤسسة ا    

     ، مكافحة غسل األموال، منشاة املعارف، اإلسكندرية، ط (عبد الفتاح)سليمان  -

 .5111القانية،         

  ، النظرية العامة للتدابري االحرتازية دراسة مقارنة، املؤسسة الوطنية (عبد اهلل)سليمان  -

 .0221للكتاب، اجلزائر، ط األوىل،         

    ، حوكمة الشركات و مسؤولية الشركات عرب الوطنية و غسيل (راهيمإب)يد حسنس -

 5101األموال، الدار اجلديدة، بدون طبعة، اإلسكندرية،         

 ، عمليات البنوك طبقا لقانون التاارة اجلديد، القاهرة، (عبد الرحمان)السيد قرمان  -

 .5111دار النهضة العربية، الطبعة القانية،                 

  غسيل األموال اجلرمية اليت هتدد استقرار االقتصاد الدو ي، ، (صالح الدين)السيسي  -

 .5111، األوىلدار الفكر العريب، ط           

         ، السرية املصرفية يف ظل العوملة، لبنان، منشورات احلليب (جورج)شركيس   -
 .9001األوىل،  احلقوقية، ط       

سرية املصرفية على تبييض األموال، بدون دار نشر، ط القانية، أثر ال ،(نصر)شومان  -
2009       . 
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 ، التكنولوجيا اجلرمية احلديقة و أمهيتها يف اإلثبات اجلنائي، ط األوىل، (نصر)شومان  -

2011         . 

         ،  جرمية غسيل األموال يف ضوء اإلجرام املنظم و املخاطر املرتتبة (نبيه)صالح  -

 .5112ليها، دار الكتب و الوثائق القومية، اإلسكندرية، ع    

  ، اجلرمية املنظمة التهريب و املخدرات و تبييض (عز الدين)و قمراوي ( نبيل)صقر  -

 .5111، عني مليلة، اجلزائر،  دار اهلدى األموال يف التشريع اجلزائري،     

 .5111دى، اجلزائر، ، تبييض األموال يف التشريع اجلزائري، دار اهل(نبيل)صقر  -

      ، املواجهة التشريعية لظاهرة غسيل األموال املتحصلة من جرائم (مصطفى)طاهر  -

 .5111املخدرات، الشرطة للطباعة و النشر، القاهرة،      

   ، مشكلة غسيل األموال و سرية احلسابات بالبنوك يف (ماجد)عبد الحميد عمار  -

 القانون املصري، دار النهضة العربية، القاهرة  القانون املقارن و                

 .، بدون طبعة                 2012

 ، اجلرائم الدولية و األنرتبول، املكتب اجلامعي احلديث، (نسرين)عبد الحميد نبيه  -

2011                   . 

 معة ، إفشاء السر املصريف بني احلظر و اإلباحة، دار اجلا(محمد)عبد الحي إبراهيم  -

 .5105اجلديدة،                        

 ، اآلثار االقتصادية لعمليات غسيل األموال و دور (صفوت)عبد السالم عوض اهلل  -

    البنوك يف مكافحة هذه العمليات، القاهرة، دار النهضة                              

 .5111العربية،                           

     ، جرمية تبييض األموال دراسة مقارنة، منشورات احلليب (نادر)افي عبد العزيز الش -

 .5110احلقوقية، بريوت،                    



 

349 

  دار النهضة  احلماية اجلنائية للسرية املصرفية، القاهرة، ،(سعيد)عبد اللطيف حسن  -

 .5552العربية،                   

  م غسيل األموال على شبكة اإلنرتنت دراسة جرائ ،(عبد اهلل)عبد اهلل عبد الكريم  -

 .مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة                  

         جرمية غسيل األموال، دار املطبوعات اجلامعية،  ،(السيد)عبد الوهاب عرفة  -

 .5111اإلسكندرية،                      

 اإلسكندرية، مكتبة الوفاء ، أحكام سرية املعلومات اخلاصة، (حسين)عبيد عون اهلل  -

 . 5500القانونية،               

     لى مكافحة جرائم غسيل األموال، جامعة ع، أثر السرية املصرفية (ذياب)العتيبي  -

 .5111نايف العربية  للعلوم األمنية،الرياض،        
        ت ، ظاهرة التهريب الضرييب الدو ي وآثارها على اقتصاديا(سوزي)عدلي ناشد  -

 .النامية، اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية الدول           

           اإلجرام االلكرتوين، منشورات زين احلقوقية، ط األوىل،  (علي)عدنان الفيل  -

           5100      .  

          ، جرمية تبييض األموال، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، (عادل)عكروم  -

 .5101اإلسكندرية،         

       حليس  دار ،األردناجلوانب القانونية للسرية املصرفية،  ،(محمد)علي السرهيد  -

 .2010الرمان،                 

 ،النظام القانوين للحسابات السرية، دراسة مقارنة، القاهرة ،(عبد المولى)علي متولي  -
 .5110دار النهضة العربية،              
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       ، غسيل األموال و علاقته باملصارف و البنوك، دار قنديل (حسن)برواري عمر  -

 .5100والتوزيع، الطبعة األوىل،  للنشر             

    القوانني و اإلجراءات املتعلقة بالوقاية منها و : ، تبييض األموال(عبد العزيز)عياد  -

 . 5111 نشر و التوزيع،دار اخللدونية لل اجلزائر،مكافحتها يف اجلزائر،     

 ، اإلجرام املعاصر، الرياض، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، (محمد)فتحي عيد  -

  1999             . 

 .، السرية املصرفية، بريوت، منشورات احلليب احلقوقية، ط األوىل(سمير)فرنان بالي  -

    ألموال، لبنان، منشورات ، اجلرمية املنظمة الرشوة و تبييض ا(ناديا)قاسم بيضون    -

 .5105احلليب احلقوقية، ط القانية،                

      ، جرمية تبييض األموال يف نطاق التعاون الدو ي، أستاذ القانون (هدى)قشقوش  -

 .اجلنائي، كلية احلقوق، جامعة عني مشس، مجهورية مصر العربية          

 .0211ة ألسرار املهنة، دار النهضة العربية، ، احلماية اجلنائي(أحمد)كامل سالمة   -

       احلماية اجلنائية لسرية احلسابات البنكية يف القانون املصري،  ،(محمود)كبيش  -

 .دار النهضة العربيةالقاهرة،         
       و املقارن، دراسة منوذجية ، غسل األموال يف القانون املغريب (عبد اهلل)الكرجي  -

 .5101البنكي املغريب، ط األوىل، أكتوبر  عللقطا          

   ، جرمية غسل األموال على ضوء التشريع املغريب و القانون املقارن، (خالد)الكردي  -

 .5111سنة  ،فضاء الطباعة، ط األوىل         

         ، آليات مكافحة جرمية الصرف على ضوء احدث التعديلات و (طارق)كور  -

 .5101دار هومة، اجلزائر، بدون رقم طبعة،  القضائية، األحكام     
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 ، املوسوعة التاارية و املصرفية اجمللد القاين، التشريعات التاارية و (محمود)الكيالني  -

         ، ط5111لققافة للنشر و التوزيع، االلكرتونية، دراسة مقارنة، دار ا           

 .األوىل       

   حة غسل األموال، ديوان املطبوعات اجلامعية، ، اإلطار القانوين ملكاف(علي)لعشب  -

 .5111اجلزائر، ط القانية،        

، جرمية إفشاء األسرار و احلماية اجلنائية للكتمان املصريف، سعد (أحمد)محمد بدوي  -
 .مسك، بدون طبعة و بدون سنة               

 ل األموال، دار ، حتليل وتقييم دور البنوك يف مكافحة غسي(محمود)محمد عسيفان  -

 .، األردن5111الققافة، ط األوىل،                   

، اجلرمية املنظمة اإلرهاب وغسيل األموال، اإلسكندرية، املكتبة (أحمد)محمود خليل  -
 .اجلامعية احلديقة                

  املقارن،  مقاالت و أحباث حول جرائم غسل األموال يف القانون ،(رشيد)المساوي  -

 .5101،  األوىل، مكتبة دار السلام، ط الرباط          

     ، العوملة املالية و تبييض األموال، دار اجلامعة (عبد الحكيم)مصطفى الشرقاوي  -

 .5111اجلديدة، مصر                         

 دار الفكر اجلامعي،  احلماية اجلنائية لألعمال البنكية، ،(إيهاب)مصطفى عبد الغنى  -

 .5100اإلسكندرية،                       

 ، ال، منشورات احلليب احلقوقية، ط األوىلهتريب و تبييض األمو  ،(نعيم)مغبغب  -

2005         . 

   من تبييض األموال، دراسة على ضوء، وقاية النظام البنكي اجلزائري (فضيلة)ملهاق  -

 .5101هومة اجلزائر،  التشريعات و األنظمة القانونية سارية املفعول، دار      
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      ، بريوت، 1، الكامل يف قانون التاارة و عمليات املصارف، ج (إلياس)ناصيف -

 .0211عويدات للطباعة و النشر، ط القانية،        

  دار الققافة  ، غسيل األموال يف القانون اجلنائي دراسة مقارنة،(مفيد)نايف الدليمي  -

 .5112، 0ط  للنشر و التوزيع،                

  شرح قانون العقوبات القسم اخلاص، دار النهضة العربية،  ،(محمد)حسني  بنجي -

 .0992 ،الطبعة القالقة              

 ، دور البنوك يف مكافحة غسيل األموال، دار اجلامعة اجلديدة (جالل)وفاء محمدين  -

 .5110للنشر، اإلسكندرية عمليات،                 

 

  .الجامعيةو األطروحات  ائلرسال: ثانيا
                

 املسؤولية اجلنائية عن جرمية غسل األموال يف التشريع  ،(محمد)أحمد جابر السيوي  -

         املصري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه يف احلقوق، جامعة                        

 .5111القاهرة، سنة                    

 أحكام الدعوى اجلنائية يف جرائم غسيل األموال، رسالة  ،(سامح) إسماعيل محمدي -

 .5100جامعة القاهرة، كلية احلقوق، دكتوراه،                     

       ، مسؤولية البنك املركزي يف مواجهة األخطار املصرفية يف ظل (زاينة)يت وازو آ -

             من جامعة تيزي وزو،  القانون اجلزائري، رسالة لنيل رسالة الدكتوراه         

       2013    -5105معمري، كلية احلقوق و العلوم السياسية،  جامعة مولود   
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           السرية املصرفية و علاقتها بتمويل اإلرهاب، رسالة ، (زياد) بن صالح بن سالم -
      العدالة اجلنائية، ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف  مقدمة                

     .5100-0151جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض،               

       ، احلماية اجلنائية ألسرار املهنة، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، (سعيدة)بوزنون   -

 .5111احلقوق بن عكنون، اجلزائر،  كلية        

        ضوء اإلجرام املنظم، رسالة ، غسيل األموال يف(خالد)حمد محمد الحمادي  -

 .5115القاهرة، كلية احلقوق  دكتوراه، جامعة                         

       يف التشريع اجلزائري، دراسة مقارنة،  األموال، جرمية تبييض (بدر الدين)خالف  -
 .         5505باتنة، قاصدي مرباح كلية احلقوق رسالة دكتوراه، جامعة    

2011/        

  املسؤولية اجلنائية عن جرمية غسل األموال يف  ،(محمد)عادل أحمد جابر السيوي  -

        التشريع املصري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه يف                                   

 .5111احلقوق،جامعة القاهرة، سنة                            

         جامعة  ،كلية احلقوق ،علوم رسالة دكتوراه ق،يقاضي التحق ،(فوزي)عمارة  -

 .5505-5559قسنطينة،  منتوري اإلخوة   

   غسيل األموال و أثره على سرية احلسابات البنكية، رسالة  ،(محمد)عبيد العنيزي  -

 .5554جامعة القاهرة، كلية احلقوق، دكتوراه،              

     نوين للحسابات املصرفية، رسالة دكتوراه، النظام القا، (عبد المولي) متوليعلي  -

 .5550جامعة القاهرة كلية احلقوق،           
            ، املسؤولية اجلزائية للبنك عن جرمية تبييض األموال، أطروحة (سعدية)العيد  -

         العلوم، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري،  يف دكتوراه     

 .5102-  2015ي وزو،تيز 
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    ، االلتزام بالسرية يف املعاملات املصرفية، مذكرة ماجستري، (محمد األمين)صباري  -

 .5112-5111جامعة القاهرة،          

  اجلرمية عرب الشبكة الدولية للمعلومات صورها و  ،(منى)فتحي أحمد عبد الكريم   -

 .سالة دكتوراه، جامعة القاهرةمشاكل إثباهتا، ر                               

           ، غسيل األموال، رسالة دكتوراه، جامعة قاصدي مرباح كلية (دليلة)مباركي  -

 .5111/5111احلقوق باتنة،      

         ، املسؤولية اجلنائية للهيئة االعتبارية عن جرمية (مصطفى)محمد زكي الحافظ  -

       القانون السوري واملقارن، رسالة دكتوراه،  األموال يف غسل                        

 .5100جامعة القاهرة،                  

 

      التصدي املؤسسايت و اجلزائي لظاهرة الفساد يف التشريع اجلزائري،  ،(لويزة)نجار  -

 جامعة منتوري قسنطينة،نائي، كلية احلقوق رسالة دكتوراه علوم يف القانون اجل   

       5101 -5101. 

       ، جرمية غسل األموال و مكافحتها يف القانون اجلزائري، رسالة (إدريس)ياخوية  -

 .دكتوراه، كلية احلقوق جامعة قسنطينة      
 

  :المقاالت العلمية -ثالثا

      ، دور النقود االلكرتونية يف عمليات غسيل األموال، جملة (بسام ) أحمد الزلمي -

           ، العدد 52مشق للعلوم القانونية و االقتصادية، اجمللد جامعة د              

 . 2010األول،              
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     التزام البنوك بسر املهنة، جملة إدارة قضايا  ،(محيي الدين)إسماعيل علم الدين   -

 .5/ 01احلكومة، عدد                            

      وسع يف املادة اجلزائية يف التشريع االختصاص اإلقليمي امل ،(محمد)بكرارشوش  -

 5502، جانفي 02اجلزائري، دفاتر السياسة و القانون، العدد           
 .، دور وحدة معاجلة املعلومات املالية يف مكافحة اجلرمية(عبد السالم)بوهوش  -

 يض تبي" سرية األعمال املصرفية، ورقة مقدمة إىل ندوة بعنوان  ،(عبد المنعم)التهامي  -

          آليات " و تبعه ورشة عمل بعنوان "األموال و سرية أعمال املصارف          

               و الذي عقد يف القاهرة مبصر " معاجلة غسل األموال  مكافحة و        

 . 5111بريل أ 05-1الفرتة   خلال      

  .على االقتصاد العراقيأبعاد جرمية غسيل األموال وانعكاساهتا  ،(بالسم)جميل خلف  -

 ، عمليات غسيل األموال مفهومها، خطورهتا و إسرتاتياية (محمد)حافظ الرهوان   -

    مكافحتها، جملة األمن و القانون، السنة العاشرة، العدد القاين،                       

 .5115القاين يوليو  ربيع                    

   قيق التوازن بني مبدأ السرية املصرفية و مكافحة ، جهود الدولة لتح(سعاد)حافظي  -

                غسيل األموال، دفاتر السياسة و القانون، جملة صادرة عن جامعة        

 .5101مرباح  ورقلة، العدد القالث، السداسي القاين، جوان  قاصدي      

          األموال،  ، أثر السرية املصرفية على مكافحة تبييض(عبد اللطيف) الحسيني -

 .، العدد اخلامس5100جملة احملامون، السنة الرابعة،           

         ، جرمية غسل األموال يف القانون األردين و االتفاقيات  (عمر)صالح العكور  -

 ، 0، العدد 12جملة علوم الشريعة و القانون، اجمللد  الدولية،                
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 . 5105ة سن                    

     آثارها و جوانبها التشريعية  : ، السرية املصرفية(ميادة )صالح الدين  تاج الدين  -

      دراسة مقارنة لعدد من الدول األجنبية  و العربية، كلية                              

            اإلدارة و االقتصاد ، جامعة املوصل، تنمية الرافدين                           

 .5112، لسنة 01جملد  22عدد                       

             ، مكافحة غسل األموال و حدود مبدأ السرية  (عادل)عبد العزيز السن  -

                 املصرفية، ورقة مقدمة يف ورشة عمل مكافحة غسل                      

                سرية املصرفية واملنعقدة يف القاهرة وحدود مبدأ ال األموال                 

                         مكافحة الفساد يف الوطن 5111يوليو   -مصر–              

                             املنظمة العربية للتنمية، أعمال  العريب، منشورات             

 .               5112 سنة املؤمترات،         

  ظاهرة غسيل األموال عرب البنوك من وجهة نظر الفكر اإلسلامي،  ،(األخضر)عزي  -

 .5112جملة الدراسات االقتصادية، العدد القامن، جويلية           

             الطبيعة القانونية جلرمية تبييض األموال،  دراسة يف القانون  ،(فريد)علواش  -

                     ة املفكر ، جامعة حممد خيضر بسكرة، الداخلي  و الدو ي، جمل    

 .الرابع العدد   

            جرمية غسيل األموال من منظر اقتصادي و قانوين، جملة  ، (عبد اهلل)غالم  -

          املنتدى القانوين، قسم الكفاءة املهنية للمحاماة، جامعة حممد خيضر         

 .سادسبسكرة، العدد ال       

               ، السرية املصرفية يف ظل التحوالت االقتصادية العاملية مع (سعيد)غزالن  -

 اجمللد 05اإلشارة اىل حالة اجلزائر،جملة االقتصاد اجلديد، العدد       

              10-15  
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                         واجب التكتم والسريـة يف إطار الشركات  ،(عبد القادر)فنينخ  -

                    القانون و اجملتمع، كلية احلقوق جامعة أدرار،  ، جملة التااريـة    
 . 2014ن اعدد القالث، جو 

، واقع و أفاق، أعمال الندوة الوطنية اليت نظمها خمرب القانون الجنائي لألعمال -
و  2ة، يومي الدراسات اجلنائية بالكلية و جمموعة البحث حول تاريخ القانون و العدال

جامعة القاضي  10، العدد ( لطيفة)تنسيق األستاذة الداودي  5112فرباير  1
عياض ، منشورات كلية العلوم القانونية و االجتماعية مراكش، املطبعة و الوراقة الوطنية 

5101. 

  النظام املصريف اجلزائري أمام التحديات العاملية املعاصرة، جملة  ،(عبد المجيد)قدي  -

 .جامعة  اجلزائر ية العلوم االقتصادية و التسيري،كل       

 

             السرية املصرفية بني احلماية القانونية و عمليات  ،(عصام)ماجد الحموي  -

 .غسيل األموال، دراسة قانونية مقارنة                  

ارة ، وز 10-12حول شرح القانون  محاضرة بمناسبة األيام المفتوحة على العدالة -
 .العدل، جملس قضاء برج بوعريريج، عميور السعيد، د ت ن

           احلماية اجلنائية للسرية املصرفية جملة القانون العدد القاين،  ،(جاللي)ماينو  -

 .5505جويلية      

              ، التدابري الوقائية املفروضة على املؤسسات املالية ملكافحة (دليلة)مباركي  -

                 بييض األموال، ورقة عمل مقدمة يف ندوة اآلثار السلبية جلرمية ت         

                  األموال على األسواق املالية، من تنظيم خمترب البحث يف  غسيل       

                 الشرعية للكونيات و املعاملات التابع جلامعة سيدي حممد  األصول    
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                       كلية اآلداب فاس تنسيق الدكتور سعيد املغناوي، و  بن عبد اهلل   

  2013       الطبعة األوىل

        اإلبلاغ عن العمليات املشبوهة بني ، (أبو الوفاء)محمد أبو الوفاء إبراهيم  -

           املقارن، حبث مقدم  االلتزام واملسؤولية يف القانون                       

           جبامعة الريموك  ؤمتر تشريعات عمليات البنوك،يف م                    

              القانون بالتعاون مع كلية االقتصاد و العلوم  كلية                   

 إىل 55إربد األردن، تاريخ االنعقاد من  اإلدارية،                  

                            52/ 05 /5555. 

                 احللول العملية والشرعية ملشكلة السرية  ،(علي)محمد حسنين حماد  -

           املصرفية يف مواجهة تبييض األموال، ورقة علمية مقدمة                        

             إىل ندوة السرية املصرفية يف مواجهة تبييض األموال اليت                      

 :أقامها احتاد احملامني العرب يف بريوت يومي                  

                     01-02  /12/5111. 

 

حبث حتت عنوان ظاهرة غسيل األموال و اجلهود  ،(السيد)معتز صالح الدين محمد  -
       ار الدولية و العربية ملواجهة الظاهرة، من إعداد املستش                            

                  اإلعلامي األمين جمللس وزراء الداخلية بالقاهرة                           

  .مصر العربية مجهورية                         
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املنظمة العربية للتنمية، أعمال املؤمترات،  مكافحة الفساد في الوطن العربي، -
سلامي  و القوانني السعودية كمقال ، مكافحة غسيل األموال من منظور إ5112

أمني عام االحتاد الدو ي للمحامني  )ماجد( محمد قاروبواقعي، من إعداد الدكتور 
بدول اخلليج اململكة العربية السعودية، ورقة عمل مقدمة يف ندوة سرية العمل املصريف 

 .5111و علاقتها بتبييض األموال، املنعقدة يف شرم الشيخ ابريل 

        السرية املصرفية يف التشريع السوري، جملة جامعة  ،(مي)محرزي ( ديبأ)ميالة  -

  .  5100عدد األول  -51للعلوم االقتصادية و القانونية،اجمللد  دمشق     

       السياسة اجلنائية للمشرع اجلزائري يف مواجهة ظاهرة الفساد، جملة  ،(فايزة )ميموني  -
 .بسكرة،  العدد اخلامس  امحد خيضر الجتهاد القضائي،جامعةا       

              ، تبييض األموال و السرية املصرفية، ورقة عمل مقدمة (زياد)نديم حمادة  -

             أعمال املؤمتر العلمي السنوي لكلية احلقوق جبامعة بريوت العريب            

 .5111العربية،          

ة مساعد لدى حمكمة جيال، خلية معاجلة وكيل مجهوري ،(عبد المطلب)كرارشة  -
االستعلام املا ي بني االستقلالية الوظيفية و التشغيلية، مذكرة هناية التكوين التخصصي 

يف مادة قانون األعمال من بنك اجلزائر،املدرسة العليا للمصرفة، الدفعة التاسعة من 
 .5505سبتمرب  00فيفري إىل  02

       مكافحة جرمية  ىاملصرفية يف اجلزائر وتأثريه علواقع السرية  ، (إدريس)اخوية ي -

       ، جامعة بسكرة كلية  عجملة املفكر، العدد الساب، تبييض األموال            

 .5500نوفمرب  ،احلقوق          

           املكافحة و العوائق، جملة االجتهاد : ، جرمية تبييض األموال(إدريس)ياخوية  -

                اسات القانونية و االقتصادية، معهد احلقوق، املركز اجلامعي للدر         

 .5105لتامنغست، العدد األول، جانفي     
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 السرية املصرفية بني اإللغاء و اإلبقاء، دراسة يف فلسفة السرية  ،(يوسف) عودة غانم -

 نيسان  بع،، اجمللد السا56املصرفية، جملة العلوم االقتصادية، العدد          

2010         . 

 
 

 :النصوص القانونية -رابعا
 

 :االتفاقيات الدولية -1

ة املربمة بفيينا العقلي اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات -

  .0211يف ديسمرب 

ها مبوجب الرسوم و املصادق علي 5111لسنة ( بالريمو)االتفاقية الدولية لألمم املتحدة  -

 .5111فيفري  12الرئاسي بتاريخ 

 .5111اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد مرييدا   -

 .5101ديسمرب  50االتفاقية العربية ملكافحة الفساد احملررة بالقاهرة بتاريخ  -

 .5551يوليو 00ملنع الفساد و مكافحته املعتمدة  مبابوتو يف  اإلفريقياتفاقية االحتاد  -

 :الدساتير -5

 .0222نوفمرب 51الدستور اجلزائري الصادر يف  -

 :القوانين -1
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  022-22املعدل واملتمم لألمر  5111نوفمرب 01املؤرخ يف  01-11القانون   -

 .املعدل و املتمم املضمن قانون اإلجراءات اجلزائية

املتضمن   022–22املعدل واملتمم لألمر 5111نوفمرب  01املؤرخ يف  02-11القانون  -

 .املعدل و املتممقانون العقوبات اجلزائري 

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال  5112فيفري  2املؤرخ يف  10 -12القانون رقم  -
املعدل و املتمم  5112ابريل  1الصادر بتاريخ  00، ج ر عددومتويل اإلرهاب ومكافحتهما

 .5102فرباير  02الصادر يف  12-02بالقانون 
املتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، ج  5112فرباير  51املؤرخ يف  10-12لقانون ا - 

 . املعدل و املتمم 5112مارس  1الصادر بتاريخ  01ر عدد 
 10-21املعدل و املتمم للقانون  00-11قانون القرض و النقد  -
املؤرخ يف  10-11املعدل واملتمم باألمر  0222يوليو  12املؤرخ يف   55-22األمر  -

املتعلق بقمع خمالفات التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس  5111فرباير 02

 .األموال من وإىل اخلارج 

 

 : المراسيم  -4
املتضمن املصادقة بتحفظ 0222جانفي  51يف املؤرخ  10-22املرسوم الرئاسي  -

ة املوافق درات واملؤثرات العقليشروع باملخة األمم املتحدة ملكافحة اإلجتار غري املعلى اتفاقي
 .0222فيفري  02الصادر بتاريخ 1، ج ر عدد 0211ديسمرب  51عليها يف 
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على بتحفظ ة املتضمن املصادق 5115فيفري  2يف املؤرخ  22-15املرسوم الرئاسي رقم   - 
لعامة بتاريخ اجلمعية اة املعتمدة من قبل افحة اجلرمية عرب احلدود الوطنياتفاقية األمم املتحدة ملك

 .5115يناير  01بتاريخ  2، ج ر عدد 5111نوفمرب 02
املتضمن املصادقة على  5111ابريل  02املؤرخ يف  051-11املرسوم الرئاسي رقم  - 

، ج 5111أكتوبر  10االتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد من اجلمعية العامة بنيويورك يوم 
 .5111ابريل  52الصادر بتاريخ  52ر عدد 

   ابريل سنة  01املوافق  0151ربيع األول عام  00املؤرخ يف  011-12املرسوم الرئاسي -
 .املتضمن املصادقة على اتفاقية االحتاد اإلفريقي ملنع الفساد و مكافحته 5112

سبتمرب  1املوافق  0112ذي القعدة عام  01املؤرخ يف  512-01املرسوم الرئاسي رقم  -
 50تصديق على االتفاقية العربية ملكافحة الفساد احملررة بالقاهرة بتاريخ ، يتضمن ال5101سنة 

 .5101سبتمرب 
خلية معاجلـة  ، املتضمن إنشاء5115أفريل 11رخ يف املؤ  051-15املرسوم التنفيذي رقم  -

 . االستعلام املا ي
لواجب املتضمن حتديد املبلغ ا 5112نوفمرب  01املؤرخ يف  115-12املرسوم التنفيذي - 

 .عه عرب القنوات املالية والبنكيةدف
املتضمن متديد االختصاص احمللي  5112-01-2مؤرخ يف  111-12املرسوم التنفيذي  - 

 لبعض احملاكم ووكلاء اجلمهورية و قضاة التحقيق
 0991، اجلريدة الرمسية ماي 50-91رقم  املرسوم التشريعي املتعلق بورصة القيم املنقولة - 

 .12عدد 
 ض األموالياملتعلق بالوقاية من تبي 5112-05-02املؤرخ  12-12نظام بنك اجلزائر رقم  - 

 .11-05املعدل و املتمم باألمر 
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 .المصادر االلكترونية :خامسا

، مارس 055اجلزائر تطلق مشروع إنشاء منظمة افريقية، جملة الشرطة اجلزائرية، العدد  -
5101 .www.algeriepolice.dz  

، متاح على املوقع التا ي 5101الفساد يف العامل يف عام : ت الفسادمؤشر مدركا -
http://www.transparency.org/news/pressrelease/Co

rruption_around_the_world_2013_arabic 

ات عن مبادرات مكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب يف جمموعة العمل معلوم -
 01خلفية  تارخيية و أهم التطورات، : املا ي ملنطقة الشرق األوسط و مشال إفريقيا

  5101فيفري 

السرية املصرفية بدأت مع القورة الفرنسية و دعمتها النازية، مقال يف جملة الشرق  -
 .5101أكتوبر52األوسط  االلكرتونية عدد 

تعقب أموال صدام يف حسابات سرية وشركات واجهة حول العامل، لندن الشرق  -
األوسط، واشنطن مايكل دوبز وجون مينتز، جملة الشرق األوسط  العدد الصادر 

 .1211العدد رقم  5111أبريل  02يف
      متوفر على  5101-10-52، البغول وشركات الدمى، (دريد)بن محمد الرماني   -

 www.alukah.net: الرابط التا ي                       

  أشهر فضائح الفساد منذ االستقلال، مخسون عاما ” مليار 56“سوناطراك واخلليفة والـ -

 :انظر الرابط التا ي 5501نوفمرب   56من النهب مقال منشور بتاريخ 
http://www.elkhabar.com/ar/autres/dossiers 

http://www.transparency.org/news/pressrelease/Corruption_around_the_world_2013_arabic
http://www.transparency.org/news/pressrelease/Corruption_around_the_world_2013_arabic
http://www.alukah.net/
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     55االختلاس والرشوة أهم قضايا الفساد باجلزائر، جريدة الوفد اإللكرتونية، اخلميس  -

 .5500سبتمرب 
fadjr.com/ar/national/245423.html-www.al       

ألف لدى العدالة، جريدة وقت اجلزائر  01زائر ومنها ألف قضية فساد يف اجل 11 - 
 0112، العدد 5101ماي  51اإللكرتونية، مقال بتاريخ 

، الطيف نيوز اإللكرتونية، عدد 102احذروا من رسائل االحتيال اإللكرتوين النياريي  -
 .12/12/5105القلاثاء 

ية و عمليات غسيل السرية املصرفية بني احلماية القانون ،(عصام)ماجد الحموي  -
: األموال، دراسة قانونية مقارنة، مقال متوفر على الرابط التا ي

           www.osamabahar.com 

     سرقة احلسابات و امللاذات الضريبية اآلمنة ، الدافع األكرب  ،(اشرف)أبو الهول  -

 www.shatharat.net: وفر على املوقع التا ي الستمرار هنب الشعوب، مت 
     مقال ، ون على أصحاب املال القذرسرت يت ومساسرة، السيارات، موثقون،وكلاء  -

 9088فرباير  81ة معمنشور يف جريدة النصر، اجل

                  األموال الوسخة للتصدي لتمويل اإلرهاب،  متوفر على الرابط جتميد  - 

 ar/économie/256938 / www.fadjr.com:التا ي      

     21الفساد يطال مؤسسات األمم املتحدة، : شبكة النبأ املعلوماتية مقال بعنوان  انظر - 

    www.annabaa.org   :متوفر على الرابط التا ي 5111كانون القاين     

      اإلرهاب واجلرائم املنظمة : غرب إفريقيا ،لد إي إزريمجيرا. فريدوم سي أونوها ود - 

 .5501يوليو  50مركز اجلزيرة للدراسات،  ،(اجلزء األول)العابرة للحدود     

http://www.al-fadjr.com/ar/national/245423.html
http://www.osamabahar.com/
http://www.fadjr.com/
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  اللبنانية، متوفر  55هل وىل زمن السرية املصرفية يف لبنان، جملة رصيف  ،(هيفاء)زعيتر  -

 :على الرابط التا ي  
-banking-http://raseef22.com/economy/2015/04/02/is

lebanon-in-gone-secrecy 

      و لبنان يف سبات عميق، جملة اإلخبار، عدد ...السرية املصريف تندثر ، (رضا)صوايا  - 

 .5222د ،عد5102نيسان  0األربعاء   

 

  :5102فرباير  12، أ ف ب -باريس الضغوط السياسية تضعف السرية املصرفية،  -
    http://arabi21.com/story:مقال متوفر على الرابط التا ي  

، فاتكا خيرتق السرية املصرفية ويعدل اخلريطة االستقمارية ،(عدنان كريمة)األناضول  -
 : ، مقال متوفر على الرابط التا ي5101سبتمرب  55

http://www.raialyoum.com 

تعقب أموال صدام يف حسابات سرية وشركات  ،(جون) و مينتز ( مايكل)دوبز  -
واجهة حول العامل، لندن الشرق األوسط، واشنطن، جملة الشرق األوسط  العدد 

 .1211العدد رقم  5111أبريل  02در يفالصا
املخلوع وعائلته، رئيس اجلمعية التونسية للشفافية املالية، مقال نشر يف الصباح  -

 .5100-12-00اإللكرتونية يوم 

متوفر على  5101-10-52، البغول وشركات الدمى، (دريد)بن محمد الرماني  -
  www.alukah.net: الرابط التا ي

اوت  01باري من قناة اجلزائر بتاريخ خحماكمة شكيب خليل املسلسل اجلديد، تقرير ا -
 :، متوفر على الرابط التا ي 5101

http://www.algeriachannel.net/2013/08 

ب، جريدة ,ملايني دوالر، لطيفة 01مة اتصاالت اجلزائر ضحية تبييض األموال بقي -
 :، متوفر على الرابط التا ي5102-12-52البلاد يوم 

http://www.elbilad.net/article/detail?id=40258 

http://raseef22.com/economy/2015/04/02/is-banking-secrecy-gone-in-lebanon
http://raseef22.com/economy/2015/04/02/is-banking-secrecy-gone-in-lebanon
http://arabi21.com/story
http://www.raialyoum.com/
http://www.alukah.net/
http://www.algeriachannel.net/2013/08
http://www.elbilad.net/article/detail?id=40258
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ملكافحة الفساد يف اجلولة القانية ملفاوضات االتفاقية الدولية  ،(مصطفى)عبد اهلل  -
بفيينا اختلافات حول كيفية اسرتداد أموال الفساد و رفع السرية املصرفية ، و ختوف 

من عدم تسليم اجملرمني السياسيني ، تقرير منشور على موقع األهرام للدراسات 
مجادى األوىل  02االثنني )السياسية و اإلسرتاتياية ، مؤسسة األهرام ،القاهرة ، 

رابط على ال( 5115ليو يو  52 \هـ  0151
 http//www.ahram.org/archive/2002.htm>Last>التا ي

visited(17.7.2004) 
إشكالية السر املهين البنكي يف ظل قانون غسل األموال، دراسة  ،(جمال)عرفاوي  -

 http://tunisie-:مقارنة ، مقال متوفر على الرابط التا ي

telegraph.com/2014/08/08/  

جرائم اإلرهاب و تبييض ) الختصاص النوعي لألقطاب اجلزائية، ا (حافظ)بن زالط  -
، حبث منشور يف جملة القانون و األعمال، جامعة احلسن األول، متوفر (األموال منودجا

  http://www.droitetentreprise.org:على الرابط التا ي
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