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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

يا أيوا الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم, ومما ﴿ 
أخزجنا لكم من األرض, وال تيمموا اخلبيث منى تنفقون, ولستم 

 .﴾خذيى إال أن تغمضوا فيى, واعلموا أن اهلل غين محيد آب

 
 صدق اهلل العظيم                                                                                                  

 622سورة البقرة, الآية                                                                  
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 وراء كل ثروة عظيمة"

 "...جريمـــــــــــــة
 

 يه دي بلزاكأونور                                                  
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 إهــــداء
 

 إلى أعز الناس إلى قلبي

 إلى من أنا في عينها دمعة, ... وفي قلبها خفقة, ... وعلى لسانها دعاء

 فكانت لعيني النور, ... ولقلبي الحياة, ... منبع الحب والحنان, ...

 الغالية. أمي 

 إلى جدي وجدتي أطال اهلل في عمرهما

 إلى أخوالي وخاالتي                                

 وكل العائلة بدون استثناء                                       

 

 الباحث                                                       
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 شكر وعرفان
أتقدم ببالغ شكري وكبير عرفاني وامتناني ألستاذي الكريم الدكتور بمرزوق 

ل باإلشراف على الرسالة, فلقد كان عطاءه بعلمه, عبد القادر, والذي تفض

 كريمًا بخلقه, فياضًا بإرشاده وتوجيهه, لم يذخر جهدًا وال نصيحة.

 

كما يشرفني أن أتقدم بخالص شكري لألستاذ الدكتور ديدن بوعزة, واألستاذ 

الدكتور بموسات عبد الوهاب, والدكتورة مباركي دليلة, والدكتور بومدين 

هم بقبول المشاركة في لجنة المناقشة, وهو ما اعتبره شرفًا محمد, لتفضل

 عظيمًا في إثراء هذه الدراسة.

 

وأخيرًا أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في مساعدتي في توفير 

 البيانات الالزمة لهذه الدراسة

 

 فلكل هؤالء, مني كامل الشكر والعرفان

 

 الباحث                                                             
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 ثانيًا: باللغة األجنبية
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Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de 

Cassation 

BULL CRIM 

Cassation Criminelle CASS CRIM 

Cassation Plénière CASS. PLEN 

Conseil Constitutionel CONS. 
CONST 

Cellule de Traitement du renseignement Financier CTRF 

Dalloz D 

Decision Constitutionel DECI. 
CONST 

Dalloz Sirey D. S 

Edition Générale ED. GEN 

Financial Action Task Force on Money Laundering FATF 

Groupe D'action Financier International GAFI 

Informations Rapides INF. RAP 

Juris Classeur Périodique   J.C.P 

Journal official de la république Française JORF 

Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence L.G.D.J 
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Office Central pour le Répression de la Grand 

Délinquance Financiere 

L'OCRGDF 

Observations OBS 

Ouvrage précité OP. CIT 

Page P 

Revue Penitentiaire REV. PENIT 

Revue de science criminelle REV. SCI. 
CRIME 

Revue Internationale de Droit Public R.I.D.P 

Traitement de Renseignement et Action Contre les 

Circuits  Financiers Clandestine 

TRACFIN 

Tribunal Correctionel TRIB. CORR 
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 مقدمػػػػػػػة
ظىهىرى الفساد يف عامل االقتصاد، كأخذ أشكاالن ميتػىعىدِّدىة كأساليب متنوعة من التزييف،  لقد     

فكثرت  كاالختبلس كالسرقة، كاؼبتاجرة باؼبخدرات كالرقيق األبيض، كاؼبتاجرة بالبغاء كالرشاكل،
سرية  البنوؾ، ككضعها يف حسابات األرصدة اؼبشبوىة يف دنيا اؼباؿ كالعوائد احملرمة كإدخاؽبا إىل

كبأظباء نظيفة، فكاف لًزىامان على القائمُت هبا إضفاء صفة اؼبشركعية على ىذه العوائد اؼبالية، كاليت 
 تػيٍعرىؼي باألمواؿ القذرة حىت تتمكن من استخدامها بسهولة. 

ؾبػاؿ االتصػاالت كاؼبعلومػات كمع تػىنىاًمي ظاىرة العوؼبػة، إىل جانػب انفرػار الثػورة التكنولوجيػة يف      
كاألجهزة اليت تستخدمها اؼبؤسسات اؼبالية كاؼبصرفية، زادت سهولة انتقػاؿ رؤكس األمػواؿ عػل الػدكؿ، 
دبا يف ذلك أمواؿ اؼبنظمات اإلجرامية، كقد ضبىىلى ىذا يف طياتو تػىنىاًمي حركة اعبريبػة اؼبنظمػة، كالػيت تػيعىػد  

 ائم كأخطرىا. جرائم غسل األمواؿ أبرز ىذه اعبر 

كلىػمَّا كانت البنوؾ تػيعىد  اؼبسػتهدؼ الرئيسػي يف عمليػات غسػل األمػواؿا نظػران للػدكر الكبػَت الػذم      
ػا تعػد  تقـو بو يف تقدَل اػبدمات اؼبصرفية كعمليػات الصػرؼ كالتيػويبلت اؼباليػة، فػهف ىػذه البنػوؾ ذىا ى

هبػػػػدؼ ضبايػػػػة نفسػػػػها مػػػػن اؼبسػػػػؤكليات اعبهػػػػاز الرئيسػػػػي يف مكافيػػػػة أنشػػػػطة غسػػػػل األمػػػػواؿ، كذلػػػػك 
القانونية اؼبًتتبة عن مشاركتها يف ىذه اعبرائم، كأيضان للمشاركة يف اعبهد الدكيل ؼبكافيػة جػرائم غسػل 

 األمواؿ.

كحسػػب مػػا أشػػارت إليػػو ميٍعظىػػم اؼبصػػادر، فقػػد عيرًفىػػت جريبػػة غسػػل األمػػواؿ منػػذ القػػدـ     
 ، غػػَت أف1

حينمػػا بيوًشػػرىت بواسػػطة  1932ائل فنيػػة حديثػػة، يعػػود إىل سػػنة ارتكػػاب عمليػػات غسػػل األمػػواؿ بوسػػ
Meyer Lansky البولندم األصػل الػذم عػاش يف نيويػورؾ، كالػذم كػاف يلرػأ إىل إخػراج النقػود غػَت ،

                                                           
، ع 2002، نوفمل 32، ؾبلة الشرطة، اإلمارات العربية اؼبتيدة، س ؿالتحقيق في جرائم غسيل األمواد. ؿبمد األمُت البشرم،  1

 .38، ص: 383
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، 1اؼبشػػػركعة مػػػن الواليػػػات اؼبتيػػػدة األمريكيػػػة، كإيػػػداعها يف بنػػػوؾ سويسػػػرية مػػػن خػػػبلؿ قػػػركض كنبيػػػة
 األمريكية. Las Vegasد توجيهها، أقاـ مدينة أللعاب القمار يف منطقة كًبفىضل ىذه األمواؿ الػميعىا

، كذلػػػك عنػػػدما نشػػػرت الصػػػيف األمريكيػػػة 1973كقػػػد ظهػػػر تعبػػػَت غسػػػل األمػػػواؿ أكؿ مػػػرة عػػػاـ      
تقريران عن فضيية "ككتر جيػت"، كالػيت مل تكػن ؾبػرد فضػيية سياسػية، إذ كبعػد تشػكيل عبنػة انتخػاب 

ػبىًب قيػرب انتهػاء مػدة كاليتػو، قامػت ىػذه اللرنػة عمػع التلعػات الػيت  الرئيس األمريكػي "نيكسػو  ف" ًبسى
كانت توجو لدعم ضبلة إعػادة انتخػاب الػرئيس، كقامػت بتنفيػذ عمليػات غسػل لؤلمػواؿ غػَت اؼبشػركعة 

 .2اليت مت التلع هبا لليملة اإلنتخابية

كيػيٍرًجع البعض     
ػلىة عامػة مصطلح غسل األمواؿ إىل قياـ أحد أعضاء اؼب 3 افيػا األمريكيػة بشػراء ًمٍغسى

لغسيل اؼببلبس يف مدينة شيكاغو، ككػاف يشػًتط علػى زبائنػو أف وبصػل مػنهم علػى الػثمن نقػدان، ككػاف 
يقـو بهضافة جانب من أربػاح ذبػارة اؼبخػدرات إىل عوائػد غسػل اؼببلبػس يوميػان، ككػاف يقػـو بهيداعػو يف 

أحػد يف أمػر اؼببػالل الكبػَتة الػيت كػاف ييوًدعهػا كبفصا ػا الصػغَتة،  فرع أحػد البنػوؾ القريبػة دكف أف يػىٍرتىػابى 
 كبالتايل تبلورت تسمية "غسل األمواؿ".

                                                           
يف قياـ القائم بعمليات غسل األمواؿ باغبصوؿ على قرض ميػمىٌوؿ ذىاتًيان من أموالو ذات اؼبصدر غَت اؼبشركع،  القرض الوىميتتمثل ًفٍكرىة  1

نوؾ يف الدكؿ اليت ال تىػٍهتىم دبصدر األمواؿ، كإذا رىًغبى يف استخداـ ىذه األمواؿ يف كذلك من ًخبلؿ إيداع األمواؿ غَت اؼبشركعة بأحد الب
فيو بلده اليت يػىتىمىيَّز نظامها اؼبصريف برقابة حىازًمىة على مصادر األمواؿ، فهنو يطلب قرض من أحد بنوؾ دكلتو بضماف البنك الذم توجد 

اد من األمواؿ غَت األمواؿ غَت اؼبشركعة، مث يقـو ىذا البنك األخ اًدًه، كيتم السَّدى اد قيمة القرض يف حالة امتناع اؼبقًتض عن سىدى َت ًبسىدى
 انظر في ذلك:اؼبشركعة اؼبودعة لدل البنك الضامن. 

La jeuness D. SAMUEL, la lutte contre le blanchiment de capitaux, rapport 
demande par les chefs d'état lors du sommet de l'arche, la documentation française, 
Paris, 1990, P. 19. 

، ص: 2003دار النهضة العربية، القاىرة، )دراسة مقارنة(,  المواجهة التشريعية لغسل األمواؿ في مصرد. إبراىيم حامد طنطاكم،  2
06. 

، ص: 2003لنيل العربية، الطبعة األكىل، القاىرة، ؾبموعة ا غسيل األمواؿ )الظاىرة, األسباب, العالج(,د. ؿبسن أضبد اػبضَتم،  3
15. 
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يػىرىل بعض الًفقوكمن جانب آخر،       
ظىهىرى يف الواليات اؼبتيدة  غسل األمواؿ"أف ميٍصطىلىح " 1

يىة اؼبخدرات أف ذبار اؼبخدرات األمريكية خبلؿ فًتة السبعينات كذلك ًعندىمىا الىحىظى رجاؿ ميكىافى 
الذين يىًبيػٍعيوفى للمدمنُت بالترزئة يىٍػرىًتمع لديهم يف ًِنىايىة كل عملية ًفصىات صغَتة من النقود الورقية 
كاؼبعدنية، كنىظىران ًلكىوف ًفصىات النَّقد الصغَتة عىادىةن ما تكوف ميلىوَّثىة بآثار اؼبخدرات اليت ريدبَّىا تكوف عىالًقىة 
يف أيدم ذبار الترزئة، فقد حىرىصىت الػمىغىاًسل على غىٍسًل النقود اؼبلوثة بالبخار أك الكيماكيات قبل 

 إيداعها يف البنوؾ اليت توجد هبا ًحسىابىاتػيهيم.
كمػع بدايػػة الثمانينػات ليػػوًحظى تىصىػػاعيدان مىٍلييوظػان يف أربػػاح األعمػاؿ غػػَت اؼبشػػركعة اؼبًتتبػة عػػن ذبػػارة      

ت، الًسػػػيىما يف الػػػدكؿ اؼبفتوحػػػة علػػػى العػػػامل، كالػػػيت تىٍشػػػتىًهر مصػػػارفها بالسػػػرية التامػػػة كسويسػػػرا اؼبخػػػدرا
 كالباىاما، أك تلك البنوؾ اليت ال  تم أساسان بقواعد العمل اؼبصريف.

ؼبكافية االذبػار غػَت اؼبشػركع يف اؼبخػدرات كاؼبػؤثرات العقليػة ككنتيرة لذلك، عيًقدىت اتفاقية فيينا      
بُت الدكؿ اؼبهتمة دبكافية غسل األمواؿ، كتطبيقان للقرارات الصػادرة عػن ىػذه اإلتفاقيػة متىَّ  1988اـ ع

، كمػػػػا أقرتػػػػو مػػػػن مبػػػػادئ تػيٍعػػػػرىؼ 1989سػػػػنة  FATFإنشػػػػاء مػػػػا يػيٍعػػػػرىؼي بلرنػػػػة العمػػػػل اؼبػػػػايل الدكليػػػػة 
  مكافية غسل األمواؿ.بالتوصيات األربعوف، كاليت تػىبػىنٍَّتها معظم التشريعات اؼبقارنة يف سن قوانُت

كنىًتيرىة ؼبصادقة اعبزائر على ىذه اإلتفاقية     
، مت ذبرَل عمليػات غسػل األمػواؿ دبقتضػى التعػديبلت 2
مكػرر  389إضػافة اؼبػواد مػن  -دبقتضػى ىػذه التعػديبلت-اليت أيٍدًخلىػت علػى قػانوف العقوبػات، فػىتىمَّػت 

 عريبة غسل األمواؿ. ، لًتػينىظِّمى األحكاـ اؼبتعلقة 09مكرر  389إىل 

كًحػػػػػٍرصان من الػمشرع الػرػػزائػػػػرم على مواكبػػػة االلتزامات الػمنصوص عليها فػي اإلتفاقيات الدكلية      
، اؼبعدؿ كاؼبتمم 01-05كاإلقليمية، كتأكيدان منو على سياسة ذبرَل ىذه العمليات، أصدر القانوف رقم 

                                                           
، ؾبلة كيجيهىات نىظىر، الشركة اؼبصرية للنشر العريب كالدكيل، القاىرة، ع غسيل األمواؿ جريمة العصر البيضاءد. ضبدم عبد العظيم،  1

 .42، ص: 2000، 02، س 16
دبوجب اؼبرسـو الرئاسي  غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقلية اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة اإلتجارصادقت اعبزائر على  2

 .1995فيفرم  15، اؼبؤرخة يف 07ع ج ج،  الصادر يف ج. ر 1995يناير  28اؼبؤرخ يف  41-95رقم: 
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، 1بالوقايػػػة مػػػن تبيػػػيض األمػػػواؿ كسبويػػػل اإلرىػػػاب كمكافيتهمػػػاكاؼبتعلػػػق  02-12دبقتضػػػى األمػػػر رقػػػم 
ًفيلىة دبياربػة ظػاىرة غسػل األمػواؿ، كمػا يىٍسػتىٍتًبعيو مػن نصػوص  كالذم يػيبػىُتِّ اآلليات الوقائية كالردعية الكى

 تنظيمية كتكميلية.

قة أف التقدـ التقٍت كلقد جاء اىتمامنا هبذا الػموضوع نتيرة جملموعة من اإلعتبارات اؽبامة، فاغبقي     
الذم يشهده العصر اغبايل يف ميداف تطوير اآللة كاالتصاؿ كىلَّدى طيريقان جديدة يف ارتكاب جػرائم غسػل 

 األمواؿ، أصبيت تىٍستػىٍعًصي عن الطرؽ التقليدية اؼبعتمدة يف عمليات اؼبكافية.

ػػػب بوسػػػائل      ػػػكَّ فيػػػو فػػػهف ىػػػذه اعبريبػػػة أٍضػػػيىت تػيٍرتىكى تقنيػػػة حديثػػػة تعتمػػػد علػػػى شػػػبكة  كفبَّػػػا ال شى
اإلتصاالت العاؼبية اإلنًتنت، كما أف االعتماد الػميتػىنىاًمي على الوسائط اإللكًتكنية يف حياتنا جعل من 
اقًتاؼ جريبة غسػل األمػواؿ بوسػائل التقنيػة اغبديثػة أمػر بىػاًلل السػهولة كالييسػر، خيصيوصػان يف ظػل سػرية 

ا يف غالػب األحيػاف التفرقػة بػُت األمػواؿ ذات اؼبصػدر غػَت اؼبشػركع معامبلت البنػوؾ الػيت يىٍصػعيب عليهػ
 كغَتىا ذات اؼبصدر اؼبشركع.

كعلى صعيد آخر، يبلحظ أف ىناؾ اذبِّىاىان ميتػىنىاميان لدل جهات غسل األمواؿ للتيرؾ بعيدان عػن      
، كاللرػػػوء لترػػػارة البنػػػوؾ كبػػػو قطػػػاع اؼبؤسسػػػات اؼباليػػػة غػػػَت اؼبصػػػرفية كسػػػوؽ الصػػػرؼ كاألكراؽ اؼباليػػػة
 التييىف كالسلع الثمينة، خصوصان بعد تشديد اػبًنىاؽ على البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية.

ػػاعىدى علػػى زيػػادة أنشػػطة غسػػل األمػػواؿ، ىػػو تزايػػد حركػػة النشػػاط اإلقتصػػادم       كلعػػل مػػن أبػػرز مػػا سى
لشػعوب، يػنعم عيتىػاه اجملػرمُت عػٍت كاالنفتاح اؼبايل عاؼبيان كؿبليان، ففي الوقت الذم يزداد فيو بيؤس كفقر ا

شبار جرائمهم كمكتسبات فبارسا م اإلجراميػة بفعػل مػا أصػبح لػديهم مػن أمػواؿ مت غسػلها بطػرؽ غػَت 
 مشركعة.

                                                           
ج ج، ع  ، ج ر2005فلايػػػر  06، اؼبػػػؤرخ يف بمحاربػػػة تبيػػػيا األمػػػواؿ كتمويػػػل اإلرىػػػاب كمكافحتهمػػػااؼبتعلػػػق  01-05القػػانوف رقػػػم  1

، اؼبؤرخػػة يف 08، الصػػادر يف ج ر ج ج، ع 2012فلايػػر  13اؼبػػؤرخ يف  02-12. اؼبعػػدؿ كاؼبػػتمم دبقتضػػى األمػػر رقػػم 2005، لسػػنة 11
 .2012فلاير  15
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ا تػىقىػػػدَّـ، فػػػهف جريبػػػة غسػػػل األمػػػواؿ إمبػػػا يًتتػػػب عليهػػػا ـبىىػػػاًطر كأضػػػرار اقتصػػػادية كاجتماعيػػػة       كلًػػػػمى
رة، دبػػا يفػػرض ضػػركرة تىظىػػافير اعبهػػود الوطنيػػة كاإلقليميػػة كالدكليػػة ؼبكافيػػة كسياسػػية كجنائيػػة بىالًغىػػة اػبطػػو 

 ىذه اعبريبة.

كانطبلقػػان مػػن ىػػذه األنبيػػة، كبػػالنظر إىل تػىعىػػد د جىوىانًػػب مشػػكلة غسػػل األمػػواؿ، سىنىٍسػػعىى يف ىػػذه      
قيػات الدكليػة كالقػوانُت الدراسة حملاكلة رصد االسترابة الوطنية للػنه  العػاـ، كالػذم أقرتػو ـبتلػف االتفا

 اؼبقارنة يف ؾباؿ مكافية غسل األمواؿ، كاٍسًتٍربلء أىم اؼبعوقات اليت ربوؿ دكف ربقيق ذلك. 

كيف سبيل ربقيق ذلك، سنياكؿ اإلجابة علػى إشػكالية جوىريػة مفادىػا: كيػف يبكػن فهػم جريبػة      
 القانوف اعبزائرم كاؼبقارف ؟غسل األمواؿ، كما مدل فاعلية ضوابط مكافية ىذه اعبريبة يف ظل 

التيليلي، كذلك ك الوصفي  1كلئلجابة على ىذه اإلشكالية اعتمدت يف ىذه الدراسة على اؼبنه      
يىػػػػػاف أسػػػػػاليب غسػػػػػل األمػػػػػواؿ  مػػػػػن خػػػػػبلؿ كىٍصػػػػػف جػػػػػرائم غسػػػػػل األمػػػػػواؿ، مث ربليلهػػػػػا مػػػػػن خػػػػػبلؿ تًبػٍ

ٍقًدىىا كتعديل ما يبكن إٍحدىاث التعػديل كاإلجراءات اؼبتبعة كالبلزمة للوقاية من خطر غسل األمواؿ، كنػى 
 فيو حىت ييٍستػىفىاد من ذلك. 

مكافية جريبػة غسػل قانوف كمن جىاًنبو آخر، اعتمدنا اؼبنه  اؼبقارف كأداة للمقارنة بُت أحكاـ       
، األمػػواؿ بػػُت اعبزائػػر كفرنسػػا ذات السَّػػبق كالترربػػة األكثػػر قبىىاعىػػة يف ىػػذه اجملػػاؿ، كمصػػر كنمػػوذج عػػريب

رىجىاءى الوقوؼ على اغبلوؿ اؼبختلفة اليت أقر ا ىذه التشػريعات، فػىنػيٍعًطػي بػذلك صػورة للمشػرع اعبزائػرم 
 بًػمىدىل ما كصل إليو الفكر القانوٍل اؼبقارف من تطور، عىسىى أف ييسىاًيرى ىذا التطور.

نونيػة متعػددة اعتمػدنا يف تقسػيم كنظران لًتىشىع ب البيث كًسػعىًتًو الكبػَتة، كمػا يىٍشػمىلو مػن مسػائل قا     
 ىذا اؼبوضوع إىل بابُت:

خىصٍَّصنا الباب األكؿ لئلطار اؼبفاىيمي عبريبة غسل األمواؿ، حيث متىَّ تقسيمو إىل ثبلثة فصوؿ:      
تػىعىرٍَّضػنا يف الفصػل األكؿ منػو ؼبفهػـو غسػػل األمػواؿ كبػىيىػاًف مراحلػو، يف ؿباكلػػة ؼبعرفػة اؼبفػاىيم الػيت أقر ػػا 

تلػػف االتفاقيػػات الدكليػػة كاإلقليميػػة كالتشػػريعات الوطنيػػة، كمعرفػػة اؼبراحػػل الػػيت تىػػًتم مػػن خبلؽبػػا جريبػػة ـب

                                                           
مشكلة د. جبلؿ ثركت،  انظر في ذلك:ذلك الطريق الذم يسلكو العقل اإلنساٍل سعيان كراء اغبقيقة.  -بوجو عاـ– يقصد بالمنهج 1

 .115، ص: 1966، ؾبلة كلية اغبقوؽ، جامعة اإلسكندرية، لمنهج في قانوف العقوباتا
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غسل األمػواؿ. كيف الفصػل الثػاٍل تىطىرَّقػٍنىػا للتكييػف القػانوٍل عبريبػة غسػل األمػواؿ، بػيٍغيىػةى إعطػاء تكييػف 
بلئمػة للوصػف الػػميٍعطىى للرريبػة. أمػا الفصػل مينىاًسب عبريبة غسل األمواؿ ييػمىكِّن من ربديػد العقوبػة اؼب

يىػػاف القػػانوٍل ؽبػػا، كبيػػاف  الثالػػث فىخىصٍَّصػػنىاه لقيػػاـ جريبػػة غسػػل األمػػواؿ، كذلػػك مػػن خػػبلؿ دراسػػة البػينػٍ
 األساليب اؼبتبعة يف ارتكاهبا.

ٍمنىاهي إىل ثبلثػة ، كقىسَّ مكافية جريبة غسل األمواؿأما الباب الثاٍل من الدراسة فقد تىطىرَّقػٍنىا فيو إىل      
، حيث متىَّ التعرض اآلليات اؼبتعلقة دبنع جرائم غػسل األمواؿفصوؿ أيضان: تناكلنا يف الفصل األكؿ منو 

فيػػػو إىل اآلليػػػات الوقائيػػػة الكفيلػػػة دبنػػػع كقػػػوع ىػػػذه اعبريبػػػة. كيف الفصػػػل الثػػػاٍل عاعبنػػػا اآلليػػػات اؼبتعلقػػػة 
ازباذىػػا يف حالػػة كقوعهػػا. أمػػا الفصػػل الثالػػث دىرىٍسػػنا بكشػػف جػػرائم غسػػل األمػػواؿ كاإلجػػراءات الػػبلـز 

مػػن سػػرية مصػػرفية، كمعوقػػات أخػػرل منهػػا مػػا ىػػو مػػرتبط معوقػػات مكافيػػة جريبػػة غسػػل األمػػواؿ فيػػو 
 األمواؿ.باعبهاز اؼبصريف يف حد ذاتو، كمنها ما يتعلق بالتشريعات اؼبتعلقة دبكافية جريبة غسل 
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 الباب األكؿ: 

 اإلطار المفاىيمي لجريمة غسل األمػواؿ

تػيعىد  ظاىرة غسل األمواؿ من الظواىر اغبديثة نسبيان، فهىل كقت قريب مل يكن ىذا اؼبصطلح      
صُت يف معركفان، بل على العكس كاف يبدك غريبان بالنسبة للكثَتين، سواء كانوا أفراد عاديُت أك متخص

اجملاؿ القانوٍل، كبشكل غَت مسبوؽ كمفاجئ دخلت ظاىرة غسل األمواؿ يف نطاؽ جرائم اإلعتداء 
على األمواؿ، لدرجة أِنا أصبيت تعامل من الناحية القانونية كرريبة تقع يف نطاؽ القسم اػباص 

 من قانوف العقوبات.

الواحدة، فقد أضيت تدخل ضمن  كدبا أِنا تنفرد بسمات خاصة، أبرزىا زبطي حدكد الدكلة     
اىتمامات القانوف اعبنائي الدكيل، لذلك أمكن القوؿ أف غسل األمواؿ ىو أحد فنوف توظيف 
الوسائل اؼبشركعة لبلوغ ىدؼ غَت مشركع، يتمثل غالبان يف إضفاء الصفة اؼبشركعة على متيصبلت 

 غَت مشركعة متأتية من أنشطة إجرامية.  

ذلك، فهنو يلـز لكي نتعرؼ على اعبوانب اؼبتعددة عبريبة غسل األمواؿ، كإذا كاف األمر ك     
التعرض ؼبفهومها كذبرَل نشاطها )الفصل األكؿ(، مث التكييف القانوٍل ؽبا )الفصل الثاٍل(، كصوالن 

 لقيامها كرريبة متميزة عن سائر اعبرائم األخرل )الفصل الثالث(.
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 الفصل األول: 

 وال وبيان مراحلهماهية غسل األم
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 الفصل األكؿ: 

 ماىية غسل األمواؿ كبياف مراحلو

تعتل عمليات غسل األمواؿ إحدل الظواىر اليت عرز العامل بأسره عن القضاء عليها بسبب     
صعوبة السيطرة على األيادم اػبفية اليت تديرىا ؿبليان كإقليميان كعاؼبيان، فهي ال تًتؾ أثران ملموسان مثل 

اقي اعبرائم، كإمبا  دؼ إىل إخفاء عوائد ناذبة عن جريبة كقعت سلفان، كؿبو الرابطة اليت تربط بُت ب
اجملـر كاعبريبة من خبلؿ عدة عمليات تؤدم يف النهاية إىل سهولة استخداـ تلك األمواؿ داخل 

 اجملتمع دكف أف تيثَت الشيبيهات، كدكف التعرض للميساءلة القانونية.

انت أنبية اؼبوضوع تقتضي توضيح جوانبو بشكل يػيفىصِّل للقارئ جزئياتو الرئيسية، فقد كؼبا ك     
مفهـو جريبة غسل األمواؿ )اؼببيث األكؿ(، مث بياف  هماقىسَّمنا ىذا الفصل إىل مبيثُت نتناكؿ في
 مراحلها كملرات ذبريبها )اؼببيث الثاٍل(.
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 المبحث األكؿ:

 ماىية غسل األمواؿ
، مصطلح جرل تداكلو مؤخران يف كافة احملافل الدكلية كاإلقليمية 1غسل األمواؿ أك تبييض األمواؿ     

كاحمللية اؼبهتمة باعبرائم االقتصادية، على أساس أف عمليات غسل األمواؿ ترتبط بأنشطة غَت مشركعة 
 .2عادة ما تكوف بعيدة عن أف تطاؽبا يد القانوف اؼبناىضة للفساد اؼبايل

كقد أكضح الفقو اؼبقارف أف مفهـو عمليات غسل األمواؿ يرتكز على أساس قانوٍل، يتمثل يف      
 النصوص القانونية الواردة يف اإلتفاقيات الدكلية كالقوانُت اؼبقارنة اليت تنظم قواعد التررَل.

ريبة غسل قسَّمنا ىذا اؼببيث إىل مطلبُت، نتطرؽ فيهما لتعريف ج كانطبلقان من ىذا األساس،     
ننا من التعرض ػبصائصها )اؼبطلب الثاٍل(  .األمواؿ )اؼبطلب األكؿ(، على كبو يػيمىكِّ

 

 

 

 

 

                                                           
اعتمدنا يف ىذه الدراسة على مصطلح "غسل" كليس "غسيل" أك "تبييض"، ألف مصطلح "غسل" أقرب للداللة علػى جػوىر عمليػة غسػل  1

مػػواؿ" ىػػو العمليػػة ذا ػػا الػػيت  ػػدؼ إىل إضػػفاء اؼبشػػركعية علػػى األمػػواؿ، فعنػػدما نقػػوؿ "غسػػيل" دبعػػٌت نػػات  عمليػػة الغسػػل، بينمػػا "غىٍسػػل األ
 األمواؿ ذات اؼبصدر غَت اؼبشركع.

أمػا مصػطلح "التبيػيض" فػَتاد بػو إزالػة اللػوف مػن الشػيء، كهبػذا اؼبعػٌت يكػوف ـبالفػان عبػوىر عمليػة غسػل األمػواؿ، مػا هبعػل مػن مصػطلح        
 يبة."غسل األمواؿ" األنسب للداللة على ىذه اعبر 

، دار النهضة العربية، )الجريمة البيضاء, أبعادىا, آثارىا, ككيفية ُمكافحتها(غسيل األمواؿ في مصر كالعالم د. ضبدم عبد العظيم،  2
 .05، ص: 1997، القاىرة، 01ط 
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 المطلب األكؿ: تعريف جريمة غسل األمواؿ
من اؼبصطليات اغبىديثة ًنٍسبيان، فقد اختلفت اآلراء بشأف  1لىمَّا كاف مصطلح غسل األمواؿ     

ٍقتىًصر ىذا اػًببلؼ على الصعيد الًفٍقًهي فقط، بل اٍمتىدَّ ليشمل ربديد اؼبقصود هبذا اؼبصطلح، كمل يػى 
 التشريعات سواء كانت دكلية أك كطنية.

كحىت نػيًييط بًػىمىعاٍل كدىالىالىت جريبة غسل األمواؿ، ال بيدَّ من التَّعرض للتعريف اللغوم )الفرع      
 يف القانوٍل )الفرع الثالث(. األكؿ(، مث نتطرؽ للتعريف الفقهي )الفرع الثاٍل(، فالتعر 

 الفرع األكؿ: التعريف اللغوم لجريمة غسل األمواؿ

غىسىلى الشيء يػىٍغًسليوي غىٍسبلن كغيسبلن، كًقيلى الغىٍسلي اؼبصدر من غىسىٍلت، كالغيٍسلي بالضم، االسم      
من اإلٍغًتسىاؿ، يقاؿ غيٍسل كغيسيل

2 . 

ككذلك الػميٍغتىسىل. كالػمىٍغًسل: ما غيًسلى فيو الشيء. كغيسىالة  كالغىسيوؿ: اؼباء الذم ييغتىسىل بو،     
الثوب: ما خىرىجى منو بالغىٍسل. كيف التنزيل العزيز: "ىذا ميٍغتىسىله بىارًده كشىرىاب"

3 . 

، كىي مىاليوي، كفيبلنان أٍعطى       ثػيرى مىاليوي، إذا صىارى ذىا مىاؿو اهي الػمىاؿى األمواؿ: لغة مىاؿى ميوالن كميؤكالن: كى
4 .

كاصطبلحان: اسم عبميع ما يبلكو اإلنساف، كأصلو ما يبيل إليو الطبع كيبكن ادخاره كالنقد، كما يبكن 
 أف يقـو مقامو.

                                                           
    Money Launderingيف اللغة اإلقبليزية اصطبلح  غسل األمواؿيػيقىاًبل تعبَت  1

  Blanchiment d'Argent Ou Blanchiment de capitaux :كفي اللغة الفرنسية
  Lavado de Dinero or Blancqueo de capitatles :اإلسبانيةكفي 

  Riciclaggio di Denaro Sporco: كفي اإليطالية
  Geld Wasche :كفي األلمانية

  .494، ص: 2003اغبادم عشر، دار بَتكت للطباعة كالنشر، بَتكت،  ، اجمللد, لساف العربابن منظور 2
 .42اآليػػة  صسػػػػػػورة  3
 .636، ص: المرجع السابقابن منظور،  4
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كييٍطلىق على ىذه الظاىرة ميٍصطىلىح غسل األمواؿ     
 .2، أك مصطلح تبييض األمواؿ1

 الفرع الثاني: التعريف الفقهي لغسل األمواؿ 

دَّد اؼبفاىيم الفقهية عبريبة غسل األمواؿ، كذلك حبسب اختبلؼ اؼبنظور الذم يػىرىل منو كل تػىتػىعى      
جانب ىذه اعبريبة، كإف كانت كلها تػىتًَّفق على ىىدىؼو كاحد للرريبةا يػىتىمىثَّل يف إضفاء الصفة 

 .3اؼبشركعة على األمواؿ القذرة اؼبشمولة بعملية الغسل

ارتأينا أخذ عىيػِّنىة من التعاريف اليت نػىرىاىىا أكثر تعبَتان عن مفهـو عن كىثىٍب،  كبػيٍغيىةى فهم الظاىرة     
 .جريبة غسل األمواؿ

 يرل جانب من الفقو أف غسل األمواؿ ىو: "كل ًفٍعلو يػيٍقصىدي بو سبويو أك إخفاء مصدر األمػػػػػػػواؿ     
                                                           

 من الّتشريعات التي َتْسَتخِدـ ُمْصطََلح غسل أك غسيل األمواؿ نذكر: 1
 ،2003لسنة  78، اؼبعدؿ بالقانوف رقم 2002لسنة  80القانوف رقم  مصر: -
 ،2002لسنة  35القانوف رقم  الكويت: -
 ،2007لسنة  46انوف رقم الق األردف: -
 ،2002لسنة  04القانوف اإلربادم رقم  اإلمارات العربية المتحدة: -
 ،2006لسنة  54اؼبعدؿ بالقانوف رقم  2001لسنة  04القانوف رقم  البحرين: -
 ، 43-05القانوف رقم  المغرب: -
 ،2002لسنة  28القانوف رقم  قطر: -
 ،2005لسنة  33القانوف رقم  سوريا: -
 .2002لسنة  34اؼبرسـو السلطاٍل رقم  سلطنة عماف: -

 من الّتشريعات التي َتْسَتْخِدـ ُمْصطََلح تبييا األمواؿ نذكر: 2
بمكافحة تبييا األمواؿ كاالتجار في المخدرات كالتعاكف الدكلي في مجاؿ حجز اؼبتعلق  392-96القانوف رقم  فرنسا: -

 ،كمصادرة متحصالت الجريمة
  ،بمحاربة تبييا األمواؿ كتمويل اإلرىاب كمكافحتهماؼبتعلق ا 01-05القانوف رقم  الجزائر: -
 .مكافحة تبييا األمواؿبشأف  2001لسنة  318القانوف رقم  لبناف: -

، ص: 2005دار اعبامعة اعبديدة للنشر، اإلسكندرية،  عمليات غسل األمواؿ كآليات مكافحتها )دراسة مقارنة(,ؿبمد علي العرياف،  3
28. 
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 . 1إحدل اعبرائم" أك اؼبداخيل الناذبة بصورة مباشرة أك غَت مباشرة عن ارتكاب

كىػػػذا التعريف ميٍنتىػىػقػػػد يف نظرنا، ألنو سىوَّل بُت جريبة غسل األمواؿ كجريػػمة إخػػفاء األشػػػياء،      
فػي حُت أف جريبة غسل األمواؿ أٍكسىعي ًنطىاقان من ذلك، فهي ال تػىٍقتىًصر على ؾبرد إخفاء أشياء متىَّ 

ئم، بل البيدَّ من إضفاء الصفة اؼبشركعة على ىذه األمواؿ، كذلك من التَّيىص ل عليها من إحدل اعبرا
 خبلؿ ؿبيىاكلة إدخاؽبا يف دىكىرىاتو مالية أك مشاريع استثمارية لتبدك ككأِنا أمواؿ ذات مصدر مشركع.

يف تعريفو عبريبة غسل األمواؿ بأِنا: "األنشطة غَت  James Beasleyمن جانبو، ذىىىبى األستاذ      
 .2شركعة كاؽبىاًدفىة إىل إخفاء أك سبويو األمواؿ الناذبة عن اإلجراـ اؼبنظم"اؼب

كنػىػنػػػػٍػتىًقد ىذا التعريف بدكره، ألخذه دبفهـو ضيق نوعان ما فيما يتعلق باألمواؿ ؿبل عملية      
 حُت أف جريبة الغسل، إذ متىَّ الًتكيز فيو على األمواؿ غَت مشركعة اؼبًتتبة عن اإلجراـ اؼبنظم فقط، يف

من اؼبمكن أف تشمل صبيع  -ككفق ما ىو معموؿ بو يف أغلب التشريعات اؼبقارنة-غسل األمواؿ 
 العوائد اؼبًتتبة عن أيَّة جريبة كانت كليست عوائد اإلجراـ اؼبنظم فقط.

 فاعتل جريبة غسل األمواؿ بأِنا: "استعماؿ األمواؿ غَت اؼبشركعة يف  Rolandأما األستاذ     
 .3أسلوب معُت من أجل إخفاء مصدرىا"

كنرل بأف ىذا التعريف األخَت كإف كاف ميوجزان إىل حد كبَت، إال أنَّو أٍْشىل من سىائًر التعريفات      
األخرل، خصوصان كأنو مل وبدد نطاؽ اعبرائم األكلية اليت تنت  عنها العوائد اؼبالية كاليت تكوف ؿببلن 

 لعمليات الغسل.

 ى كقت ليس بالبعيد، كاف يػيٍنظىر إلػػى عمليات غسل األمواؿ على أنػػػها العمليات اليت تػػيػػػػتَّخىذكإلػػ     

                                                           
 .20، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، بن عكنوف، اعبزائر، ص:ار القانوني لمكافحة غسل األمواؿاإلطلعشب علي،  1

2  James BEASLEY, Forensic Examination of money laundering Record, 13 march 
1993. 

3 Roland CLARKE, money laundering, U. S. Department of Justice Federal Bureau 
of Investigation (FBI). 1992. p. 01. 
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إلضفاء صفة اؼبشركعية على األمواؿ الػػػػميتيٌصلة من جرائم االذبار غَت اؼبشركع يف اؼبخدرات
، لكن 1

عليها اإلجراـ اؼبنظم ال تػىٍقتىًصر  ىذه النظرة سرعاف ما تغَتتا نظران لكوف األنشطة الرئيسية اليت يقـو
كررائم الرشوة على االذبار غَت اؼبشركع يف اؼبخدرات، بل تىٍشمىل أيضان أنشطة إجرامية أخرل  

 كغَتىا. كاالختبلس كاإلضرار باألمواؿ العمومية 

يف  ينؾ منظور كبًنىاءن على ما متىَّ استعراضو من تعريفات فقهية عبريبة غسل األمواؿ، يػىتًَّضح أف ىنا     
من يكتفي  2تعريف اعبريبة من حيث مصدر األمواؿ غَت النظيفة كاؼبشمولة بعملية الغسل، فمنهم
عريبيت اإلرىاب كاالذبار باؼبخدرات كمصدر لؤلمواؿ القذرة، بينما يػيوىسِّع جانب آخر

من نطاقها  3
 لتشمل كل األنشطة اإلجرامية األخرل. 

 سل األمواؿأكالن: المنظور الضيق لجريمة غ

حًبىسىًب ىذا االذباه، فهف جريبة غسل األمواؿ تقتصر على األمواؿ غَت اؼبشركعة الناذبة عن ذبارة      
، كقد أخىذىت هبذا اإلذباه بعض التشريعات 4اؼبخدرات، أك جرائم سبويل اإلرىاب دكف اعبرائم األخرل
 الػمتيدة لػمكافية اإلذبار غَت الػػػمشركع يف الدكلية كالوطنية كالػمفهـو الػمعتمد من قبل اتفاقية األمم

                                                           
ا د. ماجد عبد 70، ص: 1999، دار النهضة العربية، الطبعة األكىل، القاىرة، جرائم غسيل األمواؿد. سعيد عبد اللطيف حسن،  1

لقاىرة، ، دار النهضة العربية، اُمْشِكَلة غسيل األمواؿ كسرية الحسابات بالبنوؾ في القانوف المقارف كالقانوف المصرماغبميد عمار، 
، شرطة الشارقة، دكر الشرطة في مكافحة الجريمة اإلقتصادية في عصر العولمةا د. ؿبمد األمُت البشرل، 74، ص: 2002

 .08، ص: 2002اإلمارات العربية اؼبتيدة، 
قتصادية، كلية ؾبلة البيوث القانونية كاإل غسيل األمواؿ )تاريخو, تطوره, كأسباب تجريمو كطرؽ مكافحتو(,د. ؿبي الدين عوض،  2

المواجهة التشريعية لظاىرة غسل األمواؿ المتحصلة من ا د. مصطفى طاىر، 153، ص: 1999اغبقوؽ، جامعة اؼبنصورة، أبريل 
, تبييا األمواؿ الناتجة عن اإلتجار غير المشركع ا د. مٌت األشقر30، ص: 2002دار النهضة العربية، القاىرة، جرائم المخدرات, 

 .25، ص: 1995ركز اؼبعلوماتية القانونية، اعبامعة اللبنانية، ، مفي المخدرات
 .73، ص: 2002، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة، غسيل األمواؿ في ضوء اإلجراـ المنظمد. خالد ضبد اغبمادم،  3
، الطبعة األكىل، دار تفاقيات الدكليةالتعليق على قانوف مكافحة غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلد. ؿبمد علي سويلم،  4

تبييا األمواؿ كالقوانين كاإلجراءات المتعلقة بالوقاية منها ا د. عياد عبد العزيز، 44-43، ص: 2008النهضة العربية، القاىرة، 
األمواؿ  نونية لغسلالمكافحة القاا د. عادؿ عبد اعبواد الكردكسي، 17، ص:2007، دار اػبلدكنية، اعبزائر، كمكافحتها في الجزائر
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 .19881اؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية الصادر يف فيينا سنة 
رَّمىت العىاًئدىات، كاليت جى 2كما أخذت هبذا اؼبنظور، االتفاقية الدكلية لقمع سبويل اإلرىاب      

3 
الوطنية، أخىذى هبذا اؼبنظور اؼبشرع  الػميتىأتية من ارتكاب جريبة سبويل اإلرىاب. كعلى صعيد التشريعات

اللبناٍل يف قانوف اؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية كالسبلئف، كالذم يػىٍعتىًل األمواؿ، أك اؼبواد الناذبة عن 
جرائم اؼبخدرات أك اؼبؤثرات العقلية كالسبلئف تكوف كىٍحدىىىا موضوعان لغسل األمواؿ

4 . 
 مواؿثانيان: المنظور الواسع لجريمة غسل األ

يرل أتباع ىذا اؼبنظور أف األخذ بالتعريف الضيق عبريبة غسل األمواؿ، أدَّل إىل إٍخرىاًج جرائم       
كىًثَتة من ًنطىاؽ ىذه الظاىرة، بالرغم من أف ىذه اعبرائم قد تىدير  أمواالن كثَتة غَت مشركعة، مثل 

 . 5يف العملة جرائم التهرب اعبمركي كالضرييب، كجرائم اإلذبار غَت اؼبشركع

                                                                                                                                                                                     

ا د. خالد 15، ص: 2008مكتبة اآلداب للنشر، الطبعة األكىل، القاىرة،  السعودية(,-اإلمارات -في بعا الدكؿ العربية )مصر
 .19، ص: 2008رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة،  جريمة غسل األمواؿ )دراسة مقارنة(,حامد مصطفى، 

م اؼبتيدة ؼبكافية اإلذبار غَت اؼبشركع يف اؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية حسب الفقرة الفرعية "ب" من الفقرة "أ" من جىرَّمىت اتفاقية األم 1
ات، أك فعل من أفعاؿ اؼبادة الثالثة األعماؿ اليت ًمن شىأًِنىا ربويل األمواؿ أك نػىٍقًلهىا مع العلم أِنا ميٍستىمىدَّة من أيَّة جريبة من جرائم اؼبخدر 

كاب مثل شًتاؾ يف مثل ىذه اعبريبة أك اعبرائم، هبدؼ إٍخفىاء أك سبويو اؼبصدر غَت اؼبشركع لؤلمواؿ، لًػميسىاعىدىة أم شىٍخصو ميتىورط يف ارتاال
قة التصرؼ ىذه اعبرائم على اإلفبلت من العىوىاًقب القانونية ألفعالوا كذلك بهخفاء أك سبويو حقيقة األمواؿ أك مصدرىا أك ًكبلىنبيىا، أك طري
ن فعل أك من فيها، أك حركتها، أك اغبقوؽ اؼبتعلقة هبا، أك ملكيتها، مع العلم أِنا ميٍستىمىدَّة من جريبة أك جرائم اؼبخدرات، أك ميٍستىمىدَّة م

 أفعاؿ اإلشًتاؾ يف مثل ىذه اعبريبة أك اعبرائم.  
، كاؼبصادؽ 1999ديسمل سنة   9ة العامة ؼبنظمة األمم اؼبتيدة بتاريخاؼبعتمدة من طرؼ اعبمعي االتفاقية الدكلية لقمع تمويل اإلرىاب 2

 .2000ديسمل سنة   23اؼبوافق 1421رمضاف عاـ   27اؼبؤرخ يف  445-2000عليها من قبل اعبزائر دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم
غَت مباشرة من ارتكاب جريبة من جرائم سبويل حسب مفهـو اإلتفاقية األمواؿ اليت تنشأ أك ربصل بصورة مباشرة أك  بالعائداتيقصد  3

 اإلرىاب دبفهـو اإلتفاقية.
 .بالمخدرات كالمؤثرات العقلية كالسالئف اللبنانياؼبتعلق  98673من قانوف  02اؼبادة  4
، 2006، مصر، ، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندريةجريمة غسل األمواؿ في ضوء اإلجراـ المنظم كالمخاطر المترتبة عنهاد. نبيو صاحل،  5

 .32ص: 
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لذلك، فهذا اإلتػػراه لػم يػىٍقتىًصر على العوائد غَت اؼبشركعة الػمًتتبة عن تػرارة الػمخدرات كسبويل      
العمليات اإلرىابية فقط، كإمبا تػىرىؾى اجملاؿ مفتوحان عبميع العوائد اؼبالية غَت اؼبشركعة اؼبتأتية من أيَّة 

 . 1جريبة كانت

، كالتشريع األمريكي 2000د التشريعات هبذا االذباه، كاتفاقية بالَتمو لسنة كقد أخىذىت عىًدي     
، كالذم اعتل عملية غسل األمواؿ بأِنا: "كل عمل 2اؼبتعلق دبكافية غسل األمواؿ 1986 لسنة

، ككذا التشريع الفرنسي، كالذم يهدؼ إىل إخفاء مصدر األمواؿ الناذبة عن النشاطات اإلجرامية"
اف يأخذ بالتعريف الضيق عبرائم غسل األمواؿ، أصبح يأخذ بالتعريف الواسع يف القانوف رقم بػىٍعدىمىا ك

 . 3اؼبعدؿ كاؼبتمم لقانوف العقوبات الفرنسي 96-392

 الفرع الثالث: التعريف القانوني لغسل األمواؿ 
لف دكؿ العامل، ال تػىزىاؿي جريبة غسل األمواؿ ؿبل جىدىؿو كتباين بُت ـبتلف التشريعات يف ـبت     

فضبلن عن التَّبىايين الواضح بُت قوانُت الدكؿ فيما يػيعىد  عىمىبلن مشركعان أك غَت مشركع، فما يػيعىد  مشركعان 
 يف دكلة معينة قد يػيٍعتىلى غَت مشركع يف دكلة أخرل. 

خدرات، فبَّا رىبىطى كمع ذلك، شبىَّةى اتفاؽ بُت معظم القوانُت على ذبرَل االذبار غَت اؼبشركع يف اؼب    
تىٍأثًيم نشاط غسل األمواؿ باتفاقية دكلية شاملة تيعٌت بوضع مفهـو دقيق لنشاط غسل األمواؿ يتم 
تػىبػىٌنيو يف القوانُت الداخلية للدكؿ األعضاء يف االتفاقية، كللتعرؼ على ذلك سنتطرؽ لتعريف جريبة 

 يف االتفاقيات اإلقليمية )البند الثاٍل(، كأخَتان غسل األمواؿ يف االتفاقيات الدكلية )البند األكؿ(، مث
 يف بعض القوانُت اؼبقارنة )البند الثالث(.

 

                                                           
 .25مٌت األشقر، اؼبرجع السابق، ص:  كانظر كذلك:. 73د. خالد ضبد اغبمادم، اؼبرجع السابق، ص:  1
من ىذا القانوف اؼبسؤكلية اعبنائية لكل  7591و   1956كييسىمَّى بقانوف الرقىابىة على غسيل األمواؿ، كقد قػىرَّرى اؼبشرع األمريكي يف اؼبادتُت 2

 .ًعٍلًمو بًأفَّ اؼببالل اؼبتعامل هًبىا ناذبة من نشاط غَت مشركع وـي بًتػىعىاميلو مايل معشخص يػىقي 
كاؼبتعلق دبكافية غسل األمواؿ كاالذبار يف اؼبخدرات كالتعاكف  1996مايو  13اؼبؤرخ يف  392-96من القانوف رقم  1-324اؼبادة رقم  3

 . 7208، ص: 1996مايو  14مؤرخة يف  112ج ر ج ؼ  رقم  ،ريبةالدكيل يف ؾباؿ حرز كميصىادىرىة ميتىيىصِّبلت اعب
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 في االتفاقيات الدكلية  البند األكؿ: التعريف القانوني لغسل األمواؿ

 ؿلػم تػيعىرِّؼ اتفاقية فيينا جريبة غسل األمواؿ، بل اكتفت بتررَل صبيع التيويبلت اؼبتعلقة باألموا     
ذات اؼبصدر غيػػػػر اؼبشركع النات  عن تػرارة اؼبخدرات كسبويل اإلرىاب، بىػػٍيدى أف ىػػػناؾ ما ييًفيد 

، كذلك من خبلؿ اؼبصطليات الواردة يف االتفاقية، كاليت من بينها 1تعريف ىذه اعبريبة يف الديباجة
ؿ ميتىيىصَّله عليها بطريقة مصطلح "اؼبتيصبلت". كاؼبقصود هبا حسب مفهـو االتفاقية "أيَّة أموا

 .2مباشرة أك غَت مباشرة من ارتكاب جريبة من اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبادة الثالثة الفقرة األكىل"

                                                           
يىدير  أٍربىاحان كثركات طائًلىة تيػمىكِّن اؼبنظمات  يف اؼبخدرات حىٍسبى ما كىرىدى يف الديباجة فهف أطراؼ اإلتفاقية تيٍدرًؾ بأف اإلذبار غَت اؼبشركع 1

 اغبكومات كاؼبؤسسات الترارية كاؼبالية اؼبشركعة كاجملتمع على صبيع مستوياتو. اإلجرامية عل الوطنية من اخًتاؽ كتلويث كإفسىاد ىياكل
ابَت لتررَل األفعاؿ التالية يف إطىاًر قىانيونًًو من اتفاقية فيينا أنو 03نصت الفقرة األكلى من المادة  2 : "يػىتًَّخذ كل طىرىؼ ما يلـز من تىدى

 الداخلي يف حاؿ ارتكاهبا عمدان:
ـبدرات أك مؤثرات عقلية، أك صينًعهىا، أك استخراجها، أك ربضَتىا، أك عرضها، أك عرضها للبيع، أك توزيعها، أك بيعها، أك ( إنتاج أم 1 -أ 

ية تسليمها بأم كىٍجوو كىافى، أك السمسرة فيها، أك إرساؽبا بطريق العيبيور، أك نقلها، أك استَتادىا، أك تصديرىا ًخبلفان ألحكاـ اتفاق
 ,1981بصيغتها اؼبعدلة، أك اتفاقية سنة  1961ة سنة أك اتفاقي 1961

أك اتفاقية سنة  1961( زراعة خىٍشخىاش األفيوف أك شرَتة الكوكا أك نبات القىنب لغرض إنتاج اؼبخدرات ًخبلفان ألحكاـ اتفاقية سنة 2
 بصيغتها اؼبعدلة، 1961

 " أعبله،1شاط من األنشطة اؼبذكورة يف البند "( حيازة أك شراء أية ـبدرات أك ميؤثرات عقلية لغرض فبارسة أم ن3
تيٍستىٍخدىـ يف أك4 من أجل  ( صيٍنع أك نقل أك توزيع ميًعدَّات أك مواد، أك مواد ميٍدرىجىة يف اعبدكؿ األكؿ كاعبدكؿ الثاٍل مع العلم أِنا سى

 زراعة أك إنتاج أك صينع اؼبخدرات أك اؼبؤثرات العقلية بشكل غَت مشركع،
 " أعبله،4" أك "3" أك "2" أك "1ك إدارة أك سبويل أم من اعبرائم اؼبذكورة يف البنود "( تنظيم أ5

قرة، أك من ( ربويل األمواؿ أك نقلها مع الًعلم بأِنا ميٍستىمىدَّة من أيَّة جريبة أك جىرىاًئم منصوص عليها يف الفقرة الفرعية "أ" من ىذه الف1 -ب 
اعبريبة أك اعبرائم هبدؼ إخفاء أك سبويو اؼبصدر غَت اؼبشركع لؤلمواؿ أك قىٍصدى ميسىاعىدىة أمَّ شىٍخصو ًفعل من أفعاؿ اإلشًتاؾ يف ًمٍثًل ىذه 

 ميتىورط يف ارتكاب مثل ىذه اعبريبة أك اعبرائم على اإلفبلت من العىوىاًقب القانونية ألفعالو.
التصرؼ فيها أك حركتها أك اغبقوؽ اؼبتعلقة هبا أك ًمٍلكيتها، مع الًعلم ( إٍخفىاء أك سبويو حقيقة األمواؿ أك مصدرىا أك مىكىاًِنىا أك طريقة 2

اؾ يف مثل بأِنا ميٍستىمىدَّة من جريبة أك جرائم منصوص عليها يف الفقرة الفرعية "أ" من ىذه الفقرة، أك ميٍستىمىدَّة من ًفعل من أفعاؿ اإلشًت 
 ىذه اعبريبة أك اعبرائم.

 تورية كاؼبفاىيم األساسية لنظامو القانوٍل:مع ميرىاعىاة مبىاًدئًو الدس  -ج 
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كفبا يؤخذ يف منظورنا على ىذا اؼبفهـو أنو مفرط يف الضيق، إذ كبالرغم من اتساعو ؼبعاقبة أمَّ      
كاف قد سىاىىمى يف اعبريبة اليت نػىتى ى عنها اؼباؿ، أك لػم ييسىاًىم   شىٍخصو يػىٍرتىًكب أفعاؿ غسل أمواؿ سواء

فيها، مىت كىافى عىاًلمان كىٍقتى ارتكاب فعل الغسل باؼبصدر اإلجرامي ؽبذه األمواؿ، إال أنو اقتصر على 
ت ذبرَل األمواؿ اؼبتيصلة من اعبرائم اؼبنصوص عليها يف االتفاقية دكف غَتىا من األمواؿ األخرل ذا

 اؼبصدر غَت اؼبشركع.
كقد عىرَّؼى إعبلف اؼببادئ اػباص ؼبنع استعماؿ القطاع اؼبصريف يف غسل األمواؿ، كالػميٍنبىًثق عن      

ىذه اعبريبة بأِنا: "صبيع العمليات اؼبصرفية اليت  دؼ إىل إخفاء اؼبصدر  1988لسنة  1عبنة بازؿ
 اإلجرامي لؤلمواؿ".

                                                                                                                                                                                     

عية اكتساب أك حيازة أك استخداـ األمواؿ مع العلم كقت تىسىل ًمهىا، بأِنا ميٍستىمىدَّة من جريبة أك جرائم منصوص عليها يف الفقرة الفر  (1
 "أ" من ىذه الفقرة أك مستمدة من فعل من أفعاؿ اإلشًتاؾ يف مثل ىذه اعبريبة أك اعبرائم،

ة ـبدرات أك يازة ميًعدَّات أك مواد، أك مواد ميٍدرىجىة يف اعبدكؿ األكؿ كاعبدكؿ الثاٍل، مع العلم بأِنا تيٍستىٍخدىـ أك سىتيٍستىٍخدىـ يف زراعح (2
 مؤثرات عقلية أك إلنتاجها أك لصنعها بصورة غَت مشركعة،

عبرائم اؼبنصوص عليها يف ىذه اؼبادة أك على استعماؿ ـبدرات أك ربريض الغَت أك حىضًِّهم عبلنية، بًأيَّة كىًسيلة على ارتكاب أم من ا (3
 مؤثرات عقلية بصورة غَت مشركعة،

 اإلشًتاؾ أك اؼبشاركة يف ارتكاب أيَّة جىرىاًئم منصوص عليها يف ىذه اؼبادة أك التػىوىاطؤ على ذلك، أك الشيريكع فيها أك اؼبساعدة أك (4
ًد ارتكاهبا.   التيريض عليها أك تىٍسًهيًلهىا أك إبداء   اؼبشورة ًبصىدى

ػػليطىات اإلشػػرافية علػػى لجنػػة بػػازؿ 1 ارسػػات اإلشػػراؼ عليهػػا، تىكىوَّنىػػت مػػن فبثلػػُت للمصػػارؼ اؼبركزيػػة كالسي : عبنػػة مىٍعنيىػػة باألنظمػػة اؼبصػػرفية كفبي
أصػدرت  1990كيف عػاـ . 1988 يف ديسػمل ا، كذلػكمن صبيع الدكؿ األعضاء يف اجملموعة الصػناعية، باسػتثناء النمسػا كإسػباني اؼبصارؼ

أصػػدرت اؼببػػادئ األساسػػية  1997اللرنػػة إرشػػادات مرتبطػػة دبكافيػػة غسػػل األمػػواؿ أنبهػػا إزالػػة القيػػود اػباصػػة بالسػػرية اؼبصػػرفية، كيف عػػاـ 
 أصدرت اللرنة كرقة حوؿ اؼببادئ األساسية للتعرؼ على العمبلء كاؼبتمثلة يف:  2001للرقابة الفعالة، كيف عاـ 

 دئ اؼبتعلقة بسياسات قبوؿ العمبلء.اؼببا -
 اؼببادئ اؼبتعلقة دبتطلبات كنواحي التعرؼ على العمبلء. -
 اؼببادئ اؼبتعلقة باإلشراؼ كاؼبتابعة اؼبستمرة لليسابات. -
 اؼببادئ اؼبتعلقة بهدارة اؼبخاطر. -

 .54، ص: 2002، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، مكافحة عمليات غسل األمواؿ: ظبَت اػبطيب، انظر في ذلك
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التعريف مينػٍػػتػىػػػػػػقىد لسببُت: أكؽبما، أنو اقتصر على العمليات اؼبصرفية يف  بدكرنا، نػىرىل بأف ىذا     
ارتكاب جرائم غسل األمواؿ فقط، يف حُت أف ىذه العمليات تػيعىد  أىحىدى طيريًؽ غسل األمواؿ، 

ٌضلىة خصوصان كأف ارتكاب ىذه اعبرائم عن طريق اؼبصارؼ أضيى أحد األساليب التقليدية غَت الػػميػػفى 
ؼبرتكيب ىذه اعبرائما ًبسىبىب تشديد اإلجراءات الرقابية اؼبصرفية، إٍعمىاالن للمبادئ اؼبنصوص عليها يف 
ـبتلف االتفاقيات الدكلية، كالنصوص القانونية كالتنظيمية الداخلية، كيف اؼبقابل زىادى اإلقباؿ على 

 أساليب أخرل أٍكثىر أىٍمنان كأقل رىقىابىةن كتىشىد دان.
كالسَّبىب الثانػي، ىو أنو اعتل الغىايىةى من غسل األمواؿ ىي إخفاء الػمصدر اإلجرامػػػي ؽبا، فبذلك      

يكوف قد اعتل جريبة غسل األمواؿ أحد صور جريبة اإلخفاء، يف حُت أف الغاية من ارتكاب جريبة 
ادة استعماؽبا يف أنشطة غسل األمواؿ تتعدل اإلخفاء إىل إضفاء الصفة اؼبشركعة على األمواؿ، كإع

ـى ىذا الوضع، اعتمد فريق العمل اؼبايل الدكيل مشركعة.  كأمىا
1FATF  تعريفان كاًسعان شىػمل أنواع أخرل

من األمواؿ اؼبشمولة بعملية الغسل، تتمثل يف األمواؿ اؼبتأتية من ذبارة السبلح، كالتهرب من 

                                                           
1 FATF  االسم اؼبختصر لػFinancial Action Task Force on Money Launderingكتعرؼ أيضان باسم ، 

GAFI االسم اؼبختصر ػGroup d'Action Financiere،  تىأسَّسىت من قبل ؾبموعة كىي ؾبموعة العمل اؼبايل الدكليةا
-14 لياباف، بريطانيا، الواليات اؼبتيدة األمريكية(، يف ًقمَّتها اؼبنعقدة يف باريس بتاريخا )كندا، فرنسا، إيطاليا، أؼبانيا، اG7الدكؿ السبع 

الًيب ميكىافىيىة غسل األمواؿ، كتػىقىع أمانتها يف مقر منظمة التعاكف اإلقتصادم كالتنمية بباريس. 1989يوليو  15 ، هًبىدىؼ حبث أسى
 .ألمواؿ تػىبػىنَّتهىا ميعظم الدكؿأربعُت توصية ؼبكافية غسل ا 1990عاـ  FATFأصدرت 

كيف إطار تشريع اعتماد معايَت دكلية بشأف مكافية غسل األمواؿ على الصعيد الدكيل، دىأبىت ؾبموعة التدخل اؼبايل الدكلية على        
لك بًنىاءن على أربعة معايَت كذ 2000فلاير  14إصدار تقرير سنوم حوؿ الدكؿ كاألقاليم غَت اؼبتعاكنة يف ؾباؿ مكافية غسل األمواؿ منذ 

 أساسية ىي:
 مدل كيجيود نػىقىاًئص كثػىغىرىات يف التقنيات اؼبالية، -
ـى جيهيود مكافية غسل األمواؿ، -  مدل كيجيود عىرىاًقيل قانونية يف ًقطىاعىات أخرل أمىا
 مدل كيجيود عرىاقيل أماـ التعاكف الدكيل، -
 نع ككشف أنشطة غسل األمواؿ.مدل ميبلئىمىة كًكفىايىة اؼبوارد اؼبخىصَّصىة ؼب -

 انظر في ذلك: 
- Rapport sur les pays ou territoires non coopératifs, GAFI, 14 févier 2000. 
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 عميع العوائد اإلجرامية بغض النظر عن طبيعة جريبة غسل األمواؿ تػيٍعٌت ، كاعتلالضرائب كاعبمارؾ
اعبيـر

1.  
عملية ، عرفت ىذه اعبريبة بأِنا: "1990كيف دليل اللرنة األكركبية لغسل األمواؿ الصادر عاـ      

ربويل األمواؿ اؼبتيصلة من أنشطة إجرامية،  دؼ إىل إخفاء أك اٍنًكسىار اؼبصدر غَت الشرعي 
أك مساعدة أم شخص ارتكب جيرمان لًيىتىرىنَّبى اؼبسؤكلية القانونية عن  كاحملظور ؽبذه األمواؿ،

"  .االحتفاظ بًػػػميتيصِّبلت ىذا اعبيـر
والن كربديدان لعناصر عملية غسل األمواؿ       كيف منظورنا، فهف التعريف األخَت من أكثر التعريفات ْشي

فهف غسل ، فوفقان ؽبذا التعريف ت الدكليةالتعريفات اليت تضمنتها عديد الوثائق كاالتفاقيامن بُت 
األمواؿ باؼبعٌت البسيط ىو إظهار اؼباؿ النات  عن جرائم جنائية كًتكي  اؼبخدرات كاإلرىاب، أك 
الفساد أك غَتىا بصورة أمواؿ ؽبا مصدر قانوٍل كمشركع، ناىيك عن توسعتو يف ؾباؿ األنشطة 

ػػػػػنػػتًػػػػػرىة لؤلمواؿ ا لقذرة، كاليت تكوف ؿببلن لعمليات غسل األمواؿ، فلم يقتصر على اإلجرامية الػمي
 األخرل. نشطة اإلجراميةجريبيت اإلرىاب كاالذبار يف اؼبخدرات، كإمبا ترؾ اجملاؿ كاسعان عبميع األ

 اإلقليمية في االتفاقيات التعريف القانوني لغسل األمواؿالبند الثاني: 

، من أكىل 2افية االذبار غَت اؼبشركع باؼبخدرات كاؼبؤثرات العقليةتػيٍعتىلى االتفاقية العربية ؼبك     
االتفاقيات العربية اؼبتعلقة دبكافية غسل األمواؿ، كإف مل تيًشر صراحة إىل ميٍصطىلىح غسل األمواؿ 
كتعريفو، أال أِنا سىعىٍت إىل حىثِّ الدكؿ األعضاء على القياـ بكل ما يلـز قىٍصدى ميصىادرة األمواؿ 

ًذرة اؼبتأتية من ذبارة اؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية، كاألمواؿ اؼبتأتية من ارتكاب اعبرائم اؼبنصوص القى 
 مػػع العلم بػػػػػػأف الػرزائػػػر لػم تيصىاًدؽ علػػػػػػى ىذه .3عليها يف اؼبادة الثانية فقػػػػػػرة "ب" من نفس االتفاقية

                                                           
 .FATFالتوصية األكىل من التوصيات األربعُت لفريق العمل اؼبايل الدكيل  1
 15بتاريخ  215، كالصادرة بالقرار رقم تونسالعقلية اؼبنعقدة يف  االتفاقية العربية ؼبكافية االذبار غَت اؼبشركع يف اؼبخدرات كاؼبؤثرات 2

 .1994يناير 
، على أف: "يػىتًَّخذ  تجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات العقليةاالتفاقية العربية لمكافحة االتنص اؼبادة الثانية فقرة "ب" من  3

اًبَت لتررَل األفعاؿ التالية يف   إطىاًر قانونو الداخلي يف حاالت ارتكاهبا قىٍصدان:كل طرؼ ما يلـز من تىدى
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ػػػػػة الدكؿ العربػػػػية كباقػػػػػػػػًتاح من مػػرلػس كزراء الداخليػػػػة العرب، االتفاقػػية، رغم أنػها صادرة عػػػػػن جامعػ
 كالذم تػيعىد اعبزائر أحد أعضائو الفىاًعلُت.     

 البند الثالث: في القوانين المقارنة
ىذا نشاط غسل األمواؿ يف النصوص التشريعية كالتنظيمية الصادرة يف  اعبزائرملػػم يػيعىرِّؼ اؼبشرع     

اجملاؿ، إال أنو قاـ بتيديد األفعاؿ الػميكونة عبريبة غسل األمواؿ، فاعتل كل العائدات اإلجرامية 
الناذبة عن جناية أك جنية كاليت يكوف الغرض منها إخفاء أك سبويو ذلك اؼبصدر غَت اؼبشركع جريبة 

ية، كعائدات ىذه اعبريبة غسل لؤلمواؿ، بشرط العلم بوقوع اعبريبة األصلية، كأف تكوف جناية أك جن
تػييىٌوؿ بغرض إخفاء ذلك اؼبصدر غَت اؼبشركع

1 . 

حينما ساير اإلذباه  -على غرار اؼبشرع الفرنسي-كيف تقديرنا اػباص، فهف اؼبشرع اعبزائرم كفق      
ية أك الذم يأخذ باؼبنه  الواسع لتيديد اعبريبة األصلية، فاعتل صبيع العوائد اإلجرامية الناذبة عن جنا

جنية تصلح ألف تكوف ؿببلن عبريبة غسل األمواؿ، كلكن ال توجد أية إشارة تفيد بأف اؼبمتلكات ؿبل 
 الغسل تتضمن اؼبتيصبلت الناذبة عن جريبة ما بصورة مباشرة أك غَت مباشرة. 

تعلق اؼب 614-90الفرنسي فلم يعرؼ جريػػمة غسل األمواؿ يف القانوف رقػػم أما بالنسبة للمشرع      
، بل اكتفى يف 2دبشاركة كمسانبة اؼبؤسسات اؼبالية يف مكافية تبييض األمواؿ الناذبة عن اؼبخدرات

                                                                                                                                                                                     

" من 1قرة "(: ربويل األمواؿ أك نػىٍقًلهىا مع العلم بأِنا ميتىيىصَّلىة من أيَّة جريبة أك جىرىاًئم منصوص عليها يف الفقرة الفرعية "أ" من الف1)-ب
عبرائم ، هبدؼ إخفاء أك سبويو اؼبصدر غَت اؼبشركع لؤلمواؿ، أك قصد ىذه اؼبادة، أك من فعل من أفعىاؿ اإلشًتاؾ يف ًمٍثًل ىذه اعبريبة أك ا

 ميسىاعىدىة أم شخص ميتىورط يف ارتكاب مثل ىذه اعبريبة أك اعبرائم لئلفبلت من العىوىاًقب القانونية ألفعالو.
اًِنىا أك طريقة التصرؼ ًفيهىا أك2) حركتها أك اغبقوؽ اؼبتعلقة هبا، أك ًمٍلًكيتها، مع  (: إٍخفىاء أك سبويو حىًقيقىة األمواؿ أك مصدرىا أك مىكى

" من ىذه اؼبادة، أك ناذبة عن فعل من 1العلم بأِنا ميتىيىصَّلىة من أية جريبة أك جرائم منصوص عليها يف الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة "
 أفعاؿ اإلشًتاؾ يف مثل ىذه اعبريبة أك اعبرائم.

ا بأِنا ميتىيىصَّلىة من أية جريبة أك جرائم منصوص عليها يف الفقرة (: اٍكًتسىاب أك حيازة أك اسٍ 1)-ج اـ األمواؿ مع العلم كقت تىسىل ًمهى ًتٍخدى
 " من ىذه اؼبادة، أك ناذبة عن ًفعل من أفػٍعىاؿ اإلشًتاؾ يف ًمثل ىذه اعبريبة أك اعبرائم".1الفرعية "أ" من الفقرة "

من األمر رقم  02كاؼبعدلة دبوجب اؼبادة  01-05من القانوف  02، كتقابلها اؼبادة رقم ع جؽ مكرر من  389من اؼبادة  2ك 1الفقرة  1
 اؼبتضمن قانوف ؿباربة تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافيتهما. 12-02

 السالف الذكر. 614 -90من القانوف رقم  02اؼبادة  2
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مادتو الثانية بهلزامية كل شخص دبناسبة فبارستو لوظيفتو أك إقبازىا أك مراقبتها، كحُت يقدـ 
كيل اعبمهورية استشارات خبصوص عمليات ينت  عنها حركة يف رؤكس األمواؿ، أف ييصىرِّحى لدل ك 

 ارة اؼبخدرات، أك جرائػػػػم أخرلبالعمليات اليت يعلم بػها كاليت تػىتىضىمَّن مىبىاًلل يػىٍعلىم بأنػها ميتىأتية من تػر
 .2من قانوف اعبمارؾ 514، ك1من قانوف الصية العمومية 725منصوص عليها يف اؼبادتُت 

، حيث جىرَّـى كل ًفعل ييسىهِّل 3ن قانوف العقوباتم 38-222كما أكَّدى على ىذا اإللتزاـ يف اؼبادة       
على كبو كاذب تلير مصدر األمواؿ اؼبتيصلة عن إحدل جرائم إنتاج اؼبخدرات، أك صنعها، أك 

 استَتادىا، أك نقلها، أك حياز ا، أك عرضها، أك اكتساهبا، أك استعماؽبا.
تضييقو لنطاؽ ذبرَل عمليات غسل  كما ييؤخىذ على اؼبشرع الفرنسي من خبلؿ ىذه النصوص،     

ٌرـى عمليات غسل األمواؿ اؼبتأتية من ذبارة اؼبخدرات، كبعض اعبرائم اؼبنصوص عليها  األمواؿ، إٍذ جى
 يف قانوف الصية كقانوف الػرمارؾ، كبذلك تػخرج عوائد باقػي الػررائم األخرل من نطاؽ جرائم غسل

 األمواؿ.
أف كىسَّعى من ًنطىاؽ اعبرائم اليت تكوف عوائدىا ؿببلن لغسل األمواؿ، يف  مث ما لىًبثى اؼبشرع الفرنسي     

اؼبتعلق دبكافية غسل األمواؿ كاالذبار يف اؼبخدرات كالتعاكف الدكيل يف ؾباؿ  392-96رقم القانوف 

                                                           
1

ا األكىل على ميعىاقػىبىة كل عملية جىٍلب اؼبواد اؼبخدرة، إنتاجها، صناعتها، يف فقر  قانوف الصحة العمومية الفرنسيمن  725تنص اؼبادة  
 كتصديرىا.

دبعاقبة كل من أٍجرىل، بطريق التصدير أك اعبلب أك التيويل أك اؼبقاصة أك شىرىعى يف  قانوف الجمارؾ الفرنسيمن  514زبتص اؼبادة  2
 م بكوِنا ؿبصلة من إحدل اعبرائم اؼبنصوص عليها يف تشريع اؼبخدرات. عملية مالية بُت فرنسا كاػبارج موضوعها أصيوؿ يػىٍعلى 

يوليو  22ييٍذكىر أفَّ قانوف العقوبات الفرنسي اعبديد يػىتىكوف من أربعة قوانُت ميتىكىاًملىة تيشىكِّل يف ؾبموعها ىذا القانوف، كالصادر يف  3
 لقوانُت على التوايل تتمثل يف:، كىذه ا1994، كالذم مت تطبيقو اعتباران من أكؿ مارس 1992

 ا بشأف القواعد العامة لقانوف العقوبات(،الكتاب األكؿ) 92-683القانوف رقم  .أ 
 ا بشأف اعبنايات كاعبنح الواقعة على األشخاص(،الكتاب الثاني) 92-684القانوف رقم  .ب 
 ،ا بشأف اعبنايات كاعبنح الواقعة على األمواؿ(الكتاب الثالث) 92-685القانوف رقم  .ج 
 ا بشأف اعبنايات كاعبنح الواقعة على األمة كالدكلة كالسبلـ العاـ(.الكتاب الرابع) 92-686القانوف رقم  .د 
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حرز كميصىادىرىة متيصبلت اعبريبة
بأِنا:  1-324كالذم عىٌرؼى جريبة غسل األمواؿ يف اؼبادة ، 1

 ل التػػػػلير الكاذب بأم طريقة كانت لػمصدر أمواؿ أك دخوؿ فاعل جناية أك جنيػػػػػػػة تػيصل"تسهي
 .2منها على فائدة مباشرة أك غَت مباشرة"

 نصان عامان للتررَل، يشمل صبيع الػررائم 1-324كالبىاًدم أف الػمشرع الفرنسي، اعتل نص اؼبادة      
كليس فقط األمواؿ الناذبة عن االذبار يف اؼبخدرات، أما نص األخرل كمصدر لؤلمواؿ ؿبل الغسل، 

من نفس القانوف، فهو يبثل نىٌصان خاصان للتَّررَل، ًإٍذ اقتصر يف نطاؽ التررَل على  38-222اؼبادة 
فقط، دكف أف سبتد إىل اعبرائم األخرل الػميتىصور  األمواؿ اؼبتيصلة عن إحدل جرائم اؼبخدرات

، كىو ما من شأنو يف اعتقادنا أف يؤدم لقياـ تػىنىازيع ظاىرم، أك دبعٌت 3صة غسل األمواؿكيقيوعها يف بػػيػػػ
آخر، يًتتب على تطبيق ىذين النصُت ظهور حالة من حاالت تنازع النصوص أك التعدد اؼبعنوم أك 

 الظاىرم ؽبا.
اػباص يقيد العاـ، كىو ما كأىيَّان ما كاف األمر، فهف الرأم الراجح ًفٍقهان يف ىذه اغبالة، ىو أف      

 ، كاستبعاد النص 38-222ييفًضي من الوجهة العملية نػيو ترجيح تطبيػػػق النص الػخاصا أم الػمادة 
 . 4من قانوف العقوبات الفرنسي 1-324العاـا أم اؼبادة 

                                                           
1 Loi no. 96-392 du 13 mai 1996 relative a la lute contre le Blanchiment et le trafic des 

stupéfiants et la coopération international en matière de saisie et de confiscation des 
produits du crime (JORF, No. 112 du 14 mai 1996, P. 7208). 

2 Art. 324-1. "le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification 
mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'autre d'un délit ayant procure a 
celui-ci un profit direct ou indirect".   

ا د. ىدل حامد 232ص:  ،2000دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، ، دركس في القانوف الجنائي الدكليد. سليماف عبد اؼبنعم،  3
علي العرياف،  ا د. ؿبمد11، ص: 2003دار النهضة العربية، القاىرة،  جريمة غسل األمواؿ في نطاؽ التعاكف الدكلي,قشقوش، 

 .161اؼبرجع السابق، ص: 
ن اإلذبار جىًديره بالذكر أف ىذا التػَّنىازيع قد طيرًحى أٍمريهي على القضاء الفرنسي، حيث أيًدينى أحد األشخاص عريبة غسل األمواؿ اؼبتيصلة م 4

رى اغبيكم عليو بالسرن عشر سنوات كاؼبنع من ديخيوؿ اإلقليم الفرنسي ب اعتباره أجنبيان مع نشر اغبكم، كعند الطعن أماـ باؼبخدرات، كصىدى
من قانوف العقوبات  38-222تػىبػىنَّت ىذه األخَتة تىٍكًييفى الواقعة ًكٍفقان لنص اؼبادة   Cour d'appel d'Aixen ؿبكمة اإلستصناؼ
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ة العامة كيرل اذباه فقهي، أف ًعلَّة احتفاظ اؼبشرع الفرنسي هبذه الصورة اػباصة رغم كجود اعبريب     
، كأنو أىرىادى تطبيق القواعد اإلجرائية اػباصة 1988لغسل األمواؿ ىو رغبتو يف احًتاـ اتفاقية فيينا لسنة 

ا لػمكافية جرائم الػمخدرات فػػػي اإلتػهاـ كالتيقيق كالػمكافية، على جرائم غسل األمواؿ  التػي قػىرَّرىىى
 .1اؼبتيصلة من اإلذبار يف اؼبخدرات

عتقادنا، فهف لذلك فوائد عملية لػهذه اعبريبةا تتمثل يف تفادم الصعوبات اليت كانت تيػػػثىار كفػي ا     
عند حصر اعبريبة األكلية يف ؾباؿ جرائم االذبار يف اؼبخدرات، خصوصان تلك اؼبتعلقة بهثبات علم 

لصعوبة يف كثَت من اؼبتهم باؼبصدر غَت اؼبشركع لؤلمواؿ ؿبل اعبريبة، كىذا اإلثبات كاف أمران بالل ا
يكفي إثبات أف اؼبتهم يعلم بأف اؼباؿ ؿبل جريبة الغسل مت  1-324اغباالت. كلكن مع نص اؼبادة 

التيصل عليو من جناية أك جنية أيان كانت، كال يشًتط أف يكوف اعباٍل عاؼبان على كجو الدقة 
 دباىية ىذه اعبناية أك اعبنية.

 ، كالذم عىرَّؼى 2اؼبتعلق دبكافية غسل األمواؿ 2002سنة ل 80رقم كيف مصر، صدر القانوف      
غسل األمواؿ بأنو: "كل سلوؾ ينطوم على اكتساب أمواؿ أك حياز ا أك التصرؼ فيها أك إدار ا أك 
حفظها أك استبداؽبا أك إيداعها أك ضماِنا أك استثمارىا أك نقلها أك ربويلها أك التبلعب يف قيمتها 

صلة من  مع العلم  3جريبة من اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبادة الثانية من ىذا القانوفإذا كانت ؿبي

                                                                                                                                                                                     

اإلذبار باؼبخدرات، كبعد ذلك طىعىنى اؼبتهم أماـ الفرنسي لًثيبيوت قياـ اؼبتهم دبسانبتو يف عملية إيداع كإخفاء كربويل ميتىيىصِّبلت ناذبة عن 
  انظر:ؿبكمة النقض الفرنسية، فػىرىفىضىت ىذا الطعن. 

- La Cour de Cassation, le 23 Octobre 1997, No. 350. 
-44ص: ، 2003، دار النهضة العربية، القاىرة، دراسة نقدية لقانوف مكافحة غسل األمواؿ الجديدد. أشرؼ توفيق ْشس الدين،  1

45. 
 22مكرر، مؤرخة يف  20، ج ر ج ـ، ع 2002مايو  22، اؼبؤرخ يف بمكافحة غسل األمواؿاؼبتعلق  2002لسنة  80القانوف رقم  2

 .02، ص: 2002مايو 
 ىي: 2002لسنة  80الجرائم الواردة في المادة الثانية من القانوف رقم  3

ٍلًبهىا كتصديرىا، كجرائم اختطاؼ كىسىاًئل النقل كاحتراز األشخاص كاعبرائم اليت "جرائم زراعة كتصنيع النباتات كاعبواىر كاؼبواد اؼب خدرة كجى
أك سبويلو من بُت أغراضها، أك من كسائل تنفيذىا، كجرائم استَتاد  -من قانوف العقوبات 86بالتعريف الوارد يف اؼبادة –يىكيوفي اإلرىاب 

ها كصيٍنًعهىا بغَت ترخيص، كاعبرائم اؼبنصوص عليها يف األبواب األكؿ كالثاٍل كالثالث كالرابع األسلية كالذَّخىائًر كاؼبفرقعات كاإلذبار في
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بذلك مىت كاف القصد من ىذا السلوؾ إخفاء اؼباؿ أك سبويو طبيعتو أك مصدره أك مكانو أك صاحبو 
أك صاحب الػػيق فيو أك تغيَت حقيقتو أك الػييلولة دكف اكتشاؼ ذلك أك عرقلة التوصل إلػػػى شخص 

 رتكب اعبريبة احملصل منها اؼباؿ".من ا
كنرل بأف ىذا التعريف منتقد، كغَت دقيقا ألف اؼبشرع اؼبصرم ضيق من نطاؽ اعبرائم األصلية      

اليت تكوف عوائدىا ؿببلن عبرائم غسل األمواؿ، حيث مت حصرىا يف نطاؽ اعبرائم اؼبنصوص عليها يف 
كبذلك يكوف الػمشرع الػمصرم مضطران لتعديل ىذا  ،الػمادة الثانية من قانوف مكافية غسل األمواؿ

 القانوف، كإضافة جرائم أخرل تكوف عوائدىا ؿببلن عبرائم غسل األمواؿ كلما اقتضت الضركرة ذلك.
من جهتػػػنا، كانطبلقان من االنتقادات الػػػموجهة للتػػػػػعريفات السابػػػػقة، يبكنػػػنا تػعريػػػف جريػػػمة      

أك بواسطة كسيط، من أجل اغبصوؿ على  بأِنا "كل فعل يتم ارتكابو بصفة مباشرة ؿغسل األموا
أمواؿ أك حقوؽ مهما كاف نوعها، أك حفظها أك ؾبرد التصرؼ فيها باإليداع أك الضماف أك 
اإلستثمار أك التيويل، أك إخفاء منشأىا غَت اؼبشركع، مع العلم بأف تلك األمواؿ أك اغبقوؽ مًتتبة 

 اعبرائم اؼبعاقب عليها قانونان". من إحدل 
كنتيرة ؽبذا التفاكت ما بُت ؾبموع التعريفات السابق بياِنا عبريبة غسل األمواؿ كما مت التوصل      

إليو، حق لنا البيث عن أىم اػبصائص اليت سبيز نشاط غسل األمواؿ بغية الوقوؼ على طبيعة ىذا 
 النشاط.

 مواؿخصائص جريمة غسل األالمطلب الثاني: 
 إذا كانت جريبة غسل األمواؿ قد تىػفىٌشت يف الغرب، فهف طابعها اإلجرامي الدكيل جعلها جريبػػػػػة     

                                                                                                                                                                                     

كاػبامس عشر كالسادس عشر من الكتاب الثاٍل من قانوف العقوبات كجرائم سىرًقىة األمواؿ كاغتصاهبا، كجرائم النصب كًخيىانىة األمانة 
(، كجرائم الفيريور كالدَّعىارىة، 2003لسنة  78التدليس كالغش )مضافة بالقانوف رقم (، كجرائم 2003لسنة  78)مضافة بالقانوف رقم 

تفاقيات الدكلية اليت تكوف كاعبرائم الواقعة على اآلثار كاعبرائم البيصية اؼبتعلقة باؼبواد كالنفايات اػبىًطرىة، كاعبرائم اؼبنظمة اليت ييشىاري إليها يف اإل
ذا كقعت جريبة غسل األمواؿ أك اعبرائم اؼبذكورة يف الداخل أك اػبارج بشرط أف يكوف ميعىاقىبان عليها يف ًكبلى مصر طرفان فيها، كذلك كلو إ
 القانونُت اؼبصرم كاألجنيب".
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، حبيث أف مقًتفيها أصبيوا يًتبصوف باألسواؽ 1عابرة لليػدكد تقـو هبا منظمات إجرامية متخصصة
ؿ األجنيب، فبا بات يهدد الناشصة يف الدكؿ النامػية، كاليت تسعى لفتح أسواقها أماـ رأس اؼبا

 .2اقتصاديات ىذه الدكؿ بشكل ملفت للنظر

كزيادة على ذلك، أدَّت التكنولوجيات اغبديثة اؼبستخدمة يف اؼبعامبلت اؼبالية إىل زيادة خطورة      
ظاىرة غسل األمواؿ، كإعطائها بيعدان عاؼبيان )الفرع األكؿ(، خصوصان مع تعدد اؼبشًتكُت فيها 

ابطة ذىنية مشًتكة يف نفس اعبريبة، كنظران لضخامة األمواؿ كاؼبخاطر الناذبة عنها، ما كتقاظبهم لر 
 جعلها جريبة اقتصادية بامتياز )الفرع الثاٍل(، تعمل يف إطار ؿبكم من التنظيم )الفرع الثالث(.

 األكؿ: غسل األمواؿ جريمة عالمية الفرع

، 3ابلية للتدكيل، إف مل تكن جريبة دكلية بالفعلتعتل جريبة غسل األمواؿ من أكثر اعبرائم ق     
فالغالب يف عملية غسل األمواؿ ىو كقوع اعبريبة األصلية مصدر اؼباؿ غَت اؼبشركع يف إقليم دكلة، 

، خصوصان مع 4بينما يتوزع نشاط غسل األمواؿ على إقليم دكلة أخرل، فتتبعثر األركاف اؼبكونة ؽبا
كالتيويبلت اؼبصرفية اإللكًتكنية الفورية، كدخوؿ كسائل بىالًغىة   ظهور أساليب حديثة يف ارتكاهبا

                                                           
جريمة ا  د.  أضبد بن ؿبمد العمرم، 07، ص: 1998، دار النهضة العربية، القاىرة، جريمة غسيل األمواؿد. ىدل حامد قشقوش،  1

 .10، ص: 2000مكتبة العبيكاف، الرياض،  (,واؿ )نظرة دكلية لجوانبها االجتماعية كالنظامية كاالقتصاديةغسل األم
 .77-73د. أضبد بن ؿبمد العمرم، نفس اؼبرجع، ص:  2
نشاطها حدكد الدكلة  ال يعٍت أِنا كذلك باؼبعٌت القانوٍل، كإمبا ىي دكلية من حيث ذباكز جريمة دكليةإف القوؿ بًأفَّ جريبة غسل األمواؿ  3

ف الدكلة الواحدة، لذلك فهي زبتلف عن اعبريبة الدكلية، فاألكىل جريبة داخلية يػىنيص  عليها قانوف العقوبات كالقوانُت اؼبكملة لو، كتػىتػىعىاك 
مىسَّت أحىدى مىصىاغًبًو األساسية على مكافيتها عن طريق اإلتفاقيات الدكلية، كإيقاع الًعقىاب على ميرتىًكًبيهىا باسم اجملتمع الداخلي ألِنا 

إيقاع العقاب احملمية قانونان. أما اعبريبة الدكلية فهي من جرائم القانوف الدكيل العاـ، كيكفل القانوف الدكيل اعبنائي بػىيىاف اعبرائم الدكلية ك 
غسل األمواؿ، يف حُت أف اعبريبة الدكلية تىٍستىًمد عليها باسم اجملتمع الدكيل، كما يػيعىد  التشريع اؼبصدر الوحيد للتررَل يف ًنطىاؽ جريبة 

ريبة صفتها اإلجرامية من اؼبعاىدة أك اإلتفاقية الدكلية اليت ذبرمها أك من العيرؼ يف حالة ًغيىاب نص التررَل، كيػىتػىرىتَّب على ارتكاب ج
 أ عنها مسؤكلية ميٍزدىكىجىة تػىتىيىمَّليها الدكلة كميٍقًتىًؼ اعبريبة.غسل األمواؿ قياـ اؼبسؤكلية اعبنائية ؼبرتكبها، يف حُت أف اعبريبة الدكلية تػىٍنشى 

 .60-59 ، ص:2001، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، الجريمة المنظمةد. كوركيس يوسف داككد،  انظر في ذلك:
 .67، ص: 2006، دار النهضة العربية، الطبعة األكىل، القاىرة، جريمة غسل األمواؿد. عزت ؿبمد العمرم،  4
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اغبداثة يف دائرة التعامل بُت اؼبصارؼ، فضبلن عن التفاكت بُت تشريعات الدكؿ اليت يتوزع فيها نشاط 
 .1غسل األمواؿ

انًػػػبو آخر، جاء علػػػػى لساف السيد "تـو بػػػػػراكف" رئيػػػػس كحدة مكافية        األمواؿ فػػػػي غسلمن جى
الشرطة الدكلية أنو: "يبكن غسل األمواؿ يف أىمِّ مكاف، كبالتايل فقد بات اجملرموف يقوموف باختيار 
الدكؿ اليت إما أف تكوف القوانُت فيها غَت موجودة أصبلن، أك تتسم باالكببلؿ كالًتاخي، أك تلك 

 لقاء القبض عليهم"الدكؿ اليت ال تكوف فيها الشرطة ًمنى القوة دبا يكفي إل

كيىٍستػػىبًػػػػػػُت من كبلـ السيد براكف أف جريبة غسل األمواؿ جريبة عابرة لليدكد، كليس من السهل      
مكافيتها بدكف ارباد اعبهود الدكلية، خصوصان كأف ىذه الظاىرة ال يبكن مواجهتها باألساليب 

ا نظران لكونػها تتصف بأنػها جريػمة ببل 2خرلالتقليدية الػمستخدمة فػي مكافية الظواىر اإلجرامية األ
 حدكد، فهي عاؼبية سبر عل عدة أقاليم اقتصادية دكلية يسهل معها إخفاء اؼبصدر اإلجرامي ؽبا.

بىػػػػػٍيػػدى أف القوؿ بأف جريبة غسل األمواؿ جريبة دكلية ال يعٍت بأِنا ال تتم يف إقليم الدكلة الواحدة،      
 شراء عقارات أك شراء شركات مفلسةيٍت مثبلن سواء كاف باستثمار أمواؿ عن طريق فغسل األمواؿ الع

 .3ال يبكن أف يتم كيف كثَت من اغباالت إال داخل إقليم الدكلة الواحدة

                                                           
ا 62، ص: 2006دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف،  غسيل األمواؿ في القانوف الجنائي )دراسة مقارنة(,د. مفيد نايف الدليمي،  1

ظاىرة غسل األمواؿ كآثارىا على اإلقتصاد العالمي كاالقِتَصاَدات العربية )مع اإلشارة ألىم الُجُهود التي َبَذلها بديعة لشهب، 
ا د. عبد الرضبن السيد قرماف، 161، ص: 2010دار أيب رقراؽ للطباعة كالنشر، الطبعة األكىل، الرباط،  غرب في مواجهة الظاىرة(,الم

مزكدان  FATFكتوصيات مجموعة العمل المالية  2002لسنة  80مساىمة البنوؾ في مكافحة غسل األمواؿ )طبقان للقانوف رقم 
، 02دار النهضة العربية، ط  (,2003لسنة  88ة طبقان لقانوف البنك المركزم كالجهاز المصرفي بدراسة لسرية الحسابات المصرفي

 .13، ص: 2004القاىرة، 
 .66ا د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 24، اؼبرجع السابق، ص: جريمة غسيل األمواؿد. ىدل حامد قشقوش،  2
، دار لدكلي الجنائي في ضوء أحكاـ النظاـ األساسي للمحكمة الجنائية الدكليةاإلطار العاـ للقانوف اد. ؿبمد صايف يوسف،  3

الدكلي الجنائي  الجريمة الدكلية بين القانوفا د. مٌت ؿبمود مصطفى، 56، ص: 2002النهضة العربية، الطبعة األكىل، القاىرة، 
، اإلرىاب في القانوف الجنائي. ؿبمد مؤمن ؿبي الدين، ا د36، ص: 1989، دار النهضة العربية، القاىرة، كالقانوف الجنائي الدكلي
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 الثاني: غسل األمواؿ جريمة اقتصادية الفرع

ػػيتىمىل أف تىضير دبصلية اقتصادية أك يػىػػتًَّسعي ًنطىاؽ اعبريبة االقتصادية لًتىٍشمىلى كل جريبة تىضير أك يي      
بالدخل القومي، سواء كقعت من األفراد أك من اؼبوظفُت أثناء أك دبناسبة تأدية كظيفتهم، كسواء 

 .1كقعت على ماؿ خاص أك عاـ، كىذا ىو اؼبعٌت اإلجتماعي ؽبا

نوع مػػػػػػن الػػررائم اليت تقع بالػػمخالفة كمن الناحية القانونػػػية تػػػعرؼ الػرريػمة االقتصاديػػػػة بأنػػها: "     
تلف أكجو النشاط االقتصادم، ك دد اؼبصلية  للتشريعات كالقوانُت اعبنائية االقتصادية اليت تػيػنٌظم ـبي

 .2االقتصادية باػبطر كاألذل"

دية، كفبا نعيب يف ىذا التعريف ىو إغفاؿ طبيعة السلوؾ الذم تتم بو مباشرة اعبريبة اإلقتصا     
كالذم من خبللو يتيقق مفهـو اؼبخالفة للتشريعات اليت تنظم أكجو النشاط االقتصادم، خصوصان 

 مع كثرة كتعقد ىذه القوانُت، كغموضها يف بعض األحياف.

كما تػيعىرَّؼ بأِنا: "ميبىاشرة نشاط معُت سواء تىػػمىثَّلى يف تىصرؼ اقتصادم أك سلوؾ مادم       
 .3األحكاـ القانونية الصادرة كوسيلة لتيقيق سياسة الدكلة االقتصادية"باؼبخالفة للتنظيمات ك 

كنظران لًتىطىابيق أكصاؼ جريبة غسل األمواؿ كاعبرائم االقتصادية، خيصيوصان كأف ميرتىًكب جريبة      
رِّمىة غسل األمواؿ يقـو بًػيمىباشىرىة نشاط معُت ىبيىاًلف دبقتضاه التنظيمات كاألحكاـ القانونية الػميرى 

                                                                                                                                                                                     

، دراسات في القانوف الدكلي الجنائيا د. ؿبمد ؿبي الدين عوض، 107، ص: 1983رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة اؼبنصورة، 
 .472، العدد األكؿ، ص: 35، س 1965ؾبلة القانوف كاإلقتصاد، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة، مارس 

، ط  الجرائم اإلقتصادية في القانوف المقارفد. ؿبمود مصطفى،  كانظر كذلك:ا 69د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .26، ص: 1979، مطبعة جامعة القاىرة، 03

ثىة، اؼب اختالؿ قيمة الكسب المشركع,آماؿ عبد الرحيم،  2 ركز القومي للبيوث اإلجتماعية حبث ميقىدَّـ لندكة اعبرائم اإلقتصادية الػميٍستىٍيدى
، دار الكتب القانونية، غسل األمواؿ في التشريع المصرم كالعربي: د. ؿبمد أمُت الركمي، كانظر كذلك. 37، ص: 1994كاعبنائية، 
 .12، ص: 2008القاىرة، 

لقانوف، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة، ، دكتوراه يف االمسؤكلية الجنائية عن الجرائم اإلقتصادية في القانوفد. عبد الرؤكؼ مهدم،  3
 .83، ص: 1974
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لنشاط غسل األمواؿ، كاليت تدخل ضمن نطاؽ الوسائل اليت تسعى الدكلة من خبلؽبا غبماية سياد ا 
االقتصادية، أمكننا القوؿ أف جريبة غسل األمواؿ تعد من أىم اعبرائم االقتصادية اؽبادفة إىل إضفاء 

 الصفة اؼبشركعة على األمواؿ ذات اؼبصدر غَت اؼبشركع.

لك، تيؤدم جريبة غسل األمواؿ إىل خلق قيوة اقتصادية ميؤثِّرة أساسها ثركات غَت كإضافة لذ     
مشركعة ينت  عنها خىٍلق ربالف بُت اعبريبة كاالقتصاد، حيث تيوًصل ىذه القوة إىل السلطة فبا هبعلها 

تيسىٍيًطر على سيلطىة القرار يف اعبانبُت االقتصادم كالسياسي معان 
1. 

ى ما سىبىق، يًتتب على اعتبار جريبة غسل األمواؿ جريبة اقتصادية ضركرة تشديد كتىٍأًسيسان عل     
العقوبة، كعدـ االعتداد بالظركؼ اؼبخففة أك الػميسًقطة للعقوبةا ألف اعباٍل يف مثل ىذه اعبرائم يكوف 

مدفوعان باألنانية، ميٍستىًهينان خبطورة آثار ما يقًتفو يف حق اجملٍت عليهم كاجملتمع
ًضٍف إىل ذلك، فهف . أى 2

جريبة غسل األمواؿ من اعبرائم األكثر صعوبة من حيث إثبا ا، فهي ترتكب بوسائل معقدة يصعب  
 كشفها، كمن شأف تشديد العقوبة أف يؤدم إىل التخفيف من حد ا.

م كنػتػػيرة العتبار غسل األمواؿ جريػمة اقػػػتصادية، يػتوجب تقرير مسؤكلية الشَّخص االعتبار      
، ألف الراجح لدل فقهاء القانوف ىو ضركرة تقرير ىذه اؼبسؤكلية يف اعبرائم االقتصادية بصفة 3جػػنائيان 

 .4عامة، كجريبة غسل األمواؿ بصفة خاصة

 الثالث: غسل األمواؿ جريمة منظمة الفرع

 عتياد على اعبرائم، ىػػػذهعىرفت البشرية ًعدَّةى أمباط لئلجراـ عىاًرضىة للتنظيم كاؼبسانبة اعبنائية، كاال     
                                                           

 .28، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، بن عكنوف، اعبزائر، ص: اإلطار القانوني لمكافحة غسل األمواؿد. لعشب علي،  1
 .90، اؼبرجع السابق، ص: الجرائم اإلقتصادية في القانوف المقارفد. ؿبمود مصطفى،  2
من  134عن جرائم غسل األمواؿ، يػيٍرجىى ميرىاىجىعة ص:  المسؤكلية الَجَزائية للشخص االعتبارميل خبصوص تقرير لًٍلمىزيد من التػَّفىاص 3

 ىذه الدراسة.
المسؤكلية الجنائية لألشخاص ا د. شريف سيد كامل، 77، اؼبرجع السابق، ص: جريمة غسل األمواؿد. ىدل حامد قشقوش،  4

، )د ف(، المسؤكلية الجنائية لألشخاص المعنويةا د. إبراىيم علي صاحل، 54، ص: 1997اىرة، دار النهضة العربية، الق المعنوية,
 .182، ص: 1975
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األمباط اليت مل تػىٍلبىٍث أف تطورت، فزىادى ضىرىريىىا كتػىعىقَّدىت آليات مكافيتها، لتصبح يف صورة جرائم 
منظمة دبعناىا العصرم اغبديث، ىذا التنظيم الذم انتقل من البىسىاطىًة إىل تنظيم دقيق يف التخطيط 

 تأٍل يف ازباذ القرار اإلجرامي بشأِنا.كالًتتيب كاإلعداد للرريبة كالتفكَت اؼب

ييضىاؼي إىل ذلك، اتساع نطاقها الذم مل يعد ؿبصوران دبكاف كاحد أك دكلة كاحدة، بل أصبح      
قوميان كدكليان. ناىيك عن الباعث على ىذه اعبرائم، كالذم أصبح أىشىدَّ فػىٍتكان كخطورة من خبلؿ 

كقت كجيز، حىت كلو أدل ذلك إىل اِنيار اقتصاديات الدكلة السعي إىل ربقيق الربح غَت اؼبشركع يف 
كالسيطرة على اغبيكَّاـ

. كقبل التعرض للعبلقة القائمة بُت اعبريبة اؼبنظمة كغسل األمواؿ، رأينا من 1
اؼبفيد أف نتطرؽ لتيديد مفهـو اعبريبة اؼبنظمة )البند األكؿ( كصوالن لعبلقتها عريبة غسل األمواؿ 

 (.)البند الثاٍل

 البند األكؿ: مفهـو الجريمة المنظمة

اثىة ميٍصطلح اإلجراـ اؼبنظم كغيميوًضو، أدل إىل تباين الرؤل كاختبلؼ التعارؼ الػمييىدِّدة       إف حىدى
لو، فىًمنها ما يتعلق بتعريف خواًصهىا كظًبىاً ىا، كمنها ما يعتمد على أحد عناصرىا دكف اآلخر، كىو 

متع خبصائص تػميزىا عن غَتىا من الػررائم األخرل، لذا سنقـو بتعريف اعبريبة األمر الذم يػرعلها تت
 اؼبنظمة )أكالن(، مث نػيبػىُتِّ أىم خىصىاًئصها )ثانيان(، كفق اآليت: 

 أكالن: تعريف الجريمة المنظمة

هف "اعبريبة حىٍسبى مىا جىاءى يف اؼبؤسبر اػبامس ؼبكافية اعبريبة كمعاملة اؼبذنبُت لؤلمم اؼبتيدة ف     
اؼبنظمة تػىتىضىمَّن نشاطان إجراميان ميعىٌقدان كعلى ًنطىاؽ كىاًسع، تػينػىفِّذيهي ؾبموعات من األشخاص على درجة 
من التنظيم، ك دؼ إىل ربقيق ثػىرىاء للمشًتكُت فيها على حساب اجملتمع كأفراده، كغالبان ما تتم عن 

 من جرائم تػػػػهدد األشخػػػػاص كتكوف ميٍرتىًبطىة فػػػػػػي بعض األحيافطريق اإلىػػػػػػماؿ التاـ للقانوف، كتػػػػػػػتض

                                                           
اؼبرجع  جريمة غسل األمواؿ في مصر كالعالم )الجريمة البيضاء, أبعادىا, آثارىا, ككيفية مكافحتها(,د. ضبدم عبد العظيم،  1

ا نادر عبد 175ا د. خالد ضبد اغبمادم، اؼبرجع السابق، ص: 62رجع السابق، ص: ا د. أضبد بن ؿبمد العمرم، اؼب160السابق، ص: 
 .205، ص: 2001منشورات اغبليب اغبقوقية، بَتكت،  تبييا األمواؿ )دراسة مقارنة(,العزيز شايف، 
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 .  1بالفساد السياسي"

كذىب جانب من الفقو إىل اعتبار اعبريبة اؼبنظمة "ميؤسَّسىة إجرامية، ذات تنظيم ىيكلي ميتىدىرِّج      
ارس أنشطة غَت مشركعة هًبىدىًؼ اغبيصيوؿ على اؼباؿ، ميٍستىٍخًدمان يف  ذلك العيٍنفى كالرشوةيبي

2. 

إىل اعتبار اعبريبة اؼبنظمة "جريبة تيرتىكىب من ًقبىًل  Donald. R. Cresseqكما ذىىىبى األستاذ       
 .3شخص يىٍشغىل موقعان يف عىمىلو قىائم على أساس تقسيم العمل، كميػخىصَّص الرتكاب اعبريبة

عنصر االستمرارية، كالذم يػيعىد  أىم العناصر اؼبميزة  كىًمػمَّا نىًعٍيبي يف ىذه التعريفات ىو إغفاؿ     
رًجيها من ًنطاؽ اإلجراـ العادم إىل دائرة اإلجراـ  للرريبة اؼبنظمة، يٍضًفي عليها نوع من التنظيم، كىبي
اؼبنظم. كما أغفلت عنصر الًتىيب كالعنف كوسيلة تستخدمها عصابات اإلجراـ اؼبنظم يف ربقيق 

 ر إىل عنصر التخطيط الػميسبق ميكتفيةن ًبذًٍكر عينصر التنظيم فقط.أىدافها، كمل تيػػشً 

لذلك، نرل بأف فكرة اعبريبة اؼبنظمة تطلق على تلك الظواىر اإلجرامية اليت ترتكبها صباعات      
إجرامية، تتسم بالتنظيم كالتدرج، كباستخداـ العنف كالرشوة كالفساد كوسائل لتيقيق أىدافها بغرض 

ك باستخداـ أساليب سرية تتسم باالستمرارية. كانطبلقان من ىذا التعريف، جاز لنا رصد الربح، كذل
 أىم اػبصائص اؼبميزة للرريبة اؼبنظمة.

 ثانيان: خصائص الجريمة المنظمة

تػىتًَّخذ اعبريبة اؼبنظمة أشكاؿ ًعدَّة، كتيستىخدـ فيها كسائل متعددة، كييػػتػَّػػػبىعي فيها أسلوب      
ي ميتغَت كميتنوع، كذلك بقصد اغبفاظ على استمراريتها، فهي تيرتىكىب من قبل عصابات اسًتاتير

إجرامية منظمة، تتخذ الشكل اؽبرمي الػميتدرج، كتقـو على مبدأ تقسيم العمل داخل اؼبنظمة لليفاظ 
 هديد كالرشوة، على سرية األنشطة اليت تقـو هبا، كلضماف االستمراريػػػػػػة يف أعماؽبا تستخدـ العينف كالت

 
                                                           

عىًقد يف جنيف عاـ  اؼبؤسبر اػبامس 1  .1975ؼبكافية اعبريبة كميعىامىلىة اؼبذنبُت لؤلمم اؼبتيدة الػمينػٍ
 .08، ص: 2002، دار النهضة العربية، القاىرة، الجريمة المنظمةد. ىدل حامد قشقوش،  2
 .05نقبلن عن د. نبيو صاحل، اؼبرجع السابق، ص:  3
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 .1بغية ربقيق الربح كهدؼ رئيسي

 كبناءن على ذلك، نػىٍعًرضي تًبىاعان أىم خصائص اعبريبة اؼبنظمة، كذلك على النيو التايل:     

ألف عصابات اعبريبة اؼبنظمة تتشكل من عدـ االنتماء إليديولوجية سياسية أك عقيدة معينة:  .أ 
لبا فهم ال ينتموف إىل مذىب معُت أك اذباه سياسي متطرؼ أك جينىاة كصباعات غَت عىقىاًئدية يف الغا

حير، كال يىسعوف إىل إحداث تغيَت سياسي ميعُت، كإمبا جل اىتمامهم ينصب على إبطاؿ قرارات 
 .2اغبكومة، أك تىػٍيًييًدىا بواسطة الرشوة

ينُت، سواء كفضبلن عن ذلك، فهف تنظيم ىذه اعبريبة يكوف مقصوران على عيضوية أشخاص مع     
من أصل عرقي أك جنسي معُت، أك تاريخ إجرامي، أك خلفية اجتماعية معينة، أما اؼبافيا فهي 

 .3منظمة ذات تنظيم سرم مسلح يقاـك اػبارجُت عن طاعتها كاؼبتمردين عن سلطتها

تقـو اعبريبة اؼبنظمة على كضع اػبطط الطويلة األمد، فهي ال تعتمد على عمل التخطيط:  .ب 
و، بل على عمل صباعي جوىره تقسيم األدكار بىٍدءان من اإلعداد حىتَّ التنفيذ، كبىػيىافي شخص بذات

ذلكا أف يىشًتىًؾ يف ارتكاهبا ؾبموعة من األفراد يكوف ؽبم لواء التخطيط الرتكاب اعبريبة، 
 .4مستخدمُت يف تنفيذىا أحدث الوسائل اليت ربقق أىدافها

                                                           
، 2006منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية،  الجريمة المنظمة )القواعد الموضوعية كاإلجَرائِية كالتعاكف الدكلي(,د. ىدل حامد قشقوش،  1

 .19ص: 
ا د. عبد الكرَل 152، ص: 1986، دار اغبرية، الطبعة األكىل، اإلرىاب كالُعنف السياسي في الوطن العربيد. أضبد جبلؿ عز الدين،  2

َر الوطنية كالقاراتدركيش،  ، ؾبلة األمن كالقانوف، كلية الشرطة، ديب، السنة الثالثة، العدد الثاٍل، اإلمارات، الجريمة المنظمة َعبػْ
 .103: ، ص1995

د. ؿبمد  انظر كذلك:. 07، ص: 1995، دار الرشيد، الطبعة األكىل، بَتكت، المافيا بين التجسس كاإلرىابد. عبد الناصر ىاركف،  3
 .82، ص: 1998، دار النهضة العربية، القاىرة، الجريمة المنظمة كصداىا على األنظمة العقابيةسامي الشوا، 

كانظر  . 80، ص: 1997، يناير 11، ؾبلة مركز حبوث الشرطة، أكاديبية الشرطة، القاىرة، ع دكليةالجريمة النشأت عثماف اؽببليل،  4
اؼبرجع  ،التعليق على قانوف مكافحة غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكلية د. ؿبمد علي سويلم، كذلك:

 .166السابق، ص: 
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نظمة اإلجرامية بالدِّقة، حيث تستعُت اؼبنظمات اإلجرامية يف كيػىتًَّسم التخطيط يف نطاؽ اؼب     
زبطيط مشاريعها بأشخاص من ذكم اػبًبػٍرىة كالكفاءة كاؼبمارسة يف ـبتلف اؼبيادينا كاحملامُت كرجاؿ 

، فهذا كاف اعبناة يف اعبرائم العادية ىبططوف عادة قبل اإلقداـ على 1األعماؿ كاحملاسبُت كغَتىم
ذلك التخطيط يف نطاؽ اعبريبة اؼبنظمة يػيعىد ًسػػمىة من ظًبىا ا، األمر الذم يبكن معو جرائمهم، فهف 

القوؿ أف كل جريبة منظمة ميػخىٌطط ؽبا، لكن ليست كل جريبة ـبطط ؽبا جريبة منظمة
2.     

فهي ، 3إف أىم ما يبيز اعبريبة اؼبنظمة ىو البناء اؽبيكلي اؼبنظم داخليان التنظيم الهرمي المتدرج:  .ج 
، تتوزع فيها األدكار كاؼبهاـ بداية من األفراد العاملُت على 4تقـو على أساس مستويات كظيفية متدرجة

مستول الشارع، مث اؼبراقبُت كالزعماء الفرعيُت، إىل زعيم اؼبنظمة الذم تكوف لو سلطات كاسعة، 
اطو بأية أنشطة إجرامية كيدين لو اعبميع بالوالء اؼبطلق كالطاعة العمياء، لذلك يصعب إثبات ارتب

، إذ يقـو بتيديد اعبرائم اليت ترتكب كمن يقوموف بتنفيذىا، كيوزع اؼبهاـ كاألدكار، كوبدد 5معينة
 أسلوب ارتكاب اعبريبة كتوقيتها.

                                                           

رى اغبدكد العربية، األمانة العامة عبامعة الدكؿ ككاقعها في األردف الجريمة المنظمةد. نائل عبد الرضبن صاحل، 1  ، ندكة اعبىريبىة اؼبنظمة عىبػٍ
، نحو إستراتيجية عربية موحدة لمكافحة اإلجراـ المنظما د. ؿبمد فاركؽ النبهاف، 03، ص: 1998نوفمل  2-1العربية، القاىرة، 

ا د. حسن 80ا د. نشأت عثماف اؽببليل، اؼبرجع السابق، ص: 46ىػ، ص:  1406اض، اؼبركز العريب للدراسات األمنية كالتدريب، الري
حبث مقدـ ؼبؤسبر اعبريبة اإلقتصادية يف عصر أْنَماط الجرائم اإلقتصادية الُمْسَتْحَدثَة كدكر التدريب في مكافحتها, أضبد اغبوسٍت، 

 .07اإلمارات، ص: ، 2002يناير  22-21العوؼبة، اإلدارة العامة للشرطة، الشارقة، 
، دار النهضة العربية، الطبعة األكىل، القاىرة، الجريمة المنظمة في ظل اإلتفاقيات الدكلية كالقوانين الوطنيةد.فائزة يونس الباشا،  2

ا د. ىدل 44ا د. ؿبمد فاركؽ النبهاف، اؼبرجع السابق، ص: 56ا د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص: 68، ص: 2001
 .20: ، اؼبرجع السابق، صالجريمة المنظمةد قشقوش، حام

، ص: 2001، يوليو/أغسطس 20، السنة 228، ؾبلة األمن كاغبياة، ع الُمَكاَفَحة الدكلية للجريمة المنظمةد. ؿبمد فتيي عيد،  3
46. 

رم، اؼبرجع السابق، ص: : د. عزت ؿبمد العمكانظر كذلك. 21، اؼبرجع السابق، ص: الجريمة المنظمةد. ىدل حامد قشقوش،  4
38. 

 .82، ص: 2000، دار النهضة العربية، القاىرة، الَجَماَعة اإلجرامية المنظمة )دراسة مقارنة(د. طارؽ سركر،  5
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كعادة ما يسود ىذا التنظيم ؾبموعة من القواعد العيرفية اليت تنظم العبلقة بُت أعضاءه، كتساىم      
ػػتبادلة يف تدعيم ىذه القواعد كالعبلقاتا نظران ؼبا يوفره احًتامها كالتمسك هبا من سلطة اؼبصلية الػميػػ

، كما تتميز ىذه القواعد بالًشدَّة اليت ال تعرؼ التسامح على كل 1مطلقة كمكانة عالية كثىراء فىاًحش
 .2يةمن ىبرج عنها، طاؼبا قىًبلى العمل باؼبنظمة ربت شرط الرضا هبذه القواعد الداخل

كمن اعبىًدير بالذكر، أف مبدأ الطاعة كااللتزاـ الػميٍطلىق الذم وبكم العبلقة بُت أعضاء اعبماعة      
كرئيسها، يػيٍعتىلى من الثوابت اليت سىاعىدىت على قباح اعبريبة اؼبنظمة يف ربقيق أىدافها، كتوسيع 

 .3نشاطها غَت اؼبشركع

نظمة ؼبدة غَت ؿبددة، بصرؼ النظر عن انتهاء حياة أك كيقصد بذلك امتداد حياة اؼباإلستمرارية:  .د 
عضوية أم عضو فيها كلو كاف رئيسها، باعتبار أف اؼبنظمة تىػػػتًَّسم بًالقيدرة على استبداؿ القيادة 
العليا، فهي تستمد كصفها من طبيعة السلوؾ اإلجرامي الذم يتطلب نشاطان ميترددان من ميرتىًكب 

 .4ى ذلك من نتائ  يف ؾباؿ اإلختصاص كالتقادـاعبريبة، كدبا يًتتب عل

كتيػمىثِّل االستمرارية أحد الفيركيؽ اعبوىرية بُت اعبريبة العادية كاعبريبة اؼبنظمة، فبينما ينتهي النشاط      
، قبد يف اعبريبة اؼبنظمة أف فػىٍقدى عيضو أك عدد من األعضاء ال يؤثر  اإلجرامي يف األكىل بنهاية الػمرـر

 .5اِنا بتاتان على كي

من أبرز األساليب اؼبستخدمة من قبل عصابات اعبريبة استخداـ األساليب غير المشركعة:  .ق 
اؼبنظمة التهديد كالعنف لضماف فرض سيطر ا، كخوؼ اجملٍت عليهم من اإلببلغ عن اعبرائم اليت تقع 

                                                           
، 1998، ؾبلة الفكر الشرطي، اجمللد السابع، العدد األكؿ، الشارقة، الَجَواِنب العلمية كالقانونية للجريمة المنظمةد. ؿبمد إبراىيم زيد،  1

 .82 ا د. طارؽ سركر، اؼبرجع السابق، ص:145ص: 
 .15اؼبرجع السابق، ص:  اإلرىاب كالعنف السياسي في الوطن العربي, د. أضبد جبلؿ عز الدين، 2
 .69د. فائزة يونس الباشا، اؼبرجع السابق، ص:  3
 .80رجع السابق، ص: : د. عبد الكرَل دركيش، اؼبكانظر كذلك، 87اؼبرجع السابق، ص:  د. طارؽ سركر، 4
 .41د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  5
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اغبصوؿ على أدلة  يف حقهم، كبالتايل عدـ إمكانية ميساءلة أعضاء اؼبنظمة، فبا هبعل من الصعب 
 .1كافية لتقديبهم للمياكمة

كمن ناحية أخرل، تلرأ عصابات اعبريبة اؼبنظمة إىل أسلوب رشوة اؼبوظفُت العموميُت      
كتسخَتىم ؼبصليتها، كرباكؿ الوصوؿ إىل اغبكم من خبلؿ تعبصة القول، كالوصوؿ إىل كسائل 

 .2داإلعبلـ اؼبختلفة سواء بالرشوة أك الفساد أك التهدي

تعتمد اعبريبة اؼبنظمة على مبدأ التَّخصص يف ارتكاب اعبرائم باعتبار أف أعضائها  التخصص: .ك 
، لذلك تستخدـ عصابات اعبريبة اؼبنظمة 3متخصصوف يف ارتكاب اعبرائم كاإلبتزاز كغسل األمواؿ

 عددان من اؼبتخصصُت يف ؾباالت معينة كاالقتصاد كاؼبالية كاحملاسبة كالقانوف.

ا أف عدد اؼبنظمات اإلجرامية يف تػىزىاييدو مستمر، كمع اشتداد التػَّنىافيس فيما بينها، فقد عىمىدىت كدب     
الكػػػػثَت منها إىل األنػػشطة القائمػػػػػة على التػػخػػػػصص يف نشاط إجرامػػػي معػػيػػػػنا كتزييف العملة أك 

 .4ذبارة اؼبخدرات

التخصص داخل اؼبنظمة اإلجرامية ذا ا، فترد من ضمن  كباإلضافة إىل ذلك، يبكن أف يكوف     
أعضائها متخصصوف يف القتل، كآخركف يف االبتزاز، كبعضهم يف إفساد العاملُت يف قطاع العدالة، 

 .5كبعضهم يف غسل األمواؿ

                                                           
ا د. 46، ص: 1994، مركز البيوث كالدراسات بشرطة ديب، اإلمارات، المالمح العامة للجريمة المنظمةد. أضبد جبلؿ عز الدين،  1

 .105عبد الكرَل دركيش، اؼبرجع السابق، ص: 
 .38، ص: 1998، دار النهضة العربية، القاىرة، إلقتصادية كاإلجتماعية لغسيل األمواؿاآلثار اد. السيد أضبد عبد اػبالق،  2
، ؾبلة مركز حبوث الشرطة، ع اإلجراـ المنظم كغسيل األمواؿا د. عمر حسن عدس، 40د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  3

 ل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكلية,التعليق على قانوف غسا د. ؿبمد علي سويلم، 07، ص: 1996، يناير 09
 .167اؼبرجع السابق، ص: 

، حبث مقدـ ؼبؤسبر اعبريبة اؼبنظمة كأساليب مكافيتها، كزارة المنظور اإلقتصادم كالتقني كالجريمة المنظمةد. دياب موسى البداينة،  4
التعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو . ؿبمد علي سويلم، ا د12، ص: 1998داخلية أبو ظيب، اإلمارات العربية اؼبتيدة، 

 .40ا د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 167، اؼبرجع السابق، ص: الدكلية كاإلتفاقياتكالقضاء 
 .109د. عبد الكرَل دركيش، اؼبرجع السابق، ص:  5
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ا إذ 1فهي ال تقتصر على دكلة معينة، كإمبا يعتل العامل كلو مسرحان ؽباعالمية الجريمة المنظمة:  .ز 
كجود لليدكد اعبغرافية يف ىذه اعبريبة، كذلك بفعل الربط اإللكًتكٍل، خاصػػػػػػة يف عصر العوؼبة، فبا  ال

 سهل ارتكاب جرائم غسل أمواؿ على كجو اػبصوص كاليت تعتل أحد أبرز أكجو اعبريبة اؼبنظمة.

يت تنفذىا عصابات اعبريبة كقد تػىرىتَّبى عن عاؼبية ىذه اعبريبةا اتساع ؾباؿ األنشطة اإلجرامية ال     
اؼبنظمة يف ريقػٍعىةو شىاًسعىة من العامل

بينها كبُت غَتىا من التنظيمات  اسًتاتيرية، كعىقد ربالفات 2
اإلجرامية اؼبنتشرة على مستول العامل، على أساس ربىم ل اؼبخاطر مقابل تقاضي نسبة من األرباح، فبا 

ا ضد اؼبواجهات األمنية، كاإلستفادة من قنوات التوزيع ساىم يف اغبد من العنف بينها، كعزز مقدر 
 .3كانقساـ اؼبخاطر

، بػػرانب 4يهدؼ أعضاء تنظيمات اإلجراـ اؼبنظم أساسان إلػى ربػػػقيػػػق الربػػحاسػتػػهداؼ الربػػح:  .ح 
 300أىداؼ أخرل زبتلف من منظمة ألخرل، كقد أثبتت إحصائيات اػبلاء الدكليُت أف مبلل من 

 . 5بليوف دكالر ىي حصيلة األمواؿ غَت اؼبشركعة العائدة من اعبريبة اؼبنظمة يف العاـ الواحد 500إىل 

، فبا من جانب آخر، ييبلىحىظ أف ميعظم أنشطة اعبريبة اؼبنظمة  دؼ إىل ربقيق الربح غَت احملدكد     
اؼبنافسُت كإرىاهبم يف يؤدم الستيداث أساليب كطرؽ ميٍستىرىدَّة تعتمد السيطرة كاالحتكار كإبعاد 

بليوف  906، كنتيرة لذلك، أشارت اإلحصاءات أف عصابات الياكوزا اليابانية حققت حوايل 6العمل

                                                           
، دار النهضة مة في ضوء الضوابط الدستورية كأحكاـ الشريعة اإلسالميةاإلنعكاسات السلبية للجريمة المنظد. السيد أضبد مرجاف،  1

 الجريمة المنظمة )القواعد الموضوعية كاإلجرائية كالتعاكف الدكلي(,ا د. ىدل حامد قشقوش، 28، ص: 2005العربية، القاىرة، 
 . 06اؼبرجع السابق، ص: 

 .75د. فائزة يونس الباشا، اؼبرجع السابق، ص:  2
 .75زة يونس الباشا، نفس اؼبرجع، ص: د. فائ 3
ا د. أضبد جبلؿ عز الدين، 84، ص: 2001، دار النهضة العربية، القاىرة، الجريمة المنظمة في القانوف المقارفد. شريف كامل،  4

 . 18، اؼبرجع السابق، ص: المالمح العامة للجريمة المنظمة
التعليق على قانوف : د. ؿبمد علي سويلم، كقد أشار إلى ذلك أيضان ، 24: ، اؼبرجع السابق، صالجريمة المنظمةد. ىدل قشقوش،  5

 .168، اؼبرجع السابق، ص: غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكلية
 .27د. السيد أضبد ؿبمد مرجاف، اؼبرجع السابق، ص:  6
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، ما أدل إلػى تزايػػد القوة االقتػػػصادية لػػػهذه التنظيمات اإلجرامية، 1دكالر من أنشطتها غَت الػػمػشركعة
 .2ؼبايل كاالقتصادم، كحىت السياسيحبيث أضيت تشكل خطران كبَتان على اإلستقرار ا

تعتل ىذه اػباصية دبثابة السِّمة اؼبميزة لعمل التنظيمات اإلجرامية اليت تسعى دائمان السرية:  .ط 
إلخفاء تصرفا ا غَت اؼبشركعة بأعماؿ أخرل مشركعة ظاىريان، حىت تضمن بقاء فبارسا ا اإلجرامية 

 بعيدان عن رقابة السلطات اؼبختصة.

مىل ًنطىاؽ السرية جػػميع أعضاء التػنػظيمات اإلجػػرامية، حيث يرتبط ذلك بعقوبات صارمة يف كيىشٍ     
، كأفضل مثاؿ يساؽ يف ىذا اؼبقاـا ىو ما تفرضو 3حالة إفشاء ىذه األسرار تصل إىل حد القتل

ة يف العمل " على أعضائها من اإللتزاـ التاـ بالسريcosa nostra" التنظيمات اإلجرامية اؼبعركفة بػ:
داخل اؼبنظمة، كذلك دبوجب نظاـ داخلي صىارًـ يسمى "قانوف الصمت"، فهذا خالف العضو ىذا 

القانوف بأف قاـ بهببلغ السلطات اؼبختصة عن أسرار التنظيم، فهنو يػيعىرض نفسو للقتل
4. 

 البند الثاني: عالقة جريمة غسل األمواؿ بالجريمة المنظمة

ئم غسل األمواؿ يف كوِنا تػيٍرتىكىب من قبل صباعات اإلجراـ اؼبنظم اليت ال تػىتىرىلَّى خطورة جرا     
تكتفي بهخفاء عوائدىا اإلجرامية، بل أصبيت ربرص على التواجد بشكل مشركع داخل اجملتمع من 
خبلؿ اؼبشاركة يف أنشطة اقتصادية متنوعة، تسعى من خبلؽبا إىل ربقيق أقصى درجات الربح بأقل 

 .    5نة، كاغبد من عداء الرأم العاـ ؽبا، فبا يزيد من نفوذىا كخطور ااؼبخاطر اؼبمك

                                                           
 كانظر كذلك:. 18جع السابق، ص: ، اؼبر المالمح العامة للجريمة المنظمةد. أضبد جبلؿ عز الدين،   1

- Mack J. A, le Crime Professionnel et l'organisation du Crime, Rev, de, S. Crim, 
No. 01, janv. – mars, 1977, P. 05. 

 .84، اؼبرجع السابق، ص: الجريمة المنظمة في القانوف المقارفد. شريف كامل،  2
 .147سابق، ص: د. سعيد عبد اللطيف حسن، اؼبرجع ال 3
 .39د. كوركيس يوسف داككد، اؼبرجع السابق، ص:  4
 .26، ص: 2004دار الشركؽ،  الجريمة المنظمة عبر الوطنية )ماىيتها ككسائل مكافحتها دكليان كعربيان(,د. ؿبمود شريف بسيوٍل،  5
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كبًنىاءن على ذلك، تػىتىرىٌلى العبلقة القائمة بُت جريبة غسل األمواؿ كاعبريبة اؼبنظمة من ًعدَّة نواح:      
ف ىذه فمن ناحية أكىل، ينتمي مرتكبو جرائم غسل األمواؿ إىل التنظيمات اإلجرامية، كأساس ذلك أ

التنظيمات  دؼ إىل التقليل من اؼبخاطر األمنية كالترارية، كال يتم ذلك إال من خبلؿ إضفاء الصفة 
، كبعبارة أخرلا إضفاء الشرعية على عوائد ىذه اعبرائم هبعل من 1اؼبشركعة على عوائدىا اإلجرامية

مة على أعلى مستول، كصورة من صورىا جريبة غسػػل األمواؿ، شكبلن مػػػػػػن أشكاؿ اعبريبة الػػػػػػػػػػػمنظ
 .2اغبديثة

كمن ناحػػية ثانػػية، يعػػتػل غسل األمواؿ ضػػػػركرة لكػل التػػػػػنظيمات اإلجراميةا ألف الغػػرض الرئيسي      
 .3للرريبة اؼبنظمة إمبا ىو ذبميع أكل قدر فبكن من األمواؿ غَت اؼبشركعة

ب عن غسل األمواؿ الناذبة عن اعبريبة اؼبنظمة اضطرابان يف النظاـ كمن ناحية ثالثة، يبكن أف يًتت     
االقتصادم للدكلة بسبب اغبركة غَت العادية لؤلمواؿ، كسيطرة عصابات اإلجراـ اؼبنظم على الدكائر 
، 4اؼبالية باستخداـ كسائل غَت مشركعة، كؿباكالت إضفاء اؼبشركعية عليها بواسطة غسل ىذه العوائد

ىذه التنظيمات مصدر قوة كسيطرة على النظاـ السياسي، كاإلدارم، كالقضائي، ما هبعل من 
 .5كاإلعبلمي، كيبكنها من فرض أساليبها على اجملتمع كلو

                                                           
، 2003، دار النهضة العربية، القاىرة، المصرمجريمة غسل األمواؿ ككسائل مكافحتها في القانوف د. ؿبمد عبد اللطيف عبد العاؿ،  1

، اؼبرجع السابق، ص: التعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكليةا د. ؿبمد علي سويلم، 21ص: 
 .26ا د. ؿبمود شريف بسيوٍل، اؼبرجع السابق، ص: 169

، كرقة عمل ضمن أعماؿ ندكة غسل األمواؿ كقائمة اعبناف الضريبية، مركز اػبلي  ؿحوافز اإلستثمار كغسيل األمواد. إماـ عطا اهلل،  2
 .2000للدراسات اإلسًتاتيرية لسنة 

 .117، اؼبرجع السابق، ص: الجريمة المنظمة في القانوف المقارفد. شريف سيد كامل،  3
 .77اؼبرجع السابق، ص: ا د. أضبد بن ؿبمد العمرم، 65د. السيد أضبد مرجاف، اؼبرجع السابق، ص:  4
اؼبرجع السابق، ص:  غسيل األمواؿ في مصر كالعالم )الجريمة البيضاء, أبعادىا, آثارىا, كيفية مكافحتها(,د. ضبدم عبد العظيم،  5

225. 
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كمن ناحية رابعة، شىدَّدىت بعض التشريعات العقاب على جريبة غسل األمواؿ إذا ارتكبت من      
، 1من قانوف العقوبات 02مكرر  389اؼبادة قبل عصابة منظمة، كمن ذلك التشريع اعبزائرم يف 

، 19962لسنة  793من قانوف العقوبات، كالػمعدلة بالقانوف رقم:  2-324كالػمشرع الفرنسي يف اؼبادة 
كأساس ذلك، إذا كانت عمليات غسل األمواؿ تػيٍعتىلى من اعبرائم اؼبستيدثة اليت تيشىكِّل خيطيورة كبَتة 

، ألف إعادة 3ة تػىٍزدىاد ًشدَّة يف حالة ارتكاهبا يف إطار جريبة منظمةعلى اجملتمع، فهف ىذه اػبطور 
األمواؿ غَت اؼبشركعة كاؼبًتتبة عن اإلجراـ اؼبنظم يف االقتصاد اؼبشركع، يؤدم ال ؿبالة إىل زيادة 

 .4القدرات اؼبالية للتنظيمات اإلجرامية، كسيطر ا على االقتصاد باستخداـ كسائل غَت مشركعة

ـى، أمكننا القوؿ بأف ؿباكلة اغبد من جرائم غسل األمواؿ أك مكافيتها ىو يف كبًنى      اءن على ما تػىقىدَّ
 حىدِّ ذىاتًًو مكافية أك ميسىانبىىة يف اغبد من اإلجراـ اؼبنظم، فكافة الوسائل اليت تػيتَّخىذ ؼبكافية ىذا

 لى اغبد اؼبايل لػػهذه اعبريبة، األمرالنوع من اإلجراـ ستكوف ؿبدكدة األثر ما مل ترتكػز ىذه اؼبكافية ع
 .5الذم يقتضي ذبرَل كؿباربة عمليات غسل األمواؿ

                                                           
باغببس  راميةفي إطار جماعة إجعلى أف: "يػيعىاقىب كيل من يػىٍرتىًكب جريبة تبييض األمواؿ ...  ؽ ع جمن  02مكرر  389تنص اؼبادة  1

 دج". 8000.000دج إىل  4000.000( سنة، كبغرامة من 15( سنوات إىل طبس عشرة )10من عشر )
2 Art. 324-2: le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750.000 euros 

d'amende: 
1º- … 
2º- lorsqu'il est commis en bande organisée". 

اؼبرجع السابق، ص:  غسيل األمواؿ في مصر كالعالم )الجريمة البيضاء; أبعادىا, آثارىا, كيفية مكافحتها(,العظيم،  د. ضبدم عبد 3
، اؼبرجع السابق، الجريمة المنظمة في القانوف المقارفا د. شريف سيد كامل، 77ا د. فائزة يونس الباشا، اؼبرجع السابق، ص: 225
 .117ص: 

التعليق على قانوف غسل األمواؿ في : د. ؿبمد علي سويلم، كقد أشار إلى ذلك أيضان ، 448السابق، ص: د. نبيو صاحل، اؼبرجع  4
 .170، اؼبرجع السابق، ص: ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكلية

ا د. 15، ص: 2001 ، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاىرة،السياسة الجنائية في مواجهة غسيل األمواؿد. ؿبمود كبيش،  5
ا د. 120، ص: 2002، دار النهضة العربية، القاىرة، 01، ط مكافحة جرائم غسل األمواؿ في التشريع المصرمشريف سيد كامل، 

 .43عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 
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كمن جانب آخر يعتل ذبرَل غسل األمواؿ كما يتضمنو من عقوبات رادعة أنبها اؼبصادرة، أداة      
األمواؿ حاظبة يف مكافية اعبريبة اؼبنظمة، باعتبار أف اؽبدؼ ليس ؾبرد معاقبة مرتكيب جرائم غسل 

بالعقوبات التقليدية كاغببس كالغرامة، بل حرماِنم من االنتفاع بعوائدىم اإلجرامية، كمن مث فهف 
 القضاء على ىذه األمواؿ يعتل دبثابة ىدـ للقوة االقتصادية كاؼبالية ؽبذه التنظيمات اإلجرامية.

أثر مباشر يف اؼبراحل اليت تتم كعمومان أمكننا القوؿ بأف ػبصائص جريبة غسل األمواؿ تأًثَت كتى      
 هبا، خاصة يف ظل تطور األساليب كالوسائل اؼبعتمدة يف ارتكاهبا، كازدياد عوامل استفياؽبا.
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 المبحث الثاني:

 مراحل جريمة غسل األمواؿ كمبررات تجريمها
شطتهم اإلجرامية إف ىدؼ ميٍرتىًكيب جرائم غسل األمواؿ ىو النَّأم باألمواؿ الطائلة اليت تىديرىا أن     

عن أف تىطىاؽبا يد القانوف إذا ما متىَّ كشف أعماؽبم اإلجرامية كسبىَّت مبلحقتهم، لذلك فهم ال يقوموف 
هبذه العملية ديفعة كاحدة، كإمبا على مراحل متعددة، تيٍضفىى من خبلؽبا على ىذه األمواؿ صفة 

 اؼبشركعية.

الظاىرة ىو التطور التكنولوجي اؽبائل، الذم مىكَّنى  كلعل من أبرز ما سىاعىدى على انتشار ىذه     
، 1مرتكيب جرائم غسل األمواؿ من ربويل عوائدىم اإلجرامية بعيدان عن أعُت السلطات الرقابية

خيصيوصان يف ظل عوؼبة األنظمة اؼبصرفية، حيث أٍضيىت العمليات اؼبصرفية اليت كانت تستغرؽ أيامان 
 ثواف فقط.للقياـ هبا تىًتم يف غيضيوف 

ثِّػل ربديان كبَتان يواجو اجملتمع الدكيل كاألجهزة       كبناءن على ذلك، أٍضيىت جريبة غسل األمواؿ تيػمى
الوطنية اؼبعنية دبكافية ىذه اعبريبة، اليت يبتد أثرىا ليشمل صبيع اجملاالت، سيما اعبانب االقتصادم 

 كاالجتماعي كالسياسي.

حل جريبة غسل األمواؿ )اؼبطلب األكؿ(، مث نتناكؿ ملرات ذبريبها كلتفصيل ذلك، نتعرض ؼبرا     
 )اؼبطلب الثاٍل(.

                                                           
دار الكتب القانونية، القاىرة، ، جريمة غسل األمواؿ بين الَوَساِئط اإللكتركنية كنصوص التشريعد. عبد الفتاح بيومي حرازم،  1

 .64ا بديعة لشهب، اؼبرجع السابق، ص: 10، ص: 2007
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 مراحل كأنماط جريمة غسل األمواؿالمطلب األكؿ: 

بالرغم من اختبلؼ األساليب اؼبتبعة يف ارتكاب جرائم غسل األمواؿ كتػىعىد ًدىىا بشكل يصعب      
أف عمليات غسل األمواؿ سبر بثبلث مراحل  دكلية ترل، إال أف ؾبموعة العمل اؼبايل المعو حصرىا

 .1أساسية، تتمثل يف مرحلة اإليداع، مث التمويو، فاإلدماج

كبالرغم من ميسىايػىرىة غالبية الفقو ؽبذه الرؤية     
، إال أف ىذا التقسيم أصبح يػيٍنظىر إليو على أنو 2

تقليدم كميتىرىاكىز، كظهر اذباه حديث
مييز بُت ثبلثة أمباط من الغسل، تتمثل يقـو على أساس الت 3

 يف الغسل البسيط، مث الغسل اؼبدعم، فالغسل اؼبتقن.

كيف ؿباكلة لًتىسًليًط الضوء على أىم فبيزات كيبلن من االذباىُت، سنقـو بالتعرض للمراحل اليت سبر      
اط غسل األمواؿ ًكٍفقى هبا جريبة غسل األمواؿ كفق النظرية التقليدية )الفرع األكؿ(، مث نتطرؽ ألمب

 النظرية اغبديثة )الفرع الثاٍل(.

 الفرع األكؿ: النظرية التقليدية

يرل أنصار ىذه النظرية أنو، أيان كانت فػينيوف كأساليب عمليات غسل األمواؿ، فهِنا تىًتم من     
ًتم الوصوؿ إىل خبلؿ مراحل معينة، كل مرحلة من ىذه اؼبراحل سبهد إىل اؼبرحلة اليت تليها، إىل أف يى 

 اؼبرحلة النهائية اليت يكوف فيها اؼباؿ قد انقطعت صلتو عن أصلو اإلجرامي.

                                                           
1   Financial Action Task Force (FATF), First Repot of the Financial Action Task 

Force on Money Laundering, Containing 40 recommendations,1990, FATF. P. 05. 
السياسة ا د. ؿبمد سامي الشوا، 247ا د. أضبد بن ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 33، ص: السابق اؼبرجعد. ؿبمود كبيش،  2

 كانظر كذلك:. 115، ص: 2001دار النهضة العربية، القاىرة، الجنائية في مواجهة غسيل األمواؿ, 
- Jacqueline RIFFAULT, "le blanchiment de capitaux illicites: le blanchiment de 

capitaux en droit compare", R. S. C., No. 2, avril-juin 1990, P. 231. 
3 Thierry FRANCQ, et Alain DAMAIS, "comment fonctionnent les centres 

Offshore?", problèmes économiques, documentation française, Paris, juillet 2000, No. 
2674, P. 02. 
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اإليداع )البند األكؿ(، مث مرحلة التغطية  كسنقـو يف ىذا الفرع بدراسة ىذه اؼبراحل، بدءان دبرحلة     
 )البند الثاٍل(، فمرحلة الدم  )البند الثالث(.

 البند األكؿ: مرحلة اإليداع

تػيعىد  مرحلة اإليداع أك كما ييسىميها البعض مرحلة التوظيف     
، من أبرز مراحل 2أك اإلحبلؿ 1

غسل األمواؿ، يتم فيها التخلص اؼبادم من األمواؿا كذلك بهيداعها يف دكرات مالية بغية سبويو 
ف من قبل ، كيعتلىا البعض من أكثر اؼبراحل تعرضان لًػخىطىًر الكش3حقيقة مصدرىا اإلجرامي

 . 4سلطات مكافية غسل األمواؿ

كمن أبرز الطرؽ اؼبستخدمة يف ىذه اؼبرحلة، ذبزئة األمواؿ غَت اؼبشركعة كإيداعها يف حسابات      
، على غرار ما يقـو بو ذبار اؼبخدرات يف الواليات اؼبتيدة األمريكية عند ذبزئة عوائد 5مصرفية

دكالر لكل إيداع، بغية التيايل على قانوف السرية  10.000ذبار م غَت اؼبشركعة إىل أقساـ أقل من 
 .6دكالر 10.000اؼبصرفية الذم يلـز البنوؾ باإلببلغ عن العمليات اؼبالية اليت تزيد قيمتها عن 

                                                           
، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، الطبعة األكؿ، تحليل كتقييم دكر البنوؾ في مكافحة عمليات غسيل األمواؿسعيفاف، د. ؿبمود ؿبمد  1

 .54ا د. عبد الرضبن السيد قرماف، اؼبرجع السابق، ص: 56ا د. ؿبسن أضبد اػبضَتم، اؼبرجع السابق، ص: 33، ص: 2008األردف، 
 .48اؼبرجع السابق، ص: ، وف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكليةالتعليق على قاند. ؿبمد علي سويلم،   2

3 Jacqueline RIFFAULT, op. cit., P. 232. 
ا د. جبلؿ كفاء ؿبمدين، 254-253ا د. أضبد بن ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 17-16د. ظبَت اػبطيب، اؼبرجع السابق، ص:  4

ا د. ؿبسن أضبد اػبضَتم، اؼبرجع 14-13، ص: 2004، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، غسيل األمواؿدكر البنوؾ في مكافحة 
دار اؽبدل،  الجريمة المنظمة )التهريب كالمخدرات كتبييا األمواؿ في التشريع الجزائرم(,ا د. نبيل صقر، 56-55السابق، ص: 

 كانظر كذلك:. 137-136، ص: 2008اعبزائر، 
- Jean François THONY et Jean Paul LABORDE, criminalité organisée et 

blanchiment, R. I. D. P. 1997. P. 414. 
ا د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع 55ا د. ؿبسن أضبد اػبضَتم، اؼبرجع السابق، ص: 116د. ؿبمد سامي الشوا، اؼبرجع السابق، ص:  5

 .34ص:  ا د. ؿبمود كبيش، اؼبرجع السابق،168السابق، ص: 
6 Robert E. GROSSE, Drugs and Money Laundering, Latin America's Cocaine 

Dollars Praeger, Westport, CT, 2001. P.04. 
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كقد كشفت التيقيقات اليت قامت هبا سلطات مكافية غسل األمواؿ يف الواليات اؼبتيدة      
ف الترزئة استمرت كوسيلة رئيسية يستخدمها كبار غاسلي األمواؿ إىل األمريكية بداية الثمانينات، أ

أ أيسلوب اإليداع يشهد 1، حيث مت ذبرَل عمليات الترزئة بقانوف خاص1986غاية عاـ  ، حينها بىدى
اٌدان على مستول البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية البفاضان حى

. ؽبذا تلعب البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية دكران ىامان 2
ذه اؼبرحلة، كذلك من خبلؿ إلزاـ العاملُت فيها ضركرة اإلخطار عن العمليات اؼبالية اؼبشبوىة يف ى

FATFمن توصيات  15تطبيقان للتوصية 
3. 

على البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية ضركرة اإلستعبلـ حوؿ مصدر  4أما يف اعبزائر، فقد أكجب القانوف     
العملية إذا ما سبت يف ظركؼ غَت عادية أك غَت ملرة، أك األمواؿ ككجهتها، كىوية اؼبتعاملُت كؿبل 

يظهر بأِنا ال تستند إىل ملر اقتصادم أك ؿبل مشركع، على أف وبرر تقرير سػػػرم بذلك كوبفظ، 
 بغيػػة تقديبو للرنة اؼبصرفية أثناء قيامها بعملية الرقابة.

األكىل من قانوف مكافية غسل  يف فقر ا 08كعلى صعيد البنوؾ اؼبصرية، أكجبت اؼبادة      
على البنوؾ، ضركرة تعيُت موظف ـبتص داخل البنك ييكلف دبراقبة حركة اإليداعات  5األمواؿ

 كالتيويبلت، كإخطار كحدة مكافية غسل األمػػػواؿ بالبنك الػمركزم فػي حالػػػة كجود عمليات ماليػػػػػة

                                                           
، كمل يػىٍقتىًصر ًنطىاؽ تطبيق ىذا القانوف على عمليات اإليداع يف اؼبصارؼ كإمبا اٍمتىدَّ بقانوف الرقابة كاإلبالغ اإللزامي للعملةيسمى  1
ات غسل يىٍشمىلى التيويبلت اؼبالية اإللكًتكنية على اؼبستول الدكيل. إال أف ىذا القانوف انٍػتيًقدى على أساس أف الواقع أثبىتى أف ضبط عمليلً 

 األمواؿ من ًقبىل أجهزة الرقابة مىرىد هي ذىكىاء كًفٍطنىة موظفي البنوؾ كليس اإللتزاـ اؼبفركض دبقتضى ىذا القانوف.
 .255-254ن ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: د. أضبد ب 2
:" يف حاؿ ىينىاؾى شىك لدل اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية FATFمن التوصيات األربعوف جملموعة العمل الدكيل اؼبايل  15تنص التوصية  3

بي عليها إعبلـ السلطات اؼبختصة هبا لًييصار إىل ازباذ اإلجراءات البلزمة".  يف عملية ما، هبًى
مػن  06، كاؼبعدلػة دبقتضػى اؼبػادة بالوقايػة مػن تبيػيا األمػواؿ كتمويػل اإلرىػاب كمكافحتهمػااؼبتعلػق  01-05مػن القػانوف رقػم  10اؼبادة  4

 .02-12األمر رقم 
لػػيت اؼبصػػرم:" تلتػػـز اؼبؤسسػػات اؼباليػػة بهخطػػار الوحػػدة عػػن العمليػػات اؼباليػػة ا مكافحػػة غسػػل األمػػواؿ قػػانوفمػػن  01فقػػرة  8تػػنص اؼبػػادة  5

ًفيلػة باغبيصيػوؿ علػى بػىيىانىػات التَّعػرؼ  04ييٍشتىبىو يف أِنا تػىتىضىمَّن غسل أمػواؿ اؼبشػار إليهػا يف اؼبػادة  مػن ىػذا القػانوف، كعليهػا كضػع الػنيظيم الكى
ػػاًئل علػى اؽبويػة كاألكضػاع القانونيػة للعمػبلء كاؼبسػتفيدين اغبقيقيػُت مػن األشػخاص الطبيعيػُت، كاألشػخاص اإلعتباريػة، كذلػك مػ ن ًخػبلؿ كىسى

 إثٍػبىات رظبية أك عيٍرفية مقبولة كتسًريل بػىيىانىات ىذا التعرؼ". 
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 ع كظيفة العميل. مشبوىة، كأف تكوف اإليداعات النقدية غَت متناسبة م

كًبًصفىة عامة، سىعىت ميعظم الدكؿ إىل كضع قواعد كنيظيم فػىعَّالة ميوجهة للبنوؾ، تيلزمها بالتيرم      
عن العمليات اؼبالية اؼبشتبو يف مصدرىا، ما اضطر معو مرتكيب جرائم غسل األمواؿ إىل استخداـ 

و ما دىفىعى هبيصة العمل اؼبايل الدكلية إىل كالسمسرة كالتوثيق، كى 1مؤسسات غَت مالية كمكاتب الصرؼ
تلـز دبقتضاىا صبيع اؼبؤسسات غَت اؼبالية، كاؼبستخدمة كبديل لتوظيف األمواؿ غَت  2إصدار توصية

 .3اؼبشركعة إىل اإلخطار عن العمليات اؼبالية اؼبشتبو يف ارتباطها بنشاط غسل األمواؿ

ة أكىل، أف الوسائل اؼبستعملة فيها ال تقتصر على كعمومان، يبلحظ يف ىذه اؼبرحلة من ناحي     
النقود السائلة فقط، بل يتم فيها استخداـ أنواع ـبتلفة من اؼبنترات، كالودائع كاؼبعادف الثمينة 

 كالتيف كغَتىا. 

 كمن ناحية ثانية، تعتل ىذه الػمرحلة من أضعف الػمراحل بالنظر إىل تعقػػػد مسارىا، فقد سبػر فًتة     

                                                           
ل ك  47.7كىاًتب الصرؼ ما متىَّ يف قضية حىدىثىت كقائعها يف بريطانيا، حيث متىَّ ضبط حوايل كمن أمثلة عمليات غسل األمواؿ عن طريق مى  1

ليٍت. كليوًحظى بعد ذلك حيصيوؿ ًلقىاء بُت رئيس منظمة إجرامية تعمل يف إطار اإلذبار مليوف جنيو إسًت  8من اؼبخدرات تػيقىدَّر قيمتها بػ:
كبَتة من النقود يف باؼبخدرات يػيٍعتػىقىد بأِنا اؼبورد لكمية اؼبخدرات اؼبذكورة كمن يػيٍعتػىقىد بأِنم اؼبوزعوف ؽبا كذلك قبل أف يىًتمَّ إيداع مىبىاًلل  

 ع بػيٍغيىةى ربويل ىذه األمواؿ للخارج عن طريق شيكات أك حىوىاالت برقية. مكتب صرؼ لندف، ككاف ىذا اإليدا 
 اؼبكتب كقد أٍسفىرىت التيقيقات البلحقة اليت أيٍجريىت يف اؼبكتب اؼبذكور عن أف رئيس اؼبنظمة اإلجرامية السَّاًلف الذكر سىبىقى كأف أٍكدىعى       

، ككاف جيزء من 1995أفريل  18، ك1994أكت  31لخارج يف الفًتة اؼبمتدة بُت جنيو إسًتليٍت لتيويلها ل 2.845.365نػىٍفسو مبلل 
عى يف صورة نػىٍقدو سىاًئل مث حيوؿ للخارج، كمع ذلك فهف ميٍعظىم اؼببلل اؼبذكور قد حيوؿ فعبلن عن طريق حواالت بر  قية إىل ىذا اؼببلل قد صبًي

اليات اؼبتيدة األمريكية. كيػيٍعتػىقىد بأف اؼبنتفعُت من ىذه التيويبلت ىم أعضاء مؤسسات مالية يف سويسرا كلكسمبورغ كتايبلند كتركيا كالو 
 يف منظمة تىٍشتىًغل بصفة ميٍنتىظىمىة يف عمليات غسل األمواؿ اؼبتيصلة من أنشطة اإلذبار باؼبخدرات.

نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، ، مركز الدراسات كالبىيوث، جامعة جرائم غسل األمواؿؿبمد ؿبي الدين عوض،  .د انظر في ذلك:
 .100-99، ص: 2004

النظاـ اؼبايل  29إىل  10تتضمن التوصيات من  كاليت تنص: " FATFالتوصيات األربعوف جملموعة العمل الدكيل اؼبايل من  08التوصية  2
 للمصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية كغَت اؼبالية كاستخداـ ىذه التعليمات ًبكىفىاءىة".

 ، منشور على العنواف اإللكًتكٍل:  2004-2003لسنة  GAFIقرير السنوم ؼبنظمة الت 3
http://www.fatf-gafi.org/document          

http://www.fatf-gafi.org/document
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 طويلة أحيانان بُت صبع اؼببالل الػميعىٌدة للغسل كبُت إيداعها كإدخاؽبا يف الدكرة اؼبصرفية.      

كمن ناحية ثالثة، فهف األمواؿ اؼبراد غسلها تترو إىل أماكن ؾبهولة، كاؼبدف الصغَتة اليت تكوف      
 .  1دبعزؿ عن الرقابة اؼبالية

 البند الثاني: مرحلة التغطية

مرحلة التعتيم،  4، كما يسميها البعض3، أك كضع الطبقات عند البعض2دبرحلة التمويوكتسمى      
كيقصد هبا إتياف اعباٍل ؼبعامبلت مالية معقدة غَت مشركعة باستخداـ كسائل فنية متطورة كتقنيات 

ة يف إلكًتكنية حديثة، كاستخداـ التيويل اللقي للنقود، كالتيويل اإللكًتكٍلا نظران لسرعتو الفائق
ربويل األمواؿ إىل بنوؾ خارجية، مث القياـ دبرموعة من التيويبلت عل بنوؾ أخرل يف دكؿ ـبتلفة، 

، خصوصان إذا ما تػػم تػيويلها إىل بػػػػػنوؾ 5فبا يػػػصعب معػو مبلحقػة ىػػذه األمواؿ كتػػعػػػقب مصدرىا
 . 6األجنيب كبنما كجزر كايبن كسويسراتأخذ بقواعد السرية اؼبصرفية، كتنعدـ فيها الرقابة على النقد 

ا نظران لقيامها بدكر الوسيط يف 7كمن الطرؽ اليت تيٍستىٍخدىـ يف ىذه اؼبرحلة، شركات الواجهة     
ربويل العوائد غَت اؼبشركعة إىل أمواؿ مشركعة، كيتم ذلك من خبلؿ القياـ بتزكير الوثائق 

شركعة، كالػمتيصل عليها نتيرػػػة القياـ بأنشطة إجراميػػة، كالػمستندات، بغيػة إثبات أف األمواؿ غَت اؼب

                                                           
 .226ص:  د. أضبد عزت العمرم، اؼبرجع السابق، انظر كذلك:. 96خالد حامد اغبمادم، اؼبرجع السابق، ص: د.  1
ا د. عزت ؿبمد العمرم، 35، اؼبرجع السابق، ص: مكافحة جرائم غسل األمواؿ في التشريع المصرم كالعربيد. شريف سيد كامل،  2

 .22اؼبرجع السابق، ص: 
 .173خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  .د 3
، ؾبلة اغبقوؽ، اؿ كدكر البنوؾ في مكافحة ىذه العملياتاآلثار اإلقتصادية لعمليات غسل األمو صفوت عبد السبلـ عوض اهلل،  .د 4

 .44، ص: 2005، الكويت، مام، 29، س 02ع 
 .34د. ؿبمود كبيش، اؼبرجع السابق، ص:  5
 .45صفوت عبد السبلـ عوض اهلل، اؼبرجع السابق، ص:  .د 6
ارية مشركعة، كما تىٍضطىًلع دبمارسة أفعاؿ غسل أمواؿ غَت ىي شىرًكىات كاقعية تػىٍنشىأ بصورة قانونية كسبارس أنًشطىة ذًبى  شركات الواجهة 7

 مشركعة يف اػبفاء ميٍستىًغلة كيجيودىا القانوٍل.
 .175خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  .د انظر في ذلك:
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، بػيٍغيىةى إخفاء اؽبوية 1دخلت الشركة عن طريق صفقة ذبارية، إضافة إىل استخداـ الشركات الونبية
 اغبقيقية للرينىاة الذين يتلقوف العوائد اإلجرامية غَت اؼبشركعة. 

صدر األمواؿ خبلؿ ىذه اؼبرحلة، ما يعرؼ بعملية كمن األساليب اؼبستخدمة يف التغطية على م     
، حيث يقـو بنك أجنيب بفتح حساب لدل أحد البنوؾ احمللية، كيستخدـ 2الدفع من خبلؿ اغبساب

ىذا اغبساب من عمبلء البنك األجنيب إلدارة أنشطتهم غَت اؼبشركعة، كذلك بهيداع أمواؿ فيو أك 
 .3يب يف اػبارجسيبها، مث نقلها بعد ذلك إىل البنك األجن

، فهف عمليات التمويو اليت يتخذىا غاسلو األمواؿ خبلؿ ىذه اؼبرحلة تؤدم إىل       كعلى العمـو
، خصوصان كأف ىذه العمليات 4خلق صعوبات كبَتة يف كشف كتعقب مصدر األمواؿ غَت اؼبشركعة

ػػفوذ يف ـبتلف مؤسسات الدكلة، األمر الذم تتم باالسػػتػػػػعانػػػة بأمهر كػػػوادر كفػػنػػيػػػي اجملتمع، كذكم النػ
 من شأنو أف يؤدم إىل تشتيت اؼبسؤكلية، كصعوبة الكشف عن اعبريبة.

 البند الثالث: مرحلة الدمج

يػيعىد الدم  اؼبرحلة النهائية من مراحل غسل األمواؿ اليت  دؼ إىل إضفاء طابع الشرعية على      
لتبدك يف ِناية األمر ككأِنا  ،5غَت قابل للردؿ عن أصل األمواؿاألمواؿ اؼبغسولة، كذلك بتقدَل ملر 

كىو ما هبعل من ىذه اؼبرحلة أصعب مراحل غسل األمواؿ، ألف األمواؿ , عوائد طبيعية لصفقة ذبارية
                                                           

ػػػل إليهػػػا أك الشػػػركات الوىميػػػة 1 ػػػودى ؽبػػػا يف الواقػػػع، كتظهػػػر يف الوثػػػائق كىميرسى ػػػرًكىات صػػػورية ال كيجي ككيلػػػة شػػػين، تقػػػـو بهخفػػػاء ىويػػػة  ىػػػي شى
 األشخاص اغبقيقيُت الذين يتلقوف األمواؿ غَت اؼبشركعة.

 .175د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  انظر في ذلك:
، سلسلة ؾبلة رسائل البنك الصناعي الصادرة عن بنك الكويت دكر البنوؾ في مكافحة غسيل األمواؿد. جبلؿ كفاء ؿبمدين،  2

 .02، ص: 2000، ديسمل الصناعي
3 Scott SULTZER, Money Laundering: The Scope of The problem and Attempt 

to combat it, Tennessee Law Review, 1995, Volume 63, P. 150. 
إلقتصادية بكلية اغبقوؽ، ، ندكة غسل األمواؿ دبركز الدراسات القانونية كااإلقتصاد الخفي كظاىرة غسل األمواؿسعيد عبد اػبالق،  .د 4

 .44، ص: 1999جامعة عُت ْشس، جواف 
 .130ؿبمد سامي الشوا، اؼبرجع السابق، ص:  .د 5
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، كتكوف قد بػىلىغىت بىػػػػػٌر 1تندم  يف االقتصاد بطريقة يصعب فصلها عن مصدرىا األصلي غَت اؼبشركع
 .2كوف دبقدكر اجملـر إعادة استثمارىا يف أنشطة أخرل مشركعة أك غَت مشركعةاألماف حيث ي

 كإليضىاًح فىٍيول ىذه اؼبرحلة سنقـو بشرح بعض األساليب اؼبستخدمة فيها على النيو التايل:     

: حيث يقـو غاسلو األمواؿ باقتناء أمواؿ عقارية بواسطة شركات كاجهة بيوع األمواؿ العقارية .1
، بأمواؿ غَت اؼبشركعة ليتم بعد ذلك بيع ىذه األمواؿ العقارية Société de façade"3"تسمى بػ:

، كما يبكن اقتناء العقارات يف شكل مشركعات ذبارية خاسرة 4لليصوؿ على عوائد مشركعة
 .5لئليهاـ بأف األمواؿ اؼبًتتبة عن اؼبصادر غَت اؼبشركعة ذات صلة هبذه اؼبشركعات الترارية

كاليت تكوف عادة يف الدكؿ ذات التشريعات اػباصة اليت  ستار كالقركض المصطنعة:الشركات ال .2
سبنع إفشاء األسرار الترارية، حيث تقـو ىذه الشركات بارتكاب عمليات غسل أمواؿ عن طريق 
ػيػة صىفىػػػقىات لػها مظهر قانونػي خالص، كاالدعاء بػػػػأف األمػػػػواؿ الػػمغسولة ىي بػػمثابة مصاريف مهنػ

 . 6دبناسبة إقرارات على الدخل، فبا ىبفض حصتو يف الدخل اػباضع للضريبة

                                                           
ا د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع 23-22عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: د. ا 92د. ؿبمد أمُت الركمي، اؼبرجع السابق، ص:  1

 كانظر كذلك:. 44-43اؼبرجع السابق، ص:  ا د. ؿبمد علي العرياف،37السابق، ص: 
- Jean François THONEY, les politiques législatives de lutte contre le 

blanchiment en Europe, Rev. Penit. 1997. P. 309. 
- Jean François THONY et Jean Paul LABORDE, criminalité organisée et 

blanchiment, op. cit., P. 415. 
بشأف مكافحة غسل األمواؿ في ضوء اإلتجاىات  2002لسنة  80شرح القانوف المصرم رقم د. حساـ الدين ؿبمد أضبد،  2

 .28، ص: 2002، دار النهضة العربية، القاىرة، الحديثة
 من ىذه الدراسة. 181انظر الصفية رقم  شركات الواجهةلتفاصيل أكثر خبصوص  3
 .177ابق، ص: خالد حامد مصطفى، اؼبرجع الس د. 4
 .311اؼبرجع السابق، ص:  د. ؿبمد سامي الشوا، 5
 . 177د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  6
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حيث تصدر ىذه البنوؾ كبتواطؤ مع غاسلي األمواؿ سندات شرعية تدؿ  تواطؤ البنوؾ األجنبية: .3
على قانونية الصفقة اليت يقوموف هبا، فبا ييسىهِّل عملية إخفاء اؼبصدر اإلجرامي لؤلمواؿ، كما يبكن 

قدـ ىذه البنوؾ قركضان ذات مظهر قانوٍل لغاسلي األمواؿ تكوف مضمونة باألمواؿ غَت أف ت
 .1اؼبشركعة اؼبودعة هبذه البنوؾ

كيتم فيها تزكير الوثائق بغية إثبات مشركعية  الفواتير المصطنعة في مجاؿ اإلستيراد كالتصدير: .4
ايل اؼبتهم عريبة غسل األمواؿ يف ، كلعل قضية اؼبواطن االسًت 2األمواؿ اؼبتأتية من مصدر إجرامي

فرنسا من أبرز القضايا يف ىذا الشأف، حيث قاـ بهدارة استثمارات ضخمة يف القطاع العقارم 
مليوف فرنك فرنسي، كبعد التيرم عن حساباتو اؼبصرفية تبُت أنو قاـ  6.2بلغت قيمتها حوايل 

طتو اؼبصرفية عن كجود عبلقة تربطػو بتيويل مبالل طائلة للخارج، كما بُت التيقيق من خبلؿ أنش
بأسًتاليُت تيوًبعيوا يف قضايا االذبار باؼبخدرات يف اسًتاليا

3. 

كيف ضوء ما تقدـ بيانو، نرل بأف مراحل غسل األمواؿ يف حقيقتها تتيدد حبسب األشخاص      
اليب اؼبتبعة يف ارتكاب القائمُت هبا ككمية األمواؿ اؼبغسولة، كالظركؼ القانونية احمليطة هبا، ألف األس

جرائم غسل األمواؿ متعددة كيف تطور مستمر، كذلك بسبب إشراؾ عدد من اػبلاء كاؼبتخصصُت يف 
عالػم اؼباؿ كالقانوف كاالقتصاد، الذين يعملوف يف حلقات مًتابطة مع ؿباسبُت يعملوف مباشرة ربت 

 ًإٍمرىة قادة عصابات اإلجراـ اؼبنظم

د اؼبراحل اليت سبر هبا عملية غسل األمواؿ، إال أف ىذه اؼبراحل ما ىي إال ؾبرد كبالرغم من تػىعىد       
تقسيم أكاديبي لىٍيسى ًإالٌ، إٍذ ليس من الضركرم أف سبر عملية غسل األمواؿ عميع اؼبراحل اؼبتعاقبة، 

 .4جرامي ؽبافقد سبر بػػمرحلة كاحدة يػػػػتم فيها قطع الًصلىة ما بيػػن ىذه األمواؿ كالػػمصدر اإل

                                                           
1 Olivier JEREZ, le blanchiment de L'argent, 02 ém édition, Revue Banque Paris, 

2003, P.108. 
 132د. ؿبمد سامي الشوا، اؼبرجع السابق، ص:  2
 .133الشوا، نفس اؼبرجع، ص: د. ؿبمد سامي  3
 .91د. ؿبمد أمُت الركمي، اؼبرجع السابق، ص:  4
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كبالتايل، ال يبكن اعبىـز بوجود مبوذج موحَّد تىػمير بو عملية غسل األمواؿ، ألف ذلك من شأنو أف      
ييؤدم إىل ضركرة توحيد النيظيم القانونية اؼبتعلقة دبكافية غسل األمواؿ، كتوحيد الظركؼ كمقدار 

اؼبراد غسلها، كىو ما ال يبكن ربققو من األمواؿ كاعبرائم اؼبتيصل منها على العوائد غَت اؼبشركعة 
 الناحية الواقعية. 

كبالرغم من التوافق الفقهي الكبَت خبصوص اؼبراحل الثبلث اليت يتم دبقتضاىا ارتكاب جريبة      
غسل األمواؿ، إال أف ىناؾ اذباه فقهي حديث حاكؿ بياف كيفية ارتكاب جريبة غسل األمواؿ 

 تتم دبقتضاىا.باإلستناد إىل األمباط اليت 

 الفرع الثاني: النظرية الحديثة

أف أمباط غسل األمواؿ زبتلف تبعان الختبلؼ الظركؼ احمليطة بعملية  1يرل أنصار ىذه النظرية     
الغسل، كبالتايل فهي زبتلف من عملية ألخرل، على اعتبار أف التسليم بوجود مبوذج موحد لكيفية 

بكل حالة من حيث حرم األمواؿ، كنوعية األشخاص الغسل يفًتض تشابو الظركؼ احمليطة 
اغبائزين عليها، كمن حيث النظم القانونية اليت ذبرم عملية الغسل يف إطارىا، كىو األمر الذم ال 
يبكن ربققو على أرض الواقع، ألف القائموف بعمليات غسل األمواؿ ىبتلفوف باختبلؼ ظركفهم 

 ت العامة. الشخصية كمصداقيتهم لدل اجملتمع كالسلطا

كدبا أف ىناؾ إمكانية لقياـ عملية غػػسل األمواؿ فػػي دكؿ أك مناطػػق تػػنعػػػدـ فيها القػػػيود      
، فقد بات من اؼبمكن أف يتم الغسل OFC 2القانونيػػػة علػػػػى حركة األمواؿ كاؼبراكز اؼبالية اغبرة 

، كقد تندم  مرحلتاف يف آف FATFتفاقية بعملية كاحدة تشمل اؼبراحل الثبلثة اؼبنصوص عليها يف ا

                                                           
 .06ا د. ؿبمود كبيش، اؼبرجع السابق، ص: 55د. عبد الرضبن السيد قرماف، اؼبرجع السابق، ص:  1
2 OFC  :اختصار لػOffshore Financial Centreطقة اليت تيبذىؿ ، كىي مراكز األكفشور اؼبالية كتيطلىق على الدكؿ أك اؼبن

قوانُت فيها جيهيود حيكيومية مينىسَّقىة من أجل جىٍذب األعماؿ كاإلستثمارات األجنبية من ًخبلىؿ اغبىوىاًفز الضريبية كالسرية اؼبصرفية كال
 كالتشريعات صديقة اؼبستثمر.

ترصبة: عبل  لم كالجريمة الدكلية كاإلرىاب(,الصفقات القذرة )الحقائق الغائبة عن غسيل األمواؿ حوؿ العابيًت ليللي،  أنظر في ذلك:
 .354، ص: 2005أضبد، ؾبموعة النيل العربية، الطبعة األكىل، القاىرة، 
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كاحد، فالػمضاربات يف البورصػػػة مثبلن يبكن اعتبارىا تػمويػػهان كدؾبان يف نفس الوقت، بناءن علػى التوقيت 
 .1الذم تتم فيو عملية اؼبضاربة، كاألسلوب الذم تسرل بو بُت عمليات مالية أك غَت مالية

د صارمة ؼبواجهة عمليات غسل األمواؿ يف الدكؿ النامية، فغالبان كنظران لعدـ كجود ضوابط كقواع     
ما يتم استثمار عائدات األعماؿ اإلجرامية كترارة اؼبخدرات كاألسلية يف أنشطة قانونية، خصوصان 
يف ؾباؿ العقارات كالسياحة كشراء اؼبعادف الثمينة، حبيث تستخدـ ىذه األمواؿ مباشرة يف االستهبلؾ 

مارىا، كبالتايل يصعب التمييز بُت اؼبراحل الثبلث الواردة يف اؼبضموف التقليدم ؼبراحل أك يعاد استث
 .2جريبة غسل األمواؿ

لذلك، يبيز اإلذباه اغبديث بُت ثبلثة أمباط من غسل األمواؿ متراكزان الوصف التقليدم ؼبراحل      
)البند الثاٍل(، مث  (، كالغسل اؼبدعم)البند األكؿ ىذه اعبريبة، تتمثل ىذه األمباط يف: الغسل البسيط

 الغسل اؼبتقن )البند الثالث(.

 البند األكؿ: الغسل البسيط

كفيو يستخدـ القائموف بعمليات غسل األمواؿ أسهل الطرؽ لتنظيف عوائدىم القذرة، كذلك       
 .3من خبلؿ عمليات عرضية ذات أنبية ضصيلة

ات غسل األمواؿ فػػي مناطػػػػق تكاد تنعدـ فيها القيود كغػػالبان ما يتم ىذا النوع من عملي      
، خاصة يف البلداف ضعيفة البنياف القانوٍل، أك 4القانونية على حركة رؤكس األمواؿ كالنقد األجنيب

تلك الدكؿ اليت تسعى إىل جلب رؤكس األمواؿ األجنبية بغية استثمارىا يف مشاريع تنموية تعوض 
 رد الطبيعية لديها. من خبلؽبا النقص يف اؼبوا

                                                           
1 Jean de MAILLARD, op. cit., P. 88-89. 
2 Thierry FRANCQ, et Alain DAMAIS, op. cit., P. 02. Voir aussi: 
- Jean de MAILLARD, op. cit., P. 92-95. 

 .55اؼبرجع السابق، ص:  بد الرضبن السيد قرماف،د. ع 3

4 Chris DE NOOSE, Techniques de blanchiment et moyens de lutte, DUNOD, 
Paris, 2004,  P. 45. 
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كعادة ما تستخدـ ىذه الطريقة عندما يكوف اؽبدؼ ىو استخداـ النقود اليت مت غسلها يف      
، إذ يفًتض يف ىذه اؼبرحلة أف تتم يف دكلة ذات قيود 1اإلنفاؽ االستهبلكي اغبايل أك قليل الكلفة

 قانونية مرنة، أك شبو منعدمة.

يف ىذا النمط فهي قليلة التعقيدا نظران لعدـ كجود ضركرة للقياـ كخبصوص األساليب اؼبستخدمة      
دبراحل إضافية إلسباـ عملية الغسل، كمن أبرز األساليب اؼبستخدمة، ؿباؿ اجملوىرات كاؼبطاعم كغَتىا 

 .2من طرؽ الترارة اليت تيػػٍنػػػػػػًت ، كيتم التعامل فيها عادة بالنقود السائلة

 دعمالبند الثاني: الغسل الم

يسعى القائموف بعمليات غسل األمواؿ يف ىذا النمط إىل إعادة استثمار األمواؿ اؼبغسولة يف      
، دبا يعٍت أف 3أنشطة قانونية مشركعة أكل من األنشطة اليت تتم من خبلؽبا عملية الغسل البسيط

 البسيط.األمواؿ اؼبراد غسلها يف ىذا النوع تتعلق بأمواؿ سبق كأف خضعت لعملية الغسل 

كييعتل البيع باؼبزادات العلنية كاؼبضاربات العقارية من أبرز الطرؽ اؼبستخدمة يف عملية الغسل      
، بسبب الرقابة النسبية اؼبفركضة يف اؼبناطق اليت يتم فيها ىذا النوع من عمليات غسل 4اؼبدعم
 األمواؿ.

يتم غسلها هبذا األسلوب، تتميز بضخامة كمن أبرز ما يبلحظ يف ىذه اؼبرحلة، أف األمواؿ اليت      
حرمها، لذلك تتم ىذه اؼبرحلة عادة يف مناطق جغرافية تتسم قوانينها بعدـ الفعالية يف مكافية 

، كما أف استخدامات األمػواؿ ؿبل الغسل تػػػتطلب قػدران كبَتان من اؼبصداقية 5ظاىػرة غسل األمواؿ
 لدل القائمُت هبذه العمليات.

                                                           
 .92بديعة لشهب، اؼبرجع السابق، ص:  1
 . 180د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  2
 .33السابق، ص:  د. عادؿ عبد اعبواد الكردكسي، اؼبرجع 3

4 Chris DE NOOSE, op. cit., P. 47. 
 .56ا د. عبد الرضبن السيد قرماف، اؼبرجع السابق، ص: 90ؿبمد أمُت الركمي، اؼبرجع السابق، ص:  5
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 لث: الغسل المتقنالبند الثا

ي ىذا النمط بالغسل اؼبتقنا ألنو يقـو على اإلتقاف كالتخطيط      ا نظران ألف اؼباؿ تػىرىاكىمى 1ظبي
 بكميات طىائًلىة بشكل ميلًفتو للنظر، حبيث يػىتػىعىذَّر غسلو عن طريق استخداـ األساليب التقليدية.

ذات العوائد اإلجرامية الكبَتة، حينما تصل  عصابات اإلجراـ اؼبنظم, كعادة ما تقـو هبذا النوع     
األمواؿ اؼبغسولة إىل مستول ال تستخدـ فيو الوسائل التقليدية لتلير مصدر ىذه األمواؿ، كاليت غالبان 
ما يكوف مصدرىا التزكير كاستغبلؿ النفوذ كالفساد، بسبب عدـ كجود قوانُت تتماشى كالنظم 

 . 2كعدـ كجود آليات كأجهزة اؼبكافية القانونية الدكلية، ككذا ضعف األجور

كيف ىذا النوع من عمليات غسل األمواؿ، عادة ما يكوف القائموف بو ؾبموعة من الشركات      
الترارية اؼبوزعة عل ـبتلف دكؿ العامل، فبثلة يف شركات استَتاد كتصدير، أك شركات طَتاف، أك 

طريقة سريعة، باستخداـ أحدث الوسائل تأمينات، حيث يتم نقل األمواؿ بُت ىذه الشركات ب
 التكنولوجية اؼبتاحة يف ذلك ربت غطاء النشاط الذم تقـو بو ظاىريان.

كيف منظورنا اػباص، فهف ىذه النظرية اغبديثة مل تأًت بأم جديد فيما ىبص مراحل جريبة غسل      
ىذه اعبريبة، كذلك قياسان  األمواؿ، بقدر ما قامت بتفصيل بعض الطرؽ كاألساليب اؼبتبعة يف ارتكاب

عسامة كتعقد عملية الغسل من جهة، كقياسان على حرم األمواؿ ذات اؼبصدر غَت اؼبشركع كاؼبراد 
 غسلها من جهة أخرل.

كعليو نرل بأنو، مهما اختلفت كتعددت اؼبراحل كاألمباط اليت تتم هبا جريبة غسل األمواؿ، سواء      
إال أف صبيعها قد تتشابك كتتداخل يف أحياف كثَتة، فبا ييفضي إىل يف الفكر التقليدم أك اغبديث، 

ٌة عند ؿباكلة الفصل بينها إىل دعوة مشرعيها  4، كىو ما دفع ببعض اإلذباىات الفقهية3صعوبات صبى
 سبلعدـ االنسياؽ كراء ىذه الػػػمراحل التػػي تػػػتم من خبللػػػػها عمليات غسل األمواؿا ألنػػػو مػػػػػػػن األن

                                                           
 .180د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .118د. خالد حامد مصطفى، نفس اؼبرجع، ص:  2
 .42جع السابق، ص: د. ؿبمد علي العرياف، اؼبر  3
 .04د. حساـ الدين ؿبمد أضبد، اؼبرجع السابق، ص:  4
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 التعرض ؼبثل ىذه اؼبراحل يف إطار الدراسات اػباصة، كالبيوث اؼبتعلقة دبكافية غسل األمواؿ.

كأيٌان ما كاف األمر، فهذه اؼبراحل صبيعها  دؼ إىل إخفاء أك سبويو اؼبصدر اإلجرامي للعائدات      
قانونية خصوصان يف ظل غَت اؼبشركعة، عل إدماجها يف النظاـ االقتصادم اؼبشركع، كيف ظل آلياتو ال

 ازدياد عوامل كأسباب استفياؿ جريبة غسل األمواؿ.

 المطلب الثاني: عوامل استفحاؿ ظاىرة غسل األمواؿ, كمبررات تجريمها
سبثل ظاىرة غسل األمواؿ التيدم اغبقيقي أماـ مؤسسات اؼباؿ كاألعماؿ، كذلك بالنظر لكوِنا      

شبوىة تتيقق منها دخوؿ طائلة، تؤثر سلبان على االقتصاد ترتبط بأنشطة غَت مشركعة، كعمليات م
 احمللي كالعاؼبي.

رات ذبرَل نشاط غسل األمواؿ، البيدَّ من التطرؽ لًبػىيىاًف عوامل استفياؿ       كحىت نقـو بًبػىيىاًف ميلى
 ىذه الظاىرة )الفرع األكؿ(، مث نقـو بعد ذلك بًبػىيىاًف ملرات ذبريبها )الفرع الثاٍل(. 

 بياف عوامل استفحاؿ جريمة غسل األمواؿ لفرع األكؿ:ا

ليست اعبريبة كحدىا دبا تعنيو من الترارة يف اؼبخدرات ىي السبب الوحيد لغسل األمواؿ، إمبا      
تػىتػىعىدَّد األسباب كإف كانت صبيعها تىصيب  يف بوتقة كاحدة، أال كىي اغباجة إىل ربقيق الثراء السريع، 

 .1بعيدان عن أجهزة الدكلة كرقابتهاركعية على العوائد اإلجرامية كذلك بهضفاء اؼبش

كفبا زاد من حدة األمر، ىو مسانبة العديد من العوامل كاألسباب اليت أدَّت إىل استفياؿ      
األكؿ(،  البندكتػىنىامي جريبة غسل األمواؿ، كاليت سنتعرض ؽبا يف ىذا الفرع، بدءان بظاىرة العوؼبة )

)البند الثاٍل(، إضافة لتشريع بعض الدكؿ يف حد ذا ا لعمليات  OFCراكز اؼبالية اغبرة كانتشار اؼب
غسل األمواؿ )البند الثالث(، ختامان بالتػػػقدـ التكنولػوجػػػػي اؽبائػػػػػل فػي ؾباؿ اؼبعامبلت كالتيويبلت 

 اؼبصرفية )البند الرابع(، كغَتىا من العوامل اليت ال يتسع اؼبقاـ غبصرىا.

                                                           
قضايا معاصرة بين الشريعة كالقانوف )في غسيل األمواؿ, بورصة األكراؽ المالية, الجديد في قانوف الشيك, د. كماؿ عبد الرحيم،  1

 .18، ص: 2008نورة، الطبعة األكىل، مصر، مطبعة اؼبدينة اؼب سرية الحسابات في البنوؾ, مدل شرعية الفوائد البنكية(,
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 البند األكؿ: ظاىرة العولمة

ال يوجد تعريف ميتػَّفىقه عليو لظاىرة العوؼبة، بالرغم من تعدد التعاريف اؼبتعلقة هبا، فاعتلىا      
البعض بأِنا "ذلك التداخل الواضح للشؤكف االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية كالسلوكية، 

ذات السيادة أك انتماء إىل كطن ؿبدكد أك دكلة معينة، دكف تأثَت يذكر باغبدكد السياسية للدكؿ 
 .1كدكف اغباجة إىل إجراءات حكومية"

التوجػػػو األيػػديولوجي لليلاليػػػة اعبديػػػدة الػػػيت تركػػػز علػػػى قػػػوانُت  بأِنػػػا: 2كمػػا اعتلىػػػا الػػػبعض اآلخػػػر      
قتصػاد، كعلػى فكػرة السوؽ، كاغبرية اؼبطلقة يف انتقاؿ البضػائع كاألمػواؿ كاألشػخاص كاؼبعلومػات يف اال

 الديبقراطية يف البعد السياسي، كعلى مفهـو اغبرية كاؼبساكاة اؼبطلقة يف البعد االجتماعي كالقانوٍل. 

، تعتل العوؼبة من اؼبفاىيم اليت يصعب ربديد تعريف دقيق ؽبا نظران لتعدد أبعادىا،       كعلى العمـو
دم، أك ما يطلق عليو بػ"العوؼبة االقتصادية"، كاليت غَت أف ما يهمنا يف ىذا اؼبقاـ ىو بعدىا االقتصا

يقصد هبا "ؾبموعة التغَتات اليت حدثت مؤخران على إدارة كتنظيم جل االقتصادات الوطنية، خصوصان 
اقتصادات الدكؿ النامية، إضافة إىل التيوالت اليت طرأت على تنظيم كإدارة العبلقات االقتصادية 

 .3ة"فيما بُت االقتصادات الوطني

كتشكل العوؼبة اؼبالية أىم مظاىر العوؼبة االقتصادية، كذلك راجع لسببُت: يتمثل أكؽبا، يف      
اغبرم اؽبائل لقيمة اؼبتاجرة بعناصر اإلستثمارات اؼبالية. كثانيها، يتمثل يف كوف آثار األزمات اؼبالية 

لطفرة النوعية الكبَتة يف حقل تنتقل عدكاىا بسرعة كبَتة إىل باقي دكؿ العامل، كذلك راجع إىل ا
 .4االتصاالت الدكلية

                                                           
ؾبلة مركز دراسات الوحدة  الكوكبة: الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد اإلمبريالية, )المستقبل العربي(,د. إظباعيل صلم عبد اهلل،  1

 .05، ص: 1997، أغسطس 222العربية، بَتكت، ع 
 . 117، ص: 2001، أكتوبر 167، ؾبلة البياف، ع استثمارالعولمة مقاكمة ك د. إبراىيم بن ناصر الناصر،  2
، ؾبلة النهضة، كلية اإلقتصاد كالعلـو السياسية، العولمة اإلقتصادية بين حتمية اإلستمرار كاحتماالت التراجعإبراىيم العيسوم، د.  3

 .125، ص: 1999جامعة القاىرة، العدد األكؿ، أكتوبر
 .62بديعة لشهب، اؼبرجع السابق، ص:  4
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كمن جانب آخر، عىمىلىت ثورة اؼبعلومات كاالتصاالت على تسهيل انتقاؿ الثركات اؼبالية بُت      
، كأصبيت الثركة اؼبالية أقرب إىل 1ـبتلف البلداف دكف أف تصطدـ حبواجز أك حدكد سياسية

العامل إىل نوع من االقتصاد الرمزم، ربركو ىذه األصوؿ اؼبالية  االستقبلؿ عن الثركة العينية، كانتقل
.                                 2اليت تنتقل من مكاف آلخر كمن عملة ألخرل يف غبظات، دكف أف تدركها عُت أك تعوقها سلطة

ألحراـ اليت كمل يقتصر ىذا التطور على شكل األصوؿ اؼبالية كسرعة انتقاؽبا فقط، بل تعداىا إىل ا
ازبذ ا ىذه األصوؿ، حيث أضيت عمليات تبادؿ األمواؿ كانتقاؽبا سبثل اعبزء األكل من العبلقات 

 .3الدكلية، كيف اؼبقابل تراجع انتقاؿ السلع كاػبدمات إىل مرتبة أدٌل

اؼبالية إىل كتكريسان لذلك، أدل التزايد اؽبائل يف حركة رؤكس األمواؿ اؼبًتتبة عن تأثَتات العوؼبة      
، كما زاد من مبو ىذه 4صعوبة مراقبة ىذه اغبركة كرصدىا من قبل السلطات الرقابية كالبنوؾ اؼبركزية

اغبركة تطور االبتكارات اؼبالية اليت كفرت أشكاالن ـبتلفة كمتعددة من االستثمار اؼبضارب، األمر الذم 
صاعب تذكر، كبعيدان عن أعُت ساعد مرتكيب جرائم غسل األمواؿ على سبرير عمليا م دكف م

 السلطات اؼبعنية دبكافية عمليات غسل األمواؿ.

 OFCالبند الثاني: انتشار المراكز المالية الحرة 

عادة ما ييٍطلىػػػق ميٍصطىلىح اؼبراكز اؼبػػػػالية اغبرة     
، أك اؼبناطػػق اغبرة على مراكز األكفشور اؼبالية، 5

اليت تيبذؿ فيها جهود منسقة يف سبيل جذب األعماؿ كاالستثمارات كيقصد هبا "الدكؿ أك اؼبنظمات 

                                                           
الجهود ا نرمُت السعدٍل، 10، ص: 2001، دار الشركؽ، القاىرة، مصر كالعالم على أعتاب ألفية جديدةد. ؿبمود عبد الفضيل،  1

 .169، ص: 2001، أكتوبر 146ع ؾبلة مؤسسة األىراـ، القاىرة،  الدكلية لمواجهة عمليات غسيل األمواؿ )السياسة الدكلية(,
، عامل اؼبعرفة، اإلقتصادم الدكلي المعاصر من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب الباردة النظاـد. حاـز البببلكم،  2

 .154، ص: 2000الكويت، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، مايو 
 .155د. حاـز البببلكم، نفس اؼبرجع، ص:  3
 .154د. حاـز البببلكم، نفس اؼبرجع، ص:  4
ًنهىا تعماؿ ىذا اؼبصطلح بالبػىوىاًخر اليت كانت تػىٍرسو بىًعيدان عن السواحل خىارًج اؼبياه اإلقليمية األمريكية، كسبكن اؼبوجودين على مىتٍ ارتػىبىطى اس 5

من شرب اػبمر كلعب القمار بعيدان عن أعُت السلطات، يف الوقت الذم كانت فيو ىذه األنشطة ؿبظورة داخل الواليات اؼبتيدة 
 األمريكية.
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، كيف معظم 1األجنبية من خبلؿ اغبوافز الضريبية كالسرية، كالقوانُت كالتشريعات صديقة اؼبستثمر"
 األحواؿ تيؤدل اػبدمات اؼبالية يف مراكز األكفشور اؼبالية لغَت اؼبقيمُت فقط.

يل الدكلية اؼبراكز اؼبالية اغبرة بأِنا: "اؼبراكز اليت تؤمن اإلستفادة من كتػيعىرِّؼ عبنة العمل اؼبا     
، كيف تعريف أكثر تفصيبلن للمراكز اؼبالية اغبرة 2اػبدمات اؼبالية لؤلفراد كالشركات لصاحل غَت اؼبقيمُت"

النشاطات يبكن القوؿ بأِنا "عبارة عن بلداف أك أقاليم يتواجد فيها تقنيناف: تقنُت عاـ ؿبلي خاص ب
اؼبالية الوطنية. كتقنُت آخر استثنائي ىبص النشاطات اؼبالية ذات الطابع الدكيل، فكل الشركات 
كاؼبؤسسات اؼبالية اؼبسرلة ربت ىذا النظاـ االستثنائي ميعفاة من اػبضوع لعدد كبَت من اإلجراءات 

 .3ما اإلجراءات االحًتازية"كااللتزامات اؼبطبقة على الشركات أك اؼبؤسسات اؼبالية احمللية، ال سي

كقد أينًشأت اؼبراكز اؼبالية اغبرة كرزر "كايباف" خبلؿ فًتة الستينات كالسبعينات من القرف      
اؼباضي، هبدؼ فسح اجملاؿ أماـ الشركات كاغبكومات كاألثرياء عل العامل إليداع أمواؽبم كأصوؽبم يف 

 .4من تلك اؼبتواجدة يف بلداِنم األصلية مناطق مالية تضمن ؽبم بيصة تنظيمية أقل تشددان 

كأماـ ىذا الوضع، تعتل اؼبراكز اؼبالية اغبرة مناطق طبيعية لغسل األمواؿا نظران ؼبا تقدمو من      
 امتيازات ذبذب هبا أصياب الدخوؿ كالعوائد غَت اؼبشركعة، خصوصان يف ؾباؿ السرية اؼبصرفية.

يف يلعب دكران بارزان يف اختيار اؼبنظمات اإلجرامية ؽبذا اؼبركز ، بأف القرب اعبغرا5كيرل البعض     
اؼبايل أك ذاؾ، فلطاؼبا كانت سويسرا اؼببلذ اؼبفضل لغسل أمواؿ اؼبافيا اإليطالية، كموناكو لكن بنسبة 
 مأقل، كما تعد جزر باناما كالكاريػبػي اؼبنطقة اؼبالية اؼبفضلة لدل ذبار اؼبخدرات األمريكيُت ذك 

 وؿ البلتينية، كديب بالنسبة للمنظمات اإلجرامية اآلسيوية.األص

                                                           
 .354بيًت ليللي، اؼبرجع السابق، ص:  1

2  Jean Claude GRIMAL, Drogue, l'autre mondialisation, Gallimard, 2000, P. 173. 
3 Thierry FRANCQ, et Alain DAMAIS, op. cit., P. 02. 

(، ترصبة: ؿبمد علي ثابت، اكوالخصوصية النقدية في عصر اقتصاد المعلومات )سرية الحسابات المصرفية في مونماتيو دكناجي،  4
 .08، ص: 2003، أكتوبر 120ؾبلة الثقافة العاؼبية، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت، ع 

 .77بديعة لشهب، اؼبرجع السابق، ص: 5
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كمع تقديرنا ؽبذا اإلذباه، إال أننا ننتقده نظران لنسبيتو، فهذا كاف القرب اعبغرايف يفسر اختيار      
اؼبراكز اؼبالية، فهف البعد اعبغرايف يف اعتقادنا يكوف معياران ىامان يف سبركز عمليات غسل األمواؿ، 

أمريكية بنقل أمواؽبا غالبان عل سويسرا كلوكسمبورغ قبل -التمويو تقـو العصابات البلتينوفبغرض 
 إعاد ا إىل موطنها األصلي.

كجدير باؼببلحظة، أف انتشار اؼبراكز اؼبالية اغبرة يعد ظاىرة حديثة ًنٍسبيان مع اتِّسىاع كتَتة العوؼبة      
مراكز مالية مندؾبة بالكامل يف النظاـ اؼبايل الدكيل، ما االقتصادية، كربوؿ بعض ىذه اؼببلذات إىل 

جعلها قادرة على تقدَل نفس اػبدمات اليت تقدمها اؼبراكز اؼبالية التقليدية العاؼبية، لكن ربت نظاـ 
 إجرائي مرف جعل منها مناطق جذب لؤلمواؿ القذرة.

الكيلل للعديد من القوانُت  كمن زاكية أخرل، ىناؾ من يرل بأف تىًبٍتِّ الدكؿ الصناعية     
كاإلجراءات اؼبتعلقة دبكافية عمليات غسل األمواؿ، دفع بالكثَت من غاسلي األمواؿ إىل البيث عن 
مىبلىذ أكثر أمانان بالنسبة ألنشطتهم غَت اؼبشركعة، كذلك بهيداع أمواؽبم لدل اؼبؤسسات اؼبالية يف 

الية الناًشصىةا نظران لعدـ تشددىا يف إجراءات تسريل الدكؿ النامية، خيصيوصان الدكؿ ذات األسواؽ اؼب
 .1كمراقبة التدفقات اؼبالية من كإىل القطاع اؼبايل، إضافة إىل ضيعف مؤسسا ا الرقابية كاإلشرافية

كأخَتان، نرل بأف الظركؼ اليت سبر هبا الدكؿ النامية كحاجتها الشديدة إىل مصادر التمويل، كما      
تبنيها إلجراءات ميشرعة ميتساًىلة اذباه حركة رأس اؼباؿ األجنيب، إضافة لكثافة  يًتتب عن ذلك من

اعبهود اؼببذكلة من طرؼ الدكؿ اؼبتقدمة يف مواجهة أنشطة غسل األمواؿ، كاف ؽبا دكر بارز يف جعل 
عمليات غسل األمواؿ تشكل ظاىرة دكلية ال تقتصر على الدكؿ الصناعية فيسب، كإمبا تتعداىا إىل 

 الدكؿ النامية خصوصان األكثر انفتاحان على االقتصاد العاؼبي.

 البند الثالث: ثورة المعلومات كاإلتصاالت

 أدَّت ثػورة الػمعلومات كاإلتصاالت إلػػى تػيوالت كبػػػػػيػرة طىػػػػػرىأىت على أداء األسواؽ كحركة النقػػود     

                                                           
، ص: 2001، أكتوبر 146ؾبلة مؤسسة األىراـ، القاىرة، ع  عمليات غسل األمواؿ )اإلطار النظرم, السياسة الدكلية(,مها كامل،  1

164. 
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لترارة اإللكًتكنية عل اإلنًتنت، كاليت تػىنىامىى كاألمواؿ على الصعيد العاؼبي، فىظىهىر ما يسمى با
حرمها بوتَتة ميتىسىارًعىة خبلؿ السنوات القليلة اؼباضية نتيرة خىٍلًق شبكة متنامية لتيويل األمواؿ 
بكل حرية، كدكف تدخل السلطات النقدية كاؼبالية للدكلة اؼبعنية، فتيولت اإلنًتنت تدرهبيان إىل أداة 

 .1ع كاػبدمات يف بلداف العامل الرأظبايل اؼبتقدـتسويقية مهمة للسل

كبالرغم من اؼبزايا اليت مت ربقيقها نتيرة الستخداـ شبكة اؼبعلومات الدكلية اإلنًتنت يف تقدَل      
، 2خدمات مصرفية متقدمة، إال أنو مث استغبلؽبا من أجل القياـ بعمليات غسل أمواؿ كاسعة النطاؽ

لشبكة الدكلية ال يتطلب إجراءات معقدة كالتعامبلت الورقية اليت تتم خصوصان كأف التعامل على ا
، إضافة إىل صعوبة التيقق من ىوية كمصداقية اعبهات 3على مستول البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية

الػميستىخًدمىة للتكنولوجيا اغبديثة، كغياب مراقبة كمتابعة اؼبعامبلت كاالحتفاظ بالسربلت اػباصة 
 أف ىذه اؼبعامبلت ال زبضع للتيديد التشريعي أك التنظيمي اعبارم بو العمل.، خصوصان ك 4هبا

 البند الرابع: التعقيد كالفساد اإلدارم

، حيث أف تقييد ساعات العمل، 5يعتل التعقيد اإلدارم من أىم أسباب ظاىرة غسل األمواؿ     
غبوافز الوظيفية من شأنو أف كقلة أجور موظفي اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية، كعدـ اعتماد نظاـ ا

يدفع باؼبوظفُت إىل سلوؾ أساليب غَت قانونية لتيقيق دخوؿ مرتفعة، كتقاضي أمواالن كعموالت غَت 

                                                           
 .169نرمُت السعدٍل، اؼبرجع السابق، ص:  1
ا د. عبد 15، اؼبرجع السابق، ص: جريمة غسل األمواؿ بين الوسائط اإللكتركنية كنصوص التشريعد. عبد الفتاح بيومي حرازم،  2

دار الفكر اعبامعي،  اؼ األحداث(,األحداث كاإلنترنت )دراسة متعمقة عن أثر اإلنترنت في انحر الفتاح بيومي حرازم، 
، مكتبة دار اغبقوؽ، جرائم الكمبيوتر كشبكة المعلومات العالميةا د. فبدكح عبد اغبميد عبد اؼبطلب، 77، ص: 2004اإلسكندرية، 

 .69، ص: 2001الشارقة، اإلمارات العربية اؼبتيدة، 
الفصل من  المبحث الثانيمن  المطلب الثانييػيٍرجىى اإلطبلع على  للمزيد من التفاصيل خًبيصيوص األساليب اغبديثة لغسل األمواؿ 3

 كما بعدىا من ىذه الدراسة. 197من ىذا الباب، ص:  الثالث
4 Rapport de GAFI sur les typologies du blanchiment de l'argent (1998-1999), 10 

fevrier 1999. 
 .22، ص: 2007، دار النهضة العربية، الطبعة األكىل، القاىرة، ألمواؿالبنوؾ كعمليات غسيل اخالد رميح تركي اؼبطَتم،  5
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مشركعة، مقابل اختصار اؼبعامبلت اؼبالية كالقياـ هبا من دكف االلتزاـ باإلجراءات اليت تفرضها 
 ؼبالية.القوانُت كالنظم الداخلية ؽبذه اؼبصارؼ كاؼبؤسسات ا

كال شىكَّ أف الفساد اإلدارم كاستغبلؿ الوظيفة من أىم ميسىبِّبىات ظاىرة غسل األمواؿ كذلك،      
إذ غالبان ما يػىتػىقىاضىى اؼبوظفُت كاؼبسؤكلُت رشاكل مقابل منح تراخيص معينة كبطريقة غَت مشركعة يف 

ل إىل تػىعىاظيم ثركات مالية غَت مشركعة ، ما أدَّ 1ؾباالت االستثمار أك العقارات أك االستَتاد كالتصدير
 ذات تأثَت سليب على اؼبنظومة اؼبالية الوطنية كالدكلية.

كال أدىؿَّ على ذلك من قضية "بوؿ ساليناس"، شقيق رئيس اؼبكسيك السابق "كارلوس      
عماؿ ، كما ا م بارتكاب عدة أ1995ساليناس"، الذم حيًكمى عليو بالسرن بتهمة القتل يف فلاير 

أفرج ؿبققو الكوقبرس األمريكي عن تقرير يوضح العبلقة  1998متصلة بغسل األمواؿ، كيف ديسمل 
بُت جرائم "بوؿ ساليناس" ك"سييت بنك"، كخلص التقرير إىل تورط موظفُت من ىذا البنك يف 
ارتكاب جرائم غسل األمواؿ لفائدة "بوؿ ساليناس"، حيث مت إيداع شيكات مسيوبة على فرع 

سييت بنك" يف اؼبكسيك بواسطة زكجة "بوؿ ساليناس" ربت اسم مستعار، مث مت إرساؿ الشيكات "
برقيان إىل نيويورؾ أين مت خلطها بأمواؿ أخرل، كمت ربويلها بعد ذلك إىل "سييت بنك" يف لندف 

 كسويسرا. 

ت دكف أف كقد قيل أف موظفان بػ"سييت بنك" يف لندف ظل يتعامل مع حساب ساليناس لسنوا     
، كقد تراكحت اؼببالل اليت مت التعامل معها هبذا cc2يعلم أنو ىبصو، ألف اغبساب كاف مشفران برمز 

 . 2مليوف دكالر 100مليوف ك 90األسلوب ما بُت 

كباإلضافة إىل ما سبق ذًٍكريهي، فهف التػَّنىافيس احملمـو بُت اؼبصارؼ عبذب اؼبزيد من الزبائن بغية رفع      
 األرباح، أدل إلػى تشريع بعض موظفي البنوؾ التسًت على عمليات ماليػػػة كاردة على أمواؿمعدالت 

                                                           
ا د. ؿبمد علي اعبماؿ، 44، ص: 2000، عدد أغسطس 19س ؾبلة األمن كاغبياة،  مفهـو الجريمة المنظمة,د. ؿبمد السيد عرفة،  1

، 2000، القاىرة، يوليو 03الدراسات العليا، ع  ، ؾبلة كلية الدراسات العليا، كليةالمواجهة التشريعية ألنماط العصابات اإلجرامية
 .140ص: 

 .65-64بيًت ليللي، اؼبرجع السابق، ص:  2
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 .1ذات مصادر غَت مشركعة

كفبا زاد األمر حدة، ىو كجود دكالن عدة تشرع عمليات غسل األمواؿ من خبلؿ تقدَل      
ية حىت كلو كانت تسهيبلت كبَتة كاإلعفاء من الضرائب، كذلك بغية جذب رؤكس األمواؿ األجنب

، فترد اؼبصارؼ يف ىذه الدكؿ تفرض سرية مصرفية متشددة على حسابات زبائنها، 2غَت مشركعة
كمن ىذه الدكؿ جزيرة "ناكرك" الواقعة على خط االستواء يف احمليط اؽبادم الغريب، حيث تعيش ىذه 

 التسهيبلت البلزمة اعبزيرة على مورد كحيدا أال كىو الرسـو اليت تتيصل عليها من خبلؿ تقدَل
 .    3لعمليات غسل األمواؿ، كضماف السرية الكاملة ؼبن يريد إيداع أموالو لديها

كلذلك، تعد السرية اؼبصرفية عامبلن مهمان يف استفياؿ نشاط غسل األمواؿا نظران لعدـ ظباح      
ؼبعنية دبكافية جرائم غسل البنوؾ الكشف عن اؼبعامبلت اؼبالية اليت ذبريها لزبائنها لصاحل السلطات ا

، فبا يعزز ثػػقة ىؤكالء الزبائن هبذه البنوؾ، كاليت تستفيد بدكرىا من تعاظم أرباحها نتيرة 4األمواؿ
 .    5لزيادة الطلب على التسهيبلت اليت تقدمها، كزيادة األمواؿ اؼبودعة هبا

 الفرع الثاني: مبررات تجريم نشاط غسل األمواؿ

سبتمل اليت ىزت كياف الواليات  11الدكلػػػي بعمليات غسل األمواؿ بعد أحداث زاد االىتماـ      
اؼبتيدة األمريكية، فىسىارىعىت العديد من الدكؿ إىل ؿبيىارىبىة ىذه الظاىرة بػيٍغيىة تػىفىادم اآلثار اؼبدمرة ؽبا

6. 
                                                           

، اجمللة العربية للدراسات عمليات غسيل األمواؿ كانعكاساتها على المتغيرات اإلقتصادية كاإلجتماعيةسيد شوربتري عبد اؼبوىل، د.  1
 .317، ص: 1999، 28األمنية كالتدريب، الرياض، ع 

ا بديعة 09، ص: 2005، دار العدالة، القاىرة، الطبعة األكىل، المواجهة الجنائية لجرائم غسل األمواؿأضبد اؼبهدم، كأشرؼ شافعي،  2
 .77لشهب، اؼبرجع السابق، ص: 

 .93د. خالد ضبد ؿبمد اغبمادم، اؼبرجع السابق، ص:  3
 الفصل الثالثمن  المبحث األكؿعقبات مكافية جرائم غسل األمواؿ، أنظر كعقبة من   السرية المصرفيةؼبزيد من التفاصيل خبصوص  4

 كما بعدىا من ىذه الدراسة. 313، ص: الباب الثانيمن 
 .25خالد رميح تركي اؼبطَتم، اؼبرجع السابق، ص:  5
، ؾبلة األىراـ اإلقتصادم، مؤسسة الثالثاء األسود: األثر على مصر كالعالما مغاكرم شليب علي، 196بيًت ليللي، اؼبرجع السابق، ص:  6

 .10، ص: 2001، ديسمل 168األىراـ، ع 
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األكؿ(، كاجتماعيان )البند اقتصاديان )البند كانطبلقان من ىذا االىتماـ سنقـو بدراسة ىذه اؼبخاطر      
 الثاٍل(، كسياسيان )البند الثالث(.

 البند األكؿ: المخاطر االقتصادية لجريمة غسل األمواؿ

يػيهىٌدد غسل األمواؿ القذرة كذىكىباِنا يف القطاعات االقتصادية اؼبختلفة، االستقرار االقتصادم      
ها تؤدم إىل نتائ  سلبية مؤثرة يف التنمية كالبنية للدكؿ اليت ذبرل فيها عمليات غسل األمواؿ، فبا هبعل

 االقتصادية للدكلة، كذلك من عدة أكجو أنبها:

 الدخل القوميأكالن: أثر غسل األمواؿ على 

يبثل الدخل القومي ؾبموع ما يتيصل عليو أصياب عناصر اإلنتاج من اؼبواطنُت مقابل      
ت، سواء داخل الدكلة أك خارجها خبلؿ فًتة زمنية استخداـ ىذه العناصر يف إنتاج السلع كاػبدما

بأنو ؾبموع العوائد اليت وبصل عليها أصياب عناصر  2. كما يعرفو البعض1معينة عادة ما تكوف سنة
اإلنتاج من اؼبواطنُت مقابل استخداـ ىذه العناصر يف إنتاج السلع كاػبدمات سواء داخل الدكلة أك 

 خارجها خبلؿ فًتة زمنية معينة.

كال شىكَّ يف أف األمواؿ اؼبهربة للخارج إلجراء عملية الغسل عليها سبثل استقطاعات من الدخل      
القومي، إذ تعد نزيفان لبلقتصاد الوطٍت لصاحل االقتصادات اػبارجية، كما تعتل حرمانان لبلقتصاد 

الواليات اؼبتيدة  ، كقد أظهرت الدراسات اليت أجريت يف3الوطٍت من استثمارىا يف مشركعات ؿبلية
األمريكية على الدخوؿ غَت اؼبشركعة، أِنا مسؤكلة عن البفاض اإلنتاج يف االقتصاد القومي بنسبة 

 .4، فبا يؤدم لنمو القطاع االقتصادم غَت الرظبي دبعدؿ أسرع من معدؿ مبو االقتصادات الرظبية27٪

                                                           
 .48د. نبيو صاحل، اؼبرجع السابق، ص:   1
 .55د. ؿبمد سامي الشوا، اؼبرجع السابق، ص:  2
السابق، ص:  ، اؼبرجععمليات غسيل األمواؿ كانعكاساتها على المتغيرات اإلقتصادية كاإلجتماعيةد. سيد شوربتري عبد اؼبوىل،  3

326. 
، جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية، أكجو مخاطر كأضرار غسيل األمواؿ على اإلقتصاد الوطنيسيد شوربتري عبد اؼبوىل،  د. 4

 .17أهبا، اؼبملكة العربية السعودية، حبث غَت منشور، )بدكف تاريخ(، ص: 
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يف العرلة االقتصادية للدكؿ اليت يتم كميؤىٌدل ذلك، أف غسل األمواؿ ال يقـو بأم دكر إهبايب      
فيها الغسل، كإمبا ىي ؾبرد أمواؿ عابرة ذبتاز حدكد الدكؿ عل مؤسسا ا اؼبالية طلبان للشرعية دكف أف 

 .1تيسًهم يف أية مشاريع تنموية بتلك الدكؿ، أك تساعد على خلق فرص ؼبواطنيها

ة اؼبهربة إىل اػبارج عادة ما تكوف ناذبة عن كذبدر اإلشارة أف جانبان من الدخوؿ غَت اؼبشركع     
أنشطة مت التهرب فيها من الضرائب، فبا يًتتب عنو ضعف يف اإليرادات العامة، فتضطر الدكلة حينها 

 .2لزيادة األعباء الضريبية أك اللروء لبلقًتاض، أك اإلصدار النقدم من أجل سبويل براؾبها االقتصادية

األمواؿ على الدخل القومي فيسب، بل يبتد أثرىا السليب ليشمل كال تؤثر عمليات غسيل      
، فييصل فصة من الناس على دخوؿ دكف كجو حق، تنتزع من فصات منترة يف 3توزيع الدخل القومي

اجملتمع أك من مصادر خارج الببلد، األمر الذم يؤدم لوقوع نوع من التوزيع العشوائي للدخل 
 .4ة بُت األغنياء كالفقراء داخل اجملتمعالقومي، كيساىم يف زيادة الفرو 

 كمن زاكيػػػػػة معاكسة، فبالرغم من ىذه اآلثار السلبية اؼبدمرة لغسل األمواؿ على الدخل القومي،      
إال أف الدراسات أثبتت يف بعض الدكؿ كدكلة البَتك مثبلن أف اإلجراـ االقتصادم عمومان، كعمليات 

آثارا اهبابية كاؼبسانبة يف توفَت خدمات لقطاع النقل العاـ بنسبة  غسل األمواؿ خصوصان، كانت ؽبا
من إصبايل اػبدمات االقتصادية العاملة يف ىذا القطاع، كما مت استثمار مبلل قدره  % 95ال تقل عن 

 .     5مليار دكالر يف قطاع اإلسكاف، فبا ساىم يف زبفيف حدة أزمة السكن هبذا البلد 8,3

                                                           
 .52، اؼبرجع السابق، ص: ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكلية التعليق على قانوف غسل األمواؿ فيد. ؿبمد علي سويلم،  1
 .68د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص:  2
 "تقًسيم أك توزيع الناًت  على أٍصيىاب عىوىاًمل اإلنتاج الذين اٍشًتىكوا يف تكوينو على شكل ديخيوؿ". بتوزيع الدخل القومييقصد  3

 .68ف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص: د. مفيد ناي انظر في ذلك:
، حبوث مؤسبر األعماؿ اؼبصرفية اإللكًتكنية بُت ظاىرة غسيل األمواؿ كمسؤكلية البنوؾ في مكافحتهاد. خالد سعد زغلوؿ حلمي،  4

في مصر غسيل األمواؿ ا د. ضبدم عبد العظيم، 1381، ص: 2001الشريعة كالقانوف، غرفة ذبارة كصناعة ديب، جامعة اإلمارات، 
ا د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص: 78ا د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 188، اؼبرجع السابق، ص: كالعالم
70. 

 .49د. نبيو صاحل، اؼبرجع السابق، ص:  5
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  1األمواؿ على حجم اإلدخار كاالستثمارأثر غسل  ثانيان:

إف االختبلؿ الذم يصيب توزيع الدخل القومي بسبب عمليات غسل األمواؿ، من شأنو أف      
يؤثر مباشرة على اإلدخار احملليا ألف قياـ البنوؾ بهجراء التيويبلت اؼبصرفية ما بُت البنوؾ احمللية 

 .2عن الوفاء باحتياجات االستثمار كاػبارجية، هبعل من اؼبدخرات احمللية عاجزة

كمن جهة أخرل، حىت كإف سبت إعادة األمواؿ اؼبهربة جزئيان، فهف اإلدخار احمللي يتأثر بالفارؽ      
بُت اؼببالل اؼبهربة كاؼببالل اؼبسًتدة، كاليت غالبان ما تكوف بالعملة األجنبية اليت وبتفظ هبا أصياهبا، 

 .3ف ربيىوَّؿ إىل استثماراتفتبقى يف نظاـ االكتناز دكف أ

أما يف حالة ما إذا بقيت األمواؿ ؿبل الغسل دكف أف يتم  ريبها ػبارج الببلد، فهما أف تبقى يف      
يد أصياهبا فبا وبوؿ دكف ضخها يف االقتصاد، كإما أف يتم توجيو ىذه األمواؿ إىل تيار االستهبلؾ 

بقصد اؼبضاربة يف أسعارىا، كالتغطية على مصػػػػػػػػدر  عن طريق شراء الذىب كالتيف الفنية كالعقارات
 .4األمواؿ غَت اؼبشركعة، كىو ما يؤدم إىل التقليل من القدر اؼبوجو لئلدخار احمللي

عبلكة على ذلك، يؤدم خركج رأس اؼباؿ إىل اػبارج اللبفاض حرم األمواؿ اليت يبكن أف      
األجنيب من أجل ربويل األمواؿ غَت اؼبشركعة إىل  ، ألف الطلب على النقد5تستغل يف االستثمار

                                                           
فيعرؼ بأنو: "بًنىاء رأس ماؿ  اإلستثمار بأنو: "اإلمتناع عن اٍسًتٍهبلىؾ جيزء من اإلنتاج اعبارم كتأجيلو للمستقبل"، أما اإلدخاريػيعىرَّؼ  1

 جىًديد مل يكن لو كيجيود من قبل، أك زيادة رصيد اجملتمع من رأس اؼباؿ".
 .187، ص: 1985، مكتبة ِنضة الشرؽ، القاىرة، النقود كالبنوؾد. ؿبمد خليل برعي،  انظر في ذلك:

 .169اؼبرجع السابق، ص:  تجريمو كطرؽ مكافحتو(, غسيل األمواؿ )تاريخو كتطوره كأسبابد. ؿبمد ؿبي الدين عوض،  2
 .78د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  3
، مكتبة عُت ْشس، القاىرة، اإلستثمار األجنبي المباشر في ضوء سياسة اإلنفتاح اإلقتصادم في مصرد. خالد سعد زغلوؿ،  4

ا د. خالد اغبمادم، اؼبرجع 78، اؼبرجع السابق، ص: العالمغسيل األمواؿ في مصر ك ا د. ضبدم عبد العظيم، 176، ص: 1988
، اؼبرجع التعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكليةا د. ؿبمد علي سويلم، 155السابق، ص: 
 .72ا د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص: 52السابق، ص: 

التعليق ا د. ؿبمد علي سويلم، 155ا د. خالد اغبمادم، اؼبرجع السابق، ص: 22رجع السابق، ص: د. السيد أضبد عبد اػبالق، اؼب 5
 .52اؼبرجع السابق، ص:  على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكلية,
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عملة حرة يسهل  ريبها للخارج من شأنو أف يؤدم إىل تزاحم الطلب على اؼبعركض من ىذا النقد 
بُت اؼبستثمر اغبقيقي كصاحب اؼباؿ غَت اؼبشركع الذم يريد نقلو للخارج، حيث يلرأ الستخداـ 

اؼبستثمرين اعبادين، فضبلن عن تبديد جزء ىاـ من  طرؽ غَت مشركعة يف ذلك، ما يؤدم إلحباط
 .1النقد األجنيب الذم كاف من اؼبمكن استخدامو يف االستثمار

كمن جهتنا، نرل بأف ربويل األمواؿ ذات اؼبصدر غَت اؼبشركع كبو اػبارج لو تأثَتات سلبية      
ىذه األخَتة تكوف قبل  مضاعفة من تأثَت خركج األمواؿ اؼبتيصل عليها من أنشطة مشركعة، ألف

ربويلها قد كيًظفت يف االقتصاد كسانبت يف إشباع جزء من احتياجات اجملتمع، كخلقت فػيرىص عمل 
ـبتلفة، أما األمواؿ ذات اؼبصدر غَت اؼبشركع فغالبان ما يتم اغبصوؿ عليها من أنشطة تضر باجملتمع 

 يف ذبارة اؼبخدرات كاألسلية.كربرمو من توظيف رأس مالو توظيفان سليمان ،كما ىو الشأف 

 ثالثان. أثر غسل األمواؿ على قيمة العملة كمعدالت التضخم

ترتبط جريبة غسل األمواؿ بزيادة الطلب على العمبلت األجنبية بغية ربويل العوائد غَت اؼبشركعة      
الطلب عليها، ما  كبو اػبارج، األمر الذم يًتتب عنو قلة اؼبعركض من العمبلت األجنبيةا نظران لزيادة

 ، كحىت يف حالة رجوع ىػػػػػػػػذه2من شأنو أف يؤدم إىل تدىور قيمة العملة الوطنية يف سوؽ الصرؼ
 .3األمواؿ، فهِنا ربدث ضغوطان تضخمية كتؤدم لتدىور القدرة الشرائية للنقود

قبل مرتكيب كنتيرة لتوظيف كميات كبَتة من األمواؿ اؼبغسولة يف اإلستهبلؾ العشوائي من      
، نتيرة لزيادة الطلب 4جرائم غسل األمواؿ، فهنو ينت  عن ذلك ارتفاع أسعار السلع اإلستهبلكية

                                                           
 .22د. السيد أضبد عبد اػبالق، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .73ق، ص: د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع الساب 2
، اؼبرجع السابق، ص: غسيل األمواؿ في مصر كالعالما د. ضبدم عبد العظيم، 71د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص:  3

 .160ا د. خالد اغبمادم، اؼبرجع السابق، ص: 207
عمرم، اؼبرجع السابق، ص: ا د. عزت ؿبمد ال202اؼبرجع السابق، ص:  غسيل األمواؿ في مصر كالعالم,د. ضبدم عبد العظيم،  4

 ، اؼبرجع السابق، ص:التعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكلية ا د. ؿبمد علي سويلم،80

52-53. 
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عليها، ما يؤدم لرفع األسعار، فتضطر الدكلة حينها إىل الزيادة يف اإلنفاؽ العاـ، كالتوسع يف السيولة 
 العملة احمللية.النقدية كما يصاحب ذلك من حدكث موجة تضخمية تؤدم الِنيار قيمة 

 رابعان: أثر غسل األمواؿ على عملية المنافسة بين المصارؼ

من شأف جرائم غسل األمواؿ أف ذبعل من عملية اؼبنافسة ما بُت البنوؾ عملية شكلية،      
خصوصان تلك البنوؾ الضعيفة اليت تتأثر بهغراءات غاسلي األمواؿ، لدرجة أضيت معها ىذه 

األشخاص، فأصبيت ىذه اؼبؤسسات منافسان قويان للمؤسسات اؼبالية األخرل اؼبؤسسات قبلة ؽبؤالء 
 .1لكن بطرؽ غَت مشركعة

كإضافة إىل ما سبق ذكره، تؤدم عمليات غسل األمواؿ إىل إعاقة تنفيذ السياسات الرامية إىل     
اد غسل األمواؿ ، كما تضيف عبصان ثقيبلن على ميزاف اؼبدفوعاتا نظران العتم2ربرير األسواؽ اؼبالية

على النقد األجنيب لسهولة ربويلو من دكلة ألخرل، فتتدىور قيمة العملة الوطنية مقابل العملة 
 األجنبية، كيتضاعف العرز يف ميزاف اؼبدفوعات. 

 البند الثاني: المخاطر االجتماعية لجريمة غسل األمواؿ

كاف اعباٍل شخصان طبيعيان أك معنويان، يتكوف اجملتمع من أسر، كتتكوف بدكرىا من أفراد، كؼبا       
 .3فهنأثر جريبة غسل األمواؿ يرتد على اجملتمع بأسره

كللوقوؼ على حقيقة ىذا الوضع، يبكن أف نػىريد اآلثار االجتماعية لغسل األمواؿ إىل أربعة آثار،      
الكفاءات من تبوء  بىٍدءان بارتفاع معدالت البطالة كتدٍل مستول اؼبعيشة )أكالن(، مث إعاقة أصياب

ؾباالت عمل الئقة )ثانيان(، ككذا انعداـ القيم كالركابط االجتماعية )ثالثان(، كصوالن لئلخبلؿ باألمن 
  االجتماعي كارتفاع معدالت اعبريبة )رابعان(.

                                                           
 .21ظبَت اػبطيب، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .196د. نادر عبد العزيز شايف، اؼبرجع السابق، ص:  2
ا د. 54، ص: ، اؼبرجع السابقليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكليةالتعد. ؿبمد علي سويلم،  3

 .61أضبد بن ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 
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 أكالن: ارتفاع معدالت البطالة كتدني مستول المعيشة

ييفرزىا تعاطي اؼبخدرات، فاؼبدمن ييصىابي بالكسل  ترتبط جريبة غسل األمواؿ بظاىرة البطالة اليت     
كالفيتيور، كيىًقلي نشاطو كيػيعىاٍل من اإلكببلؿ التدرهبي لقواه العقلية كاعبسمانية، كما تنعدـ لديو القيٍدرىة 

، فبا يشكل ًعٍبصان على أفراد أسرتو من حيث ًإعىالتو، كمن حيث طريقة 1على بذؿ أم ؾبهود متواصل
اؼبخدر، كما ييصبح ًعٍبصان على الدكلة يػيٍثًقل كاىلها دبا ترصده لو من ميزانيات للصرؼ حيصيولو على 
 .2على عبلجو

كإىل جانب ذلك، تؤدم األمواؿ اليت هبرم غسلها يف اػبارج إىل عرز الدكلة اليت حولت منها      
ا، خصوصان يف ظل ىذه األمواؿ عن اإلنفاؽ على االستثمارات البلزمة لتوفَت فرص العمل ؼبواطنيه

تزايد أعداد اػبرهبُت من اؼبعاىد كاعبامعات كالباحثُت عن فرص عمل من غَت اؼبؤىلُت، ما ييفاقم من 
 .3حدة أزمة البطالة

، كما يكوف للظركؼ 4كيؤثر ارتفاع أسعار اؼبخدرات على دخوؿ األفراد كتدٍل مستول معيشتهم     
إنتاج شروبة كاسعة من أبناء الشعب، يًتتب عنها أمباط االجتماعية اؼبؤدية لئلدماف دكران يف خفض 

سلوكية تقود لتشرد كإجراـ األحداث، فضبلن عن األمراض النفسية كالعقلية اؼبصاحبة لذلك، كاليت ال 
 ًقبىلى للدكؿ النامية دبكافيتها أك اغبد من أخطارىا.

 

                                                           
، اؼبكتب الفٍت 78/2003المعدؿ بقانوف  80/2002الشامل في جريمة غسل األمواؿ في ضوء قانوف السيد عبد الوىاب عرفة،  1

، اؼبرجع غسيل األمواؿ في مصر كالعالما د. ضبدم عبد العظيم، 17القانونية، اإلسكندرية، )بدكف سنة نشر(، ص: للموسوعات 
 .209السابق، ص: 

التعليق على  ا د. ؿبمد علي سويلم،209ا د. ضبدم عبد العظيم، اؼبرجع السابق، ص: 64د. أضبد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  2
 .54اؼبرجع السابق، ص:  الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكلية, قانوف غسل األمواؿ في ضوء

 % 6,12إذ تػىتػىرىاكىح بىُت  باستثناء اليابافتيًشَت الًدرىاسىات إىل أف ميعىدَّالت البىطىالة تػىٍنتىًشر يف الدكؿ اليت تىٍكثير فيها عمليات غسل األمواؿ  3
 %. 4,8 ك % 6,9ًفض فيها حىرم غسل األمواؿ فػىتىتػىرىاكىح ميعىٌدالىت البطالة فيها بُت يف أمريكا، أما الدكؿ اليت يػىٍنخى  % 6,1يف فرنسا، ك

ا د. ضبدم عبد العظيم، 77ا د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص: 59د. نبيو صاحل، اؼبرجع السابق، ص:  انظر في ذلك:
 .210، اؼبرجع السابق، ص: غسيل األمواؿ في مصر كالعالم

 .204د. نادر عبد العزيز شايف، اؼبرجع السابق، ص:  ا52علي سويلم، اؼبرجع السابق، ص: د. ؿبمد  4
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 ثانيان: إعاقة أصحاب الكفاءات من تبوء مجاالت عمل الئقة

دم انتشار األنشطة اػبفية غَت اؼبشركعة اؼبرتكبة من قبل عصابات اإلجراـ اؼبنظم إىل إعاقة يؤ      
، خصوصان يف الدكؿ اليت تكوف قد 1اؼبوظفُت كأصياب الكفاءات عن العمل يف مراكز صنع القرار

وؿ دكف تغلغلت فيها كأمسكت بزمامها اقتصاديان، حىت يتسٌت ؽبا اؽبيمنة على مراكز صنع القرار، فتي
كصوؿ أصياب الكفاءات إليو، كتعمل ىذه العصابات على كصوؿ اؼبوظفُت الذين يكونوف طوع 

   .2إراد م

 ثالثان: انعداـ القيم كالركابط اإلجتماعية

إف اجملـر الذم يكوف جزءان من عصابة إجرامية، غالبان ما يكوف لو عاؼبو اػباص البعيد كل البعد      
نسانية، فينعدـ لديو الوازع الديٍت، كيهمل كاجباتو األسرية كاالجتماعية، عن القيم كاؼببادئ اإل

فتتفكك األسر كتنيل الركابط االجتماعية، ما ينعكس على اجملتمع بأكملو، فتتفشى اعبرائم كما 
 .3يًتتب عنها من عوائد غَت مشركعة

نتماء إىل الوطن لدل كيف مثل ىذا الوضع، يساىم نشاط غسل األمواؿ يف إضعاؼ الوالء كاال     
القائمُت بو، ما ىبلق نوعان من التهميش كيضعف التماسك اجملتمعي، كييثبط اغبافز على العمل 
كاالبتكار، إضافة النتشار الضغائن بُت طبقات اجملتمع، ما يفضي إىل انعداـ اإلستقرار االجتماعي 

 .4كالذم يعتل أحد أىم مقومات اإلستثمار

بىقى ذًٍكريهي، نرل بدكرنا أف جريبة غسل األمواؿ تؤدم لتفشي ظاىرة ربدم إضافة إىل ما سى      
 القانوف، كتنمي ركح التمرد، كاالستهانة بالسلطة، كعدـ التمسك باألنظمة كالقوانُت اؼبعموؿ هبا.

                                                           
 .204نادر عبد العزيز شايف، اؼبرجع السابق، ص:  ككذلك:ا 170د. خالد اغبمادم، اؼبرجع السابق، ص:  1
ألمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء التعليق على قانوف غسل اا د. ؿبمد علي سويلم، 170د. خالد اغبمادم، نفس اؼبرجع، ص:  2

 .54، اؼبرجع السابق، ص: كاإلتفاقيات الدكلية
 .55د. ؿبمد علي سويلم، نفس اؼبرجع، ص:  3
آليات المجتمع السوداني في التصدم لظاىرة غسيل األمواؿ )دراسة ألسباب ظاىرة غسيل األمواؿ كآثارىا د. بابكر الشيخ،  4

، ، بنك النيلُت للتككيفية مكافحتها(  .47، ص: 1999نمية الصناعية، اػبرطـو
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 رابعان: اإلخالؿ باألمن اإلجتماعي كارتفاع معدالت الجريمة

ألمواؿ يزعزع الثقة بالسلطة اغباكمة، فتفقد ىيبتها إف االضطراب الذم ربدثو جريبة غسل ا     
، كترتفع معدالت اعبريبة، فتنصرؼ جهود اغبكومة كبو ؿباربة اجملرمُت على حساب التنمية 1كاحًتامها
. كما أف االرتباط الوثيق بُت اعبريبة اؼبنظمة كغسل األمواؿ يشكل خطران كبَتان على األمن 2االجتماعية

عندما يتعلق األمر بترارة اؼبخدرات اليت أدت إىل خلق ؾبتمع أك على األقل االجتماعي، خصوصان 
 شروبة اجتماعية فاسدة، السيما كأف أغلب متعاطي اؼبخدرات ىم يف سن العمل كاإلنتاج.

كمن جانب آخر، فهف ارتباط غسل األمواؿ حبركات اإلرىاب كالتطرؼ من شأنو أف يؤدم إىل      
، حيث تستخدـ بعض األحزاب السياسية 3جملتمعات، السيما النامية منهازعزعة األمن كاستقرار ا

حصيلة األمواؿ اؼبغسولة يف سبويل عمليا ا ضد النظاـ يف إطار الصراع على السلطة دكف االلتفات إىل 
دعم البيٌت التيتية للمرتمع كتوفَت الرفاىية للمواطنُت

4. 

، من األضرار ا      الجتماعية لغسل األمواؿ كذلك، كلوج القائموف بعمليات غسل كىتىًتمَّة لًػمىا سىبىقى
األمواؿ إىل أنشطة اجتماعية ىامػػػة يستبعد منطقيان دخوؽبم فيها كشػػراء األنػػػدية الرياضيػػػة الكلل، فبا 

 . 5يتسبب يف خركجها عن األىداؼ اؼبثالية اليت أنشأت من أجلها
األمواؿ الناذبة عن الفساد اإلدارم إىل نتائ  سيصة يف  إضافة إىل ما سبق، تؤدم عمليات غسل    

إقباز مشركعات معاعبة اؼبياه كالصرؼ الصيي رغبة يف األرباح اؼبرتفعة كالسريعة، فبا ينرر عن ذلك  
  كوارث صيية تتسبب يف انتشار األكبصة كاألمراض الفتاكة كاؼبعدية.

 

 
                                                           

 .79-78 ا د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:205نادر عبد العزيز شايف، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .78د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص:  كانظر كذلك:. 53د. بابكر الشيخ، اؼبرجع السابق، ص:  2
 .207 بيًت ليللي، اؼبرجع السابق، ص: 3
 .210: ، اؼبرجع السابق، صغسيل األمواؿ في مصر كالعالمد. ضبدم عبد العظيم،  4
 .1516أضبد اؼبهدم، كد. أشرؼ شافعي، اؼبرجع السابق، ص:  د. 5
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 واؿالبند الثالث: المخاطر السياسية لجريمة غسل األم

ال يقتصر تأثَت جريبة غسل األمواؿ على النواحي االقتصاديػػػػػة كاالجتماعية فقط، بل يبتد ليشمل      
النواحي السياسية، حيث يصل األمر إىل حد تسرب رؤكس األمواؿ غَت اؼبشركعة كأصياهبا إىل 

لدكلة )أكالن(، كذلك التمثيل يف اجملالس اؼبنتخبة، ما يؤدم إىل السيطرة على النظاـ السياسي يف ا
 بفضل ما لديهم من إمكانات مادية كنفوذ إدارم نتيرة لفساد بعض اؽبياكل اغبكومية )ثانيان(.

 أكالن: السيطرة على النظاـ السياسي

الضعف يف أنظمة اغبكم  -خصوصان عصابات اؼبخدرات-تستغل عصابات اإلجراـ اؼبنظم      
لتطوير كسائلها اإلجرامية يف  ريب اؼبخدرات كغسل األمواؿ،  اؼبوجودة، فبا أتاح ؽبا مناخان مبلئمان 

 . 1مستخدمة يف ذلك أحدث الوسائل كالتقنيات، ما ضاعف من ثرك ا كنفوذىا اإلدارم كالسياسي

من جانبها ساعدت اغبركب األىلية كاالضطرابات السياسية اليت غطت أجزاء كبَتة من العامل،      
تزايد ذبارة اؼبخدرات كغسل األمواؿ الناذبة عنها كصعوبة مكافيتها، كقد خاصة الدكؿ النامية، على 

استغل ذبار اؼبخدرات ضعف البنياف االقتصادم ؽبذه الدكؿ هبدؼ ربويل أمواؽبم ؽبا، باعتبارىا نقاط 
عيبيور لغسل أمواؽبم دكف أف تستفيد منها اقتصادات تلك الدكؿ

2. 

اؼبافيا اػبفية بتنظيما ا احملكمة كقو ا اؼبالية اؽبائلة الناذبة  كفضبلن عن ذلك، برزت إملاطوريات     
، فصارت ىذه العصابات 3عن أنشطتها اإلجرامية، لتزيد من معاناة ىذه الدكؿ كأنظمتها السياسية

لئلطاحة باألنظمة الشرعية بغرض ضباية مصاغبها، كالسيطرة على مراكز  4سبوؿ اغبمبلت اإلنتخابية

                                                           
 .55، اؼبرجع السابق، ص: التعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكليةد. ؿبمد علي سويلم،  1
 .128د. سعيد عبد اللطيف حسن، اؼبرجع السابق، ص:  2

3 Margaret, E. BEARE, critical Reflections on transnational organized crime, 
money laundering and corruption, University of Toronto, Press incorporated, 
Toronto, Canada 2003, P. 10. 

الذم أدىانىوي القضاء السويسرم يف  لوزارينكو","قضية رئيس الوزراء األككراٍل السابق  اسية يف غسل األمواؿ نذكرمن أٍشهىر القىضىايىا السي 4
 1994مليوف دكالر يف الفًتة ما بُت  880شهرا لقيامو بأنشطة غسيل أمواؿ تبلل  18كحيًكمى عليو بالسرن ؼبدة  2000يونيو عاـ  29
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مدة فػي ذلك على قدرا ا الػمتاحة، فكل من يػياكؿ اعًتاضها أك التيرر من سيطر ا صنع القرار معت
 .1ينتهي بو األمر إىل الزكاؿ، إما باغتيالو أك اإلطاحة بو كاإلتياف ببديل آخر كفق إراد ا

 ثانيان: إفساد بعا الهياكل الحكومية

مية، فكلما ساء استخداـ السلطة عبريبة غسل األمواؿ عبلقة كثيقة بهفساد اؽبياكل اغبكو      
السياسية كاإلدارية من قبل كبار موظفي الدكلة، إال كزادت عمليات غسل األمواؿ سهولة، فالفساد 

 السياسي يقًتف باستغبلؿ النفوذ عبمع الثركات الطائلة كمن مث  ريب ىذه األمواؿ كغسلها.

فلبيٍت "مػػػػػػػػاركوس" كزكجتو "ايػػػػػػميلدا" من فساد كخَت مثاؿ علػػػػػػػػى ذلك ىو ما قاـ بو الرئيس ال     
-1972سياسي، صبع خبللو ثركة قدرت دببلل عشرة مليارات دكالر خبلؿ فًتة حكمو للفلبُت من سنة 

 ، لكن حكومة خلفو "اكينو" قبيت يف ذبميد حسابات "ماركوس" كعائلتو يف البػػنوؾ1986

                                                                                                                                                                                     

مبليُت فقط، كمتىَّ اٍعًتقىالو من  9بعملية غسل  "لوزارينكو"ٍسليهىا عل ًحسىابىات سويسرية. كاعًتؼ مليوف مت غى  170، من بينها 1997ك
مبليُت  3ًعندىمىا دىخىل سويسرا عواز سفر بنمي مزكر، كأيٍطًلقى سىرىاحو ًبكىفىالىة بلغت  1998ًقبىل السلطات السويسرية يف ديسمل عاـ 

، لكنو ضيًبطى من ًقبىل دائرة اؽبررة يف نيويورؾ ػبرقو  1990واليات اؼبتيدة للروء السياسي يف أبريل عاـ دكالر أمريكي، مث غىادىرى إىل ال
 ًنظىاـ اؽًبٍررىة كديخيولو غَت اؼبشركع.

قىٍبض عليو كمتىَّ إلقىاء ال "لوزارينكو",ػ حسابا بنكيا ؿ 20كبًنىاءن على طلب أمريكي قامىت السيليطىات السويسرية بترميد أرصدة       
اـ ضد  ـى اؼبدعي العاـ يف ساف فرانسيسكو ببلئية ا ِّ كشخص  "لوزارينكو"كاحترازه كمنع كىفىالتو نيابة عن السلطات السويسرية. كتػىقىدَّ

ـى بتنفيذ عمليات غسيل األمواؿ، كتػىتىضىمَّن البلئية ا امهما بتي "بيتر كيرتشينكو"آخر ىو   114ويل الذم يػيٍعتػىقىد بأنو ىو الذم قىا
، إضافة إىل توجيو اال اـ ؽبما ًبًشرىاء 1997إىل  1994مليوف دكالر أمريكي إىل عىدىدو من البنوؾ كاؼبؤسسات خبلؿ األعواـ من 

نقدان، كتوجيو اال اـ باالحتياؿ كربويل أمواؿ مسركقة إىل الواليات  1998ك 1997موجودات كمشاريع يف الواليات اؼبتيدة خبلؿ عامي 
 على أنو غَت ميذًنب.  2000يونيو  13خبلؿ اعبلسة االفتتاحية يف  "لوزارينكو"، كأصىرَّ اؼبتيدة
ى أِنا قبىىمىت عن استغبلؿ رئيس الوزراء األككراٍل ؼبهاـ كظيفتو اليت تػىوىالىىا يف ا        لفًتة ما بُت مايو كجىرىل التيقيق يف مىصىاًدر أموالو، كتىًبُتَّ

جراء تلقيو مىبىاًلل نقدية من أفراد كمؤسسات كرشاكل لتسهيل تنفيذىم ألعماؽبم. كتػيعىد  ىذه القضية أكَّؿ ، ك 1997كحىت يوليو  1996
قضية ًكٍفقى قانوف غسيل األمواؿ األمريكي تيٍستىٍخدىـ اإلجراءات فيها بشأف أنشطة ارتيًكبىت خارج الواليات اؼبتيدة كتتعلق بشخص من 

 .خىارًًجها
ا د. أضبد العمرم، اؼبرجع السابق، 205ا نادر عبد العزيز شايف، اؼبرجع السابق، ص: 175اؼبرجع السابق، ص: د. خالد اغبمادم،  1

 .62ص: 
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 .1سوب ؼباركوسالسويسرية بعد ثبوت صية اال اـ اؼبن

ككنتيرة لذلك، يتمتع غاسلي األمواؿ نتيرة لعبلقتهم بكبار كمسؤكلػي اغبكومة حبصانة سبنع من      
، 2مبلحقة أنشطتهم غَت اؼبشركعة، تؤدم يف ِناية اؼبطاؼ إىل إفساد اؽبياكل اغبكومية كاخًتاقها

ا ػبدمة مصاغبهم على كفضبلن عن ذلك، يقوموف بتمويل كسائل اإلعبلـ ليتمكنوا من تسخَتى
 . 3حساب الصاحل العاـ

كيف ىذا اؼبقاـ، ال بد لنا من اإلشارة إىل فضيية مؤسسة االدخار كالتسليف يف الواليات      
اؼبتيدة األمريكية كاليت قاـ هبا "نيل بوش" قبل الرئيس األمريكي السابق "جورج بوش األب"، كذلك 

سيلفاردك للصَتفة كاالدخار كالتسليف يف "دنفر"  من خبلؿ عضوية "نيل بوش" يف ؾبلس إدارة
 .4مليوف دكالر 49,5بكولورادك، اليت تعرضت لبلِنيار كإجراء تسوية بشأف ديوِنا اليت بلغت 

كأيان ما كانت اآلثار اؼبدمرة اؼبًتتبة عن ارتكاب نشاط غسل األمواؿ، فهف ذلك وبتاج إىل إهباد      
ريبة غسل األمواؿ، بغية ربديد عقوبة تتبلئم كجسامة اآلثار تكييف دقيق يبكن من إعطاء كصف عب

 اؼبًتتبة عنها. 

                                                           
 .69ص: , د. نبيو صاحل، اؼبرجع السابق 1
 .69د. ؿبسن أضبد اػبضَتم، اؼبرجع السابق، ص:  2

3 Margaret, E. BEARE, op. cit., P. 10. 
 .70ص: بق، رجع الساد. نبيو صاحل، اؼب 4
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 الفصل الثاني:

 التكييف القانوني لجريمة غسل األمواؿ
أفَّ القوؿ ًبعىدىـً مشركعية ىذا  ال ىبتلف اليـو اثٍػنىاف على عىدىـً مشركعية غسل األمواؿ، غىيػٍرى      

النشاط ال يكفي ًلوىٍحًده لًنىعت غسل األمواؿ بوصف اعبريبة، كإمبا يػىتىطىلَّب ذلك أف يكوف نشاط 
 غسل األمواؿ ميطىاًبقان للنموذج القانوٍل اؼبنصوص عليو يف قانوف العقوبات.

ن األنشطة اإلجرامية، ككىأىم ظاىرة جديدة فهِنا كدبىا أفَّ ظاىرة غسل األمواؿ تػيعىد  ًصٍنفان جديدان م     
تىٍستىعصي يف البداية على التٍَّكييف، كبالرغم من ذلك فثىػػمَّةى أكصاؼ جنائية تقليدية يػيتىصىٌور أف تيطبَّق 

 . 1على مثل ىذا النشاط يف معظم قوانُت العقوبات الداخلية

يٌػػػزًه عن سائر األنشطة اإلجرامية األخرل، اٍستػىٍعصىت كنىظىران لًػخيصيوصية نشاط غسل األمواؿ كتىػػػػ      ػمى
األكصاؼ التقليدية على أف تكوف ًغطىاءن لتررَل نشاط غسل األمواؿ، األمر الذم استلـز تىدىخ بلن 

 تشريعيان لتررَل ىذا النشاط دبقتضى نصوص خاصة.

غسل األمواؿ إىل اذباىُت: استند كعلى ذلك انقسم الًفقو يف تىٍأًصيل التكييف القانوٍل لنشاط      
االذباه األكؿ لؤلكصاؼ اعبنائية التقليدية )اؼببيث األكؿ(، بينما ذىىىبى االذباه اؼبقابل إىل اعتبار 

اتًػها كىجىبى ذبريبها دبقتضى نىصو خىاص )اؼببيث الثاٍل(.  ظاىرة غسل األمواؿ جريبة قائمة ًبذى

 

 

 

 

 
                                                           

 .86د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  1
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 المبحث األكؿ: 

 لجريمة غسل األمواؿاألكصاؼ التقليدية 
 

حىاكىؿى جىاًنبه من الفقو     
تكييف ظاىرة غسل األمواؿ باعتبارىا ميسىانبىىة ًجنىائية يف ارتكاب  1

اعبريبة األصلية اليت نػىتىرىت عنها األمواؿ ؿبل الغسل، كذلك من خبلؿ القياـ بدكر تىبعي ال يدخل يف 
 التنفيذ اؼبباشر للرريبة األكلية.

ل ىناؾ ًكٍجهىة نىظىركباؼبقاب     
اتًية مستقلة لغسل األمواؿ عن جريبة إخفاء األشياء  2 ال تعًتؼ ًبذى

الػميتىيىصَّل عليها من جريبة ما، انطبلقان من ًكحدىة اؽبدؼ سواء يف غسل األمواؿ أك اإلخفاء كاؼبتمثل 
 يف حيازة أمواؿ أك سيلطىة التصرؼ فيها مع العلم دبصدرىا اإلجرامي.

بىٍدءان من فػىرىًضيىة اعتبار نشاط غسل  ان ما كىافى األمر، سىنػىقيوـي بتيليل ىذه األكصاؼ التقليديةكأيَّ      
األمواؿ من قػػبػػػػيل اؼبسانبة اعبنائية التػػػبػػػعػػػيػػػة )اؼبطلب األكؿ(، مث فرضية اعتبارىا من قػػبػػيل جرائم 

 اإلخفاء )اؼبطلب الثاٍل(. 

 

 

 

                                                           
، 01، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، طالنظرية العامة للقانوف الجزائي اللبنانيد. سليماف عبد اؼبنعم كعوض ؿبمد،  1

ا د. ؿبمود  44ؼبرجع السابق، ص: ، ادكر البنوؾ في مكافحة غسيل األمواؿا د. جبلؿ كفاء ؿبمدين، 281، ص:1996بَتكت، 
 .76كبيش، اؼبرجع السابق، ص: 

ا د. سليماف عبد اؼبنعم، 65-59، اؼبرجع السابق، ص: مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةد. سليماف عبد اؼبنعم،  2
ا د. مصطفى طاىر، 1991معة غركنوبل، ، رسالة دكتوراه )بالفرنسية(، جافكرة حيازة األشياء أك األمواؿ ذات المصدر الُجرمي

 .201اؼبرجع السابق، ص: 
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 ىمة الجنائية كوصف لغسل األمواؿالمطلب األكؿ: المسا

يػيٍقصىد باؼبسانبة اعبنائية حالة تػىعىد د اعبينىاة الذين ارتكبوا نفس اعبريبة، فتكوف ىذه األخَتة شبرة      
ة ًعٌدة ًإرىادىات  .1لنشاط ًعدَّة أشخاص كىكىلًٍيدى

نػىٍفًسو أك دبساعدة أشخاص كتتيقق اؼبسانبة اعبنائية يف اعبريبة بقياـ اعباٍل بارتكاب اعبريبة بً      
، إذ ييسىاًىم كيله منهم يف القياـ ًبعىمىلو مىا، ىذه األعماؿ تنقسم إىل قسمُتا أكؽبا أعماؿ 2آخرين

ًفيها فىاًعبلن يف اعبريبة إذا انٍػفىرىدى هًبىا، أك فىاًعبلن مع  تدخل يف الفعل اؼبادم اؼبكوف للرريبة، كيكوف ميقًتى
 اهبا.غَته إذا سىاىىمى يف ارتك

أما النوع الثاٍل من األفعاؿا فبل تدخل يف الفعل اؼبكوف للرريبة، بل تكوف خىارًجة عنو كلكنها      
تتصل بو بطريق غَت مباشر كالتيريض على ارتكاهبا أك تىٍسًهيلها باؼبساعدة يف األعماؿ الػميرىهِّزة ؽبا، 

ًفيها شىرًيكان يف اعبريبة فىػػػييعد ميقًتى
3. 

ق الفقو على أحواؿ االشًتاؾ يف اعبريبة تسمية "اؼبسانبة التبعية" على اعتبار أنو ال كقد أطل     
يػيتىصىوَّر قانونان كجود شريك دكف فىاًعل، كمن مثىَّ ييسىمَّى "باؼبساىم التبعي يف اعبريبة"

4. 

تل شىرًيكان يف من قانوف العقوبات على أف: "ييع 42كتكريسان لذلك نىصَّ اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة      
اعبريبة من لػم يشًتؾ اشًتاكان ميبىاًشران، كلكنو ساعد بكل الطرؽ أك عىاكىفى الفاًعل أك الفاعلُت على 
ارتكاب األفعاؿ التيضَتية أك الػميسىهِّلىة أك الػمينػىفِّذىة ؽبا مع ًعلمو بذلك". كتىأًسٍيسان على ىذا النص 

عبريبة بالرغم من عدـ اشًتاكو فعليان كًبًصفىة مباشرة يف فهف الشريك يأخذ حكم الفاعل األصلي يف ا

                                                           
ا د. عزت ؿبمد 397، ص: 1977دار النهضة العربية، القاىرة،  شرح قانوف العقوبات )القسم العاـ(,د. ؿبمود قبيب حسٍت،  1

 .24ا د. إبراىيم حامد طنطاكم، اؼبرجع السابق، ص: 87العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 
ا د. أضبد 282، ص: 1962، دار اؼبعارؼ، الطبعة الرابعة، مصر، األحكاـ العامة في قانوف العقوباتمصطفى السعيد، د. السعيد  2

ا ؿبمد أمُت الركمي، 536، ص: 1996، مطبعة جامعة القاىرة، 06ط  الوسيط في قانوف العقوبات )القسم العاـ(,فتيي سركر، 
 .118اؼبرجع السابق، ص: ا د. خالد حامد مصطفى، 42اؼبرجع السابق، ص: 

 .282د. السعيد مصطفى السعيد، اؼبرجع السابق، ص:  3
 .119اؼبرجع السابق، ص:  د. خالد حامد مصطفى، 4
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ارتكاب اعبريبة، كلكنو قاـ بعمل أٌدل إىل تسهيل ارتكاهبا كمن يػيقىدِّـ مىٍسكنان أك مىٍلرىأن لئلجتماع 
 جملموعة من اجملرمُت.

عتلت الفاعل  من نفس القانوف قد حىدَّدىت ًصفىة الفاعل األصلي يف اعبريبة، فا 17ككانت اؼبادة      
كيل من ساىم ميسىانبة مباشرة يف تنفيذ اعبريبة أك حىرَّض على ارتكاب الفعل باؽببة أك الوعد أك 

 .1التهديد أك إساءة استعماؿ السلطة أك الوالية أك التيايل أك التدليس اإلجرامي

العقوبػات اعبزائػرم  قػانوفمكػرر  مػن  389كما ذبدر اإلشارة إليو ىو أف الفقػرة األخػَتة مػن اؼبػادة      
تضػػمنت تناقضػػان يف اؼبصػػطليات كاؼبفػػاىيم، كذلػػك نتيرػػة لعػػدـ التناسػػق بػػُت الػػنص العػػريب كالفرنسػػي، 

 389، كىل يقصد بو اؼبسانبة الواردة يف نص اؼبػادة كيتمثل ىذا التناقض يف مفهـو مصطلح "مشاركة"
 لعقوبات اعبزائرم ؟من قانوف ا 42مكرر، أـ تعٍت اإلشًتاؾ اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 

مكػػػػرر دبفهومهػػػػا السػػػػطيي، فنقػػػػوؿ ال كجػػػػود للشػػػػريك يف نشػػػػاط غسػػػػل  389فػػػػهذا أخػػػػذنا اؼبػػػػادة 
األمواؿ، فكل مػن تػدخل يف ارتكػاب اعبريبػة مػن قريػب أك بعيػد يعتػل فػاعبلن أصػليان، كىػو أمػر مسػتبعد 

 عمبلن بالقواعد العامة. 

دى االشػػػًتاؾ يف نشػػػاط غسػػػل األمػػػواؿ بػػػدليل عػػػدـ لػػػذلك نػػػرل يف تقػػػديرنا اػبػػػاص أف اؼبشػػػرع قىصىػػػ     
 389تىٍضًميًنو لعبارة "مع علمو بأِنا تشكل عائدات إجرامية" عكس الفقرات الثبلث األكىل من اؼبػادة 

 مكرر.

كيف ضوء اؼببلحظات السابقة، اذبَّىوى جىاًنب من الفقو     
إىل القوؿ بتوافر اؼبسؤكلية اعبنائية عن  2

القائمُت بعمليات غسل األمواؿ ًكٍفقان للقواعد العامة، كبالتايل اعتبار غسل األمواؿ  اإلشًتاؾ يف حىقِّ 
 من قبيل اؼبسانبة اعبنائية التبعية.

 كىبًناءن على ىذا النظر، سنقـو ًبًدراسة صور اؼبسانبة اعبنائية كميلرات األخذ هبا )الفرع األكؿ(، مث     

                                                           
 .318، ص: 07، ج ر ج ج، ع 1982فلاير  13اؼبؤرخ يف  04-82عدلت دبوجب القانوف رقم  ؽ ع جمن  41اؼبادة  1
اؼبرجع السابق، ص:  دكر البنوؾ في مكافحة غسيل األمواؿ,. جبلؿ كفاء ؿبمدين، ا د77د. ؿبمود كبيش، اؼبرجع السابق، ص:  2

مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفة ا د. سليماف عبد اؼبنعم، 246ا د. ؿبمد علي العرياف، اؼبرجع السابق، ص: 40
 .43اؼبرجع السابق، ص:  )ظاىرة غسيل األمواؿ(,
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اعبنائية التبعية عن استيعاب نشاط غسل األمواؿ )الفرع نقـو بعرض جوانب قيصيور كصف اؼبسانبة 
 الثاٍل(.

 الفرع األكؿ: صور المساىمة الجنائية كمبررات األخذ بها

سنتطرؽ يف ىذا الفرع لصور اؼبسانبة اعبنائية )البند األكؿ(، مث ألسباب االستعانة بوصف      
 اؼبسانبة اعبنائية التبعية )البند الثاٍل(.

 صور المساىمة الجنائية البند األكؿ:

لًًقيىاـ اؼبسانبة اعبنائية اؼبعاقب عليها قانونان ال بد من توافر كافة أركاِنا، بىٍدءان ًبويجيود فعل أصلي      
موصوؼ بوصف اعبريبة طبقان ألحد نصوص قانوف العقوبات، إذ ال يػيٍعتىد  باؼبسانبة اعبنائية يف فعل ال 

 .1 فػىقىدى ىذه الصفة كالعفو أك التقادـييشىكِّل جريبة أك كاف كذلك مث

كمن ناحية أخرل يلـز أف تػىتىرىسَّدى الػميسانبة يف ًفعل إهبايب، إذ ال تقـو اؼبسانبة جملرد االمتناع أك      
. كيبدك ذلك من باب أكىل يف 2التقاعس عن ازباذ كاجب ما إزاء كيفية استخداـ اغبساب اؼبصريف

تناع البنك على سبيل اؼبثاؿ عن القياـ بواجب التيرم عن مصدر ظل عدـ كجود نص خاص هبـر ام
األمواؿ اؼبودعة، كليس ذلك إال تطبيقان ؼببدأ مادية اعبريبة، حيث ال جريبة دكف سلوؾ مادم، 
كاؼبسانبة من دكف شك صورة خاصة من صور اعبرائم. كعبلكة على ذلك ينبغي ؽبذا الفعل اإلهبايب 

 .3ص عليها قانونان كالتيريض أك االتفاؽ أك اؼبساعدةأف يأخذ أحد الصور اؼبنصو 

                                                           
َد القضاء الفرنسي يى بعدـ ارتكاب اعبريبة األصلية اؼبنسوبة للمتهم، هبب أف وبكم بلاءة اؼبساىم كذلك، كيف حالة ما إذا قيضً  1 كقد َأكَّ

 ذلك في الحكم:

- Cass. Crim, 27 juin 1967, Bull. Crim. No. 190. 
2 Cass. Crim, 15 juillet 1948, D. 1948, 1, 100, 27 Décembre 1960, Bull. Crim. No. 624. 

 .403، ص: 299، ؽ 3، ؾبموعة القواعد القانونية، ج1934ديسمل  17نقض جنائي  كفي مصر:
 .41، اؼبرجع السابق، ص: مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةد. سليماف عبد اؼبنعم،  3
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، كىذا ما 1كمن جانب آخر يتوجب إلتقاء إرادة الفاعل األصلي مع غَته من اؼبسانبُت يف اعبريبة     
ييشكِّل جوىر الركن اؼبعنوم عبريبة اؼبسانبةا فهذا أىتىى اؼبساىم عمبلن ييسىهِّل ارتكاب اعبريبة دكف أف 

نية االشًتاؾ يف ذلك، فبل تػىقيوـي اؼبسانبة يف حقو كال هبوز عقابو تػىتىوافر لديو
2. 

بأف تعدد صور اؼبسانبة اعبنائية من شأنو أف يعطي لظاىرة غسل األمواؿ  3كيؤكد بعض الفقو     
ؾباالن ألف تكوف مكونان إلحدل ىذه الصور، خيصيوصان كأنو من اؼبمكن النظر للمصرؼ باعتباره 

ة األصلية اليت ترتبت عنها األمواؿ غَت اؼبشركعة يف حالة قػىبيولًًو ؽبا مع ًعلمو دبصدرىا شريكان يف اعبريب
 . 5كالقضاء 4غَت اؼبشركع، كىو الرأم الذم سانده جانب كبَت من الفقو

 البند الثاني: أسباب اإلستعانة بوصف المساىمة الجنائية 

 ػػػي األعماؿ الػميسىهلة أك الػمتممػػة الرتكابصورة الػمساعدة ف -حسب بعػض الفقػػو–إذا كانػت      

                                                           
د.  كقد أشار إلى ذلك أيضان:. 397، ص: 1988، دار النهضة العربية، القاىرة، دركس في علم العقابد. ؿبمود قبيب حسٍت،  1

 .86ا د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص: 87عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 
2 Cass. Crim, 06 Décembre 1989, Droit Pénal 1990, P. 117. 

 .818، ص: 154، ؽ 15، ؾبموعة أحكاـ ؿبكمة النقض، س 1964يونيو  14نقض جنائي  كفي مصر:
 مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن غسل األمواؿ غير النظيفة,ا د. سليماف عبد اؼبنعم، 247ؿبمد علي العرياف، اؼبرجع السابق، ص: د. 3

 .41اؼبرجع السابق، ص: 
 كقد أشار إلى ذلك أيضان:. 42د. سليماف عبد اؼبنعم، نفس اؼبرجع، ص:  4

- Michel CABRILLAC et Christian MOULY, droit pénal de la banque et de crédit, 
ed MASSON, Paris, 1982, P.153. 

أداف القضاء الفرنسي مدير أحد البنوؾ بوصفو مسانبان يف جريبة أصلية قاـ هبا أحد الزبائن، حيث قاـ باستبداؿ أكراؽ نقدية ذات فصة  5
ؽ النقدية فيما بعد إىل دكلة ؾباكرة، كقد اعتل ىذه طبسمائة فرنك بأكراؽ أخرل نقدية ذات فصة أقل، فبا مكن الزبوف من  ريب األكرا

 البنك مرتكبان عبريبة اؼبسانبة يف  ريب النقد لكونو رفض اإلفصاح عن شخصية ىذا الزبوف متذرعان بواجب احًتاـ السر اؼبهٍت، فبا يثبت
حد زبائنو يف حاؿ ما إذا كاف البنك قد ساعد بأف القضاء الفرنسي ال يبنع مساءلة البنك عن مسانبة جنائية يف جريبة أصلية منسوبة أل

 بهحدل الصور اؼبمكنة يف تنفيذ اعبريبة.
كإذ ترفض بعض احملاكم الفرنسية معاقبة البنك كشريك يف اعبريبة، فهمبا ذلك راجع لعدـ توافر أركاف كشركط ىذه اؼبسانبة يف بعض      

 انظر: اغباالت. 

- Cour d'Appel de Paris, 30 juin 1977, D. S. 1978, II, P. 325. 
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اعبريبة األصلية تأيت من بُت صور اؼبسانبة اعبنائية األخرل كأكثر ىذه الصور كيلويجان يف نشاط غسل 
تعد الصورة اليت يػيتىصور  2، فهف اؼبسانبة اعبنائية التبعية1األمواؿ من قبل األشخاص اؼبتورطُت فيو

 .3ع اعبريبة نظران لعدـ كجود حاجة إىل ذبريبها بنص خاصكقوعها يف كىافَّة أنوا 

كبالتايل، مىىت كىجىدىٍت اؼبسانبة اعبنائية ؾباالن ؽبا يف التطبيق، فهنو يػىتىوجَّبا من ناحية أكىل حىت      
يبكن تطبيقها يف ؾباؿ االستخداـ غَت اؼبشركع لليساب اؼبصريف كغسل األمواؿ، أف تكوف يف صورة 

كال تػىتػىوىقَّف عند حىدِّ االمتناع عن اتِّػػخاذ كىاًجب ما ًإزىاءى كيفية استخداـ اغبساب عمل إهبايب 
 .4اؼبصريف

يرل إمكانية قياـ اؼبسانبة اعبنائية التبعية بطريق  5كبالرغم من ذلك، فهف جانب من الفقو     
ب الرقابة كالتيرم، فهف ذلك االمتناع، فهذا تػىقىاعىسى البنك عن القياـ بااللتزامات اؼبفركضة عليو كواج

يػيٍفًضي إىل قياـ اعبريبة فيما عدا اغباالت االستثنائية اؼبنصوص عليها قانونان، كمىرىد  ذلك أف االمتناع  
كقاعدة عامة ال يصلح أف يكوف بىًديبلن للفعل اإلهبايب لقياـ اعبريبة، كلذلك ال هبوز أف يصدر 

القضاء حيكمان على شخص جملرد االمتناع
6. 

                                                           
اؼبرجع ، مسؤكلية المصف الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةا د. سليماف عبد اؼبنعم، 88د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص:  1

 .43السابق، ص: 
ـ بدكِنا، كىي ليست ؿبل دراستنا يف فبل تتوافر قانونان إال من خبلؿ نص تشريعي خاص هبا، أم أف اعبريبة ال تقو  المساىمة األصلية أما 2

 كللتمييز بين المساىمة الجنائية األصلية كالتبعية انظر:ىذا اؼبقاـ. 

 . 406اؼبرجع السابق، ص:  شرح قانوف العقوبات )القسم العاـ(,د. ؿبمود قبيب حسٍت،  -
 .247د. ؿبمد علي العرياف، اؼبرجع السابق، ص:  3
 .44، اؼبرجع السابق، ص: المصف الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةمسؤكلية د. سليماف عبد اؼبنعم،  4
ا د. أضبد فتيي سركر، 781، ص: 1997، اإلسكندرية، 03، منشأة اؼبعارؼ، ط النظرية العامة للقانوف الجنائيد. رمسيس هبناـ،  5

ا د. 463، ص: 1990العريب، القاىرة، ، دار الفكر قانوف العقوبات )القسم العاـ(ا د. مأموف سبلمة، 565اؼبرجع السابق، ص: 
 .344، ص: 1983دار النهضة العربية، القاىرة، شرح قانوف العقوبات )القسم العاـ(, ؿبمود مصطفى، 

، ص: 2003، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة، المساعدة كوسيلة للمساىمة التبعية في الجريمةد. ؿبمد رشاد أبو عزاـ،  6
 .289سعيد مصطفى السعيد، اؼبرجع السابق، ص: ا د. ال595
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ابًػػػػقان، أك على األقػػل ميػػػعىاًصران       كمن ناحػػػػية ثانيػػة، يػػتػػعُت أف يكػػػػوف السلػوؾ اإليػرابػي للميسىاًىم سى
 2، فهذا قاـ مرتكب جريبة غسل األمواؿ بأم صورة من صور السلوؾ اؼبادم1الرتكاب اعبريبة األصلية

، أما إذا كقع السلوؾ الحقان على 3ره شريكان باؼبساعدةؽبذه اعبريبة فهف ىذا السلوؾ يػيٍفًضي العتبا
ارتكاب اعبريبة فهف ىذه األخَتة ال تقـو قانونانا أم ال يػيعىاقىب دبقتضى كصف اؼبسانبة على كل 

 سلوؾ الحق على ارتكاب اعبريبة.

مية، كالتقاء إرادة كمن ناحية ثالثة، ييٍستىلزىـ توافر رابطة السببية فيما بُت السلوؾ كالنتيرة اإلجرا     
الفاعل األصلي مع غَته من اؼبسانبُت يف اعبريبة، فبل تػىقيـو اؼبسانبة يف حق اؼبساىم كال يبكن ًعقىابيو 

 .4إذا مل تػىتىوافىر لديو نية االشًتاؾ فيما أىتىاه

ية كعىبلىكىة على ما سبق، فهف جريبة غسل األمواؿ ال تقع عن طريق العمد فقط، بل ىيناؾ إمكان     
، فاؼبوظف الذم يػيٍهًمل إببلغ السلطات اؼبختصة بالعمليات 5ألف تقع عن طريق اإلنباؿ أك اػبطأ

اؼبشبوىة خاصة عندما يزيد مبلل اإليداع عن اؼببلل احملدد قانونان فهنو يعتل مرتكبان عبريبة غسل األمواؿ 
 كإف كاف ذلك بطريق اػبطأ.

                                                           
 االشتراؾ بطريق االتفاؽ أك التحريامتصوران أف يكوف سابقان على كقوع اعبريبة أك معاصران ؽبا، فهف  االشتراؾ بطريق المساعدةإذا كاف  1

 انظر في ذلك:ال يتصور إال إذا كانا سابقُت على كقوع اعبريبة. 

 .158، اؼبرجع السابق، ص: لية المصف الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةمسؤك د. سليماف عبد اؼبنعم،  -
 .ؽ ع جمكرر من  389اؼبادة  2
 .248د. ؿبمد علي العرياف، اؼبرجع السابق، ص:  3
 .248د. ؿبمد علي العرياف، نفس اؼبرجع، ص: 4 
انظر في دية، فبل يبكن تصور كقوعها عن طريق اػبطأ، يذىب البعض إىل القوؿ بأف جريبة غسل األمواؿ ال يبكن أف تكوف إال جريبة عم 5

. كبالرغم من ذلك، إال 116، اؼبرجع السابق، ص: جريمة غسيل األمواؿ في نطاؽ التعاكف الدكليد. ىدل حامد قشقوش،  ذلك:
ؿبكمة النقض الفرنسية يف  أف غالبية الفقو كالقضاء يرل إمكانية كقوع جريبة غسل األمواؿ بهنباؿ أك عن طريق اػبطأ، كىو ما قضت بو

المسؤكلية د. عبد الرؤكؼ مهدم،  :كعلى مستول الفقو انظر، Cass. Crim, 07 décembre 1995 précité حكمها:
 .299، ص: 1976، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، الجنائية عن الجرائم اإلقتصادية

 

 



 الباب األول: اإلطار المفاهيمي لجريمة غسل األموال

 

 

83 

تصور االشًتاؾ يف اعبرائم العمدية كغَت العمدية، إال كبالرغم من كيجيود خبلؼ فقهي خبصوص      
أنَّنا نيسىاًير الرأم القائل بأف اؼبسانبة اعبنائية التبعية تكوف دائمان يف الفعل غَت اؼبشركع اؼبرتكب من 
الفاعل، كليست يف الركن اؼبعنوم اؼبتوافر لديو، كلذلك ال يوجد ما يىػييوؿي دكف تصور اؼبسانبة غَت 

يف جريبة عمدية، كإف كانت يف معظم حاالت اؼبسانبة غَت العمدية يف جريبة عمدية تػىٍنتىًفي العمدية 
اعبريبة بالنسبة للشريك النتفاء رابطة السببية، إذ أف السلوؾ العمدم البلًَّحق ييشىكِّل يف حىدِّ ذاتو 

 .1رابطة سببية جديدة كافية لوحدىا إلحداث النتيرة غَت اؼبشركعة

لة ما تقدـ ىو أف كصف اؼبسانبة اعبنائية التبعية يػيعىد  كىحًبىق كصف ميػمىيَّز كميبلئًم إىل حد  كؿبيىصِّ      
كبَت لغسل األمواؿ، كمع ذلك فهف ىذه احملاكلة الًفقهية مل تىٍسلم من أكجو االنتقادات اؼبوجهة ؽبا، 

 كاليت أثبتت قيصيور ىذا الوصف عن تكييف نشاط غسل األمواؿ.

 ني: قصور كصف المساىمة الجنائية على تجريم غسل األمواؿالفرع الثا

أف ىناؾ أكجو قصور موضوعية  2على ًخبلىًؼ ما تقدـ، يرل اعبانب األكل من الفقو اؼبقارف     
كإجرائية يف ذبرَل نشاط غسل األمواؿ باعتباره أحد صور اؼبسانبة اعبنائية التبعيةا ألف ىذا النشاط 

اتًيىًتًو ا ػباصة سواء فيما يتعلق باعبريبة األصلية مصدر األمواؿ غَت اؼبشركعة، أك صور النشاط يتميز ًبذى
اإلجرامي، كلذلك سنقـو بعرض أكجو القصور اؼبوضوعية )البند األكؿ(، مث أكجو القصور اإلجرائية 

 )البند الثاٍل(، كذلك على النيو التايل:

 البند األكؿ: أكجو القصور الموضوعية 

  ؾبيٍمىًلها أكجو القصور اؼبرتبطة بالبنياف القانوٍل عبريبة غسػػػػػػػػل األمواؿ، بىٍدءان بًػمىا يتػػػػػػػعلقكتشمل يف     
                                                           

ياطات الواجبة عليو، فتستخدمها فبرضة يف قتل مريض عمدان، فهنا ال فالطبيب الذم يًتؾ مادة سامة دكف أف يتخذ ما يلـز من االحت 1
يسأؿ الطبيب عن االشًتاؾ يف القتل العمد، ذلك أف التدخل البلحق للممرضة يشكل سببان جديدان كمستقبلن عن سلوؾ الطبيب، ككافيان 

 .484د. مأموف سبلمة، اؼبرجع السابق، ص:  كحده إلحداث النتيرة.
ؾبلة ظاىرة غسيل األمواؿ غير النظيفة )صعوبات التكييف كإشكاالت المالحقة القضائية عبر الوطنية(, بد اؼبنعم، د. سليماف ع 2

ا د. ؿبمد علي العرياف، اؼبرجع السابق، 88، ص: 1998الدراسات القانونية، كلية اغبقوؽ، جامعة بَتكت، اجمللد األكؿ، العدد األكؿ، 
 .120رجع السابق، ص: ا د. خالد حامد مصطفى، اؼب251ص: 
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 بالشرط اؼبفًتض )أكالن(، مث ما يتعلق بالركن اؼبادم )ثانيان(، فالركن اؼبعنوم )ثالثان(.

 أكالن: أكجو القصور المرتبطة بالشرط المفترض

أفعاؿ االشًتاؾ يف اعبريبة إال بأفعاؿ تكوف سابقة على ارتكاب اعبريبة أك معاصرة ال تػىتىيىقَّقي      
، خببلؼ جريبة غسل األمواؿ اليت تتطلب كقوع نشاط إجرامي أصلي تًتتب عنو عوائد غَت 1ؽبا

 مشركعة تكوف ؿببلن ؽبذه اعبريبة بعد ذلك.

ة بعد اكتماؿ ركنها اؼبادم كفقان للنموذج كمعٌت ذلك، أف اؼبساعدة البلحقة لًتىمىاـ تنفيذ اعبريب     
القانوٍل احملدد ؽبا سواء كانت تامة أـ شيريكعان ال تعتل اشًتاكان، كإف كاف من اعبىائًًز اعتبارىا جريبة 

ميستقلة
، كمن الواضح أف الشخص الذم يرتكب فعبلن من أفعاؿ غسل األمواؿ إمبا يقـو بذلك 2

صَّلى منها على اؼباؿ ؿبل الغسل، كمن مثىَّ ال يىٍصديؽ على نشاطو كصف عىًقب كيقيوع اعبريبة اليت تىػيى 
 . 3اؼبسانبة اعبنائية التبعية دبفهومها القانوٍل

أىًضٍف إىل ذلك أف جريبة غسل األمواؿ ال تىًقفي عند سلوؾ اؼبصرؼ يف إخفاء األمواؿ غَت      
حصل عليها جىرَّاء ارتكابو عبريبة ميعىاقبان عليها  اؼبشركعة، فقد تقع اعبريبة باستثمار اعباٍل أموالو اليت

قانونان، كأف يىٍشًتم عقارات أك أٍسهيم أك مواد شبينة، كبالتايل ال يوجد أم دكر للبنك ألف اعبريبة 
، كما أف اعبريبة ال تػيعىد  قاًصرة على النشاط اإلجرامي الذم يقع من 4ربققت بالسلوؾ اؼبنفرد للراٍل

كن أف تتيقق بواسطة شركات اػبدمات اؼبالية أك الليد أك شركات التأمُت كمكاتب البنك، كإمبا يب
 .5الصرؼ كغَتىا

                                                           
 .1254، ص: 198، رقم: 45، أحكاـ النقض، س 1994-12-29نقض  1
 .26د. إبراىيم حامد طنطاكم، اؼبرجع السابق، ص:  2
، دار النهضة العربية، القاىرة، المواجهة الجنائية لظاىرة غسيل األمواؿ في القانوف الجنائي الوطني كالدكليد. إبراىيم عيد نايل،  3

 .47ص: ، 1999
 .121د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  4
، ص: 2007، دار النهضة العربية، القاىرة، ضوابط مكافحة غسل األمواؿ في سوؽ األكراؽ الماليةد. عصاـ حنفي ؿبمود موسى،  5

-126، ص: 2009ية، ، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، اإلسكندر مكافحة غسيل األمواؿ في الدكؿ العربيةا عمرك عيسى الفقى، 33
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 ثانيان: أكجو القصور المرتبطة بالركن المادم للجريمة

يػىتىألَّف الركن اؼبادم لبلشًتاؾ من النشاط اإلجرامي كالنتيرة كعبلقة السببية، كلػمػػػٌا كاف نشاط      
يف كقوع اعبريبة مصدر األمواؿ غَت اؼبشركعة مث إيداعها أك ربويلها أك القياـ بأم  اؼبصرؼ ىو السبب

عملية أخرل، فعلى ذلك ال يبكن اعتبار نشاط اؼبصرؼ ىو السبب يف كقوع اعبريبة مصدر األمواؿ 
 ، حيث أف السَّبىب ال يبكن أف يكوف الًحقان على النتيرة، كذلك بدكره يؤدم إىل قطع1غَت اؼبشركعة

عبلقة السببية بُت السلوؾ كالنتيرة ألف اؼبسانبة اعبنائية التبعية تتطلب قياـ اعباٍل بأفعاؿ، كإف كانت 
 . 2ال تدخل يف تكوين النشاط األصلي إال أنو ينبغي أف تىػػٌتًصل بو مباشرة

سببان  -سواء كاف شخصان طبيعيان أك معنويان -كعلى ذلك ال يبكن اعتبار نشاط غىاًسل األمواؿ      
ميٍنًشأن للرريبة األصلية اليت نػىتىرىٍت عنها األمواؿ غَت اؼبشركعة، فبا يعٍت انقطاع رابطة السببية بُت 

 .3نشاط غسل األمواؿ كبُت كقوع اعبريبة األصلية، كبالتايل ال ؾباؿ للقوؿ بوجود مسانبة جنائية تبعية

 ثالثان: أكجو القصور المرتبطة بالركن المعنوم

على أف االشًتاؾ ال يقع إال إذا توافر القصد اعبنائي لدل الشريك الذم  4لفقو اؼبقارفأصبع ا     
ـى مساعدة يف ارتكاهبا أك حىرَّض على ارتكاهبا.   يػىٍتبىع نشاطو الفاعل األصلي، كتتيقق اعبريبة إذا قىدَّ

قصد االشًتاؾ على أف  5من قانوف العقوبات 44، ك43، 42كيف اعبزائر نص اؼبشرع يف اؼبواد      
هبب أف يكوف يف جريبة معينة أك فعل معُت، فهذا مل يثبت االشًتاؾ يف جريبة معينة فبل يبكن اعتبار 

 اعبريبة اليت ارتكبها الفاعل ميباشىرىة لبلشًتىاؾ. 
                                                                                                                                                                                     

، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، مكافحة جريمة غسل األمواؿ على المستويين المصرم كالعالميا ؿبمد علي سكيكر، 127
 .69، ص: 2007

، 1976، الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع، اعبزائر، 02ط  شرح قانوف العقوبات الجزائرم )األحكاـ العامة للجريمة(,رضا فرج مينا،  1
 .296ص: 

 .91د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  2
 .26د. إبراىيم حامد طنطاكم، اؼبرجع السابق، ص:  3
 .412، ص: 1986، دار اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكندرية، 01ط  قانوف العقوبات )القسم العاـ(,د. ؿبمد زكي أبو عامر،  4
 .ؽ ع ـمن  42ك، 41، 40تقابلها اؼبواد  5
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كتىطًبيقان لذلك، يػيعىد  نشاط اؼبصرؼ الحقان على ارتكاب اعبريػػمة، كمن مث ال يػمكن استخبلص      
ر القصد اعبنائي يف ارتكاب اعبريبة مصدر األمواؿ غَت اؼبشركعة، حيث ال يػيتىصور االشًتاؾ فيها تواف

من دكف أف يػىٍنصىبَّ قىٍصدي الشريػػػػػػػك على ميساعدة ميرتكبها، لذلك ينبغي أف يػيعىاًصر القصد اعبنائي 
 .1اؼبكوف للرريبة"أفعاؿ االشًتاؾ تطبيقان للقاعدة العامة "معاصرة القصد اعبنائي للفعل 

كبناءن على ما تقدـ، تيصًبح فكرة اؼبسانبة اعبنائية التبعية غَت قادرة على استيعاب صبيع أفعاؿ      
غسل األمواؿ، فضبلن عن كوِنا ال تتفق مع القصد اعبنائي يف جريبة غسل األمواؿ الذم يشًتط توافر 

 القصد كقت ارتكاب اعبريبة.

 اإلجرائية البند الثاني: أكجو القصور

تىػػتىعلق أكجو القصور اإلجرائية باألخص يف تدكيل نشاط غسل األمواؿ )أكالن(، كيف أسباب      
 اإلباحة )ثانيان(، كأخَتان يف أسباب انقضاء الدعول اعبنائية )ثالثان(، كتفصيل ذلك على النيو التايل:

 أكالن: تدكيل نشاط غسل األمواؿ

اؿ من قبيل اؼبسانبة اعبنائية التبعية يػيعىد  عائقان أماـ مبلحقتو جنائيان إف اعتبار نشاط غسل األمو      
يف حالة تىدًكيل ىذا النشاط، فقد ترتكب اعبريبة مصدر األمواؿ غَت اؼبشركعة يف إقليم دكلة كيقع 

 . كإذا ما نظرنا إىل غاسل األمواؿ بوصفو ميسىانًبان تػىبىعيان حاؿ2نشاط غسل األمواؿ يف دكلة أخرل
توزيع النشاط اإلجرامي عل ًعدَّة دكؿ، فهف ذلك من شأنو أف يؤدم إىل خلق صعوبات إجرائية ربوؿ 

 دكف تعقبو كمتابعتو.

كمرد ذلك أف الدكلة اليت تىػمَّ فيها نشاط غسل األمواؿ قد ال يبنع قانوِنا االختصاص بًنىظىر      
رد فعل من أفعاؿ اؼبسانبة التبعية، كيف نفس الوقت فهف الدكلة اليت كقعت على  اعبريبة لكوِنا ؾبي

                                                           
اؼبرجع  المواجهة الجنائية لجريمة غسيل األمواؿ,ا د. إبراىيم عيد نايل، 310د. السعيد مصطفى السعيد، اؼبرجع السابق، ص:  1

 .250ا د. ؿبمد علي العرياف، اؼبرجع السابق، ص: 48السابق، ص: 
اؿ غير النظيفة )صعوبات التكييف ظاىرة غسيل األمو ا د. سليماف عبد اؼبنعم، 92د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  2

 .51اؼبرجع السابق، ص:  كإشكاليات المالحقة القضائية عبر الوطنية(,
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إقليمها اعبريبة األكلية ال زبتص ؿباكمها بنظر جريبة غسل األمواؿ لكوِنا كاقعة خارج حدكد 
 .1إقليمها

كيتضح فبا سبق بأف اؼبسانبة اعبنائية التبعية هبذا الوصف ترتبط باعبريبة األصلية من حيث      
دكلة األكىل اليت كقعت على إقليمها اعبريبة األصلية تكوف غَت االختصاص، كيف ذات الوقت فهف ال

ـبتصة كفقان لقانوِنا بنظر جريبة غسل األمواؿ اؼبتيصلة منها لوقوعها خارج حدكد إقليمها، فبا يؤدم 
 إىل إفبلت اعباٍل من العقاب عن جريبة غسل األمواؿ يف ىذه اغبالة.

 2ثانيان: أسباب اإلباحة

غسل األمواؿ بأنو مسانبة جنائية تبعية يؤدم إىل عدـ إمكانية اؼببلحقة جنائيان إف كصف نشاط      
يف حالة توافر سبب من أسباب اإلباحة، أك يف حالة ما إذا كانت الدعول اعبنائية يف اعبريبة األصلية 

 .3قد تقادمت، كيف حالة العفو الشامل

، كما 4ن صفتها اإلجراميةا نظران النتفاء ًعلَّة التررَلكمن اؼبعلـو أف أسباب اإلباحة ذبيىرِّد الواقعة م     
، 1أِنا ذات طبيعة موضوعية تنفي عن العمل صفتو غَت اؼبشركعة بالنسبة لكل من ساىم يف ارتكابو

 كمن مث فهف إفبلت مرتكب اعبريبة األكلية من العقاب النتفاء الصفة غَت اؼبشركعة عن ًفٍعػػػًلًو 
                                                           

 .14، اؼبرجع السابق، ص: مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةد. سليماف عبد اؼبنعم،  1
 ، كاليت تنص على أنو: "ال جريبة:39يف اؼبادة  "األفعاؿ المبررة"على أسباب اإلباحة ربت عنواف  ؽ ع جنص  2

 إذا كاف الفعل قد أمر أك أذف بو القانوف، -

إذا كاف الفعل قد دفعت إليو الضركرة اغبالة للدفاع اؼبشركع عن النفس أك عن الغَت أك عن ماؿ فبلوؾ للشخص أك للغَت بشرط أف  -
 يكوف الدفاع متناسبان مع جسامة اإلعتداء".

 .27، اؼبرجع السابق، ص: د. إبراىيم حامد طنطاكم 3
ا د. عبد الرؤكؼ 397دار اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكندرية، )د س(، ص:  قانوف العقوبات )القسم العاـ(,د. عوض ؿبمد عوض،  4

ا د. مأموف سبلمة، اؼبرجع 864، اؼبرجع السابق، ص: المسؤكلية الجنائية عن الجرائم اإلقتصادية في القانوف المقارفمهدم، 
 كما بعدىا. 391ق، ص: الساب

1 Levasseur G. STEFANI et Bernard BOULOC, droit pénal général, Dalloz, 17 éd. 
2000, No. 375,  P. 310. 
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 اؼبسؤكلية اعبنائية لًػميرتىًكب جريبة غسل األمواؿ الذم اقػٍتػىرىؼى النشاط التبعي.يؤدم بدكره إىل انتفاء 

كىميؤىٌدل ذلك أف كصف نشاط غسل األمواؿ بأنو صورة من صور اؼبسانبة اعبنائية التبعية من      
كان يف شأنو أف ييؤدم إىل ًإفبلت اعباٍل يف نشاط غسل األمواؿ من اؼبسؤكلية اعبنائية ًبوىٍصًفًو شري

اعبريبة األصلية اليت نػىتىرىت عنها األمواؿ اؼبغسولة إذا ما توافر سىبىبان من أسباب اإلباحة، كمن مث 
تسقط الدعول اعبنائية بالنسبة للشركاء كالفاعلُت األصليُت على حىدو سواء

1. 

 ثالثان: انقضاء الدعول الجنائية

ة أصلية تىرتٌبت عنها عوائد غَت مشركعة، فهف دبا أف جريبة غسل األمواؿ ىي جريبة تبعية عبريب     
انقضاء الدعول اعبنائية بالعفو الشامل من شأنو أف يؤدم إىل إفبلت مرتكب جريبة غسل األمواؿ 

، كالًعلَّةي يف ذلك أف نشاط غسل األمواؿ يتطلب كقوع نشاط إجرامي 2من العقاب بوصفو شريكان 
ؼبشركعة، كىو ما ييعرؼ بالشرط اؼبفًتض يف جريبة غسل أصلي يتيصل منو اعباٍل على األمواؿ غَت ا

، كما ذلك إال تطبيقان للقواعد العامة يف اؼبسانبة اعبنائية كاليت تقضي باإلمتناع عن معاقبة 3األمواؿ
الشريك إذا امتيًنع عن معاقبة الفاعل األصلي بسبب عفو صادر ؼبصليتو مىت كاف العفو ذا طبيعة 

 .1موضوعية

ػػػرىد  ىذا الوضع ىو أف العػػػػفو الشامل ييزًيل الصفة اعبنائػػػػػية عن الفعل اإلجرامي بأثػػػػر رجػػػػػعي كمىػػػ     
فػػػػػػػػييصبح كما لو كاف ميػػػبىاحان من كىقًت كقػػوعو فبل تػىتػىرىتَّب عليو أيَّػػػة مسؤكلية جنائية، فالواقعة اإلجرامية 

                                                           
ا د. عزت ؿبمد 589، اؼبرجع السابق، ص: المسؤكلية الجنائية عن الجرائم اإلقتصادية في القانوف المقارف د. عبد الرؤكؼ مهدم، 1

، اؼبرجع السابق، ص: مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةا د. سليماف عبد اؼبنعم، 92السابق، ص: العمرم، اؼبرجع 
 .28-27 ا د. إبراىيم حامد طنطاكم، اؼبرجع السابق، ص:51

 .92د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  2
من  الفصل الثالثمن  المبحث األكؿمن  المطلب األكؿانظر  ؿالشرط المفترض لجريمة غسل األمواؼبزيد من التفصيل خبصوص  3

 .البابىذا 
1 Cass. Crim, 25 oct. 1962, D. 1963, P. 221, note P. BOUZAT, J. C. P 1963. II, No. 

12985. 
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، كبالتايل ال يبكن 1قد زالت صفتها اإلجرامية فأصبيت نشاطان مشركعان اليت سبت فيها اؼبسانبة التبعية 
 .2تقرير اؼبسؤكلية اعبنائية عن اؼبسانبة يف ارتكاب نشاط مشركع

كربقيقان للًيٍكمىة السابقة، قػىٌرر اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة السادسة من قانوف اإلجراءات اعبزائية     
3 

الشامل، غَت أنو يف حالة ما إذا طىرىأت إجراءات كىشىفىت أف اغبيٍكم  انقضاء الدعول العمومية بالعفو
الذم قىضىى بانقضاء الدعول العمومية نتيرة للعفو الشامل مىبػنػًػػػػي على تزكير أك استعماؿ مزكر فهنو 
هبىيوز إعادة السَت فيها مرة أخرل، كأف يكوف اؼبستفيد من العفو الشامل ال تتوافر فيو شركط 

 فادة من ىذا العفو. اإلست

كباإلضافة إىل ذلك فهف انقضاء الدعول اعبنائية بالتقادـ يًتتب عليو زكاؿ الصفة اإلجرامية عن      
، فتأثَت التقادـ كتأثَت العفو الشامل، كبالتايل تنتفي مسؤكلية ميرتكب جريبة غسل 4الفعل كذلك

ة التبعية، كذلك باعتباره ميسىانًبان استمد صفتو األمواؿ إذا ما اعتلنا نشاطو من قبيل اؼبسانبة اعبنائي
رَّدى من الصفة اإلجرامية فهف اؼبساىم يف  اإلجرامية من إجراـ الفاعل األصلي، كماداـ أف ىذا األخَت ذبى

 ذلك تػىزيكؿي عنو ىذه الصفة من بىاب أىٍكىل.

، 1قانوف اإلجراءات اعبزائيةكقد طىبَّقى اؼبشرع اعبزائرم نفس األحكاـ ًعندى تنظيمو للمسألة يف      
حيث قػىرَّر تقادـ الدعول العمومية دبركر عشر سنوات يف مواد اعبنايات كثبلث سنوات يف مواد اعبنح 

 تىٍسرًم من يـو اقًتاؼ اعبريبة إذا مل يىٍسًر يف تلك اؼبدة أم إجراء من إجراءات اؼبتابعة أك التيقيق. 

                                                           
 .203ص:  ،1982دار النهضة العربية، القاىرة، ، شرح قانوف اإلجراءات الجنائيةد. ؿبمود قبيب حسٍت،  1
 .28إبراىيم حامد طنطاكم، اؼبرجع السابق، ص: د.  2
 اؼبعدؿ كاؼبتمم. قانوف اإلجراءات الجزائية، كاؼبتضمن 1966يونيو  08اؼبؤرخ يف  155-66األمر رقم  3
المسؤكلية الجنائية عن الجرائم اإلقتصادية في القانوف ا د. عبد الرؤكؼ مهدم، 125د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  4

، اؼبرجع السابق، مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةا د. سليماف عبد اؼبنعم، 864، اؼبرجع السابق، ص: مقارفال
 .51ص: 

 .155-66من األمر رقم  08ك 07اؼبادة  1
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ػػنىا ننتقده، إذ ذبدر اإلشارة إىل أنو كحسب القواعد العامة فهف عدـ كمع تقديرنا ؽبذا االذباه إال أنَّ      
ميعاقبة الفاعل األصلي ال يًتتب عليو بالضركرة عدـ معاقبة الشريك كإفبلتو من العقاب، حبيث توجد 
الكثَت من اغباالت اليت ال يػيعىاقىب فيها الفاعل األصلي، كمع ذلك تبقى مسؤكلية الشريك قائمة 

عليو العقوبة اؼبقررة للرريبة، إذ أف موانع العقاب بالنسبة ؼبرتكب اعبريبة ال ربوؿ دكف معاقبة كتػيوىٌقع 
 . 1الشريك

كأماـ عرز كصف اؼبسانبة اعبنائية التبعية كقصوره يف جوانبو اؼبوضوعية كاإلجرائية عن استيعاب      
يل يكوف دبثابة معيار خصوصية نشاط غسل األمواؿ، فهف ذلك يستلـز ضركرة البيث عن كصف بد

 يتم إسقاطو على جرائم غسل األمواؿ.

 المطلب الثاني: جريمة اإلخفاء كوصف لغسل األمواؿ
إذا كاف تكييف غسل األمواؿ باعتباره من قبيل اؼبسانبة اعبنائية التبعية مل يصمد أماـ خصوصية      

ليكوف أساسان قانونيان ؼبساءلة جنائية  كتػىعىق د نشاط غسل األمواؿ، فهف تىكييفان آخر ؽبذا النشاط قدـ
تملة، أال كىو اعتبار نشاط غسل األمواؿ من قبيل إخفاء أشياء ميتيصلة من جناية أك جنية، ال  ؿبي

 سيما يف ظل التطور الذم لىػًيقى جريبة اإلخفاء.

فػىعىاقىبى كل  من قانوف العقوبات، 387كلقد نىصَّ اؼبشرع اعبزائرم على جريبة اإلخفاء يف اؼبادة      
من أخفى عمدان أشياء ـبتلسة أك مبددة أك متيصلة من جناية أك جنية يف ؾبموعها أك يف جزء منها 

دينار  20.000إىل  500باغببس من سنة على األقل إىل طبس سنوات على األكثر، كبغرامة من 
األشياء الػمػيٍخفىاة.  دينار جزائرم حىت تصل إىل ضعف قيمة 20.000جزائرم. كهبوز أف ذباكز الغرامة 

. 231-06مكرر من القانوف رقم  467مع مراعاة رفع قيمة الغرامات يف مادة اعبنح دبوجب اؼبادة 
 دج، حىت تصل إلػػػى 100.000، كيػروز أف تػراكز الغرامة 100.000إلػى  20.001لتصبح الغرامة من 

                                                           
1 Cass. Crim, 21 mai 1990, Bull. Crim, No. 203, Rev, Sci. Crim, 1993, Obs. Levasseur. 

 467. كالذم تنص اؼبادة 29، ص: 84، ج ر ج ج، ع 2006ديسمل  20اؼبعدؿ لقانوف العقوبات، اؼبؤرخ يف  23-06قم القانوف ر  1
 مكرر منو على أف: " ترفع قيمة الغرامات اؼبقررة يف مادة اعبنح كما يأيت:

 دج، 20.000دج، إذا كاف ىذا اغبد أقل من  20.001يرفع اغبد األدٌل للغرامات إىل  -
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كىمى على اعباٍل باغبًٍرمىاف من حق أك ضعف قيمة األشياء الػمػيٍخفىاة. كهبوز عبلكة على ذلك أف وبي 
من ىذا القانوف ؼبدة سنة على األقل كطبس سنوات على  14أكثر من اغبقوؽ الواردة يف اؼبادة 

األكثر. ككل ذلك مع عدـ اإلخبلؿ بأية عقوبات أشد إذا اقتضى األمر يف حالة االشًتاؾ يف اعبناية 
 . 44ك 43ك 42طبقان للمواد 

أف اؼبشرع اعبزائرم لػػم يػيػػػيىدِّد نوعية الفعل اإلجرامي كالذم يبكن إخفاء متيصبلتو، كالػميبلحظ      
دبا ييفيد إمكانية اعتبار اؼبصرؼ مرتكبان عبريبة حيازة أمواؿ متيصلة من جناية أك جنية مىت ثػىبىتى 

 .1ًعلمو باؼبصدر غَت اؼبشركع ؽبذه األمواؿ

ف جريبة اإلخفاء تتطلب لقيامها عناصر أساسية تتمثل يف فعل كمن اؼبستقر عليو فقهان كقضاءن أ     
اإلخفاء كالذم يتيقق بًتىسىل م الشيء اؼبسركؽ كديخيولو يف حيازة اؼبتهم، ككوف ىذا الشيء ميتىيصبلن 

 .2من جريبة سرقة أك من جناية أك جنية مع علمو بذلك

كالذم يتيقق من خبلؿ ًعلم اعباٍل يىًقينان أف كما ييشًتط لقياـ ىذه اعبريبة توافر الركن اؼبعنوم،       
اؼباؿ ميتيصل عليو من جريبة سرقة، كما ينبغي أف تقع ىذه اعبريبة عقب كقوع جريبة السرقة

، حيث 1
 .2قضت ؿبكمة النقض اؼبصرية أف كجود اؼبسركؽ يف حيازة السارؽ يػيعىد  أثران من آثار جريبة السرقة

                                                                                                                                                                                     

 دج، 100.000دج، إذا كاف ىذا اغبد أقل من  100.000د األقصى للغرامات إىل يرفع اغب -
دج، ما عدا اغباالت اليت ينص القانوف  100.000يضاعف اغبد األقصى لغرامات اعبنح األخرل إذا كاف ىذا اغبد يساكم أك يفوؽ  -

 فيها على حدكد أخرل".
، دار ىومة، اعبزائر، 06ط  جرائم ضد األشخاص كالجرائم ضد األمواؿ(,)ال الوجيز في القانوف الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  1

 .386، ص: 2007
شرح قانوف ا د. ؿبمود مصطفى، 383، ص: 1991، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، قانوف العقوبات الخاصد. حسن اؼبرصفاكم،  2

 كعلى مستول القضاء:. 388اؼبرجع السابق، ص:  العقوبات )القسم العاـ(,
 .53، ؽ 1998، 49، ؾبموعة اؼبكتب الفٍت، س 1998مارس  10ؽ، ج،  67لسنة  29653الطعن رقم  القضاء المصرم:في  -
، ؾبموعة قرارات غ ج، 1980ديسمل  30ا جنائي 316، ؾبموعة األحكاـ، ص: 1968أبريل  02جنائي  كفي القضاء الجزائرم: -

 .193، ص: 1992/4القضائية ، اجمللة 1989أبريل  14، قرار 56361، غ ج ـ ملف 15ص: 
 .388اؼبرجع السابق، ص: شرح قانوف العقوبات )القسم العاـ(,د. ؿبمود مصطفى،  1
 ؽ. 54، لسنة 5257، الطعن رقم 1986-02-19نقض جلسة  2
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كبػػػػَت حػػوؿ إمكانػػية إخضاع غسل األمواؿ لوصف جريػمة إخػػػفاء األشياء كلقد ثػػػار جىدىؿه فقهي       
إىل جواز استيعاب جريبة اإلخفاء ذلك  1اؼبسركقة أك اؼبتيصلة من جناية أك جنية، فذىب رأم

 اؼبصدر غَت اؼبشركع لنشاط غسل األمواؿ. 

اإلخفاء عن استيعاب كافة إىل القوؿ ًبقيصيور كصف  2كعلى خبلؼ ذلك ذىب اإلذباه اؼبقابل   
 صور التررَل خصوصان يف ؾباؿ غسل األمواؿ.

كيف ظل ىذا التضارب الفقهي سنتناكؿ ميلرات األخذ بوصف اإلخفاء )الفرع األكؿ(، مث      
نتعرض ألكجو القصور يف كصف اإلخفاء عن استيعاب خصوصية نشاط غسل األمواؿ )الفرع 

 الثاٍل(.

 خذ بوصف اإلخفاءالفرع األكؿ: مبررات األ

يىػػتًَّضح من خبلؿ استقراء أحكاـ جريبة إخفاء أشياء ذات مصدر إجرامي كاؼبنصوص عليها يف      
من قانوف العقوبات اعبزائرم السالفة الذكر، بأِنا جريبة تبعية تفًتض كقوع جريبة سىاًبقىة،  387اؼبادة 

اؼببدأ إىل كجود تشابو بُت ىذه اعبريبة  كىو ما ييفضي كلو من الناحية النظرية على األقل من حيث
 كجريبة غسل األمواؿ باعتبارىا من طائفة اعبرائم التبعية.

كبالرغم من ىذا التشابو، فهف ذلك مل يكن اؼبلر الوحيد الذم بًػميقتىضىاه مت إٍسقىاط كصف      
عل اإلخفاء )البند اإلخفاء على نشاط غسل األمواؿ، بل ىناؾ ملرات أخرل منها ما يتعلق بتطور ف

األكؿ(، كبعضها يتعلق بتطور نطاؽ ؿبل اإلخفاء )البند الثاٍل(، كمنها ما يتعلق بتطور نطاؽ اعبريبة 
 األصلية )البند الثالث(، كأخَتان ما يتعلق بتطور الركن اؼبعنوم لئلخفاء )البند الرابع(. 

 

                                                           
 .117 ص: ، اؼبرجع السابق،التعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكليةد. ؿبمد علي سويلم،  1
التعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو ا د. ؿبمد علي سويلم، 47د. ؿبمد عبد اللطيف عبد العاؿ، اؼبرجع السابق، ص:  2

مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير ا د. سليماف عبد اؼبنعم، 118، اؼبرجع السابق، ص: كالقضاء كاإلتفاقيات الدكلية
 .78سابق، ص: ، اؼبرجع الالنظيفة
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 البند األكؿ: تطور فعل اإلخفاء

يف فرنسا كمصر على اعتبار التػَّقىي د باؼبعٌت اللغوم ؼبصطلػػح اإلخفاء من شأنو  اتػَّفىقى الفقو كالقضاء     
قق اؼبصلية العامة أف ييضىيِّق من دائرة العقاب على كبو ال وبي

، كؽبذا هبب فهم اإلخفاء على أنو 1
 ييشًتط حيازة الشيء بًأم شىٍكل كىافى، فيستوم بأف تكوف اغبيازة ميٍستىًتة أك ال تكوف كذلك، إذ ال

أف يكوف اعباٍل قد أخفى األشياء فعبلن، بل يتيقق اإلخفاء حىت كلو كاف اعباٍل وبوز األشياء حيازة 
ظاىرة غَت ميستًتة

2 . 

كتكريسان لذلك قبد أف ؿبكمة النقض اؼبصرية مل تشًتط يف جريبة إخفاء األشياء اؼبسركقة أف      
وف مرتكبو قد كىصىلىت يده إىل اؼبسركؽ ًجهىاران أماـ يكوف الفعل اؼبكوف ؽبا قد كقع سران، أك أف يك
 .3الناس ما داـ ىو حُت اشًتاىا كاف عىالًػمان بسرقتها

كباإلضافة إىل ذلك فليس من اؼبهم سىبىب اغبيازة حىت كلو كانت بطريق مشركع مىت كاف اغبائز      
لشيء الذم وبوزها كشراء أشياء عىاؼبان، أك كاف لديو ما وبملو على االعتقاد بعدـ مشركعية مصدر ا

ميتىيىصلة من ارتكاب جريبة ما، أك اكتيسبت حياز ا بطريق الوديعة أك اؽببػػة أك اؼبعاكضة أك اإلجػػػارة
1، 

                                                           

 :كقد أشار إلى. 59، اؼبرجع السابق، ص: مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةد. سليماف عبد اؼبنعم، 1 
 .383د. حسن اؼبرصفاكم، اؼبرجع السابق، ص: 

 .439، ص: 1996مطبعة الزماف، بغداد،  شرح قانوف العقوبات )القسم الخاص(,د. فخرم اغبديثي،  2
 . ككذلك:1943-05-24 ، ؽ جلسة13سنة  1338ن الطع 3

 .592، ص: 454، ؽ 6، ؾبموعة القواعد القانونية، ج 1945يناير  08نقض جنائي  -

 .87، ص: 5، ؾبموعة أحكاـ النقض، س 1954يناير  18نقض جنائي  -

 .07، ص: 01، ؽ 17، ؾبموعة أحكاـ النقض، س 1966يناير  03نقض جنائي  -
 كفي فرنسا:   

- Cass. Crim, 13 janv. 1977, D. S. 1977, inf. rap. 103, Bull. Crim. 1977, No. 19, 25 juin 
1969, Bull. Crim. No. 212. 

شرح قانوف العقوبات اللبناني )القسم د. ؿبمود قبيب حسٍت، كقد أشار إلى: . 100د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .629، ص: 1975 دار النقرم للطباعة، بَتكت، العاـ(,
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 .1بل ال يشًتط حىت أف تكوف اغبيازة بنية التملك

يت للشيء كاغبيازة اليت سبثل الصورة التقليدية لفعل اإلخفاء ليست ىي الكسب اؼبادم البى      
الػميتيصَّل عليو من اعبريبة، بل يكفي أف تػىتًَّصل يىدي الشخص بالشيء اؼبسركؽ العتباره ـبفيان، كأف 

يكوف سيٍلطاف اعباٍل مىٍبسيوطان على ىذا الشيء كلو مل يكن يف حيازتو الفعلية
2. 

يػػػو القضاء اعبػػػػػزائػػرم من حػيػػػث كقػػػد قىطىعى القضاء الفرنػػػػسي كالػػمصرم مدل أطػػػػوؿ ًمػمَّا كصل إل     
التػىوىس ع يف فهم فعل اإلخفاء كروىر للركن اؼبادم للرريبة، إذ يىٍستوًعب فعل اإلخفاء ؾبرد التوسط يف 
 تداكؿ أك بيع الشيء اؼبتيصل عليو من جريبة، حىت كلو مل يكن ىذا التوسط مصيوبان باغبيازة اؼبادية

 .3للشيء

قىاؿ بالنسبة لقبوؿ شخص حيازة شيء كإف مل يكن قد تسلمو بالفعل، فهذه كنفس الشيء يػي      
الصورة األخَتة من صور التوسع يف فهم سلوؾ اإلخفاء، كاليت سبثل ما يطلق عليو بػ"اغبيازة الػميستقبلية 

للشيء"، تػيعىد  انتهاكان ؼببدأ شرعية اعبرائم كالعقوبات
ز الفرنسية ، كتىكرًيسان لذلك قىضىت ؿبكمة التميي4

بهدانة شخص أجنيب الرتكابو جريبة اإلخفاء جملرد أنو أكصى بًًبضىاعة من فرنسا، كيىعًرؼ ميقٌدمان بأف 
ػػػازى ىذه  ىذه البضاعػة قد تػػم اكتساهبا عن طريػػػػػق خيانة األمانػػػػة، كدكف أف يكوف ىذا الشخص قد حى

 .1البضاعة حيازة مادية

                                                           
 .284، ص: 52، ؽ 12، ؾبموعة أحكاـ ؿبكمة النقض، س 1961فلاير  17نقض جنائي  1
 .07، ص: 01، ؽ 17، ؾبموعة أحكاـ ؿبكمة النقض، س 1966يناير  03نقض جنائي  2
 قريب من ىذا المعنى:ك . 60، اؼبرجع السابق، ص: مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةد. سليماف عبد اؼبنعم،  3

- Jean LARGUIER et Philippe CONTE, droit pénal des affaires, 9 émé edition, 
Armand colin, Paris, 1997, P.217. 

 يف فرنسا إلشكالية التررَل الفىٍضفىاض كـبالفتو عبوىر مبدأ الشرعية يف قراره: المجلس الدستورمكقد تعرض  4
Cons, const, 19-20 janvier 1981, D. 1982, P. 441, note DEKEUWER. 

 .77، اؼبرجع السابق، ص: مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفة: د. سليماف عبد اؼبنعم، كقد أشار إلى ذلك
1 Trib. Corr. Aix –en- Provence 20 mai 1948, J. C. P, 1948, ed. Gen. IV, 158; Rev. Sci. 

Crim, 1949, P. 888. 
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تطبيق جريبة اإلخفاء، كصل القضاء الفرنسي غبد اعتبار الشخص الذم  كسعيان إىل توسيع ؾباؿ     
مل تػىٍثبيت حيازتو الفعلية كال الشخصية للشيء الػميتىيىصَّل عليو من جريبة ميرتىًكبان عبريبة اإلخفاء، مىت  

لذا فاغبيازة اؼبنسوبة للمتهم يف ىذه  .1كاف ىذا الشخص يقطن سكنان تودع فيو األشياء اؼبسركقة
غبالة ىي حيازة غَت شخصيةا إذ مل يثبت أنو حىازى ًفعبلن كبنفسو تلك األشياءا

2. 

كفىٍضبلن عىمَّا تػىقىدَّـ، ذىب القضاء الفرنسي أبعد من ذلك حينما اعتل جريبة إخفاء األشياء      
ثىة تكاد تكوف كاىية الصلة عوىر اإلخفاء، كمثاؿ ذلك ؿبض االنتفاع بال شيء شاملة لصور ميٍستىيدى

 .3اؼبتيصل عليو من جناية أك جنية، كبالتايل حلت فكرة اؼبنفعة ؿبل فكرة اغبيازة أك اإلخفاء

كتأسيسان على ما سبق، يػيثىاري التساؤؿ خبصوص مدل اعتبار البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية اليت      
يات اإليداع أك تستخدـ أمواالن غَت مشركعة ميرتكبة عبريبة اإلخفاء، خيصيوصان أثناء القياـ بعمل

التيويل، فالقضاء الفرنسي أجىازى إمكانية تطبيق كصف إخفاء األشياء ذات اؼبصدر غَت اؼبشركع يف 
 .1مواجهة اؼبصرؼ كاؼبؤسسات اؼبالية اليت تقبل إيداع أمواؿ تعلم بأف مصدرىا غَت مشركع

إذا ما حاز أمواالن  اعتبار اؼبصرؼ مرتكبان عبريبة اإلخفاء 2كبالرغم من ذلك، أنكر البعض     
مصدرىا غَت مشركع، كحرتهم يف ذلك أف قبوؿ اؼبصرؼ األمواؿ اؼبودعة يف حساب أحد عمبلئو ال 
يعٍت بأف ىذا اؼبصرؼ قد أصبح حائزان بالفعل ؽبذه األمواؿا ألف حق التصرؼ يف اؼباؿ يبقى مقصوران 

 دكره مػررد تسريل العمليػػة على صاحب الػيساب الػمصرفػي كحده دكف غَته، كالػمصرؼ ال يتعدل

                                                           
1 Cass. Crim, 17 Juill 1967, Bull. Crim. No. 255. 

أف جريبة اإلخفاء ال يتيقق ركنها اؼبادم إال إذا أتى اعباٍل فعبلن ماديان إهبابيان يدخل بو  محكمة النقا المصريةكخببلؼ ذلك قضت  2
في العتباره ـبفيان ما داـ مل يثبت أنو كاف يف الشيء اؼبسركؽ يف حيازتو، فمررد علم اؼبتهم بأف شيصان مسركقان موجود يف منزلو ال يك

 حيازتو. 

 . 1957-06-17، ؽ جلسة 12، سنة 1629طعن  -
3 Cass. Crim, 14 Décembre 2000-bull Crim 2000. 
1 Cass. Crim, 07 avril 1986, Bull. Crim. No. 115. 

 .63، اؼبرجع السابق، ص: يفةمسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظ د. سليماف عبد اؼبنعم، 2
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 .1اؼبصرفية يف اعبانب الدائن أك اؼبدين لليساب اؼبصريف

كيف منظورنا اػباص نرل بأنو كإف كاف من الصعب اعتبار اؼبصرؼ حائزان لؤلمواؿ ذات اؼبصدر      
على أقل غَت اؼبشركع كاؼبودعة يف حساب أحد زبائنو، إال أف اؼبصرؼ يعتل ميٍنتىًفعان هبذه األمواؿ 

تقدير، نظران لكوف ىذه األمواؿ تىزًيد من أرباح البنك أك اؼبؤسسة اؼبالية كترفع من قيمة أرصدتو اؼبالية. 
كسبىىاًشيان مع ىذه الرؤية قىضىت ؿبكمة استصناؼ باريس بأف جريبة إخفاء األشياء تتيقق حُت يقـو 

الػرانب الدائن لػيساب مصريف على الػمصرؼ بقبوؿ إيداع أمواؿ يعلم بػمصدرىا غَت الػمشركع يف 
اؼبكشوؼ، حيث يعتل اؼبصرؼ ميٍستىفيدان من ىذه العملية

2. 

كبًنىاءن على ما تقدـ نرل بأف ليس ثىػمَّةى ما يبنع من األخذ بوصف إخفاء األشياء يف مواجهة      
ت مصدر غَت مشركع، اؼبصرؼ أك اؼبؤسسة اؼبالية اليت تقبل إيداع أك ربويل أمواؿ تعلم بأِنا عوائد ذا

كإف كاف من الصعب اعتبار اؼبصرؼ حائزان ؽبذه األمواؿ، إال أف ذلك ال يبنع من ربقق الركن اؼبادم 
يف االنتفاع أك الوساطة، كقد كىرَّس القضاء الفرنسي ذلك حينما قررت ؿبكمة النقض الفرنسي مبدأ 

السندات اؼبسركقة مقابل مبلل من اؼباؿ، اعتبار الشخص ميرتكبان عبريبة اإلخفاء جملرد توسطو يف بيع 
 .1حىت كلو لػم تتيقق حيازة الشخص الفعلية ؽبذه السندات ذات اؼبصدر غَت اؼبشركع

 البند الثاني: تطور نطاؽ محل اإلخفاء

تػىعىرَّضى مفهـو ؿبل اإلخفاء لتطور كبَت من اؼبفهـو التقليدم كالذم اىتم حبماية ما يبتلكو األفراد      
اء ذات طابع مادم ؿبض، إىل مفهـو حديث يػيٍعنىػى بأشياء معنوية كإف كانت يف بعض من أشي

 . 2األحياف تػىتًَّخذي شىكبلن ماديان، كسبثل قيمة نسبية زبتلف من فرد آلخر كاؼبستندات كالشيكات

                                                           
 كقد أشار إلى:، 102د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص:  1

- Robert VOUIN, Précis de droit pénal spécial, Edition Dalloz, Paris, 1953, P. 238. 
2 Jean COSSON, les délits en matière de banques et d'établissements financiers, 

Revue, Sci. Crim, 1973, P. 08. 
1 Cass. Crim, 25 juin 1969, Bull. Crim. No. 212. 

 .104د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص:  2
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من كلمة "مػػػاؿ"، كالتػي  كتكريسان لػهذا التطور، اسػتػػعػمل الػمشرع الػرػػػزائػػػػرم كػػلمة "شىيء" بىػػػػدىالن      
ا ألف كلمة "شىيء" ؽبا مدلوؿ كاسع يشمل كل األشياء اؼبادية 1استخدمتها العديد من التشريعات

 .2كغَت اؼبادية اليت تدخل يف دائرة التعامل أك اػبارجة عنو بسبب طبيعتها أك حبكم القانوف

ًجع إىل الدكر الكبَت الذم قاـ بو القضاء على أف تطور ؿبل اإلخفاء رىا 3كهبيًٍمع أغلب الشيرَّاح     
 اعبنائي الفرنسي، كمرد ىذا التطور يف نظرىم يعود لسببُت نبا:

حركة البلٌمىاًديىة اليت أصابت معظم جرائم القسم اػباص يف قانوف العقوبات، كالذم مل يعد ييعٌت  أكالن:
 حبماية صور أخرل غَت مادية ذات حبماية فبتلكات األفراد من األشياء اؼبادية فقط، بل أصبح ييعٌت

قيمة معنوية أك أدبية. كمسايرة ؽبذا اإلذباه استقر القضاء الفرنسي على اعتبار ؿبل جريبة اإلخفاء 
 إذا ما مت إفشاؤه من قبل مرتكب اعبريبة األصلية. 2أك اؼبراسبلت 1يتمثل يف سر من أسرار التصنيع

ك حينما اعتل جريبة اإلخفاء كاردة على ؾبرد بل إف القضاء الفرنسي ذىب أبعد من ذل     
 ا كما ذلػػػػػػك إال نتػػيرػػػػػػة 3اؼبعلومات اليت يتضمنها أحد الػػمستندات، أك مػػيتول أحد برام  الكمبيوتر

                                                           
 السوداني(، ك62)اؼبادة  البحريني(، ك930)اؼبادة  اإلماراتينذكر قانوف العقوبات  "ماؿ"من بُت التشريعات اليت تستخدـ مصطلح  1

 (.353)اؼبادة 
األشياء التي تخرج عن دائرة ، بينما ىي اليت ال يستطيع أحد أف يستأثر حبياز ا األشياء التي تخرج عن دائرة التعامل بطبيعتها 2

ىي اليت ال هبيز القانوف أف تكوف ؿببلن لليقوؽ اؼبالية مثل األشياء اليت كرد بشأِنا نص خاص يبنع التعامل فيها،   التعامل بحكم القانوف
 .العامة كاألعياف اؼبوقوفة كاألمواؿ

، )عقد البيع( اجمللد األكؿالوافي في شرح القانوف المدني )الجزء الثالث في العقود المسماة(, د. سليماف مرقس،  انظر في ذلك:
 .203، ص: 1990إيريٍت للطباعة، الطبعة اػبامسة، القاىرة، 

مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن د. سليماف عبد اؼبنعم، ذا المعنى: كقريبان من ى. 95عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: د.  3
 .104د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص:  ا66، اؼبرجع السابق، ص: األمواؿ غير النظيفة

1 Cass. Crim, 07 nov. 1974, Bull. Crim. No. 223, D. S. 1974, P. 77. 
2 Cass. Crim, 10 fév. 1927, S. 1929, P. 77. 

 .67، اؼبرجع السابق، ص: مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةد. سليماف عبد اؼبنعم،  نقالن عن:
3 Jean LARGUIER et Philippe CONTE, op. cit., P. 221. 
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حتمية لتطور سيلَّم اؼبصاحل االجتماعية كالفردية، إذ مل تعد ىذه األخَتة مقتصرة على اؼبمتلكات 
 فيسب، بل أصبيت تشمل قيمان معنوية كاجبة اغبماية. اؼبنقولة لؤلفراد

ما ييعرؼ بفكرة اغبلوؿ العيٍت، كاليت يقصد هبا إمكانية تىػػتىػػب ػػع ؿبل اإلخفاء يف أيَّػػة صورة كلو غَت  ثانيان:
تلك اليت كيًجدى عليها ىذا احملل يف البداية

اؤيهي بواسطة ، كىًكفقان لذلك ييعتل ؿببلن لئلخفاء كل ما متىَّ ًشر 1
لذلك مل يػىعيد من الضركرم تىطىابيق ؿبل  ،2ماؿ مسركؽ أك مت اغبصوؿ عليو نتيرة بيع شيء مسركؽ

 اإلخفاء يف صورتو اآلنية مع الصورة اليت كاف عليها بعد كقوع اعبريبة. 

م نا يف كمن دكف شك فهف ىذا التطور ييعطي حملل اإلخفاء ًنطاقان أٍكسع يف التطبيق، كىو ما يػىهي      
مسألة نشاط غسل األمواؿ، خيصيوصان كأف األمواؿ اؼبودعة بالبنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية غالبان ما تػىتًَّخذي 
صيوران أخرل غَت صور ا األكلية، كأف يىًتمَّ استثمارىا يف أنشطة اقتصادية أك مشاريع عقارية أك 

 .3ات مصادر غَت مشركعةصناعية، كاليت غالبان ما يتم استغبلؽبا من أجل غسل أمواؿ ذ

كتىٍأًسيسان على ما سبق، فهف فكرة اغبيلويؿ العيٍت سبيٌدنا بهمكانية مبلحقة عمليات غسل األمواؿ يف      
، إذ ليس دبقدكر 1ـبتلف صورىا استنادان إىل كصف إخفاء أشياء متيصلة من أية جناية أك جنية

شيء اؼبتيصل عليو من اعبريبة عن الشيء الذم الػميبلىحىق يف ىذه اعبريبة الدَّفع حبرة اختبلؼ ال
 ضيًبطى يف حوزتو.

 البند الثالث: تطور نطاؽ الجريمة األصلية

تعتل جريبة إخفاء األشياء جريبة تبعية تفًتض بالضركرة كقوع جريبة أصلية سابقة عليها سبثل      
اؼبصدر الذم نػىتىرىت عنو األشياء ؿبل اإلخفاء

ة يف القانوف الفرنسي يف ، كقد كانت ىذه اعبريب2
                                                           

عمرم، اؼبرجع السابق، ص: ا د. عزت ؿبمد ال58، اؼبرجع السابق، ص: المواجهة الجنائية لجريمة غسل األمواؿد. إبراىيم عيد نايل،  1
95. 

2 Jean LARGUIER et Philippe CONTE, op. cit., P. 228.                                       
 .105د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص:  3

1 Jean LARGUIER et Philippe CONTE, op. cit.,  P. 228. 
2 Cass. Crim, 03 Oct 1967, Bull. No. 239; 17 Mai 1989, No. 205. 
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السابق مىٍقصيورة على األشياء اؼبسركقة فقط
، حبيث مل تػىتًَّسع فكرة اعبريبة األكلية السابقة على 1

كالذم حىذىا حىٍذكىهي اؼبشرع اؼبصرم يف  1810اإلخفاء إال بعد صدكر قانوف العقوبات الفرنسي لسنة 
 .1883قانوف العقوبات الصادر سنة 

زائر، كنظران غبداثة القوانُت، فقد نص اؼبشرع يف قانوف العقوبات على توسيع نطاؽ أما يف اعب     
ذبرَل اإلخفاء، إذ يدخل يف نطاؽ جريبة اإلخفاء كل شيء مت التيصل عليو من أية جناية أك 

 . 2جنية

، إذ مل 3اإلخفاءكتكرًيسان لذلك، تػىبػىٌتَّ القضاء الصياغة الواسعة لفكرة اعبريبة األكلية السابقة على      
يػىعيد يقتصر نطاقها على جرائم األمواؿ فيسب، بل أصبيت تشمل كافة صور اعبرائم األخرل 

، ما يًتتب عنو 4شريطة أف تكوف جناية أك جنية تصلح ألف تكوف مصدران لؤلمواؿ ؿبل اإلخفاء
أف ىذه األمواؿ نػىتىرىت  إمكانية ميبلحىقىة ميرتىًكيب جرائم غسل األمواؿ طبقان لوصف اإلخفاء مىت ثػىبىتى 

 عن إحدل اعبنايات أك اعبنح السالفة الذكر.   

 البند الرابع: تطور الركن المعنوم لإلخفاء

اشتػػرطت توافػػػػر العلم اليقيػػنػػي الػػػػذم ال يرقػػػى إليو الشك  1إذا كانت معػػػظم التشريػػعات العقابػػػػية     
اء، فهف اؼبشرع اعبزائرم أضاؼ إىل ذلك حالة العلم غَت التاـ يف لتقدير مسؤكلية مرتكب جريبة اإلخف

من قانوف العقوبات اعبزائرم، كاليت عل عنها بقولو: "للظركؼ اليت كاف يعلم هبا كقت  388اؼبادة 
 اإلخفاء".

                                                           
 .1791لسنة  ؽ ع ؼ 1
 .ؽ ع جمن  387اؼبادة  2
 .118اؼبرجع السابق، ص:  التعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكلية, د.ؿبمد علي سويلم، 3
 . 255اؼبرجع السابق، ص: ؿبمد علي العرياف،  كانظر كذلك:. 117د. ؿبمد علي سويلم، نفس اؼبرجع، ص:  4
 السورم(، ك221)اؼبادة  اللبناني(، ك571)اؼبادة  المغربيمكرر(، ك 44)اؼبادة  المصرم(، ك1-321)اؼبادة  الفرنسي: ؽ ع منها 1

 مكرر(. 465)اؼبادة  الليبي(، ك220)اؼبادة 
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، كيػيٍعتىػػػلى كيقصد بالعلم غَت التاـ االعػػتقاد الذم يكوف أقػػػػول من االشتباه أك التشكيك أك الريػػػػبة     
االعتقاد ميتىيققان إذا كاف اعباٍل قد حىصىلى على الشيء يف ظركؼ ربمل الشخص العادما أم 

 .1متوسط اغبيطة كاغبذر على االعتقاد بعدـ مشركعية مصدره، كاؼبسألة تقديرية تيًتؾ حملكمة اؼبوضوع

ضىت إىل إمكانية مبلحقة كل من ككنتيرة لذلك، فهف الصياغة الواسعة ألركاف جريبة اإلخفاء أىفٍ      
يقـو بهخفاء أشياء يعلم بأِنا متيصلة من جناية أك جنية ما، يف حُت تنتفي مسؤكليتو يف حالة 

 . 2انعداـ العلم أك القصد اعبنائي، كىو ما اعتمده القضاء اعبزائرم كطبقو يف أحكامو

انية تطبيقها يف ؾباؿ نشاط غسل كبالرغم من التوسع الكبَت يف فكرة اإلخفاء كترشييها إلمك     
األمواؿ، إال أف ثىػمَّة العديد من الصعوبات اليت ربىيوؿي دكف ذلك، كىو ما سيتبُت من خبلؿ دراسة 

 أكجو قصور كصف اإلخفاء عن ذبرَل نشاط غسل األمواؿ.  

 الفرع الثاني: قصور كصف اإلخفاء على تجريم غسل األمواؿ

اكلة إٍسباى      غ كصف إخفاء األشياء ذات اؼبصدر غَت اؼبشركع عن أنشطة غسل األمواؿ مل تىٍسلىم ؿبي
من أكجو اإلنتقادات الػػميوجَّهة إليها. فبالرغم من أف ىذا الوصف أقػٍرىب ما يكوف لتررَل غسل 
األمواؿ كنشاط ميٍستىٍيدىث، إال أنو مىا ًمن شك يف أف ىذه احملاكلة قد شىابػىهىا قيصيور كبَت يتعلق 

 ىذا النشاط.خبصوصية 

كتػىتىرىلى أكجو قصور كصف اإلخفاء باألخص يف قصور السلوؾ اؼبادم اؼبكوف لئلخفاء )البند      
األكؿ(، كقصور ؿبل اإلخفاء )البند الثاٍل(، كمن حيث قصور مصدر اإلخفاء )البند الثالث(، كأخَتان 

 من حيث قصور الركن اؼبعنوم )البند الرابع(.

 وؾ المكوف للركن المادمالبند األكؿ: قصور السل

 لقياـ جريبة إخفاء األشياء اؼبتيصلة من جناية أك جنية ال بيدَّ من كقوع نشاط إهبايب يتمثل فػػػي     

                                                           
 .108اؼبرجع السابق، ص:  مفيد نايف الدليمي، 1
 .2000مايو  31، بتاريخ: 197546رقم: ، قرار احملكمة العليا 2
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إخفاء الشيء الػػمتيصل عليو من مصدر غَت مشركع تطبيقان لػمبدأ "مادية الػرريبة"، إذ ال جريبة من 
ة، ال يصلح بديبلن عن الفعل اإلهبايب لقياـ اعبريبة ، كما أف االمتناع كقاعدة عام1دكف سلوؾ مادم

 .3، كليس للقضاء أف يدين شخصان نتيرة لبلمتناع يف غَت اغباالت اؼبنصوص عليها قانونان 2قانونان 

كبالتايل فهف امتناع اؼبصرؼ عن ازباذ إجراءات يف مواجهة صاحب أمواؿ ذات مصدر غَت      
ذبعل من ىذا اؼبصرؼ ميرتىًكبان عبريبة إخفاء أشياء متيصلة من  مشركع قاـ بهيداعها هبذا اؼبصرؼ ال

جناية أك جنية، يف حُت أف جريبة غسل األمواؿ تتيقق عن طريق امتناع البنك عن ازباذ ما يلـز 
 .4للتيرم عن مصدر ىذه األمواؿ غَت اؼبشركعة

بة اعتبار اؼبصرؼ كمن جانب آخر يتمثل قصور السلوؾ اؼبكوف للركن اؼبادم كذلك يف صعو      
، كما يف حالة اؼبصرؼ الذم يتلقى أمواالن ذات مصدر غَت مشركع، إذ 1حائزان لؤلمواؿ اؼبودعة لديو

يصعب اعتباره مرتكبان عبريبة اإلخفاءا ألف قبوؿ اؼبصرؼ إيداع أمواؿ يف حساب أحد زبائنو ال يعٍت 
كغبسابو، كيظل حق التصرؼ قاصران بأنو أصبح حائزان ؽبذه األمواؿ، بل تظل مودعة باسم الزبوف 

عليو، أما البنك فبل يتعدل دكره ؾبرد تسريل العملية اؼبصرفية يف اعبانب الدائن أك اؼبدين لليساب 
 .2اؼبصريف

                                                           
 . 388اؼبرجع السابق، ص:  شرح قانوف العقوبات )القسم العاـ(,د. ؿبمود مصطفى،  1
القانوف الجنائي )المدخل كأصوؿ النظرية د. علي راشد، : كقد أشار إلى، 111اؼبرجع السابق، ص: د. مفيد نايف الدليمي،  2

 .275، ص: 1974دار النهضة العربية، القاىرة،  العامة(,
3 Cass. Crim, 29 Janvier 1936, D. H. 1936, P. 134. 

 .72، اؼبرجع السابق، ص: مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةسليماف عبد اؼبنعم،  نقالن عن:
ياف، اؼبرجع السابق، ص: ا د. ؿبمد علي العر 48اؼبرجع السابق، ص:  دكر البنوؾ  في مكافحة غسيل األمواؿ,جبلؿ كفاء ؿبمدين،  4

 .112ا د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص: 34ا د. إبراىيم حامد طنطاكم، اؼبرجع السابق، ص: 260
 .112، ص: د. مفيد نايف الدليمي، نفس اؼبرجع 1
 .56اؼبرجع السابق، ص: ، المواجهة الجنائية لظاىرة غسيل األمواؿ في القانوف الجنائي الوطني كالدكليإبراىيم عيد نايل،  2
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كلعل ىذا اؼبفهـو للدكر الذم يقـو بو اؼبصرؼ أك اؼبؤسسة اؼبالية ىو ما دىفىعى بالكثَت من      
ج ؽبذا الدكرا فالبنك يػيعىد  حائًزان لؤلمواؿ اؼبودعة يف مواجهة زىبيونًو إىل إعطاء تكييف ميزدىك  1الفقهاء

دبقتضى عقد أٍشبىو ما يكوف بعقد الوديعة، فىهف خىالىفى ميقتىضىيات ىذا العقد اٍعتيًلى ميرتكبان عبريبة خيانة 
ريبة اليت نترت عنها األمواؿ األمانة، لكن اؼبصرؼ ال يػيٍعتىبػىري حىائًزان يف مواجهة الغَت كاجملٍت عليو يف اعب

 .2اؼبودعة لديو

كيف تقديرنا اػباص، ينبغي التفرقة يف ىذا الشأف بُت ما إذا كانت األمواؿ اؼبودعة لدل البنك من      
قبل الزبوف نقودان أك أمواالن أخرل غَت النقود كاألكراؽ اؼبالية كالسبائك الذىبية، فهف كانت الوديعة 

لكها كمن مث يعتل حائزان ؽبا، أما إذا كانت الوديعة أشياء أخرل غَت النقود فهف نقودان فهف البنك يتم
 البنك ال يتملك ىذه األمواؿ، كإمبا تبقى يىده يد أمانة عليها كال يعتل حائزان ؽبا.

كأماـ ىذا الوضع يػىتىخىلَّف السلوؾ اؼبكوف للركن اؼبادم عبريبة اإلخفاء، كالذم بدكنو ال تقـو      
ريبة ماديان، كبالتايل يصعب اعتبار امتناع اؼبصرؼ عن فيص مصدر األمواؿ اؼبودعة لديو ميسىاكيان اعب

لفعل إهبايب يينسىبي إليو، كىو ما ييؤدم إىل قصور كصف اإلخفاء على مستول السلوؾ اؼبكوف للركن 
 اؼبادم للرريبة.

 البند الثاني: قصور محل اإلخفاء

ارم هبا العمل مبدأ "عدـ قابلية اغبساب اعبارم للترزئة"، كمؤدل ىذا من اؼببادئ اؼبصرفية اعب     
اؼببدأ أف بػينيود اغبساب اعبارم كافة تندم  كىكيل غَت قابل للترزئة

، كبالتايل ال هبوز اٍسًتخراج أحد 1

                                                           
 .73سليماف عبد اؼبنعم، اؼبرجع السابق، ص:  1
ا د. 56، اؼبرجع السابق، ص: المواجهة الجنائية لظاىرة غسيل األمواؿ في القانوف الجنائي الوطني كالدكليد. إبراىيم عيد نايل،  2

 كانظر كذلك:ا 74رجع السابق، ص: ، اؼبمسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةسليماف عبد اؼبنعم، 
- Jean COSSON, op. cit., P. 01. 

: د. كقد أشار إلى ىذا المبدأ أيضان ا 486، ص: 1995، دار اعبامعة اعبديدة، القاىرة، القانوف التجارمد. مصطفى كماؿ طو،  1
سل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء التعليق على قانوف غا د. ؿبمد علي سويلم، 115خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص: 

 .118اؼبرجع السابق، ص:  كاالتفاقيات الدكلية,
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بنيود اغبساب على انفراد لًتتيب آثار قانونية عليو استقبلالن عن اغًبسىاب بًػمىٍرميوًعو
تب على ، إذ يًت 1

إعماؿ ىذا اؼببدأ اختبلط األمواؿ ذات اؼبصدر غَت اؼبشركع بغَتىا من األمواؿ ذات اؼبصدر اؼبشركع 
 .2على كبو يصعب معو استخراج ؿبل جريبة اإلخفاء

كتىرتػػػيػػػبان على ما تقدـ، تىٍصعيبي ميبلحقة اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية استنادان لوصف إخفاء أشياء      
جناية أك جنية، كيرجع السَّبىب يف ذلك إىل اختبلط األمواؿ غَت اؼبشركعة باألمواؿ  متيصلة من

اؼبشركعة على نىػيو ييػػؤدم إىل صيعيوبة التمييز بػػينهما من جهة، كإلػػػى عدـ إمكانية استخراج مػػيل 
 جريبة اإلخفاء من جهة ثانية.

 صليةالبند الثالث: قصور كصف اإلخفاء على مستول الجريمة األ

يىرًدي فعل اإلخفاء على أم شيء متىَّ التيصل عليو من أية جناية أك جنيةا نظران ألف اؼبشرع مل      
وبدد على كجو الدِّقة طبيعة اعبريبة األصلية السابقة على سلوؾ اإلخفاء، كىو ما حىفَّزى القضاء على 

مفهـو اعبريبة األكلية السابقة لئلخفاء إىل تويل ىذه اؼبهمة ميٍستىًغبلن عمومية النص التشريعي، أك مطبقان 
حد يبكن القوؿ معو أف كل جريبة يف قانوف العقوبات موصوفة كرناية أك جنية تصلح ألف تكوف 

 .1مصدران لؤلشياء ؿبل اإلخفاء

كلىًصن كىجىدى ىذا اؼببدأ تليران لو يف بعض جرائم األمواؿ، إال أنو يىٍصعيب األخذ بو على إطبلقو      
لنسبة لكافة أنواع اعبرائم. كالقوؿ بغَت ذلك ينطوم على انتهاؾ ؼببدأ الشرعية اعبنائية حيث ال با

. كيفرض ىذا اؼببدأ على اؼبشرع التزامان بتيديد كافة 2جريبة كال عقوبة أك تدابَت أمن بغَت قانوف

                                                           
ا د. علي صباؿ الدين عوض، 322، ص: 1978، دار النهضة العربية، القاىرة، الموجز في القانوف التجارمد. ظبيية القليويب،  1

 .277، ص: 1988، دار النهضة العربية، القاىرة، عمليات البنوؾ من الوجهة القانونية
 .261ا د. ؿبمد علي العرياف، اؼبرجع السابق، ص: 47د. ؿبمد عبد اللطيف عبد العاؿ، اؼبرجع السابق، ص:  2
المواجهة الجنائية لظاىرة غسيل : د. إبراىيم عيد نايل، كقريبان من ىذا المعنى. 116د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص:  1

 .58اؼبرجع السابق، ص:  ي الوطني كالدكلي,األمواؿ في القانوف الجنائ
 . ؽ ع جاؼبادة األكىل من  2
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بلؿ التفسَت اؼبوسع األركاف كالعناصر اؼبكونة للرريبة حىت ال يؤدم ذلك إىل ربىىك م القيضاة من خ
 .1للنص

 387كلذلك فهف نشاط غسل األمػػواؿ ال يندرج تلقائيان ربت كصف اإلخفاء الوارد يف نص اؼبادة      
، نظران ػبصوصية ىذا النشاط الذم ىبتلف عن نشاط إخفاء أشياء متيصل عليها من 2من ؽ ع ج

ػمَّت صياغتها قبل أف تلز ظاىرة جناية أك جنية، خصوصان كأف النصوص اجملرمة لنشاط اإلخفاء تى 
 .3غسل األمواؿ

ككبن أيضان نرل أنو لو كانت النصوص العقابية العامة اؼبنظمة لئلخفاء تكفي الستيعاب نشاط      
غسل األمواؿ، ؼبا كانت ىناؾ حاجة تدفع دبختلف التشريعات اؼبقارنة يف العديد من الدكؿ إىل ذبرَل 

الرغم من كجود النصوص اليت تعاقب على جريبة إخفاء األشياء ىذا النشاط بتشريعات خاصة، ب
 اؼبتيصل عليها من جناية أك جنية.

 البند الرابع: قصور كصف اإلخفاء المتعلق بالركن المعنوم

من اؼبقرر أف اإلخفاء جريبة عمدية يػىتًَّخذي فيها الركن اؼبعنوم صورة القصد     
، لذلك فهي تقـو 1

د اعبنائي، كالذم مضمونو انصراؼ إرادة اعباٍل إىل ارتكاب اعبريبة مع العلم على ضركرة توافر القص
بأف ارتكاهبا ميعىاقبان عليو قانونان 

2. 

كلذلك ال تقع جريبة اإلخفاء دبررد اإلنباؿ يف التيرم عن مصدر األشياء ؿبل اإلخفاء، بينما      
، فىوًٍفقان 3قوعها بطريق اػبطأ أك اإلنباؿجريبة غسل األمواؿ يبكن كقوعها بطريقة عمدية كما ييتصور ك 

                                                           
 .58اؼبرجع السابق، ص:  المواجهة الجنائية لظاىرة غسيل األمواؿ في القانوف الجنائي الوطني كالدكلي, د. إبراىيم عيد نايل، 1
 .ؽ ع ـمكرر  44، كاؼبادة ؽ ع ؼمن  1-321تقابلها اؼبادة  2
 .35-34 مد طنطاكم، اؼبرجع السابق، ص:د. إبراىيم حا 3
 .117ا د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص: 207د. مصطفى طاىر، اؼبرجع السابق، ص:  1
منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية،  نظرية دفع المسؤكلية الجنائية )دراسة تأصيلية تحليلية كتطبيقية مقارنة(,د. ؿبمد علي سويلم،  2

 عدىا.كما ب 22، ص: 2007
 .118، اؼبرجع السابق، ص: التعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكليةد. ؿبمد علي سويلم،  3
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لذلك ييعتل تقاعس أحد اؼبصارؼ أك موظفيو عن الٌتثىبيت من ىوية الزبائن كحقيقة اؼبصدر اؼبشركع 
 .1لؤلمواؿ اؼبطلوب إيداعها، ارتكابان عبريبة غسل األمواؿ بطريق اإلنباؿ

انًبىان مػػػن كنرل من جهتػػػػػػنا عبلكة على ما سبق بػػػػيانو، بأ      نو كلػػػػػصن كانت جريػػػمة اإلخػػفاء تػيغىطِّي جى
أفعاؿ غسل األمواؿ، إال أف ىذه األخَتة ال سبثل صورة من صور اإلخفاءا ذلك أف جريبة اإلخفاء 
تفًتض كقوع فعل اإلخفاء من شخص آخر غَت مرتكب اعبريبة اليت نػىتىرىت عنها األشياء ؿبل 

ىذا اؼبفهـو على جريبة غسل األمواؿ يفضي إىل إفبلت مرتكب نشاط  اإلخفاء، كلذلك فهف تطبيق
 غسل األمواؿ من العقاب لو ثبتت مسانبتو يف النشاط اإلجرامي األصلي.

ى أف تكييف إخفاء       صِّلىة ما تقدـ ىو أف احملاكالت الفقهية اؼبختلفة باءت بالفشل، كتػىبػىُتَّ كؿبي
ليس ىو األكثر مبلءمة لتررَل كمبلحقة نشاط غسل  أشياء متيصل عليها من جناية أك جنية

األمواؿ، ؽبذا بىاتى من الضركرم التدخل التشريعي عن طريق التررَل بنص خاص لًػًمثل ىذا الصِّنف 
من األنشطة اإلجرامية اليت تىٍستػىٍعًصي على األكصاؼ اعبنائية التقليدية، كىو ما دىعىا ـبتلف 

رـٌ دبقتضاىا أنشطة غسل األمواؿ.التشريعات اؼبقارنة إىل أف تػىتى   سىارع كبو إصدار تشريعات خاصة ذبي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .117: د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص: انظر كذلك. 262د. ؿبمد علي العرياف، اؼبرجع السابق، ص:  1
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 المبحث الثاني:

 التجريم المستقل لغسل األمواؿ بنص خاص 
 

نظران ػبصوصية جريبة غسل األمواؿ كرريبة اقتصادية عاؼبية، كبيغية ضماف جزاءات ًجنىائية أكثر      
ئية، كىجىبى على اؼبشرع اعتبار جريبة غسل األمواؿ جريبة خاصة، فػىٌعالية للتػَّغىلب على العقبات اإلجرا

كبالتايل إفرادىا بنصوص تشريعية ميستقلة ربسم كيلَّ ًخبلىؼو قد يػىٍنشىأ نتيرة تفسَت النصوص اعبنائية 
 التقليدية.

ككنتيرة لذلك شرعت العديد من بلداف العامل يف إدخاؿ تعديبلت على قوانينها كتشريعا ا      
مبلن بأحكاـ اتفاقية فيينا كتوصيات عبنة العمل اؼبايل الدكلية، قىٍصدى الػميسانبة يف ذبرَل كمكافية ع

 ظاىرة غسل األمواؿ. 

ألحكاـ التررَل اؼبستقل لغسل  همالذلك ارتأينا تقسيم ىذا اؼببيث إىل مطلبُت، نتعرض في     
 ل األمواؿ )اؼبطلب الثاٍل(.األمواؿ )اؼبطلب األكؿ(، مث للعقوبات اؼبقررة عبريبة غس
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 المطلب األكؿ: أحكاـ التجريم المستقل لغسل األمواؿ

ثار جدؿ فقهي كبَت بُت مؤيدم كمعارضي ذبرَل نشاط غسل األمواؿ بنص خاص، فذىب      
إىل القوؿ بعدـ كجود حاجة لتررَل غسل األمواؿ بنص خاص، ألف ذلك من شأنو أف  1اذباه فقهي

، كاإلخبلؿ بأصل من أصوؿ 3، كاؼبساس دببدأ سرية اغبسابات اؼبصرفية2قة االستثماريؤدم إىل إعا
 .4التنظيم القضائي كالذم يقضي بعدـ جواز ؿباكمة اؼبتهم عن ذات الفعل مرتُت

كيف اعتقادنا فهف القوؿ بأف من شأف ذبرَل غسل األمواؿ إعاقة اإلستثمار قوؿ غَت صييح، بل      
فهف قبوؿ العوائد اإلجرامية من شأنو أف يفضي إىل تشويو مناخ االستثمار على العكس من ذلكا 

كخلق ؾباالت اؼبنافسة غَت اؼبشركعة، كما أف رفع السرية اؼبصرفية يف حاالت اإلشتباه يًتتب عنو 
ثبات القطاع اؼبصريف كتطهَته من اؼبعامبلت اؼبالية غَت اؼبشركعة، كعىٍكس ذلك من شأنو أف يؤدم 

اًقية البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية، كزعزعة ثقة اعبماىَت فيهاإىل ضرب   .5ًمصدى

ضركرة إصدار تشريع خاصا استرابػػػػػػة لبلتفاقيات الدكليػػػػػة  6كلذلك يػػػػػرل جانب كبَت من الفقو     
كاإلقليمية اؼبعنية دبكافية غسل األمواؿ، كذلك بالنظر ػبصوصية جريبة غسل األمواؿ ذات البعد 

                                                           
 .26 د. ؿبمود كبيش، اؼبرجع السابق، ص: 1
، ص: 2000، دار النهضة العربية، القاىرة، ظاىرة غسيل األمواؿ كدكر القانوف الجنائي في الحد منهاد. ؿبمد مصباح القاضي،  2

63. 
ندكة المواجهة الجنائية لغسيل األمواؿ, د. صباؿ عبد العزيز،  كقد أشار إلى:. 112د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  3

 .34، ص: 1999راسات مكافية اعبريبة كمعاملة اجملرمُت، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة، ديسمل مركز البيوث كد
، 2008مليلة، دار اؽبدل، عُت  الوسيط في شرح قانوف اإلجراءات المدنية كاإلدارية )الخصومة, التنفيذ, التحكيم(,نبيل صقر،  4

ا د. عزت 29، ص: 2003عبلء الدين للطباعة كالنشر، )ب ف(،  ، دارمكافحة غسل األمواؿد. عبد الفتاح سليماف، ا 33ص: 
 .113ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 

، ص: 1998، اؼبركز القومي للدراسات القضائية، القاىرة، مكافحة غسيل األمواؿ بين التجريم كالتعاكف الدكليد. عصاـ أضبد ؿبمد،  5
03. 

دكر ا د. جبلؿ كفاء ؿبمدين، 81، اؼبرجع السابق، ص: لجنائية عن األمواؿ غير النظيفةمسؤكلية المصرؼ اد. سليماف عبد اؼبنعم،  6
غسيل األمواؿ )تاريخو كتطوره كأسباب تجريمو ا د. ؿبي الدين عوض، 50اؼبرجع السابق، ص:  البنوؾ في مكافحة غسيل األمواؿ,
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، كنظران ألف اعبزاءات غَت اعبنائية ذات الطبيعة اإلدارية كاؼبالية ال تكفي ؼبواجهة ىذه الظاىرة، 1كيلالد
 .2فاعبزاء اعبنائي لو ذاتيتو كفعاليتو اؼبتميزة عن سائر اعبزاءات األخرل

كلية كدفعان ؽبذا التضارب، سىنىبيث يف ىذا اؼبطلب أكجو ذبرَل غسل األمواؿ يف االتفاقيات الد     
 كاإلقليمية )الفرع األكؿ(، مث يف القانوف اؼبقارف )الفرع الثاٍل(.

 الفرع األكؿ: تجريم نشاط غسل األمواؿ في االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية

جىرَّـى اجملتمع الدكيل عمليات غسل األمواؿ الناذبة عن أنشطة إجرامية غَت مشركعة قػىنىاعىة منو بأف      
ظاىرة ال يكوف إال عن طريق التعاكف بُت أعضاء اجملتمع الدكيل كتكثيف اعبهود، السيطرة على ىذه ال

سواء عن طريق االتفاقيات الدكلية الػميعىٌدة يف ىذا الشأف، أك عن طريق ؾبموعة اؼببادئ اإلجرائية 
 اؼبنبثقة عنها. 

 اط غسل األمواؿ )ثانيان(. كسنركز ىنا على أىم االتفاقيات الدكلية )أكالن( كاإلقليمية اجملرمة لنش     

 البند األكؿ: تجريم نشاط غسل األمواؿ في االتفاقيات الدكلية

من أبرز اػبطوات اؼبتخذة يف سبيل ذبرَل نشاط غسل األمواؿ ىو التوقيع على اتفاقية منع      
، حيث 19883ديسمل  12اإلستخداـ اإلجرامي للنظاـ البنكي يف أغراض غسل األمواؿ بتاريخ 

ت ما يعرؼ بلرنة بازؿ بهصدار بياف خاص وبدد القواعد كاإلجراءات األساسية اليت يتوجب قام
 على مسؤكيل البنوؾ العمل علػػػى تطبػػػيقها داخل مؤسساتػهم للمساعدة فػي الػيد من استغبلؿ النظاـ
                                                                                                                                                                                     

ؿبمد أمُت الركمي، اؼبرجع السابق، ص:  ا263لسابق، ص: ا ؿبمد علي العرياف، اؼبرجع ا119اؼبرجع السابق، ص:  كطرؽ مكافحتو(,
82. 

1 Stefano MANACORDA, la réglementation du blanchiment de capitaux en 
droit international, Revue de science criminelle et de droit pénal compare, 1999, P. 
252. 

 .99، اؼبرجع السابق، ص: ظاىرة غسيل األمواؿالمواجهة الجنائية لد. إبراىيم عيد نايل،  2
دكلة كقعت على اإلعبلف ىي الواليات اؼبتيدة األمريكية، الياباف، اقبلًتا، أؼبانيا، كندا، فرنسا، السويد،  11كىي عبنة اشًتؾ فيها  3

 اض غسل األمواؿ.ىولندا، بلريكا، ايطاليا، كسويسرا، كيتعلق بشأف منع االستخداـ اإلجرامي للنظاـ اؼبصريف ألغر 
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 .1البنكي الوطٍت أك الدكيل، كىو ما بات يعرؼ بػ "بياف اؼبنع"
اف من سياسة جنائية ؿبددة يف مواجهة نشاط غسل األمواؿ، فهنو تضمن أربع كلصن خبل ىذا البي     

 تتمثل يف: 2التزامات رئيسية موجهة للبنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية
 على البنوؾ بذؿ اعبهود البلزمة ؼبعرفة اؽبوية اغبقيقية للزبائن، .أ 
قية كالقوانُت كاللوائح على البنوؾ التأكد من أف عملها يتم يف إطار من اإللتزاـ بالقواعد األخبل .ب 

 التنظيمية اػباصة باؼبعامبلت اؼبالية،
ضركرة تعاكف البنوؾ مع السلطات اؼبكلفة بتطبيق القوانُت إىل اؼبدل الذم تسمح بو القوانُت  .ج 

 كاللوائح التنظيمية احمللية اؼبتعلقة بالسرية اؼبصرفية،
 ا البياف.على البنوؾ كضع القواعد كاإلجراءات الضركرية لئللتزاـ هبذ .د 

كفبا ال شك فيو أف إعبلف بازؿ كضع مبادئ أخبلقية كقانونية تتعلق بالقطاع اؼبصريف كاؼبايل،      
كمنع استخداـ البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية يف أغراض غسل األمواؿ، إال أننا نعيب على ىذا البياف 

، كعلى الرغم من ذلك ال يبكن افتقاده للقوة اإللزامية، كعدـ تقريره أية جزاءات على ـبالفة قواعده
 إغفاؿ الدكر اؽباـ لئلعبلف يف ذبرَل كمكافية غسل األمواؿ.

اتفاقية فيينا ؼبكافية اإلذبار غَت اؼبشركع يف اؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية، كبعد ذلك جرمت      
كسبويل  صبيع التيويبلت اؼبتعلقة باألمواؿ ذات اؼبصدر غَت اؼبشركع النات  عن ذبارة اؼبخدرات

، كامتدت يف ىذا اإلطار لتشمل أيضان كل من قدـ اؼبساعدة لشخص متورط يف ارتكاب 3اإلرىاب
مثل ىذه اعبرائم كذلك بهخفاء أك سبويو حقيقة األمواؿ أك مصدرىا أك كبلنبا، أك طريقة التصرؼ فيها 

 رائم ـبدرات أك فعل منأك حركتها أك الػيقوؽ الػمتعلقة هبا أك ملكيتها، مع العلم أِنا مستمدة من ج

                                                           
 .228بديعة لشهب، اؼبرجع السابق، ص:  1
، ص: 2010، دار القلم للطباعة كالنشر، الطبعة األكىل، الرباط، السياسة الجنائية في مواجهة جرائم غسيل األمواؿد. عدناف العوٍل،  2

 .60 ا د. ؿبمود كبيش، اؼبرجع السابق، ص:96ا د. ؿبمد علي العرياف، اؼبرجع السابق، ص: 93
 اؼبادة األكىل فقرة )ب( من اتفاقية فيينا. 3
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 .1أفعاؿ االشًتاؾ يف مثل ىذه اعبرائم
، كإف  2كما يؤخذ على ىذه االتفاقية أِنا حصرت نطاؽ التررَل يف ؾباؿ جرائم اؼبخدرات فقط    

يفسر ذلك بأف كقت توقيع االتفاقية كانت معظم التنظيمات اإلجرامية تتمثل يف  3كاف البعض
 ك انصبت ؿباكر ىذه اإلتفاقية على ذبرَل عوائد اؼبخدرات فقط.عصابة االذبار باؼبخدرات، لذل

، كىو 4كما يؤخذ على ىذه اإلتفاقية كذلك اشًتاطها أف يرتكب الفعل عمدان حىت يتم ذبريبو      
األمر الذم من شأنو أف يؤدم إىل إفبلت مرتكب اعبريبة من العقاب نظران لصعوبة إثبات علمو 

ؼبشركع السيما بعد اؼبركر بعدة عمليات معقدة كمتتابعة إلخفاء اؼبصدر حبقيقة اؼباؿ كمصدره غَت ا
 .5غَت اؼبشركع ؽبذا اؼباؿ

، كاليت انبثقت كبعد ذلك بسنة كاحدة مت إقرار ما يعرؼ بتوصيات ؾبموعة العمل اؼبالية الدكلية     
، كالذم ضم  1989عن مؤسبر القمة االقتصادية اػبامس عشر للدكؿ الصناعية الكلل يف باريس سنة 
 . 6كل من: الواليات اؼبتيدة األمريكية، كندا، أؼبانيا، فرنسا، بريطانيا، الياباف، كإيطاليا

، كاؼبتضمن أربعُت توصية 1990فلاير 06كلقد أصدرت ىذه اجملموعة تقريرىا األكؿ بتاريخ:      
ألمواؿ، كتطوير النظم القانونيػػة  تػػػهدؼ فػي ؾبملها إىل كضع إطار عاـ لػػمكافية كذبرَل ظاىػرة غسل ا

 . 7الوطنية دبا يتفق كأحكاـ اتفاقية فيينا

                                                           
  فيينا أنو:تنص المادة الثانية في فقرتها األكلى من اتفاقية  1
 دؼ ىذه اإلتفاقية إىل النهوض بالتعاكف فيما بُت األطراؼ حىت تتمكن من التصدم دبزيد من الفعالية ؼبختلف مظاىر مشكلة االذبار  - أ

ؼبؤثرات العقلية الذم لو بعد دكيل، كعلى األطراؼ أف تتخذ، عند الوفاء بالتزاما ا دبقتضى اإلتفاقية، التدابَت غَت اؼبشركع يف اؼبخدرات كا
 الضركرية، دبا يف ذلك التدابَت التشريعية كاإلدارية، كفقان لؤلحكاـ األساسية لنظمها التشريعية الداخلية.

 .1988ة لسن اتفاقية فيينا)أ( من  01اؼبادة الثالثة فقرة  2
 .92د. سليماف عبد اؼبنعم، اؼبرجع السابق، ص:  3
 .1988من اتفاقية فيينا لسنة  02اؼبادة الثالثة فقرة  4
 .64د. ؿبمود كبيش، اؼبرجع السابق، ص:  5
نضم يف ، كابمجموعة الدكؿ الصناعية الثمانيةكبعد انضماـ ركسيا أصبح يطلق عليها  ،(G7) الدكؿ المعركفة بمجموعة السبعكىي  6

 كقت الحق عدد من الدكؿ أنبها: اسًتاليا، النمسا، بلريكا، اسبانيا، لكسمبورغ، ىولندا، السويد، كسويسرا.
 . 79ص:, نبيو صاحل، اؼبرجع السابقد.  انظر:

 أىم توصياتها تتلخص في النقاط التالية:  7
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لسنة  1اتفاقية األمم اؼبتيدة ؼبكافية اعبريبة العابرة لليدكد الوطنية أىٍكلىتكمن جانب آخر      
، 2، عناية خاصة ألفعاؿ جريبة غسل األمواؿ، كحثت الدكؿ األطراؼ على ذبرَل ىذه األفعاؿ2000

كردت ؾبموعة من تدابَت اؼبكافيةا فأكجبت على الدكؿ األطراؼ إنشاء نظاـ رقابة داخلي ؼبراقبة كأ
نشاط اؼبؤسسات اؼبالية بغية كشف عمليات غسل األمواؿ، كفيص النظم الداخلية اؼبتعلقة بهنشاء 

بَت ؾبدية اؼبؤسسات الترارية، ؼبنع استخدامها يف تسيَت أنشطة غسل األمواؿ، كالنظر يف تنفيذ تدا
من قبل البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية، كسائر اؽبيصات اليت وبتمل أف تشكل قناة الرتكاب مثل ىذه 
العمليات، يف ؿباكلة لكشف كرصد حركة النقد كالصكوؾ القابلة للتداكؿ عل اغبدكد، كالسعي 

هزة الرقابة اؼبالية لتطوير كتعزيز التعاكف الدكيل بُت السلطات القضائية كأجهزة تنفيذ القوانُت كأج
 . 3ؼبكافية غسل األمواؿ

                                                                                                                                                                                     

اؼبتأتية من ذبارة اؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية اؼببينة يف اتفاقية  تدعو صبيع البلداف إىل ضركرة ذبرَل نشاط غسل األمواؿ التوصية الرابعة: -
 ، إضافة إىل ربميل اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية اليت يثبت تورطها يف جرائم غسل األمواؿ للمسؤكلية اعبنائية كؼبوظفيها.1988فينا 

ؼبدة طبس سنوات على األقل بعد إقفاؿ اغبساب، تتعلق بضركرة كشف ىوية العمبلء كاالحتفاظ بالسربلت  14إىل  12 من التوصية -
 ككضع ىذه السربلت ربت تصرؼ السلطات اؼبختصة بأية مبلحقات جنائية.

ربث على ضركرة الرقابة بالنسبة للمعامبلت غَت اؼبعتادة أك اليت ليس ؽبا ىدؼ كاضح أك ملموس، كإببلغ  16ك 15 التوصيتاف -
 بلزمة. السلطات اؼبختصة بغية ازباذ التدابَت ال

تذكر خبطورة انعداـ قوانُت ذبـر نشاط غسل األمواؿ يف بعض الدكؿ، كتطلب من اؼبصارؼ اليت ؽبا فركع بتلك الدكؿ  21 التوصية -
 ضركرة التقيد بتنفيذ التوصيات األربعُت.

 ا يزيد عن حد معُت.تتعلق بالنظر يف جدكل إنشاء نظاـ إببلغ عن صفقات العمبلت على الصعيد الدكيل كاحمللي ؼب 24التوصية  -
 خبصوص تبادؿ اؼبعلومات كتقنيات مكافية جرائم غسل األمواؿ. 31، ك30 التوصيتاف -
تفرض إلزامية التعاكف الدكيل يف مكافية غسل األمواؿ كمتابعة اؼبتيصبلت ذات اؼبصدر اإلجرامي  40إىل  32 من التوصية -

 كمصادر ا.
 قدت فيو.نسبة للمكاف الذم ع باتفاقية باليرموكتعرؼ  1
 .اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدكد الوطنيةمن  06اؼبادة  2
 من نفس االتفاقية. 07اؼبادة  3
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، فقد دعت الدكؿ األطراؼ إىل ضركرة 20031أما اتفاقية األمم اؼبتيدة ؼبكافية الفساد لسنة      
ذبرَل نشاط غسل األمواؿ، كإنشاء أنظمة داخلية شاملة للرقابة كاإلشراؼ على اؼبصارؼ كاؼبؤسسات 

صبيع أشكاؿ غسل األمواؿ، كتبادؿ اؼبعلومات على الصعيدين  اؼبالية غَت اؼبصرفية من أجل مكافية
الوطٍت كالدكيل، كتعزيز التعاكف العاؼبي كاإلقليمي بُت السلطات القضائية كأجهزة الرقابة اؼبالية ؼبكافية 

 .2جرائم غسل األمواؿ، ناىيك عن مصادرة العوائد اؼبتأتية من أفعاؿ إجرامية كفقان ؽبذه االتفاقية
ًفيلة للتوفيق بُت القياـ كم        ا حىثَّت الدكؿ الػميٍنضىوًيىة ربت لوائها على ضركرة إهباد السيبيل الكى

بالتيقيقات اعبنائية اؼبتعلقة بأنشطة غسل األمواؿ كبُت السرية اؼبصرفية كتذليل العقبات الناشصة عن 
قط، بل سارعت ـبتلف . كمل يقتصر ذبرَل نشاط غسل األمواؿ على اإلتفاقيات الدكلية ف3تطبيقها

 اإلتفاقيات اإلقليمية اؼبعنية بتبٍت ىذا التررَل. 
 البند الثاني: تجريم نشاط غسل األمواؿ في االتفاقيات اإلقليمية

، خطوة فعالة ىادفة إىل خلق نوع من االنسراـ 1990لسنة  4تعتل اتفاقية سًتاسبورغ األكربية     
افية جرائم غسل األمواؿ، حيث تعهدت الدكؿ األكركبية بُت التشريعات األكركبية اؼبتعلقة دبك

األطراؼ دبوجبها بتررَل كمعاقبة غسل األمواؿ كخلق ديناميكية تعاكنية يف ؾباؿ التيقيقات من 
خبلؿ تبادؿ اؼبعلومات، كرفع السرية اؼبصرفية عن األرصدة اؼبشبوىة كتسليم اجملرمُت، ناىيك عن 

 . 5حرز كمصادرة متيصبلت اعبرائم

 كأىم ما يػميز ىذه االتفاقية ىػػو التوسيع من نطاؽ تػررَل عمليات غسل األمواؿ، حيث يػػػػػشمل     

                                                           
، كصادقت عليها اعبزائر بتيفظ دبوجب اؼبرسـو الرئاسي 2003أكتوبر  31اعتمدت من قبل اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتيدة بنيويورؾ يف  1

 .12، ص: 2004أفريل  25، مؤرخة يف 26اؼبنشور يف ج ر ج ج، ع  2004أفريل  19يف  اؼبؤرخ 04128 رقم:
 .اتفاقية مكافحة الفسادمن  23اؼبادة  2
 من نفس اإلتفاقية.  40اؼبادة  3
كركيب، كاليت يف سًتاسبورغ حبضور دكؿ ؾبموعة اجمللس األ 1990نوفمل  08اؼبنعقد بتاريخ  مؤتمر ستراسبورغانبثقت ىذه االتفاقية عن  4

 .1993سبتمل  01دخلت حيز التنفيذ يف 
غسل األمواؿ )اإلستجابات الدكلية كجهود المكافحة اإلقليمية ا د. ؿبمود شريف بسيوٍل، 64د. ؿبمود كبيش، اؼبرجع السابق، ص:  5

 .83، ص: 2004دار الشركؽ للطباعة كالنشر، القاىرة،  كالوطنية(,
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التررَل كل حاالت غسل األمواؿ الناذبة عن صبيع اعبرائم، كليس فقط األمواؿ الناذبة عن ذبارة 
ي لؤلمواؿ اليت يتم غسلها اؼبخدرات، كما ؽبذه االتفاقية السَّبق يف عدـ اشًتاط العلم باؼبصدر اإلجرام

 .1للتررَل

كالذم فرض  1991يوليو  10يف  1991لسنة  308كبعد ذلك أصدر اجمللس األكريب توجيهو رقم      
على دكؿ االرباد األكريب ضركرة ذبرَل نشاط غسل األمواؿ، كمنع استخداـ النظاـ اؼبايل كاؼبصريف يف 

 .2ذلك

ؼبايل من عمليات غسل األمواؿ مت تعديل ىذا التوجيو بالتوجيو كلضماف اغبماية الفعالة للنظاـ ا     
، كالذم أضاؼ مكاتب الصرؼ كشركات 2001ديسمل  04الصادر يف  2001لسنة  87رقم 

االستثمار إىل اؼبؤسسات اؼبعنية دبكافية غسل األمواؿ، كما حث الدكؿ األعضاء على التوسع يف 
 اعبرائم مصدر األمواؿ ؿبل الغسل.

على مستول القارة األمريكية أصدرت منظمة الدكؿ األمريكية يف مؤسبرىا اؼبنعقد يف "ناسو" ك      
الئية مبوذجية تػىتىضمَّن أحكامان خاصة بتررَل غسل األمواؿ، ميعدة لتفعيل  1992الباىاما يف مايو 

 .3ؿ القارةالتعاكف كتعزيز دكر النظاـ اؼبصريف كاؼبايل يف جهود مكافية غسل األمواؿ فيما بُت دك 

كعلى الصعيد العريب، نذكر اإلتفاقية العربية ؼبكافية االذبار غَت اؼبشركع باؼبخدرات كاؼبؤثرات      
، كاليت تىضىمَّنىت ذبرَل إنتاج اؼبخدرات أك اؼبؤثرات العقلية أك استخدامها أك تسليمها أك 4العقلية

 زراعة أم نبات إلنتاج اؼبواد اؼبخدرة أك التنازؿ عنها أك نقلها أك استَتادىا بقصد االذبار، كذبرَل
 . 5اؼبؤثرات العقلية، كذبرَل صنع مواد أك معدات لزراعة كإنتاج كصنع اؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية

                                                           
 .209ص: بديعة لشهب، اؼبرجع السابق،  1

2 Jean François THONEY, les politiques législatives de lutte contre le 
blanchiment en Europe, op. cit., P. 316. 

 .353د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  3
 .1994يناير 05يف  11اعتمدت ىذه االتفاقية يف تونس بدكرة ؾبلس الوزراء العرب رقم  4
 .لمكافحة اإلتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقليةاالتفاقية العربية من  03اؼبادة  5
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كما نىصَّت على مصادرة الػميتىيىصِّبلت اؼبتأتية من اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبادة الثانية من       
كاؼبؤثرات العقلية كاؼبعدات أك غَتىا من الوسائط اؼبستخدمة أك اؼبعدة ىذه االتفاقية، كاؼبخدرات 

 . 1لبلستخداـ يف ارتكاب اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبادة الثانية منها

كدعت الدكؿ العربية إىل سن التشريعات اليت تيػخىوِّؿ للرهات اؼبختصة لديها حق االطبلع على      
ية أك الترارية أك التيفظ عليها بغية تنفيذ التدابَت اؼبشار إليها يف ىذه السًِّربلىت اؼبصرفية أك اؼبال

 .2اؼبادة 

كما يذكر يف ىذا الشأف مشركع القانوف العريب النموذجي االسًتشادم ؼبكافية غسل           
، كالذم تضمن أربعُت مادة موزعة على تسعة أبواب،  دؼ يف ؾبملها إىل ضركرة ذبرَل 3األمواؿ
ية نشاط غسل األمواؿ، كازباذ التدابَت البلزمة ؼبنع اعبريبة كتػىبىٍت قوانُت خاصة دبكافية جرائم كمكاف

 غسل األمواؿ، كالتعاكف بُت ـبتلف اؽبيصات اؼبعنية بذلك.

كما يبلحظ على ىذا اؼبشركع ىو توسعو يف نطاؽ التررَل ليشمل عمليات غسل األمواؿ اؼبًتتبة      
يس فقط جرائم اؼبخدرات كسبويل اإلرىاب كما كاف الشأف بالنسبة لبلتفاقية عن أية جريبة كانت كل

  العربية ؼبكافية االذبار غَت اؼبشركع باؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية.

                                                           
 من نفس االتفاقية. 05اؼبادة  1
 االتفاقية.من نفس  02اؼبادة  2
 19بتونس يف  كىو مشركع أيًعٌد بناءن على التوصية الثالثة من توصيات اؼبؤسبر العريب الرابع عشر لرؤساء أجهزة مكافية اؼبخدرات اؼبنعقد 3

كقد تضمن ىذا اؼبشركع تسعة  .2001يناير  30اؼبؤرخ يف  339، كاليت اعتمدت دبوجب قرار كزراء الداخلية العرب رقم 2000جويلية 
 أبواب:

 يتضمن أحكاـ عامة خبصوص مكافية غسل األمواؿ. البػػػاب األكؿ: -
 سل األمواؿ.يتضمن أحكاـ خاصة تتعلق بتعريف كذبرَل نشاط غ الباب الثػػػاني: -
 األشخاص الذين ينطبق عليهم كصف ارتكاب جرائم غسل األمواؿ، كاألشخاص اؼبستثنوف من ذلك. الباب الثالث: -
يتضمن كاجبات اؼبؤسسات اؼبصرفية كاؼبالية يف التثبت من ىوية العمبلء كازباذ التدابَت البلزمة ؼبنع عمليات غسل األمواؿ،  الباب الرابػػػع: -

 كالعمليات اؼبشبوىة.كذبميد األمواؿ 
 : خبصوص ىيصات اؼبراقبة الباب الخامس كما بعده -
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كعمومان فهف من أبرز ما يبلحظ على االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية ىو تباينها إزاء القصد اعبنائي      
ضها تتطلب صورة العمد للعقاب عليها، بينما ترل األخرل إمكانية ازباذ عبريبة غسل األمواؿ، فبع

الركن اؼبعنوم لصورة اػبطأ، كإف كانت تتفق يف معظمها على تقرير التزامات ؿبددة تفرض على 
 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية  دؼ ؼبنع استخداـ النظاـ اؼبايل ألغراض غسل األمواؿ.

ل األمواؿ على اإلتفاقيات الدكلية كاإلقليمية فقط، بل سارعت كمل يقتصر ذبرَل نشاط غس     
ـبتلف الدكؿ األعضاء إىل تبٍت ىذا التررَل يف قوانينها الداخلية بغية خلق نوع من اإلنسراـ بُت 

 األحكاـ الواردة فيها، كما نصت عليو اإلتفاقيات اؼبعنية.

 ارفالفرع الثاني: تجريم نشاط غسل األمواؿ في القانوف المق

ًحفىاظان على نسق ىذه الدراسة، سنتطرؽ ألكجو ذبرَل نشاط غسل األمواؿ يف التشريع اعبزائرم      
 )أكالن(، مث لدل اؼبشرع الفرنسي )ثانيان(، كأخَتان لدل اؼبشرع اؼبصرم )ثالثان(.

 البند األكؿ: تجريم نشاط غسل األمواؿ في القانوف الجزائرم

زائر الػميبىكِّرة على اتفاقية فيينا، إال أف اؼبشرع اعبزائرم مل يتخذ أىيَّة خيطوة بالرغم من ميصىادىقىة اعب     
ازباذ تدابَت  يف تطبيق ىذه االتفاقية، خيصيوصان كأِنا ألزمت الدكؿ الػميصىاًدقىة عليها ضركرة اإلسراع يف

تاريخ  2004نوفمل  10إىل غاية  ،1تشريعية لتررَل عمليات غسل األمواؿ اؼبًتتبة عن ذبارة اؼبخدرات
، كالذم جيرِّمىت دبقتضاه عمليات غسل األمواؿ 2اؼبعدؿ لقانوف العقوبات 15-04إصدار القانوف رقم 

 . 9مكرر  389مكرر إىل  389يف اؼبواد 

كما يػىتىرىٌلى من خبلؿ بػينيود ىذه اؼبواد الػميضىافة لقانوف العقوبات ىو تبٍت اؼبشرع اعبزائرم      
دة يف اتفاقية فيينا ؼبكافية اإلذبار غَت اؼبشركع يف اؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية، خيصيوصان لؤلحكاـ الوار 

 اؼبادة الثالثة كالػميتضىمِّنىة ربديد الركن اؼبادم كاؼبعنوم للرريبة.
                                                           

 .1988لسنة  اتفاقية فيينااؼبادة الثالثة من  1
 18اؼبؤرخ يف  155-66، يعدؿ كيتمم األمر رقم 2004نوفمل سنة  10اؼبوافق  1425رمضاف عاـ  27مؤرخ يف  15-04القانوف رقم  2

 .2004 نوفمل 10 اؼبؤرخة يف 71، ج ر ج ج، ع قانوف العقوباتكاؼبتضمن  1966ة يونيو سن 8اؼبوافق  1386صفر عاـ 
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كعلى ًخػبلؼ اؼبشرع اؼبصرم، كاف للمشرع الػػػرزائرم السٍَّبق حينما قاـ باألخذ باؼبفهـو الواسع      
ريبة األصلية لتشمل كل العوائد اؼبًتتبة عن أية جريبة كانت، كقاـ بتوسيع مفهـو اغبيازة ليشمل للر

 .1ؾبرد االستخداـ بشرط علم اؼبستخدـ بأِنا عوائد ذات مصدر غَت مشركع

إضافة لذلك، قاـ اؼبشرع اعبزائرم بتررَل اؼبساعدة البلحقة على اعبريبة األكلية، فاعتل القائم هبا      
، فضبلن عن ذبريبو للتيريض كالشركع كاألعماؿ التيضَتية يف 2فاعبلن أصليان يف جريبة غسل األمواؿ

 .3ىذه اعبريبة، كىو ما يترلى من خبلؿ عبارة اؼبشرع "إسداء اؼبشورة بشأنو"

 كىًحٍرصان من اؼبشرع اعبزائرم على تأكيد ىذا التررَل كإدراكان منو عدـ كفاية األحكاـ اجملرمة     
اؼبتعلق بالوقاية  01-05لنشاط غسل األمواؿ الواردة يف قانوف العقوبات، صدر بعد ذلك القانوف رقم 

 من تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافيتهما، ليكوف دبثابة نص خاص بتررَل ىذه الظاىرة.

مواؿ، صدر كإضافة للمرهودات اؼببذكلة من قبل اؼبشرع اعبزائرم يف إطار ذبرَل نشاط غسل األ     
، كالذم اعتل يف مادتو األكىل 4اؼبتعلق بالوقاية من الفساد كمكافيتو 01-06بعد ذلك القانوف رقم 

 أف جريبة غسل العائدات اإلجرامية من جرائم الفساد.

 البند الثاني: تجريم نشاط غسل األمواؿ في القانوف الفرنسي

ػػػبا      ًدرىة إلػػػػػػػػػى تبنػػػػي مبادئ اتفاقية فيػػينا، كقد سٌنت مػػػرموعة من تيعتل فرنسا من أكائػػػػػل الدكؿ الػمي
، كمن أبرز تلك القوانُت، القانوف 5القوانُت، كما أنشأت ىيصات تيعٌت دبكافية عمليات غسل األمواؿ

                                                           
 .ؽ ع جمكرر فقرة )ج( من  389، كتقابلها اؼبادة 01-05القانوف رقم فقرة )ج( من  02اؼبادة  1
 .ؽ ع جمكرر )د(  389اؼبادة  2
 .ؽ ع جفقرة )د( من  مكرر 389، كتقابلها اؼبادة 01-05فقرة )د( من القانوف رقم  02اؼبادة  3
مارس  08اؼبؤرخ يف  14، ج ر ج ج، ع 2006فلاير  20، اؼبؤرخ يف بالوقاية من الفساد كمكافحتواؼبتعلق  01-06القانوف رقم  4

 .04، ص: 2006
ة كتبييا المد كالجزر بين السرية المصرفية كتبييا األمواؿ )دراسة مقارنة للقوانين التي تحكم السرية المصرفيىياـ اعبرد،  5

 .158، ص: 2004منشورات اغبليب اغبقوقية، بَتكت،  األمواؿ(,
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كالذم  ،1اؼبتعلق دبكافية  ريب اؼبخدرات كتعديل بعض أحكاـ قانوف العقوبات 1157-87رقم 
أكَّؿ قانوف يف فرنسا يػيررِّـ نشاط غسل األمواؿ كييعاًقب عليو كرريبة قائمة بذا ا. كقد يػيعىد  

استيدث ىذا القانوف دعول جنائية مستقلة ضد من يقـو بعمليات غسل األمواؿ، حىت كإف مل 
يرتكب أك ييسىاًىم يف اعبريبة األصلية اليت ترتبت عنها ىذه العوائد القذرة

2. 

كالػػػمتعلق دبسانبة الػػمؤسسات اؼبالية يف مكافية غسل  614-90، صدر القانوف رقم كبعد ذلػػك     
، حيث ألزمت أحكامو صبيع اؼبؤسسات اؼبالية الفرنسية ضركرة 3األمواؿ اؼبتأتية من ذبارة اؼبخدرات

مكافية عمليات غسل األمواؿ اؼبتأتية من ذبارة اؼبخدرات، كحرماف ذبار اؼبخدرات من عائدات 
، كما ألـز ىذا القانوف اؼبؤسسات اؼبالية ضركرة اإلعبلـ عن صبيع اغبسابات 4شطتهم اإلجراميةأن

 .5كالتيويبلت غَت العادية

كيف إطار احملاربة الفىٌعالة لظاىرة غسل األمواؿ أنشأت فرنسا مديرية ذبميع اؼبعلومات كالعمل ضد      
لوزارة االقتصاد كاؼبالية كاؼبوازنة، مهمتها التيرم  ا كىي ىيصة تابعةTRACFIN6الدكائر اؼبالية السرية 

كالتيقيق يف اغبسابات كالتيويبلت اؼبشبوىة عن طريق تلقي الببلغات كاؼبعلومات الضركرية اؼبساعدة 
 .7ؽبا يف أداء مهامها من البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية

                                                           
، 1987ديسمل  31اؼبؤرخ يف  بمكافحة تهريب المخدرات كتعديل بعا أحكاـ قانوف العقوبات، اؼبتعلق 1157-87 القانوف رقم 1

 .159، ص: 1988يناير  05ج ر ج ؼ، 
 . 62لعشب علي، اؼبرجع السابق، ص:  2
، اؼبؤرخ يف بمساىمة المؤسسات المالية في مكافحة غسل األمواؿ المتأتية من تجارة المخدرات، كاؼبتعلق 614-90م القانوف رق 3

 . 8329، ص: 1990جويلية  14، اؼبؤرخة بتاريخ 162، ج ر ج ؼ، رقم 1990جويلية  12
 .614-90 من القانوف 03اؼبادة  4
 .159د. ىياـ اعبرد، اؼبرجع السابق، ص:   5
من  المطلب الرابعمن  الفرع الثانيكدكرىا يف مكافية غسل األمواؿ يف فرنسا، انظر  TRACfinيد من التفصيل خبصوص ىيصة ؼبز  6

 .الباب الثانيمن  الفصل الثانيمن  المبحث األكؿ
7 David G. HOTTE, et Virginie HEEM, la lutte contre le blanchiment des 

capitaux, librairie général, de droit et de jurisprudence, Falguière, Paris, 2004, P. 71. 
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ظاىرة غسل األمواؿ، مت إنشاء اؼبكتب كبيػػػغيىػػػة إقامة تنسيق بُت ـبتلف اعبهات اؼبنوطة دبكافية      
ا كىو مكتب ـبصص ؼبكافية كافة اعبرائم اإلقتصادية كاؼبالية خصوصان 1اؼبركزم ؼبنع اعبنوح اؼبايل

ذات الصلة عرائم اؼبتاجرة يف اؼبخدرات كاإلرىاب. كما أف ؽبذا اؼبكتب دكران تنسيقيان بُت صبيع 
ـبتلف أنواع اعبريبة اؼبنظمة العابرة لليػػػدكد، كأبرزىا جريبة  مكاتب الشرطة الفرنسية كالدكلية لػمكافية

 . 2غسل األمواؿ

كاؼبتعلق دبكافية  392-96كيف سبيل مسايرة التطورات اإلقليمية كالدكلية، صدر القانوف رقم      
رنسية ، كالذم يعد األبرز من بُت صبيع اؼبنظومة القانونية الف3تبييض األمواؿ كاؼبتاجرة يف اؼبخدرات

اؼبتعلقة دبكافية غسل األمواؿ كونو استيدث الكثَت من األحكاـ يف ؾباؿ التررَل كالعقاب، كما 
 . 4كسع من ؾباؿ العمليات اإلجرامية اليت سبثل عوائدىا ؿببلن لعمليات غسل األمواؿ

 البند الثالث: تجريم نشاط غسل األمواؿ في القانوف المصرم

لدكلية الػػػمبذكلة يف إطار إصدار تشريعات تتعلق بترريػػػػم كمكافية عمليات تىػرىاكيبان مع الػرهود ا     
، قامت مصر بهصدار 5غسل األمواؿ، كإدراكان منها لعدـ كفاية القوانُت القائمة ؼبواجهة ىذه الظاىرة

                                                                                                                                                                                     

ا د. عزت ؿبمد 448-447ا د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص: 86لعشب علي، اؼبرجع السابق، ص:  كانظر كذلك:
 . 318العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 

1 L'OCRGDF :اختصار لػOffice Central pour le Répression de la Grande Délinquance 
Financiére اليت  "مارغاريتا"يعود الفضل ؽبذا اؼبكتب يف مكافية كإفشاؿ عديد اعبرائم اإلقتصادية ذات البعد الدكيل أنبها قضية ، ك

تاجرة كتوبعت يف ايطاليا مث الواليات اؼبتيدة األمريكية، كاليت أسفرت عن تفكيك شبك خطَتة تعمل على اؼب 1994كقعت يف فرنسا عاـ 
 باؼبخدرات كغسل األمواؿ.

 .611ىياـ اعبرد، اؼبرجع السابق، ص:  لمزيد من التفاصيل بخصوص ىذا المكتب انظر:
 .160: ، صنفس المرجعىياـ اعبرد،  2
 السالف الذكر. 392-96 القانوف رقم 3
 . 392-96رقم  من القانوف 1-324اؼبادة  4
 ؽ ع ـمن  44واؿ غَت اؼبشركعة يف مصر قبل صدكر قانوف مكافية غسل األمواؿ نذكر اؼبادة من بُت القوانُت اجملرمة للتعامل يف األم 5

من قانوف اإلجراءات اعبنائية كاليت تنظم  208كاليت ذبـر إخفاء األشياء اؼبتيصلة من جناية أك جنية أك متيصبلت جريبة السرقة، كاؼبادة 
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، عقب زيارة ؾبموعة إصبونت ؼبصر عاـ 1اػباص دبكافية غسل األمواؿ 2002لسنة  80القانوف رقم 
 FATFللنظر يف مدل مبلئمة اؼبنظومة التشريعية ؼبكافية غسل األمواؿ، خاصة مع إدراج  1995

 .2ؼبصر يف قائمة الدكؿ السوداء غَت اؼبتعاكنة يف ؾباؿ مكافية غسل األمواؿ

كحسب ما كرد يف اؼبذكرة اإليضاحية ؼبشركع قانوف مكافية غسل األمواؿ يف مصر فهنو كنظران ؼبا      
ظاىرة من خطورة على اإلقتصاد العاؼبي، كما يتفرع عنها من إشكاليات قانونية تشكلو ىذه ال

كاقتصادية كاجتماعية كأمنية معقدة، كما يبكن أف تسببو من أضرار على اإلقتصاد اؼبصرم، فقد بدأت 
ىذا جهود الدكلة ؼبكافية عمليات غسل األمواؿ ذباكبان مع كافة اعبهود الدكلية كاإلقليمية اؼببذكلة يف 

 .3االذباه

ليكوف دبثابة ذبرَل  2002لسنة  80كمن اؼببلحظ أف اؼبشرع اؼبصرم قد أصدر القانوف رقم      
 مستقل لغسل األمواؿا لييقق اؼبواءمة كيؤكد التزامو الدكيل دبكافية نشاط غسل األمواؿ. 

للشرؽ األكسط كْشاؿ كعمـو القوؿ فهنو، كبناءن على التقرير اؼبعد من قبل عبنة العمل اؼبايل      
، سارع اؼبشرع 01-05، كالذم تضمن رصد العديد من اؼبآخذ كالثغرات اؼبتعلقة بالقانوف رقم 4إفريقيا

السابق ذكره، ليتبلءـ كاؼبعايَت الدكلية  02-12اعبزائرم لتعديل أحكاـ ىذا القانوف باألمر رقم 
 اؼبعتمدة يف ؾباؿ مكافية جرائم غسل األمواؿ.

                                                                                                                                                                                     

كاؼبتعلق بسرية اغبسابات اؼبصرفية يف البنوؾ، كقانوف الكسب غَت  1990نة لس 205إجراءات التيفظ على األمواؿ، كالقانوف رقم 
 . 1975لسنة  62اؼبشركع رقم 

، كاؼبعدؿ 01مكرر  20، ع 2002مايو  22، ج ر ج ـ بمكافحة غسل األمواؿ في مصراؼبتعلق  2002لسنة  80القانوف رقم  1
 مكرر. 23، ع 2003يونيو  08، ج ر ج ـ 2003لسنة  78بالقانوف رقم 

 .237: ؿبمد علي العرياف، اؼبرجع السابق، ص: كانظر كذلك، 90د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  2
تقرير اللرنة اؼبشًتكة بُت عبنيت الشؤكف الدستورية كالتشريعية كالشؤكف اإلقتصادية عن مشركع قانوف مكافية غسل األمواؿ، ؾبلس الشعب  3

 .2002لثامن، دكرة اإلنعقاد الثاٍل، القاىرة، اؼبصرم، الفصل التشريعي ا
تقرير التقييم المشترؾ بخصوص غسل األمواؿ كتمويل اإلرىاب )حالة ؾبموعة العمل اؼبايل الدكلية للشرؽ األكسط كْشاؿ إفريقيا،  4

 .2010ديسمل  01، الجزائر(
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كػػن األمػػر، فػػهف سياسػػة الترػػرَل ال تكفػػي كحػػدىا، مػػا مل يػػتم تشػػديد العقوبػػة اؼبقػػررة ؽبػػذا كمهمػػا ي     
النوع من اإلجراـ، كىذا ما يدعونا لدراسة العقوبات اؼبقررة عبريبة غسل األمواؿ يف التشريعات الػثبلث 

 ؿبل اؼبقارنة.

 المطلب الثاني: العقوبات المقررة لجريمة غسل األمواؿ
ـبتلف التشريعات اؼبقارنة بالنص على العقوبات اليت ىبضع ؽبا ميرتكبو جرائم غسل اٍىتىمَّت      

. كنظران للدكر الذم تقـو بو البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية يف عمليات غسل األمواؿ كإخضاعها 1األمواؿ
سل لطائلة العقاب اعبنائي من جهة، كنظران ألف ىذه العقوبات تػىتىنوٌع حبسب طبيعة ميرتكب جريبة غ

األمواؿ، فهننا سنتطرؽ للعقوبات اؼبقررة للشخص الطبيعي )الفرع األكؿ(، مث نتطرؽ للمسؤكلية 
 اعبنائية للشخص اإلعتبارم عن جرائم غسل األمواؿ )الفرع الثاٍل(.

 الفرع األكؿ: العقوبات المقررة للشخص الطبيعي

الطبيعي عن جريبة غسل األمواؿ  كسنتطرؽ يف ىذا الفرع إىل العقوبات األصلية اؼبقررة للشخص     
)البند األكؿ(، مث نتطرؽ للعقوبات التكميلية اؼبقررة ؽبذه اعبريبة )البند الثاٍل(، كأخَتان نتناكؿ اغباالت 

 اػباصة بتنفيذ العقوبات من حيث تشديد العقوبة أك اإلعفاء منها )البند الثالث(.

 ؿالبند األكؿ: العقوبات األصلية لجريمة غسل األموا

تػىٌتًفق التشريعات اليت جىرَّمت نشاط غسل األمواؿ على فػىٍرًض عقوبات سىالًبىة لليرية )أكالن(      
كأخرل مالية )ثانيان( على مرتكيب جرائم غسل األمواؿ كاعبرائم الػميليقة هبا، مع كجود بعض التػَّفىاكت 

ية اؼبصادرة كؿبلها كمػػػدل إلزامية اغبيكم فيما يتعلق دبدة العقوبة كقيمة الغرامة كاإلجراءات اؼبتعلقة بكيف
 هبا من ًقبىل القاضي. 

                                                           
، اؼبشرع اعبزائرم )من اؼبادة 2002لسنة  80القانوف رقم  ( من14، اؼبشرع اؼبصرم )اؼبادة ؽ ع ؼ( 1-324اؼبشرع الفرنسي )اؼبادة  1

 .ؽ ع ج( 07مكرر  389إىل اؼبادة  01مكرر  389
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 1أكالن. العقوبات السالبة للحرية

يػيٍعتىبػىري اغببس كالسرن من العقوبات السالبة لليرية اليت نصت عليها ـبتلف التشريعات الوطنية.      
دكف اغبكم بالعقوبة األشد  كلصن كاف ذلك ال وبوؿ يف حالة تعدد اعبرائم كتوافر شركط ىذا التعدد

 .2كاليت قد تكوف جريبة غسل األمواؿ أك غَتىا

يِّػػػػز الػمشرع الػرزائرم بيػن جريػمة غسل األمواؿ يف صورتػها            قدكة بالػمشرع الفرنسي، ييػػمى
 عشر البسيطة كاؼبشددة، لكن يف ًكٍلتىا اغبالتُت يعتلىا جنيةن معاقبان عليها باغببس من طبس إىل

. أما يف حالة اقًتاف 34مكرر  389. كما سىٌول بُت اعبريبة التامة كالشركع فيها يف اؼبادة 3سنوات
( 15( إىل طبسة عشر )10عشرة )اعبريبة ًبظىرؼ ميشىدَّد فًتتفع العقوبة السالبة لليرية باغببس من 

 من قانوف العقوبات. 02مكرر  389سنة كفقان للمادة 

كلصن أطلق اؼبشرع اعبزائرم كصف اعبنية على جريبة غسل األمواؿ، إال أنو كيف منظورنا،      
كبالنظر إىل مدة العقوبة اؼبشددة، نرل بأنو يتوجب على اؼبشرع اعبزائرم تىغيػػػػػػػيػػػر كىصف اعبريبة من 

مواؿ جنية إىل جناية، مع استيساننا ؼبا قاـ بو قدكة بنظَته الفرنسي حينما فرؽ بُت جريبة غسل األ
 يف صور ا البسيطة كاؼبشددة.

من قانوف العقوبات جريبة غسل األمواؿ يف  1-324كلذلك اعتل اؼبشرع الفرنسي دبقتضى اؼبادة      
صور ا البسيطة، جينية يعاقب عليها باغببس طبس سنوات، كما سىوَّل يف الًعقاب بُت اعبريبة التامة 

قانوف، أما جريبة غسل األمواؿ اؼبتيصلة من جرائم من نفس ال 6-324كالشيريكع دبقتضى اؼبادة 

                                                           
ىي جزاءات جنائيػة تػرد علػى اغبريػة الشخصػية للميكػـو عليػو، فتيرمػو منهػا حرمانػان كليػان، إف كانػت مؤبػدة، أك  العقوبات السالبة للحرية 1

، إف كانت مؤقتة، كمن أمث  لتها عقوبيت اغببس كالسرن.ألجل معلـو
، دار اعبامعػػػػة اعبديػػػػدة للنشػػػػر، علػػػػم اإلجػػػػراـ كالعقػػػػابعلػػػػي عبػػػػد القػػػػادر القهػػػػوجي،  د.فتػػػػوح عبػػػػد اهلل الشػػػػاذيل،  .د راجػػػػع فػػػػي ذلػػػػك:
 .355، ص: 1997اإلسكندرية، 

 .92، ص: 2007صر، ، دار الفكر كالقانوف، اؼبنصورة، مالتطبيقات العملية لجريمة غسيل األمواؿد. عادؿ الشربيٍت،  2
 : "يعاقب كل من قاـ بتبييض األمواؿ باغببس من طبس سنوات إىل عشر سنوات...".01مكرر  389تنص اؼبادة  3
 : "يعاقب على احملاكلة يف ارتكاب اعبرائم اؼبنصوص عليها يف ىذا القسم بالعقوبات اؼبقررة للرريبة التامة".03مكرر  389تنص اؼبادة  4
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الػمخدرات فقد أفرد لػها الػمشرع الفرنسي جزاءن مشددان يتمثل يف اغببس مدة عشر سنوات حسب ما 
 من ىذا القانوف. 38-222جاء يف اؼبادة 

ة السرن ، يفرض عقوب2002لسنة  80من القانوف رقم  14أما اؼبشرع اؼبصرم، فوفقان لنص اؼبادة      
 ؼبدة ال تتراكز سبع سنوات يف حاؿ ارتكاب إحدل جرائم غسل األمواؿ اؼبنصوص عليها قانونان.

كالبىػػػػيِّػػػن من نص اؼبادة أف اؼبشرع اؼبصرم اعتل جريبة غسل األمواؿ جناية أفرد ؽبا عقوبة كيجيوبًيىة      
ا حدان أدٌل كترؾ ذلك للقواعد تتمثل يف السرن ؼبدة سبع سنوات كيد أقصى، بينما مل وبدد ؽب

 العامة، على أال يقل ذلك عن ثبلث سنوات.

كفبا نيبلًحظيو أيضان من خبلؿ نص اؼبادة، ىو تسوية اؼبشرع اؼبصرم يف العقاب بُت اعبريبة التامة      
كالشركع، باعتبار أف اؼبشرع يعاقب على خطورة اعباٍل ال على أساس الًفعل الػميعىاقىب عليو

1 . 

من القانوف السالف الذكر، على  15كباإلضافة إىل ذلك، نص اؼبشرع اؼبصرم يف اؼبادة        
إمكانية فرض عقوبة اغببس كهحدل العقوبات السالبة لليرية ؼبدة ثبلث سنوات كيد أقصى كعقوبة 

 تىػػػػػٍخػػػػيًػػػيػػػػػػػرًيىػة للررائم الػميٍليىقىة عريبة غسل األمواؿ.

تًػػػنا نرل بأف اؼبشرع اؼبصرم كىلًصن كاف قد شىدَّد يف ذبريبو لنشاط غسل األمواؿ، إال أف كمن ًجهى      
ىناؾ حاالت تكوف فيها العقوبة اؼبقررة عبريبة غسل األمواؿ تزيد كثَتان عن العقوبة اؼبقررة للرريبة 

ة غسل األمواؿ اؼبتأتية من األصلية، فرريبة السرقة البسيطة مثبلن، عقوبتها اغببس، بينما عقوبة جريػػػػم
ىذه اعبريػػػمة جناية تػػػػتمثل يف السرن لسبع سنوات، كىػػػو ما قضت بو احملكمة الدستورية العليا من 

 .2حيث عدـ تناسب العقوبة مع إمث اعباٍل

                                                           
مػػن قػػانوف مكافيػػة غسػػل األمػػواؿ، الفصػػل التشػػريعي الثػػامن، اعبلسػػة  14يػػب ؾبلػػس الشػػعب اؼبصػػرم علػػى مشػػركع اؼبػػادة كرد ذلػػك يف تعق 1

 .193، اؼبرجع السابق، ص: جريمة غسل األمواؿد. عزت ؿبمد العمرم،  نقالن عن:. 33، ص: 2002مام  19السابعة كالسبعُت، 
، 32، ؽ دسػػػػتورية، ؾبلػػػة القضػػػػاة الفصػػػػلية، س 21لسػػػػنة  14، القضػػػػية رقػػػم: 02/06/2001قضػػػاء احملكمػػػػة العليػػػػا الدسػػػتورية اؼبصػػػػرية،  2

 .133، العدد األكؿ، ص: 2000



 الباب األول: اإلطار المفاهيمي لجريمة غسل األموال

 

 

123 

 1ثانيان. العقوبات المالية 

الوجوب بالرغم من تػىفىاكت تيعتل الغرامة عقوبة أصلية يف معظم التشريعات اؼبقارنة على سبيل      
ارىا من تشريع آلخر. كال ىبتلف الوضع يف التشريع اعبزائرم عنو يف باقي التشريعات، إذ حددت  ًمقدى

، كيف حالة اقًتاِنا 2دج 3.000.000إىل  1.000.000الغرامة اؼبقررة ؼبرتكيب جرائم غسل األمواؿ من 
. كمن جهة أخرل، سىٌوت 3دج 8.000.000إىل  4.000.000بظرؼ مشدد تكوف قيمة الغرامة من 

 يف العقاب بُت اعبريبة التامة كؾبرد الشركع فيها. 03مكرر  389اؼبادة 

كالبػىُتِّ من ىذه النصوص ىو أف اؼبشرع اعبزائرم قد جـر كعاقب على ـبتلف صور غسل      
تو على كل من األمواؿ اؼبتيصلة من أية جناية أك جنية، كىكذا تسمح عمومية النص بتطبيق عقوبا
 يسهل التلير الكاذب ؼبصدر األمواؿ أك العوائد أك إخفاء أك ربويل ىذه اؼبتيصبلت. 

أف اؼبشرع اعبزائرم مل يفرؽ بُت  03مكرر  389كنبلحظ من خبلؿ األحكاـ الواردة يف اؼبادة      
زائرم عدـ كضع حالة إسباـ جريبة غسل األمواؿ، كؾبرد الشركع فيها، كإف كنا نعيب على اؼبشرع اعب

ضابط يتم دبقتضاه ربديد األفعاؿ اليت تعتل شركعان يف ارتكاب جريبة غسل األمواؿ، خصوصان يف 
 ظل التداخل بُت ما يعتل اشًتاكان يف اعبريبة كما يعتل شركعان فيها.

رة عبريبة من قانوف العقوبات الفرنسي قبد أف عقوبة الغرامة اؼبقر  1-324كبالرجوع إىل نص اؼبادة      
يورك، أما بالنسبة عبريبة غسل األمواؿ اؼبتيصلة  375.000غسل األمواؿ يف صور ا البسيطة تقدر بػ: 

  .4يورك 750.000من جرائم اؼبخدرات، فقد أفرد ؽبا اؼبشرع الفرنسي غرامة أشد تقدر بػ: 

                                                           
ىي جزاءات جنائية تصيب الذمة اؼبالية للميكػـو عليػو عػن طريػق االنتقػاص مػن عناصػرىا اإلهبابيػة "عقوبػة اؼبصػادرة" أك  العقوبات المالية 1

 الغرامة".الزيادة يف عناصرىا السلبية "عقوبة 
 كما بعدىا. 355، اؼبرجع السابق، ص: علم اإلجراـ كالعقابعلي عبد القادر القهوجي،  د.: د. فتوح عبد اهلل الشاذيل، راجع في ذلك

 .ؽ ع ج 01مكرر  389اؼبادة  2
 من نفس القانوف. 02مكرر  389اؼبادة  3
 .ؽ ع ؼ 38-222اؼبادة  4
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وبة الػػمقررة لػرريػمة غسل كىي خطػػوة نػىرىاىا جيدة من قبل الػمشرع الفرنسي، فقيامو بتشديد العق     
األمواؿ اؼبًتتبة عن جرائم اؼبخدرات  دؼ إىل ؿباربة ظاىرة اإلذبار يف اؼبخدرات كردع مرتكيب جرائم 
 غسل األمواؿ الناذبة عنها بغرامة تكاد تصل إىل ضعف الغرامة اؼبقررة ؽبذه اعبريبة يف األحواؿ العادية.

رم قيمة الغرامة يف جرائم غسل األمواؿ ربديدان دقيقان، بل أما يف مصر فلم وبدد اؼبشرع اؼبص     
اكتفى ًبوىضع مقدار ًنٍسيب ؽبا يكوف ًمثلىي األمواؿ ؿبل اعبريبة

، فبا يعٍت أف اؼبشرع اؼبصرم اعتل 1
 الغرامة عقوبة أصلية إىل جانب السرن سواء كقعت اعبريبة تامة أك كىقػىفىت عند حىٌد الشركع.

هف عدـ ربديد حد أدٌل للغرامة من قبل اؼبشرع اؼبصرم أمر من شأنو أف يوسع كيف منظورنا ف     
السلطة التقديرية للقاضي يف ربديد قيمة الغرامة، دكف إغفاؿ ما تنص عليو القواعد العامة بأف ال تقل 

 من قانوف العقوبات.  22/2عن كاحد جنيو مصرم كفقان للمادة 

بُت كبلن من التشريع اعبزائرم كالفرنسي كاؼبصرم ىو الفارؽ  كما يبكن رصده من خبلؿ اؼبقارنة     
الكبَت يف قيمة الغرامة اؼبرصودة ؼبرتكيب جرائم غسل األمواؿ، خاصة ما بُت اؼبشرع اعبزائرم 
كالفرنسي. كاألفضل برأينا ىو ما أخذ بو اؼبشرع اؼبصرم، كالذم قدر قيمة الغرامة دبثلي األمواؿ ؿبل 

 عل قيمة الغرامة ترتفع كتنخفض على حسب األمواؿ ؿبل اعبريبة اؼبرتكبة.اعبريبة، كىو ما هب

 لجريمة غسل األمواؿ 2البند الثاني: العقوبات التبعية كالتكميلية

 اىتمت مػختلف التشريعات اؼبقارنة بضركرة فػػرض عقوبات تػىبىًعيػػػػػػة مقررة بػػػمقتضى القانوف ديكنػىمىا     

                                                           
بقوؽبػا: "...كبغرامػة تعػادؿ ًمثلػي األمػواؿ ؿبػل اعبريبػة كذلػك  مكافحة غسل األمواؿ المصػرمنوف من قا 14نصت الفقرة األكىل من اؼبادة  1

 على كل من ارتكب أك شرع يف ارتكاب جريبة غسل األمواؿ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة الثانية من قانوف مكافية غسل األمواؿ".
القانوف دبررد أف ينطق القاضي بالعقوبة األصلية، كدكف حاجة ألف ينص  ىي عقوبات تليق تلقائيان كحتمان كبقوة فالعقوبات التبعية 2

، عليها يف حكم اإلدانة، كمثاؽبا حرماف احملكـو عليو بعقوبة جناية يف القانوف اؼبصرم من بعض اغبقوؽ كاؼبزايا كالتيلي برتبة أك نيشاف
 ؿ ؿبددة.كعدـ قبوؿ شهادتو مدة العقوبة، كالوضع ربت مراقبة البوليس يف أحوا

فهي عقوبات قررىا اؼبشرع لتيقيق معٌت اعبزاء الكامل يف جرائم معينة، لذلك فهي تضاؼ إىل العقوبة األصلية  أما العقوبات التكميلية
 دائمان، كتكوف إما كجوبية يلـز القاضي باغبكم هبا، أك جوازية زبضع لتقدير القاضي إف شاء حكم هبا كإف شاء أعرض عنها.

 .353، اؼبرجع السابق، ص: علم اإلجراـ كالعقابعلي عبد القادر القهوجي،  د. د. فتوح عبد اهلل الشاذيل، انظر في ذلك:
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تطبق على مرتكب جريبة غسل األمواؿ، كأخرل تكميلية تىٍستىلزًـ كيجيود نص حاجة إىل النص عليها، 
قانوٍل خاص لليكم هبا، بالرغم من االختبلؼ بُت تشريعات مكافية غسل األمواؿ يف صياغة ىذه 

 العقوبات كما يىٍستىػػػػٍتًبع ذلك من خيصيوًصية.

يف فقر ا الثالثة من قانوف  04اؼبادة  أخذ اؼبشرع اعبزائرم بالعقوبات التكميلية، حيث نص يف     
العقوبات: "العقوبة التكميلية ىي تلك اليت ال هبوز اغبكم هبا مستقلة عن عقوبة أصلية، فيما عدا 
اغباالت اليت ينص عليها القانوف صراحة، كىي إما إجبارية أك اختيارية"، دبا يػىٍعنًػي أف اؼبشرع اعبزائرم 

من قانوف العقوبات يف: اغبرز القانوٍل كاغبرماف  09مثل حسب اؼبادة فرض عقوبات تبعية إلزامية تت
من فبارسة اغبقوؽ الوطنية كاؼبدنية كالعائلية، ربديد اإلقامة، اؼبنع من اإلقامة، اؼبصادرة اعبزئية لؤلمواؿ، 
اؼبنع اؼبؤقت من فبارسة مهنة أك نشاط، إغبلؽ اؼبؤسسة، اإلقصاء من الصفقات العمومية، اغبظر 

لى إصدار الشيكات ك/أك استعماؿ بطاقات الدفع، تعليق أك سيب رخصة السياقة أك إلغاؤىا مع ع
 . 1اؼبنع من استصدار رخصة جديدة، سيب جواز السفر، نشر أك تعليق قرار اإلدانة

من ؽ ع دبثابة عقوبة تكميلية ترد على ماؿ  15كاعتل اؼبشرع اعبزائرم اؼبصادرة حسب اؼبادة      
، كما استوجب ميصىادرة األمبلؾ ؿبل اعبريبة، دبا يف ذلك صبيع 2ضىاؼي ملكيتو إىل الدكلةمعُت تي 

العائدات كالفوائد اؼبًتتبة عن ذلك يف أم يىدو كانت، إال إذا أىثٍػبىتى مىاًلكها أنو وبوزىا بسند شرعي، أك 
 .3مل يعلم دبصدرىا غَت اؼبشركع

 معركؼ أك اندؾبت عوائد اعبريبة مع أمواؿ مشركعة، كيف حالة ما إذا كاف مرتكب اعبريبة غَت     
كجب مصادرة ىذه األمواؿ إضافة للوسائل اؼبستعملة يف ارتكاب اعبريبة، كيف حالة تعذر حرز ىذه 

 .4اؼبمتلكات تقضي اعبهة القضائية اؼبختصة بعقوبة مالية تعادؿ قيمة ىذه اؼبمتلكات

                                                           
)اغبرز القانوٍل كاغبرماف من اغبقوؽ الوطنية( كاليت كاف منصوص عليها دبوجب اؼبادة السادسة اؼبلغاة كانت  بعا العقوبات التكميلية 1

ن اؼبشرع اعبزائرم حينما ألغى نص اؼبادة السادسة كساير اؼبشرع الفرنسي يف التوسيع من نطاؽ تتعلق بعقوبة اعبناية فقط، كقد أحس
 العقوبات التكميلية، كإلغاء شرط اقًتاِنا بعقوبة اعبناية فقط. 

 قيمتها عند اإلقتضاء". :"اؼبصادرة ىي األيلولة النهائية إىل الدكلة ؼباؿ أك ؾبموعة أمواؿ معينة أك ما يعادؿ  ؽ ع جمن  15تنص اؼبادة  2 
 .ؽ ع ج 05مكرر  389اؼبادة  3
 من نفس القانوف. 04مكرر  389اؼبادة  4
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من ؽ ع ج تتمثل يف تطبيق  5مكرر 389يها اؼبادة باإلضافة لعقوبات تكميلية أخرل نصت عل     
من ؽ ع كتشمل ربديد اإلقامة، اؼبنع من اإلقامة، اغبرماف من  9العقوبات التكميلية الواردة يف اؼبادة 

مباشرة بعض اغبقوؽ، اؼبصادرة اعبزئية لؤلمواؿ، كإذا كاف اعباٍل أجنبيان هبوز اغبكم عليو باؼبنع من 
 .1عبزائرم بصفة ِنائية أك ؼبدة عشر سنوات على األكثراإلقامة فوؽ الًتاب ا

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فلقد اعتل اؼبصادرة دبثابة عقوبة تكميلية جىوىازية، ًكفقان لنص اؼبادة      
، لكن سرعاف ما تراجع، كاعتل اؼبصادرة عقوبة كيجيوبًػػػيىة بالنسبة 2من قانوف العقوبات 131-10

تيوصىف دبقتضى القانوف أك البلئية بأِنا خطرة أك ضارةلؤلشياء اليت 
. كما حىدَّدى اؼبشرع الفرنسي 3

ؿبل اؼبصادرة كاؼبتمثل يف األشياء اليت استخدمت أك كانت معدة الستخدامها يف ارتكاب اعبريبة أك 
تمل رىد ىا ا األشياء اليت وبي األشياء اؼبتيصلة منها، فيما عىدى

ؼ اؼبشرع . باإلضافة إىل ذلك أضا4
من قانوف العقوبات إمكانية كقوع اؼبصادرة على منقوؿ آخر يػيعىيػِّنيو القانوف  21-131الفرنسي يف اؼبادة 

 أك البلئية يف النص اػباص باعبريبة.

ض       ىذا، كقد أخذ اؼبشرع الفرنسي باؼبصادرة اغبيكًمية كاليت تقع على قيمة األشياء الػميٍفًتى
-324، كما نص على عقوبات تكميلية أخرل كردت يف اؼبادتُت 5ذ ر ضىبطهاميصىادر ا يف حالة تػىعى 

 . 6من قانوف العقوبات 02-324ك 01

                                                           
 من نفس القانوف. 06مكرر  389اؼبادة  1
"يف األحواؿ اليت ينص عليها القانوف، هبوز أف توقع على اعبناية أك اعبنية عقوبة أك أكثر من  أنو: ؽ ع ؼمن  10-131تنص اؼبادة  2

 ".مصادرة األشياءالتكميلية اليت تطبق على األشخاص الطبيعيُت كاليت تضمن ... العقوبات 
خطػرة بالنسبة لؤلشياء اليت توصف دبقتضػى القػانوف أك البلئيػة بأِنػا  كجوبية: "تكوف عقوبة اؼبصادرة ؽ ع ؼمن  21-131تنص اؼبادة  3

 ".أك ضارة
: "مصادرة كل جزء من 2001مايو  15كاؼبؤرخ يف  2001-420انوف رقم ، كاؼبضافة بالقؽ ع ؼ 12البند  7-324 اؼبادةكرد يف  4

 فبتلكات احملكـو عليو مهما كانت الطبيعة عقاران أك منقوالن ؾبزأ أك غَت ؾبزأ.
صادرة بقوؽبا: "كإذا مل يضبط الشيء اؼبراد مصادرتو، كمل يكن باإلمكاف تقديبو للرهات اؼبختصة يؤمر دب 21-131كىو ما أكردتو اؼبادة  5

 قيمتو، كتطبيق األحكاـ اؼبتعلقة باإلكراه البدٍل لتيصيل اؼببلل اؼبعادؿ ؽبذه القيمة".
 تتمثل ىذه العقوبات التكميلية في: 6



 الباب األول: اإلطار المفاهيمي لجريمة غسل األموال

 

 

127 

إضافة لذلك، يبكن اغبكم باغبرماف من اإلقامة فوؽ اإلقليم الفرنسي بصفة ِنائية أك ؼبدة عشر     
وص عليها يف اؼبادتُت سنوات فأكثر يف مواجهة كل أجنيب ارتكب إحدل جرائم غسل األمواؿ كاؼبنص

 .1من قانوف العقوبات 02-324ك 324-01

كبدكره أضفى اؼبشرع اؼبصرم على اؼبصادرة طابعان خاصان، حيث ألـز ضركرة ضبط الشيء ؿبل     
، كال هبوز إلزاـ اعباٍل بدفع قيمة ما لػم يتم 2اؼبصادرة كاعتله شرطان الزمان لصية اغبكم باؼبصادرة

أف اؼبصادرة عقوبة عينية ترد على ماؿ ؿبدد بالذات، كال تتيوؿ إىل بىًديل  ضبطوا كمىرىد  ذلك
 . 3نقدم

من قانوف العقوبات على غرامة  14كخبلفان للقواعد العامة، قبد اؼبشرع اؼبصرم ينص يف اؼبادة      
 اؼبشرع إضافية، فػي حالة تعذر مصادرة األمواؿ اؼبضبوطة كنوع من اؼبصادرة اغبيكمية اليت نص عليها

                                                                                                                                                                                     

 اغبرماف من مباشرة الوظيفة العامة أك مباشرة النشاط اؼبهٍت أك اإلجتماعي الذم كقعت اعبريبة بفعل مباشرتو أك دبناسبة مباشرتو، كذلك -
 ،01-324كؼبدة طبس سنوات فأكثر يف اغبالة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  02-324للطرؽ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة كفقان 

 اغبرماف من إحراز سبلح أك ضبلو ؼبدة طبس سنوات فأكثر، -
ل اغبرماف من إصدار شيكات ؼبدة طبس سنوات فأكثر كذلك خببلؼ الشيكات اليت تسمح بسيب األمواؿ عن طريق الساحب لد -

 اؼبسيوب عليو أك الشيكات اليت مت التصديق عليها أك استخداـ بطاقات الدفع،
 كقف رخصة القيادة ؼبدة طبس سنوات فأكثر على أنو يبكن أف تقيد مدة الوقوؼ بالقيادة خارج الببلد، -
 إلغاء رخصة القيادة مع حظر طلب إصدار رخصة جديدة خبلؿ طبس سنوات فأكثر، -
 السيارات اؼبملوكة للميكـو عليو، مصادرة كاحد أك أكثر من -
 مصادرة كاحد أك أكثر من األسلية اليت يبلكها احملكـو عليو أك اليت لو حق التصرؼ فيها، -
 مصادرة الشيء الذم قدـ أك الذم كجو الرتكاب اعبريبة أك الشيء النات  عنها باستثناء األشياء اليت يبكن استبداؽبا، -
 ،26-131كالعائلية كذلك كفقان للطرؽ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  اغبرماف من حقوؽ اؼبواطن اؼبدنية -
 ،31-131اغبرماف من اإلقامة كفقان للطرؽ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  -
 اغبرماف من مغادرة اإلقليم ؼبدة طبس سنوات فأكثر. -

 .ؽ ع ؼ 08-324 اؼبادة 1
 .2002لسنة  80من القانوف رقم  14اؼبادة  2
 .  89اضبد، اؼبرجع السابق، ص: د. حساـ الدين ؿبمد  3
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 . 1الفرنسي

إضافة إىل عقوبة اؼبصادرة، كباعتبار جريبة غسل األمواؿ جناية معاقب عليها بالسرن، نص      
اؼبشرع اؼبصرم على عقوبات تبعية أخرل تقضي حبرماف احملكـو عليو من اغبقوؽ كاؼبزايا اؼبنصوص 

بق بقوة القانوف ديكنػىمىا حاجة ، ىذه العقوبات التبعية تط2من قانوف العقوبات 25عليها يف اؼبادة 
 ألف يػىنيص عليها القاضي يف حكمو الصادر بالعقوبة. 

كبناءن على ما تقدـ، يتبدل لنا أف التشريعات الثبلث ؿبل اؼبقارنة قد أخذت بعقوبة اؼبصادرة       
ر كأمر كجويب بالرغم من اإلختبلؼ يف اؼبصادرة اغبكمية، كاليت تفرض على اعباٍل يف حالة تعذ

ضبط ؿبل اعبريبة، كنقصد بذلك اؼبشرع اؼبصرم الذم فرض غرامة إضافية تفرض على اعباٍل يف 
 حالة تعذر ضبط ؿبل اعبريبة بدالن من اؼبصادرة اغبكمية.

 البند الثالث: تنفيذ العقوبات في جريمة غسل األمواؿ

ػػيػر أِنا مىنىيىت للقاضي درجت مػػػختلف التشريعات على تػيديد عقوبة جريػمة غسل األمػواؿ، غ     
سيلطة كاسعة يف إمكانية تعديلها تىٍشًديدان أك تىػخًفيفان إذا ما توافرت ظركؼ معينة، لذا سنقـو بعرض 

)أكالن(، كاغباالت اليت تؤدم لئلعفاء من العقاب، لكن مع  الظركؼ اؼبشددة عبريبة غسل األمواؿ
 )ثانيان(. بقاء اؼبسؤكلية اعبنائية قائمة بالنسبة للراٍل

 أكالن. الظركؼ المشددة في جريمة غسل األمواؿ

 (15( إىل طبسػػػػػة عشر )10رفع الػمشرع الػرزائرم عقوبة جريبة غسل األمواؿ باغببس من عشر )     
                                                           

 .83أضبد اؼبهدم، كأشرؼ شافعي، اؼبرجع السابق، ص: د.  1
 كتتمثل في الحرماف من: 2

 القبوؿ يف أم خدمة يف اغبكومة مباشرة بصفة متعهد أك ملتـز أيان كانت أنبية اػبدمة. -
 التيلي برتبة أك نيشاف. -
 الستدالؿ.الشهادة أماـ احملاكم مدة العقوبة إال على سبيل ا -
 إدارة أشغالو اػباصة بأموالو كأمبلكو مدة اعتقالو، كيعُت قيمان ؽبذه اإلدارة من احملكمة. -
 ة أك ؾبالس اؼبديريات أك اجملالس البلدية أك احمللية كغَتىا.لشعبيبقاؤه من يـو اغبكم عليو ِنائيان عضو يف أحد اجملالس ا -
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دج إذا ما ارتكبت اعبريبة على سبيل االعتياد، أك  8.000.000إىل  دج 4.000.000سنة كالغرامة من 
 .1يوفرىا نشاط مهٍت، إضافة إىل حالة ارتكاهبا يف إطار إجرامي منظم استعملت فيها تسهيبلت

بدكره يأخذ اؼبشرع الفرنسي بتشديد العقوبة يف جريبة غسل األمواؿ إذا ما توافرت ظركؼ معينة     
( سنوات، كالغرامة 10مرتبطة خبطورة جريبة غسل األمواؿ كميرتىًكًبهىا، إٍذ رىفىعى ميدة اغببس إىل عشر )

يورك يف حالة اعتياد اعباٍل ارتكاب اعبريبة أك إذا استخدمت فيها تسهيبلت يوفرىا  750.000 إىل
نشاط مهٍت يػيبىاًشريه الفاعل، كيف حالة ما إذا كقعت اعبريبة من قبل عصابة منظمة

2 . 

من جانب آخر، نص اؼبشرع الفرنسي على حاالت تشديد جريبة غسل األمواؿ اؼبرتبطة خبطورة      
ريبة األصلية اليت نترت عنها العوائد غَت اؼبشركعة، فػىتىمَّ رفع قيمة الغرامة اؼبنصوص عليها يف اعب

 .3إىل نصف قيمة األمواؿ ؿبل عملية الغسل 2-324ك 1-324اؼبادتُت 

كباإلضافة إىل ذلك، أكجب اؼبشرع الفرنسي إذا كانت اعبناية أك اعبنية مصدر اؼباؿ غَت      
-324ها بعقوبة سالبة لليرية تزيد مد ا عن العقوبة اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت اؼبشركع معاقب علي

، بأف يعاقب على جريبة غسل األمواؿ يف ىذه اغبالة بالعقوبات اؼبقررة ؽبذه اعبناية أك 2-324ك 1
فهف اعبنية شريطة أف يعلم اعباٍل طبيعة ىذه اعبريبة، كإذا ما اقًتنت اعبناية أك اعبنية بظرؼ مشدد، 

، كرريبة تزكير العملة اؼبعاقب عليها 4اعباٍل يعاقب بالعقوبة اؼبرتبطة بالظرؼ اؼبشدد الذم يعلم بو
 .5بالسرن اؼبؤبد

كلػم ييػػٍعػػػن الػػػمشرع الػمصرم بالنص علػػػػػى الظركؼ الػػػمشػػػددة لػػرريػػمة غػػػسل األمواؿ فػػي قانػػػوف      
كوف جريبة غسل األمواؿ جناية فرضت ؽبا عقوبة مشددة تتمثل يف مكافية غسل األمواؿا نظران ل

 السرن ؼبدة ال تزيد عن سبع سنوات كالغرامة اليت تعادؿ مثلي األمواؿ ؿبل عملية الغسل.

                                                           
 .ؽ ع جمن  2مكرر 389اؼبادة  1
 .ؽ ع ؼمن  2-324اؼبادة  2
 من نفس القانوف. 3-324 اؼبادة 3
 من نفس القانوف. 4-324اؼبادة  4
 من نفس القانوف. 1-442اؼبادة  5
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يرل بأف اؼبشرع اؼبصرم لػم يشًتط أف يكوف اعباٍل يف جريبة غسل األمواؿ  1غَت أف البعض     
األصلية، إذ يبكن أف يكوف مرتكب اعبريبة األصلية ىو مرتكب  شخصان آخر خببلؼ مرتكب اعبريبة

بشأف التعدد اؼبعنوم،  2من قانوف العقوبات 32جريبة غسل األمواؿ، كىنا ينطبق عليو نص اؼبادة 
كيعاقب بالعقوبة األشد، كبالتايل ال حاجة للنص على ظركؼ مشددة يف قانوف مكافية غسل 

 األمواؿ.

اؼبشرع اؼبصرم، كبالرغم من كصفو جريبة غسل األمواؿ باعبناية، إال أنو أفرد من جهتنا نرل بأف      
ؽبا عقوبة ال تتناسب كجسامة اآلثار اؼبًتتبة عنها، لذا كاف من األجدر أف ينص على ضركرة تشديد 
العقوبة يف جريبة غسل األمواؿ إذا توافرت شركط موضوعية أك شخصية كتلك اليت أكردىا اؼبشرع 

خاصة إذا ما نفذت اعبريبة األصلية من قبل شخص غَت الذم يرتكب جريبة غسل  الفرنسي،
 األمواؿ، حينها نكوف أماـ حالة عدـ التناسب ما بُت جسامة اعبريبة كالعقوبة اؼبقررة ؽبا.

كؿبصلة ما تقدـ، يتبدل لنا بأف اؼبشرع اعبزائرم نص على ثبلث حاالت فقط يتم فيها تشديد      
رة عبريبة غسل األمواؿ، أكؽبا حالة اإلعتياد، كثانيها إذا ما استخدـ يف ارتكاهبا تسهيبلت العقوبة اؼبقر 

توفرىا الوظيفة أك النشاط اؼبهٍت الذم سبت عل قنواتو، كأخَتان إذا ما مت ارتكاب اعبريبة يف إطار نشاط 
مواؿ ألنو اعتلىا إجرامي منظم، بينما اؼبشرع اؼبصرم مل ينظم مسألة تشديد عقوبة جريبة غسل األ

جناية كفرض ؽبا عقوبة مشددة. لذا نرل بأنو من األجدر باؼبشرعُت اعبزائرم كاؼبصرم مسايرة اؼبشرع 
الفرنسي، كربط تشديد عقوبة جريبة غسل األمواؿ بالعقوبة اؼبقررة للرريبة األصلية اؼبشددة كاليت 

 ترتبت عنها العوائد ؿبل عملية الغسل.

لنا أسبقية اؼبشرع الفرنسي على نظَتيو اعبزائرم كاؼبصرم، حيث كسع من نطاؽ  كمن ىنا يتبُت     
حاالت تشديد العقوبة اؼبقررة عبريبة غسل األمواؿ، فنص على ضركرة تشديد العقوبة يف حالة 

                                                           
 .209عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  .د 1
عقوبتها دكف إذا كوف الفعل الواحد جرائم متعددة كجب اعتبار اعبريبة اليت عقوبتها أشد كاغبكم ك أف: " ؽ ع ـمن  32تنص اؼبادة  2

غَتىا. كإذا كقعت عدة جرائم لغرض كاحد كانت مرتبطة بػػػػػبعضها حبيث ال تقبل الترزئة كجب اعتبارىا كلها جريبة كاحدة كاغبكم 
 بالعقوبة اؼبقررة ألشد تلك اعبرائم".
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اإلعتياد، كيف حالة ما إذا استخدمت يف اعبريبة تسهيبلت يوفرىا نشاط مهٍت يباشره الفاعل أك إذا ما 
من قبل عصابة منظمة. كمل يكتف اؼبشرع الفرنسي بذلك فقط، بل ذىب أبعد من ذلك  ارتكبت

حينما كسع من نطاؽ تشديد عقوبة جريبة غسل األمواؿ لتصل غبد السرن اؼبؤبد إذا ما اقًتنت 
 اعبناية أك اعبنية مصدر اؼباؿ غَت اؼبشركع بعقوبة اعبريبة اؼبرتبطة بالظرؼ اؼبشدد.

 العقاب في جريمة غسل األمواؿ ثانيان: اإلعفاء من

بػيٍغيىةى تشريع الػرينىاة علػػى التوبة كمساعدتػهم علػػى الػخركج مػما تورطوا فيو، جرل الفقو التقليدم      
كـبتلف التشريعات على األخذ دبوانع العقاب من خبلؿ عدـ توقيع العقاب العتبارات اؼبنفعة 

 .1االجتماعية

ئرم، قبده حدد األعذار القانونية يف حاالت ؿبددة على سبيل اغبصر فبالنسبة للمشرع اعبزا     
من قانوف العقوبات، يًتتب عليها مع قياـ اعبريبة كاؼبسؤكلية، إما عدـ ًعقىاب اؼبتهم  52دبقتضى اؼبادة 

إذا كانت أعذار معفية، كإما زبفيف العقوبة إذا كانت ميػخىفِّفة
2 . 

اء ضمن اغباالت احملددة يف النصوص القانونية اؼبتعلقة دبكافية كنظران لعدـ إدراج ىذا اإلعف     
 من ؽ ع ج. 52غسل األمواؿ، فهف اعباٍل ال يستفيد من اإلعفاء ًكٍفقان لؤلعذار اليت حدد ا اؼبادة 

كبالرغم من ىذه األعػذار اؼبعفيػة مػن العقػاب إال أف اؼبشػرع اعبزائػرم نػص يف حالػة خاصػة كردت      
اؼبتعلق بالوقاية من الفساد كمكافيتو، تتمثل يف عدـ تقادـ الػدعول العموميػة  01-06م يف القانوف رق

كال العقوبة بالنسبة للررائم اؼبنصوص عليها يف ىذا القػانوف، يف حالػة مػا إذا مٌت ربويػل عائػدات اعبريبػة 
 .3إىل خارج الوطن

                                                           
، ص: 2006تبة القانونية، بغداد، اؼبكالمبادئ العامة في قانوف العقوبات,  د. علي حسُت اػبلف، ك د. عبد القادر سلطاف الشاكم، 1

 انقضاء الدعول الجنائية كسقوط عقوبتها )دراسة تحليلية على ضوء الفقو كأحكاـ محكمة النقا(,ا د. عبد اغبكم فودة، 239
 .50، ص: 1994دار منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، 

اغبصر يًتتب عليها مع قياـ اعبريبة كاؼبسؤكلية، إما عدـ : "األعذار ىي حاالت ؿبددة يف القانوف على سبيل ؽ ع جمن  52تنص اؼبادة  2
 عقاب اؼبتهم إذا كانت أعذاران معفية كأما زبفيف العقوبة إذا كانت ـبففة".

 السالف الذكر. 01-06من القانوف رقم  54اؼبادة  3
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كرريبػػة مػػن   01-06ن القػػانوف مػػ 42كباعتبػػار أف جريبػػة غسػػل األمػػواؿ منصػػوص عليهػػا يف اؼبػػادة      
جػػػرائم الفسػػػاد كالػػػيت نصػػػت علػػػى أف "يعاقػػػب علػػػى تبيػػػيض عائػػػدات اعبػػػرائم النصػػػوص عليهػػػا يف ىػػػذا 

 389القانوف بنفس العقوبات اؼبقػررة يف القػانوف السػارم اؼبفعػوؿ يف ىػذا اجملػاؿ"، كيقصػد بػذلك اؼبػادة 
 من قانوف العقوبات . 7مكرر 

تنطبػق علػى جريبػة غسػل العائػدات اإلجراميػة الناذبػة عػن  01-06القانوف من  54كمنو فهف اؼبادة      
جرائم الفساد كغَتىا من اعبرائم اؼبنصوص عليها يف قانوف الفساد، السيما كأف اؼبشرع اعبزائرم اعتمد 
األسػػلوب اؼبطلػػق كمل وبػػدد اعبريبػػة األكليػػة الػػيت تكػػوف مصػػدران لؤلمػػواؿ ؿبػػل عمليػػة الغسػػل كمػػا فعلػػت 

 .1شريعاتبعض الت

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فلم يتعرض غباالت اإلعفاء من العقوبة يف جرائم غسل األمواؿ، ال      
يف النصوص القانونية اؼبتعلقة دبكافية غسل األمواؿ كال ضمن القواعد العامة األخرل، دبا يدؿ أف 

 مواؿ.اؼبشرع الفرنسي ال يأخذ بهجراء اإلعفاء من العقاب يف جرائم غسل األ

من قانوف مكافية غسل األمواؿ قبده نص على  17أما التشريع اؼبصرم، فبالرجوع لنص اؼبادة      
عند إببلغ أحد اعبناة اعبهة اؼبختصة ذلك حالة اإلعفاء من العقوبة يف جرائم غسل األمواؿ، ك 

بل كشف اعبريبة، دبكافية غسل األمواؿ، حيث فرؽ اؼبشرع اؼبصرم يف ىذا اؼبقاـ بُت حالة اإلببلغ ق
 .2كحالة اإلببلغ بعد كشف اعبريبة

ػػػبػىلِّل من العقوبة  3ففي اغبالة األكىل، يقـو اعباٍل بهببلغ السلطات اؼبختصة      على أف يػيٍعفىى الػػمي
األصلية كىي عقوبة السرن كالغرامة، شريطة أف يكوف ىذا اإلببلغ صادران بنية مساعدة السلطات ال 

كأف يكوف ميفيدان لػها كقػىٍبلى ًعٍلًمها بيغيىةى تضليلها،
 ، كذلك كمكافػػػػػأة للرانػػي عما قاـ بػػػو من مساعدة1

                                                           
 .من ىذه الدراسة 26من بُت ىذه التشريعات نذكر التشريع اؼبصرم، كقد سبق بياف ذلك يف ص:  1
 .359خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  .د 2
ىي كحدة مكافية غسل األمواؿ اؼبصرية بالبنك اؼبركزم، أك أيػة سػلطة ـبتصػة باعبريبػة كػاإلببلغ للنيابػة العامػة  بالسلطة المختصةاؼبقصود  3

 أك قاضي التيقيق.
 .2002لسنة  80من القانوف رقم  17الفقرة األكىل من اؼبادة  1
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 لسلطة التيقيق يف جريبة غسل األمواؿ.

أما يف حالة اإلببلغ بعد كشف اعبريبة، فلكي يستفيد اعباٍل من اإلعفاء يشًتط أف يؤدم      
، إذ ال يكفي ضبط اعبناة دكف 1مواؿ ؿبل اعبريبةاإلببلغ إىل الكشف عن باقي اعبناة، كضبط األ

كاإلعفاء الذم يستفيد منو اعباٍل يتمثل يف اإلعفاء من العقوبة  .2ضبط ؿبل اعبريبة أك العكس
األصلية ال التكميلية، لذلك فعقوبة اؼبصادرة ال يشملها اإلعفاء لتعلقها باعتبارات النظاـ العاـ اليت 

 .3ريبة كؿبلهاال تبيح االنتفاع بعوائد اعب

من قانوف مكافية  17كيف منظورنا يتوجب على اؼبشرع اؼبصرم إعادة النظر يف مضموف اؼبادة      
غسل األمواؿا ألف اؼبشرع اؼبصرم نص يف ىذه اؼبادة على حالة تعدد اعبناة فقط، فبا يعٍت عدـ 

، كما نرل أف من شأف قياـ استفادة اعباٍل إذا كاف كحيدان من اإلعفاء يف حالة إببلغو عن اعبريبة
اؼبشرع اؼبصرم بالتوسيع من نطاؽ اإلعفاء ليشمل العقوبات التكميلية أيضان، أمر من شأنو أف يشرع 

 اعبناة أكثر على اإلببلغ عن عمليات غسل األمواؿ.

كعمـو القوؿ، بعد عرض العقوبات اؼبقررة للشخص الطبيعي عن جرائم غسل األمواؿ، أمكننا      
نو كبالرغم من السياسة الردعية اليت تبنتها التشريعات ؿبل اؼبقارنة ؼبكافية جريبة غسل القوؿ أ

األمواؿ، إال أننا نعيب على ىذا اؼبسلك بأنو لػم ينص على أف تكوف اعبريبة اليت مت التيصل منها 
ستثناء على األمواؿ ؿبل الغسل أشد جسامة من جريبة غسل األمواؿ ذا ا، مع علم اعباٍل بذلك، با

من قانوف العقوباتا ألنو من غَت  4-324اؼبشرع الفرنسي كالذم نص على ذلك دبقتضى اؼبادة 
اؼبنطقي معاقبة مرتكب جريبة غسل األمواؿ بالعقوبة اؼبقررة ؽبا يف قانوف العقوبات، يف حُت أف اعبريبة 

 األكلية أخف من حيث العقوبة. 

 

                                                           
 من نفس القانوف. 02فقرة  17دة اؼبا 1
 .212د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  2
 .2002لسنة  80رقم  مكافحة غسل األمواؿ المصرممن قانوف  17اؼبادة  3
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 العتبارم عن جرائم غسل األمواؿالفرع الثاني: العقوبات المقررة للشخص ا 

ثىارى جىدىؿه فقهي كبَت حوؿ مسؤكلية األشخاص االعتبارية جنائيان، فذىب غالبية الفقو التقليدم     
1 
إىل ًقصىر اؼبسؤكلية اعبنائية على الشخص الطبيعي، على اعتبار أف الشخص االعتبارم ؿبض خياؿ 

، ألنو بذلك ينيرؼ عن الغرض الذم يهدؼ 2يبةكؾبرد من اإلرادة، فبل ؾباؿ لتصور ارتكابو جر 
بأف تقرير اؼبسؤكلية اعبنائية للشخص االعتبارم ييػًخل دببدأ  كيركف .3لتيقيقو، دبا ينفي كجوده القانوٍل

 . 4شخصية العقوبة

ية كبالرغم من ىذه اغبر  كاألسانيد اليت سىاقػىهىا الًفكر التقليدم يف سبيل إًٍنكىار اؼبسؤكلية اعبنائ     
، مستندين يف ذلك إىل 5للشخص اؼبعنوم، إال أف اإلذباه اغبديث من الفقو اعبنائي أقر ىذه اؼبسؤكلية

إمكانية إسناد اعبريبة إىل الشخص اؼبعنوم ألف لو إرادة تتمثل يف إرادة فبثلو الذم يتصرؼ باظبو 
رسم ؾباؿ نشاطو، فهذا  ، كأف مبدأ التخصص ال وبوؿ دكف إسناد الفعل إليو ألف ىذا اؼببدأ1كغبسابو

 جاكزه فقد اكبرؼ كأصبح نشاطو غَت مشركع كجازت مساءلتو.

                                                           
ا 65اؼبرجع السابق، ص:  شرح قانوف العقوبات )القسم العاـ(,ا د. ؿبمود مصطفى، 499د. أضبد فتيي سركر، اؼبرجع السابق، ص:  1

 .500اؼبرجع السابق، ص:  شرح قانوف العقوبات )القسم العاـ(,د. ؿبمود قبيب حسٍت، 
مبادئ القسم العاـ من ا د. رؤكؼ عبيد، 57، اؼبرجع السابق، ص: الجرائم اإلقتصادية في القانوف المقارفد. ؿبمود مصطفى،  2

 الوسيط في قانوف العقوبات )القسم العاـ(,يي سركر، ا د. أضبد فت596، ص: 1977، 04، دار الفكر العريب، ط التشريع العقابي
 .499اؼبرجع السابق، ص: 

 .515، اؼبرجع السابق، ص: دركس في علم العقابد. ؿبمود قبيب حسٍت،  3
 يف عدـ جواز توقيع العقوبة بغَت من ربققت بالنسبة لو أركاف اعبريبة، أم من ارتكب الفعل اإلجرامي مبدأ شخصية العقوبةيتمثل  4

 انظر في ذلك:كربققت لديو اإلرادة اإلجرامية، كال يتيقق ذلك على غَت اآلدمي. 
 .515، اؼبرجع السابق، ص: دركس في علم العقاب د. ؿبمود قبيب حسٍت،

ا د. إبراىيم علي صاحل، اؼبرجع السابق، ص: 06، اؼبرجع السابق، ص: المسؤكلية الجنائية لألشخاص المعنويةد. شريف سيد كامل،  5
ا 51، ص: 1998، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة عُت ْشس، المسؤكلية الجنائية عن األعماؿ البنكيةا د. غادة الشربيٍت، 182

 .214د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 
د. ا 399السابق، ص:  رجع، اؼبالتعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاالتفاقيات الدكلية د. ؿبمد علي سويلم، 1

 .54، اؼبرجع السابق، ص: المسؤكلية الجنائية لألشخاص المعنويةشريف سيد كامل، 
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كفضبلن عن ذلك، ال ؿبل لئلعًتاض القائم على عدـ موائمة بعض العقوبات اعبنائية لؤلشخاص      
لذمة اإلعتبارية، باعتبار أف ؽبذه األخَتة ما يبلئمها من عقوبات كالغرامة كاؼبصادرة ألِنا تصيبها يف ا

اؼبالية، فضبلن عن إمكانية إهباد العقوبات كالتدابَت اليت تتبلءـ مع طبيعة الشخص اؼبعنوم كالغلق 
 .1كاغبل، كىي تصيبو يف حياتو كتساكم عقوبة اإلعداـ اؼبقررة للشخص الطبيعي

اعبنائية  ، بأنو كلصن كاف القانوف اؼبدٍل أقر اؼبسؤكلية2كأماـ ىذا الوضع يرل أنصار ىذا اإلذباه     
للشخص اإلعتبارم، كالقضاء اؼبدٍل أقر لو الشخصية القانونية اغبقيقية، فمن التناقض أف ينكر 

 القانوف اعبنائي ىذه اؼبسؤكلية.     

كمن ناحية ثانية لتدعيم فعالية العقابا ألف غرض اعبزاء اعبنائي ليس اإلصبلح كالتقوَل      
يبكن أف يتيققا بالنسبة للشخص االعتبارم، سيما كقد فيسب بل اؼبنع كالردع، كىذاف الغرضاف 

تزايد عدد األشخاص االعتبارية كما سبثلو من قوة اقتصادية كاجتماعية جعلها مصدران العتداءات 
 . 3جسيمة على الصية العامة، كالسكينة العامة كالنظاـ العاـ االقتصادم كذلك

األشخاص اإلعتبارية جنائيان، سنقـو بدراسة  كانطبلقان من أخذنا بالرأم القائل دبسؤكلية      
العقوبات اؼبقررة للشخص اإلعتبارم عن جرائم غسل األمواؿ يف القانوف اعبزائرم )البند األكؿ(، مث 

 ندرس ذلك يف القانوف الفرنسي )البند الثاٍل(، كأخَتان يف القانوف اؼبصرم )البند الثالث(. 

 االعتبارم في القانوف الجزائرم البند األكؿ: العقوبات المقررة للشخص

الواقع أف ـبتلف التشريعات أقرت مسؤكلية الشخص اإلعتبارم جنائيان عن جرائػػػػػػػم غسل األمواؿ      
كأجازت مساءلتو، كمن بينها اؼبشرع اعبزائرم الذم أقر اؼبسؤكلية اعبنائيػػػػة للشخص اإلعتبارم عن 

، 15-04قػػػانوف العقوبػػػػػات بػػموجػػػب القانوف رقػػم  بعد تعديل 2004جرائم غسل األمواؿ سنة 
                                                           

ا د. ؿبمد علي 13، ص: 1995، القاىرة، 01، دار النهضة العربية، ط المسؤكلية الجنائية لألشخاص المعنويةد. عمر سامل،  1
 .340، اؼبرجع السابق، ص: فقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكليةالتعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء السويلم، 

2 Robert BADINTER, Projet de Nouveau code pénal, Dalloz, 1988, P.16. 
3 Frederic DESPORTES, et Francis GUNEHAEC, le nouveau droit pénal, T. droit 

pénal général 3 éd, 1996, No. 576-577, P. 443. 



 الباب األول: اإلطار المفاهيمي لجريمة غسل األموال

 

 

136 

كالػػػػػذم أضاؼ يف الفصل الثالث حوؿ اعبنايات كاعبنح ضد األمواؿ القسم السادس مكرر اؼبتعلق 
 .1بغسل األمواؿ

يعاقب الشخص االعتبارم اؼبرتكب عبريبة غسل  7مكرر  389ككفقان ؼبا كرد يف نص اؼبادة      
بالغرامة اليت ال يبكن أف تقل  02مكرر  389ك 01مكرر  389نصوص عليها يف اؼبادتُت األمواؿ اؼب

مكرر  389عن أربع مرات اغبد األقصى للغرامة اؼبقررة للشخص الطبيعي اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت 
 دج. 8.000.000دج ك  3.000.000، كاؼبقدرة بػػ: 02مكرر  389ك 01

رة اؼبمتلكات كالعائدات اليت مت غسلها، كما تتم مصادرة كعبلكة على ذلك، تتم مصاد     
 .2اؼبمتلكات كاؼبعدات اليت استعملت يف ارتكاب اعبريبة

كيف حالة ما إذا تعذر تقدَل أك حرز اؼبمتلكات ؿبل اؼبصادرة، ربكم اعبهة القضائية بعقوبة      
تقضي إما باؼبنع من مزاكلة مالية تساكم قيمة ىذه اؼبمتلكات، كيبكن للرهة القضائية كذلك أف 

 .3( سنوات، كإما حل الشخص اؼبعنوم05النشاط اؼبهٍت أك االجتماعي ؼبدة طبس )

اؼبعدلة دبقتضى اؼبادة  01-05من القانوف  34كعبلكة على ذلك، نصت الفقرة الثانية من اؼبادة      
ىذه اؼبادة بغرامة من على أف يعاقب األشخاص اؼبعنويوف اؼبنصوص عليهم يف  02-12من األمر  10

 دج دكف اإلخبلؿ بعقوبات أشد. 50.000.000دج إىل  10.000.000

 البند الثاني: العقوبات المقررة للشخص االعتبارم في القانوف الفرنسي

أقر اؼبشرع الفرنسي كذلك مسؤكلية الشخص اإلعتبارم جنائيان عن جرائم غسل األمواؿ، كأكد      
من قانوف مكافية غسل األمواؿ، كىو ما مت ذبسيده على مستول  7-324على ذلك دبقتضى اؼبادة 

القضاء الفرنسي، إذ ذىبت ؿبكمة النقض الفرنسية يف البداية إىل عدـ ربمل األشخاص االعتبارية 

                                                           
، ص: 2004نوفمل  10، مؤرخة يف 71. ج ر ج ج، ع ؽ ع ج لػػ:، اؼبعدؿ كاؼبتمم 2004نوفمل  10اؼبؤرخ يف  15-04 ف رقمالقانو  1

08. 
 . 01فقرة  07مكرر  389اؼبادة  2
 .02فقرة  07مكرر  389اؼبادة  3
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ألية مسؤكلية جنائية، حىت كلو كانت يف صورة مالية كالغرامة تأسيسان على أف الشخص االعتبارم ال 
، كمع ذلك قيًضيى باؼبسؤكلية اعبنائية للشخص االعتبارم عن 1إال اؼبسؤكلية اؼبدنية يبكن أف تسند إليو

، كما قرر اجمللس الدستورم الفرنسي عدـ كجود أم مبدأ 3، كيف ؾباؿ اعبرائم اؼبادية2فعل الغَت
 .4دستورم وبوؿ دكف توقيع الغرامة على الشخص االعتبارم

العقوبات قػػػرر الػػػمشرع الفرنسي اؼبسؤكلية اعبنائيػػػة لؤلشخاص من قػػػانوف  9-324كدبوجب اؼبادة      
، كالعقوبات اليت توقع 25-121االعتبارية عن جرائم غسل األمواؿ بالشركط اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

على األشخاص االعتبارية يف ىذه اغبالة، تتمثل يف الغرامة اليت يبلل حدىا األقصى ما يعادؿ طبسة 
 . 6ا األقصى الذم ينص عليو القانوف بالنسبة للشخص الطبيعي عن ذات اعبريبةأضعاؼ حدى

على جواز توقيع عقوبة أك أكثر على الشخص االعتبارم  39-131إضافة لذلك نصت اؼبادة      
 يف مواد اعبنايات كاعبنح من العقوبات التالية:

عماؿ إجرامية، أك اكبرؼ عن اغبل، إذا ما كاف الشخص اإلعتبارم قد أينًشأ لغرض القياـ بأ -1
غرضو اؼبشركع إىل ارتكاب جناية أك جنية ييعاقىب عليها عند كقوعها من قبل الشخص الطبيعي 

 باغببس ؼبدة تزيد عن طبس سنوات،
                                                           

1 Cass. Crim, 08 mars 1883, S. 1885. 1. 47. 17, mai 1930, S. 1932. 1. 37 
اؼبرجع السابق، ص:  ،التعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاالتفاقيات الدكليةد ؿبمد علي سويلم، : نقالن عن
400. 

2  Cass. Crim, 03 mai 1978, Bull. Crim. No. 136. 
3  Cass. Crim, 07 mars 1918, D. 1921. 1. 277. 
4  Déci. Const, No. 82-143, JORF 31 juillet, cite par Pradel, P. 104. 

تنص على أف: "األشخاص اإلعتبارية باستثناء الدكلة تكوف مسؤكلة جنائيان كفقان للضوابط اؼبنصوص عليها  ؽ ع ؼمن  2-121اؼبادة  5
 عن اعبرائم اليت ترتكب باظبهم من قبل ككبلئهم أك فبثليهم". 7-121كحىت  4-121يف اؼبواد من 

فس اؼبادة على أف: "اؼبسؤكلية اعبنائية لؤلشخاص اإلعتبارية ال سبنع خضوع األفراد اؼبتورطُت يف ارتكاب كما نصت الفقرة األخَتة من ن -
 ".3-121ىذه األفعاؿ ألحكاـ الفقرة الرابعة من اؼبادة 

6 Jean Claude SOYER, droit pénal et procédure pénal, 15 Edition, L.G.D.J, Paris, 
2000, P. 126. 
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حظر مزاكلة كاحد أك أكثر من األنشطة اؼبهنية أك اإلجتماعية سواء بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة  -2
 طبس سنوات على األكثر،كذلك بصفة ِنائية أك ؼبدة 

 الوضع ربت الرقابة القضائية ؼبدة طبس سنوات على األكثر، -3

غلق اؼبؤسسات أك كاحد أك أكثر من فركع البنك أك اؼبؤسسة اؼبالية الذم استيخًدـ يف ارتكاب  -4
 جريبة غسل األمواؿ بصفة ِنائية أك ؼبدة طبس سنوات على األكثر،

 دة ال تزيد عن طبس سنوات،اإلستبعاد من األسواؽ ِنائيان أك ؼب -5

 اغبرماف من دعوة اعبمهور إىل اإلدخار ِنائيان أك ؼبدة ال تتراكز طبس سنوات، -6

حظر إصدار شيكات غَت تلك اليت سبكن الساحب من اسًتداد مالو لدل اؼبسيوب عليو أك  -7
الشيكات اؼبعتمدة، ككذلك حظر استعماؿ بطاقات الدفع كذلك ؼبدة ال تزيد عن طبس 

 سنوات،

مصادرة األشياء اليت استخدمت أك كانت معدة الستخدامها يف ارتكاب اعبريبة، ككذا األشياء  -8
 اؼبتيصلة منها،

نشر اغبكم سواء بهلصاقو على اعبدراف أك بواسطة الصيافة اؼبكتوبة أك بأية كسيلة من كسائل  -9
 اإلعبلـ اؼبسموعة كاؼبرئية.

( من ىذه اؼبادة على 3( ك)1يف الفقرتُت )كال هبوز أف توقع العقوبات اؼبنصوص عليها      
األشخاص االعتبارية العامة اليت تثبت مسؤكليتها اعبنائية، ككذلك ال وبكم هباتُت العقوبتُت على 

( ال تيطٌبق علػػػػى 1األحػػػػػزاب كالترمعات السياسية أك النقابػػػػات الػػمهنية، كالعقوبػػػػة الػػمبػيػنة يف الفقرة )
 .1ثيل األشخاصميؤسسات سب

 
                                                           

1 Frederic DESPORTES, et Francis GUNEHAEC, op. cit., P. 636. 
 . 171، اؼبرجع السابق، ص: مكافحة جرائم غسيل األمواؿ في التشريع المصرمد. شريف سيد كامل،  كانظر أيضان:
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 البند الثالث: العقوبات المقررة للشخص االعتبارم في القانوف المصرم

مل يتضمن قانوف العقوبات اؼبصرم نصان عامان يقرر اؼبسؤكلية اعبنائية لؤلشخاص اؼبعنوية عن      
يزي ميسىاءىلة الشخ ص جرائم غسل األمواؿ، كرغم ذلك تضمنت بعض القوانُت اعبزئية أحكامان ذبًي

، كالذم نص 1اؼبتعلق بتنظيم التعامل بالنقد األجنيب 1994لسنة  38االعتبارم جنائيان كالقانوف رقم 
على أف يكوف اؼبسؤكؿ عن اعبريبة يف حالة كقوعها من شخص اعتبارم أك إحدل اؽبيصات اغبكومية 

دل الشخص أك كحدات القطاع العاـ أك كحدات قطاع األعماؿ، ىو مرتكب اعبريبة من العاملُت ل
 أك اعبهة أك الوحدة، مع اؼبسؤكلية التضامنية معو يف العقوبات اؼبالية اليت وبكم هبا.

، مسؤكلية البنك بالتضامن مع موظفيو 1999لسنة  17كيف نفس اؼبقاـ، أقر قانوف الترارة رقم      
 .2احملكـو عليهم عن سداد العقوبات اؼبالية احملكـو هبا

وف مكافية غسل األمواؿ اؼبصرم قىصىرى اؼبسؤكلية اعبنائية على اؼبؤسسات كمن جهتو، فهف قان     
فقرة )ج( منو يستوم أف يكوف من يباشر أنشطة غسل  1اؼبالية اػباصة كاؼبصرفية، فيسب اؼبادة 
 . 3األمواؿ شخصان اعتباريان أك شخصان طبيعيان 

شخص االعتبارم جنائيان يف كعلى مستول القضاء قضت ؿبكمة النقض اؼبصرية دبسؤكلية ال     
، كما 2، كتوقيع عقوبة اؼبصادرة اعبنائية للعبلمة الترارية1حاالت ؿبدكدة، كما يف ـبالفة قانوف العمل

 .3قضت باؼبسؤكلية عن فعل الغَت تأسيسان على اؼبسؤكلية اؼبفًتضة اليت قررىا القانوف

اؼبسؤكؿ عن اإلدارة الفعلية للشخص  من غسل األمواؿ اؼبصرم فهف 16كحسب ما كرد يف اؼبادة      
 االعتبارم القائم بػرريبة غسل األمواؿ، يعاقب بذات العقوبة اؼبقررة عن األفعاؿ اليت ترتكب باؼبخالفة

                                                           
 .1994مايو  19، كاؼبؤرخة يف 27، ج ر ج ـ، ع 1994لسنة  38القانوف رقم  من 11اؼبادة  1
 .1999لسنة  17ف رقم القانو  من 2-533اؼبادة  2
 .2002لسنة  80، اؼبعدؿ للقانوف رقم 2003لسنة  78( مضافة بالقانوف رقم 11/ج )2اؼبادة  3
 .555، ص: 81، رقم 44، ؾبموعة أحكاـ ؿبكمة النقض، س 1993يونيو  06نقض  1
 .605، ص: 92، رقم 45، ؾبموعة أحكاـ ؿبكمة النقض، س 1994مايو  03نقض  2
 .876، ص: 137، رقم 44، ؾبموعة أحكاـ ؿبكمة النقض، س 1993 أكتوبر 26نقض  3
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 ألحكاـ ىذا القانوف إذا ثبت علمو هبا ككانت اعبريبة قد كقعت بسبب إخبللو بواجبات كظيفتو.

ذية لقانوف مكافية غسل األمواؿ صبيع البنوؾ كإىل جانب ذلك ألزمت البلئية التنفي     
كاؼبؤسسات اؼبالية ضركرة تعيُت مدير مسؤكؿ عن شؤكف مكافية غسل األمواؿ كربديد اختصاصاتو، 
على أف تتضمن ىذه االختصاصات قيامو بفيص العمليات اؼبشتبو فيها، كازباذ قرار بشأف إخطار 

، كمن مث يكوف ىذا اؼبدير ىو 1البنك اؼبركزمكحدة التيريات اؼبكلفة دبكافية غسل األمواؿ ب
اؼبسؤكؿ عن ارتكاب جريبة اإلمتناع عن القياـ بواجب اإلخطار كمسؤكالن عن ارتكاب جريبة غسل 

 األمواؿ.

ىذا، كيكوف الشخص االعتبارم مسؤكالن بالتضامن عن الوفاء دبا حىكىمى بو القضاء من عقوبات      
ة اليت كقعت باؼبخالفة ألحكاـ قانوف غسل األمواؿ قد ارتكبت من مالية كتعويضات إذا كانت اعبريب
 .2قبل أحد العاملُت باظبو كلصاغبو

من قانوف غسل األمواؿ اؼبصرم تثَت الكثَت من التساؤالت  16كيف منظورنا اػباص، فهف اؼبادة      
بذلك ىو  كاالنتقادات أبرزىا عدـ ربديد اؼبشرع اؼبصرم للشخص االعتبارم، كىل اؼبقصود

)ج( من ىذا القانوف، أـ يقصد هبا األشخاص االعتبارية 1اؼبؤسسات اؼبالية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
العامة كاػباصة اليت تشمل الدكلة كالوزارات كغَتىا، خاصة كأف قانوف مكافية غسل األمواؿ 

 كالبلئية التنفيذية مل تقم بتعريف الشخص االعتبارم.

اؼبقصود باإلخبلؿ بواجبات الوظيفة الػميرتىكىب من قبل  16وبدد نص اؼبادة إضافة لذلك، مل      
اؼبسؤكؿ عن إدارة الشخص اإلعتبارم، كىل يدخل ضمن ىذا االعتبار ارتكاب اعبريبة عن طريق 
 اػبطأ أـ عن طريق العمد، مع العلم بأف اإلخبلؿ بواجبات الوظيفة غىالًبان ما ييرتِّب اؼبسؤكلية التأديبية.

كمن أكل االنتقادات اؼبأخوذة على نص اؼبادة ىو نصها على مسؤكلية الشخص االعتبارم      
 بالتضامن، يف حُت أف اؼبسؤكلية بالتضامن تكوف يف ؾباؿ اؼبسؤكلية اؼبدنية كليس اعبنائية.

                                                           
 .356د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .205ؿبمد أمُت الركمي، اؼبرجع السابق، ص:  2
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ئية لذلك نرل بأنو من الضركرم على اؼبشرع اؼبصرم التدخل لًيػىنيص صراحة على اؼبسؤكلية اعبنا     
لؤلشخاص االعتبارية يف ؾباؿ جرائم غسل األمواؿ، كأف ينص على عقوبات خاصة مقررة ؽبا،  

 كاغبرماف من مزاكلة النشاط أك الغلق النهائي أك لفًتة ؿبدكدة ميسايرة للمشرع الفرنسي.

كبعد عرض العقوبات اؼبقررة للشخص اإلعتبارم عن جرائم غسل األمواؿ، يتبدل لنا التفاكت      
لكبَت بُت ـبتلف التشريعات ؿبل اؼبقارنة من حيث إقرار اؼبسؤكلية اعبنائية للشخص اإلعتبارم، ا

فبالرغم من إقرار اؼبشرع اعبزائرم ؽبذه اؼبسؤكلية، إال أنو ضيق من نطاقها حيث اقتصر على فرض 
 حُت كاف من الغرامات كمصادرة اؼبمتلكات كالعائدات اؼبستعملة أك اؼبًتتبة عن ارتكاب اعبريبة، يف

األجدر باؼبشرع اعبزائرم توسيع نطاؽ العقوبة اؼبقررة للشخص اإلعتبارم ليشمل اغبل أك الغلق أك 
اؼبراقبة القضائية على سبيل اؼبثاؿ مسايرة ؼبا أكرده اؼبشرع الفرنسي من أحكاـ يف ىذا الشأف، كىو ما 

 ينبغي على اؼبشرع اؼبصرم تداركو كذلك.

من أبرز أسباب التفاكت بُت ـبتلف التشريعات يف العقوبات اؼبقررة عبريبة  كعلى العمـو لعل     
غسل األمواؿ، راجع إىل التفاكت يف األحكاـ اؼبنظمة ألركاف اعبريبة من جهة، كلتعقد األساليب 
اؼبستخدمة يف ارتكاهبا من جهة أخرل، كىو ما يدفعنا إىل دراسة البنياف القانوٍل عبريبة غسل 

 األمواؿ. 
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 الفصل الثالث:

 قيام جـريمة غسل األموال 
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 الفصل الثالث:

 قياـ جػريمة غسل األمواؿ

 
تتميز جريبة غسل األمواؿ بذاتية خاصة سبيزىا عن باقي اعبرائم األخرل، األمر الذم دفع دبعظم      

ا ىو موجود يف قانوف النظم اؼبقارنة إىل كضع تشريعات مستقلة ؼبكافيتها، كعدـ االكتفاء دب
، خصوصان يف ظل 1العقوبات كيف التشريعات اعبنائية اػباصة، تأكيدان ؼببدأ شرعية اعبرائم كالعقوبات

 تػىعىق د األساليب اؼبتبعة يف جرائم غسل األمواؿ نتيرة ؼبا أفرزتو اغبضارة من تقدـ علمي مذىل.

القواعد اؼبوضوعية لقياـ جريبة غسل لذلك، سينصب اىتمامنا يف ىذا الفصل على استعراض      
األمواؿ، مع بياف موقف اؼبشرع اعبزائرم، كذلك من خبلؿ التعرؼ على البنياف القانوٍل عبريبة غسل 

 األمواؿ )اؼببيث األكؿ(، مث نتناكؿ بالتفصيل أساليب قياـ جريبة غسل األمواؿ )اؼببيث الثاٍل(.

  

                                                           
 .42إبراىيم حامد طنطاكم، اؼبرجع السابق، ص:  د. 1
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 المبحث األكؿ:

 غسل األمواؿالبنياف القانوني لجريمة  
يػيقىسِّم الفقو التقليدم أركاف اعبريبة إىل ركن مادم قوامو السلوؾ اإلجرامي كالنتيرة كعبلقة      

 .1السببية، كركن معنوم يعتمد على العلم بتررَل الفعل كاإلرادة اؼبنصبة على القياـ بو

ريبة األصلية، بل يلـز تبعان كبالنسبة عبريبة غسل األمواؿ، ال يكفي أف يقـو اعباٍل بارتكاب اعب     
لذلك أف ينت  عن اعبريبة األكلية ما يشكل ؿبل اعبريبة أك موضوعها، الذم يقع عليو السلوؾ 

، ؽبذا فرريبة غسل األمواؿ تعتل جريبة تبعية تفًتض كقوع جريبة سابقة ترتبت عنها أمواؿ 2اإلجرامي
ٍضًفي عليها خيصيوصية سبيزىا عن اعبرائم األخرل غَت مشركعة، فبا ييعًطي ؽبذه اعبريبة طبيعة مزدكجة تي 

 من حيث البنياف القانوٍل.

ػػػػػػػػػػريكن مفًتض يف جريبة غسل       كعلى ضوء ما تقدـ، سنتطرؽ يف ىذا اؼببيث للرريبة األصلية كى
كصوالن للركن اؼبعنوم  األمواؿ )اؼبطلب األكؿ(، مث نيػػبىػػػيِّػػػػػن الركن اؼبادم ؽبذه اعبريبة )اؼبطلب الثاٍل(،

  )اؼبطلب الثالث(.

                                                           
ا د. ؿبمد زكي 369، ص: 2001طبوعات اعبامعية، اإلسكندرية، دار اؼب قانوف العقوبات )القسم العاـ(,د. فتوح عبد اهلل الشاذيل،  1

شرح ا د. ؿبمود قبيب حسٍت، 113، ص: 1990دار اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكندرية،  قانوف العقوبات )القسم العاـ(,أبو عامر، 
قسم العاـ, النظرية العامة شرح قانوف العقوبات )الا د. عبد العظيم مرسي كزير، 268اؼبرجع السابق، ص: قانوف العقوبات, 

دار اعبامعة  النظرية العامة لقانوف العقوبات,ا د. سليماف عبد اؼبنعم، 184، ص: 1997دار النهضة العربية، القاىرة،  للجريمة(,
شرح القواعد العامة لقانوف العقوبات )القسم العاـ(, دار ا د. عبد الرؤكؼ مهدم، 449، ص: 2000اعبديدة، اإلسكندرية، 

 .256اؼبرجع السابق، ص:  الوسيط في قانوف العقوبات )القسم العاـ(,ا د. أضبد فتيي سركر، 214، ص: 2003 نهضة العربية,ال
 .31د. نبيو صاحل، اؼبرجع السابق، ص: 2
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 المطلب األكؿ: الشرط المفترض لجريمة غسل األمواؿ

عبريبة غسل األمواؿ، يف قياـ  1يتمثل الشرط اؼبفًتض، أك كما يسمى بالشرط اؼبسبق عند البعض     
اعباٍل بارتكابو جريبة أىكَّلية تػىرىتَّبت عنها عوائد مالية قذرة

ة غسل األمواؿ هبب أف ، كالكتماؿ صور 2
تىػمير من خبلؿ مرحلتُت تيشىكِّل كل منهما جريبة مستقلة عن األخرل، فاألكىل ترتكب فيها جريبة 
ييٍستىمىد  منها ماؿ غَت مشركع، كالثانية تىًتم فيها عملية الغسل، كما أف األكىل تيػمىهِّد لقياـ الثانية، 

، ككبن ال نتفق مع من 3افظة على كامل االستقبللية بينهماكالثانية ذبد ؿبل قيامها من األكىل، مع احمل
 يقوؿ بأف اعبريبة الثانية تعتل جريبة فرعية، بل تعتل جريبة مستقلة تبعية.

كيتصل الشرط اؼبفًتض دبوضوع اغبق اؼبعتدل عليو، أك بالسلوؾ اإلجرامي، كما قد يتصل      
 .4باعباٍل أك اجملٍت عليو

يل، نتطرؽ للشرط اؼبفًتض يف جريبة غسل األمواؿ يف القانوف اعبزائرم )الفرع كؼبزيد من التفص    
 األكؿ(، مث يف القانوف الفرنسي )الفرع الثاٍل(، فالقانوف اؼبصرم )الفرع الثالث(.

 الفرع األكؿ: الشرط المفترض لجريمة غسل األمواؿ في القانوف الجزائرم

فاقية الػمتعلقة بػمكافية اإلذبار غَت اؼبشػركع بالػمخدرات بالرغم من أف اعبزائر صادقت على االت     
كاؼبؤثرات العقلية اؼبنعقدة يف فيينا، كاليت حددت اعبرائم األصلية ذات العوائد اليت تكوف ؿببلن 
لعمليات غسل األمواؿ يف جريبة االذبار غَت اؼبشركع يف اؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية، إال أنو كبالرجوع 

                                                           
 .138د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  1
  .32د. نبيو صاحل، اؼبرجع السابق ، ص:  2
َياف القانوني لجريمة غسيل األمواؿ: دراسة تحليلية ُمَقارَنَة في التشريع الكويتي كالمصرم كالفرنسيالد. عادؿ علي اؼبانع،  3 ، ؾبلة بُػنػْ

 .79، الكويت، ص: 2005، مارس 29، السنة 01اغبقوؽ، ع 
ا د. عبد 315، ص: 1990، رسالة دكتوراه، جامعة عُت ْشس، القاىرة، أثر العلم في تكوين القصد الجنائيد. إبراىيم عيد نايل،  4

كانظر  . 90، ص: 1983دار النهضة العربية، القاىرة،  الشركط المفترضة في الجريمة )دراسة تحليلية تأصيلية(,العظيم مرسي كزير، 
 كذلك:

- Marcel CULIOL, l'infraction générale de blanchiment, art 324-1 a 324-9, juris 
classeur pénal, 1997, fasc. 20, No. 01. 
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الرابعة من قانوف الوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافيتهما، يػىتىبػىٌُت أف اؼبشرع  لنص اؼبادة
اعبزائرم يأخذ باؼبنظور الواسع بالنسبة للشرط اؼبفًتض يف جريبة غسل األمواؿ، إذ يعتل صبيع العوائد 

 .1واؿاؼبًتتبة عن ـبتلف العمليات اإلجرامية تكوف ؿببلن الرتكاب جريبة غسل األم

كبذلك يكػػػوف اؼبشرع اعبزائرم قد تػىفىادل اإلنتقاد الػػػػموجو للمشرع اؼبصرم الذم اتػػػػػػبع األسلوب      
اغبصرم يف ربديد اعبريبة األصلية مصدر اؼباؿ غَت اؼبشركع، ما يؤدم إىل إخراج جرائم كثَتة من 

 نطاؽ جرائم غسل األمواؿ.

 ة غسل األمواؿ في القانوف الفرنسيالفرع الثاني: الشرط المفترض لجريم

اقتصر الػمشرع الفرنسي قبل صدكر قانوف العقوبات الػرديد على تػرريػم عمليات غسل األمػػواؿ      
اؼبستمدة من جرائم االذبار يف اؼبخدرات فقط، كذلك بيغية احملاربة الفعالة لظاىرة غسل األمواؿ 

منو كل  415، كعاقب دبقتضى اؼبادة 2قانوف اعبمارؾاؼبتأتية من ىذه اعبريبة، من أجل ذلك أصدر 
من أجرل أك شرع يف إجراء عملية مالية بُت فرنسا كاػبارج يكوف موضوعها أمواؿ يعلم بأِنا متأتية 
بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة من إحدل اعبرائم اؼبنصوص عليها يف قانوف اؼبخدرات، كما عاقب 

على عمليات غسل األمواؿ اليت  3من قانوف العقوبات القدَل 335اؼبشرع الفرنسي دبقتضى اؼبادة 
 يكوف مصدرىا جرائم الدعارة. 

                                                           
-12من األمر رقم  02، كاؼبعدلة دبقتضى اؼبادة الوقاية من تبييا األمواؿ كتمويل اإلرىاب كمكافحتهمامن قانوف  04تنص اؼبادة  1

 : يقصد يف مفهـو ىذا القانوف دبا يأيت:02
اؼبنقولة اليت وبصل عليها بًأيَّة كىًسيلىة كانت أم نوع من اؼبمتلكات أك األمواؿ اؼبادية أك غَت اؼبادية، الًسيىمىا اؼبنقولة أك غَت  "األمواؿ":

ى ًمٍلًكيىة مباشرة أك غَت مباشرة، كالوثائق أك السندات القانونية أيَّان كىافى شكلها، دبا يف ذلك الشكل اإللكًتكٍل أك الرقمي، كاليت تىديؿ عل
كالشيكات كشيكات السفر كاغبواالت كاألسهم كاألكراؽ  تلك األمواؿ أك مصلية فيها، دبا يف ذلك على اػبصوص االئًتمىانىات اؼبصرفية،

 اؼبالية كالسىنىدىات كالكمبياالت كًخطىابىات اإلعتماد.
 أيَّة جىريبىة حىت كلو ارتيًكبىت باػبارج، ظبىىيىت لًػميٍرتىًكًبهىا باغبيصيوؿ على األمواؿ حسب ما ينص عليو ىذا القانوف..""جريمة أصلية": 

2 Loi n°88-1149, du 23 décembre 1988 de finances pour 1989. JORF du 28 décembre 
1988, P. 16320. 

( سنوات كالغرامة من طبسُت ألف فرنك إىل 03أشهر إىل ثبلث ) (06)القدَل باغببس من ستة  ؽ ع ؼمن  335تػيعىاًقب اؼبادة  3
 كالدعارة. طبسمائة ألف فرنك على عمليات غسل األمواؿ اؼبتيصلة من جرائم القوادة
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، اىتم اؼبشرع الفرنسي يف ىذا القانوف بتررَل 19921كبعد صدكر قانوف العقوبات اعبديد سنة      
 عمليات غسل األمواؿ اؼبتأتية من جرائم اؼبخدرات، كما عاقب على تقدَل اؼبساعدة يف عملية

 . 2توظيف أك إخفاء أك ربويل العائدات اؼبتيصلة من ىذه اعبرائم

، كىسَّعى اؼبشرع 3، كاؼبتضمن قانوف مكافية عمليات غسل األمواؿ392-96كبصدكر القانوف رقم      
الفرنسي من ًنطاؽ اعبرائم األصلية اليت تكوف عوائدىا ؿببلن لعمليات غسل األمواؿ، حيث مل تعد 

مػػػػػواؿ اؼبتيصلة من جرائم الػػمخدرات فػػقط، بل اتَّسىعى الػػػمراؿ ليػشمل صبيع األمػػواؿ تػىٍقتىًصر على األ
 1-324، كىو ما يتوافق مع مضموف اؼبادة 4اؼبتيصلة من أية جناية أك جنية كيفما كاف موضوعها

 .5من قانوف العقوبات الفرنسي

جواف  5أكركبا اؼبنعقدة يف سًتاسبورغ بتاريخ  كيف منظورنا، فهف مصادقة فرنسا على اتفاقية ؾبلس     
دفع باؼبشرع الفرنسي إىل توسيع نطاؽ اعبرائم األصلية يف  ذمكاف دبثابة السبب الرئيسي ال  1991

جرائم غسل األمواؿ، بسبب ميطالبة الدكؿ األطراؼ ضركرة التوسع يف نطاؽ اعبرائم األصلية ذات 
ي أبقى على ذبرَل عوائد ذبارة اؼبخدرات بنصوص خاصة يف العوائد القذرة، إال أف اؼبشرع الفرنس

، 1-324كاؼبادة  38-222، مع كجود تطابق تاـ يف البنياف القانوٍل الوارد يف اؼبادة 6قانوف العقوبات
                                                           

 .1994دىخىلى ىذا القانوف حيز النػَّفىاذ يف الفاتح من شهر مارس سنة   1
2  Art 222-38 code pénal : Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - 

art. 3,  JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 01er janvier 2002.  
 .141اؼبرجع السابق، ص:  لعمرم،عزت ؿبمد ا .د انظر أيضان:

3  Loi no 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic 
des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de 
confiscation des produits du crime, JORF n°112 du 14 mai 1996, P. 7208. 

4 Michel VERON, droit pénal des affaires, 2 ém édition, Armand colin, 1997, P:68. 
أف: "الغىٍسل ىو كل ًفٍعلو يتمثل يف تقدَل الػميسىاعىدىة بأم كىًسيلة كانت يف إٍضفىاء اؼبشركعية  ؽ ع ؼمن  01فقرة  324نيص اؼبادة تػى  5

ا يتعلق دبصدر أموا حىقَّقىت لو رحًٍبان ميبىاًشران أك غَت مباشر. كيشكل غىٍسبلن أيضان كل ميسىاعىدة  جناية أك جنحةؿ أك ديخيوؿ فاًعل الكىاًذبىة ًفيمى
كيػيعىاقىب على الغسل باغببس مدة طبس . جناية أك جنحةلعملية إيداع أك إخفاء أك ربويل ؼباؿ ربصل بشكل مباشر أك غَت مباشر من 

 ."يورك غرامة 375.000سنوات مع 
  .ؽ ع ؼمن  222اؼبادة   6
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تتعلق عريبة غسل أمواؿ متيصلة من جرائم اؼبخدرات، أما اؼبادة  38-222مع فارؽ أف اؼبادة 
 واؿ اؼبتأتية من أية جناية أك جنية بصفة عامة.فتخص جرائم غسل األم 324-1

 الفرع الثالث: الشرط المفترض لجريمة غسل األمواؿ في القانوف المصرم
اعتمد اؼبشرع اؼبصرم اؼبنظور اغبصرم يف ربديد اعبريبة األصلية كشرط مفًتض عبريبة غسل      

ىذه اعبرائم ، 1دبكافية غسل األمواؿ اؼبتعلق 2002لسنة  80األمواؿ، كىو ما يػيٍثًبتيوي القانوف رقم 
 2من ىػػػػػذا القانوف، منها ما ىو منصوص عليػػػػو فػػػي قانوف العقوبػػػات العاـ 02حسب مضموف الػػمادة 

، كمنها ما كرد يف االتفاقيات الدكلية اليت تكوف 1كمنها ما مت النص عليو يف قانوف العقوبات التكميلي
 مصر طرفان فيها. 

                                                           
"ييػٍيظىري غسل األمواؿ الػميتىيىصَّلىة من جرائم : قانوف مكافحة غسل األمواؿاؼبتضمن  2002لسنة  80من القانوف رقم  02تنص اؼبادة  1

ل النقل كاٍحًترىاز األشخاص زراعة كتىٍصنيع النباتات كاعبواىر كاؼبواد اؼبخدرة كجلبها كتىٍصديرىا كاالذبار ًفيها، كجرائم اختطاؼ كسىائً 
من قانوف العقوبات أك سبويلو من بُت أغراضها أك من كىسىاًئل تنفيذىا، كجرائم  86كاعبرائم اليت يكوف اإلرىاب بالتعريف الوارد يف اؼبادة 

األبواب األكؿ كالثاٍل كالثالث استَتاد األسلية كالذَّخىائًر كاؼبفرقعات كاالذبار فيها كصنعها بغَت ترخيص، كاعبرائم اؼبنصوص عليها يف 
كالرابع كاػبامس عشر كالسىاًدس عشر من الكتاب الثاٍل من قانوف العقوبات، كجرائم سىرًقىة األمواؿ كاغتصاهبا كجرائم النَّصب كخيانة 

تعلقة باؼبواد كالًنفىايىات اػبىًطرىة، كاعبرائم األمانة كجرائم التدليس كالغش. كجرائم الفرور كالدعارة كاعبرائم الواقعة على اآلثار كاعبرائم البيصية اؼب
ؼبذكورة اؼبنظمة اليت يشار إليها يف االتفاقيات الدكلية، اليت تكوف مصر طرفان فيها، كذلك كلو سواء كىقػىعىت جريبة غسل األمواؿ أك اعبرائم ا

 جنيب".يف الداخل أك اػبارج بشرط أف يكوف ميعىاقبان عليها يف كبل القانونُت اؼبصرم كاأل
 العقوبات الواردة في قانوف العقوبات العاـ:  2
 ،)ؽ ع ـمن  88جريبة اخًتطىاؼ كسائل النقل )اؼبادة  -
 ) ؽ ع ـمكرر من  88جريبة احتراز األشخاص )اؼبادة  -
 من كسائل تنفيذىا،من قانوف العقوبات أك سبويلو من بُت أٍغرىاًضهىا أك  86كاعبرائم اليت يكوف اإلرىاب بالتعريف الوارد يف اؼبادة  -
اعبرائم اؼبنصوص عليها يف األبواب األكؿ كالثاٍل كالثالث كالرابع كاػبامس عشر كالسادس عشر من الكتاب الثاٍل من قانوف العقوبات،  -

عبنايات كاعبنح ، ا))أ( من قانوف العقوبات 85إىل اؼبادة  77كىي اعبًنىايىات كاعبنح الػميًضرَّة بأمن اغبكومة من جهة اػبارج )من اؼبادة 
اًخل )من اؼبادة  إىل  103، جىرىاًئم الرشوة )من اؼبادة )مكرر من قانوف العقوبات 102إىل اؼبادة  86اؼبضرة بأمن اغبكومة من جهة الدى

ن قانوف مكرر م 119إىل اؼبادة  112، جرائم اختبلس اؼباؿ العاـ كالعيدكىاف عليو كالغىدر )من اؼبادة )من قانوف العقوبات 111اؼبادة 
إىل  206، جرائم التزكير )من اؼبادة )من قانوف العقوبات 205إىل اؼبادة  202، جرائم اؼبٍسكيوكىات كالزيوؼ اؼبزكرة )من اؼبادة )العقوبات
 .)مكرر من قانوف العقوبات 227اؼبادة 

من قانوف  327إىل اؼبادة  311لعقوبات )من اؼبادة جرائم سىرًقىة األمواؿ كاغتصاهبا الواردة يف الباب الثامن من الكتاب الثالث من قانوف ا -
 .)العقوبات

 الجرائم الواردة في قانوف العقوبات التكميلي: 1
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رل جانب فقهي، أف أخذ اؼبشرع اؼبصرم باؼبنظور اغبصػرم يف ربديػػػػد اعبرائم األصلية، كاليت كي      
تكوف مصدران لؤلمواؿ القذرة قد جىانىبى الصواب

، كإف كاف االذباه الغىاًلب يرل بأف اؼبشرع اؼبصرم 1
نوف مكافية غسل كبتيديده للررائم األصلية مصدر اؼباؿ غَت اؼبشركع وبقق نوع من التناسق بُت قا

األمواؿ كقانوف سرية اغبسابات اؼبصرفيةا ألف توسع اؼبشرع اؼبصرم كأخذه بتررَل اعبنايات كاعبنح 
 . 2اؼبتيصلة من أية جريبة كانت، من شأنو أف يؤدم إىل االعتداء على قانوف سرية اغبسابات

ـى بًتىٍضًييًق نطاؽ أف اؼبشرع اؼبصرم كاف يف غاية اغبً  3كيف نفس اإلذباه، يرل آخركف      ٍكمىة حينما قىا
تطبيق قانوف مكافية غسل األمواؿ، بتيديده للررائم األصلية اليت تكوف عوائدىا ؿببلن عبرائم غسل 
األمواؿ، كذلك ؼبصلية االقتصاد اؼبصرم، ألف ىذا القانوف يفرض قػيييودان تيًعيقي حركة رؤكس األمواؿ 

ثىابىة استرابة كاالستثمارات كالتدفقات اؼبالية من دك  لة ألخرل، كما أف صدكر ىذا القانوف كاف بًػمى
 ؼبتطلبات كالتزامات دكلية فقط. 

من جانبنا، نرل أف اؼبشرع اؼبصرم باتباعو اؼبنظور اغبصرم يف ربديد اعبرائم األصلية اليت تشكل      
سىيىكيوف ميضطران ذ ر، إمصدران لؤلمواؿ غَت اؼبشركعة اؼبشمولة بعملية الغسل وبتاج إىل إعادة النَّظ

لتعديل قانوف غسل األمواؿ كلما ظهرت جرائم مستيدثة تىدير  أمواالن من شىأِنا أف تكوف ؿببلن 
لعمليات غسل األمواؿ، بػيٍغيىةى إخفاء مصدرىا غَت اؼبشركع

، مع إمكانية عدـ اؼبعاقبة على جرائم 1

                                                                                                                                                                                     

 .1994لسنة  281جرائم التىدلًيس كالًغٍش الواردة يف قانوف قىمع التدليس كالًغش رقم  -
ٍلًبهىا كتصديرى -  .1960لسنة  82ا كاالذٍبىار فيها، كالواردة يف القانوف رقم جرائم زراعة كتصنيع النىبىاتىات كاعبواىر الػميخىدِّرىة كجى
 .1954لسنة  394جرائم اٍسًتَتىاد األٍسًليىة كالذَّخىائًر كالػميفىٍرقػىعىات كاالذبار فيها كصيٍنًعها بغَت ترخيص، كالواردة يف القانوف رقم  -
عىارىة الواردة يف القانوف رقم  -  .1961لسنة  10جرائم الفيريور كالدَّ
 .1983لسنة  117عبرائم الواقعة على اآلثار الوىارًدىة يف القانوف رقم ا -
 .1994لسنة  04جرائم البيصة اؼبتعلقة باؼبواد كالنػِّفىايىات اػبىًطرىة الواردة يف القانوف رقم  -

غسل األمواؿ  ِدرَاَسة نقدية لقانوف مكافحةأشرؼ توفيق ْشس الدين،  د.ا 146، ص: اؼبرجع السابقعزت ؿبمد العمرم،  د. 1
 .44، اؼبرجع السابق، ص:الجديد

 .147عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  د. 2
 .176، اؼبرجع السابق، ص: جريمة غسل األمواؿ بػػػين الَوَساِئط اإللكتركنية كنصوص التشريععبد الفتاح بيومي حرازم،  د. 3
د قاـ اؼبشرع اؼبصرم بتعديل قانوف غسل ا 1 أضىاؼى ًمن ًخبلىًلًو  2003لسنة  87بالقانوف رقم  2002لسنة  80ألمواؿ رقم يف ىذا الصَّدى

األخَتة من جرائم أخرل من شأِنا أف تىديرَّ أمواالن قىًذرىة تكوف ؿببلن لغسل األمواؿ كمل يىًتم إدراجها يف التشريع األصلي. إذ نىصَّت الفقرة 
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 نطاؽ اعبرائم احملددة من قبل غسل أمواؿ تكوف متأتية من جرائم أخرل غَت منصوص عليها يف
اؼبشرع، كما أف اؼبشرع اؼبصرم أحاؿ إىل اعبرائم اؼبنصوص عليها يف االتفاقيات الدكلية اؼبختلف يف 
تفسَتىا كتػيديد نطاقها، لذا كاف حرم بالػمشرع الػمصرم ربديد أركاف جريبة غسل األمواؿ ربديػػػػدان 

 لية اليت تكوف مصر طرفان فيها.  دقيقان، ال أف وبيل إىل االتفاقيات الدك 
لذلك يتوجب على اؼبشرع اؼبصرم مسايرة كل من اؼبشرعُت اعبزائرم كالفرنسي يف التوسيع من      

نطاؽ اعبرائم األصلية، كاليت تكوف عوائدىا ؿببلن لعمليات غسل األمواؿ تفاديان لتعديل قانوف 
 وف عوائدىا ؿببلن لعمليات غسل أمواؿ.مكافية غسل األمواؿ يف حالة ظهور جرائم مستيدثة تك

كيف إطار إثبات الركن اؼبفًتض عبريبة غسل األمواؿ، يقع على النيابة العامة ًعٍبء إثبات اعبريبة      
األصلية كإقامة الدليل على كقوعها كإثبات تورط اؼبتهم يف إتياِنا باعتبارىا أحد عناصر الركن اؼبادم 

ت النيابة العامة كقوع اعبريبة األصلية، بل ينبغي أف تثبت أف األمواؿ ، إذ ال يكفي أف تثب1للرريبة
ؿبل الغسل متأتية من تلك اعبريبة، كما تفًتض براءة اؼبتهم حىت تثبت إدانتو، كفقان ؼبا نصت عليو 

من العهد الدكيل لليقوؽ  14من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، كالفقرة الثانية من اؼبادة  11اؼبادة 
كقد ذىبت  .2من الدستور 46، ك45بو اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادتُت  ذؼبدنية كالسياسية، كىو ما أخا

الػميكمة الدستورية العليا الػمصرية إىل اعتبار أف كل جريػمة ينبغي إثباتػها بدليل قاطػع، كما ال هبب 
 .3افًتاض ثبو ا من خبلؿ قرينة قانونية

ساؤؿ حوؿ ما إذا قامت النيابة العامة حبفظ الدعول اعبنائية، أك كيف ىذا الصدد، يػىثيور الت     
أصدرت فيها بأف ال كجو للمتابعة لعدـ كفاية األدلة، أك النتفاء ركن من أركاف اعبريبة األصلية، أك 

 اغبكم باللاءة فيها، فهل هبوز مع ذلك إثبات جريبة غسل األمواؿ؟ 

                                                                                                                                                                                     

 ]كجرائم النصب كخيانة األمانة, كجرائم التدليس كالغش[.ة من القانوف ذاتو ًعبىارة: اؼبادة األكىل منو: "كييضىاؼي إىل نص اؼبادة الثاني
 الواردة يف تلك اؼبادة". ]كجرائم سرقة األمواؿ كاغتصابها[كذلك بعد عبارة 

 .670، ص: 1999، دار اؼبطبوعات اعبامعية، مصر، المبادئ العامة في قانوف اإلجراءات الجنائيةعوض ؿبمد، د. 1 
تػيٍثًبت ًجهىة قضائية ًنظىامية إدانتو، مع كل الضىمىانىات اليت يتطلبها  من الدستور اعبزائرم: "كل شىٍخصو يػيٍعتىبػىري بىرًيصان حىت 45نص اؼبادة ت 2

".46القانوف". كتنص اؼبادة   : "ال إدانة إال دبقتضى قانوف صىاًدر قبل اٍرًتكىاب الفعل اجمٌلـر
 .1042، ص: 1998يناير  3، تاريخ اعبلسة: 8، مكتب فٍت: 18ئية: ، السنة القضا29الطعن رقم:  3
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أف قياـ النيابة العامة حبفظ  1، إذ يرل جانب من الفقوتعددت اآلراء الفقهية يف ىذا الصدد     
الدعول لعدـ كفاية األدلة أك صدكر أمر بأف ال كجو للمتابعة فيها، أك انتفاء ركن يف اعبريبة األصلية 
أك اغبكم باللاءة فيها، يعتل دبثابة مىاًنعو يىػييوؿي دكف تطبيق نصوص ذبرَل غسل األمواؿ، كيؤدم إىل 

إىل أف اغبكم بلاءة اؼبتهم يف اعبيـر  2ة غسل األمواؿ. بينما يذىب اعبانب اآلخرإسقاط جريب
األصلي، هبب أال يبنع من إسقاط العقاب عن اعباٍل يف جريبة غسل األمواؿ، كيتيقق ذلك من 
خبلؿ التوسع يف الركن اؼبادم يف جريبة إخفاء األشياء، كال يلـز أف يصدر حكم باإلدانة يف اعبريبة 

صلية لقياـ جريبة غسل األمواؿ، لدرجة أف القضاء الفرنسي ذىب إىل ضركرة ربديػد اعبريبة السابقة األ
 استنادان إىل الوقائع احمليطة هبا. 

كما أف القضاء الفرنسي ال يػيفىرِّؽ بُت جريبة غسل األمواؿ كجريبة إخفاء األشياء اؼبسركقة،       
ؿ صدكر حكم بهدانة اؼبتهم يف اعبريبة األصلية، بل يكتفي كلذالك ال يشًتط لقياـ جريبة غسل األموا

بوجود دالئل على أف األمواؿ ؿبل الغسل ناذبة عن جناية أك جنية، حىت كإف مل يتم ربريك دعول 
 04، كذلك يف حكمها الصادر بتاريخ: 3جنائية بصددىا، كىو ما ذىبت إليو ؿبكمة النقض الفرنسية

يثيات قراره على أف اؼبتهم اؼبتبع عريبة غسل األمواؿ ىو من يثبت ، كالذم يلمح يف ح2002أكتوبر 
 من أين ربصل على األمواؿ.

كعليو، إذا مل تيػيىرَّؾ الدعول اعبنائية ضد فاعل اعبريبة األصلية بسبب كفاتو، أك لوجود مانع من      
اكمة آخر عن جريبة غسل األ  مواؿ.موانع اؼبسؤكلية مثبلن، فهف ذلك ال يبنع من ؿبي

                                                           
حبث ميقىدَّـ إىل مؤسبر الوقاية من اعبريبة يف عصر العوؼبة اؼبنظم من  مكافحة ظاىرة غسل األمواؿ في عصر العولمة,غناـ ؿبمد غناـ، د.  1

 .31، ص: 2001مام  8إىل  6ف للعلـو األمنية يف الفًتة من ًقبىل كلية الشريعة كالقانوف بدكلة اإلمارات باالشًتاؾ مع أكاديبية ناي
-130اؼبرجع السابق، ص: التعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاالتفاقيات الدكلية, ؿبمد علي سويلم، . د2 

131. 
3 N° 93-81.533. - C.A Lyon. M.Canivet, P.Pt.- M.Dulin, Rap. (Don’t rapports ci-après 

reproduit), assiste de Mme Le Moux, greffier en chef.- M- Benmakhlouf, P.Av. Gen. 
Dont avis ci-après reproduit). –la SCP Monod et Colin, Av.   
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من قانوف  212 بدكره ىبضع اإلثبات لدل اؼبشرع اعبزائرم للقواعد العامة، إذ ينص يف اؼبادة     
ا األحواؿ اليت يػىنيص  اإلجراءات اعبزائية على جواز إثبات اعبرائم بأم طريقة من طرؽ اإلثبات، مىاعىدى

اػباص، كعليو فبل هبوز إجبار القانوف فيها على غَت ذلك، كللقاضي أف يصدر حكمو تػىبىعان القتناعو 
أم متهم أف ييثًبتى مورد األمواؿ اليت يبلكها، كأف عبء اإلثبات يقع على النيابة العامة باعتبارىا 

ثِّلة اجملتمع ميػمى
1 . 

أما بالنسبة للمشرع اؼبصرم، فقد سىكىتى عن ربديد كيفية إثبات اعبريبة األصلية، لذلك ذىب      
لـز لثبوت ارتكاب اعبريبة األصلية ضركرة صدكر حكم باإلدانة على الفاعل إىل أنو ال ي 2رأم فقهي

حىت تقـو جريبة غسل األمواؿ، إذ يكفي أف يوجد بُت األدلة ما ييفيد أف تلك األمواؿ ناذبة عن 
 3جريبة من اعبرائم اليت حددىا اؼبشرع، كاليت تكوف عوائدىا ؿببلن لغسل األمواؿ. فيما ذىب رأم آخر

سيكوت اؼبشرع اؼبصرم عن كيفية إثبات اعبريبة األكلية من شأنو أف يؤدم إىل التخفيف من  العتبار
 درجة الدَّليل الػميتىطلب إلثبا ا كاؼبساس باغبرية الفردية.

كيف الواقع، نرل أف قناعة القاضي بعدـ مشركعية األمواؿ اؼبشمولة بعملية الغسل أمر كىاؼو      
يبة غسل األمواؿ، كذلك بغض النظر عن ثػيبيوت ذبرَل الفعل األصلي مصدر إلدانة اؼبتهم بارتكاب جر 

العوائد غَت اؼبشركعةا ألف اؼبشرع اؼبصرم مل ينص على ضركرة ذبرَل اعبريبة األكلية اليت ترتبت عنها 
ىذه العوائد كشرط لقياـ جريبة غسل األمواؿ، كىو نفس االذباه اؼبعموؿ بو على مستول القضاء 

 كالذم أخػذت بو مػيكمة النػػػػقض الػمصرية بػخصوص جريػمة إخػفاء األشياء الػمسركقة يفالػمصرم، 

                                                           
ا األحواؿ اليت  ؽ إ ج جمن  212تنص اؼبادة  1 يػىنيص فيها القانوف على غَت أنو: "يىػريوزي إثبات اعبرائم بًأٌم طريقة من طيريؽ اإلثبات، مىاعىدى

اؼبرافعات  ذلك، كللقاضي أف ييٍصًدرى حكمو تػىبىعان القتناعو اػباص. كال يىسيوغ للقاضي أف يػىٍبًٍت قراره إال على األدلة اؼبقدمة لو يف مىٍعرىض
 كاليت حىصىلىت اؼبناقشة فيها حيضيوريان أمامو".

 .151د. غػناـ ؿبمد غناـ، اؼبرجع السابق، ص:  2
 .33، اؼبرجع السابق،  ص: دراسة نقدية لقانوف مكافحة غسل األمواؿ الجديد، أشرؼ توفيق ْشس الدين د. 3



 الباب األول: اإلطار المفاهيمي لجريمة غسل األموال

 

 

153 

 . 19821فلاير  20حكمها الصادر بتاريخ 

من جهتنا، نرل أف اغبكم الصادر باللاءة كاؼبستند إىل دالئل تنفي كقوع اعبريبة األصلية بسبب      
قياـ جريبة غسل األمواؿ، فبل هبوز ؿباكمة أم شخص  زبلف ركنيها اؼبادم كاؼبعنوم، يؤدم النتفاء

 عن غسل أمواؿ متيصلة من جريبة غَت ثابتة، إذ بانتفائها يتخلف الركن اؼبفًتض الواجب توافره. 

أما يف حالة صدكر حكم باللاءة لعدـ كفاية األدلة إلدانة مرتكب اعبريػمة األصلية، فهف ذلك ال      
واؿ إلمكانية تعدد الػرناة، فليس من الضركرم أف من تىػمَّت تػىٍلًئػىتيو ىو من يبنع قياـ جريبة غسل األم

 .2قاـ بعملية غسل األمواؿ، فقد يكوف الفاعل األصلي شخص ثانػي، كثالث قاـ بعملية غسل اؼباؿ

 المطلب الثاني: الركن المادم لجريمة غسل األمواؿ

يصدر عن اعباٍل، ميتًَّخذان مظهران خارجيان يتدخل من يتمثل الركن اؼبادم للرريبة يف النشاط الذم      
. كيػيعىرِّؼ البعض3أىٍجًلًو القانوف بالعقاب

الركن اؼبادم بأنو ؾبموعة من العناصر اؼبادية اليت تػىتًَّخذي  4
مظهران خارجيان تػىٍلمسو اغبواس على كجو من الوجوه. فالقوانُت ال تعاقب على النوايا كاألفكار، بل 

 أك نشاطان ماديان تتيقق منو نتيرة االعتداء على مصلية وبميها القانوف، فبل جريبة بغَت تتطلب فعبلن 
. كيقصد بالركن اؼبادم للرريبة أيضان ما يدخل يف 5ركن مادم، كىو مبدأ ال تىرًدي عليو استثناءات

                                                           
"عدـ ضىٍبط اؼبسركؽ لىدىل اؼبتهم بهخفاء لىٍيسى من شأنو أف يػىٍنًفي عنو اعبريبة، ألنو يكفي أف تكوف احملكمة  َقَضت محكمة النقا بأف: 1

كؽ كاف يف ًحيىازىتًًو ًفعبلن، ففضبلن عن أف ضبط الشيء يف حيازة اؼبخفي ليس ركنان من أركاف جريبة قد اقػٍتػىنػىعىت بأف ىذا الشيء اؼبسر 
 اإلخفاء، فهف القانوف ال يىٍشًتىًط فيها أف يكوف الدليل عليها ضىبط اؼبسركؽ لىدىل اؼبتهم". 

 .47، رقم 223ص:  23ؾبموعة أحكاـ النقض، س ؽ  -
، رسالة دكتوراه يف القانوف اعبنائي، قسم العلـو القانونية، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة اغباج ؿغسيل األموادليلة مباركي، د.  2

 .179، ص: 2007- 2008ػبضر، باتنة، السنة اعبامعية 
 .245د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  3
اؼبكتب العريب اغبديث،  )الجريمة, المسؤكلية الجنائية, المكافحة(, الكياف القانوني لغسل األمواؿد. ؿبمد عبد اهلل أبو بكر سبلمة،  4

 .58، ص: 2007اإلسكندرية، 
 .05اؼبرجع السابق، ص: إبراىيم حامد طنطاكم،  د. 5
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يىاًِنا القانوٍل من عناصر مادية ملموسة يبكن إدراكها باغبواس، كيتيلل إىل عنا صر ثبلثة ىي: بػينػٍ
 .1السلوؾ كالنتيرة كعبلقة السببية

كيعرؼ اؼبشرع اعبزائرم الركن اؼبادم عبريبة غسل األمواؿ بأنو: "كل فعل يقصد منو إخفاء      
اؼبصدر اغبقيقي لؤلمواؿ ذات اؼبصدر غَت اؼبشركع، أك إعطاء تلير كاذب ؽبذا اؼبصدر بأية كسيلة  

تبداؽبا لغرض إخفاء أك سبويو مصدرىا، أك سبلك األمواؿ غَت كانت، أك ربويل ىذه األمواؿ أك اس
اؼبشركعة أك حيازتػػػها أك استخدامها أك توظػػػيفها لشراء أمواؿ منقولة أك غَت منقولة أك القياـ بعمليػػات 

 .2مالية"

ية، جدير باؼببلحظة، أف اعبريبة يف صور ا العادية تتكوف من سلوؾ إجرامي كنتيرة كعبلقة سبب     
. كيعد 3ككغَتىا من اعبرائم فهف جريبة غسل األمواؿ يقـو ركنها اؼبادم على توافر العناصر اؼبذكورة

السلوؾ اإلجرامي جوىر الركن اؼبادم عبريبة غسل األمواؿ، خاصة كأنو يثَت إشكالية ىامةا نظران 
ظران الستخداـ لتعدد كسائل ارتكابو بفضل استخداـ كسائل أكثر حداثة يف تنفيذه من جهة، كن

اؼبشرع ًلًصيىل عامة يف التررَل من جهة أخرل
4 . 

كخبصوص النتيرة يف جرائم غسل األمواؿ، فتتيقق بهضفاء الصفة اؼبشركعة على األمواؿ ذات      
اؼبصدر غَت اؼبشركع. أما عبلقة السببية فهف معاعبتها زبضع لؤلحكاـ العامة اؼبنصوص عليها يف قانوف 

ثَت أية مشاكل قانونية يف جريبة غسل األمواؿ، لذا سنتعرض للسلوؾ اإلجرامي )الفرع العقوبات، كال ت
 األكؿ(، كؿبل جريبة غسل األمواؿ )الفرع الثاٍل(، كللنتيرة اإلجرامية )الفرع الثالث(.  

 

 
                                                           

 .449، اؼبرجع السابق، ص: النظرية العامة لقانوف العقوباتسليماف عبد اؼبنعم،  د. 1
بالوقاية من تبييا األمواؿ كتمويل كاؼبتعلق ، 02-12 من األمر رقم 02دلة دبقتضى اؼبادة كاؼبع، 0501من القانوف رقم:  02اؼبادة  2

 .اإلرىاب كمكافحتهما
 .123د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص:  3
 .123د. مفيد نايف الدليمي، نفس اؼبرجع، ص:  4
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 الفرع األكؿ: السلوؾ اإلجرامي في جريمة غسل األمواؿ 

لركن اؼبادم عبريبة غسل األمواؿ، ألنو ييػػػبػىػػػيِّػػػػن نشاط يعتل السلوؾ اإلجرامي من أىم عناصر ا     
لِّل على الغاية اؼبؤدية لنتيرة إجرامية معاقب  غاسل األمواؿ يف التعامل بأمواؿ غَت مشركعة، كما ييدى

فاؼبشرع ال يتدخل بالتررَل كالعقاب إال إذا كاف للركن اؼبادم مظهر خارجي يتيقق بو  ،1عليها قانونان 
 .  2عتداء على اؼبصلية ؿبل اغبماية اعبنائية، كالذم يتخذ مظهر النشاط اإلجرامياال

كنظران لػػػهذه األنبية، رأيػػنا أنو من اؼبفيد التعرض لصور السلوؾ اإلجرامي يف جريبة غسل األمواؿ      
 لبند الثاٍل(. بشكل عاـ )البند األكؿ(، مث التطرؽ لصور ىذا السلوؾ اإلجرامي يف القانوف اؼبقارف )ا

 البند األكؿ: صور السلوؾ اإلجرامي في جريمة غسل األمواؿ

يتخذ السلوؾ اإلجرامي أحد صورتُتا فهما أف يتخذ النشاط صورة إهبابية عن طريق القياـ بفعل      
يبنعو القانوف )أكالن(، أك صورة سلبية من خبلؿ االمتناع عن فعل يأمر بو القانوف )ثانيان(، كسنقـو 

 فصيل ذلك على النيو التايل:بت

 أكالن: السلوؾ السلبي في جرائم غسل األمواؿ

يػىٍفًرض القانوف على الػميؤسسات اؼبصرفية التقليدية كغَت التقليدية     
التزامات متعددة تيلزًـ القياـ  3

وؾ لذلك وبتل السل ،4بازباذ احتياطات ؿبددة نظران ؼبقتضيات ضباية األمن االقتصادم كاالجتماعي
السليب مىكىانة بارزة يف جرائم غسل األمواؿ، خيصيوصان إذا ما سبت من قبل اعبهاز اؼبصريف، كامتناع 

                                                           
 .271د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  1
شرح قانوف العقوبات )القسم ؿبمد عيد الغريب،  د. كقد أشار إلى ذلك أيضان:، 158مرم، اؼبرجع السابق، ص: د. عزت ؿبمد الع 2

 . 461، ص: 2000، دار النهضة العربية، القاىرة، 01، ط العاـ: النظرية العامة للجريمة(
اؼبايل للدكلة، دبىا يف ذلك البنوؾ الترارية كمؤسسات  اؼبؤسسات اليت تىٍضطىًلع دبزاكلة النشاط بالمؤسسات المصرفية التقليديةييقصىد  3

اهًبىة  المؤسسات المالية غير التقليديةالقرض كاالدِّخىار كصبيع البنوؾ اػباضعة لرقابة البنك اؼبركزم، أما  فهي تلك اليت تػيقىدِّـ خدمات ميشى
 ػبدمات البنوؾ كمكاتب الصرؼ كالسٍَّمسىرىة كمكاتب اػبدمات الليدية. 

 .125 124 د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص:  4
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ىذا األخَت عن ًإتٍػيىاف أمر ما يىٍستىلزمو القانوف
، كبًػخىاصة مع ًكثرة التشريعات كالتنظيمات اؼبوجهة 1

ناع اؼبصارؼ عن القياـ حبفظ للمصارؼ على الصعيد الدكيل كالوطٍت، كذلك ىو الشأف يف حالة امت
 . 2سربلت ربديد ىوية الزبوف ؼبدة ؿبددة من تاريخ إغبلؽ رصيده

كاالمتناع يعٍت اإلٍحرىاـ عن إتياف فعل إهبايب يفرضو القانوف     
، كيقـو على ثبلثة عناصر ىي: 3

 وٍل. االمتناع عن إتياف عمل إهبايب معُت، الصفة اإلرادية لبلمتناع، كعنصر الواجب القان

فعنصر االمتناع ذك القيمة اعبنائية ال يشمل صبيع حاالت االمتناع، بل يقتصر على اغباالت      
، كعليو فرريبة امتناع الشاىد عن أداء شهادتو 4احملدكدة اليت يستلـز فيها اؼبشرع إتياف فعل إهبايب ما

 ى القضاء.تستوجب بالضركرة امتناعو عن األداء بأقوالو يف الواقعة اؼبعركضة عل

أما بالنسبة للصفة اإلراديػػة لبلمتناع، فهذا ثبػػػت أف االمتناع عن القياـ بفعل يأمر بو الػمشرع كػػاف      
يتررد من الصفة اإلرادية كيصبح ميٍستىًييبلن ذه اغبالة ، فاالمتناع يف ى5نتيرة لوجود مانع كاإلكراه

 تىٍأًسيسان على مبدأ "ال التزاـ دبستييل".

كخبصوص عنصر الواجب القانوٍل، فهو جوىر اإللتزاـ، كدبقتضاه يػيٍفرىض على اعباٍل القياـ بعمل      
إهبايب معُت لشخص آخر، كما يعتل عنصران يقـو عليو الركن اؼبادم عبريبة االمتناع كيلَّمىا ثبت اؼبصدر 

اعبنائيا كالواجب  الذم تنتمي إليو القاعدة اليت تضمنها التَّكليف، فقد يكوف مصدرىا القانوف
، 6اؼبفركض على كل من رفض القياـ بأعماؿ أك بأداء خدمات أك بتقدَل مساعدة طيًلبىت منو قانونان 

                                                           
ا د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع 22، اؼبرجع السابق، ص: جريمة غسل األمواؿ في نطاؽ التعاكف الدكليد. ىدل حامد قشقوش،  1

 .269ا د. أضبد بن ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 363السابق، ص: 
 .05، اؼبرجع السابق، ص: ل األمواؿ في نطاؽ التعاكف الدكليجريمة غسيد. ىدل حامد قشقوش،  2
 .185، دار اؽبدل للمطبوعات، مصر، )دكف سنة نشر(، ص: قانوف العقوبات )النظرية العامة(د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي،  3
 .64اؼبرجع السابق، ص:  ،التعليق على قانوف غسل األمواؿ في الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكليةد. ؿبمد علي سويلم،  4

5  André DECOCQ, Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, 
Paris, LGDJ, P. 171. 

دينار جزائرم كهبوز أف يػيعىاقىبى أيضان باغببس ؼبدة طبسة  500إىل  100: " يعاقب بغرامة من ؽ ع جمن  8فقرة  451تنص اؼبادة  6
 أياـ على األكثر: 
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كقد يكوف مىٍصدىريىا اؼببادئ العامة للقانوفا كالواجب اؼبفركض على اآلباء كاألمهات بالعناية 
االمتناع عن ًإتياف فعل، حىت  . أما يف حالة عدـ كجود كاجب قانوٍل، فبل يًتتب عنصر1بأطفاؽبم

كإف تػىنىافىػى ذلك مع الواجب األخبلقي، كمثاؿ ذلك كمن يشاىد غريػػقان أكشك علػػػى اؼبوت فلم 
 يػػنػػقذه، فبل يعد قاتبلن كلو مل يكن على الشاطئ غَته. 

ع، كاألدلة كعمومان، نرل بأنو ال يوجد ما وبىيوؿ دكف كقوع جريبة غسل األمواؿ عن طريق االمتنا      
على ذلك كثَتة، فعلى سبيل اؼبثاؿ فهف فضيية بنك بوسطن األمريكي كانت سىبىبان رئيسيان يف صدكر 

، بسبب ـبالفة ىذا البنك ؼبقتضيات التبليل عن العمليات 1986قانوف مكافية غسل األمواؿ عاـ 
اثنُت مليوف دكالر يف شكل  اؼبالية اؼبشتبو فيها، كالسماح ألفراد عصابة أسرة أقبيولو شراء ما يقارب

 . 2شيكات من الصندكؽ دكف أف يتم حفظ أم سربلت بشأِنا

 ثانيان: السلوؾ اإليجابي في جرائم غسل األمواؿ

السلوؾ اإلهبايب عمل إرادما يتمثل يف حركة جسمية متكررة يأتيها اعباٍل بعضو من أعضاء      
، كتبدك أنبية العمل اإلرادم من الناحية 3ىدافوجسمو نتيرة تدخل اإلرادة بغية التعبَت عن ربقيق أ

يىاف الفعل من ناحيتُت: أكؽبما عمل مادم، إذ ال يتصور أف يقـو الفعل اإلهبايب دبررد  العملية يف بػينػٍ
ًبيسة يف ًذٍىًن صاحبها، كما ال تقـو دبررد التصميم على اؼبساس حبقوؽ الغَت فكرة حى

. كثانيهما 4
، فلكي يتيقق 5صل اإلرادم للعمل اؼبادم كاذباه اإلرادة إىل صبيع أجزائوصفة إرادية، تتمثل يف األ

                                                                                                                                                                                     

ة طيًلبىت منو قانونان أك أنبل ذلك ككاف بًًهٍمكىانًًو القياـ هبا ك ( ك8 ذلك يف ل من رىفىضى القياـ بأعماؿ أك بأداء خدمات أك بتقدَل ميسىاعىدى
ظركؼ كىقػىعىت فيها حوادث أك ضياع أك غىرىؽ أك نصب أك حريق أك كوارث أخرل، ككذلك يف حاالت النهب كالسَّلب أك تلبس أك 

 أك تنفيذ قضائي". صياح اعبمهور
 .65، اؼبرجع السابق، ص: التعليق على قانوف غسل األمواؿ في الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكليةد. ؿبمد علي سويلم،  1
 .22، اؼبرجع السابق، ص: جريمة غسل األمواؿ في نطاؽ التعاكف الدكلي د. ىدل قشقوش، 2
 .53، ص: 1987دار النهضة العربية، القاىرة،  القسم العاـ(,شرح قانوف العقوبات )د. ىبليل عبد البله أضبد،  3
 .ؽ ع جعلى التوايل من  265ك 255اؼبادة  . انظريػىٍعتىد  اؼبشرع أحيانان بًبىعض األفكار اؼبعنوية كىسىبق اإلصرار يف جرائم الضرب كالقتل 4
 .54ص:  ,د. ىبليل عبد البله أضبد، اؼبرجع السابق 5
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السلوؾ اإلهبايب يف جريبة غسل األمواؿ، استلـز اؼبشرع ربقق أمرين نبا: عمل عضوم، كإرادة تكوف 
 دبثابة الدافع إىل القياـ هبذا العمل العضوم.  

 ؿ في القانوف المقارفالبند الثاني: صور السلوؾ اإلجرامي لجريمة غسل األموا 

كسنبدأ بصور السلوؾ اإلجرامي لغسل األمواؿ لدل اؼبشرع اعبزائرم )أكالن(، مث لدل اؼبشرع      
 الفرنسي )ثانيان(، كأخَتان لدل اؼبشرع اؼبصرم )ثالثان(.

 صور السلوؾ اإلجرامي لغسل األمواؿ في القانوف الجزائرم أكالن:

ع ج قبد أف اؼبشرع اعبزائرم يأخذ بأربعة صور للسلوؾ  مكرر 389بالرجوع لنص اؼبادة      
 اإلجرامي يف جريبة غسل األمواؿ، تتمثل يف:

كالتيويل يف مفهـو اؼبشرع اعبزائرم ال يػيرىادي بو نقل اؼبلكية جريمة تحويل الممتلكات أك نقلها:  -أ 
طريق إدخاؽبا يف من شخص آلخر، بػل ؾبرد استبداؿ األمواؿ غَت اؼبشركعة بأمواؿ أخرل نظيفة عن 

 . 1دكرة مالية شرعية

أما النقل، فيخص انتقاؿ اؼبتيصبلت من مكاف آلخر، سواء مت ذلك بوسيلة مادية كتهريبها، أك      
. كيعتل التهريب من أبرز األساليب التقليدية اليت يستخدـ 2عن طريق التيويبلت اللقية كاإللكًتكنية

عديد من الدكؿ على مكافية ىذه الظاىرة، كذلك بسن يف عمليات غسل األمواؿ، لذلك حرصت ال
 ، كتشديد الرقابة اعبمركية.3تشريعات صارمة بغية اؼبكافية الفعالة ؽبذه الظاىرة

                                                           
، دار اؽبدل، اعبزائر، الجريمة المنظمة )التهريب كالمخدرات كتبييا األمواؿ في التشريع الجزائرم(عز الدين،  نبيل صقر، كقمراكم 1

 .161، ص: 2008
 .64، اؼبرجع السابق، ص: جريمة غسل األمواؿ بين الوسائط اإللكتركنية كنصوص التشريعد. عبد الفتاح بيومي حرازم،  2
 23اؼبوافػق  1426رجػب عػاـ  18مػؤرخ يف  06-05بػاألمر رقػم  قػانوف مكافحػة التهريػبقامػت بهصػدار اعبزائر كعلى غرار باقي الػدكؿ  3

 .2005غشت  28، مؤرخة يف 42، س 59ج ر ج ج، ع  كاؼبتعلق دبكافية التهريب، 2005غشت سنة 
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تعتل التيويبلت اللقية من أبرز األساليب اغبديثة اليت تيٍستىخدـ يف ربويل كنقل األمواؿا نظران      
يف عمليات التيويل،  1بنوؾ تعمل بنظاـ البنوؾ اؼبراسلةلسهولتها كسريتها، خصوصان كأف بعض ال

لذلك قامت العديد من الدكؿ تبٍت نيظيم قانونية صارمة تيلزًـ البنوؾ التابعة ؽبا ضركرة االحتفاظ 
بًبػىيىانات الزبوف كعملية التيويل اليت يقـو هبا، بل كحىت التيرم الدقيق أحيانان عن ىوية الزبوف كطبيعة 

 .2ةكظركؼ العملي

كتتمثل يف سعي اعباٍل إىل إضفاء الصفة جريمة إخفاء أك تمويو الطبيعة الحقيقية للممتلكات:  -ب 
اؼبشركعة على األمواؿ القذرة، كذلك بهعطائها مظهران شرعيان زائفان بغية إخفاء مصدرىا غَت اؼبشركع. 

ما مت ربصيلو من أية  كيستوم أف يكوف ؿبل اإلخفاء ماال منقوالن أك فبتلكات للغَت، كبصفة عامة كل
جناية أك جنية، كما ال يشًتط يف اعبريبة أف يكوف اإلخفاء بعيدان عن األنظار، أك أف تكوف اغبيازة 

 .3بغَت قصد التملك ماداـ اعباٍل حُت حاز األشياء كاف عاؼبان بعدـ شرعيتها

كقت  جريمة اكتساب الممتلكات أك حيازتها أك استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك -ج 
إذا ما كاف الشخص يعلم كقت تسلمو لؤلمواؿ بأِنا متيصلة من تلقيها بأنها عائدات إجرامية: 

أعماؿ إجرامية كقاـ بتلقي أك استخداـ ىذه األمواؿ يكوف مرتكبان عبريبة غسل األمواؿ، خصوصان 
. 4مواؿبالنسبة للبنوؾ يف حالة تلقيها عوائد غَت مشركعة مع علمها بعدـ شرعية مصدر ىذه األ

                                                           
ىذا التيويل كًبكيل سرية تىامَّة، كيعرؼ  بنوؾ تقـو بعمليات ربويل األمواؿ دكف اغباجة ؼبعرفة ىوية الزبوف كغرضو من البنوؾ المراسلة; 1

البنك اؼبرسل بأنو ترتيب مصريف مشركع يقبل دبقتضاه البنك كدائع، كيؤدم خىدمىات مصرفية لبنك آخر، كلكن تػىٍنشىأ ـباطرة غسل األمواؿ 
غسل األمواؿ، كخاصة عل ، ىذا األخَت الذم ييشىكل مصدران ػبطر shellbankعندما يكوف البنك الػميؤداة لو اػبدمات من نوع 
كليس لو مقر عمل بوجو عاـ بأنو بنك أجنيب ليس لو كجود مادم،  shellbankالعبلقات اليت تقـو هبا ىذه البنوؾ اؼبراسلة. كيعرؼ 

واء ، كال يوظف أشخاصان، كال وبتفظ بسربلت لعملياتو، كال ىبضع للتفتيش من قبل أية جهة رقابية ـبتصة سثابت يستقبل فيو عمبلءه
 يف البلد الذم أسس فيو أك يف أم بلد اخر. 

  .351: بيًت ليللي، اؼبرجع السابق، ص: انظر في ذلك
من قانوف  07ا اؼبادة األلمانيمن قانوف مكافية غسل األمواؿ  09ا اؼبادة الفرنسيمن قانوف مكافية غسل األمواؿ  14اؼبادة  2

، كاؼبعدلة دبقتضى 01-05من القانوف  07ا اؼبادة المصرممكافية غسل األمواؿ من قانوف  09ا اؼبادة الركسيمكافية غسل األمواؿ 
 .الجزائرم، كاؼبتعلق بالوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافيتهما 02-12من األمر  04اؼبادة 

 .2000أبريل  26، بتاريخ: 195941قرار احملكمة العليا رقم:  3
 .252لسابق، ص: د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع ا 4
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كاكتساب األمواؿ غَت اؼبشركعة يكوف دبختلف طرؽ كسب اؼبلكية سواء عن طريق االستيبلء على 
 .1أمواؿ منقولة أك عقارية، أك عن طريق اؼبَتاث، أك الوصية، أك اغبيازة

من القانوف  827إف حيازة األمواؿ زبوؿ لصاحبها اكتساب ما قاـ حبيازتو كفق ما جاء يف اؼبادة      
دٍل اعبزائرم، كاليت تنص: "من حاز منقوالن أك عقاران أك حقان عينيان منقوالن كاف أك عقاران دكف أف اؼب

يكوف مالكان لو، أك خاصان بو صار لو ذلك ملكان إذا استمرت حيازتو لو مدة طبسة عشر سنة بدكف 
لتقادـ كفق أجلو الطويل أك انقطاع". فىًمنى الػميقىرر أف كسب اغبقوؽ العينية اؼبنقولة كغَت اؼبنقولة با

القصَت يتم إذا كانت اغبيازة ىادئة كمستمرة بعنصريها اؼبادم كاؼبعنوم، كغَت غامضة كخالية من 
العيوب، مستندة إىل سىبىب صييح

2 . 

كدبا أف اغبيازة تعتل من مصادر اكتػػػػساب اغبقوؽ يف التشريع اعبزائرم، فأحيانػػػان تؤدم إىل كسب      
إذا ذلك ية دكف اغباجة إىل استمرار اغبيازة مدة معينة إذا كاف الشيء منقوالن كال مالك لو، كحق اؼبلك

، كأحيانان يشًتط الكتساب اؼبلكية باغبيازة 3استندت اغبيازة إىل سبب صييح ككاف اغبائز حسن النية
غبائز ، فقد تكوف عشر سنوات الكتساب ا4مركر مدة ؿبددة زبتلف حبسب النية كالسند الصييح

حسن النية ملكية العقار الذم وبوزه بسبب صييح، كما قد تكوف دبضي طبسة عشر سنة إف مل 
يكن اغبائز حسن النية، أك ال يستند يف حيازتو إىل سبب صييح، كسواء كاف الشيء احملوز منقوالن أك 

 عقاران.

                                                           
 .72اؼبرجع السابق، ص:  التعليق على قانوف غسل األمواؿ في الفقو كالقضاء كاالتفاقيات الدكلية,د. ؿبمد علي سويلم،  1
 .23، ك22، 21، 20، ص:  04، ع 1990، ـ ؽ سنة 1987جويلية  01، قرار 40187قضية رقم:  2
ًنىة حبسن النيةإذا كىقػىعىت اغبيازة ع:" ؽ ـ جمن  828نصت اؼبادة  3 ة يف الوقت نفسو , لى عقار أك حق عيٍت عقارم ككانت ميٍقًتى كميٍستىًندى

على سىنىدو صييح فهف ميدة التقادـ اؼبكسب تكوف عشر سنوات. كال ييٍشتػىرىط توافر حيسن النية إال كقت تلقي اغبق. كالسند الصييح ىو 
 ليق اؼبراد كسبو بالتقادـ كهبب إشهار السند".     تصرؼ يصدر عن شخص ال يكوف مىاًلكان للشيء أك صاحبان ل

:"من حىازى ًبسىنىد صييح منقوالن أك حقان عينيان على اؼبنقوؿ أك سىنىدان غباملو فهنو ييصًبح مالكان لو إذا كاف  ؽ ـ جمن  835تنص اؼبادة  4
يف اعتباره الشيء خاليان من التكاليف كالقيود العينية حسن النية كقت حيازتو. إذا كاف حسن النية كالسند الصييح قد توافر لدل اغبائز 

مل فهنو يكسب ملكية الشيء خالية من ىذه التكاليف كالقيود العينية. كاغبيازة يف ذا ا قرينة على كيجيود السند الصييح كحيٍسن النية ما 
 يػىقيم الدليل على ًخبلؼ ذلك".
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اكتساهبا كعلى ذلك، قضي بتررَل كل شخص طبيعي أك معنوم يكتسب أمواؿ يعلم كقت      
 .   1بأِنا عوائد إجرامية غَت مشركعة، كمهما كاف سبب اكتسابو ؽبا

جريمة المشاركة في ارتكاب أم من الجرائم المقررة كفقان لهذه المادة, أك التواطؤ أك التآمر  -د 
على ارتكابها كمحاكلة ارتكابها كالمساعدة كالتحريا على ذلك كتسهيلو كإسداء المشورة 

ان يف اعبريبة من لػم يشًتؾ اشًتاكان مباشران، كلكنو ساعد بكل الطرؽ أك عاكف يعتل شريكبشأنو: 
، 2الفاعل أك الفاعلُت على ارتكاب األفعاؿ التيضَتية، أك اؼبسهلة، أك اؼبنفذة ؽبا مع علمو بذلك

 12: قرار بتاريخ 56435كقد أكد القضاء اعبزائرم ىذا اؼبفهـو يف اجتهاد احملكمة العليا يف اؼبلف رقم 

 .1988 أفريل

بىػٍيد أف كلمة االشًتاؾ الواردة يف الصورة الرابعة من صور السلوؾ اإلجرامي، كاليت نصت عليها      
، كالتػػي أراد بػػها الػػمشرع الػرزائػرم 42مكرر السالفة الػػذكر ليست بالػػمعٌت الوارد يف اؼبادة  389اؼبادة 
 االشًتاؾ يف التنفيذ كنشاط أصلي. -شريع الفرنسي كاؼبصرمشأنو شأف أغلب القوانُت اؼبقارنة كالت-

مكرر، كل مسانبة يف أفعاؿ غسل األمواؿ  389كاؼبقصود بأفعاؿ االشًتاؾ حسب نص اؼبادة      
دكف النشاط اإلجرامي األصلي مصدر األمواؿ غَت اؼبشركعة، فمن يساعد اعباٍل يف ارتكاب جريبة 

ها بسيارتو، ال يعتل شريكان يف جريبة غسل األمواؿ مع الفاعل اإلذبار يف اؼبخدرات بتسهيل نقل
. كينطبق كصف االشًتاؾ يف جريبة غسل األمواؿ على كل من يقـو باؼبساعدة يف السلوؾ 3األصلي

اإلجرامي، كليس اعبريبة األكلية اليت ترتبت عنها عوائد غَت مشركعة، كذلك إما بهتياف ىذا السلوؾ 
 طلق، أك القياـ عزء من ىذا السلوؾ.على سبيل االشًتاؾ اؼب

فبخصوص إتياف الفعل اؼبكوف للسلوؾ اإلجرامي على سبيل االشًتاؾ اؼبطلق، يكوف باتفاؽ      
 شخصاف أك أكثر على تنػػػػػػفيذ النشاط اإلجرامي، حيث يعتل كل فػػػػػرد شريك للباقُت فػػػػي الػرريػػػػػػػػمة،

                                                           
 .68د. ؿبمد عبد الرضباف بوزبر، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .ؽ ع جمن  42اؼبادة   2
 .281خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص: د.  3
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 . 1كوف للرريبةفرميعهم قاموا بذات الفعل اؼب

أما يف حالة القياـ عزء من الفعل اؼبكوف لنشاط غسل األمواؿ، فػىييفًتض يف ىذه اغبالة قياـ      
، كأف يقـو شخص بفتح حساب بنكي، 2الركن اؼبادم للرريبة على عدة أفعاؿ تتوزع فيما بُت اعبناة

 ل كشريك يف نفس الوقت.بينما يقـو اآلخر بهيداع األمواؿ غَت اؼبشركعة فيو، فكبلنبا فاع

كمن اؼبقرر قانونان أف الػميٍشًتىًؾ يف اعبريبة يػيعىاقىب بنفس عقوبتها، سواء كانت اعبريبة جناية أك      
من قانوف العقوبات اعبزائرم، كعليو، فالشريك يف اعبريبة تقرر  44جنية حسب ما نصت عليو اؼبادة 

 .3لو نفس العقوبة اؼبقررة للفاعل األصلي

أك /أما إسداء اؼبشورة، فيشمل كل شخص طبيعي أك معنوم يقـو يف إطار مهنتو باالستشارة ك     
بهجراء عمليات إيداع أك مبادالت أك توظيفات أك ربويبلت أك أية حركة لرؤكس األمواؿ، السيما 

سرة، على مستول اؼبهن اغبرة اؼبنظمة كخصوصان مهن احملامُت كاؼبوثقُت، كؿبافظي اغبسابات، كالسما
كالوكبلء اعبمركيُت، كأعواف الصرؼ، كالوسطاء يف عمليات البورصة، كاألعواف العقاريُت، كمؤسسات 

 . 4الفوترة، ككذا ذبار األحرار الكريبة كاؼبعادف الثمينة، كاألشياء األثرية كالتيف الفنية"

ك معنوم يقـو نظران كلذلك كىسَّعى اؼبشرع اعبزائرم من دائرة التررَل، لتشمل كل شخص طبيعي أ     
لطبيعة ًمهنتو باؼبساعدة يف ارتكاب جرائم غسل األمواؿ عن طريق تقدَل اؼبشورة للراٍل، بل ذىىىبى 
أبعد من ذلك حينما أدخل أصياب اؼبهن اغبرة يف دائرة التررَل، كصبيع اؼبهن كالوظائف اليت سبكن 

الطابع الػمايل كالقانوٍل كاحملامُت كأعػواف أصيابػها من إمكانية تقدَل الػمشورة، السيما الوظائف ذات 
  .5الصرؼ كالسماسرة

                                                           
1

النظرية العامة ا د. سليماف عبد اؼبنعم، 397اؼبرجع السابق، ص:  شرح قانوف العقوبات )القسم العاـ(,ؿبمود قبيب حسٍت، د.  
 .449اؼبرجع السابق، ص:  لقانوف العقوبات,

 .39، اؼبرجع السابق، ص: لية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةمسؤك د. سليماف عبد اؼبنعم،  2
 .12/04/1988 قرار بتاريخ: 56435، ملف رقم: 1993، لسنة 02اجمللة القضائية  3
 .الوقاية من تبييا األمواؿ كتمويل اإلرىاب كمكافحتهمامن قانوف  04اؼبادة  4
 من نفس اؼبادة. 02فقرة  5
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كيف منظورنا اػباص، فهف اؼبشرع اعبزائرم كيفِّقى إىل حد كبَت يف توسيع دائرة التررَل خبصوص       
ال سيما يف ظل تطور اعبريبة اؼبنظمة كاليت ترتكب من قبل  االشًتاؾ يف جرائم غسل األمواؿ،

 اقع يف أعماؿ تقـو على أساس تقسيم العمل كالكفاءة كالتخصص. أشخاص يشغلوف مو 

 ثانيان: صور السلوؾ اإلجرامي لغسل األمواؿ في القانوف الفرنسي

، يتضح بأنو نص على صورتُت 1من قانوف العقوبات الفرنسي -3241بالرجوع ألحكاـ اؼبادة      
 لنشاط غسل األمواؿ القذرة نبا: 

كذلك بهتياف الفاعل عمبلن يتضمن  مصدر األمواؿ أك الدخوؿ:تسهيل التبرير الكاذب ل .أ 
تسهيبلن بأية كسيلة كانت مباشرة أك غَت مباشرة، للتلير الكاذب ؼبصدر األمواؿ أك الدخوؿ سواء 

 اؼبتيصل عليها من جناية أك جنية بصفة عامة، أك تلك اؼبتأتية من جرائم اؼبخدرات. 

 رامي شكل معُت أك كسيلة ؿبػػددة، إذ تتيقق جريبػػة غسل األمػػواؿكال ييشتػىرىط فػي السلوؾ اإلج     

دبررد تقدَل فواتَت مزكرة، أك مساعدة مرتكب اعبريبة بتيرير عقود كنبية لو إلثبات مشركعية 
، ككنتيرة لذلك فهف صبيع األفعاؿ اليت من شأِنا دعم الفاعل األصلي كتسهل لو إهباد ملر 2األمواؿ

َت اؼبشركعة تكوف كافية لوقوع اعبريبة، كىو نفس اإلذباه الذم ذىب إليو القضاء ؼبصدر األمواؿ غ
عن جريبة غسل أمواؿ متيصلة من ذبارة  l´affaire Massiera3الفرنسي، فقد قيًضيى بهدانة 

اؼبخدرات جملرد قيامو دبساعدة عشيقة تاجر ـبدرات يف إخفاء حقيقة األمواؿ، كذلك بأف أمىدَّىىا 

                                                           
اؼبعدلة أيضان  ؽ ع ؼمن  38-222. كما نصت على ذات الصورتُت اؼبادة 1996لسنة  392-96ادة بالقانوف رقم أيًضيػٍفىت ىذه اؼب 1

 .1996لسنة  392-96 بالقانوف
2 Marcel CULIOL, op. cit., P. 08. 

. سليماف عبد ا د136، اؼبرجع السابق، ص: مكافحة جرائم غسل األمواؿ في التشريع المصرمد. شريف سيد كامل، كانظر كذلك: 
جريمة غسيل ا د. ىدل حامد قشقوش، 90، اؼبرجع السابق، ص: مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةاؼبنعم، 

 . 113، اؼبرجع السابق، ص: األمواؿ في نطاؽ التعاكف الدكلي
3 L´affair Massiera .موثق عقود فرنسي 
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ت، كنصيها بأف تدفع شبن شقة عن طريق التيويبلت الداخلية حىت ال ذبلب أنظار باؼبعلوما
 .1سلطات التيقيق، ألنو كاف عالػػمان خبضوع تاجر اؼبخدرات إلجراءات ربقيق كا اـ يف ىذه اعبريبة

كنبلحظ أف اؼبشرع الفرنسي استلـز لقياـ ىذه الصورة التلير الكاذب، كالذم ييٍستىٍخلىص من      
لظركؼ احمليطة، رغبة منو يف مبلحقة صبيع الوسائل غَت احملدكدة اؼبستخدمة يف عمليات غسل ا

األمواؿ، فهثبات أف التلير كاذب من جهة، كقياـ اؼبستفيد من ىذا التلير الكاذب ارتكاب جناية أك 
ات التلير ينصب على عائدذا جنية من جهة أخرل، قرينة كافية ال تقبل إثبات عكسها بأف ى

 إجرامية غَت مشركعة.

كما نرل بأف اؼبشرع الفرنسي لػم وبدد اعبريبة األصلية، كإمبا ترؾ الباب كاسعان ألية جناية أك       
 جنية، ما يسمح بهمكانية مبلحقة كل من قاـ بتلير كاذب ؼبصدر أمواؿ ناذبة عن أية جريبة كانت.

يتيقق الركن  ؿ غير المشركعة:المساعدة في عمليات إيداع أك إخفاء أك تحويل األموا .ب 
اؼبادم بالنسبة للمشرع الفرنسي أيضان من خبلؿ ميساعدة اعباٍل على ارتكاب اعبـر األصلي، سواء  

، كىو ما ىبالف ما جرل عليو القضاء الفرنسي 2كانت ىذه اؼبساعدة عن طريق فعل إهبايب أك سليب
، غَت 3إهبايب، كال يبكن ربقيقها بنشاط سليبالذم يرل بأف اؼبساعدة يف اعبريبة ال تتيقق إال بنشاط 

أف اؼبشرع الفرنسي يشًتط لقياـ اعبريبة عن طريق اؼبساعدة بنشاط سليب شرطاف: أكؽبما، ضركرة 
كجود نص قانوٍل يفرض على األفراد عدـ ازباذ موقف سليب أك إتباع إجراءات معينة. كثانيهما، توافر 

يأمر بو القانوف، فيًتتب عن ىذا االمتناع دعم كمساعدة  قصد التواطؤ، كمن يبتنع عن إتياف عمل
الذم يرل إمكانية  ،4الفاعل األصلي يف جريبة غسل األمواؿ، كىو ما تبناه جانب من الفقو الفرنسي

                                                           
1 Delmas SAINT HILAIRE, infraction contre la Nation, l'Etat et la paix 

Publique. Rev.de scie. Crim, 1996, P. 662. 
ا د. شريف سيد كامل، 160اؼبرجع السابق، ص:  ا د. عزت ؿبمد العمرم،130د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص:  2

 .136، اؼبرجع السابق، ص: مكافحة جرائم غسل األمواؿ في التشريع المصرم
 .163اؼبرجع السابق، ص:  ؿبمد العمرم،عزت  د. 3

4 Olivier JEREZ, op. cit., P: 246. 
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ربقق الركن اؼبادم دبررد إنباؿ اؼبوظف ربرم الدقة يف عمليات إيداع أك ربويل أمواؿ غَت مشركعة، 
 عمبلء.  كعدـ التيقق من ىوية ال

إف اؼبساعدة يف عملية إيداع نقود متأتية من جناية أك جنية لدل مؤسسة مالية أك مصرفية تعتل      
من أبسط صور النشاط اإلجرامي، كال يقتصر فيها مفهـو اإليداع على ما ييسىلَّم للبنك من مبالل من 

الية التقليدية كغَت التقليدية  ًقبىل الزبائن، بل يشمل كل ما للزبوف من نقود يف ذمة اؼبؤسسة اؼب
 .  1كمكاتب الصرافة كالسمسرة كمكاتب اػبدمات الليدية

أما بالنسبة للمساعدة يف عمليات اإلخفاء، فػىتىتىيقَّق من خبلؿ سعي اعباٍل إىل منع كشف      
د مت حقيقة اؼبصدر غَت اؼبشركع لؤلمواؿ اؼبراد غسلها بأم كسيلة كانت، فيستوم أف يكوف اإلخفاء ق

بطريقة مشركعة أك بطريقة غَت مشركعة ما داـ مصدر ىذه األمواؿ غَت مشركع، كسواء متىَّ ذلك سران 
أك علنان، كما ال ييشًتط يف اإلخفػاء اإلحراز اؼبادم، بل يكفػػي اتصاؿ الػراٍل باألمواؿ الػمتيصلة من 

جناية أك جنية، كتىػمىك ًنو التاـ من حياز ا
2. 

تساؤيؿ بًػخيصيوص كصف اإلخفاء باعتباره صورة من صور السلوؾ اؼبكوف لغسل األمواؿ، كيػيثىار ال     
من قانوف  321كبُت كصف إخفاء األشياء اؼبتيصلة من جناية أك جنية، كاؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

العقوبات الفرنسي، غَت أننا نرل ضركرة تػىٍقييد النص اػباص للنص العاـ، كاألخذ بوصف غسل 
 ؿ بدالن من كصف إخفاء األشياء اؼبتيصلة من جناية أك جنية.األموا

كتأكيدان من اؼبشرع الفرنسي على مكافية غسل األمواؿ، فقد جىرَـّ أيضان اؼبساعدة يف عمليات      
، 3ربويل األمواؿ غَت اؼبشركعة، كاؼبتيصل عليها بطريق مباشر أك غَت مباشر من أية جناية أك جنية

يويبلت عن طريق آليات التيويل اؼبعموؿ هبا يف اؼبؤسسات اؼبصرفية، أك آليات سواء كانت ىذه الت
 التيويل األخرل اؼبعموؿ هبا يف مؤسسات غَت مصرفية.

                                                           
عمليات ا د. صباؿ الدين عوض، 163ا د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 98، ص: اؼبرجع السابقد. مصطفى طاىر،  1

 .174، اؼبرجع السابق، ص: البنوؾ من الوجهة القانونية
 .161رجع السابق، ص: اؼب د. عزت ؿبمد العمرم،  2
 .ؽ ع ؼمن  2-324الفقرة الثانية من اؼبادة  3
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من جانب آخر، نبلحظ أف اؼبشرع الفرنسي جىرَّـى صبيع صور اؼبساعدة يف عمليات غسل      
أف اؼبساعدة ًكٍفقان للقواعد العامة ما ىي إال  ، بالرغم من1األمواؿ، كاعتلىا جريبة أصلية كليست تبعية

إحدل صور االشًتاؾ، كقد كيفِّقى اؼبشرع الفرنسي إىل حد كبَت حينما أجاز إمكانية قياـ جريبة غسل 
 .  2األمواؿ بازباذ موقف سليب على خبلؼ ما جرل عليو القضاء الفرنسي سابقان 

 قانوف المصرمثالثان: صور السلوؾ اإلجرامي لغسل األمواؿ في ال

يف البند األكؿ  2002لسنة  80تػيبػىُتِّ اؼبادة األكىل من قانوف مكافية غسل األمواؿ اؼبصرم رقم      
منها صور السلوؾ اؼبادم يف جريبة غسل األمواؿ على سبيل اغبصر بقوؽبا: "كل سلوؾ ينطوم على 

ك استبداؽبا أك إيداعها أك ضماِنا اكتساب األمواؿ أك حياز ا أك التصرؼ فيها أك إدار ا أك حفظها أ
 أك استثمارىا أك نقلها أك ربويلها أك التبلعب يف قيمتها...".

كبعد استقراء أحكاـ ىذه اؼبادة، يػىتًَّضح بأف اؼبشرع اؼبصرم قىسَّمى أمباط السلوؾ اإلجرامي إىل      
مل بو، كأفعاؿ اغبيازة كاغبفظ طائفتُت: تتعلق األكىل بتررَل اإلخفاء جملرد اإلتصاؿ باؼباؿ دكف التعا

كالنقل اؼبادم كالتمويو، كبيع أصوؿ مث التصرؼ فيها يف مشركعات استثمارية، أك من خبلؿ شركات 
. بينما الثانية، تتعلق 3يتم تأسيسها ؽبذا الغرض، كتغيَت طبيعة اؼباؿ بهدخالو يف دكرات مالية مشركعة

تعامل، كاإليداع كالتيويل كالضماف كالتصرؼ كاكتساب بتررَل األفعاؿ اليت تدفع اؼباؿ إىل دائرة ال
بأف ىذه الطائفة األخيػػرة صور خاصة تػىفىرَّدى  5، كيػػػػرل البعض4الػماؿ كاإلدارة كالتبلعب يف قيمة الػماؿ

 هبا اؼبشرع اؼبصرم، لذلك سندرسها بنوع من التفصيل كفق اآليت: 

                                                           
دركس ا د. سليماف عبد اؼبنعم، 116، اؼبرجع السابق، ص: جريمة غسيل األمواؿ في نطاؽ التعاكف الدكليد. ىدل حامد قشقوش،  1

 .234اؼبرجع السابق، ص:  في القانوف الجنائي الدكلي,
2  Cass. Crim, 21 Oct 1948, Bull. Crim, No 242, 27 Decembre 1960 Bull. Crim, no 624. 

 .48عادؿ الشربيٍت، اؼبرجع السابق، ص: د.  3
 .164عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  د. 4
 .272خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  د. 5
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خفض قيمة األمواؿ عن طريق شراء سلع  كيتم من خبلؿ رفع أك التالعب في قيمة األمواؿ: -أ 
معينة كإعادة بيعها بأقل من سعر السوؽ، كمن مث دم  ىذه السيولة يف النظاـ اؼبصريف على أساس 

، كمن أبرز الصور اليت تستخدـ يف ذلكا ذبميع األمواؿ اػباصة دببيعات 1أِنا عوائد ذبارية مشركعة
إلستثمار، كالذم يقـو بدكره بتسليمها إلحدل اؼبخدرات من الشوارع كتسليمها ألحد ظباسرة ا

الشركات العاملة يف ؾباؿ االستَتاد كالتصدير، فتقـو الشركة بهصدار فواتَت مزكرة كملر ؽبذه األمواؿ 
اؼبوجودة حبوز ا، مث تقـو بهيداعها بهحدل البنوؾ سبهيدان لشراء سلع ذبزئة سهلة التسويق، مث يتم بيعها 

أسعار أقل من السوؽ كإيداع العوائد من بيعها لدل البنوؾ األجنبية، ليتم بعد ذلك يف اػبارج ب
 .2ربويلها بعد ذلك يف شكل عوائد من عمليات بيع مشركعة

ال تنيصر إدارة األمواؿ اؼبكونة للسلوؾ اؼبادم عبريبػػػػة غسل األمػواؿ على األعماؿ  إدارة األمواؿ: -ب 
. كلقد 3صبيع األعماؿ التبعية اليت يقتضيها ىذا االستغبلؿاليت يكوف الغرض منها استغبلؿ اؼباؿ، بل 

مدٍل مصرم على أنو: "يدخل يف أعماؿ اإلدارة كل عمل من أعماؿ  2فقرة  701نصت اؼبادة 
التصرؼ تقتضيو اإلدارة كبيع البضاعة اليت ينترها اؼبصنع، أك بيع احملصوالت اليت تغلها األرض، 

ليها من التلف كشراء ما يستلزمو الشيء من أدكات غبفظو ككذلك بيع اؼبنقوالت اليت ىبشى ع
كاستغبللو". كمؤدل ذلك، ذبرَل قياـ أم شخص طبيعي أك معنوم بهدارة أمواؿ متيصلة من إحدل 
اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبادة الثانية من قانوف مكافية غسل األمواؿ اؼبصرم، ماداـ يعلم كقت 

 عة.استبلمها بأِنا أمواؿ غَت مشرك 

اإلكتساب يف اللغة مصدر كىٍسب، ككىسىبى الشيء صبعو، ككىسىبى اؼباؿ كىٍسبان  اكتساب األمواؿ: -ج 
دبعٌت رحبو، كاٍكتىسىبى اإلمث تىػيىمَّلىوي 

، كاالكتساب كأحد صور السلوؾ اإلجرامي يكوف من قبل 4
سواء بطريقة غَت شخص طبيعي أك معنوم بيغية ربقيق ربح، ككيفما كاف سبب تىكىس ب ىذه األمواؿ، 

مشركعة كالرشوة كالنصب، أك كانت أمواؿ مغسولة اكتسبت الصفة اؼبشركعة، ككاف اعباٍل على علم 
                                                           

 .104، اؼبرجع السابق، ص: كاالتفاقيات الدكليةالتعليق على قانوف غسل األمواؿ في الفقو كالقضاء ؿبمد علي سويلم،  د. 1
 .104ؿبمد علي سويلم، نفس اؼبرجع، ص:  د. 2
 .158159ؿبمد أمُت الركمي، اؼبرجع السابق، ص:   3
 .534، ص: 1993، ؾبمع اللغة العربية، اؽبيصة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتية اؼبعرم الوجيز، 4
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كىٍقتى اكتساهبا بأِنا متيصلة من جرائم اؼبخدرات أك اإلرىاب أك االختبلس أك غَتىا من اعبرائم 
 .1األخرل ذات العائد اؼبادم

 من شأنو نقل اؼبلكية، أك إنشاء حق عيٍت، أك نقلو كالتصرؼ عمل قانوٍل التصرؼ في األمواؿ: -د 
، كما يبكن أف يكوف 2أك إِناؤه، كالغالب فيو أف يكوف عقد معاكضة كعقد البيع أك عقد اؼبقايضة

من القانوف اؼبدٍل اؼبصرم فهف ؼبالك الشيء  802. ككفقان ؼبا جاء يف اؼبادة 3عقد تلع كاؽببة أك الوصية
، كالتصرؼ يكوف إما ماديان أك 4حق استعمالو كاستغبللو كالتصرؼ فيو كحده كيف حدكد القانوف

قانونيان: فالتصرؼ القانوٍلا عبارة عن سلطة يتمتع هبا كل صاحب حق عيٍت أك شخصي، فلو حق 
يِّز اؼبالك عن غَته من أصياب اغبقوؽ، 5البيع كاؽببة كالرىن ، أما التصرؼ اؼبادما فهو سلطة تيػمى
ئر أصياب اغبقوؽ يتصرفوف يف الشيء كسلطة كككياف معنوم، كال سبتد سلطا م على اعتبار أف سا
 .6إىل الشيء ؿبل اغبق

يقـو بالتصرؼ يف أمواؿ متيصلة  -طبيعي أك معنوم-كنتيرة لذلك، قضي بتررَل أم شخص      
ائلة من قانوف مكافية غسل األمواؿ سواء أكانت س 02من إحدل اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

أك يف شكل ربويبلت مصرفية، بل حىت كإف كانت أمواؿ مغسولة اكتسبت صفة الشرعية، ما داـ 
 اعباٍل يعلم كقت تسلمها بأِنا أمواؿ متيصلة من إحدل ىذه اعبرائم.

                                                           
)دراسة تأصيلية مقارنة للقانوف رقم  لية الجنائية لألشخاص االعتباريين عن جرائم غسل األمواؿالمسؤك ؿبمد عبد الرضبن بوزبر،  د. 1

 .68، ص: 2004، جامعة الكويت، 28، س 03ؾبلة اغبقوؽ، ع  بشأف مكافحة عمليات غسيل األمواؿ(, 2003لسنة  25
 . 158ؿبمد أمُت الركمي، اؼبرجع السابق، ص:  2
 .271خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص: ا د. 301ع السابق، ص: ؿبمد علي العرياف، اؼبرج 3
 ".ؼبالك الشيء كىٍحدىهي، يف حيديكًد القانوف، حىقَّ اٍسًتٍعمىاًلًو كاٍسًتٍغبلىًلًو كالتصرؼ فيوأنو: " ؽ ـ ـمن  802تنص اؼبادة  4
 .158ؿبمد أمُت الركمي، اؼبرجع السابق، ص:  5
 . 82، اؼبرجع السابق، ص: ق على قانوف غسل األمواؿ في الفقو كالقضاء كاالتفاقيات الدكليةالتعليؿبمد علي سويلم،  د. 6
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كييقصد بػها االقًتاض بضماف األمواؿ الػمتيصلة من اعبريػمة األصلية كاستخداـ  ضماف األمػػػػواؿ: -ق 
، كمؤدل ذلكا يعتل فعبلن ميؤشبان قياـ أم شخص طبيعي أك 1ت مالية مشركعةالقرض يف تعامبل

من قانوف مكافية  02معنوم بضماف أمواؿ متيصلة من إحدل اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
غسل األمواؿ اؼبصرم، سواء يف شكل تأمُت عيٍت كمن ىبصص كديعة ضماف لقرض مقدـ من قبل 

ص ىذه الوديعة كفالة لضماف دين على اؼبودع لشخص من الغَت، أك يف شكل البنك، أك كىمىن ىبيىصِّ 
تأمُت شخصي، كأف يقـو اعباٍل بضماف أمواؿ قذرة حىت كإف اكتسبت صفو الشرعية بعد غسلها ما 

 .2داـ يعلم كقت استبلمها بأِنا أمواؿ قذرة

ويل اؼبصريف ىبوؿ للبنك كالتيويل قد يكوف مصرفيان كقد ال يكوف كذلك، فالتي تحويل األمواؿ: -ك 
نقل مبلل معُت من شخص آلخر، أك عن طريق نقل مبلل معُت من حساب آلخر كبلنبا مفتوح 

. أما بشأف التيويل غَت اؼبصريف فيتمثل 3باسم اآلمر بالنقل لدل البنك ذاتو أك لدل بنكُت ـبتلفُت
 يويل النقود إىل ذىب أك ربويليف تػيويل األمواؿ فػي شكلها السائل إىل أشياء مادية ذات قيمة، كت

 . 4األمواؿ اؼبنقولة إىل أمواؿ عقارية

أف ربويل األمواؿ كالنقل ذات مضموف كاحد، تتمثل  5كباستقراء آراء الفقو، يرل جانب منو     
صور ما على سبيل اؼبثاؿ يف نقل عائدات جرائم اإلذبار يف اؼبخدرات، أك أيو جريبة أخرل، كذلك 

سبويو مصدرىا غَت اؼبشركع، أك بقصد مساعدة أم شخص متورط يف ارتكاب مثل هبدؼ إخفاء أك 

                                                           
بشأف مكافحة غسل األمواؿ في ضوء اإلتجاىات  2002لسنة  80شرح القانوف المصرم رقم حساـ الدين ؿبمد أضبد،  د. 1

 .105، اؼبرجع السابق، ص: الحديثة
 .91، اؼبرجع السابق، ص: نوف غسل األمواؿ في الفقو كالقضاء كاالتفاقيات الدكليةالتعليق على قاؿبمد علي سويلم،  د. 2
ذا النقل بػىٍيدى أنو يف حالة صيديكر األمر بالنقل اؼبصريف بُت فرعُت أك بنكُت ـبتلفُت كجىبى تقدَل االٍعًتىاضىات الصادرة من الغَت خبصوص ى 3

 .1999لسنة  17من قانوف الترارة اؼبصرم رقم  330كذلك حسب اؼبادة  ،إىل البنك الذم يوجد بو ًحسىاب الػميٍستىًفيد
 .162ؿبمد أمُت الركمي، اؼبرجع السابق، ص:  4
 .19، اؼبرجع السابق، ص: دركس في القانوف الجنائي الدكليد. سليماف عبد اؼبنعم،  5
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أف نقل  -كىو ما نىػػػػػتػػًَّفقي معو- 1ىذه اعبرائم على اإلفبلت من العقاب. بينما يرل البعض اآلخر
األمواؿ ىبتلف ببل شك عن معٌت ربويل األمواؿ، كيرل ىذا اعبانب أف ربويل األمواؿ يعٍت إجراء 

ت مصرفية أك غَت مصرفية يكوف الغرض منها تغيَت األمواؿ من شكل إىل آخر، يف حػػػػػػُت أف عمليا
 من بلد آلخر.     2يثَت إشكالية  ريب األمواؿ النقل يعٍت انتقاؿ األمواؿ من مكاف آلخر، كىو ما

دبقتضاه من القانوف اؼبدٍل اؼبصرم عقد يلتـز  718تعتل الوديعة حسب اؼبادة  إيداع األمواؿ: -ز 
شخص بأف يتسلم شيصان من شخص آخر على أف يتوىل حفظ ىذا الشيء كأف يرده عينان. فاؼبودع 

لديو يتسلم ماالن من الػمػيودًع، كيلتـز باحملافظة عليو كرده عينان 
3. 

، فػػػي حفظها لدل البنػوؾ كالػمؤسسات الػمالية. بينما يرل 4كيتمثل إيداع األمواؿ حسب البعض     
، عدـ اشًتاط اإليداع يف البنوؾ كاؼبؤسسات اؼباليةا نظران إلمكانية القياـ بذلك من 5اآلخرالبعض 

 خبلؿ شراء مقتنيات غالية الثمن كاجملوىرات كالعقارات كاللوحات.

يقـو بهيداع أمواؿ  -طبيعي أك معنوم-من أجل ذلك، جىرَّـى اؼبشرع اؼبصرم كل شخص      
وص عليها يف اؼبادة الثانية من قانوف مكافية غسل األمواؿ لدل متيصلة من إحدل اعبرائم اؼبنص

 ، كما ال هبوز حفظ ىذه األمواؿ يف مكاف آخػػػػػر سواء أكانت1البنوؾ يف حسابات جارية أك كودائع

                                                           
، رسالة دكتوراه يف القانوف اعبنائي،  مواؿ, دراسة مقارنةالمواجهة الجنائية لجريمة غسيل األد. إبراىيم حسن عبد الرحيم ؿبمد اؼببل،  1

 .394، ص: 2007كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة، القاىرة، 
التدفقات النقدية قىًصَتىة األجل اليت  رب إىل اػبارج ألغراض اؼبضاربة، كىو ما ييسىميو البعض برأس اؼباؿ  بتهريب األمواؿكيػيٍقصىدي  2

 ًبسىبىب سوء األحواؿ االقتصادية أك السياسية، أك ًلويجيود أنظمة صىارًمىة على التعامل بالنقد األجنيب. كذلك Hot Moneyالساخن 
هي أف يػىٍبذيؿى من الًعنىايىًة يف ًحٍفًظ الشيء ما يػىٍبذىلو يف حفظ   -1أنو: " 720تنص اؼبادة  3 إذا كىانىًت الوىًديعة بغَت أٍجرو كىجىبى على الػمودىًع ًعٍندى

أمَّا إذا كانت الوديعة بأٍجرو فيرب أف يػىٍبذؿ يف حفظ الوديعة عناية الرجل  -2دكف أف يكلف يف ذلك أٍزيىدى من ًعنىايىة الرجل اؼبعتاد.  ماؿ،
 الػميٍعتىاد".

بي على اؼبودع ًعٍندىه أف وبل غَته ؿبلو يف ًحٍفظ الوديعة دكف إذف صريح من اؼبودع إال أف 721كنصت اؼبادة   يكوف ميٍضطىران إىل  أنو: "هبًى
 ذلك ًبسىبىًب ضركرة ميًليَّة عاجلة".

 .63د. عبد الفتاح سليماف، اؼبرجع السابق، ص:  4
 .60د. إبراىيم حامد طنطاكم، اؼبرجع السابق، ص:  5
على  -1: "على أف 2004لسنة  156اؼبعدؿ بالقانوف رقم  1999لسنة  17من قانوف الترارة رقم  311ا نصت اؼبادة كتطبيقان لذلك 1

 البنك أف يػىٍبذؿ يف احملافظة على الصكوؾ اؼبودعة عناية اؼبودع لديو بأجر، كال هبوز االتفاؽ على غَت ذلك".
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 فبلوكة ؽبذا الشخص أك للغَت كلو كانت مغسولة ما داـ يعلم كقت تسلمها بأِنا عوائد قذرة.    

ل بأف اؼبشرع اؼبصرم يعتل من أكثر التشريعات حرصان على حصر صور السلوؾ من جانبنا، نر      
اؼبادم عبريبة غسل األمواؿ، رغبة منو يف تقليص مفهـو االشًتاؾ يف ىذه اعبريبة، كإدخالو يف النشاط 

 الذم يىندىرًج يف اإلتفاؽ كاؼبساعدة.

يد األفعاؿ اليت يتم ارتكاهبا من قبل من جانب آخر، أكىل اؼبشرع اؼبصرم اىتمامان بالغان بتيد     
، كما لػػم ىبرج 1اؼبؤسسات اؼبالية كاؼبصرفية، حيث سبثل نسبة كبَتة من صور السلوؾ ؿبل اعبريبة
من قانوف  -3241اؼبشرع اؼبصرم كثَتان عن األفعاؿ اليت نص عليها اؼبشرع الفرنسي يف اؼبادة 

ان مع طبيعة قانوف مكافية غسل األمواؿ، خصوصان العقوبات، عدا بعض الصور اليت انفرد هبا سباشي
عند أخذه باألسلوب اغبصرم يف ربديد اعبرائم األصلية اليت تًتتب عنها العوائد غَت اؼبشركعة 

 كاؼبشمولة بعملية الغسل. 

 الفرع الثاني: محل جريمة غسل األمواؿ

ػت  عنها ماؿ غَت مشػػركع يقع عليو يتعُت لوقوع جريػمة غسل األمواؿ، ضركرة ارتكاب جريػمة ينػػػػ     
النشاط اإلجرامي اؼبكوف عبريبة غسل األمواؿ، فهذا ما ربقق ارتكاب اعبريبة األصلية كمل تتيقق منها 

، كلذلك يعتل الدفع بأف اعبريبة األصلية مل يتولد عنها ماؿ 2عوائد مالية، فبل قياـ عبريبة غسل األمواؿ
 .1عُت على ؿبكمة اؼبوضوع الرد عليو كتنفيذه إذا كاف لذلك كجوىو من الدفوع اعبوىرية اليت يت

كتتعدد تسميات ؿبل جريبة غسل األمواؿ كفقان لتعدد التشريعات، إال أف ذلك ال ينفي كحدة      
 اؼبعٌت، أال كىو اؼباؿ اؼبتيصل من مصدر غَت مشركع دبختلف صوره، كيف سائر األشكاؿ اليت يندمػػ 

                                                           
 .24، اؼبرجع السابق، ص: مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةد. سليماف عبد اؼبنعم،  1
التعليق ا د. ؿبمد علي سويلم، 128، اؼبرجع السابق، ص: تشريع المصرممكافحة جرائم غسل األمواؿ في الد. شريف سيد كامل،  2

ا د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع 124-123اؼبرجع السابق، ص:  على قانوف غسل األمواؿ في الفقو كالقضاء كاالتفاقيات الدكلية,
 .131، اؼبرجع السابق، ص: لنظيفةمسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير اا د. سليماف عبد اؼبنعم، 135السابق، ص: 

 .166عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  د. 1
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 .1ها، أك يتبدؿ على شاكلتهافيها، أك يتيوؿ إلي

كعلى غرار السلوؾ اإلجرامي، سنقـو بدراسة ؿبل جريبة غسل األمواؿ يف القانوف اعبزائرم )البند      
 األكؿ(، مث الفرنسي )البند الثاٍل(، لنقف على طبيعتو يف القانوف اؼبصرم )البند الثالث(.

 ائرمالبند األكؿ: محل جريمة غسل األمواؿ في القانوف الجز 

استخدـ اؼبشرع اعبزائرم مصطلح "الػميٍمتػىلىكىات" للداللة على ؿبل جريبة غسل األمواؿ     
، حيث 2

 توسع يف مفهـو اؼباؿ ؿبل اعبريبة بيغية رىدع اعبـر األصلي، كحرماف مرتكب اعبريبة من التمتع بعوائدىا. 

هبا أيو أمواؿ مت اغبصوؿ عليها كىو رأم حسن، ألف اؼبمتلكات الناذبة عن نشاط إجرامي يقصد      
، كيىٍستىًوم أف تكوف مادية 3بطريق مباشر أك غَت مباشر من ارتكاب جريبة من اعبرائم اؼبعاقب عليها

أك معنوية، منقولة أك ثابتة، بل ككل شيء لو قيمة كيصلح ألف يكوف ؿببلن للمصادرة، حىت كإف كانت 
، كما يدخل يف دائر ا السندات 4ريبة األصليةفوائد غَت مباشرة يتيصل عليها اعباٍل من اعب

كالصكوؾ اليت تثبت سبلك األصوؿ، كأم حق متعلق هبا يبكن تقويبو كيقبل النقل للغَت على كجو 
 االستقبلؿ. كعمومان فهف أية جريبة تىضير بأمن اجملتمع تكوف عوائدىا ؿببلن لعمليات غسل األمواؿ.

 في القانوف الفرنسي البند الثاني: محل جريمة غسل األمواؿ

اؼبتعلق دبشاركة اؼبؤسسات اؼبالية يف  -90614إف ؿبل جريبة غسل األمواؿ كفقان للقانوف رقم      
مكافية غسيل األمواؿ الناذبة عن االذبار يف اؼبخدرات، ىو األمواؿ الناذبة عن جريبة االذبار يف 

                                                           
 .150مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص:  د. 1
 كاليت تنص:" يعتل تبييضان لؤلمواؿ: ؽ ع جمكرر من  389اؼبادة  2

 أك نقلها، الممتلكاتربويل  -

 مصدرىا،أك  للممتلكاتإخفاء أك سبويو الطبيعة اغبقيقية  -

 أك حياز ا أك استخدامها. الممتلكاتاكتساب  -
اؼبرجع السابق، ص: الجريمة المنظمة التهريب كالمخدرات كتبييا األمواؿ في التشريع الجزائرم, نبيل صقر، كقمراكم عز الدين،  3

146. 
 السالف الذكر. 01-05من القانوف رقم  05مكرر  389اؼبادة  4
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، كىسَّع -96392فية غسيل األمواؿ رقم اؼبخدرات فقط، لكن بعد صدكر القانوف اعبديد اؼبتعلق دبكا
 اؼبشرع الفرنسي من نطاؽ اعبرائم اليت تكوف عوائدىا ؿببلن عبريبة غسل األمواؿ. كبالرجوع لنص اؼبادة 

، نرل بأف اؼبشرع الفرنسي استخدـ مصطليي "أمواؿ" ك"دخوؿ" تىارًكان 1من قانوف العقوبات-241
 اء على غرار غالبية التشريعات اؼبقارنة.مهمة ربديد نطاؽ ىذه الدخوؿ للفقو كالقض

كالًعلَّة من استخداـ مصطلح "ديخيوؿ" يف منظورناا ىو رغبة اؼبشرع الفرنسي توسيع نطاؽ التررَل      
ليشمل صبيع الػػمزايا كالفوائد اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة، اليت يتيصل عليها اعبانػػػي من اعبريبة األصلية 

 ة.سواء كانت جناية أك جني

كىًكٍفقان لنفس اؼبادة، يتعُت أف تكوف اعبريبة األصلية قد أنترت فائدة ؼبرتكبها، سواء كانت زيادة      
كهسقاط  ،2يف الذمة اؼبالية، كمن يتيصل على راتب من جريبتو، أك نقص يف اعبانب السليب منها

اٍل معنوية يبكن تقويبها كما يبكن أف تكوف الفائدة اليت يتيصل عليها اعب دين على مرتكب اعبريبة،
 باؼباؿ كاالستيبلء على براءة االخًتاع أك الترسس الصناعي. 

ت صور ا، ما داـ       كعمومان، فهف الصفة غَت اؼبشركعة لؤلمواؿ تػىٍبقى لصيقة هبا حىت كإف تػىغىَتَّ
ـ اعبريبة مصدرىا إحدل اعبرائم اليت حددىا اؼبشرع، كليس بوسع اعباٍل ؿبل اؼبساءلة أف ينفي قيا

 حبرة اختبلؼ عوائد اعبريبة األصلية عما جرل عليو من تغيَت. 

 البند الثالث: محل جريمة غسل األمواؿ في القانوف المصرم 

 تػػػػػػػعريفات 1نص اؼبشرع اؼبصرم يف اؼبادة األكىل فقرة )أ( مػػػػػن قانوف مكافية غسل األمواؿ على     

                                                           
كردت ًعبىارىة غسيل األمواؿ أك  ؽ ع ؼمن  324الصياغة عند اؼبشرع الفرنسي ففي الفقرة األكىل من اؼبادة  ىناؾ بعض الػميغىايػىرىة يف 1

"، بينما جاء يف الفقرة الثانية عبارة ريؤيكس األمواؿ أك  Blanchiment de biens ou de revenuesالدخوؿ :"
ختبلؼ ال يػىٍنًفي ًكٍحدىة اؼبعٌتا أال كىو عوائد لكن ىذا اإل Blanchiment de capitaux ou de fonds"األصوؿ :"

 اعبريبة األصلية.
 .-166167عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  .د 2
 السالف الذكر. 2002لسنة  80القانوف رقم  1
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القانونية اؼبستخدمة يف ىذا القانوف كاليت هبب األخذ دبعناىا يف  تيًلز ـبتلف اؼبصطليات كالعبارات
 تفسَت كدراسة أحكاـ ىذا القانوف ما مل ينص على خبلؼ ذلك. 

ؿبل جريبة غسل األمواؿ ىي متيصبلت اعبرائم الواردة يف ىذا القانوف ذه اؼبادة، فهف كىحسىبى ى     
ة "د": األمواؿ الناذبة أك العائدة بطريق مباشر أك غَت على سبيل اغبصر، كاليت يقصد هبا ًطٍبقان للفقر 

 مباشر من ارتكاب أم جريبة من اعبرائم الواردة يف اؼبادة الثانية من نفس القانوف. 

كيقصد باألمواؿ طبقان لػػما كرد فػي الػمادة األكلػى فػقرة "أ"، العيٍملىة     
الوطنية، كالعيميبلت األجنبية،  1

قار أك منقوؿ مادم أك معنوم، كصبيع اغبقوؽ الػمتعلقة بأم منها، كالصكوؾ ككل ذم قيمة من ع
ٍثًبتىػة ًلكيلِّ ما تقدـ، كاألكراؽ اؼبالية كاحملررات الػمي

، فيستوم حسب ىذا التعريف 1، كاألكراؽ الترارية2
                                                           

داكؿ عاـ يف اجملتمع. كقد تكوف ًبًصفىةو عامة كل أىدىاة كىفىاء كىًقياس للقيم صادرة عن الدكلة أك بناء على تصروبها ذات ت بالعملةييقصد  1
ىي كل أداة تػمثل قيمة معينة تيٍصًدريىا الدكلة كتفرض على األفراد اإللتزاـ هبا كوسيلة كفاء يف  فالعملة الوطنيةكطنية أك أجنبية، 

داكلة قانونان، كيرجع يف ذلك فهي ما تيٍصًدره الدكؿ األجنبية من عيميبلت مت العملة األجنبيةاؼبعامبلت، كقد تكوف كرقية أك معدنية. أما 
 لقانوف تلك الدكلة ؼبعرفة ما إذا كانت العملة ميتىداكلة يف البلد الصادرة منها.

، ص: 1966، أطركحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف اغبقوؽ، جامعة القاىرة، جرائم تزييف العملةعادؿ حافظ غاًل، . د انظر في ذلك:
205 . 

كل ما تيصًدره شركات األمواؿ كفقان للقانوف كاألسهم كالسَّنىدىات كًحصىص التَّأًسيس كالسَّنىدىات اليت تصدرىا  باألكراؽ الماليةكييقصد  2
 الدكلة أك إحدل ىيصا ا العامة بيغية حصوؽبا على سبويل إضايف لتغطية نفقا ا العامة كأحد أبرز أساليب اإلقًتاض من األفراد عن طريق

 .العاـ طرح ىذه السندات لئلكتتاب
األكراؽ اؼبالية اليت تيصًدرىا الشركة بػيٍغيىةى تكوين أك رفع رأظباؽبا، كىبوؿ السهم غباملو حق العضوية يف الشركة كشريك،  اباألسهمكيقصد  -

 ىذا األخَت الذم يتيدد نفوذه يف الشركة حبسب قيمة ما لدية من ؾبموع األسهم.
ٍغيىةى رفع رأس اؼباؿ كتوسيع نشاطها، كال تيًتيحي لؤلفراد حق العضوية يف الشركة كإمبا فهي أكراؽ مالية تصدرىا الشركات بػي  السنداتأما  -

يبقى حىاًمل السند ؾبرد دائن للشركة سواء حىقَّقىت رحبان أك خسارة. أما الدكلة فتصدر سندات لليصوؿ على قرض من األفراد قصد 
 تغطية نفقا ا العامة.

  غبق يف اغبصوؿ على نصيب من أرباح الشركة دكف أف يقابلها تقدَل حصة يف رأس اؼباؿ.ىي صكوؾ تعطي ا حصص التأسيسبينما  -
 كقريب من ىذا المعنى:ا 233، ص: 1998، دار اعبامعة اعبديدة، القاىرة، الشركات التجاريةد. مصطفى كماؿ طو،  انظر في ذلك:

النظم السيد عبد اؼبوىل،  ا د.141، ص: 1983، القاىرة، ، دار الفكر العريبشركات المساىمة كالقطاع العاـد. أبوزيد رضواف، 
 . 214، ص: 1988، دار النهضة العربية، القاىرة، النقدية كالمصرفية

، كاليت نصت على أف: "تسرم 1999لسنة  17من قانوف الترارة اعبديد رقم  378يف اؼبادة  األكراؽ التجاريةبُت اؼبشرع اؼبصرم مفهـو  1
ى الكمبياالت كالسىنىدىات ألمر كالشيكات كغَتىا من األكراؽ الترارية األخرل أيٌان كانت ًصفىة ذكم الشأف فيها أك أحكاـ ىذا الباب عل
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اشر من كل صور اؼباؿ احملظور غسلو، كما يستوم أف تكوف األمواؿ ميتىأىتية بطريق مباشر أك غَت مب
 .1ارتكاب اعبريبة

كيقصد بالػميتىيىصِّبلت، األمواؿ الناذبة أك العائدة بطريق مباشر أك غَت مباشر من ارتكاب أم       
 .2جريبة من اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبادة الثانية من قانوف مكافية غسل األمواؿ

نقلو منو دكف تلف"، أما اؼبنقوؿ  أما العقار، فهو: "كل شيء مستقر حبيزه ثابت فيو ال يبكن     
حسب نفس اؼبادة فهو:" كل ما عدا ذلك" إذ يستوم أف يكوف من األشياء اؼبادية اليت تدركها 

 اغبواس كالسيارات، أك من األشياء اؼبعنوية اليت ال تدرؾ باغبواس كليس ؽبا حيز كالشهرة. 

ؼبشرع اؼبصرم يعًتيو بعض القصورا من جهتنا، نرل بأف مدلوؿ مصطلح األمواؿ الذم أكرده ا     
نظران لعدـ استيعابو كافة أشكاؿ العوائد غَت اؼبشركعة اليت تكوف ؿببلن لعمليات غسل األمواؿ، ال 
 سيما يف ظل التطور اؽبائل للتكنولوجيا اؼبستخدمة يف عمليات التيويل كالتعامل اؼبصريف كالترارم،

اؼبصرم أف ينص على تعبَت اؼباؿ، كيًتؾ للفقو كالقضاء ، من األجدر باؼبشرع 1لذلك يرل البعض     
استخبلص مدلوؿ ىذا التعبَت على النيو الذم يػىٌتًفق مع ًعلَّة التررَل، ألف التيديد الذم أكرده 
اؼبشرع اؼبصرم يف مفهـو اؼباؿ فرض قيودان على القاضي ال يبكن معها ذباكز ىذا التيديد، ما يؤدم 

 نطاؽ األمواؿ غَت اؼبشركعة اليت تكوف ؿببلن لعمليات غسل.إىل إخراج صور عديدة من 

                                                                                                                                                                                     

مل يىرًد على سبيل اغبصر  378طبيعة األعماؿ اليت أنًشأت من أجلها"، كلقد استقر الفقو كالقضاء اؼبصرم على أف التعداد الوارد يف اؼبادة 
اؿ، فيدخل يف ذلك صبيع األكراؽ الترارية األخرل اليت قد يىٍستىيًدثها التعامل الترارم شىرًيطىةى أف تػىتىمىتَّع بنفس كإمبا على سبيل اؼبث

 انوف.اؼبقومات، كفبا ال شك فيو فهف ىذا التوسع من شأنو أف يىٍستىوًعبى كافة الوسائل اليت قد يلرأ إليها غىاًسل األمواؿ للتيايل على الق
 .276د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  انظر في ذلك:

 .125اؼبرجع السابق، ص:  التعليق على قانوف غسل األمواؿ في الفقو كالقضاء كاالتفاقيات الدكلية,ؿبمد علي سويلم،  د. 1
 .275اؼبرجع السابق، ص:  خالد حامد مصطفى، د. 2
تجريم غسيل األمواؿ في التشريعات د. أشرؼ توفيق ْشس الدين،  كانظر كذلك:، 170عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  د. 1

 .40، ص: 2001، دار النهضة العربية، القاىرة، المقارنة
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نىمىا يرل جانب آخر      بػىيػٍ
أف الػمشرع الػمصرم كبالرغم من ربديده ؼبدلوؿ الػماؿ، إال أنو توسػع يف  1

ذلك بشكل هبعل من ىذا اؼبفهـو وبتوم كل ما يتم التيصل عليو من إحدل اعبرائم اليت قاـ 
بُت األمواؿ اؼبتيصلة بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة، منقولة أك عقارية، ذات  بتيديدىا، ألنو سىوَّل

طبيعة مادية أك غَت مادية، كما تشمل صبيع مظاىر اؼبلكية كالصكوؾ كاحملررات اؼبثبتة ؽبا كاغبقوؽ 
اؼبتعلقة هبا، كلذلك فالعوائد اليت يتم اغبصوؿ عليها عن طريق بيع معلومات الترسس الصناعي أك 

 ترارم، تندرج يف نطاؽ اؼبنقوؿ غَت اؼبادم.ال

 الفرع الثالث: النتيجة اإلجرامية في جريمة غسل األمواؿ

يقصد بالنتيرة اإلجرامية، األثػر اؼبًتتب عن السلوؾ اإلجرامي كاؼبتمثل فػي العدكاف على مصليػػة      
ة غسل األمواؿ، فَتل جانب ، كاختلف الفقو حوؿ مدلوؿ النتيرة اإلجرامية عبريب2ما وبميها القانوف

أف للنتيرة مفهـو قانوٍلا يتمثل يف االعتداء على مصلية وبميها القانوف، كبالتايل ؾبرد اؼبساس  3منو
هبذه اؼبصلية وبقق النتيرة اإلجرامية دكف حاجة إلحداث أثر مادم، يف حُت يرل جانب آخر من 

ركرة كجود تغيَت ملموس وبدث أثران يف العامل أف للنتيرة اإلجرامية مفهـو مادما يتمثل يف ض 4الفقو
 اػبارجي.

كعلى ىذا األساس، قىسَّمى الفقو اعبرائم إىل جرائم شكلية أك جرائم اػبىطىر، كجرائم ذات نتيرة      
أك جرائم الضَّرىر

، كنتيرة ؽبذا التقسيم اختلف الفقو حوؿ طبيعة جريبة غسل األمواؿ خبصوص ما 1
ال يشًتط لقيامها حدكث نتيرة أك ضرر مادم، أك ما إذا كانت جريبة مادية  إذا كانت جريبة شكلية
 ذات نتيرة إجرامية.

                                                           
 .68د. إبراىيم حامد طنطاكم، اؼبرجع السابق، ص:  ككذلك:. 170عزت ؿبمد العمرم، نفس اؼبرجع، ص:  د. 1
 .172عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  د. 2
 .108، اؼبرجع السابق، ص: التعليق على قانوف غسل األمواؿ في الفقو كالقضاء كاالتفاقيات الدكليةمد علي سويلم، ؿب د. 3
 .242، اؼبرجع السابق، ص: شرح القواعد العامة لقانوف العقوباتعبد الرؤكؼ مهدم،  د. 4
 .264-263السابق، ص:  ا د. عبد الفتاح الصيفي، اؼبرجع384د. رمسيس هبناـ، اؼبرجع السابق، ص:  1
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إىل اعتبار جرائم غسل األمواؿ من اعبرائم الشكلية اليت ال يشًتط لقيامها  1ذىب رأم فقهي     
قـو اؼبسؤكلية كقوع نتيرة إجرامية ؿبددة، فبمررد ارتكاب السلوؾ اإلجرامي كتوافر الركن اؼبعنوم، ت

 عن جريبة غسل األمواؿ.

كحبسب ىذا اإلذباه، فالنتيرة ليست عنصران يف الركن اؼبادم عبريبة غسل األمواؿ، إذ يكفي       
كيقيوع الفعل الذم ييػررمو اؼبشرع كيعاقب عليو كي يتيقق الركن اؼبادم عبريبة غسل األمواؿ. بينما 

غسل األمػواؿ من الػررائم الػمادية ذات النػتػيرػػة اإلجرامية، إلػى اعػتبار جرائم  2ذىب رأم فقهي آخر
 اؼبتمثلة يف إضفاء صفة اؼبشركعية على العوائد غَت اؼبشركعة.  

على غرار -، قبده 3اؼبشرع اعبزائرم، كمن خبلؿ استقراء نصوص التررَل اػباصة بغسل األمواؿ      
غسل األمواؿ أف يؤدم السلوؾ اإلجرامي إىل يتطلب لتوقيع اعبزاء عن جريبة  -اؼبشرع الفرنسي

إحداث نتيرة مادية ؿبددةا تتمثل يف إخفاء أك سبويو اؼبصدر غَت اؼبشركع للممتلكات، كإف كاف يف 
بعض األحياف األخرل ال يتطلب ربقق نتيرة مادية معينة، حيث ينصب التررَل على السلوؾ 

يها ىذا النشاط، كبالتايل فهف اؼبسؤكلية اعبنائية اإلجرامي بغض النظر عن أية نتيرة مستقلة يؤدم إل
تتقرر يف جرائم غسل األمواؿ ليس عند ربقق النتيرة كررائم القتل كالتسميم فيسب، بل حىت يف 

 ، كاؼبؤدم إىل تعريض مصلية ؿبل اغبماية اعبنائية للخطر كما ىو األمر يف جرائم 1حالة السلوؾ اجملرد

                                                           
 .109مصطفى طاىر، اؼبرجع السابق، ص:  د. 1
 .70إبراىيم حامد طنطاكم، اؼبرجع السابق، ص:  د. 2
 أنو:" يعتل تبييضان لؤلمواؿ: ؽ ع جمن مكرر  389تنص اؼبادة  3

تمويو المصدر غير المشركع لتلك   بغرض إخفاء أكأ. ربويل اؼبمتلكات أك نقلها مع ًعلم الفىاًعل بأِنا عىاًئدىات إجرامية،     
 ".الممتلكات

 . -0501فقرة "أ" من القانوف رقم  02اؼبادة  انظر كذلك  
أنو:" يػيعىاقىب باإلعداـ كل من ارتكب جريبة القتل أك قتل األصوؿ أك التسميم". كنرل من خبلؿ  ؽ ع جمن  1فقرة  261تنص اؼبادة  1

ط ضركرة ربقق نتيرة إجرامية تتمثل يف إزىاؽ ركح اجملٍت عليو يف جريبيت القتل كالتسميم حىت نص ىذه اؼبادة أف اؼبشرع اعبزائرم اشًت 
 تتقرر اؼبسؤكلية اعبنائية للراٍل. 
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 . 1ضبل السبلح بدكف رخصة

كيف منظورنا اػباص، نرل بأف اؼبشرع اعبزائرم قد كيفِّقى يف ذبرَل غسل األمواؿ يف حالة ربقق      
النتيرة اإلجرامية أك عدـ ربققها، ألف ىذا األمر من شأنو أف يؤدم إىل تسهيل ؾباؿ إثبات اؼبسؤكلية 

ر، كبالتايل تػىٍنأل بالقاضي اعبنائية عن جرائم غسل األمواؿ، كاليت تػىتًَّصفي أحيانان بصعوبة إثبات الضر 
عن الوقوع يف دىكَّامىة البيث عن إثبات تىػيىق ق النتيرة اإلجرامية كشرط لقياـ الركن اؼبادم للرريبة، 

 الًسيىمىا يف ظل استفياؿ األضرار الناصبة عنها كانتشارىا على كبو يصعب تداركو.

فػىرَّؽى بُت السلوؾ اإلجرامي، كبُت  -صرمكبػخبلؼ الػمشرع اؼب–كما نرل بأف الػمشرع الػرزائرم       
النتيرة اؼبًتتبة عن ىذا السلوؾ، ما يسهل من إثبات عبلقة السببية بينهما، خصوصان يف ظل آليات 

 العمل اؼبصريف الػميتًَّسمة بالتػٍَّعًقيد.

من قانوف العقوبات، يعتل جريبة  6-324من جانبو اؼبشرع الفرنسي كمن خبلؿ نص اؼبادة      
غسل األمواؿ جريبة ذات نتيرة مادية يشًتط لقيامها حدكث أثر مادم وبدث تغيَتان يف العامل 

، كما 2اػبارجي، كىو ما مت تأكيده من خبلؿ تسوية اؼبشرع يف العقاب بُت اعبريبة كالشركع فيها
عوائد اشًتط الكتماؿ الركن اؼبادم ضركرة بلوغ نتيرة إجرامية تتمثل يف إضفاء اؼبشركعية على ال

 .1اؼبستمدة من مصدر غَت مشركع

 بُت النتيرة باعتبارىا اعتػػػداء على مصلية يػػػيميها 2كعلى مستول الفقو الفرنسي، يفرؽ البعض     

                                                           
 500.000أنو:" يعاقب بالسرن من عشر سنوات إىل عشرين سنة كبغرامة مالية من  ؽ ع جمن  01فقرة  07مكرر  87تنص اؼبادة  1

من وبوز أسلية فبنوعة أك ذىخىائًر يستويل عليها أك وبملها أك يػيتىاًجر فيها أك يستوردىا أك يصدرىا أك دج، كل  1000.000دج إىل 
 ".يستعملها دكف رخصة من السلطة المختصةيصنعها أك ييصليها أك 

2 Art. 324-6 (Créé par la Loi n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 1 (JORF 14 mai 1996) 
  "La tentative de délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines". 

 .ؽ ع ؼمن  1-324اؼبادة  1
2 Merle ROGER et Vitu ANDRE, Traite De Droit Criminal: T.1. Droit penal 

général 6 éd 1988, P.622. 
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القانوف، كالنتيرة باعتبارىا عنصران يف اعبريبة، كاليت قد يشًتط القانوف توافرىا أحيانان، كقد ال يشًتط 
 أحيانان أخرل.  ذلك

ا بالنسبة للمشرع اؼبصرم، فيشًتط لقياـ الركن اؼبادم عبريبة غسل األمواؿ ضركرة ربقق نتيرة أم     
إجرامية مادية تتمثل يف إخفاء اؼباؿ، أك سبويو طبيعتو، أك مصدره، أك مكانو، أك صاحبو، أك صاحب 

من ارتكب  اغبق فيو، أك تغيَت حقيقتو، أك اغبيلولة دكف اكتشاؼ ذلك، أك عرقلة التوصل إىل شخص
 . 1اعبريبة اؼبتيصل منها اؼباؿ

كمن ثػم يلـز أف تتيقق الغاية من السلوؾ اإلجػػػرامي لقياـ الركػػػن اؼبادم للرريػمة، كىو ما اشًتط      
القضاء الػمصرم ضركرة ربققو، حيث قضى بضركرة ربقق ثركات كرؤكس أمواؿ من كراء السلوؾ 

الػمشركع، كقطع الصلػة بيػػػن تػػػلك األمػػواؿ كمصدرىا غػػػػَت الػمشػػركع اإلجػػػرامي كالنػػػشاط األصلي غَت 
 .2بهضفاء الشرعية عليها من خبلؿ استثمارىا يف أنشطة مشركعة

إىل اعتبار جريبة غسل األمواؿ من اعبرائم  3كأماـ ىذا الوضع، ذىب رأم يف الفقو اؼبصرم     
ق ق نتيرة مقصودة من السلوؾ اؼبكوف للرريبة، بل يكفي ؾبرد الشكلية اليت ال ييٍشتػىرىطي لقيامها تىػيى 

انصراؼ القصد إىل ربقق ىذه النتيرة، دبعٌتا أف جريبة غسل األمواؿ من جرائم السلوؾ الػميرىرَّد 
على اعتبار أف اؼبشرع اؼبصرم عىمىد إىل ذبرَل النشاط اإلجرامي فيسب، كجعلو مىنىاطان للعقاب دكف 

 رة إجرامية معينة.اشًتاط ربقق نتي

بدكرنا، نرل بأف اؼبشرع اؼبصرم أخلط بُت السلوؾ اإلجرامي عبريبة غسل األمواؿ كالنتيرة      
اإلجرامية، كذلك حينما قاـ بتيديد غاية السلوؾ اإلجرامي يف اؼبادة األكىل فقرة "ب" من قانوف 

اغبيلولة دكف اكتشاؼ ذلك،  مكافية غسل األمواؿ، كحصرىا يف إخفاء اؼباؿ أك تغيَت حقيقتو، أك
أك عرقلة التوصل إىل الشخص مرتكب اعبريبة، فهذه العناصر تعتل من قبيل صورو للسلوؾ اإلجرامي 

 عبريبة غسل األمواؿ كليست نتيرة إجرامية ؽبا.    
                                                           

 .2002ة لسن 80رقم  مكافحة غسل األمواؿ المصرمفقرة "ب" من قانوف  01اؼبادة  1
 .2003لسنة  8222ؿبكمة جنايات القاىرة، الدائرة الرابعة، جنايات جنوب، القضية رقم:  2
 .109، اؼبرجع السابق، ص: التعليق على قانوف غسل األمواؿ في الفقو كالقضاء كاالتفاقيات الدكليةؿبمد علي سويلم،  د. 3
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 الفرع الرابع: عالقة السببية في جريمة غسل األمواؿ

يف الصلة اليت تربط بُت السلوؾ  1عند البعض تتمثل عبلقة السببية يف جرائم غسل األمواؿ    
أِنا تتمثل يف إسناد النتيرة اؼبعاقب عليها إىل سلوؾ الفاعل عن  2كالنتيرة، بينما يرل البعض اآلخر

طريق الربط بينهما، فبل يكفي لقياـ الركن اؼبادم للرريبة أف يقع السلوؾ اإلجرامي كربصل نتيرة 
 ىذه النتيرة إىل ذلك السلوؾ. إجرامية معينة، بل هبب أف تسند 

كلكي يكتمل البنياف القانونػي للرريػمة فػي ركنػػها الػمادم، ال بد أف يػرتبط السلوؾ فعبلن بالنتيرة      
احملظورة اليت ربققت لَتتبط السَّبىب بالػميسىبِّب. كبالتايل، إذا كانت جريبة غسل األمواؿ من اعبرائم 

يب نتيرة إجرامية لقيامها، فبل تػيثىار أيَّة إشكالية إذ تطبق عليها األحكاـ العامة اؼبادية اليت تىٍستىلزًـ ترت
اؼبقررة للررائم العادية، أما إذا ما اعتلنا جريبة غسل األمواؿ من اعبرائم الشكلية، فتصبح عبلقة 

مية السببية ىنا غَت ذم جدكل، على اعتبار قياـ مسؤكلية اعباٍل دبررد االعتداء على مصلية ؿب
 . 3دكمبا حاجة لًتتيب نتيرة إجرامية

 المطلب الثالث: الركن المعنوم لجريمة غسل األمواؿ 
أف جريبة غسل األمواؿ جريبة عمدية، ييستلـز توافر القصد اعبنائي  1يرل جانب من الفقو     

و إتياِنا، بينما اعباٍل بالواقعة اإلجرامية كاذباه إرادتو كب 2لقيامها، كذلك ال يتأتى إال من خبلؿ علم
 إمكانية قياـ جريبة غسل األمواؿ سواء عن طريق القصد اعبنائي أـ اػبطأ.  3يرل جانب آخر

                                                           
 .109، اؼبرجع السابق، ص: الفقو كالقضاء كاالتفاقيات الدكليةالتعليق على قانوف غسل األمواؿ في ؿبمد علي سويلم،  د. 1
 .1974، دار الفكر العريب، القاىرة، السببية في القانوف الجنائيرؤكؼ عبيد،  راجع: د.رابطة السببية  ؼبزيد من التفاصيل خبصوص 2
 .68، اؼبرجع السابق، ص: ئي الوطني كالدكليالمواجهة الجنائية لظاىرة غسيل األمواؿ في القانوف الجناد. إبراىيم عيد نايل،  3
 .154، اؼبرجع السابق، ص: , المسؤكلية الجنائية عن الجرائم اإلقتصاديةعبد الرءكؼ مهدم د. 1
كأحد عناصر الركن اؼبعنوم نيشيوء عبلقة بُت أمر ما، كبُت النشاط الذىٍت لشخص من األشخاص، فػىتىغدك ىذه الواقعة   بالعلميقصد  2

ا الشخص، حبيث يستطيع االستعانة هبا يف حيٍكًمًو على األشياء، كيف ربديد كيفية تصرفوعينصران  إزاء  من عىنىاًصر اػبلة الذىنية اليت يىػٍختىزِني
، دار النهضة العربية، القاىرة، 03، ط النظرية العامة للقصد الجنائيؿبمود قبيب حسٍت،  .د انظر في ذلك:الظركؼ احمليطة بو. 

 .49 ، ص:1988
 .151د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص:  3
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كبعيدان عن ىذا التضارب الفقهي، سنبيث يف ىذا اؼبطلب الركن اؼبعنوم عبريبة غسل األمواؿ يف      
)الفرع الثاٍل(، كصوالن للقانوف القانوف اعبزائرم )الفرع األكؿ(، مث نتعرض لو يف القانوف الفرنسي 

 اؼبصرم )الفرع الثالث(.

 الفرع األكؿ: الركن المعنوم لجريمة غسل األمواؿ في القانوف الجزائرم

بالنسبة للمشرع اعبزائرم، يشًتط توافر العلم باألصل أك اؼبصدر اعبنائي غَت اؼبشركع لؤلمواؿ 
نونية أك الواقعية للرريبة، كسواء كقعت اعبريبة تامة اؼبشمولة بعملية الغسل، سواء بالنسبة للعناصر القا

أك كقفت عند حد الشركع. كلذلك فهف التيليل القانوٍل لنطاؽ العلم يفرض علينا التعرض للنطاؽ 
 اؼبوضوعي كالزمٍت لو، كفق اآليت:

  النطاؽ الموضوعي لعنصر العلم. .1

 ر الواقعية:كنرل فيو العلم بالعناصر القانونية، مث العلم بالعناص     

من خبلؿ معرفة الفاعل بأف القانوف هبـر الفعل الذم يريد  ذلكك  العلم بالعناصر القانونية:  -أ 
اقًتافو كيعاقب عليو، كبالرغم من كوف القاعدة القانونية مستقرة كال هبوز ألحد أف يعذر عبهلو 

توافر عنصر ، إال أف خصوصية جريبة غسل األمواؿ تطرح تساؤالن حوؿ مدل كجوب 1بالقانوف
، كالعلم يف جريبة غسل األمواؿ كأحد عناصر القصد اعبنائي ىو علم 2العلم يف ىذه اعبريبة

                                                           
اغبايل اليت تنص: "ال يعذر عهل القانوف. هبب على كل شىٍخصو أف وبًـت  الدستور الجزائرممن  60ييٍستػىفىادي ذلك من نص اؼبادة  1

 الدستور كقوانُت اعبمهورية".
 غير الجنائية في جريمة غسل األمواؿ:انقسم الفقو حوؿ ضركرة توافر العلم بالعناصر القانونية  2

يرل ضركرة توافر الًعلم بالعناصر القانونية غَت اعبنائية، أم أف الركن اؼبعنوم ييٍصًبح ميتىخىلفان عند توافر اعبهل هبذه  اإلتجاه األكؿ: -
هي اؼبشرع الفرنسي.  القاعدة، كىو ما أيَّدى

ي عبريبة اقتصادية كغسل األمواؿ نظران ؼبا تػىتىمىتَّع بو من خيصيوصية يف اغبالة اليت يرل أنو يف ظل ًغيىاب النص التشريع اإلتجاه الثاني: -
يبكن أف يىٍكًشفى مثل ىذا النص عن عنصر العلم بالقانوف، فبل مىفىرَّ من قبوؿ اعبهل هبذه القاعدة بوصفو جهل بالوقائع كالذم يفضي 

 إىل انتفاء الركن اؼبعنوم.
 .202، اؼبرجع السابق، ص: المسؤكلية الجنائية عن الجرائم اإلقتصاديةؼ مهدم، د. عبد الرؤك  انظر في ذلك:
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، فبا 1بالوقائع كليس العلم بالقانوفا ألف أحكاـ القانوف تتفق دائما مع تعاليم الدين كاألخبلؽ
انية فقرة "ج" من قانوف يعٍت بصفة بديهية علم اعباٍل هبا، كلذلك قاـ اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة الث

الوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافيتهما بتيديد األشخاص اؼبخاطبُت بأحكاـ 
ىذا القانوف سواء أكاف من يباشر األنظمة اؼبنصوص عليها يف ىذه اؼبادة شخصان اعتباريان أك 

أحكاـ ىذا القانوف على كبو ، كبذلك كسع اؼبشرع اعبزائرم من دائرة األشخاص اؼبلتزمُت ب2طبيعيان 
 ييفًضي إىل تعزيز افًتاض العلم بالقانوف يف مواجهة األفراد.

لكي يتيقق عنصر العلم كأحد أىم العناصر اؼبكونة للركن اؼبعنوم عبريبة  العلم بالعناصر الواقعية: -ب 
لية غسل األمواؿ، ال بد كأف يعلم مرتكب ىذه اعبريبة باؼبصدر غَت اؼبشركع لؤلمواؿ ؿبل عم

كينصرؼ العلم إىل عناصر الواقعة اإلجرامية مثلما حددىا النص الترريػمي. فكلما توافر  الغسل،
عنصر العلم بالعناصر الواقعية قاـ ركن العمد أك القصد اعبنائي، ككلما انتفى ىذا العلم ككقع اعباٍل 

، 1عمد يف ىذه اغبالةيف جهل أك غلط يف أحد عناصره، فهف القصد اعبنائي ينتفي، كال يقـو ركن ال
فاعباٍل إذا ما كاف هبهل اؼبصدر اإلجرامي لؤلمواؿ حبسن نية ككاف ما يعتقده مبنيان على أسباب 

 جدية كمعقولة فبل يقـو ركن القصد اعبنائي.

 النطاؽ الزمني لعنصر العلم. .2

عة القانونية عبريبة إف دراسة النطاؽ الزمٍت لعنصر العلم يف جريبة غسل األمواؿ يثَت إشكالية الطبي     
غسل األمواؿ حوؿ ما إذا كانت جريبة كقتية، أك مستمرة. كبالرغم من أف اؼبشرع اعبزائرم لػم يفصح 

يرل بأف ربديد ىذه الطبيعة مرده الفعل اؼبكوف عبريبة غسل  2عن ربديد ىذه الطبيعة، فهف البعض
كؼ احمليطة هبا، كبالتايل فرريبة األمواؿ، كاؼبنسوب إىل الشخص مرتكب اعبريبة، إضافة إىل الظر 

                                                           
، اؼبرجع السابق، ص: الجريمة المنظمة التهريب كالمخدرات كتبييا األمواؿ في التشريع الجزائرمنبيل صقر، كقمراكم عز الدين،  1

154. 
 ؿ: ...فقرة ج من ىذا القانوف: "يعتل تبييضان لؤلموا 02تنص اؼبادة  2

 كىٍقتى تلقيها أِنا تشكل عائدات إجرامية" مع علم الشخص الَقاِئم بذلكاكتساب الػميٍمتػىلىكىات أك حياز ا أك استخدامها  -ج 
 .407إبراىيم حسن عبد الرحيم ؿبمد اؼببل، اؼبرجع السابق، ص: د.  1
 .156، اؼبرجع السابق، ص: الجريمة المنظمةنبيل صقر، كقمراكم عز الدين،  2
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غسل األمواؿ تكوف مستمرة إذا كاف عنصر النشاط اإلجرامي يقبل االستمرارية، مع ضركرة توفر 
العلم باؼبصدر غَت اؼبشركع لؤلمواؿ كعدـ ذباكزه غبظة انتهاء حالة االستمرار، كتكوف الػرريبة كقتية 

ػػة، كىنا ييػػٍشتػىرىط التوافق الزمٍت بُت ىذا النشاط كالعلم إذا كاف النشاط اإلجرامػي ال يقبل االستمراريػ
 دبصدر ىذه األمواؿ غَت اؼبشركعة. 

من جهتنا، نرل أف جريبة غسل األمواؿ من اعبرائم اؼبستمرة كاليت تتطلب ضركرة توافر العلم 
رة "ج" من فق 02باؼبصدر غَت اؼبشركع لؤلمواؿ ؿبل الغسل، كىو ما ييٍستىشىف  من مضموف اؼبادة 

، كما نرل أف كضع قاعدة أك نص تشريعي ييكىيِّف اعبريبة على اعتبارىا من 011-05القانوف رقم 
 اعبرائم اؼبستمرة من شأنو أف يىقًضي على إشكالية اغبد من نطاؽ تطبيق أحكاـ ىذا القانوف.

تتم التفرقة بُت اعبرائم كزيادة على ذلك، يتطلب اؼبشرع اعبزائرم توافر اإلرادة، كاليت من خبلؽبا      
العمدية حينما تترو إرادة اعباٍل كبو غرض ؿبدد غَت مشركع، كاعبرائم غَت العمدية حيث يكوف 

 غرض اعباٍل مشركعان لكن مع كقوع اعتداء على حق دكف أف تترو اإلرادة كبو ربقيق ذلك. 

امي بهرادة معيبة كما يف كهبب أف تصدر ىذه اإلرادة عن كعي كإدراؾ، ألف صدكر الفعل اإلجر      
حالة صغر السن، أك اعبنوف أك الغيبوبة بفعل السكر االضطرارم أك اإلرادة الػمىشيوبة بعيب اإلكراه 
هبعل من ىذه اإلرادة غَت ميٍعتىد هبا، فبا يبنع مساءلة الشخص عما ارتكبو من أفعاؿ يف مثل ىذه 

 . 1اغباالت

 األمواؿ في القانوف الفرنسي الفرع الثاني: الركن المعنوم لجريمة غسل

ساير اؼبشرع الفرنسي اإلذباه الذم يستلـز ضركرة توافر القصد اعبنائي لقياـ جريبة غسل األمواؿ      
من قانوف العقوبات، كاليت نصت: "ال جناية أك جنية بدكف قصد  3فقرة  121صراحة يف اؼبادة 

                                                           
 السابق بياِنا.  الوقاية من تبييا األمواؿ كتمويل اإلرىاب كمكافحتهمامن قانوف  "ج"اؼبادة الثانية فقرة  1
 .ؽ ع جمن  51، ك50، 49، 48، 47اؼبواد  1
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ارتكاب اعبريبة كما عىرَّفها القانوف مع علم  ، كمن مث فهف جوىر القصد اعبنائي ىو تعمد1ارتكاهبا"
 مرتكبها بترريبها قانونان. 

من قانوف العقوبات الفرنسي، فهف الركن اؼبعنوم عبريبة غسل األمواؿ  -32401ككفقان لنص اؼبادة      
يتخذ صورة القصد اعبنائي بعنصريو: العلم بأف األمواؿ أك اؼبتيصبلت متأتية من جناية أك جنية، 

رادة التلير الكاذب ؼبصدر األمواؿ غَت اؼبشركع، أك اؼبساعدة يف عملية إخفاء أك ربويل عائدات كإ
 اعبريبة. 

كالقصد الػرنائػػي الذم يتطلبػو الػػػمشرع الفرنسي ىو القصد الػػػرنائي العاـ، فلم يػػػػتطلب نية      
ع الفرنسي يعتل العلم باؼبصدر غَت ، كلذلك فاؼبشر 2خاصػػػة أك عنصر إضايف لعناصر القصد اعبنائي

اؼبشركع لؤلمواؿ عنصران جوىريان يف جريبة غسل األمواؿ اليت ترتكب بواسطة أفعاؿ تسهيل التلير 
 الكاذب ؼبصدر األمواؿ.

كحبسب ما ذىب إليو القضاء الفرنسي، فهف ىذا العلم يستدؿ عليو من الظركؼ اؼبوضوعية       
حالة جريبة غسل األمواؿ اؼبتيصلة من جرائم الفساد كاعبرائم الضارة احمليطة بالواقعة، عدا يف 

.      1باؼبصلية العامة، إذ يبكن استخبلص توافر عنصر العلم من أية قرينة يطمصن إليها قاضي اؼبوضوع
دبا يفيد بأف اؼبشرع الفرنسي اعتل انتفاء العلم بكوف األمواؿ شبرة جناية أك جنية حائبلن دكف توقيع 

 لعقوبة على مرتكب اعبريبة. ا

 

 

 

                                                           
ص جريبة فيما ىب ؽ ع جمن  217جدير بالذكر أف اؼبشرع اعبزائرم مل يػىنيص على ذلك صراحة، لكن ييٍستػىفىادي ذلك من مضموف اؼبادة  1

 ر.التزكير يف احملررات الرظبية مثبلن، إذ ال يكفي توافر القصد العاـ بل هبب توافر القصد اػباص كاؼبتمثل يف نية استعماؿ احملرر اؼبزك 
 .179عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  د. 2

1 Cour. Cass, 29 Juin 2001. Bull, Cass. Plen. No 165. 
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 الفرع الثالث: الركن المعنوم لجريمة غسل األمواؿ في القانوف المصرم

يعتل جريبة  1اؼبشرع اؼبصرم، كبالرجوع لنص اؼبادة األكىل "ب" من قانوف مكافية غسل األمواؿ     
رت عليو أحكاـ غسل األمواؿ جريبة عمدية تستلـز ضركرة توافر القصد اعبنائي، كىو ما استق

 .  2القضاء، ألف جهل اعباٍل بذلك من شأنو أف ينفي لديو القصد اعبنائي

كمل يىٍكتىًف بالقصد العاـ، بل ذىىىب أبٍػعىدى من ذلك كتطلب توافر قصد خاص      
، كذلك بأف 3

أك يكوف لدل اعباٍل نية إخفاء اؼباؿ أك سبويو طبيعتو، أك مصدره، أك مكانو، أك صاحب اغبق فيو، 
تغيَت حقيقتو، أك اغبيلولة دكف اكتشاؼ ذلك، أك عرقلة التوصل إىل شخص من ارتكب اعبريبة 

 األصلية.

كلذلك، فرريبة غسل األمواؿ كفق التشريع اؼبصرم ال تقـو يف اػبطأ غَت العمدم، كىو ما       
 . 1ةيتوافق مع ما أخذ بو القضاء اؼبصرم يف جريبة إخفاء األشياء اؼبتيصلة من اعبريب

كيف اعتقادنا، فهف اؼبشرع اؼبصرم مىا كىافى لو أف يتطلب قصدان خاصان يف جريبة غسل األمواؿ،      
ألف ذلك من شأنو أف يؤدم إىل تقليص تطبيق نصوص التررَل، لذا كاف عليو االكتفاء بضركرة توافر 

عباٍل بأف اؼباؿ الذم ينصب القصد العاـ على غرار غالبية باقي التشريعات اؼبقارنة، كذلك بأف يعلم ا

                                                           
أنو: "كل سيليوؾ ينطوم...إذا كانت  2002لسنة  80اؼبصرم رقم:  قانوف مكافحة غسل األمواؿمن  "ب"قرة تنص اؼبادة األكىل ف 1

من ىذا القانوف مع العلم، بذلك مىىتى كاف القصد من ىذا السلوؾ إخفاء  02ميتىيىصَّلىة من جريبة من اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
انًًو أك صاحبو أك اغبيلولة دكف اكتشاؼ الشخص ميٍرتىًكب اعبريبة اؼبتيصل منها اؼباؿ" اؼباؿ أك سبويو طبيعتو أك مصدره أك مى   كى

 .352، ص: 62لسنة:  5207، الطعن رقم: 45ؾبموعة أحكاـ النقض، س  2
بىاًعث كما يف حالة حالة نفسية داًخلية متعلقة بالنتيرة اإلجرامية كما ىو الشأف يف جريبة القتل، أك تػىتػىعىلَّق بال القصد الخاص ىو: 3

لعاـ، اشًتاط نية استعماؿ احملرر اؼبزكر فيما زيًكرى من أجلو. بينما يرل آخركف أف القصد اػباص يقـو على العلم كاإلرادة شأنو شأف القصد ا
قائع ليست يف ذا ا من أركاف كلكنو يبتاز بأف العلم كاإلرادة ال يقتصراف فيو على أركاف اعبريبة كعناصرىا، كإمبا يػىقيومىاف إضافة لذلك على ك 

 اعبريبة.
 .628اؼبرجع السابق، ص:  شرح قانوف العقوبات )القسم العاـ(,ؿبمود قبيب حسٍت،  .د انظر في ذلك:

 .296، رقم: 813، ص: 04، ؾبموعة أحكاـ النقض، س  1953مايو 18نقض  1
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عليو النشاط اإلجرامي متيصل من جريبة من اعبرائم اليت قررىا اؼبشرع اؼبصرم على سبيل اغبصر، 
 مع اذباه إرادتو إىل إتياف السلوؾ اإلجرامي كالنتيرة اؼبًتتبة عنو.

م إىل كمن دكف شك، فهف التفاكت يف األحكاـ اؼبنظمة ألركاف جريبة غسل األمواؿ سيؤد     
اختبلؼ األساليب كالطرؽ اؼبتبعة يف ارتكاهبا، كىو ما وبتم علينا دراسة أىم النماذج كالطرؽ اؼبعتمدة 

 يف ارتكاب ىذا النشاط اإلجرامي.
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 المبحث الثاني:

 أساليب جريمة غسل األمواؿ 
 

وعة العمل اؼبايل الدكلية، يرجع الفضل يف بياف تطور أساليب غسل األمواؿ إىل تقارير خلاء ؾبم     
ًلية يف أساليب  اليت ترصد سنويان كبواسطة مباذج تعتمد على خلاء متخصصُت تىعًقيدات مهنية كعىمى

 .1غسل األمواؿ

كتتفاكت الطرؽ اليت يستخدمها اعبناة يف ارتكاب جريبة غسل األمواؿ بُت البىسىاطة كالتعقيد، ما      
 . 2يت تتم من خبلؽبا عملية غسل األمواؿيعكس التفاكت يف حرم الصفقات ال

كقبل التطرؽ إىل أساليب جريبة غسل األمواؿ، نػىوىد  اإلشارة إىل أف طرؽ غسل األمواؿ ليست      
ؿبددة على سبيل اغبصر، فهي زبتلف من دكلة ألخرل حبسب دكر كل دكلة يف مكافيتها، كمدل 

، لذلك سنقـو 3ذلك من جهة أخرل ضلوعها يف ذلك من جهة، كحبسب الطرؽ اؼبستخدمة يف
باستعراض أشهر األساليب التقليدية اؼبتبعة يف غسل األمواؿ )اؼبطلب األكؿ(، مث نتعرض لؤلساليب 

 اغبديثة )اؼبطلب الثاٍل(. 

                                                           
 .183خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  د. 1
 .25، اؼبرجع السابق، ص: د. عزت ؿبمد العمرم 2
 .97د. ؿبمد أمُت الركمي، اؼبرجع السابق، ص:  3
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  المطلب األكؿ: األساليب التقليدية في غسل األمواؿ
كييقصد هبا األساليب الشىائًعة كاؼبألوفة     

ـ التسهيبلت اإللكًتكنية يف ارتكاب ، اليت ال تستخد1
عمليات غسل األمواؿ، كمن بُت ىذه الطرؽ، سنتطرؽ يف ىذا اؼبطلب الستخداـ الشركات الونبية 
)الفرع األكؿ(، مث نتعرض الرتكاب جرائم التهريب )الفرع الثاٍل(، كاستخداـ األنظمة اؼبصرفية )الفرع 

 التصرفات العينيةب الصرؼ )الفرع الرابع(، كأخَتان الثالث(، ككذا استخداـ السوؽ اؼبوازية كمكات
 )الفرع اػبامس(.

 الفرع األكؿ: استخداـ الشركات الوىمية

كىي شركات ذات كيجيود قانوٍل فقط، لذلك تسمى بالونبية     
يىاف 2 ، أك شركات الواجهة، كىي كى

ـ االسم الترارم كالذمة ، سبثل كاجهة إلخفاء األعماؿ غَت اؼبشركعة، باستخدا3ًبديكف ىدؼ ذبارم
اؼبالية للشركة ألغراض فتح اغبسابات اؼبصرفية لدل البنوؾ، كاليت يتم من خبلؽبا نقل األمواؿ 

 للخارج.

كعادة ما يقـو غاسلو األمواؿ ربت غطاء شركات الواجهة، القياـ دبشركعات كبَتة كمزج األمواؿ      
، كتقـو ىذه الشركات 4حىت ال ينكشف أمرىاغَت اؼبشركعة يف أرباح ىذه الشركات بنسب ؿبددة 

بدفع الضرائب اؼبستيقة للدكلة، فغالبان ما يقـو القائمُت عليها بتزكير مستندا ا عن طريق اإلستعانة 
، لتبدك أماـ مصلية الضرائب كأِنا حققت أرباحان طائلة، بينما ىي 5خبلاء يف ؾباؿ احملاسبة كالقانوف
 فادحة. يف حقيقة األمر تتكبد خسائر

                                                           
 .284د. أضبد بن ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .29عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  د. 2
 .38، اؼبرجع السابق، ص: غسيل األمواؿ في مصر كالعالمد. ضبدم عبد العظيم،  3
 .99، اؼبرجع السابق، ص: د. ؿبمد أمُت الركمي 4
ـى بو احملامي  5 خبلؿ حقبة الثمانينيات، كقد  "تورنتو"الذم اشًتؾ يف عملية غسل األمواؿ يف مدينة  دكفاناف بالؾ مافكًمٍثلي ذلك ما قىا

  كاف يقـو هبا.كوصف ؼبدل تػىعىق د عمليات غسل األمواؿ اليت  "غابة األسباجتي"أطلق على شركات الواجهة اليت كاف ييًديرىا اسم 
 .100: ؿبمد أمُت الركمي، نفس اؼبرجع، ص: انظر في ذلك
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كىػناؾ طريػػقػػػة أخرل تستػػخدمها شػػػركات الواجهة للقػػػػياـ بعمليػػػػات غػػػسل األمواؿ، حيث يػػػقـو      
صاحب اؼباؿ غَت اؼبشركع بتأسيس شركة كنبية يف نفس البلد مصدر اؼباؿ غَت اؼبشركع، كما يقـو 

واؿ عن طريق التعامل يف السلع كاػبدمات بًًهنشىاء شركة أخرل يف بلد أجنيب ليقـو بعملية غسل األم
تيو، فيقـو برفع أك خفض قيمة السلع كيكوف الفىارًؽ  بالشراء كالبيع عن طريق عمليات كنبية بُت شىرًكى

 .1ىو اؼباؿ اؼبغسوؿ

كمن الواضح أف تأسيس الشركات يف اعبزائر ىبضع لرقابة اؼبركز الوطٍت للسرل الترارم، كأف      
س لغرض مشركع، ال ألغراض احتيالية، كلذلك ال هبوز إنشاء شركات كنبية كال يكوف ىذا التأسي

 .2فبارسة أنشطة ـبتلفة عما ىو ؿبدد يف عقد تأسيس الشركة

كلصن كاف األمر كذلك من حيث النصوص القانونية اؼبنظمة لؤلمر، إال أننا نرل أف الواقع غَت      
أشخاص أك أمواؿ، كفتح حساب مصريف باسم  ذلك، فبهمكاف أم شخص يف اعبزائر إنشاء شركة

ىذه الشركة كاستخداـ ذمتها اؼبالية، كفتح مكتب صغَت للداللة على كجود الشركة فعليان، كمن شبة، ال 
توجد أية رقابة فعلية من قبل الوزارة الوصية، لذلك هبب على اؼبشرع إعادة النظر يف التشريعات 

ية يف اعبزائر من خبلؿ فرض إجراءات رقابية بغية التيقق من كالتنظيمات اليت ربكم الشركات الترار 
الوجود الفعلي للشركات، كالنشاط الذم تقـو بو، كالتأكد من أنو مطابق ؼبا متىَّ التصريح بو للشركة 

 دبوجب عقد تأسيسها.

 الفرع الثاني: ارتكاب جرائم تهريب األمواؿ

لهػا عمليػان إىل خػارج الدكلػة، يف أمػاكن يػتم ذبميعهػا يقصد عرائم  ريب األمواؿ غػَت اؼبشػركعة نق     
 .3فيها بغرض إخفاء األثر الذم يربط بُت اعبريبة مصدر ىذه األمواؿ كعملية إيداعها بالنظاـ اؼبصريف

                                                           
 .243ص:  ،1998يناير  13، ؾبلة مركز حبوث الشرطة، ع عمليات غسيل األمواؿد. ؿبمد عبد اللطيف فرج،  1
لىة للشركات التراؽ ت جمن  548تنص اؼبادة  2 رية لدل اؼبركز الوطٍت للسرل الترارم : "هبب أف تيودىع العقود التأسيسية كالعقود الػميعىدِّ

 كتػيٍنشىر حسب األكضاع اػباصة ًبكيلِّ شىٍكلو من أشكاؿ الشركات كإال كانت باًطلىة".
 .58اؼبرجع السابق، ص: التعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاالتفاقيات الدكلية, د. ؿبمد علي سويلم، 3
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كيتم  ريب األمػػواؿ غَت اؼبشركعة من خبلؿ نقلها يف اغبقائب داخل اعبيوب السرية، كاستػػخداـ      
. لكػن مػع تشػديد إجػراءات الرقابػة كازديػاد كشػف 1فة، كعػن طريػق الطػركد الليديػةكسائل النقل اؼبختل

مثػػػل ىػػػذه العمليػػػات مػػػن قبػػػل أجهػػػزة اؼبكافيػػػة، مت اكتشػػػاؼ طيػػػريؽ أخػػػرل أٍكثػىػػػرى أمانػػػان كييسػػػر يف ىػػػذا 
اجملاؿ، كاسػتخداـ طػائرات خاصػة لتهريػب األمػواؿ إىل اػبػارج علػى غػرار مػا تقػـو بػو عصػابات اعبريبػة 

 .3، كإخفاء األمواؿ داخل ىياكل السيارات، كـبتلف كسائل النقل األخرل2مةاؼبنظ

كلقػػػػد حرصػػػػت غالبيػػػػة الػػػػدكؿ علػػػػى مقاكمػػػػة عمليػػػػات  ريػػػػب األمػػػػواؿ مػػػػن خػػػػبلؿ تعزيػػػػز الرقابػػػػة      
 . 4اعبمركية، كذبرَل حاالت عدـ إفصاح اؼبسافر عما وبملو من مبالل إذا ما ذباكزت حدكدان معينة

أف التهريب يعتل من أقػدـ الطػرؽ اؼبسػتعملة يف عمليػات غسػل األمػواؿ، إال أف ىػذه  كبالرغم من     
الطريقػػػػة ال زالػػػػت مسػػػػتخدمة كعلػػػػى نطػػػػاؽ كاسػػػػع، بػػػػل كيف أكثػػػػر البلػػػػداف تقػػػػدمان بػػػػالرغم مػػػػن التطػػػػور 

                                                           
 .97ا ؿبمد أمُت الركمي، اؼبرجع السابق، ص: 163اؼبرجع السابق، ص: د. سعيد عبد اللطيف حسن،  1
 ال حصر لعصابات الجريمة المنظمة الدكلية, كمن أبرز العصابات ذات البعد الدكلي نذكر: 2

 عصابات الكوكايُت الكولومبية، -
 عصابات اؼبافيا اإليطالية كاألمريكية، -
 سيسليا، نابويل، كاالبريا، كبار أبىاًطرة اعبريبة اؼبنظمة يف إيطاليا، يف -
 تنظيم الياكوزا يف الياباف، -
 مؤسسة الثالوث الصينية، كمقرىا ىونل كونل، -
 اؼبافيا الركسية. -
ق اؽبدؼ كتػىتػىعىاكىف ىذه العصابات ًبدىرىجىةو عالية من التنسيق كالتنظيم معتمدة على استخداـ العنف كالفساد اإلدارم كالسياسي بػيٍغيىةى ربقي     
 ي ؽبا كىو الربح.الرئيس

 .52: د. أضبد بن ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: انظر في ذلك
  .97بديعة لشهب، اؼبرجع السابق، ص:  3
، يتضمن اؼبوافقة 2003يونيو سنة  14اؼبوافق  1424ربيع الثاٍل عاـ  13مؤرخ يف  08-03كذبسيدأ لذلك أصدرت اعبزائر القانوف رقم  4

 22-96الذم يعدؿ كيتمم األمر رقم  2003فلاير سنة  19اؼبوافق  1423ذم اغبرة عاـ  18ؤرخ يف اؼب  01-03على األمر رقم
بقمع مخالفة التشريع كالتنظيم الخاصين بالصرؼ كحركة رؤكس كاؼبتعلق  1996يوليو سنة  9اؼبوافق  1417صفر عاـ  23اؼبؤرخ يف 

 .2003يونيو  15 ، مؤرخة يف40، س 37ج ر ج ج، ع األمواؿ من كإلى الخارج, 
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التكنولوجي كاألمٍت الذم أٍكجىدى طيريقان أكثر سهولة كأمنان 
ليػة ، ذلك ما دفػع دبرموعػة العمػل اؼبػايل الدك 1

إىل إصػػدار توصػػية تػػدعو الػػدكؿ إىل ضػػركرة ازبػػاذ كافػػة التػػدابَت العمليػػة، بغيػػة اكتشػػاؼ كمراقبػػة النقػػل 
اؼبػػادم لؤلمػػواؿ، شػػريطة أف يػػتم ازبػػاذ ىػػذه التػػدابَت يف حػػدكد ضػػيقة، ألف ًخػػبلؼ ذلػػك مػػن شػػأنو أف 

 . 2يؤدم لتقييد كإعاقة حرية انتقاؿ رؤكس األمواؿ

اؼبػػػذكورة يف ىػػػذا اؼبقػػػاـ، نقػػػل مبػػػالل ضػػػخمة يف دكؿ آسػػػيا الوسػػػطى إىل كلعػػػل مػػػن أبػػػرز األمثلػػػة      
مػػبلذات ماليػػة آمنػػة، ك ريػػب النسػػاء إىل الػػدكؿ األكربيػػة للعمػػل ىنػػاؾ، حيػػث يتيصػػل القػػائموف هبػػذه 

 . 3اعبرائم على عوائد مالية طائلة

اسع، حىت يف كفبا يبلحظ أف عمليات  ريب األمواؿ للخارج الزالت مستخدمة كعلى نطاؽ ك      
أكثر الدكؿ تقدمان كالواليات اؼبتيدة األمريكية، كاليت يقدر حرم األمواؿ اليت يتم  ريبها منها حوايل 

 .4مليار دكالر سنويان  50

كيف اعتقادنا فهف عبلج ظاىرة  ريب األمواؿ للخارج، يوجب ضركرة تشديد الرقابة على اؼبنافذ      
، كخلق مناخ استثمارم خصب عن طريق 5ى استقرار السياسة النقديةاؼبالية، إضافة إىل احملافظة عل

فتح قنوات استثمارية، كيف نفس الوقت فرض ضريبة مرتفعة على عمليات ربويل األمواؿ خارج 
 الببلد.

 

                                                           
 .09عادؿ الشربيٍت، اؼبرجع السابق، ص:  .د 1
: "على الدكؿ تطبيق إٍجرىاءىات ملموسة على اؼبنافذ للرقابة على انتقاؿ النقد كاألدكات اؼبالية FATFمن توصيات  22تنص التوصية  2

ـ التأثَت على حيرًية ا  نتقاؿ رؤكس األمواؿ".القابلة للدفع غباملو كتوفَت اؼبعلومات الكاملة، مع عىدى
 .2000، ؾبمع إصبونت لسنة 2004 إىل سنة 1998للقًتة اؼبمتدة من سنة  FATFتقرير منظمة  3
 .19، اؼبرجع السابق، ص: مكافحة جرائم غسل األمواؿ في التشريع المصرمشريف سيد كامل، د.  4
البنك اؼبركزم ؼبراقبة العمليات االئتمانية اليت تىقـو هبا البنوؾ الترارية يف ؾبموعة من اإلجراءات اليت يقـو هبا  تَػَتَمثَّل السياسة النقدية 5

 عادة، كإلدارة اؼبعركض النقدم للدكلة ًكٍفقان لؤلىداؼ اؼبطلوب ربقيقها.
 .14، ص: 2006، اؼبعهد اإلسبلمي للبيوث كالتدريب، جدة، أدكات السياسة النقديةحسُت كامل فهمي،  .: دانظر في ذلك
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 الفرع الثالث: استخداـ األنظمة المصرفية

لىة لدل غاسلي األمواؿ لتيويل أمواؽبم تػيٍعتىلى اؼبؤسسات اؼبصرفية كاؼبالية دبثابة الوًٍجهىة الػميفىضَّ      
ًبغىرىض إعادة استثمارىا لتظهر ككأِنا عوائد مشركعة، كنظران ؽبذه األنبية ذلك كإيداعها فيها، ك 

 سنتناكؿ أبرز أساليب غسل األمواؿ يف اجملاؿ اؼبصريف كاؼبايل كذلك على النيو التايل:  

يقـو غاسلو األمواؿ بتيويل أمواؽبم غَت نوؾ: أكالن. تحويل األمواؿ إلى الخارج عن طريق الب
اؼبشركعة إىل اػبارج كإيداعها يف حسابات بنكية لدكؿ ـبتلفة ال يكوف النظاـ اؼبصريف فيها ؿبيٍكىمان 
ػم هىا األساسي ىو جىذب األمواؿ  ًبدرجة كافية، خيصوصان بالنسبة للدكؿ الصغَتة اليت يكوف ىى

وميوف بعد ذلك بتيويل ىذه األمواؿ إىل البلد الػميراد استثمارىا فيو، مث يػىقي , كاالستثمارات األجنبية
كبذلك سبر ىذه األمواؿ يف ىذه اؼبرحلة بالعديد من  ،1لتظهر األمواؿ دبظهر مشركع قابل لبلستثمار

 العمليات اؼبصرفية، مػما يصعب عملية تعقب اؼبصدر اإلجرامي ؽبا.

ب يقـو غاسل األمواؿ بهيداع أموالو يف بنوؾ أجنبية تنعدـ كيف ىذا األسلو ثانيان. إعادة اإلقراض: 
فيها الرقابة على اعبهاز اؼبصريف، مث يقـو بعد ذلك بهنشاء شركات كنبية، كيقـو بطلب قركض من 
البنوؾ احمللية يف دكؿ أخرل حبرة سبويل الشركات اليت يقـو بتأسيسها، كيكوف ضماف ىذه القركض 

نك األكؿ، كبالتايل يتيصل على أمواؿ مشركعة ظاىريان يبكنو التعامل هبا ىو األمواؿ اؼبودعة يف الب
 . 2كالقياـ بصفقات كأنشطة مشركعة

األساليب اليت يتم هبا نقل األمواؿ إىل اػبارج، نذكرا إخفاء األمواؿ داخل اغبقائب،  كمن بُت       
اؼبهرب بهرجاعها إىل البلد الذم شراء األؼباس كاؼبعادف الثمينة ك ريبها للخارج، ليقـو بعد ذلك 

خرجت منو، كيقـو بتبليل سلطات اعبمارؾ عن اؼببالل اليت حبوزتو حىت يكوف إدخاؽبا بطرؽ مشركعة، 
 . لذلك حرصت معظم الدكؿ على مقاكمة1ثػم يقـو بعد ذلك بػػػهيداعها يف إحدل الػمؤسسات اؼبالية

                                                           
 .58،  اؼبرجع السابق، ص: جريمة غسل األمواؿ في نطاؽ التعاكف الدكليحامد قشقوش،  د. ىدل 1
 .242 ، اؼبرجع السابق، ص:عمليات غسيل األمواؿؿبمد عبد اللطيف فرج،  2
 .97د. ؿبمد أمُت الركمي، اؼبرجع السابق، ص:  1
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 بران كجوان.التهريب عن طريق تعزيز الرقابة اعبمركية حبران ك 

 2، كالذم نصت اؼبادة الثالثة منو1اعبزائر ككغَتىا من الدكؿ، أصدرت قانوف مكافية التهريب     
على إجراءات كقائية كمراقبة تدفق البضائع اليت تكوف عرضة للتهريب، دعم الًتتيب األمٍت للشريط 

لتعاكف الدكيل يف ؾباؿ مكافية اغبدكدم كبشكل خاص يف اؼبناطق البعيدة عن مراكز اؼبراقبة، كترقية ا
 التهريب على اؼبستويُت القضائي كالعمليايت.

Rickيعػػتػػبػر استػػخداـ خطػة ثػػالػػػثان. نظػػاـ تػػجزئػة اإليػػداعػػات غير المػشركعػػػػػػة: 
 من أكػػثر الطػػرؽ 3

 ركعة فػي البنوؾ دكف لػػفتاستخدامان فػي عمليات غسل األمواؿ، حيث يتػػػػم إيداع األمواؿ غَت الػػػمش

                                                           
يناير  15، مؤرخة يف 02ج ر ج ج، ع  ،2005 ديسمل 31اؼبوافق  1426ذم القعدة عاـ  29مؤرخ يف  17-05القانوف رقم  1

بمكافحة كاؼبتعلق  2005غشت سنة  23اؼبوافق  1426رجب عاـ  18اؼبؤرخ يف  06-05، يتضمن اؼبوافقة على األمر رقم 2006
 .2005أغسطس  28مؤرخة يف  59ج ر ج ج، ع  التهريب

هريب يبكن ازباذ تدابَت كإجراءات ًكقىائية، كيف ىذا الشأف يبكن على غىرىض ميكافية الت:"لً  من قانوف مكافحة التهريب 03تنص المادة  2
 اػبصوص:

 ميرىاقػىبىة تىدىف ق البضائع اليت تكوف عيٍرضىة للتهريب،  -

 كضع ًنظىاـ للكشف عن مواصفات البضائع كمصدرىا، -

 إعبلـ كتوعية كربسيس اؼبستهلك حىٍوؿى ـباطر التهريب، -

 حبماية اؼبلكية الفكرية،تػىٍعًميم نشر القوانُت اؼبتعلقة  -

اًئل الدفع اإللكًتكٍل، -  تعميم استعماؿ كىسى

 دعم الًتتيب األمٍت للشريط اغبدكدم كبشكل خاص يف اؼبناطق البعيدة عن مراكز اؼبراقبة، -

 ترقية التعاكف الدكيل يف ؾباؿ ميكافية التهريب، على اؼبستويُت القضائي كالعمليايت. -
 ادة، عند اإلقتضاء، عن طريق التنظيم.    تيػيىدَّد كيفيات تطبيق ىذه اؼب

3 Rick نظاـ يػىٍعتىًمد على نقل األمواؿ غَت اؼبشركعة بواسطة السفن أك الطائرات ألماكن بعيدة بػيٍغيىةى إخفاءىا عن أعُت السلطات، مث :
 :انظر في ذلككضعها يف حسابات مصرفية متعددة. 

- Peter REUTER and Edwein M. TRUMAN, chasing dirty money the fight 
against money laundering, United States of America, 2004, institute for 
international economics, P. 26. 
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انتباه السلطات الرقابية عن طريق ذبزئة ىذه األمواؿ بالنسبة للدكؿ اليت تقرض قوانينها رقابة خاصة 
، كما ىو اغباؿ يف الواليات اؼبتيدة األمريكية حيث يفرض 1على اإليداعات اليت تفوؽ قيمة ؿبددة

، كحسب 2دكالر 10.000اليت تزيد قيمتها عن قانوف السرية اؼبصرفية ضركرة اإلخطار عن الصفقات 
ىذا النظاـ، فهف النشاط اإلجرامي يتم من خبلؿ نقل األمواؿ غَت اؼبشركعة إىل حسابات خارجية 

 بعد ذبزئتها، مث إعاد ا إىل موطنها األصلي بعد غسلها. 

ا بالصرؼ هبا من كىي بطاقات ييٍصًدريىا البنك لزبائنو ليقومو  استخداـ بطاقات االئتماف:رابعان. 
مىنىاًفذ السيب اإللكًتكٍل باستخداـ رقم سرم

، كيستغل القائموف بعمليات غسل األمواؿ ىذه 3
يف بلد أجنيب،  ATMالبطاقات لسيب األمواؿ اؼبراد غسلها من ماكينات الصرؼ اآليل كاؼبسماة بػ 
من البنك اؼبصدر لبطاقة مث يقـو البنك الذم سبت عملية الصرؼ من ماكينتو طلب ربويل اؼباؿ إليو 

 . 4االئتماف، كبذلك يكوف العميل قد زبلص من القيود اؼبفركضة على ربويل األمواؿ إىل اػبارج

كأخطر ما يف األمر، ىو أف عصابات اإلجراـ اؼبنظم أصبيت تقـو بصنع ماكينات صرؼ مزكرة      
ذلك بتزكير بطاقات االئتماف ليتعرفوا هبا على أرقاـ بطاقات ائتماف الزبائن، مث يقوموف بعد 

 .5كاستخدامها يف سيب أمواؿ ىؤكالء الزبائن

 الفرع الرابع: استخداـ السوؽ الموازية كمكاتب الصرافة

لقد شاع استخداـ السوؽ الػموازيػػة من قبل تػرار الػمخدرات الكولومبيُت فػي أمريػػكا كأحد أبرز      
لػػػػك بترزئػػػػة عوائػػػػدىم اؼباليػػػػة كإيػػػػداعها يف عػػػػدد مػػػػن األسػػػػاليب الفنيػػػػة لعمليػػػػات غسػػػػل األمػػػػواؿ، كذ

                                                           
 .184د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  1
 دكالر. 500.000ىذا النظاـ يػيقىٌدرى بػ: تيًشَت اإلحصاءات إىل أف حرم األمواؿ اؼبغسولة يف الواليات اؼبتيدة األمريكية بواسطة  2
 . 185د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  انظر:  
 .59اؼبرجع السابق، ص:  جريمة غسيل األمواؿد. ىدل حامد قشقوش،  3
ا د. 58 ، اؼبرجع السابق، ص:جريمة غسيل األمواؿا د. ىدل حامد قشقوش، 23السيد عبد الوىاب عرفة، اؼبرجع السابق، ص:  4

 .27عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 
 .96، اؼبرجع السابق، ص: غسيل األمواؿ في مصر كالعالمد. ضبدم عبد العظيم،  5
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اؼبصارؼ يف الواليات اؼبتيدة األمريكيػة، مث تيٍسػتىبدؿ مػن خػبلؿ عمليػات شػيكات الصػندكؽ، كترسػل 
بالليػػد إىل أحػػد ظباسػػرة كولومبيػػا، الػػذم يتصػػل بػػدكره بأحػػد صػػيارفة النقػػد بشػػركات الواجهػػة يف دكلػػة 

ولومبيػػػا، علػػػى أف تقػػػـو شػػػركة الواجهػػػة ىػػػذه بتقػػػدَل خطػػػاب أخػػػرل يكػػػوف لػػػديها مكاتػػػب ذباريػػػة يف ك
اعتمػػػاد اسػػػتَتاد معػػػدات، فيػػػتم توريػػػد الصػػػفقة للتػػػاجر كالػػػدفع بالػػػدكالر للشػػػركة الػػػيت مت التعاقػػػد معهػػػا، 

 .1كدبررد كصوؿ البضاعة يتم تسديد خطاب االعتماد، كيتقاضى السمسار عمولة على ذلك

الصرافة دكران جوىريان يف عمليػات غسػل األمػواؿ، حيػث صػرح كنظران ؽبذه اػبطورة، تلعب مكاتب      
"بينػػو غيػػتس ميلػػر" كىػػو أحػػد كبػػار صػػرايف كولومبيػػا، كالػػذم سبػػت إدانتػػو عريبػػة غسػػل أمػػواؿ أمػػاـ عبنػػة 
التيقيقػػػػػات الدائمػػػػػة دبرلػػػػػس النػػػػػواب يف الواليػػػػػات اؼبتيػػػػػدة األمريكيػػػػػة، مكانػػػػػة مكاتػػػػػب الصػػػػػرافة يف 

ألمػػػواؿ، خصوصػػػان بعػػػد تبػػػٍت اغبكومػػػة الكولومبيػػػة سياسػػػة متشػػػددة اإلقتصػػاد اػبفػػػي كعمليػػػات غسػػػل ا
بشػػأف تبػػادؿ كتػػداكؿ العمػػبلت، حيػػث حظػػرت ىػػذه السياسػػة علػػى الكولػػومبيُت االحتفػػاظ حبسػػابات 
بالعملػػػة األجنبيػػػة داخػػػل أك خػػػارج كولومبيػػػا، األمػػػر الػػػذم أدل إىل تنػػػامي السػػػوؽ السػػػوداء للعمػػػبلت 

 .2األجنبية

كاتب الصرافة يزداد عندما يكوف ىناؾ فرؽ بُت السعر الرظبػي لصػرؼ العملػة كمعلـو أف نشاط م     
الوطنيػػػة كسػػػعر السػػػوؽ، كمػػػا تػػػػػػػزدىر فػػػػي الػػػدكؿ الػػػيت تكثػػػر فيهػػػا األمػػػواؿ غػػػَت الػػػػمشركعة، إذ يػػػػرغب 
أصػػػػياب ىػػػػذه األمػػػػواؿ يف إخفػػػػػاء مصػػػػدرىا غػػػػَت اؼبشػػػػركع كإدخاؽبػػػػػا يف الػػػػدكرة االقتصػػػػادية كػػػػػأمواؿ 

 .3مشركعة

كيف اعبزائر بالرغم من انتشػار نشػاطات ربويػل األمػواؿ يف إطػار السػوؽ اؼبوازيػة، إال أف السػلطات      
مل تتخذ أم إجراء أك خطوة فعلية من أجل ترخيص كتسريل مقدمي خدمات ربويل العملػة باسػتثناء 

 بعض التعليمات اليت مل تفعل لتأسيس مكاتب الصرؼ أك اعتمادىا.

                                                           
 .191-191، ص: اؼبرجع السابقد. خالد حامد مصطفى،  1
 .51-50اؼبرجع السابق، ص:  ،كليةالتعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاالتفاقيات الد ؿبمد علي سويلم، .د 2
 .56ؿبمود ؿبمد سعيفاف، اؼبرجع السابق، ص:  .د 3
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ر كبػػػػَت يف تسػػػػهيل عمليػػػػات غسػػػػل األمػػػػواؿا ألِنػػػػا تقػػػػـو دبػػػػزج النقػػػػود غػػػػَت كؼبكاتػػػػب الصػػػػرافة دك      
، ناىيػك 1اؼبشركعة بالنقود اؼبشػركعة علػى كبػو يصػعب مراقبتهػا لتيديػد اؼببػالل ذات اؼبصػدر اإلجرامػي
 . 2عن اتساـ أعماؽبا بالطابع الدكيل، كالذم يتيقق بنقل النقد غَت اؼبشركع من بلد إىل آخر

يف عمليػػػات غسػػػل  Maghariamضػػػية يف ىػػػذا اجملػػػاؿ، تػػػورط األخػػػوين السويسػػػريُت كلعػػػل أبػػػرز ق     
أمػػػواؿ لفائػػػدة كارتػػػل كولػػػوميب كعصػػػابة تركيػػػة ناشػػػطة يف ؾبػػػاؿ ذبػػػارة اؼبخػػػدرات، حيػػػث يقػػػـو عمػػػبلء 
كموظفوف حكوميوف بهرساؿ عوائد ىذه األنشػطة جػوان إىل زيػوريخ يف سويسػرا، كبالتيديػد إىل مصػرؼ 

حسػػػابات عديػػػدة ليػػػتم ربويلهػػػا إىل  Maghariam، الػػػذم يبتلػػػك فيػػػو األخػػػواف االعتمػػػاد السويسػػػرم
 .3عمبلت أخرل

الصػادرة عػن  1996ديسػمل  18اؼبؤرخػة يف  08-96كيف اعبزائر، بالرغم مػن إصػدار التعليمػة رقػم      
مػاد الصادر عن بنك اعبزائػر كاحملػدد لشػركط إنشػاء كاعت 07-95بنك اعبزائر طبقان ألحكاـ النظاـ رقم 

، إال أف ىناؾ الكثػَت مػن عمليػات الصػرؼ الػيت تػتم خػارج اإلطػار القػانوٍل اؼبسػموح 4مكاتب الصرؼ
بػػو، كبالتػػايل يتوجػػب كضػػع آليػػات ؼبراقبػػة األمػػواؿ غػػَت اؼبشػػركعة، دبػػا فيهػػا تلػػك الػػيت يبكػػن أف سبػػر مػػن 

عمػبلت األجنبيػة يف خبلؿ أماكن الصرؼ اؼبسموح هبا قانونان، بغيػة اغبػد مػن تنػامي السػوؽ السػوداء لل
 اعبزائر. 

 الخامس: التصرفات العينية الفرع

 تػػػػتم عمليات غسل األمواؿ فػي كػػػػثَت من األحياف بهجػػػراء تصرفات عيػػػػنية متعددة، بػػػػغية التػػػعتيم     

                                                           
يػىػػًتم أحيانان غسل األمواؿ من خبلؿ أنظمة مصرفية ًسرية كما ىو مىٍعموؿ بو يف دكؿ جنوب شرؽ آسيا كجنوهبا، فيوجد يف الصُت مثبلن  1

كىو نظاـ  "ىوندم",افة العمبلت، كما يوجد نظاـ مصريف سرم آخر يسمى ًنظىاـ مصريف يػىٍعمىل عن طريق شركات ذبارية كمكاتب ًصرى 
 مبػػػػنػػي على الثقة اؼبتبادلة كال يًتؾ أم آثار رظبية.

 .  42د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص:  انظر في ذلك:
 .23، ص: السيد عبد الوىاب عرفة، اؼبرجع السابق2 
 . 80: ىياـ اعبرد، اؼبرجع السابق، ص 3
 كالصادر عن بنك اعبزائر. بمراقبة الصرؼ,اؼبتعلق  1995ديسمل  23اؼبؤرخ يف  07-95النظاـ رقم  4
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سػػلع كالتمويػػو علػػى اؼبصػػدر غػػَت اؼبشػػركع لؤلمػػواؿ القػػذرة، كذلػػك بػػاؼبركر بػػثبلث مراحػػل: أكؽبػػا، شػػراء 
ذات قيمػػة مرتفعػػة كػػاجملوىرات كالعقػػارات. كيف اؼبرحلػػة الثانيػػة، يػػتم بيػػع ىػػذه السػػلع العينيػػة إىل أصػػوؿ 
نقدية سائلة، مقابل اغبصوؿ على شيكات مصرفية. كيف آخر مرحلة من ىذه العمليػة، تيٍسػتىٍخدىـ ىػذه 

نػػوؾ اؼبسػػيوبة منهػػا الشػػيكات يف فػػتح حسػػابات بنكبػػة لفائػػدة القػػائمُت بغسػػل ىػػذه األمػػواؿ لػػدل الب
ىػػذه الشػػيكات أك فركعهػػا، مث يقػػـو أصػػياب ىػػذه اغبسػػابات بتيػػويبلت مصػػرفية كثػػَتة، بغيػػة التعتػػيم 

 .1على اؼبصدر غَت اؼبشركع ؽبذه األمواؿ، حبيث يتعذر بعد ذلك التعرؼ على اؼبصدر اغبقيقي ؽبا

اؿ، إيداع حصيلة بيػع السػلع كمن بُت أعقد األساليب اليت يستخدمها غاسلو األمواؿ يف ىذا اجمل     
العينيػػة لػػدل البنػػوؾ، مث االقػػًتاض مػػن بنػػوؾ أخػػرل بغيػػة ضػػماف أمػػواؽبم اؼبودعػػة لػػدل البنػػك األكؿ، مث 
اسػػػػتخداـ ىػػػػذه القػػػػركض يف شػػػػراء أسػػػػهم كسػػػػندات، أك اؼبسػػػػانبة يف شػػػػركات كمشػػػػركعات اقتصػػػػادية 

األصػػػلي، فتصػػػعب بػػػذلك معرفػػػة  متعػػػددة يف اػبػػػارج، كسبويػػػل األربػػػاح الناذبػػػة عػػػن ذلػػػك إىل مػػػوطنهم
اؼبصدر اغبقيقي لؤلمواؿ غػَت اؼبشػركعة، كالػيت تسػتخدـ بعػد ذلػك يف مشػاريع قانونيػة، مػا يػؤدم لقطػع 

 .2الصلة بينها كبُت مصدرىا اإلجرامي

كمػػن دكف شػػك، فػػهف لسػػهولة تعقػػب كرصػػد األسػػاليب التقليديػػة اؼبسػػتخدمة يف ارتكػػاب جػػرائم      
تكيب ىػذه اعبػرائم إىل البيػث عػن بػدائل كأسػاليب أخػرل، خصوصػان يف ظػل غسل األمواؿ قد دفػع دبػر 

التقدـ اؽبائل يف ؾباؿ التكنولوجيا كاؼبعلوماتية ككسائل اإلتصاؿ، كشيوع استخداـ تلػك التكنولوجيػا يف 
القيػػاـ بػػهجراء ربػػويبلت كمعػػامبلت ماليػػة مرتفعػػة القيمػػة، كىػػو مػػا وبػػتم علينػػا دراسػػة األسػػاليب اغبديثػػة 

 تخدمة يف ارتكاب ىذا النوع من اعبرائم.اؼبس

  المطلب الثاني: األساليب الحديثة في عمليات غسل األمواؿ
استيوذت طرؽ غسل األمواؿ إلكًتكنيان على اىتماـ اػبلاء كاؼبسؤكلُت يف شىت بقاع العػامل، كمػن      

تيػػػدة األمريكيػػػة سػػػنة دكلػػػة يف سػػػاف فرانسيسػػػكو بالواليػػػات اؼب 36شبػػػرة ىػػػذا االىتمػػػاـ اجتمػػػاع خػػػلاء 

                                                           
 .36، اؼبرجع السابق، ص: غسيل األمواؿ في مصر كالعالمضبدم عبد العظيم،  .د 1
 .55صفوت عبد السبلـ عوض، اؼبرجع السابق، ص:  .د 2
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، كأكضػػػػػػح اؼبشػػػػػػاركوف يف ىػػػػػػذا اؼبػػػػػػؤسبر أف مػػػػػػرتكيب اإلجػػػػػػراـ اؼبػػػػػػنظم بىػػػػػػاتيوا 1بهشػػػػػػراؼ اإلنًتبػػػػػػوؿ 1996
يسػػػػتخدموف طيريقػػػػان إلكًتكنيػػػػة جديػػػػدة يف تعػػػػاملهم مػػػػع األمػػػػواؿ ذات اؼبصػػػػدر غػػػػَت اؼبشػػػػركع، مػػػػا ظبىىػػػػحى 

اًملها مػن شػخص آلخػر كمػن مكػاف آلخػر،  دكف اغباجػة إىل اػبػدمات الػيت بهمكانية انتقاؿ أرصدة ًبكى
تقػػدمها الػػػمىصىاًرؼ، مػػا وبقػػق السػػرية كالسػػرعة يف إجػػراء عمليػػات غسػػل األمػػواؿ

، خصوصػػان مػػع عػػدـ 2
، مػن 3قدرة السلطات األمنية تعقب اؼبعامبلت اؼبالية، كعدـ القدرة على تطبيق مبدأ "أعرؼ عميلػك"

مليػػػات غسػػػل األمػػػواؿ دكف اغباجػػػة جهػػػة أخػػػرل يسػػػمح اسػػػتخداـ ىػػػذه الطػػػرؽ اإللكًتكنيػػػة تنفيػػػذ ع
 لوسيط ثالث، كبالتايل انعداـ الػميستندات الورقية كاألثر اؼبادم.

كانطبلقػػان مػػن ىػػذه اػبطػػورة، سػػنقـو بتوضػػيح أىػػم الطػػرؽ اؼبسػػتخدمة إلكًتكنيػػان يف عمليػػات غسػػل      
 األمواؿ، كذلك ًكفق اآليت: 

 الفرع األكؿ: استخداـ نوادم انترنت القمار

ي نوادو مت إنشاؤىا يف مواقع قابلة للتصفح، مت تصميمها على طراز كازينوىػات القمػار العاؼبيػة، كى     
توفر صبيع أنواع األلعاب الػيت تقػدمها نػوادم القمػار العاديػة، كيػدير ىػذه الكازينوىػات أفػراد مىٍعػديكديكفى 

الواليات اؼبتيدة األمريكية  كمن مكاتبهم اػباصة، كيف مقابل ذلك يدفعوف لليكومػػة مبالل قيدِّرىت يف
 .4ألف دكالر 100ألف ك 75ما بُت 

كتترلى خطورة ىذه النوادم يف انعداـ الرقابة على التعامبلت النقدية الكبَتة اليت تتم فيها، كالػيت      
قػػػد تسػػػػتغل يف ارتكػػػػاب عمليػػػات غسػػػػل أمػػػػواؿ ذات مصػػػدر غػػػػَت مشػػػػركع، ربػػػت غطػػػػاء اؼبشػػػػاركة يف 

                                                           
 .40اؼبرجع السابق، ص:  غسيل األمواؿ في مصر كالعالم,ا د. ضبدم عبد العظيم، 45، ص: د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق 1
 .46مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص: د.  2
، فهننا نرجئ الباب الثانيمن  الفصل األكؿمن  المبحث األكؿمن  المطلب األكؿلىػمَّا كاف ىذا اؼببدأ موضوع دراسة مفصلة يف  3

 إىل حينو.التفصيل فيو 
  :كقد أشار إلى. 195خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  .د 4

Rose AGUILAR, Cleaning up money laundering On Net-staff writer, CNET 
News.com: 

http/news.com/2100-1023-210369.html,41k. 



 الباب األول: اإلطار المفاهيمي لجريمة غسل األموال

 

 

199 

تقػدمها، فبػا هبهػل منهػا الوجهػة اؼبفضػلة للقيػاـ بعمليػات غسػل األمػواؿا نظػران  األلعاب كاػبدمات اليت
 لضعف الرقابة كاإلطار القانوٍل اؼبنظم ؽبذه النوادم. 

 الفرع الثاني: استخداـ البطاقات اإللكتركنية

ها يف الػمعامبلت كىػي شػبػػيهػػة بػػػبطاقات االئتماف، لكنها مػػػزكدة بػػشرائػح كمبيوتر، يتم اسػػتخدام     
اؼباليػػػة، كمػػػا يسػػػتخدمها القػػػائموف بعمليػػػات غسػػػل األمػػػواؿ يف نقػػػل أمػػػواؽبم غػػػَت اؼبشػػػركعة مػػػن دكلػػػة 
ألخػػػرل، كمػػػا يفػػػرؽ بينهػػػا كبػػػُت النقػػػود كوِنػػػا ال ربتػػػوم علػػػى أرقػػػاـ تسلسػػػلية، مػػػا يػػػؤدم إىل إمكانيػػػة 

اؿ إلكًتكنيان كبكػل سػهولة . كدبوجب ىذه البطاقات أمكن نقل األمو 1استخدامها بدكف ترؾ أثر مادم
 .2من بطاقة إىل أخرل، بل كإىل أم مكاف يف العامل دبنأل عن أجهزة الرقابة

جدير بالذكر، أنو ال توجد بنوؾ يف اعبزائر تصدر بطاقات إلكًتكنية من ىذا النوع على األقل يف      
، فػػهف 3لنقػػد كالقػػرضالوقػػت الػػراىن، لكػػن مػػع كجػػود فػػركع بنكيػػة أجنبيػػة مػػرخص ؽبػػا دبقتضػػى قػػانوف ا

ذلك ييًتيح إمكانية كجودىا مستقببلن، لذا نرل ضركرة اغبذر عند التعامل دبثل ىػػػػذه البطاقات ككضعها 
 يف إطار رقىايب لتتبع أصوؿ ىذه األمواؿ إف كجدت.

 الثالث: استخداـ أنظمة التحويل اإللكتركنية الفرع

تىٍخدىـ يف عمليػات غسػل األمػواؿ إلكًتكنيػان، لػذا سػنقـو تتعدد أنظمة التيويل اإللكًتكنيػة الػيت تيٍسػ     
 بعرض أبرز الطرؽ اؼبستخدمة يف ؾباؿ التيويل اإللكًتكٍل لؤلمواؿ:

                                                           
تىٍيوىذىت على دائرة التعامل ما بُت األفرادا نظران لسهولة رئيس مايكركسوفت بأف الكركت اإللكًتكنية اسٍ  "بيل غيتس"لقد أشىارى  1

 . انظر في ذلك:استخدامها كانتفاء أثىرًىا
http/www.alwatan.com/graphics/2000/oct.1.10/heads/ots.htm. 

 .59ؿبمود ؿبمد سعيفاف، اؼبرجع السابق، ص:  .د 2
، 2010نوفمل  03مؤرخة يف  66، ج ر، ع 2010أكتوبر  27رخ يف اؼبؤ  04-10 اؼبعدؿ دبوجب القانوف رقم ،11-03األمر رقم  3

منو :"يبكن أف يػيرىخِّصى اجمللس )ؾبلس النقد كالقرض( بفتح فركع يف اعبزائر للبنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية  85كالذم تنص اؼبادة  ،05ص: 
 األجنبية، مع مراعاة مبدأ اؼبعاملة باؼبثل".
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 Fed Wireأكالن. نظػػاـ الفيػػدكاير 
يسػػتخدـ ىػػذا النظػػاـ يف الواليػػات اؼبتيػػدة األمريكيػػة كوسػػيلة  :1

للمصػػرؼ االحتيػػاطي الفػػدرايل. كيف ىػػذا إلكًتكنيػػة لغسػػل األمػػواؿ ذات اؼبصػػدر اإلجرامػػي، كىػػو تػػابع 
النظػػاـ تقػػـو اؼبؤسسػػات اؼبصػػرفية باالتصػػاؿ ىاتفيػػان مػػع غاسػػل األمػػواؿ باسػػتخداـ شػػفرة ؿبػػددة متفقػػان 

دبضػاىاة العبػارة اؼبشػفرة مث إدخاؽبػا إىل اعبهػاز اإللكػًتكٍل ؼبعاعبتهػا كإرسػاؽبا  Fedعليها، مث يقػـو نظػاـ 
علػى أكراؽ  Fed Wireلتيويل الفعلي بعد ذلػك لؤلمػواؿ عػن طريػق نظػاـ إىل اعبهة الػميٍستىًلمة، كيتم ا

اؼبصػػرؼ اإلحتيػػاطي الفػػدرايل، بعػػػد ذلػػك يقػػـو اؼبصػػػرؼ الػػػميٍستىًلم حسػػم اؼببلػػػل مػػن حسػػاب الػػػػميٍرًسل 
 .  2كقيده يف حساب اؼبرسل إليو

 عن إرساؿ أما بالنسبة للمصارؼ ذات الرأظباؿ الصغَت فتخصص موظف أك أكثر يكوف مسؤكالن      
 . 3الرئيسي بنفس الطريقة اؼبتبعة يف اؼبصارؼ الكلل Fedاللقيات كتسلمها عل نظاـ 

ككاضح من ىذا النظاـ السرية اؼبطلقة اليت تتمتع هبا عملية ربويل األمواؿ من حساب آلخػر كمػن      
 ل اؼبايل، فبا هبعل منبلد آلخر، بطريقة مشفرة دكف الكشف عن اؽبوية اغبقيقية للقائم بعملية التيوي

 ىذا النظاـ كجهة مفضلة للقائمُت بعمليات غسل األمواؿ.

Chipsشػػيبس ثانيػػان. نظػػاـ 
كىػو نظػػاـ تػػابع للقطػػاع اػبػاص يف الواليػػات اؼبتيػػدة األمريكيػػة خػػاص  :4

 128باؼبػػػدفوعات بػػػُت اؼبصػػػارؼ التابعػػػة لغرفػػػة اؼبقاصػػػة، تقػػػـو بتسػػػيَته دار نيويػػػورؾ للمقاصػػػة، كيضػػػم 
ثلوف البنػوؾ الكػلل يف العػامل يػتم فيػو ربويػل األمػواؿ بػُت البنػوؾ عػن طريػق اؼبقاصػة مػن رصػيد عضو يب

 .1اؼبدين إىل رصيد الدائن

                                                           
 Federal Reserve Wire Networkاختصار لػ:  1
ا د. خالد 80-79، ص: 2007، دار النهضة العربية، القاىرة، 01ط  البنوؾ كعمليات غسيل األمواؿ,د. خالد رميح تركي اؼبطَتم،  2

 .52ؿبمود ؿبمد سعيفاف، اؼبرجع السابق، ص:  .ا د197حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص: 
 .198د. خالد حامد مصطفى، نفس اؼبرجع، ص:  3
 Clearing House Interbank Payments Systemلػ:  اختصار 4
 .197د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  1
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يستخدـ ىذا النظاـ يف معاعبة الرسائل الواردة من األعضاء كتسػوية حسػابا م، كمػا يعتػل بػديبلن      
. حيػػث Chips 1يػػو أعضػػاء يف نظػػاـ ، خاصػػة عنػػدما يكػػوف اؼبرسػػل كاؼبرسػػل إلFed Wireعػػن نظػػاـ 

دبعاعبػػة كضػػعية األعضػػاء الدائنػػة كاؼبدينػػة كاالحتفػػاظ هبػػا، ككػػذا القيػػاـ دببادلػػة الرسػػائل  يقػػـو ىػػذا النظػػاـ
من اؼبرسل إىل اؼبرسل إليو، كيف ِناية كل يـو يقـو شركاء ىذا النظاـ بتيويل األصػوؿ برقيػان مػن خػبلؿ 

بهرسػاؿ  Chipsك  Fedيويورؾ، مث يقـو بعد ذلك كل من يف ن Chipsإىل حساب  Fed Wireنظاـ 
Fed Wireتلك األمواؿ إىل اؼبصارؼ الدائنة عن طريق 

2. 

،   Chipsك Fed Wireكمػن أبػرز ظبػات االخػتبلؼ بػُت نظػامي       التسػوية الػيت تػتم يف ِنايػة اليػـو
ا أخفق أحد اؼبصارؼ كأصبح غَت كاليت تضع األطراؼ اؼبشاركة يف النظاـ األخَت موضع ـباطػػػػػػػرة إذا م

 .3قادر على تغطية موقفو

Swiftثالثػػان. نظػػاـ سػػويفت 
، كىػػو الوصػػيف األكريب 5يف بلريكػػا 1973تأسػػس ىػػذا النظػػاـ سػػنة  : 4

دكلػػة  200مؤسسػػة ماليػػة يف العػػامل منتشػػرة يف أكثػػر مػػن  7500، تشػػًتؾ فيػػو أكثػػر مػػن Chipsلنظػػاـ 
ائل اتصػػػاؿ سػػػريعة كآمنػػػة عػػػن طريػػػق نقػػػل الرسػػػائل اػباصػػػة تتعػػػاكف فيمػػػا بينهػػػا كتقػػػدـ ألعضػػػائها كسػػػ

أك  Fed Wireبػالتيويبلت النقديػة أك دبػدفوعات العمػبلت األجنبيػة بواسػطة بنػك مراسػل عػن طريػق 
Chips 6إىل بنك آخر يتلقى الرسالة . 
د يعتػػل مػػن أىػػم أنظمػػة نقػػل رسػػائل التيػػويبلت اػبارجيػػة لؤلمػػواؿ، فقػػ Swiftكنظػػران لكػػوف نظػػاـ      

هبػدؼ تضػمُت رسػائل التيويػل  Swiftمؤسبرات مع ىيصػة  FATFعقدت ؾبموعة العمل اؼبايل الدكلية 
، األمػر Swiftلتفصيبلت كاملة خبصوص اسم كعنواف كػل مػن الطالػب أك العميػل اؼبسػتفيد مػن نظػاـ 

                                                           
 .53د. ؿبمود ؿبمد سعيفاف، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .197ا د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص: 296د. أضبد بن ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  2
 .  81، اؼبرجع السابق، ص: د. خالد رميح تركي اؼبطَتم 3
لتفاصيل أدؽ ك  ،Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunicationاختصار لػ:  4

 http://www.swift.comخبصوص ىذا النظاـ راجع اؼبوقع التايل: 
 .53ؿبمود ؿبمد سعيفاف، اؼبرجع السابق، ص:  .د 5
 .197 د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص: 6
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اؾ شبهة اإلرتبػػػاط الذم يساعد سلطػػػات مكافية جريػػمة غسل األمواؿ فػػي حالػػػػػة ما إذا كانػػػػت ىنػػػػ
 .1بأنشطة غسل أمواؿ، أك نقل أمواؿ مستمدة من نشاط إجرامي

كىػػي خطػػوة نراىػػا جيػػدة مػػن قبػػل ؾبموعػػة العمػػل اؼبػػايل الدكليػػة، مػػن شػػأِنا إحكػػاـ الرقابػػة علػػى      
عمليات ربويل األمواؿ عل ىذا النظاـ، كاليت يكوف الغرض من القياـ هبا ؿباكلة إضفاء صػفة الشػرعية 

 على األمواؿ ذات اؼبصدر غَت اؼبشركع. 

كتػدعيمان ؽبػػذه الرقابػػة، أصػدرت الواليػػات الػػػمتيدة األمريكيػة تعميمػػان يلػػـز كافػة اؼبؤسسػػات اؼباليػػة      
 Fedك  Chipsقػدر اإلمكػاف علػػػػػى نظامػػػػػي  Swiftالتابعػػػػػة للمرػػػػػلس الفدرالػػي ضركرة تعميم نظاـ 

Wire، إلكػػػًتكٍل آخػػػر. كمػػػا تلػػػى ذلػػػك قيػػػاـ العديػػػد مػػػن اغبكومػػػات كاؼبصػػػارؼ  كأم إجػػػراء مصػػػريف
2اؼبركزية للدكؿ األعضاء يف ؾبموعة العمل اؼبايل الدكلية حث مصارفها على تعميم نظاـ 

Swift . 

سػببو  ايف جرائم غسل األمواؿ من قبػل اؼبصػارؼ Swiftكيف منظورنا، فهف شيييوع استخداـ نظاـ      
، مػا يػدفع هبػذه البنػوؾ Fed Wireك Chips من البنوؾ ليست أعضاء يف ًنظىامىي الرئيسي كوف الكثَت

إىل اسػػتخداـ البنػػوؾ اؼبراسػػلة إلسبػػاـ عمليػػات التيويػػل، كالػػيت يصػػعب علػػى البنػػوؾ مػػن خبلؽبػػا كشػػف 
 الغرض اغبقيقي من عمليات التيويل.

 الرابع: استخداـ النقود اإللكتركنية الفرع

، كىػػي بطاقػػات إلكًتكنيػػة هبػػا رصػػيد نقػػدم، تسػػتخدـ كوسػػيلة 3الرقميػػة" كتسػػمى كػػذلك "النقػػود     
، كلىػًصن اعتلىػا الػبعض  1للدفع مثلها مثل النقود لدرجة جعلت البعض يعتلىػا البػديل اؼبسػتقبلي للنقػود

كػػػذلك، فمخاطرىػػػا تبػػػدك أكػػػل مػػػن الناحيػػػة األمنيػػػة كالقانونيػػػة، فهػػػي سػػػهلة التزكيػػػر مقارنػػػة بػػػالنقود 
                                                           

ا بديعة 66، اؼبرجع السابق، ص: جريمة غسل األمواؿ بين الوسائط اإللكتركنية كنصوص التشريعد. عبد الفتاح بيومي حرازم،  1
 .114لشهب، اؼبرجع السابق، ص: 

  .298: أضبد بن ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، صد.  2
 .199د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  3

1 Strategy Report International Narcotics control released by the bureau for 
International Narcotics and law Enforcement Affairs-March 2004: 

    http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2003/vol2/html/29910.htm. 

http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2003/vol2/html/29910.htm
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خصوصان مع الػيفاظ على سريػة البػيانات الػمتعلقة بػهوية الػمتعاملُت بػها، كالتػي تػيـر أم  ،1التقليدية
 شخص من اإلطبلع على البيانات اؼبالية اؼبتعلقة بالصفقة. 

كيف اعتقادنػػػػا، بغيػػػػة اغبيلولػػػػة دكف اسػػػػتخداـ النقػػػػود اإللكًتكنيػػػػة يف عمليػػػػات غسػػػػل األمػػػػواؿ،         
راءات الوقائيػػػػة مػػػػن خػػػػبلؿ زيػػػػادة الرقابػػػػة األمنيػػػػة علػػػػى التعػػػػامبلت النقديػػػػة يتوجػػػػب ازبػػػػاذ كافػػػػة اإلجػػػػ

اإللكًتكنيػػة، كحرػػم مديونيػػة اؼبؤسسػػات اؼبصػػرفية مػػن النقػػود اإللكًتكنيػػة، كمقارنتػػو دبػػا مت إصػػداره مػػن 
ن ىذه النقود، كاالحتفاظ عميع البيانات اؼبتعلقة بالصفقة كىوية أطرافها يف حالة التعامل هبذا النوع م

 النقود.

 الخامس: استخداـ الشيكات اإللكتركنية الفرع

ييطىبَّقي نظاـ استخداـ الشيكات اإللكًتكنية يف معظم دكؿ العامل     
من حرم  % 85، كيبثل حوايل 2

. ىػػػذه الشػػػيكات تػىتىضىػػػٌمن نفػػػس البيانػػػات الػػػيت تتضػػػمنها 3الشػػػيكات الصػػػادرة علػػػى اؼبسػػػتول العػػػاؼبي
ػػػػ رَّر باسػػػػتخداـ الكمبيػػػػوتر، كتنتقػػػػل بالليػػػػد اإللكػػػػًتكٍل مػػػػن اؼبصػػػػدر إىل الشػػػػيكات الورقيػػػػة، لكنهػػػػا ربي

 اؼبستفيد بعد توقيعو اإللكًتكٍل، كإشعار إيداع إلكًتكٍل يف حسابو البنكي.

 بػػمثابة بديل رقػػػمي للشيكات الورقية، فهػػي تبلءـ 1كنظران ألنبية ىػػػػذه الشيكات، اعتلىا البعض     

                                                           
(، ؾبلة األمن كالقانوف، أكاديبية شرطة ديب، النقود اإللكتركنية )ماىيتها, مخاطرىا كتنظيمها القانونيؿبمد إبراىيم ؿبمود الشافعي،  .د 1

 .2004، جانفي، 01، ع 12س 
ات الورقية كاإللكًتكنية، فهي تػيقىدِّـ خدما ا ألكثر األمريكية من الشركات الراًئدىة يف ؾباؿ ميعىاعبة الشيك Tele Checkٍعتىلى شركة تػي  2

 مليار دكالر.  163مليار معاملة قدرىا  3,2مؤسسة مالية، كما قامت بهجازة   272.000من
 .68د. نبيل صبلح ؿبمود العريب، اؼبرجع السابق، ص:   انظر:

، حبث مقدـ ؼبؤسبر األعماؿ اؼبصرفية اإللكًتكنية بُت الشريعة تهامفهـو األعماؿ المصرفية اإللكتركنية كأىم تطبيقاد. ؿبمود الشرقاكم،  3
، اجمللد األكؿ، 2003مايو  12-10كالقانوف، كلية الشريعة كالقانوف، جامعة اإلمارات العربية اؼبتيدة بالتعاكف مع غرفة ديب للصناعة، 

 .87، اؼبرجع السابق، ص: تركنية كنصوص التشريعجريمة غسل األمواؿ بين الوسائط اإللكا د. عبد الفتاح بيومي حرازم، 27ص: 
حبث مقدـ إىل مؤسبر األعماؿ اؼبصرفية اإللكًتكنية  الشيك اإللكتركني كالنقود الرقمية )دراسة مقارنة(,نبيل صبلح ؿبمود العريب،  .د 1

 .67: ، اجمللد األكؿ، ص2003بُت الشريعة كالقانوف، كلية الشريعة كالقانوف، جامعة اإلمارات، مام 
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ػػػػرى  % 11يبلكػػػػوف بطاقػػػػات ائتمػػػػاف، إذ يقػػػػدر أف األفػػػػراد الػػػػذين ال  مػػػػن صبيػػػػع اؼبشػػػػًتيات الػػػػيت تىػػػػًتم عىبػٍ
ػػدَّد بواسػػطة شػػيكات إلكًتكنيػػةا باعتبارىػػا أكثػػر كفػػاءة مػػن كجهػػة نظػػر اؼبؤسسػػات اؼباليػػة  االنًتنػػت تيسى

ACHكاؼبصػػارؼ مػػن جهػػة، كنظػػران ألف تكلفػػة معاعبػػة الشػػيك اإللكػػًتكٍل لػػدل مركػػز التسػػوية 
تػػًتاكح  1

 .2دكالر 1.5دكالر، ك  1سنتان، يف حُت تبلل تكلفة تسوية الشيك الورقي ما بُت  35ك 25 بُت

كال شػػػك أف للشػػػيكات اإللكًتكنيػػػة عبلقػػػة كثيقػػػة عريبػػػة غسػػػل األمػػػواؿا ألف الشػػػيك اإللكػػػًتكٍل      
يعتمػػد علػػى كجػػود حسػػاب لػػدل الزبػػوف، كالػػذم يقػػـو بنقػػل ىػػذا اغبسػػاب كتداكلػػو عػػل االنًتنػػت يف 

ات ذبارية، بيغية إخفاء اؼبصدر غَت اؼبشركع ؽبذا اغبسابا ألف البنك اؼبودع لديو كالعمبلء الذين صفق
يتعامػػػل معهػػػم لػػػن يىٍسػػػألوا عػػػن مصػػػدر اؼبػػػاؿ الػػػػمييوؿ إلػػػيهم بواسػػػطة الشػػػيك اإللكػػػًتكٍل الصىػػػاًدر مػػػن 

 العميل. 

 من شأنو إعػادة الثقػة أف الشيك اإللكًتكٍل 3كعلى العكس من ذلك، يرل جانب كبَت من الفقو     
اؼبفقودة يف الشيكات الورقية، كونو يقلل من ـباطر عمليات االحتياؿ ذباه البنػوؾ كاؼبسػتخدمُت، كمػا 
يػػوفر السػػهولة كالسػػرعة يف التعامػػل، كييػػػٍمًكن عػػن طريقػػو مكافيػػة جريبػػة غسػػل األمػػواؿ كذلػػك بهنشػػاء 

لومػػػات عػػػن األفػػػراد كاؼبؤسسػػػات الػػػػمىيظيور جهػػػاز مركػػػزم لػػػدل اؼبصػػػارؼ كاؼبؤسسػػػات اؼباليػػػة ميػػػزىٌكد دبع
التعامػػػل معهػػػا، كيف حالػػػة مػػػا إذا ثػىبىػػػتى عبهػػػاز مراقبػػػة غسػػػل األمػػػواؿ أف الشػػػيك اإللكػػػًتكٍل يسػػػتند إىل 

                                                           
1 ACH  :اختصار لػػػAutomated Clearing House شبكة دكلية لًتىبىاديؿ األمواؿ أك كل ما يتعلق هبا بُت األفراد ، كىي

بعد االرتفاع اؽبائل يف أعداد الشيكات  1970كمؤسسات األعماؿ كاؼبؤسسات اؼبالية كاإلدارات اغبكومية، تىػَّم تقديبو للمرة األكىل عاـ 
ل اؼبؤسسات اؼبالية كالشركات ككذا األفراد، ليقـو بعمليات التسوية بُت ىذه اؽبيصات. ازدىر ىذا النظاـ كأصبح عاؼبيان الصادرة من قب

، لدرجة أف ACHكأصبح بهمكاف صبيع اؼبؤسسات اليت تتعامل مع اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية أف تكوف موصولة إلكًتكنيان دبركز التسوية 
   ما يفوؽ اؼبليارات من عمليات التسوية سنويان.ىذا اؼبركز أصبح يػيعىالً 

 .15، مديرية العمليات الترارية، مصرؼ لبناف، ص: المدخل إلى أنظمة الدفع كالتسويةخالد عبد اػبالق،  انظر في ذلك:
(، دار كحمايتها مدنيان )النظاـ القانوني للتجارة اإللكتركنية  -الكتاب األكؿ-الحكومة اإللكتركنية عبد الفتاح بيومي حرازم،  .د 2

 .428، ص: 2004الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، 
مؤسبر األعماؿ اؼبصرفية اإللكًتكنية بُت الشريعة كالقانوف، كلية الشريعة ، حبث مقدـ إىل , الشيك الذكيد. موسى عيسى العامرم 3

 .87، ص: 2003كالقانوف، جامعة اإلمارات، مام 
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كجود رصيد مشبوه، ييرًسل جهاز اؼبراقبة إىل القارئ إشارة تفيد بوجود رصيد غَت قابػل للصػرؼ لًػدىكىاع 
 أمنية.  

ىػػذا الػػرأم بعيػػد عػػن الواقػػع العملػػي، ألف الزبػػوف صػػاحب الرصػػيد اؼبشػػبوه يقػػـو كيف منظورنػػا، فػػهف      
بػػهجراء العديػػد مػػن اؼبعػػامبلت التراريػػة باسػػتخداـ كسػػائط إلكًتكنيػػة يصػػبح مػػن اؼبتعػػذر معهػػا متابعػػة 
مصػػدر األمػػواؿ اؼبودعػػة حبسػػاب ىػػذا الزبػػوف، ناىيػػك عػػن كػػوف ىػػذه اؼبصػػارؼ كاؼبؤسسػػات اؼباليػػة ال 

مواؿ اؼبودعة لديها، بقدر ما يهمهػا اغبصػوؿ علػى كدائػع أكػل، لػذلك نػرل أف فكػرة يهمها مصدر األ
إنشاء جهاز مراقبة إلكًتكٍل مركزم عديبة اعبدكل مقارنة دبا وبققو البنك اإللكًتكٍل مػن سػهولة كيسػر 

  يف غسل األمواؿ، خصوصان مع ما وبيط بو من سرية تامة يف عمليات نقل األمواؿ عل األرصدة.

كؿبصػػلة مػػا تقػػدـ، أمكننػػا القػػوؿ بػػأف سياسػػة الترػػرَل كتشػػديد العقػػاب، خاصػػة الترػػرَل اؼبسػػتقل      
بنصوص خاصة، كاف ؽبا األثر الكبَت يف اغبد من ارتكػاب جػرائم غسػل األمػواؿ كالتخفيػف مػن حػدة 

ا مت اعتمػػاد اآلثػػار اؼبًتتبػػة عنهػػا، غػػَت أف القضػػاء علػػى ىػػذا النػػوع مػػن اإلجػػراـ اؼبعاصػػر ال يتيقػػق إال إذ
آليػػات مكافيػػة فعالػػة كحديثػػة قػػادرة علػػى مواكبػػة تطػػور آليػػات ارتكاهبػػا، كذلػػك مػػن خػػبلؿ اسػػتغبلؿ 
أساليب تكنولوجية حديثة قادرة على منػع ككشػف ىػذا النػوع مػن اعبػرائم مػن قبػل مؤسسػات كىيصػات 

 اؼبكافية اؼبعنية بذلك.



 

 
 
 
 

 ي:ــانــاب الثـالب

 والــل األمــة غســـحة جرميـمكاف

 يف القانون اجلزائــري مقارنًا
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 ي:ػػانػػاب الثػالب
 في القانوف الجزائػػرم مقارنان  واؿػػل األمػػة غسػػػحة جريمػمكاف

 
اىا من سائر أنواع اعبرائم األخرل بصعوبة الكشف عنها دى ا عى مَّ تتميز جريبة غسل األمواؿ عى       

، 1ل التمويو اليت تتم من خبلؽبايى حً ، كى م بوسً تَّ  الذم تػى يها، كمرد ذلك ىو الطابع الدكيلقًتفً كمبلحقة مي 
، فكاف ال بد كقبل التفكَت 2ما جعلها تصبح خطران يهدد االستقرار الدكيل كاحمللي على كافة األصعدة

 .3و كالكشف عنو إف متىَّ عً نٍ مى  لً بي يف ذبرَل الفعل من الناحية اؼبوضوعية، التفكَت يف سي 

ة كفعالة، نى رً شرع الوطٍت يف العديد من الدكؿ على ضركرة توافر أدكات قانونية مى اؼب دى كَّ كلقد أى      
اؼ إىل النصوص اعبزائية، باعتبار ىذه األخَتة غَت كافية لتأدية الغرض، كذلك بغية سبكُت ضى تي 

 السلطات اؼبختصة من اغبد من تأثَت ىذه الظاىرة.

م يف انتشار عمليات اىً سى ليات تي آو من تقنيات متطورة ك كدبا أف النظم اؼبصرفية اؼبتساىلة دبا سبلك     
على اؼبؤسسات اؼبصرفية كاؼبالية ازباذ اإلجراءات  ضى رً غسل األمواؿ، كحىت يتم إغبلؽ ىذه اؼبنافذ، في 

الكفيلة بتيقيق ذلك ؼبنع ككشف جرائم غسل األمواؿ، كىو ما سنتطرؽ إليو يف ىذا الباب من 
خبلؽبا لآلليات اؼبتعلقة دبنع جرائم غسل األمواؿ )الفصل األكؿ(، مث خبلؿ ثبلثة فصوؿ، نتطرؽ من 

لآلليات اؼبتعلقة بكشف جرائم غسل األمواؿ )الفصل الثاٍل(، مع التعرض ؼبعوقات مكافية ىذه 
 اعبريبة )الفصل الثالث(.

 
                                                           

 .353رجع السابق، ص: د. خالد ضبد ؿبمد اغبمادم، اؼب 1
، ؾبلة  قانوف مكافحة غسل األمواؿ في مصر كالتوازف بين مكافحة الجريمة اإلقتصادية كحماية المستثمرينؿبمد عبد اللطيف فرج،  2

 .132، ص: 2002كلية التدريب كالتنمية، القاىرة، العدد السابع، يوليو 
 .47، ص: 2007، دار النهضة العربية، القاىرة، اؿأساليب مكافحة جريمة غسل األمو د. أيبن عبد اغبفيظ،  3
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 الفصل األول:

 اآلليات المتعلقة بمنع جرائم غسل األموال
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 لفصل األكؿ:ا

 المتعلقة بمنع جرائم غسل األمواؿ اآلليات

 

غية ت بي دَّ عً عظم الوثائق الدكلية األساسية على بلورة عدد من االلتزامات الوقائية اليت أي ت مي قى افػى وى تػى      
دكؿ عديدة دبررد  فً تى كٍ تعزيز النظاـ اؼبصريف يف ؾباؿ منع قياـ جرائم غسل األمواؿ، كلذلك مل تى 

ائية حفاظان على التزاما ا الدكلية اذباه الصكوؾ الدكلية قى تو الزباذ تدابَت كً دَّ عى ذبرَل غسل األمواؿ، بل تػى 
 غية منع استغبلؿ نظامها اؼبصريف يف ارتكاب جرائم غسل أمواؿ من جهة أخرل.من جهة، كبي 

ت معظم التشريعات عديد اؼببادئ كااللتزامات على اؼبصارؼ كاؼبؤسسات سى كذبسيدان لذلك، أرٍ      
 ب اإلستخداـ اإلجرامي ؽبذه اؽبيصات يف أنشطة غسل أمواؿ.ن  رى تى يان منها لً عٍ سى  اؼبالية

تو ـبتلف الشرائع كالنظم الوطنية على اؼبصارؼ بى جى كربقيقان لذلك، سنتناكؿ يف ىذا الفصل ما أكٍ      
ذر كاؼبؤسسات اؼبالية من مبادئ كالتزامات، خاصة ما يتعلق بضركرة اإللتزاـ بتوخي اغبيطة كاغب

)اؼببيث األكؿ(، فضبلن عن فرض إجراءات رقابية على اؼبؤسسات اؼبالية كحركة األمواؿ )اؼببيث 
 الثاٍل(.
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 المبحث األكؿ:
 اإللتزاـ بتوخي الحيطة كالحذر

 
اف عبنة بازؿ اؼبتعلق دبنع استخداـ األنظمة اؼبصرفية ألغراض غسل األمواؿ أنبية دكر يى عن بػى  دى رى كى      

قظة يف مواجهة صريف يف النهوض دبنع عمليات غسل األمواؿ عن طريق اإللتزاـ بتوخي اليى القطاع اؼب
ل العديد من الوثائق الدكلية كالتشريعات بى ىذا اإلىتماـ من قً  عى ابى تى ، كقد تػى 1كالعمليات اؼبالية زبائنال

 اؼبصرفية. ىذا اإللتزاـ ليشمل باقي اؼبؤسسات اؼبالية اؼبصرفية كغَت دَّ تى امٍ الوطنية، فى 

كيتضمن مبدأ توخي اغبيطة كاغبذر التزاـ صبيع اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية ازباذ اإلجراءات      
ق من ىوية ق  يى ، كتتمثل أىم ىذا اإللتزامات يف ضركرة التَّ 2البلزمة كالوقائية اليت يتعُت عليها الوفاء هبا

تطوير اؼبمارسات مع ضركرة طلب الثاٍل(، اإللتزاـ حبفظ اؼبستندات )اؼبك )اؼبطلب األكؿ(،  زبائنال
 .كاللام  الداخلية اؼبصرفية )اؼبطلب الثالث(

 

 

 

 

 

                                                           
 .358مصطفى طاىر، اؼبرجع السابق، ص:   1
 .358مصطفى طاىر، نفس اؼبرجع، ص:   2
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  زبائنالمطلب األكؿ: اإللتزاـ بالتحقق من ىوية ال
التيقق من  ،كبالغَت زبائنهامن اؼببادئ اليت ربكم نشاط اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية يف عبلقتها ب     
،  1يةنبًٍ الرظبية كعدـ االحتفاظ بأية حسابات لشخصيات ؾبهولة أك بأظباء كى  باؼبستندات زبائنهاىوية 

كما هبب عليها ازباذ اإلجراءات اؼبناسبة لليصوؿ على معلومات كافية عن الشخصية اغبقيقية 
يف إطار ما يعرؼ دببدأ "أعرؼ  الذم يطلب فتح حساب لو أك تنفيذ عملية مالية غبسابو زبوفلل

 . 2عميلك"

، 3إف تطبيق مبدأ "أعرؼ عميلك" يعتل دبثابة التزاـ يقع على عاتق اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية      
عة البنوؾ كسبلمة األنظمة ساعدة يف ضباية ظبي مي ػل من حيث اللٍ تنفيذ ىذا اإللتزاـ يعتل ذك أنبية كي ك 

كات اؼبصرفية كاؼبالية يف ألف ىذا اؼببدأ يسمح بهجهاض احملاكالت الرامية إىل استخداـ األد ااؼبصرفية
 القياـ عرائم غسل األمواؿ. 

دكف التيقق من ىوية  وؿي عان وبىي انً عتل مى مل يعد يي  زبائنو كفً ؤي مبدأ عدـ تدخل اؼبصرؼ يف شي  كما أف      
كأكضاعو القانونية، لدرجة أف اؼبصرؼ قد ييسمح لو باإلطبلع على أكراؽ كمستندات كاف من  زبوفال

 .4ره اعتبارات ضباية اؼبصلية العامةرِّ بػى ؿ عليها، ككل ذلك تػي عب اغبصو الصَّ 

                                                           
 .FATFمن توصيات ؾبموعة العمل اؼبايل الدكلية  12التوصية  1
ة يى افى كى ساسية يف قوانُت مي د اؼببادئ األا كيعتل أحى Know Your Customer(، اختصار لػ: KYC" )"أعرؼ عميلكمبدأ  2

قق من الشخصية اغبقيقية يى بذؿ كل اعبهود للتَّ  -اف عدـ استخدامها يف عمليات غسل األمواؿمى ضى لً -غسل األمواؿ، يفرض على البنوؾ 
كي اغبسابات األصلية الً ة خاصة للتعرؼ على مى ايى نى ا اؼبصرفية اؼبختلفة، كيتعُت توجيو عً اً ى مى دى لؤلشخاص الذين يتقدموف لليصوؿ على خى 

 د.دي ػػة للتيقق من ىوية الزبائن اعبي الى عَّ ازباذ إجراءات فػى 
ا د. عبد الرضبن السيد قرماف، 145ا د. ؿبمود ؿبمد سعيفاف، اؼبرجع السابق، ص: 353بيًت ليللي، اؼبرجع السابق، ص:  نظر في ذلك:ا

 .106اؼبرجع السابق، ص: 
ا د. سامي ؿبمد الشوا، اؼبرجع 79اؼبرجع السابق، ص:  ل األمواؿ في التشريع المصرم,مكافحة جرائم غسد. شريف سيد كامل، 3 

 .418ا د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص: 259ا د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 213السابق، ص: 
 .113عبد الرضبن السيد قرماف، اؼبرجع السابق، ص:  4
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ت إمكانية تدخل اؼبصارؼ ازى جى فهنو بالرغم من أف ضركرة ضباية اؼبصلية العامة أى  ،كيف اعتقادنا     
، إال أنو ينبغي أف يكوف ىذا التدخل بالقدر الكايف لترنب استخداـ اؼبصارؼ يف زبائنهاكف ؤي يف شي 

 ألمواؿ فقط، حفاظان على الثقة اؼبصرفية اؼبتبادلة بُت الطرفُت.عمليات غسل ا

يفرض ضركرة قياـ البنوؾ بهيقاؼ العمل باغبسابات الزبائن اؼبصارؼ بالتيقق من ىوية اـ زى تً إف الٍ      
أصياهبا، خاصة يف ظل عدـ كجود تعارض  كؼه ري عٍ ية شخصية مى نً لى السرية الرقمية كربويلها غبسابات عى 

 .شخصيتهمكما بُت إخفاء  لزبائنااحملافظة على أسرار ما بُت 

ت عليها ـبتلف الوثائق صَّ من اؼببادئ األساسية اليت نى  زبائنيعد مبدأ التيقق من ىوية الىذا ك      
الدكلية اؼبعنية دبكافية جرائم غسل األمواؿ، على غرار التوصيات األربعوف الصادرة عن عبنة العمل 

ربتفظ حبسابات  الَّ أى على اؼبؤسسات اؼبالية منها،  13ت التوصية ثَّ حى كاليت  ،FATFاؼبايل الدكلية 
ؾبهولة االسم أك حبسابات يستخدـ فيها أظباء من الواضح بأِنا كنبية، كما هبب على ىذه 

 . 1على أساس كثيقة رظبية أك أم كثيقة موثوؽ فيها لتيديد اؽبوية زبائناؼبؤسسات ربديد ىوية ال

لتشريعات الوطنية دببدأ التيقق يف االتفاقيات كالوثائق الدكلية، اىتمت ـبتلف ا دى رى ا كى ػمى سان لً يكرً تى كى      
ت أغلب التشريعات على اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية ضركرة اإللتزاـ هبذا ضى رى فى ، فػى زبائنمن ىوية ال

كة األمواؿ غَت الوقوؼ على حر  ؽبا اؼببدأ عند إجراء الصفقات كالتعامبلت اؼبالية حىت يتسٌت
يف القانوف اعبزائرم )الفرع األكؿ(، مث يف القانوف  ذلك سنتطرؽ لدراسة ىذا اؼببدأػػػكل ،2اؼبشركعة

 الفرنسي )الفرع الثاٍل(، فالقانوف اؼبصرم )الفرع الثالث(.

 في القانوف الجزائرم الزبائن: مبدأ التحقق من ىوية األكؿالفرع 

 كا من موضوع كطبػػػػيعة النشاط، كىويػػةػػػػدي أكَّ تى ، أف يػى 1على الػخاضعُت 01-05القانوف رقم  بى جى كٍ أى      

                                                           
 .FATFجملموعة العمل اؼبايل الدكلية  فو التوصيات األربعمن  12 إىل التوصية 05من التوصية  1
 .259عزت ؿبمد السيد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:   2
اؼبؤسسات اؼبالية كاؼبؤسسات : 02-12من األمر  02اؼبعدلة دبقتضى اؼبادة  01-05من القانوف  04باػباضعُت حسب اؼبادة  يػيٍقصىد 1

 .اإلخطار بالشبهةكاؼبهن غَت اؼبلزمة بالقياـ ب
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كعناكينهم، كل فيما ىبصو، قبل فتح أم حساب أك دفًت، أك حفظ مستندات، أك قيم، أك  1زبائنهم
  .2إيصاالت، أك تأجَت صندكؽ، أك القياـ بأم عملية أك ربط أم عبلقة أعماؿ أخرل

ع اعبزائػرم بُت الشخص الطبيعػي كاإلعتبارم، حيث يتم التأكد من ىوية الشخص ؽ اؼبشر رِّ فى كيػي      
ة لصورة اؼبعٍت باألمر، كيتم التأكد من نى مِّ ضى تى الطبيعي بتقدَل كثيقة رظبية أصلية سارية الصبلحية، كمي 

نو األساسي، ، فيما يتم التأكد من الشخص اؼبعنوم بتقدَل قانو 3ذلك تي بً ثٍ عنوانو بتقدَل كثيقة رظبية تػي 
 .4لو كجود فعلي أثناء إثبات شخصيتو أفَّ بً ثبت تسريلو كاعتماده، كى كأية كثيقة تي 

كعبلكة على ذلك، أكجب اؼبشرع على اؼبؤسسات اؼبالية ضركرة اإلحتفاظ بنسخة من كل كثيقة      
، كيتعُت 5كعند كل تغيَت بوف، كما هبب ربديث اؼبعلومات اؼبتعلقة بالزبوف سنويان ل الزَّ بى تقديبها من قً  متىَّ 

بلن عن الوثائق اؼبذكورة أعبله، ضٍ على الوكبلء كاؼبستخدمُت الذين يعملوف غبساب الغَت أف يقدموا فى 
ت شخصية كعنواف أصياب األمواؿ ثبً ولة ؽبم، باإلضافة إىل الوثائق اليت تي خى التفويض بالسلطات الػمي 

 . 6اغبقيقيُت

، البنوؾ كالػمؤسسات الػمالية الػخاضعة لبنك اعبزائر 05-05النظاـ رقم  ـى زى لٍ اؽ، أى يى كفػػػي نفس السِّ      
كاؼبصاحل اؼبالية لليد اعبزائر، لتفادم التعرض إىل ـباطر حقيقية مرتبطة بزبائنها، السهر على كجود 

                                                           
بالوقاية من تبييا األمواؿ كتمويل اإلرىاب اؼبتعلق  05-05النظاـ رقم:من  04اؼبادة حسب ما كرد يف  زبوف"يقصد دبصطلح " 1

 :2005أفريل  23، الصادرة بتاريخ 26ع  ،ج ر ج ج ،كمكافحتهما
 و )الصاحب الفعلي لليساب(،اب باظبسى أك الذم يتم فتح حً  ،اف صاحب حساب لدل البنكيى أك كى  صو خٍ كل شى  -
 زىا الوسطاء احملًتفوف،نرً من العمليات اليت يي  كفاؼبستفيد -
 الزبائن غَت االعتياديُت، -
 اب الغَت،سطاء الذين يعملوف غبسى الوكبلء كالوي  -
 زائر.كل شخص أك كىيىاف ميشًتؾ يف عملية مالية تنفذ من قبل كسيط بنك، أك مؤسسة مالية أك اؼبصاحل اؼبالية لليد اعب -

 .02-12 من األمر 04 ، اؼبعدلة دبقتضى اؼبادة01-05من القانوف رقم  01فقرة  07اؼبادة  2
 من نفس القانوف.  02فقرة   07اؼبادة  3
 من نفس القانوف. 03فقرة  07اؼبادة  4
 من نفس القانوف. 05فقرة  07اؼبادة  5
 من نفس القانوف. 06فقرة  07اؼبادة  6
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لعمليات معايَت داخلية ؼبعرفة الزبائن كمطابقتها باستمرار، باإلضافة إىل اؼبراقبة الصارمة للنشاطات كا
 .2، كالتيقق من ىوية الزبائن بشكل خاص عند إقامة عبلقة التعامل1بهةؿبل الش  

يف حالة عدـ  اعلى أنو 01-05كيف إطار ربديد ىوية اؼبستفيدين اغبقيقيُت، نص القانوف رقم      
عن تأكد اػباضعُت من تصرؼ الزبوف غبسابو اػباص، يتعُت عليهم االستعبلـ بكل الطرؽ القانونية 

  .3مر اغبقيقي بالعمليةىوية اؼبستفيد اغبقيقي أك اآل

كيف حالة ما إذا سبت عملية يف ظركؼ من التعقيد غَت عادية أك غَت ملرة، أك تبدك بأِنا ال      
د إىل ملر اقتصادم أك إىل ؿبل مشركع، أك يف اغباالت اليت يفوؽ مبلل العملية حدان يتم ربديده نً تى سٍ تى 

يم، يتعُت على اػباضعُت أف يولوىا عناية خاصة كاالستعبلـ عن مصدر األمواؿ عن طريق التنظ
 .4ككجهتها، ككذا ؿبل العملية كىوية اؼبتعاملُت اإلقتصاديُت

ة بالتعرؼ على ىوية مى لزى ر، أف اؼبؤسسات اؼبالية اػباضعة لبنك اعبزائر مي كً فبا ذي  ظي حى بلى كالػمي      
أف يتم التعرؼ على  FATFفيما تطالب توصيات -عدـ التأكد، اؼبستفيد اغبقيقي يف حالة الشك ك 

طلق، كأف يقق فبا إذا كاف الزبوف يتصرؼ نيابة عن شخص آخر بشكل مي تى كأف تػى  -اؼبستفيد اغبقيقي
تقـو بعد ذلك بازباذ خطوات معقولة لليصوؿ على بيانات كافية للتيقق من ىوية ذلك الشخص 

 اآلخر. 

تعريف للمستفيد اغبقيقي، غَت أف اؼبشرع  01-05مل يرد يف القانوف رقم ير بالذكر بأنو دً جى      
، فاعتل اؼبستفيد اغبقيقي 01-05اؼبعدؿ للقانوف رقم  02-12اعبزائرم تدارؾ األمر دبقتضى األمر رقم 

ىو الشخص أك األشخاص الطبيعيوف الذين يبلكوف أك يبارسوف سيطرة فعلية يف النهاية على الزبوف 
 خص الذم تػػػػتم العمليات نيابة عنو، كما يػػتضمن أيضان األشخاص الذين يػمارسػػػوف سيطرةك/أك الش

                                                           
 .05-05رقم  من النظاـ 02اؼبادة  1
 من نفس النظاـ. 04اؼبادة  2
 .02-12من األمر رقم  06كاؼبعدلة دبقتضى اؼبادة  ،01-05من القانوف رقم  09اؼبادة  3
 .02-12من األمر رقم  06، كاؼبعدلة دبقتضى اؼبادة من نفس القانوف 10اؼبادة  4



 البـــــاب الثـــانـــي: مكافحــــة جريمــــة غســــــل األمـــــــوال في القانون الجزائري مقارنًا

 

 

215 

 .1فعلية ِنائية على شخص معنوم

كفبا نعيب على اؼبشرع اعبزائرم يف ىذا التعريف ىو أنو ضيق من دائرة اؼبستفيدين اغبقيقيُت      
بوف، يف حُت قبد يف حاالت أخرل كجود حبيث اقتصر على من يبلك سيطرة فعلية مباشرة على الز 

عبلقة ضمنية غَت مباشرة بُت الزبوف كاؼبستفيد اغبقيقي، كأف يكوف مستفيد ثانوم مع الزبوف اؼبباشر، 
لذلك أمكننا القوؿ بأف اؼبستفيد اغبقيقي ىو الشخص الذم يتوىل الزبوف القياـ بالعمليات اؼبالية 

 .نيابة عنو سواء بشكل صريح أك بشكل ضمٍت

ب فيما اطً كالنظاـ اؼبتعلق بو ال ىبيى  01-05ؤخذ على اؼبشرع اعبزائرم ىو أف القانوف رقم ا يي فبَّ كى      
يتعلق بعملية التعرؼ على ىوية الزبائن سول اؼبؤسسات اؼبالية اػباضعة لبنك اعبزائر، فبا يعٍت أف غَت 

 ة بأحكاـ ىذا القانوف.بى اطى ركات التأمُت كمؤسسات الوساطة غَت ـبيى شى ذلك من اؼبؤسسات كى 

ن اؼبشرع اعبزائرم دبسألة كجود أم نص قانوٍل أك تنظيمي يفرض على اؼبؤسسات اؼبالية عٍ  يػي ملى كى      
ة ثى دَّ وؿ عليها دبوجب إجراءات العناية الواجبة ؿبيى صي اغبي  التأكد من أف الوثائق كالبيانات اليت متىَّ 

ة الزبائن كاؼبعامبلت اؼبالية صى ة، كعلى األخص بالنسبة إىل فً بلئمة، كذلك دبراجعة السربلت القائمكمي 
 رتفعة اؼبخاطر.مي 

ؤخذ علػى الػمشرع اعبزائرم كذلك، ىو أنو لػم يسمح للمؤسسات اؼبالية باللروء ألطراؼ كمػما يي      
رؼ على أخرل للقياـ ببعض إجراءات العناية الواجبة اذباه زبائنها، خصوصان التيقيقات اؼبتعلقة بالتع

ـ اؼبؤسسات اػباضعة لبنك اعبزائر القياـ بهجراءات التيقق من ىوية الزبائن زى لٍ ىوية زبائنها، كإمبا أى 
بنفسها. كعلى ىذا األساس فهف ىذه اؼبؤسسات تكوف مسؤكلة عن تطبيق كل قواعد العناية الواجبة 

 كاؼبتعلقة بالتيقق من ىوية زبائنها.

 في القانوف الفرنسي زبائنوية ال: مبدأ التحقق من ىالفرع الثاني

 نع غسلسانبة اؼبؤسسات اؼبالية يف مى دب اؼبتعلق 614-90من القانوف رقم  12/1ت اؼبادة بى جى أكٍ      

                                                           
 بالوقايػة مػن تبيػيا األمػواؿ كتمويػلاؼبتعلػق  كاؼبتضػمن القػانوف 01-05من القانوف  04اؼبعدلة للمادة  02-12من األمر رقم  02اؼبادة  1

   اإلرىاب كمكافحتهما
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ل معها أك طلب امي عى قبل إجراء أم تػى  على اؼبؤسسات اؼبالية 1ذبار يف اؼبخدراتالناذبة عن اال األمواؿ
 ستندات مكتوبة.كشخصيتو عن طريق تقدَل مي  فتح حساب، ضركرة التيقق من ىوية الزبوف

يص فى من القانوف السالف الذكر على كل مؤسسة مالية، أف تقـو بً  14ت اؼبادة بى جى كبدكرىا أكٍ      
، كتتم يف ظركؼ غَت 242خاص لكل عملية تزيد عن اؼببلل الوارد يف اؼبرسـو اؼبشار إليو يف اؼبادة 

ن الزبػػػوف عن حػقيػػقػػػة مصدر ىذا الػمبلل كالقصد من العمليػػػة عاديػػػػػة، كيكوف ذلك باالستعبلـ م
 .3كموضوعها كشخصية اؼبستفيد

قانوف مكافية غسل األمواؿ الفرنسي بُت الزبائن الذين يقوموف  زى يػَّ كيف نطاؽ ىذا االلتزاـ، مى      
، كالزبائن بالنيابة، -ارئُتم بالزبائن الطاىي الذين ظبىَّ -بفتح حسابات جديدة، كالزبائن غَت الدائمُت 

 د اؼبؤسساتك  أى تى  وبً جي السالفػػػػػة الذكر على كي  12يما يتعلق بالطائفة األكىل مػػن الزبائن نصت اؼبادة فً فى 

                                                           
1
 Loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la 
lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, JORF 

n°162 du 14 juillet 1990 page 8329. Modifié par Loi 98-546 du 02-07-1998. JORF 03 
juillet 1998. 

 على النيو التايل: القانوف، حيث جاء نصهامن نفس  14اؼبادة  2
"les organismes financiers doivent, avant d' ouvrir un compte, s'assurer de I' identité de 
leur contractant par la présentation de tout document écrit probant, ils assurent dans les 
même conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire des 
opérations dont la nature et le montant sont fixes par le décret prévu a l'article 24. 
Ils se renseignent sur I 'identité véritable des personnes ou bénéfice desquelles un compte 
est ouvert ou une opération réalisée lorsqu' il leur apparaît que les personnes qui 
demandent I 'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération pourraient ne pas agir 
pour leur compte". 

د. شريف سيد   ا427-426د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص :  ا260ؼبرجع السابق، ص: اد. عزت ؿبمد العمرم،  3
 .79، اؼبرجع السابق، ص: مكافحة جرائم غسل األمواؿ في التشريع المصرمكامل، 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E3953A02F692C8E18588513150F40487.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000000572192&dateTexte=19980703&categorieLien=id#JORFTEXT000000572192
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E3953A02F692C8E18588513150F40487.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000000572192&dateTexte=19980703&categorieLien=id#JORFTEXT000000572192


 البـــــاب الثـــانـــي: مكافحــــة جريمــــة غســــــل األمـــــــوال في القانون الجزائري مقارنًا

 

 

217 

 .1اط تقدَل كثائق رظبية زبتلف باختبلؼ طبيعة الزبوفًتى اؼبالية من صاحب اغبساب من خبلؿ اشٍ 

ر عبلقتهم باؼبؤسسة اؼبالية صً يى نٍ أم الزبائن غَت الدائمُت، كىم من تػى كفيما يتعلق بالطائفة الثانية،      
القانوف على اؼبؤسسات اؼبالية اتباع اإلجراءات نفسها اؼبتعلقة بالتأكد  بى جى يف إجراء كاحد، فقد أكٍ 

لل الوارد ز اؼبباكى رى تى من ىوية الزبوف عندما يقـو ىؤكالء بهجراء أم نوع من أنواع اؼبعامبلت اؼبالية اليت تػى 
 .2من ىذا القانوف 24يف اؼبرسـو اؼبشار إليو يف اؼبادة 

ى بػى أما بالنسبة للطائفة الثالثة كىم الزبائن بالنيابة، فهذا تػى       ب الً للمؤسسة اؼبالية أف الشخص طى  ُتَّ
بة الى طى تح اغبساب أك القائم بالعملية اؼبالية إمبا يتصرؼ نيابة عن شخص آخر، فهنو وبق ؽبا الػمي فى 

وؿ صي اغبي  ضً رى ػػغى لً بػػمعلػػػػومات عن ىويػػة الشخص أك األشخاص الذيػن يػػررم التػػعػػامل لػيساهبم، كى 
 .3على ىذه اؼبعلومات وبق للمؤسسة اؼبالية اؼبطالبة بكل الوثائق كاألدلة اليت تراىا ضركرية

ألِنا قائمة على أساس  اائنمن جانبنا، نستيسن التفرقة اليت أكردىا اؼبشرع الفرنسي بُت الزب     
الذين يقوموف بفتح حسابات جديدة،  مدل ارتباط الزبوف بالبنك أك اؼبؤسسة اؼبالية، فبالنسبة للزبائن

كجب التعرؼ على ىويا م، كالتأكد من صية بيانا م الشخصية، كنفس اغبكم بالنسبة للزبائن غَت 
مة تثَت اإلشتباه يف صلتها عرائم غسل الدائمُت إذا ما قاموا بهجراء عمليات ذات مبالل ضخ

 ااألمواؿ، أما بالنسبة للزبائن بالنيابة فوجب اؼبطالبة بالبيانات الشخصية ؼبن هبرم التعامل غبساهبم
ألف آثار التصرفات اؼبالية اليت هبريها الزبائن بالنيابة تنصرؼ غبساهبم، كيف حالة قياـ شبهة ارتكاب 

 هة تعود على من هبرم التصرؼ غبساهبم أيضان.جريبة غسل لؤلمواؿ، فهف الشب

 

                                                           
ادرة عن فر، أك شهادة صى ة بطاقة اؽبوية أك جواز السطى اسً وى طلب القانوف التيقق من شخصية الزبوف بً تى يػى  بالنسبة لألشخاص الطبيعيين 1

، فيتطلب القانوف التيقق من الشخصية اإلعتبارية من خبلؿ أما بالنسبة لألشخاص اإلعتباريين صىة القيادة.خٍ مصلية الضرائب، أك ري 
 ة من مصلية الضرائب.رى ادً تقدَل نسخة من شهادة التأسيس اػباصة بالشخص اإلعتبارم أك شهادة صى 

 . 614-90نوف رقم من القا 12/1اؼبادة  :نظرا
 القانوف.نفس ن م 12/1اؼبادة  2
 من نفس القانوف. 12/2اؼبادة  3
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  : مبدأ التحقق من ىوية العمالء في القانوف المصرم لثالفرع الثا

اؼبؤسسات  اؼبصرم قانوف مكافية غسل األمواؿ ـى زى لٍ أى زائرم، الفرنسي كاعب ُتار اؼبشرعرى كعلى غً      
كاؼبستفيدين اغبقيقيُت سواء كانوا من كأكضاعهم القانونية  الزبائناؼبالية ضركرة التيقق من ىوية 

ة يلى فً ا كى اىى رى كضع النظم اليت تػى مسؤكلية هبذه اؼبؤسسات  اطى أنى ك األشخاص الطبيعيُت أك االعتباريُت، 
رفية ا بوجوب أف يكوف ذلك من خبلؿ كسائل إثبات رظبية أك عي ىى دى يَّ ، إال أنو قػى بتيقيق ىذا اإللتزاـ

 .1مقبولة

 ااإلثبات الرظبية كحسب ما نص عليو قانوف اإلثبات يف اؼبواد اؼبدنية الترارية لً ائً سى وى فبالنسبة لً      
على يديو،  ف خبدمة عامة ما متىَّ لَّ كى ت فيها موظف عاـ أك شخص مي بً ثٍ تتمثل يف احملررات الرظبية اليت يػي 

 .2لطتو كاختصاصاتوسي  كدً دي بقان لؤلكضاع القانونية كيف حي م الشأف، كذلك طً كً من ذى  اهي قَّ لى أك ما تػى 

 كسائل إثبات رظبية كل من البطاقة الشخصية كجواز السفر، كرخصة لى تى عٍ اسان على ذلك، تػي يى قً كى      
ت لتأسيس الشركة الترارية إذا كاف الزبوف شخصان بً ثٍ د الػمي نى القيادة، كرخصة ضبل السبلح، كالسَّ 

رر ػيى اط الرظبية ىو أف يكوف مي نى ددان ألف مى مبوذجان ؿبي  ذى خً تَّ . كال يشًتط يف الورقة الرظبية أف تػى 3اعتباريان 
 .4كلفان بتيريرىا دبقتضى كظيفتوكلف خبدمة عامة مي الورقة موظفان عموميان أك مي 

ا بينهم، كال يمى رفية فهي األكراؽ اليت يقـو األفراد بتيريرىا فً أما بالنسبة لوسائل اإلثبات العي      
أف تكوف مقبولة إلثبات شخصية  ةى يطى رً ، شى 5عليهم ةه رَّ ع من ىي حي يف صيتها إال توقي طي رى تػى شٍ يي 

 إليها. ُتى مً نتى مي لٍ اؼبتعاملُت مع اؼبؤسسات اؼبالية كالبطاقات اليت تصدرىا النقابات اؼبهنية لً 

                                                           
 .2002لسنة  80من القانوف رقم  08اؼبادة  1
 .باإلثبات في المواد المدنية كالتجاريةكاؼبتعلق  1968لسنة  25من القانوف اؼبصرم رقم  10اؼبادة  2
ا د. شريف سيد كامل، 263ا د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 94د. إبراىيم حامد طنطاكم، اؼبرجع السابق، ص:  3

 .103-102، اؼبرجع السابق، ص: مكافحة جرائم غسل األمواؿ في التشريع المصرم
 .257، رقم: 1315، ص: 29، ؾبموعة أحكاـ النقض، س 1978مايو  24نقض مدٍل،  4
، دار النهضة العربية، القاىرة، 02، ط لتزاـ بوجو عاـنظرية اال، 01، ج لمدنيالوجيز في شرح القانوف اد. عبد الرزاؽ السنهورم،  5

 .625، ص: 1997



 البـــــاب الثـــانـــي: مكافحــــة جريمــــة غســــــل األمـــــــوال في القانون الجزائري مقارنًا

 

 

219 

د اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية هبذا اؼببدأ، عاقب اؼبشرع اؼبصرم على ي  قى صان منو على تػى رٍ حً كى      
كالػمستػػػػفيدين باغببس كالغرامػػػػػة اليت ال تقل عن  الزبائنبلؿ بااللتزاـ بػمبدأ التيقق من ىوية اإلخػػػػ

 .1طبسة آالؼ جنية، كال تتراكز عشرين ألف جنيو، أك بهحدل ىاتُت العقوبتُت

 الزبائنية  أف اؼبشرع اؼبصرم بالنظر ؽبذه العقوبة، اعتل جريبة االمتناع عن التيقق من ىو ُتِّ كالبػى      
 ق دبررد إتياف السلوؾ اؼبادم ؽبذه اعبريبة كاؼبتمثل يف االمتناع عن تنفيذ ىذا االلتزاـ، كمن مثىَّ يقَّ تى تػى 

 .2من اعبرائم الشكلية أك جرائم السلوؾ اجملرد د  عى فهي تػي 

بالتيقق  لتزاـ اؼبفركض على اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼباليةيبكننا القوؿ بأف اال ،كعلى كجو اإلصباؿ     
تة يف ـبتلف التشريعات كالنظم اؼبالية عتل دبثابة أحد األحكاـ األساسية كالثابً يي  زبائن،من ىوية ال

اعتمادان على اؼببادئ  ،ؼ اغبد من استخداـ النظاـ اؼبايل يف أنشطة غسل األمواؿهدً تى سٍ اليت تى ، اغبديثة
 ة كاإلقليمية ذات الصلة.ة يف الوثائق كاالتفاقيات الدكليدى مى تى عٍ مي ػكاألحكاـ ال

كإف كنا نعيب على اؼبشرعُت اعبزائرم كاؼبصرم عدـ التمييز بُت الزبائن الذين يقوموف بفتح      
حسابات جديدة، كالزبائن غَت الدائمُت كبالنيابة على غرار ما قاـ بو اؼبشرع الفرنسي، ألف القياـ 

، كعن حقيقة مصدر أموالو كاؽبدؼ من بذلك من شأنو أف يؤدم إىل سهولة اإلستعبلـ عن الزبوف
العملية اؼبالية اليت يقـو بهجراءىا. كما يؤدم إىل تنظيم العمل اؼبصريف الذم تقـو بو اؽبيصات 
كاؼبؤسسات اؼبالية اؼبعنية هبذا اإللتزاـ، كيساعد على القياـ بالتزامات أخرل مفركضة عليها، على غرار 

 تتضمن العمليات اؼبالية اليت تتم على مستواىا. االلتزاـ حبفظ كإمساؾ سربلت كمستندات

 المطلب الثاني: اإللتزاـ بحفظ كإمساؾ السجالت كالمستندات
 يو من عمليات مػػيلية ػررً ما تي  دى يٍ مساؾ سربلت كمستندات قػى هً ل التزاـ الػمؤسػػػسات الػمالية بً ثِّ ػمى يي      

                                                           
 .2002لسنة  80من القانوف رقم  15اؼبادة  1
تيرة إجرامية كأثر قق نيى ػب ركنها اؼبادم تى لَّ طى تى بأِنا تلك الطائفة من اعبرائم اليت ال يػى  المجرد جرائم السلوؾأك  الجرائم الشكليةؼ رَّ ػػػعى ػػػػػتي  2

 اف السلوؾ اإلجرامي سواء كاف سلوكان إهبابيان أك سلوكان سلبيان.يى للسلوؾ اإلجرامي، كإمبا يكفي لقيامها قانونان ربقق ركنها اؼبادم إتػٍ 
 .384: د. رمسيس هبناـ، اؼبرجع السابق، ص: انظر في ذلك
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ي ؽبذه اؼبؤسسات طً عٍ ، فهو يػي 1غسل األمواؿ كدكلية أحد أبرز السياسات الوقائية يف مكافية ظاىرة
َت سً يٍ زان لدل زبطيط إسًتاتيرية اؼبكافية، كربقيق الشفافية يف عمل ىذه اعبهات اؼبالية، كتػى ارً دكران بى 

 .2يب جرائم غسل األمواؿكً رتى بلحقة مي اكتشاؼ كمي 

درات كاؼبؤثرات العقلية لسنة ذبار غَت اؼبشركع يف اؼبخعتل اتفاقية األمم اؼبتيدة ؼبكافية االتي ك      
 غيةضركرة حفظ السربلت اؼبصرفية أك اؼبالية أك الترارية، كذلك بي  ىلإاقة يف اإلشارة بَّ ، السى 1988

 ذبار غَت اؼبشركع يفرائم االػمتيصل عليها من جػأثر األمواؿ ال اءً فى تً مختصة من اقٍ ػمكُت السلطات الػت
 . 3اؼبخدرات

على اؼبؤسسات اؼبالية ضركرة اإلحتفاظ  توصيات عبنة العمل اؼبايل الدكليةت بى جى ا، أكٍ ىى رً كٍ دى بً كى      
باؼبستندات كالسربلت الضركرية للعمليات اؼبالية احمللية كالدكلية ػبمس سنوات على األقل، حىت 

ن من تلبية طلبات اؼبعلومات خبصوص ىذه الوثائق عند طلبها من قبل السلطات اؼبختصة،  مكَّ تى تػى 
 ،كملفات اغبساب زبائنحتفاظ بالسربلت اؼبتعلقة هبوية الجبت نفس التوصية ضركرة االكما أك 

 .4ؼبدة طبس سنوات بعد غلق اغبساب زبوفكاؼبراسبلت اػباصة بال

على اؼبصارؼ كاؼبؤسسات  5عظم التشريعات اؼبقارنةت مي ضى رى رة ؽبذه السياسة الوقائية، فػى ايى سى مي كى      
بهمساؾ كحفظ سربلت ما تػػرريو من عمليات مالية، تػػػتضمن بػػيانات التعرؼ الػمالية ضركرة االلتزاـ 

 على ىوية زبائنها، كالعمليات اليت يقوموف هبا.

                                                           
مصطفى طاىر، اؼبرجع ا 104-103، اؼبرجع السابق، ص: لمصرممكافحة جرائم غسل األمواؿ في التشريع اد. شريف سيد كامل،  1

-125ا ؿبسن أضبد اػبضَتم، اؼبرجع السابق، ص: 140كما بعدىاا عبد الرضبن السيد قرماف، اؼبرجع السابق، ص:  366السابق، ص: 
ا د. ؿبمد 164ع السابق، ص: ا ؿبمد عبد اهلل أبو بكر سبلمة، اؼبرج105ا ؿبمد عبد اللطيف عبد العاؿ، اؼبرجع السابق، ص: 126

 .109ا السيد عبد الوىاب عرفة، اؼبرجع السابق، ص: 418علي العرياف، اؼبرجع السابق، ص: 
السياسة الجنائية في مواجهة ظاىرة غسل األمواؿ في القوانين الجنائية الوطنية كالقانوف الجنائي د. فيصل سعيد أضبد اؼبيل،  2

 .225، ص: 2007 اغبقوؽ، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة، ، رسالة لنيل الدكتوراه يفالدكلي
 .1988ذبار غَت اؼبشركع يف اؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية لسنة من اتفاقية األمم اؼبتيدة ؼبكافية اال 05اؼبادة  3
 .FATFمن توصيات عبنة العمل اؼبايل الدكلية  14التوصية  4
 تزاـ, منها:لالاد من التشريعات الوطنية على ىذا أكدت العدي 5
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ءان من دٍ وؼ على حقيقة ىذا اإللتزاـ، سنقـو بدراستو يف التشريعات اؼبقارنة ؿبل الدراسة، بى قي لوي لً كى      
اعبزائرم )الفرع األكؿ(، مث يف القانوف يف القانوف  لتزاـ حبفظ كإمساؾ السربلت كاؼبستنداتاال

 اؼبصرم )الفرع الثالث(. )الفرع الثاٍل(، كصوالن ألحكاـ ىذا اإللتزاـ يف القانوف الفرنسي

 في القانوف الجزائرم اإللتزاـ بحفظ كإمساؾ السجالت كالمستندات: كؿالفرع األ

على اؼبؤسسات اؼبالية كاؼبؤسسات كاؼبهن غَت  02-12ألـز اؼبشرع اعبزائرم دبقتضى األمر رقم      
اؼبالية اؼبلزمة باإلخطار بالشبهة اػباضعُت االحتفاظ بنوعُت من الوثائق كالسربلت: الطائفة األكىل، 
 زبص الوثائق اؼبتعلقة هبوية الزبائن كعناكينهم، حيث أكجب االحتفاظ هبا ؼبدة طبس سنوات على

 . 1ُت البنك كالزبوفاألقل من تاريخ انتهاء العبلقة ب

أما بالنسبة للطائفة الثانية، فتخص الوثائق كاؼبستندات اؼبرتبطة بالعمليات اليت هبريها الزبائن،      
 .2كذلك ؼبدة طبس سنوات على األقل بعد تنفيذ العملية

، كالذم أكجب علػػػى البػػنػػػوؾ 05-05راج ىػػػذا االلتزاـ فػي النػػػظاـ رقم: دٍ إً  ػمَّ ، تى ػكى لً ذى ػػػػػيدان لً أكً تى كى       
كاؼبؤسسات اؼبالية اػباضعة لبنك اعبزائر كاؼبصاحل اؼبالية لليد اعبزائر، االحتفاظ خبلؿ فًتة طبس 

 .3سنوات بعد غلق اغبسابات ك/أك كقف عبلقة التعامل بالوثائق كالعمليات اليت أجراىا الزبائن

 ىذا اؼبقاـ، ىو عدـ كجود إلزاـ بأف تكوف السربلت كافية ذ على اؼبشرع اعبزائرم يفؤخى ا يي فبَّ كى      
للسماح بهعػػادة تػػػػركيب العمليات الفردية، كذلك حتػػػػى يػػمكن عند الضركرة إقامة دليل اإلدعاء علػػػػى 

 النشاط اإلجرامي.

                                                                                                                                                                                     

(ا القانوف 05اؼبادة ) البحريني(ا القانوف 03/03اؼبادة ) الكويتي(ا القانوف 07اؼبادة ) الركسي(ا القانوف 09اؼبادة ) ياأللمانالقانوف 
 (.05/4اؼبادة ) السعودم(ا القانوف 16اؼبادة ) اإلماراتي(ا القانوف 07اؼبادة ) المغربي

، كاؼبتضمن قانوف الوقاية من 02-12من األمر رقم  08، اؼبعدلة دبقتضى اؼبادة 01-05من القانوف رقم  14الفقرة األكىل من اؼبادة  1
 تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافيتهما.

 من نفس القانوف. 14الفقرة الثانية من اؼبادة  2
 .05-05من النظاـ رقم  08اؼبادة  3
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ضى اؼبادة كعبلكة على ما فرضو اؼبشرع اعبزائرم يف ؾباؿ حفظ اؼبستندات كالسربلت، ألـز دبقت     
البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية اػباضعة لبنك اعبزائر كضع الوثائق كالسربلت  01-05من القانوف  14
 .1ظ هبا ربت تصرؼ السلطات اؼبختصةفى يتػى الػمي 

ل لنا إمكانية افًتاض أف اؼبطلوب توفَت تلك الوثائق كالسربلت يف دَّ بى تى كمن نص ىذا اإللتزاـ، يػى      
ق بً طى نٍ ل صبيع اؼبؤسسات اؼبالية، حيث ال يػى مى شٍ يترلى لنا أيضان أف ىذا االلتزاـ ال يى ناسب، كما مي  تو قٍ كى 

 على بعضها، كمؤسسات التأمُت كالوساطة اؼبالية.

  في القانوف الفرنسي لتزاـ بحفظ كإمساؾ السجالت كالمستنداتاال: ثانيالفرع ال

 على 392-96القانوف الفرنسي رقػػػػػم  وي ضى رى ة كالػػػػيذر الػػػػػذم فػى فػػػػػػي إطار االلػػػػػػتزاـ بتوخي الػػػػػػػػػييط     
ب ىذا القانوف على اؼبصارؼ كاؼبؤسسات جى األشخاص الطبيعيُت كاإلعتباريُت اؼبخاطبُت بأحكامو، أكٍ 

اؼبالية االحتفاظ بالسربلت كاؼبستندات اػباصة بالزبائن كالعمليات اؼبالية، كذلك ؼبدة طبس سنوات 
أ من تاريخ قفل حساب الزبوف أك انتهاء عبلقتو باؼبصرؼ، أك اعتباران من تاريخ إسباـ دى بٍ ألقل تػى على ا

   .2العملية حبسب األحواؿ

يقان ؽبذا اإللتزاـ، أكجب قانوف مكافية غسل األمواؿ على اؼبؤسسات اؼبالية االحتفاظ قً كربى      
، تتضمن كافة اؼبستندات كالوثائق اػباصة هبوية من الوثائق كالسربلت: الطائفة األكىل ُتً تى فى ائً طى بً 

الزبائن سواء احملليُت أك الدكليُت، دبا يف ذلػػك صور اؽبويات الشخصية ؽبم، كاؼبستندات اػباصة بػػػػهم، 
كهبب أف تتضمن ىذه الوثائق بوضوح بيانات أساسية كاسم الزبوف، كرقم ىويتو، كتاريخ صبلحيتها، 

                                                           
كالسلطات اؼبكلفة بتطبيق القانوف كالسلطات اؼبكلفة دبكافية تبييض األمواؿ كسبويل يراد بالسلطات اؼبختصة : السلطات اإلدارية  1

بالوقاية من اؼبتعلق  01-05من القانوف  04، كاؼبعدلة للمادة 02-12من األمر  02اإلرىاب دبا فيها سلطات الرقابة. انظر اؼبادة 
 .تبييا األمواؿ كتمويل اإلرىاب كمكافحتهما

ا د. 106، اؼبرجع السابق، ص: جريمة غسل األمواؿ ككسائل مكافحتها في القانوف المصرميف عبد العاؿ، د. ؿبمد عبد اللط 2
ا، د .فيصل سعيد أضبد اؼبيل، 158اؼبرجع السابق، ص:  غسيل األمواؿ )الظاىرة, األسباب, العالج(,ؿبسن أضبد اػبضَتم، 

، اؼبرجع السابق، ص: ين الجنائية الوطنية كالقانوف الجنائي الدكليالسياسة الجنائية في مواجهة ظاىرة غسل األمواؿ في القوان
 .368، اؼبرجع السابق، ص: المواجهة التشريعية لظاىرة غسل األمواؿ المتحصلة من جرائم المخدراتا د. مصطفى طاىر، 225
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الزبوف شخصان اعتباريان، كهبب على البنك االحتفاظ بصور ىذه الوثائق كعقود التأسيس إذا كاف 
  .1ل اغبسابفٍ كاؼبستندات ؼبدة طبس سنوات على األقل من تاريخ إسباـ اؼبعاملة، أك من تاريخ قػى 

ل يف السربلت اػباصة باؼبعامبلت اؼبالية، إذ مثَّ تى تى أما بالنسبة للطائفة الثانية من اؼبستندات، فػى      
ت، كالعقود اليت انتهت، كالصفقات اليت لى فً قٍ وجب على البنك االحتفاظ بصور اؼبستندات اليت أي يت
اعى تضمينها رى يػي ، كى 2ت، كذلك ؼبدة طبس سنوات من تاريخ اإلقفاؿ أك االنتهاء أك االستيقاؽقَّ يً تي اسٍ 

، اؼببالل كالعملة أك البيانات كاؼبعلومات األساسية عن اؼبعامبلت، كاليت تشكل كيد أدٌل اسم الزبوف
اؼبعامبلت اؼبرتبطة هبا، نوع العملية، كالغرض منها. كما يتم االحتفاظ باؼبستندات كاألكراؽ الداعمة 

 .3للقيود يف اغبسابات كاإلشعارات الدائنة كاؼبدينة، كصور عنها إذا لـز األمر

، وؾػكؼبفوضية البن TRACFINة ػػة غسيل األمواؿ الفرنسيػػمراقبة على ذلك، يػيق لسلطة بلكى عى كى      
إرساؿ ىذه السربلت إليها لغرض تكوين صورة كاملة عن التعامبلت اػباصة بالعميل يف  بى لي طٍ أف تى 

 .4بهجرائو عي لً طى ضٍ إطار ربقيق تى 

ق اؼبؤسسات اؼبالية بالتعاكف اتً بيانو، فرض اؼبشرع الفرنسي التزامان يقع على عى  قى بى إضافة إىل ما سى      
ت معينة، كذلك فيما يتعلق باؼبستندات كالسربلت السابق بياِنا، تتمثل يف اعبهات مع جها

لك اعبهات، كاليت ؽبا ، كإدارة الرقابة على تً 6145-90من القانوف رقم  05اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
 اغبق يف طلب اؼبستندات اؼبتعلقة هبوية الزبائن كالصفقات كاإلطبلع عليها.

                                                           
 .ؽ ع ؼمن  4-563 . كتقابلها اؼبادة614-90من القانوف رقم  01-15اؼبادة  1
 من نفس القانوف. 02-15اؼبادة  2
ا د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع 368اؼبرجع السابق، ص: ، ا د. مصطفى طاىر269د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص:  3

 .266السابق، ص: 
 .270د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص:  4
ات الرقابة األخرل، إذ تنص اؼبادة طى لي قتصاد كاؼبالية كسي ل يف كزير االتتمث 614-90من القانوف رقم  05ات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة هى اعبً  5

 يف فقر ا األكىل: 05
Art. 05. Un service place sous l'autorité du ministre charge de l'économie et des finances, 

reçoit la déclaration prévue à l'article 03. Ce service est composé d'agents publics de 
l'Etat spécialement habilités par le ministre.  
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قانوف مكافية غسل األمواؿ  حى نى ك البنوؾ كالػمؤسسات اؼبالية بػػػػػهذا اإللتزاـ، مى س  مى تى لً  يقان قً ػيٍ تى كى      
م بواجب حفظ السربلت قي اطية على تلك اؼبؤسسات، إذا لػم تػى بى فرض عقوبات انضً  1ؼبفوضية البنوؾ

 .2اؿكاؼبستندات اػباصة هبوية الزبائن كعمليا م اؼبالية، سواء كاف ذلك عن قصد أك بهنب

هبب على اؼبؤسسات اؼبالية أف تتيقق من قياـ الفركع التابعة ؽبا بتنفيذ ىذا  ،بيانو قى بى ة ؼبا سى مَّ تً تى كى      
 وؿي لتزاـ حىت كلو كاف مقر تلك الفركع يف اػبارج، إال إذا كاف التشريع الداخلي لتلك الدكلة وبىي اال
 . 3ذلك كفى دي 

دأ رقابة اؼبصرؼ أك بٍ اؿ مى عمى إً  يحي تً اردة يف التشريع الفرنسي تي فهف اإلجراءات الو  ،كيف اعتقادنا     
د دى صى ببلن بً قٍ تػى سٍ مي  وري ثي ا قد يػى مى ػب لً س  يى اؼبؤسسات اؼبالية على حركة األمواؿ كالعمليات اؼبصرفية، كالتَّ 

أجهزة العمليات اؼبشبوىة اليت قد هبريها بعض العمبلء، كإتاحة الفرصة إلمكانية التعاكف بشأِنا مع 
أ عنها رى دٍ يى كى  ،ؤكد مصداقية اؼبصرؼ أك اؼبؤسسة اؼباليةمكافية جرائم غسل األمواؿ، األمر الذم يي 

 اؼبسؤكلية يف مواجهة السلطات الرقابية اػباضعة ؽبا.

 في القانوف المصرم لتزاـ بحفظ كإمساؾ السجالت كالمستنداتاال: لثالفرع الثا

فرضها اؼبشرع اؼبصرم، كاؼبتعلقة بهمساؾ كحفظ السربلت  اد زبرج االلتزامات اليتكى ال تى      
فظ الدفاتر الترارية كاؼبستندات يف قانوف مكافية غسل األمواؿ عن إطار االلتزاـ العاـ بهمساؾ كحً 

كنظران ألىػميػػة الػػدكر الذم تقػػػـو بو ىذه  اراسبلت الػمنصوص عليها فػي قانوف الترارة، غَت أنػػػػوكالػمي 
 مشرعػي إطار قياـ البنوؾ بدكرىا يف مكافية غسل األمواؿ، فقد جعلها الػػػػػػمستندات فػكال السربلت

  .4ؿببلن لنص خاص يقرر ىذا االلتزاـ كيضع اعبزاء على ـبالفتو

                                                           
كغَتىا  ،ود أحكاـ القانوف اؼبتعلق دبكافية غسل األمواؿني وصان ما يتعلق بتنفيذ بػي صي اؽبيصة اؼبكلفة دبراقبة البنوؾ الفرنسية خي  فوضية البنوؾ:مُ  1

 لتزامات األخرل اليت تفرضها القوانُت اؼبنظمة ؽبا.من اال
 .614-90من القانوف رقم  17اؼبادة  2
 .1998جويلية  02الصادر يف  546-98من القانوف رقم:  15اؼبادة  3
ا د. عزت ؿبمد 141ا د. عبد الرضبن السيد قرماف، اؼبرجع السابق، ص: 218د. حساـ الدين ؿبمد أضبد، اؼبرجع السابق، ص:  4

 .268العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 
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، أربع التزامات 2002لسنة  80من القانوف رقم  09من اؼبادة  01، فرضت الفقرة يقان لذلكطبً تى كى      
يو من رً ما ذبي  دً يٍ قى لً  1ل يف ضركرة إمساؾ سربلت كمستنداتثَّ مى تى تػى  ،ت اؼباليةعلى صبيع اؼبؤسسا

حتفاظ هبذه عمليات مالية ؿبلية كدكلية تتضمن بيانات كافية للتعرؼ على ىذه العمليات، كاال
من ىذا  08كاؼبستفيدين اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  زبائنبلت بيانات الرً سً السربلت كاؼبستندات، كبً 

، كذلك ؼبدة ال تقل عن طبس سنوات ربتسب من تاريخ انتهاء التعامل مع اؼبؤسسة اؼبالية، 2انوفالق
على حسب األحواؿ، دكف إغفاؿ ربديث صبيع البيانات اؼبنصوص  زبوفأك من تاريخ قفل حساب ال

عليها يف ىذه السربلت كاؼبستندات بصفة دكرية، باإلضافة لوضع ىذه السربلت كاؼبستندات ربت 
 ناء الفيصػػػػسواء أث ،صرؼ السلطة القضائية كاعبهات اؼبختصة بتطبيق أحكاـ قانوف غسل األمواؿت

من اعبرائم اليت زبضع  مو ي أى ػأك يف مرحلة صبع االستدالالت كالتيقيق، ككذا احملاكمة، كف ،أك التيرم
 .  3لقانوف غسل األمواؿ

 مسػػمدة خػمالية االحتفاظ كلػمؤسسات الػلتلك ال يزى رً تي لً  ،مادةػمن نفس ال 02مث جاءت الفقرة      
رية سنوات بالصور اؼبيكركفيلمية للسربلت كاؼبستندات اليت يف حوز ا، حبيث يكوف لتلك الصور حي 

يف إعدادىا كحفظها كاسًتجاعها القواعد اليت يصدر هبا قرار من كحدة  يى كعً األصل يف اإلثبات إذا ري 
 مكافية غسل األمواؿ.

أف  ، من اإللتزامات اؼبفركضة على اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية من قبل اؼبشرع اؼبصرمُتِّ بػى كال     
 ة ىذه اإللتزامات يًتتب عنو طبس جرائم تتمثل يف:فى الى ـبيى 

                                                           
ـى من قبل أحد أعضاء ؾبلس الشعب اؼبصرم أثناء مناقشة اؼبادة  "سجالت"إىل لفظة  ستندات""مأيًضيفىت لفظة  1  09بًنىاءن على اقًتاح قيدِّ

من مشركع القانوف، باعتبار أف السربلت ال تكفي كىٍحدىىا للكشف عن كافة العمليات اؼبالية، كقد تػىرىتَّبى على ىذه اإلضافة أف أصبح 
فيناسبها لفظ  "المستندات"، أما "السجالت"يػينىاًسبىاف  "القيد"ك"اإلمساؾ" سربلت كاؼبستندات، كالصييح أف شىاًمبلن لل "لقيد"لفظ 

 ."الحفظ"
 .04، ص: 2002مايو  19، بتاريخ 77مضبطة ؾبلس الشعب اؼبصرم، اعبلسة  انظر في ذلك:

األمواؿ اؼبصرم، إىل بيانات التعرؼ على اؽبوية  كاؼبتضمن قانوف مكافية غسل 2002لسنة  80من القانوف رقم  08تشَت اؼبادة  2
كاألكضاع القانونية للعمبلء كاؼبستفيدين اغبقيقيُت من األشخاص الطبيعيُت كاألشخاص اإلعتبارية، كذلك من خبلؿ كسائل إثبات رظبية 

 أك عرفية مقبولة كتسريل بيانات ىذا التعرؼ.
 .165، اؼبرجع السابق، ص: األمواؿالكياف القانوني لغسل د. ؿبمد أبو بكر سبلمة،  3
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لتزاـ دبسك سربلت عن العمليات اؼبالية: كيقصد بذلك عدـ قياـ اؼبؤسسات جنية عدـ اال -1
 .1ت لقيد ما ذبريو من عمليات ماليةاؼبالية باالحتفاظ بالسربلت كاؼبستندا

جنية عدـ تضمُت اؼبؤسسات اؼبالية لسربلت كمستندات العمليات اؼبالية البيانات الكافية  -2
 للتعرؼ على العمليات.

 جنية عدـ احتفاظ اؼبؤسسات اؼبالية بالسربلت كاؼبستندات للمدة اؼبقررة قانونان. -3
كمستندات العمليات اؼبالية بصفة دكرية  جنية عدـ قياـ اؼبؤسسات اؼبالية بتيديث سربلت -4

 لتتماشى مع التطورات احمللية كالدكلية يف ؾباؿ مكافية غسل األمواؿ.
جنية عدـ قياـ اؼبؤسسات اؼبالية بوضع السربلت كاؼبستندات ربت تصرؼ السلطات  -5

 .2أك اعبهات اؼبختصة بتطبيق أحكاـ القانوف عند طلبها ،القضائية
رم على ىذه اعبرائم باغببس كالغرامة اليت ال تقل عن طبسة آالؼ كقد عاقب اؼبشرع اؼبص

 .3جنيو، أك بهحدل ىاتُت العقوبتُت (20.000)جنيو، كال تتراكز عشركف ألف  (5000)

كؿبصلة ما تقدـ حق لنا القوؿ بأف اؼبشرع اعبزائرم كفق على غرار اؼبشرعُت الفرنسي كاؼبصرم يف 
كسربلت العمليات اؼبالية اليت تقـو هبا اؼبؤسسات اؼبالية كغَت اؼبالية  تنظيم مسألة اإللتزاـ حبفظ كثائق

اؼبلزمة بالقياـ باإلخطار بالشبهة، كإف كنا نعيب على اؼبشرع اعبزائرم عدـ ْشولية ىذا اإللتزاـ عبميع 
ُت، اؼبؤسسات اؼبالية غَت اؼبعنية بهجراء اإلخطار بالشبهة على غرار مؤسسات الوساطة اؼبالية كالتأم

 كىو ما يًتؾ ثغرة باإلمكاف استغبلؽبا من قبل مرتكيب جرائم غسل األمواؿ.

 

                                                           
ومية لقيد الوارد كالصادر من اؼبواد مي ار إمساؾ الطبيب دفًتان ـبتومان خبتم مصلية الصية العي بى إىل اعتً  ذىبت محكمة النقا المصرية 1

وده دبررد جي ض كي رى تػى فٍ اعبريبة مي  منو، كالقصد اعبنائي يف ىذه رى فى ال مى  ره عليو، كالعقاب على التفريط يف ىذا الواجب أمٍ  به اجً اؼبخدرة كى 
 ذر آخر دكف اغبادث القهرم.سياف أك أم عي ع يف ىذه اعبريبة سهو أك نً فى شٍ بو القانوف من إمساؾ للدفًت، كما ال يى وجً اإلخبلؿ دبا يي 

 .603، ص: 474، رقم: 03، ؾبموعة القواعد القانونية، ج 1936مايو  18، جلسة 06س ؽ  1277الطعن رقم:  نظر:ا
 .281، اؼبرجع السابق، ص: التعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاالتفاقيات الدكليةد. ؿبمد علي سويلم،  2
 .2002لسنة  80من القانوف رقم  15اؼبادة  3
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 المطلب الثالث: تطوير الممارسات كالبرامج الداخلية المصرفية
إف قياـ البنوؾ بتطوير نشاطها بشكل دائم كمستمر، كاعتمادىا على خصائص ارتقائية يف ؾباؿ      

اػبطأ،  وعً قي ػوي يل لً صً ة الكاملة اليت ال تسمح باحتماؿ ضى قَّ السرعة اليت ال تتضمن أم تأخَت، كالدِّ 
ؤدم ا م، من شأنو أف يي وحى مي ن ربقيق كامل احتياجات كرغبات اؼبتعاملُت كطي مَّ ضى تى كالفاعلية اليت تػى 

د من عمليات غسل األمواؿ كاستخداـ بطاقات الدفع بالضركرة إىل توسع اؼبعامبلت البنكية اليت ربىي 
 .1قليلة اؼبخاطر يةاإللكًتكن

يتوجب على اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية  ،كمن باب تطوير اؼبمارسات كاللام  الداخلية اؼبصرفية     
ىا بهجراءات مراقبة العمليات دً ي  قى التأكد من تػى  ةى يى غٍ سم من أقسامها بػي التدقيق السنوم ألعماؿ كل قً 

ي اؼبؤسسات اؼبالية، كمتابعة التغَتات يف القوانُت اؼبالية اؼبشبوىة ككضع برام  تدريب متواصلة ؼبوظف
 .2مكنهم من معرفة أساليب غسل األمواؿػكاألنظمة السارية اؼبفعوؿ دبا يي 

 اؼبايل ا توصيات فرقة العملمى يى سً ال ،من الوثائق الدكلية األساسية ت العديديى عينً  ،من جانب آخر     
اؼبؤسسات اؼبالية ضركرة تطوير أنظمتها كبراؾبها  الدكلية، حيث أكجبت على الدكؿ األطراؼ إلزاـ

الداخلية اػباصة دبنع جرائم غسل األمواؿ، كتطوير السياسات كاإلجراءات اؼبتبعة دبا يكفل تعيُت 
ككضع برام   ، برام  متطورة لتوفَت التدريب اؼبستمر للعاملُتٌٍت بػى اء، كتػى فى كٍ مديرين كمستخدمُت أى 

 .3م اؼبعموؿ هباظي الني ة الختبار كتقوَل عى اجى رى مي 

 ،ينا الدكؿ األطراؼ على تطوير كربسُت اللام  التدريبية اػباصة باؼبوظفُتيت اتفاقية فثَّ ا حى مى كى       
دبا يشمل العاملُت باؼبؤسسات اؼبالية اؼبصرفية كغَت اؼبصرفية، على أف تتناكؿ ىذه اللام  بصفة 

                                                           
رجع السابق، ص: ا د. مصطفى طاىر، اؼب39ا عدناف العوٍل، اؼبرجع السابق، ص: 158د. ؿبسن أضبد اػبضَتم، اؼبرجع السابق، ص:  1

 .270ا د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 369
2 Anne T. VITALE, Esq. U.S Banking: an industry s view on money laundering, 

economic perspectives, an electronic journal of the U. S. Département of state, vol.2 
May, 2001, P. 24: http//usinfo.state.gov 

 .FATFمن توصيات فرقة العمل اؼبايل الدكلية  26التوصية  3
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ئم غسل األمواؿ، كاألساليب كالتقنيات اؼبستخدمة يف ة يف ارتكاب جراثى يدى تى سٍ مي ػاألساليب ال اخاصة
 .1منع ككشف ىذه اعبرائم

مان داخلية لئلشراؼ ظي ني  ئشً ت اتفاقية بالَتمو على الدكؿ األطراؼ أف تػينٍ بى جى أكٍ  ،كيف ذات السياؽ     
م تً ة بشكل خاص ألنشطة غسل أمواؿ، على أف يى ضى رَّ عى مي ػال ،على اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية

 .2سًتشاد يف ذلك باؼببادرات ذات الصلة اليت ازبذ ا اؼبنظمات اإلقليمية ؼبنع غسل األمواؿالا

 في القانوف الجزائرم تطوير الممارسات كالبرامج الداخلية المصرفية :كؿاأل فرعال

 01-05من القانوف رقم  12يف إطار تطوير اؼبمارسات كاللام  الداخلية اؼبصرفية، أشارت اؼبادة      
إىل أف اللرنة اؼبصرفية تباشر إجراءن تأديبيان طبقان  02-12من األمر رقم  08كاؼبعدلة دبوجب اؼبادة 

للقانوف ضد كل بنك أك مؤسسة مالية تثبت عرزان يف إجراءا ا الداخلية اػباصة بالرقابة يف ؾباؿ 
كجود التقرير اؼبذكور يف  الوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافيتهما، كيبكنها التيرم عن

، كاؼبطالبة باإلطبلع عليو. كيرفع تقرير خبصوص اؼبصاحل اؼبالية لليد اعبزائر 3من ىذا القانوف 10اؼبادة 
 إىل السلطة الوصية.

كاؼبصاحل اؼبالية لليد  على ىذه البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية 05-05كبدكره أكجب النظاـ رقم      
، 4برنام  مكتوب من أجل الوقاية كالكشف عن عمليات غسل األمواؿ اعبزائر، أف تتوافر على

ا اإلجراءات كعمليات اؼبراقبة كمنهرية الرعاية البلزمة فيما مى يى سً كينبغي أف يتضمن ىذا اللنام  الى 

                                                           
 .1988نا لسنة ياإلذبار غَت اؼبشركع باؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية يف في ؼبكافيةمن اتفاقية األمم اؼبتيدة  03فقرة  09اؼبادة  1
اليت أقرىا مؤسبر ك  ،الوطنية العابرة لليدكدفية اعبريبة اؼبنظمة من اتفاقية األمم اؼبتيدة ؼبكا -تدابير مكافحة غسل األمواؿ– 07اؼبادة  2

 . 2000بالَتمو لسنة 
بأنػػو: "إذا سبػػت عمليػػة يف ظػػركؼ مػػن التعقيػػد غػػَت  02-12مػػن األمػػر  06اؼبعدلػػة دبقتضػػى اؼبػػادة  01-05مػػن القػػانوف  10تػػنص اؼبػػادة  3

أك إىل ؿبل مشركع أك يف اغباالت اليت يفوؽ مبلل العملية حػدان يػتم ربديػده عػن  عادية أك غَت ملرة أك تبدك أِنا ال تستند إىل ملر اقتصادم
طريػػق التنظػػيم، يتعػػُت علػػى اػباضػػعُت أف يولوىػػا عنايػػة خاصػػة كاإلسػػتعبلـ عػػن مصػػدر األمػػواؿ ككجهتهػػا ككػػذا ؿبػػل العمليػػة كىويػػة اؼبتعػػاملُت 

 ".  من ىذا القانوف 22إىل  15من  . وبرر تقرير سرم كوبفظ دكف اإلخبلؿ بتطبيق اؼبواداالقتصاديُت
 .05-05من النظاـ رقم  01من اؼبادة  01الفقرة  4
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لػػػػرة ، كنظاـ عبلقػػات مػػػػػع خلية معا1يػػػخص معرفػػػة الزبػػػػائن، كتوفػيػػر تكوين منػاسب لػمسػتػخػدميها
 اإلستعبلـ اؼبايل. 

ض البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية األخرل اػباضعة عٍ اـ بػى يى اؽ، ىو قً يى د يف ىذا السً صى رٍ كمن أبرز ما يػي      
إلشراؼ بنك اعبزائر كمؤسسات التأجَت التمويلي، بهعداد برام  خاصة دبكافية غسل األمواؿ، غَت 

ؼبتطلبات اليت احتوت عليها، كيف اعبهة اليت أقر ا، حيث ا كيف ااىى وى تػى سٍ أف ىذه اللام  اختلفت يف مي 
ت مؤسسات مى زى تػى ت بعض اللام  باؼبتطلبات الواردة يف التشريع اعبزائرم فقط أك ببعضها، فيما الٍ مى زى تػى الٍ 

ان نظر  اطلبات اؼبعايَت الدكليةتى ق مع مي فً تَّ أخرل دبتطلبات أكل كأكسػػػع من اليت فرضها التشريع اعبزائرم تػى 
 .2لكوِنا فركع تابعة ؼبؤسسات مالية أجنبية

د يف ىذا الشأف، ىو أف اؼبؤسسات اؼبالية غَت اػباضعة لبنك اعبزائر كشركات التأمُت، صى رٍ كفبا يػي      
ب من خبلؿ أم نص قانوٍل أك تنظيمي بوضػػع إجراءات كضوابػػط داخليػػة تطػػػور من خبللػها الى طى لػم تي 

 لداخلية.فبارسا ا كبراؾبها ا

البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية األخرل اػباضعة لبنك  05-05النظاـ رقم  ـى زى لٍ ة على ذلك، أى عبلكى كى      
ى عى اعبزائر كاؼبصاحل اؼبالية لليد اعبزائر، أف تػي  يان مسؤكالن على االلتزاـ يف ؾباؿ امً اران سى طى على األقل إً  ُتِّ

كلف بالسهر على التقيد بسياستها كإجراءا ا ، يي 3اؼبايل بلن ػبلية اإلستعبلـراسً غسل األمواؿ بصفتو مي 
 زائرػػػاؼبطبقة يف ؾباؿ مكافية غسل األمواؿ، أما غَت ذلك من اؼبؤسسات اؼبالية غَت اػباضعة لبنك اعب

 فبل يوجد نص قانوٍل أك تنظيمي يفرض عليها إجراءن من ىذا القبيل.

                                                           
 من نفس النظاـ. 01من اؼبادة  02الفقرة  1
ع اؼبؤسسات اؼبالية األجنبية إىل أف تطوير براؾبها الداخلية كاإللتزاـ بهجراءات مكافية غسل األمواؿ يعتل ركي ت مرجعية إحدل في ارى أشى  2

أف  ظى وحً كدبتطلبات بلد مقر تلك اجملموعة اؼبصرفية، كلي  ،ف ىذا البنك جزءان من ؾبموعة مصرفية معينة التزمت باؼبتطلبات الدكليةنتيرة لكو 
ت عمليات ال طَّ رىا التشريع اعبزائرم مثل األشخاص السياسيُت اؼبمثلُت للمخاطر، كما غى قً لبات مل يي طى تى بعض ىذه اللام  احتول على مي 

 ها يف اعبزائر.تً سى ارى مى مي ػالبنوؾ بً تقـو ىذه 
التقييم المشترؾ في مكافحة تقرير ، (MENAFATFؾبموعة العمل اؼبايل ؼبنطقة الشرؽ األكسط كْشاؿ إفريقيا ) راجع في ذلك:

 .87، ص: 2010ديسمل  01 غسل األمواؿ كتمويل اإلرىاب )حالة الجزائر(,
 .05-05من النظاـ رقم  18اؼبادة  3
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 في القانوف الفرنسي لية المصرفيةتطوير الممارسات كالبرامج الداخ :ثانيال فرعال

اؼبؤسسات اؼبالية ضركرة تطوير براؾبها  ،614-90القانوف رقم ألـز اؼبشرع الفرنسي من خبلؿ      
غرض مكافية غسل األمواؿ اليت تتم عل قنوا ا، كحث على ضركرة استيداث كتطوير لالداخلية 

األساليب  ا، كتشمل ىذه اللام 1ه اؼبؤسساتكربسُت برام  التدريب اػباصة باؼبوظفُت العاملُت هبذ
، أك من أية جناية أك اؼبستخدمة يف منع ككشف جريبة غسل األمواؿ اؼبتيصلة من جرائم اؼبخدرات

 جنية.

التأكد من أف ىذه  ،كما فرض على اعبهات الرقابية اؼبكلفة دبراقبة البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية      
دبا يوجب على ىذه اؼبؤسسات التعاكف  ،ية ؼبنع غسل األمواؿاؼبؤسسات تتوفر لديها برام  كاف

 .TRACFINقان لطلبات اؼبؤسسات اؼبعنية باؼبكافية كهيصة فٍ كتقدَل اػبلات كً 

كضع نظم اإلرشاد اليت تساعد اؼبؤسسات  ،اإلشراؼ عملية كما يتعُت على السلطات اؼبنوط هبا      
لتها بعمليات غسل أمواؿ، كما هبب تطوير ىذه النظم اؼبالية يف اكتشاؼ اؼبعامبلت اؼبشتبو يف ص

 بصفة مستمرة.

 من خبلؿ ىذه االلتزامػػات اليت فرضها الػمشرع الفرنسي على البنوؾ كالػمؤسسات الػمالية، ُتِّ كالبػى      
رغبتو يف مسايرة األساليب كاللام  اؼبصرفية للطرؽ اليت يستخدمها عادة القائموف بعمليات غسل 

 ، كقطع الطريق أماـ أم ؿباكلة الخًتاؽ النظاـ اؼبصريف الرتكاب جرائم غسل األمواؿ.األمواؿ

 في القانوف المصرم تطوير الممارسات كالبرامج الداخلية المصرفية ثالث:ال فرعال

 واؿ،ػػدة مكافية غسل األمػػكاؼبتعلق بهنشاء كح 2002ة ػػلسن 164من القرار رقم  03نصت اؼبادة      
 قـو ىذه األخَتة بتهيصة الوسائل الكفيلة بالتيقق من التزاـ اؼبؤسسات اؼبالية باألنظمة اؼبقررةعلى أف ت

                                                           
التعاكف الدكلي في مجاؿ مكافحة غسل األمواؿ المتحصلة من الجريمة المنظمة كجرائم المخدرات في ضوء اركؽ علي، د. علي ف 1

: د. ؿبسن كقريب من ىذا المعنى. 485-484، ص: 2008رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة،  القانوف الدكلي العاـ,
 .157أضبد اػبضَتم، اؼبرجع السابق، ص: 
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 . 1قانونان ؼبكافية جرائم غسل األمواؿ، كعليها اقًتاح األنظمة كاإلجراءات اػباصة لتنفيذ ذلك

ؽ تطوير ككنتيرة لذلك، اعتمدت البنوؾ اؼبصرية ؾبموعة من الضوابط اليت تندرج يف سيا     
 يددػػػي ،ةػػة كالفعاليػػػػي الدقػة، حيث قامت بوضع نظاـ خاص للعمل عالػػػػرها الداخليػمارسا ا كبرامػم

 الواجبات كاؼبسؤكليات دبا ال يدع أم ؾباؿ للتضارب أك اإلزدكاج يف الصبلحيات.

 ، بغية توفَت قدرو ؼمت القياـ حبملة فعالة لئلعبلـ كاإلعبلف عن أنشطة اؼبصر  كيف نفس اإلطار     
ليتمكن صبهور اؼبتعاملُت من اغبكم على مدل كفاءة كحسن إدارة  ،من الشفافية كاإليضاح مناسبو 
 .2البنك

العمبلء يف حالة حدكث ىزة  اؿ على الودائع للتقليل من تزاحمعَّ إضافة لذلك، مت تطبيق نظاـ فػى     
لدعم جودة ازباذ  ،ستشاريةالوظائف اال ئتماف، أك تعثر يف السداد. ناىيك عن التوسع يفيف اال

 .3كحسن توجيو موارد اؼبصرؼ لضماف اعبودة الشاملة ألعماؿ اؼبصارؼ ،القرارات التشغيلية

كبعد اإلطبلع على ما نظمو كل من اؼبشرع اعبزائرم كالفرنسي كاؼبصرم فيما ىبص اإللتزاـ      
ع الفرنسي قطع شوطان أكل من نظَتيو اعبزائرم بتطوير اؼبمارسات كاللام  الداخلية، يتضح بأف اؼبشر 
ىو سعي اؼبشرع اعبزائرم كبو تشريع كتطوير كاؼبصرم، غَت أف ما يدعوا للتفاؤؿ يف ىذا اؼبقاـ 

                                                           
تص ؾبلس أمناء الوحدة خى ػٍ يف مصر: "يى  كاؼبتعلق بهنشاء كحدة مكافية غسل األمواؿ 2002لسنة  164من القرار رقم:  03ص اؼبادة تن 1

ار إليو، شى مي ػبقان لقانوف مكافية غسل األمواؿ الة تنفيذىا دبا يكفل ربقيق أغراضها طً عى ابػى تى كِنا ككضع السياسة العامة ؽبا، كمي ؤي بتصريف شي 
 لو على األخص ما يأيت:كيكوف 

 اد النماذج البلزمة لتنفيذ أحكاـ قانوف غسل األمواؿ اؼبشار إليو.مى اعتً  -
 يلة بالتيقق من التزاـ اؼبؤسسات اؼبالية باألنظمة كالقواعد اؼبقررة قانونان ؼبكافية غسل األمواؿ.فً  يصة الوسائل الكى  -
 ؼبختصة بتطبيق أحكاـ قانوف مكافية غسل األمواؿ باؼبعلومات اليت تطلبها.التأكد من تزكيد السلطات القضائية كغَتىا من اعبهات ا -
ؿ اؼبعلومات اؼبتوفرة للوحدة مع الوحدات اؼبمثلة يف الدكؿ األجنبية كاؼبنظمات الدكلية تطبيقان ألحكاـ االتفاقيات ادي بى اعتماد قواعد تػى  -

 ة باؼبثل.أك تطبيقان ؼببدأ اؼبعامل ،الدكلية اليت تكوف مصر طرفان فيها
 اقًتاح األنظمة كاإلجراءات اػباصة دبكافية غسل األمواؿ يف الدكلة. -
 .38، ص: 1998، مكتبة األىراـ، القاىرة، اإلدارة الفعالة لخدمات البنوؾ الشاملةد. طلعت أسعد عبد اغبميد،  2
 .79، ص: 2003القاىرة، ، اؽبيصة العامة للكتاب، القطاع المصرفي كاإلقتصاد الوطنيد. صبلح الدين السيسي،  3
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وصان من قبل بنك اعبزائر، كالذم ألـز البنوؾ صي اللام  اؼبصرفية الداخلية للقياـ بالعمليات اؼبالية، خي 
-05لو استخداـ أساليب حديثة كآمنة إلدارة األمواؿ، كما أف القانوف رقم كاؼبؤسسات اؼبالية التابعة 

يوجب بأف يتم كل دفع يفوؽ مبلغان معينان يتم ربديده عن طريق التنظيم بواسطة كسائل الدفع  01
كالذم  ،181-10مرسـو التنفيذم رقم ػال، كيف ىذا اإلطار صدر 1كعن طريق القنوات البنكية كاؼبالية

 .2د ج عن طريق ىذه القنوات 500.000 كل مبلل يتراكزيفرض دفع  

ـ األشخاص بالتعامل بوسائل الدفع لزً يي شأنو أف كيف اعتقادنا، فهف فرض مثل ىذا اإلجراء من      
ي كالتقليص من حدة السوؽ غَت الرظبية، ائً بى األمواؿ كالتهرب اعبً  غسلكذلك هبدؼ ؿباربة  ،القانونية

ن من زبفيض كِّ مى يي ، كما سى الدفع اعبديدة كالكبلسيكية منهاتعماؿ كسائل إىل جانب توسيع نطاؽ اس
 ،كرفع مستول اللروء إىل شبابيك البنوؾ ،استعماؿ العملة النقدية كتقليص استعماؿ الدفع الفورم

 بلـػػاالستع   رةػمعال   خليةػل   ءاإلجرا   وفرهيي سى    امَّ عى    يكى اىً نى    ة،ػػػالبنكي   القنوات   يػػف   الترارية   العمليات   كإدراج
 . اؼبالية   كآثارىا   األمواؿ   حركة   لرقابة   كسائل   من   اؼبايل

كينبٍت على ما سبق أف األىداؼ اؼبراد ربقيقها من خبلؿ فرض اإلجراءات اؼبتعلقة بتوخي اغبيطة      
كتمل إال من خبلؿ فرض رقابة ليات اؼبتعلقة دبنع جرائم غسل األمواؿ، ال تكاغبذر يف إطار اآل

 مستمرة على حركة األمواؿ كاؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبعنية دبكافية جرائم غسل األمواؿ.

 

 

                                                           
 .01-05 من القانوف رقم 06اؼبادة  1
د اغبد اؼبطبق على عمليات الدفع اليت دِّ وبيى  2010يوليو سنة  13اؼبوافق  1431، اؼبؤرخ يف أكؿ شعباف 181-10اؼبرسـو التنفيذم رقم  2

، 12، ص: 2010يوليو  14اؼبؤرخة يف  ،47س  ،43ع  ،م بوسائل الدفع كعن طريق القنوات البنكية كاؼبالية، ج ر ج جتً هبب أف تى 
عل إحدل كسائل  مَّ تً ( دج هبب أف يى   000500.ألف ) ز مبلغو طبسمائة اكى رى تى فع يػى من ىذا اؼبرسـو على أف: "كل دى  02كتنص اؼبادة 

د ألمر، ككل كسيلة دفع  نى لسفترة، السَّ اؼبتمثلة يف الصك، التيويل، بطاقة الدفع، االقتطاع، ا  ات البنكية كاؼباليةوى نػى الدفع عن طريق القى 
(   000500.ألف ) طبسمائة   اإلصبايل   مبلغو   يفوؽ   إراديان    زأرى ػمي    دينو    على   اعبزئية   الدفع   عمليات   على   كما يسرم ىذا اإللزاـ  ،كتابية أخرل

  . دج"
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 المبحث الثاني:

 الرقابة على المؤسسات المالية كحركة األمواؿ
      

بنوؾ كاؼبؤسسات هت اعبهود الدكلية إىل إلزاـ الران للطبيعة الدكلية لعمليات غسل األمواؿ، اذبَّ ظى نى      
اؼبالية ازباذ اإلجراءات الرقابية البلزمة ؼبنع استخداـ أدكا ا اؼبصرفية كاؼبالية من أجل ارتكاب جرائم 

ت ـبتلف التشريعات الوطنية ضركرة رَّ قػى كما أى  .1غسل األمواؿ اؼبتيصلة من مصادر غَت مشركعة
 . 2ة على اؼبؤسسات اؼبالية كحركة األمواؿالى عَّ فرض رقابة فػى 

اه، اىتم اؼبشرع اعبزائرم يف قانوف الوقاية من تبييض األمواؿ طى غية مواكبة اجملتمع الدكيل يف خي بي كى      
بأنبية اؼبراقبة اؼبزدكجة على اؼبؤسسات اؼبالية كحركة األمواؿ، كذلك  ،كسبويل اإلرىاب كمكافيتهما

 باعتبارىا أحد أبرز آليات منع جرائم غسل األمواؿ.

للروانب اؼبتعلقة بالرقابة على اؼبصارؼ كاؼبؤسسات  بيثسنتطرؽ يف ىذا اؼب ،ل ذلككمن أج     
 اؼبالية )اؼبطلب األكؿ(، كللرقابة على حركة األمواؿ )اؼبطلب الثاٍل(.

 

 

 

 

 

                                                           
 .74د. نبيو صاحل، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .382مادم، اؼبرجع السابق، ص: د. خالد ضبد ؿبمد اغب 2
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 المطلب األكؿ: الرقابة على المصارؼ كالمؤسسات المالية
اؼبؤسسات اؼبالية اإلعبلف الصادر عن من أىم اعبهود الدكلية يف ؾباؿ الرقابة على اؼبصارؼ ك      

ا من خبلؽبا عى دى  ،تضمن ؾبموعة من التوصيات كالذماؼبتعلق بالرقابة على البنوؾ، ك ، 1عبنة بازؿ
حتياطات اال ازباذالبنوؾ اؼبركزية إىل ضركرة فرض رقابة على البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية، كإجبارىا على 

 .2قات كتدعيم أنشطة تبدك أِنا مرتبطة بغسل األمواؿب الدخوؿ يف عبلنَّ رى تى البلزمة لكي تػى 

صبيع الدكؿ  GAFIت توصيات ؾبموعة العمل اؼبايل الدكلية مى زى لٍ كعلى الصعيد الدكيل كذلك، أى       
ضركرة ازباذ اإلجراءات البلزمة لتوفيق أنظمتها الداخلية اؼبتعلقة دبكافية جرائم غسل األمواؿ كسبويل 

، مع ضركرة ازباذ إجراءات الرقابة اؼبالية كاؼبدنية على العقود اليت يتم إنشائها 3اإلرىاب مع توصيا ا
ؼبعرفة ىؤالء األطراؼ كخلفيا م، ككذا معرفة ىذه العقود كالعقوبات اؼبًتتبة عليها  ،بُت عدة أطراؼ

م رقابة ، كما أكجبت على السلطات اؼبختصة داخل الدكلة القياـ بتنظي4يف حاؿ اإلخبلؿ بالتزاما ا
 . 5ع اإلجراءات القانونية الضركرية أك اإلجراءات اؼبتبعة لليماية من جرائم غسل األمواؿبً تَّ مالية تػى 

                                                           
 س عملها على ثبلثة ؿباكر:ارً مى ػتدعيم التعاكف بُت سلطات الرقابة على األعماؿ اؼبصرفية، كتي  اللرنة إىل  دؼ ىذه 1

 ات اؼبختصة بالرقابة اؼبصرفية يف ـبتلف الدكؿ.طى لي سبثل مؤسبر ييعٌت بتبادؿ اؼبعلومات بُت السي  أكال:
ة كالسلطات يف الدكؿ اليت يوجد فيها اؼبركز لى قبً تى سٍ مي ػاط تقسيم مسؤكلية الرقابة بُت السلطات الرقابية يف الدكؿ المٍبى أى ؽ كى ري ربدد طي  ثانيان:

 الرئيسي ؽبذه البنوؾ.
ؼبعايَت بالنسبة للمراالت ع اؼبعايَت كالقواعد اؼبتعلقة باغبد األدٌل لؤلمواؿ الصافية للبنك، كربليل اؼبزايا كاآلثار اؼبًتتبة عن ىذه اضى تى  ثالثان:
 قتصادية كاؼبالية األخرل.اال

بنك كيتم سبثيل الدكؿ األعضاء يف ىذه اللرنة بواسطة البنوؾ اؼبركزية أك السلطة اؼبختصة بالرقابة على النشاط اؼبصريف يف حالة عدـ كجود 
من ىذه  19إلشارة لنشأة ىذه اللرنة يف ص: كلقد سبق ا بدكر سكرتارية ىذه اللرنة. BRIمركزم، كيقـو بنك التسويات الدكلية 

 الدراسة.
 .72د. عبد الرضبن السيد قرماف، اؼبرجع السابق، ص:  2
 .FATFمن توصيات عبنة العمل اؼبايل الدكلية  04التوصية  3
 .FATFمن توصيات  07التوصية  4
 .FATFمن توصيات عبنة العمل اؼبايل الدكلية  29التوصية  5
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ككنتيرة لئللتزامات الدكلية اؼبذكورة، أقرت معظم التشريعات اؼبقارنة ىذه اإللتزامات، كنصت      
لذلك سنقـو  كيفية تطبيقها، عليها يف قوانينها اؼبعنية دبكافية غسل األمواؿ، كإف اختلفت يف

بدراسة ىذا اإللتزاـ يف القانوف اعبزائرم )أكالن(، مركران بالقانوف الفرنسي )ثانيان(، كصوالن للقانوف اؼبصرم 
 )ثالثان(.

 في القانوف الجزائرم كالمؤسسات المالية البنوؾالرقابة على : كؿالفرع األ

اؼبتعلقة بهلزامية الرقابة على اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية،  العديد من األحكاـؼبشرع اعبزائرم اأكرد      
 10-10كاؼبعدؿ دبقتضى القانوف رقم  كاؼبتعلق بالنقد كالقرض، 11-03األمر رقم أنبها ما كرد يف 

، تكلف 1منو على ضركرة إنشاء عبنة مصرفية 105حيث نصت اؼبادة  ،2010أكتوبر  27اؼبؤرخ يف 
على  كاؼبؤسسات اؼبالية لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية اؼبطبقة عليها، بناءن  دبراقبة مدل احًتاـ البنوؾ
 .الوثائق كيف عُت اؼبكاف

أف  على 10-10من القانوف  08اؼبعدلة دبوجب اؼبادة  ،100ي مادتو ػكما أكجب ىذا األمر ف      
لية، يتوجب عليهم كل بنك أك مؤسسة ما دلػػػى األقل لػنُت لليسابات علػػػيتم تعيُت ؿبافظُت اث

ان اصٌ إعبلـ ؿبافظ بنك اعبزائر بكل ـبالفة ترتكبها اؼبؤسسة اػباضعة ؼبراقبتهم، كأف يقدموا لو تقريران خى 

                                                           
 من: مصرفيةاللجنة التتكوف  1

 افظ رئيسان،احمل -
 اركف حبكم كفاء م يف اجملاؿ اؼبصريف كاؼبايل كاحملاسيب،تى خٍ ػ( أعضاء يي 03ثبلثة ) -
بعد  كىبتاره رئيسها األكؿ، كينتدب الثاٍل من ؾبلس الدكلة كىبتاره رئيس اجمللس من احملكمة العليا، األكؿ بى دى تى نٍ ( يػي 02قاضيُت ) -

 ء،استشارة اجمللس األعلى للقضا
 فبثل عن ؾبلس احملاسبة ىبتاره رئيس ىذا اجمللس من بُت اؼبستشارين األكلُت، -
 فبثل عن الوزير اؼبكلف باؼبالية. -

د بأمانة عامة وبدد ؾبلس إدارة البنك صبلحيا ا ككيفية تنظيمها كَّ زى ( سنوات، كتػي 05 رئيس اعبمهورية أعضاء اللرنة ؼبدة طبس )ُتِّ عى يػي 
 اقًتاح من اللرنة، كتتخذ قرارا ا باألغلبية كيف حالة تساكم األصوات يكوف صوت الرئيس مرجيان.على  اءن نى ها بً لً مى كعى 

 دبقتضى ةكاؼبعدل. بالنقد كالقرضكاؼبتعلق  ،52 ج ج، ع ، ج ر2003غشت  26اؼبؤرخ يف:  11-03من األمر رقم:  106 ةراجع اؼباد
  .لقانوف النقد كالقرضكاؼبعدؿ ، 66، ج ر، ع 2010أكتوبر  27اؼبؤرخ يف  10-10القانوف رقم  من 08اؼبادة 
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أشهر ابتداء  (04)يافظ يف ظرؼ أربعة للمي  م ىذا التقريرلَّ سى حوؿ اؼبراقبة اليت قاموا هبا، على أف يي 
يبكنها أف تسلط ، كاليت رقابة اللرنة اؼبصرفيةمن تاريخ قفل كل سنة مالية، كىبضعوف يف ذلك ل

 عليهم العقوبات اآلتية، ديكفى اإلخبلؿ باؼببلحقات التأديبية أك اعبزائية:
 التوبيخ، -
 اؼبنع من مواصلة عمليات مراقبة بنك ما، أك مؤسسة مالية ما، -

( سنوات 03اؼبنع من فبارسة مهاـ ؿبافظي اغبسابات لبنك ما أك مؤسسة مالية ما ؼبدة ثبلث ) -
 مالية،
كال ييػػػػمًكن مػػػنح ؿبػػػافظي اغبسػػػابات بصػػػفة ميبىاًشػػػرة أك غػػػَت مباشػػػرة أم قػىػػػٍرضو مػػػن قبػػػل البنػػػك أك      

 اؼبؤسسة اؼبالية اػباضعة ؼبراقبتهم".
اللرنة اؼبصرفية الطلب من البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية  11-03كعبلكة على ذلك، خوؿ األمر رقم      

صبيع اؼبعلومات كاإليضاحات كاإلثباتات البلزمة ؼبمارسة مهمتها، كيبكن أف اػباضعة لبنك اعبزائر 
 .1د أك معلومة، كال وبت  بالسر اؼبهٍت اذباىهانى تػى سٍ تطلب من كل شخص معٍت تبليغها بأم مي 

( 10( إىل عشرة )05( سنوات، كبغرامة من طبس )03ب باغببس من سنة إىل ثبلث )عاقى كيي      
َت بنك أك مؤسسة مالية خاضعة لبنك اعبزائر، سى م كل عضو ؾبلس إدارة أك مي مبليُت دينار جزائر 

ػي بعد إعذار طلبات معلومات اللرنة اؼبصرفية، أك بِّ لى ككل شخص يكوف يف خدمة ىذه اؼبؤسسة ال يػي 
غها عمدان دبعلومات غَت لِّ بػى عرقل بأم طريقة كانت فبارسة اللرنة اؼبصرفية ؼبهمتها الرقابية، أك يػي يي 
   .2يييةص

                                                           

 .66، ج ر، ع 2010أكتوبر  27اؼبؤرخ يف  10-10 القانوف رقمب اؼبعدؿ كاؼبتمم 11-03رقم  من األمر 109اؼبادة  1
 .القانوفمن نفس  136اؼبادة  2
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ؿ اللرنة اؼبصرفية مراقبة البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية إما بناءن على الوثائق كرقابة مكتبية، أك يف وَّ زبيى كى      
ف بنك اعبزائر بتنظيم ىذه الرقابة غبساب اللرنة اؼبصرفية لَّ كى عُت اؼبكاف كرقابة ميدانية، حيث يي 
 . 1يقع عليو اختيارىاأم شخص  فى لِّ كى بواسطة أعوانو، كيبكن للرنة أف تي 

ع اللرنة اؼبصرفية ربريا ا إىل اؼبسانبات كالعبلقات اؼبالية بُت األشخاص اؼبعنويُت الذين سِّ وى تػي كى      
بصفة مباشرة أك غيػػػر مباشػػػػرة على بنك أك مؤسػػسة مالية، كإلػػػػػػى الفركع التابعة لػػهما. كما  كفى ري طً يٍ سى يي 

ة اؼبصرفية يف إطار اتفاقيات دكلية إىل فركع الشركات اعبزائرية الكائنة يف يبكن توسيع مراقبة اللرن
  .2اػبارج

ت إحدل اؼبؤسسات اػباضعة لرقابة اللرنة بقواعد حسن سَت اؼبهنة، يبكن لَّ خى كيف حالة ما إذا أى      
، كما يبكن ؽبا 3 تفسَتا مم ىذه اؼبؤسسة لتقدَلَتً سى ػمي يران ؽبا بعد إتاحة الفرصة لً ذً اللرنة ربى  وى جِّ وى أف تػي 

يف أجل معُت كل التدابَت اليت من  ذى خً تَّ يى أف تدعو أم بنك أك مؤسسة مالية خاضعة لبنك اعبزائر لً 
ى عى . كذلك يبكن أف تػي 4َتهيً سٍ ح أساليب تى يِّ صى م توازنو اؼبايل أك تي عِّ دى أك تي  يدى عً شأِنا أف تي  اللرنة قائم  ُتِّ

 . 5البلزمة إلدارة أعماؿ اؼبؤسسة اؼبعنية أك فركعها يف اعبزائر كتسيَتىا باإلدارة تنقل لو كل السلطات

من األمر  08، كاؼبعدلة دبقتضى اؼبادة 01-05رقم قانوف المن  11اؼبادة  أكجبت ،كمن جانبها     
 كيف عُت من قبل اللرنة اؼبصرفية القياـ برقابة ميدانية وفى ضي وَّ فى مي ػعلى مفتشي بنك اعبزائر ال 12-02

كمسانبا ا كلدل اؼبصاحل اؼبالية لليد اعبزائر، أك يف اؼبكاف لدل البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية كفركعها، 
إطار مراقبة الوثائق، تقـو بصفة استعرالية بهرساؿ تقرير سرم إىل خلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل دبررد 

غَت ملرة أك ال تستند إىل ملر اكتشافهم للعمليات اليت تتم يف ظركؼ من التعقيد غَت عادية أك 
 . اقتصادم أك ؿبل مشركع

                                                           

 .من قانوف النقد كالقرض 108الفقرة الثالثة من اؼبادة  1
 .انوفالقمن نفس  110اؼبادة  2
 .القانوفمن نفس  111اؼبادة  3
 .القانوفمن نفس  112اؼبادة  4
 .القانوفمن نفس  113اؼبادة  5



 البـــــاب الثـــانـــي: مكافحــــة جريمــــة غســــــل األمـــــــوال في القانون الجزائري مقارنًا

 

 

238 

اللرنة  ،02-12رقم  األمرمن  08كاؼبعدلة دبقتضى اؼبادة  من نفس القانوف 12ت اؼبادة مى زى كما ألٍ       
رزان يف عى  تي بً ثٍ قان للقانوف ضد البنك أك اؼبؤسسة اؼبالية اليت تػي بٍ اشرة إجراءات تأديبية طً بى مي ػاؼبصرفية بً 

،  يف ؾباؿ الوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافيتهما جراءا ا الداخلية اػباصة بالرقابةإ
وفر لدل البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية برام  مناسبة من أجل الكشف تى كما تسهر ىذه اللرنة على أف تػى 

 عن جرائم غسل األمواؿ كسبويل اإلرىاب كالوقاية منهما.

نيابة عن  1رقابة كذلك، تقـو اؼبديرية العامة للمفتشية العامة يف بنك اعبزائركيف إطار ىذه ال     
اللرنة اؼبصرفية بالرقابة على البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية اػباضعة لبنك اعبزائر، كتعمل اؼبفتشية ربت 

 إشراؼ األمُت العاـ لبنك اعبزائر.

ال سيما اؼبكلفة بالرقابة اؼبيدانية، حيث كما يؤخذ على ىذه اؼبفتشية ىو نقص الكوادر البشرية      
مراقبان، كىذا العدد ال يسمح بتغطية فعالة لعمل كل البنوؾ كاؼبؤسسات  26يبلل عدد أعضائها حوايل 
 اؼبالية اػباضعة لبنك اعبزائر.

مُت كيف إطار الرقابة على اؼبؤسسات اؼبالية غَت اػباضعة لبنك اعبزائر، تعود سلطة رقابة قطاع التأ     
، بعد أف كانت ىذه السلطة فبنوحة للوزير اؼبكلف باؼبالية قبل 2إىل عبنة اإلشراؼ على التأمينات

                                                           
 اعبزائر من: نكً بى كوف اؼبفتشية العامة لً تى تػى  1

 مراقبُت، 05إىل  04ؽ مكونة من رى بان يعملوف يف فً اقً رى مي  26ية اؼبكلفة بالرقابة اؼبيدانية، كاؼبكونة من ارجً اؼبفتشية اػبى  .أ 
 مراقبان، 24اؼبفتشية الداخلية اؼبكلفة بالرقابة اؼبكتبية كاؼبكونة من  .ب 
 ب داخلي،اقً رى مي  20نك اعبزائر، كاؼبكونة من بى ق بً لَّ عى تػى الرقابة الداخلية كتػى  .ج 
 يك.ابً بى مراقب،  تم برقابة الترارة اػبارجية كقوانُت الصرؼ كالشى  120ثبلث مصاحل جهوية مكونة من  .د 
من طبسة أعضاء من بينهم الرئيس ييػٍختىاركف لكفاء م، الًسيمىا يف ؾباؿ التأمُت كالقانوف كاؼبالية،  راؼ على التأميناتلجنة اإلشتتكوف  2

دد ىذه حيث تػىتىكوف من قاضيُت تػىٍقًتىًحهما احملكمة العليا، كفبثل عن كزير اؼبالية، كخىًبَت يف ميداف التأمينات يقًتحو كزير اؼبالية، كرب
 وجب مرسـو رئاسي بناءن على اقًتاح كزير اؼبالية. تكلف ىذه اللرنة دبا يلي:القائمة دب

 السهر على احًتاـ شركات ككسطاء التأمُت اؼبعتمدين باألحكاـ التشريعية كالتنظيمية اؼبتعلقة بالتأمُت كإعادة التأمُت، .أ 
 ؼبؤمن ؽبم كالزالت قادرة على الوفاء،ت عليها اذباه ادى اقى عى لتزامات اليت تػى ي باالفً التأكد من أف ىذه الشركات تى  .ب 
 ق من اؼبعلومات حوؿ مصدر األمواؿ اؼبستخدمة يف إنشاء أك زيادة رأظباؿ شركة التأمُت.ق  يى التى  .ج 



 البـــــاب الثـــانـــي: مكافحــــة جريمــــة غســــــل األمـــــــوال في القانون الجزائري مقارنًا

 

 

239 

اؼبتعلق بالتأمينات. ك دؼ ىذه الرقابة إىل ضباية مصاحل اؼبؤمن ؽبم  04-06صدكر القانوف رقم 
 ، كذلك  دؼكاؼبستفيدين من عقد التأمُت، كذلك بالسهر على مراقبة مدل شرعية عمليات التأمُت

 .1إىل ترقية كتطهَت السوؽ الوطنية للتأمُت قصد إدماجها يف النشاط االقتصادم كاالجتماعي

  04-03قانوف رقم الكفيما ىبص الرقابة على سوؽ القيم اؼبنقولة، زبضع ىػذه األخَتة ألحكاـ      
سلطة سوؽ القيم  3قبتها، كتشكل عبنة تنظيم عمليات البورصة كمرا2بورصة القيم اؼبنقولةباؼبتعلق 

 ة تتمتع بالشخصية اؼبعنوية كاالستقبلؿ اؼبايل.لَّ قً تى سٍ اؼبنقولة، كىي سلطة ضبط مي 

د من ك  أى كفيما يتعلق بوظيفة عبنة تنظيم عمليات البورصة يف ؾباؿ الرقابة، فهنو يتوجب عليها التَّ      
د باألحكاـ التشريعية كالتنظيمية السارية يَّ قى تػى أف الشركات اؼبقبوؿ تداكؿ قيمها يف بورصة القيم اؼبنقولة تػى 

 ا يف ؾباؿ القيم اؼبنقولة كعقد اعبمعيات العامة كتشكيلة أجهزة اإلدارة كالرقابة.مى يى عليها، كالسً 

 

                                                                                                                                                                                     

 07-95 ، يعدؿ كيتمم األمر رقم2006فلاير  20اؼبوافق  1427ؿبـر  21اؼبؤرخ يف  04-06 من القانوف رقم 28اؼبادة  نظر في ذلك:ا
مارس  12، اؼبؤرخة يف 43، س 15 ، ع، ج ر ج جكالمتعلق بالتأمينات 1995يناير  25اؼبوافق  1415شعباف  23اؼبؤرخ يف 
 .03، ص: 2006

 السالف الذكر. 04-06من األمر رقم  31اؼبادة  1
 10-93 عي رقم، يعٌدؿ كيتٌمم اؼبرسـو التشري2003فلاير سنة  17اؼبوافق 1423ذم اغبرة عاـ  16مؤرخ يف  04-03القانوف رقم  2

، 40، س 11، ج ر ج ج، ع ببورصة القيم المنقولةكاؼبتعلق  1993مايو سنة  23اؼبوافق  1413ذم اغبرة عاـ  02اؼبؤرخ يف 
 .20، ص: 2003فلاير  19اؼبؤرخة يف 

 عان للتوزيع التايل:بى لية تػى ار من الوزير اؼبكلف باؼبارى قى  أعضاء عبنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها ؼبدة أربع سنوات بً ُتَّ عى يػي  3
 قاضو يقًتحو كزير العدؿ، -
 عضو يقًتحو الوزير اؼبكلف باؼبالية، -
 أستاذ جامعي يقًتحو كزير التعليم العايل، -
 عضو يقًتحو ؿبافظ بنك اعبزائر، -
 عضو ـبتار من بُت اؼبسَتين لؤلشخاص اؼبعنويُت اؼبصدرة للقيم اؼبنقولة، -
 احملاسبُت كؿبافظي اغبسابات كاحملامُت اؼبعتمدين. عضو يقًتحو اؼبصف الوطٍت للخلاء -

 على اقًتاح كزير اؼبالية. ذ يف ؾبلس اغبكومة بناءن خى تَّ أما الرئيس فيعُت ؼبدة أربع سنوات دبرسـو تنفيذم يػي 
 .ببورصة القيم المنقولةاؼبتعلق  04-03من القانوف رقم  22: اؼبادة انظر في ذلك
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 في القانوف الفرنسي كالمؤسسات المالية البنوؾالرقابة على : ثانيالفرع ال

ػػػ      علػػػى إخضػػػاع كافػػػة اؼبؤسسػػػات اؼباليػػػة  ا614-90م اؼبشػػػرع الفرنسػػػي يف ظػػػل القػػػانوف رقػػػ صى رى حى
التزامػات  ضى رى ألحكاـ قانوف مكافية غسل األمواؿ الػمتيصلة من االتػرار يف الػمخدرات، ككذلك فػى 

 .1اليقظة يف ؾباؿ النشاط اؼبصريف كاؼبايل

ت يف أف َت الشػكوؾ كالشػبهاثًػود دالئػل تي جيػكيف ىذا اإلطار، هبب علػى اؼبؤسسػات اؼباليػة حػاؿ كي      
 .2لديها أمواؿ متيصلة من أنشطة إجرامية، أف تبادر إىل اإلعبلف بصفة عاجلة عن ىذه الشكوؾ

ػػػػ      ران، خاصػػػػة يف ذى كبالنسػػػػبة للمعػػػػامبلت اؼباليػػػػة هبػػػػب علػػػػى اؼبؤسسػػػػات اؼباليػػػػة أف تكػػػػوف أكثػػػػر حى
ػػػالصػػفقات الػػػيت تػي  وصػػػيات فرقػػػة العمػػػل ذ تفِّػػنػى ـ مػػػع أشػػخاص طبيعيػػػة أك اعتباريػػػة تنتمػػػي إىل دكؿ ال تػي رى بػٍ

 .3اؼبايل الدكلية

شار ة علػػى مػػا تقػػدـ كيف نفػػس السػػياؽ، علػػى اؼبؤسسػػات اؼباليػػة التأكػػد مػػن أف اؼببػػادئ الػػػمي بلكى عىػػكى      
خػػاص يف الػػػدكؿ الػػيت ال تلتػػػـز هبػػذه اؼببػػػادئ،  جػػوو وى إليهػػا يػػتم االلتػػػزاـ هبػػا يف صبيػػػع فركعهػػا باػبػػػارج، كبً 

سػػة الرئيسػػية بعػػدـ إمكانيػػة تطبيػػق مػػا تقػػدـ بسػػبب فػػركع بهخطػػار اؼبؤسَّ ينبغػػي أف تقػػـو ىػػذه ال ئػػذو دى نٍ كعً 
 . 4القوانُت اؼبعموؿ هبا يف البلد اؼبضيف

كباإلضافة إلػػػى ما سبق ذكره، ينبغي علػػى مفوضية البنوؾ التػػػي تػػتوىل اإلشراؼ على الػمؤسسات      
ػتى اؼباليػة أف تػى  ػػة عى دى ٍنػمليػات غسػل األمػواؿ، كأف تضػع أجً د مػن كجػود بػرام  كافيػة غبمايتهػػا مػن عأكَّ ل مى

يبة رً ل السػػلطات اؼبختصػػة تسػػاعدىا يف عمليػػات التيػػرم عػػن العمليػػات الػػػمي بىػػللمؤسسػػات اؼباليػػة مػػن قً 
. أضػػػػف إىل ذلػػػػك ضػػػػركرة تػػػػوافر إجػػػػراءات قانونيػػػػة أك تنظيميػػػػة تقػػػػـو هبػػػػا السػػػػلطات 5لسػػػػلوؾ زبائنهػػػػا

                                                           
 .614-90 قماؼبادة الثانية من القانوف ر  1
 .153ؿبمد علي العرياف، اؼبرجع السابق، ص:  2
 .383ا د. خالد حامد ؿبمد اغبمادم، اؼبرجع السابق، ص: 158د. ىياـ اعبرد، اؼبرجع السابق، ص:  3
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وضػػػية البنػػػوؾ، كذلػػػك مػػػن أجػػػل كضػػػع حػػػد ؼبعػػػامبلت اؼبختصػػػة اؼبشػػػرفة علػػػى اؼبؤسسػػػات اؼباليػػػة كمف
 .1اؼبتورطُت يف عمليات غسل أمواؿ غَت مشركعة عن طريق اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية

تقػدَل كافػة البيانػات  كاؼبؤسسػات اؼباليػة التابعػة لػوالبنوؾ  ـ البنك اؼبركزمزً لٍ يػي  ،يلً مى كعلى صعيد عى       
كمػػا يتبعهػػا مػػن  ،ة بػػالقوائم اؼباليػػةلى ثػَّ مى ػاؼبصػػرفية اإلداريػػة كالفنيػػة ميػػكاؼبعلومػػات اؼبتعلقػػة دبختلػػف األنشػػطة 

ػػػتى عٍ كذلػػػك بشػػػكل دكرم يػي  ،بيانػػػات كإحصػػػائيات كتقػػػارير تفصػػػيلية عبميػػػع اغبسػػػابات كاؼبوازنػػػات يف د مى
 .2ربديد فًتاتو على نوعية تلك البيانات كحاجة البنك اؼبركزم ؽبا

البنػػػوؾ اؼبركزيػػػة دبمارسػػػة دكرىػػػا الرقػػػايب مػػػن خػػػبلؿ الوقػػػوؼ  تقػػػـو معظػػػم ،كعلػػػى الصػػػعيد اؼبيػػػداٍل     
هبػػػا إدارات مراقبػػػة البنػػػوؾ  تقػػػـوة للبنػػػوؾ، يى يًشػػػتً فٍ كذلػػػك بػػػهجراء زيػػػارات تػى  ،اؼبباشػػػر علػػػى مواقػػػع العمػػػل

ػػتً مى بلءى رب علػػى إجػػراءات العمػػل لتتأكػػد مػػن مي للتعػػرؼ عػػن قيػػ ا كسػػبلمتها، كقػػد  تكػػوف تلػػك الزيػػارات هى
كمػن ضػمن اإلدارات  ،تكػوف مفاجصػةقػد أك  ،اإلدارات أك ـبتلف قطاعات البنكركتينية تشمل بعض 

  .3األمواؿ يات غسللً مى اإلدارات اؼبعنية دبتابعة عى  ،اليت تقع ربت نقاط التفتيش اؼبيداٍل

ة كاؼبؤسسػػػات اؼباليػػػف للزيػػػارات اؼبيدانيػػة الػػػيت تقػػػـو هبػػا البنػػػوؾ اؼبركزيػػػة للبنػػوؾ فػػػه ،كفبػػا ال شػػػك فيػػو     
فمػػن خبلؽبػػا تطمػػصن اعبهػػات اإلشػػرافية علػػى سػػبلمة إجػػراءات  ،أنبيػػة كفائػػدة زبػػدـ الطػػرفُتابعػػة ؽبػػا الت

 .عف لتتوىل تصيييهااط الض  قى تعُت البنوؾ على معرفة نً  كمن جهة أخرل ،العمل يف البنوؾ

 يفػػرض البنػػك اؼبركػػزم أفأكجػػب القػػانوف الفرنسػػي علػػى  ،كيف إطػػار الرقابػػة علػػى اؼبؤسسػػات اؼباليػػة     
 كجػػود األنظمػػة الرقابيػػة الكفيلػػة بسػػبلمة العمػػل ،سسػػات اؼباليػػة العاملػػة ربػػت إشػػرافوعلػػى البنػػوؾ كاؼبؤ 

كضػػػع  فيػػػو الوقػػػت الػػػذم يػػػتم يفكتتػػػزامن تلػػػك اؼبتطلبػػػات  أنشػػػطة غسػػػل األمػػػواؿ،ه مػػػن وً ليػػػخي كى  اؼبصػػػريف
 . 4قة دبثل ىذه األنشطةط كاإلجراءات اؼبتعلقة بتنفيذ كفبارسة اػبدمات ذات العبلطى السياسات كاػبي 
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مباشر حياؿ ىذا اؼبوضوع من حيث التأكد من توفر اإلرشادات كاإلجراءات  دكره  اؼبركزم ككللبن     
 ،إرشادات الرقابة الداخلية كاليت يدخل يف ضمنها ،الرقابية الشاملة ؼبختلف نواحي ىذه اػبدمات

كمعاعبة اؼبخاطر  ،لفصل باؼبسؤكليات الوظيفيةكمراقبة اغبدكد االئتمانية كا ،كنظاـ اؼبراجعة كالتدقيق
 .  1كتطبيق النظم كالتعليمات الصادرة من اعبهات اؼبعنية بالرقابة كاإلشراؼ كغَتىا ،كالتأمُت عليها

تقـو البنوؾ اؼبركزية دبساعدة البنوؾ على كضع مثل تلك األنظمة كاإلرشادات  كعبلكة على ذلك،     
كقد تكوف دبثابة اغبدكد أك اؼبتطلبات الدنيا اليت هبب توفرىا،  ،اسًتشاديةكتقديبها للبنوؾ كأدلة عمل 

زامها ػديد من اإلجراءات الرقابية كهلػػمركزية البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية الزباذ العػكما توجو البنوؾ ال
 .2بوجود إدارات مراجعة مستقلة ككجود عباف خاصة

 في القانوف المصرم ت الماليةالمؤسساالبنوؾ ك الرقابة على : لثالفرع الثا

د إليها القوانُت هى عٍ على السلطات الرقابية اليت تػى  ،يف مصر 3أكجب قانوف مكافية غسل األمواؿ     
 ة الوسائل الكفيلةػكاؼبؤسسات اؼبالية، إنشاء ك يص البنوؾمتعلقة بالرقابة على ػكاألنظمة تنفيذ التزاما ا ال

 باألنظمة كالقواعد اؼبقررة يف قانوف مكافية غسل األمواؿ. بالتيقق من التزاـ تلك اؼبؤسسات

بشأف كحدة مكافية غسل األمواؿ،  2002لسنة  164كطبقان لقرار رئيس صبهورية مصر رقم      
كِنا، ككضع السياسة العامة ؽبا، كمتابعة تنفيذىا دبا يكفل ؤي اء الوحدة بتصريف شي نى مى ىبتص ؾبلس أي 

نوف مكافية غسل األمواؿ، كيكوف لو على األخص  يصة الوسائل الكفيلة بقان لقاربقيق أغراضها طً 
، كمن مث 4بالتيقق من التزاـ اؼبؤسسات اؼبالية باألنظمة كالقواعد اؼبقررة قانونان ؼبكافية غسل األمواؿ

ى لوحدة مكافية غسل األمواؿ كظيفة رقابية، تتمثل يف التيقق من التزاـ اؼبؤسسات اؼبالية يى ضٍ تى 
 .5اعد مكافية غسل األمواؿبقو 
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 لى فَّ كى ا تى ػػفهف الرقابة على اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية يف مصر ال تقتصر على م ،آخر بو انً كمن جى      
ت بػذلك، فالبنػك اؼبركػزم اؼبصػرم يىػبو قانوف مكافية غسل األمواؿ فقط، بل ىنػاؾ ىيصػات أخػرل عينً 

مصر كفركعها يف اػبارج كفركع البنوؾ األجنبيػة يف مصػر،  ىو السلطة الرقابية بالنسبة للبنوؾ العاملة يف
 .اعبهات اؼبرخص ؽبا التعامل بالنقد األجنيبكل ك  ،ككذا بالنسبة لشركات الصرافة

كزارة اإلتصاالت كاؼبعلومات تعتل دبثابة سلطة رقابية بالنسبة لصندكؽ توفَت الليد، كما أف      
لرهات اليت سبارس أم نوع من أنشطة التأمُت، كاؽبيصة ل بالنسبة كاؽبيصة اؼبصرية للرقابة على التأمُت

ستثمار كاؼبناطق العامة لسوؽ اؼباؿ بالنسبة للرهات العاملة يف ؾباؿ األكراؽ اؼبالية، كاؽبيصة العامة لبل
اغبرة بالنسبة للرهات اليت سبارس نشاط التأجَت التمويلي، كاؽبيصة العامة للتمويل العقارم بالنسبة 

 . 1رهات اليت سبارس نشاط التمويل العقارملل

التنسيق مع كحدة مكافية باؼبشرع اؼبصرم كل سلطة من سلطات الرقابة  ؿى وَّ خى  كتأكيدان لذلك،     
صبلحية كضع الضوابط الرقابية على اؼبؤسسات اؼبالية اليت زبضع لرقابتها، كتشمل  ،غسل األمواؿ

لتزامات اليت يتعُت على أنشطة غسل األمواؿ، كربديد اال ط ؼبكافيةطى خي ات كى اسى يى ىذه الضوابط سً 
تلتـز السلطات الرقابية بتطويرىا كربديثها  ،ة ىذه الضوابطليى اعً فى كضمانان لً  ،ىذه اؼبؤسسات القياـ هبا

 . 2دبا يتماشى مع اؼبتغَتات احمللية كالدكلية يف ىذا الشأف

ط الرقابية فقط، بل يبتد للقياـ بكل ما يلـز من كال يقتصر دكر سلطات الرقابة على كضع الضواب     
للتيقق من التزاـ اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية اػباضعة لرقابتها تنفيذ  ،كسائل الرقابة اؼبكتبية كاؼبيدانية

لتزامات اؼبفركضة عليها دبوجب أحكاـ قانوف غسل األمواؿ كالئيتو التنفيذية، كدبقتضى الضوابط اال
 .3ها ىذه السلطاتالرقابية اليت كضعت

كؿبصلة ؼبا تقدـ بهمكاننا القوؿ بأف اؼبشرع اعبزائرم كعلى غرار اؼبشرعُت الفرنسي كاؼبصرم كفق      
 مصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية، كإف كنا نعيب عليوػمنظمة للرقابة على الػإىل حد ما يف تنظيم األحكاـ ال
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فرغها من ؿبتواىا، كهبعلها رقابة الردع دبا يي  افتقار ىذه الرقابة لعنصر -كعلى غرار اؼبشرع اؼبصرم–
مد فيها على ما يتم إرسالو من كثائق كتقارير مستندية من البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية اؼبعنية، عتى شكلية يي 

 كاليت ال يتم اللروء إليها إال يف حاالت استثنائية أك خاصة. ،بعيدان عن الرقابة اؼبيدانية

ابة على اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية لن ربقق الغاية اؼبنشودة إال من خبلؿ كعمـو القوؿ فهف الرق     
مواؿ من كإىل اػبارج، كىو ما سنقـو فرض رقابة على حركة األمواؿ، خصوصان تلك اؼبتعلقة بنقل األ

 دبعاعبتو يف اؼبطلب اؼبوايل.

 المطلب الثاني: الرقابة على حركة األمواؿ
نقل أمواؽبم للخارج عل القياـ دبرموعة من  عمليات غسل األمواؿ إىليلرأ القائموف بعادة ما      

األثر غَت  وً التيويبلت اؼبصرفية لؤلمواؿ قصد إيهاـ سلطات الرقابة، مث إعاد ا إىل الداخل بعد ؿبىٍ 
 ضً رٍ ػػػػفى ة كاضية لً يى انى ػػى إعطاء عً ػػمقارنة إلػق الدكلية كالشرائع الػػبالوثائ عى ػػػػػػػفى ، ما دى 1اؼبشركع ؽبذه األمواؿ

 العديد من الضوابط كالقيود على حركة األمواؿ كالعمليات اؼبالية اليت تتم من خبلؿ القنوات اؼبصرفية.

بدراسة الرقابة البدء ا نى يػٍ أى تى كنظران الختبلؼ الضوابط كالقيود اليت تفرضها ـبتلف التشريعات، ارٍ      
 الفرنسيالفرع األكؿ(، مث التطرؽ ؽبذه الرقابة لدل اؼبشرع ) اعبزائرمعلى حركة األمواؿ يف التشريع 

 امان باؼبشرع اؼبصرم )الفرع الثالث(. تى )الفرع الثاٍل(، خً 

 : الرقابة على حركة األمواؿ في القانوف الجزائرمكؿالفرع األ

مُت إىل ىبضع إدخاؿ العملة أك إخراجها من اعبزائر إىل إجراءات معينة، إذ ينبغي على كل القاد     
اعبزائر اإلفصاح عن اؼببالل النقدية اليت وبملها اؼبسافر معو مهما كانت قيمتها دكف سبييز بُت اؼبواطن 

. أما عند اؼبغادرة فينبغي اإلفصاح أيضان عن ذلك، مع كجود قيد على اؼبقيم كاؼبواطن 2كاؼبقيم كالزائر
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فق أسس كمعايَت مػػيددة، فيما ال يسمح يورك إال ك  7600بأف ال يسمح لػهم بهخراج أكػػثر من مبلل 
 .1للزائر بهخراج مبلل يتراكز اؼببلل الذم قاـ بالتصريح عنو

ات اعبمارؾ اؼبختصة ال سبلك صبلحية طى لي كبالرغم من ىذه اإلجراءات، إال أف اؼببلحظ أف سي      
األمواؿ، كما أف  إيقاؼ األمواؿ كاحترازىا ؼبدة معقولة، حىت كإف ثار اشتباه يف قياـ جريبة غسل

بيانات اإلفصاح يتم اإلحتفاظ هبا ؼبدة غَت ؿبددة، كتبقى ؿبفوظة لدل اعبمارؾ يف اؼبنافذ اغبدكدية 
دكف أف يتم تصنيفها كفػػقان لتراكزىا حدان معينان كوف ىذا الػيد غَت موجػػود، كبالتايل فهف ذلك يشكل 

 صعوبة يف اإلطبلع عليها من قبل أية جهة أخرل.

آخر، يتم ربويل اإلفصاحات الكاذبة اؼبكتشفة إىل اعبهات القضائية، حيث يتم  بو انً من جى      
 . 2ربرير تقرير كموافاة ككيل اعبمهورية بذلك كاغبصوؿ على إذف دبباشرة التيقيق

من قانوف الوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل  06نصت اؼبادة كيف إطار الرقابة على حركة األمواؿ،      
ىاب كمكافيتهما على أف يتم كل دفع يفوؽ مبلغان يتم ربديده عن طريق التنظيم بواسطة كسائل اإلر 

 الدفع كعن طريق القنوات البنكية كاؼبالية. 

ا ككذا ؿبل هى تً هى جٍ كً اإلستعبلـ حوؿ مصدر األمواؿ كى  ،يتعُت على البنوؾ أك اؼبؤسسات اؼباليةك      
 ، بالنسبة عبميع العمليات اليت تتم يف ظركؼ من التعقيد كبصفةالعملية كىوية اؼبتعاملُت اإلقتصاديُت

 .3أك تبدك أِنا ال تستند إىل ملر اقتصادم أك إىل ؿبل مشركع ،غَت عادية أك غَت ملرة

ذبدر اإلشارة إىل أنو يف حالة اكتشاؼ شبهة ارتكاب جريبة غسل األمواؿ، فهنو يتم إرساؿ      
اعبمارؾ إىل خلية اإلستعبلـ اؼبايل يتعلق بكل اكتشاؼ غبركة األمواؿ  تقرير سرم ؿبرر من قبل مصاحل

                                                           
 .بتصدير العمالت الصعبةاؼبتعلقة  1997مارس  30اؼبؤرخة يف  97-02 راجع تعليمة بنك اعبزائر رقم 1
ييم المشترؾ في مكافحة غسل تقرير التق، MENAFATFؾبموعة العمل اؼبايل الدكلية ؼبنطقة الشرؽ األكسط كْشاؿ إفريقيا  2

 .57اؼبرجع السابق، ص:  األمواؿ كتمويل اإلرىاب )حالة الجزائر(,
 ..السابق اإلشارة إليو 02-12من األمر رقم  06، كاؼبعدلة دبقتضى اؼبادة 01-05من القانوف رقم  10اؼبادة  3
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أك صفقات مشػػػبوىة قػػػػد تكػػوف نػػػػاشصػػػػػة عن جرائم أك يػػػػبدك أنػػػها موجهػػػة لغسل األمػػػواؿ أك تػػػػمػويػػػػل 
 . 1اإلرىاب

مكرر من قانوف العقوبات ذبميد أك  15، كاؼبادة 01-05ل القانوف رقم فى كٍ كعبلكة على ذلك، يى      
 هف حقوػػػػمة ما، كإذا ثبت أف الناقل لؤلمواؿ كاف حسن النية فػػػرريػػػػاقًتاِنا ب تى بى مصادرة األمواؿ مىت ثػى 

 .2يف ذلك وؿه في كٍ مى 

 ةػػػػكيف ؾباؿ الصرؼ كبالرجوع لؤلمر اؼبتعلق بقمع ـبالفة التشريع كالتنظيم اػباصُت بالصرؼ كحرك     
، فقد مت توسيع ؾباؿ تطبيق جرائم الصرؼ ليشمل جرائم كسائل الدفع كالقيم اؼبنقولة 3كس األمواؿرؤ 

 .4كالسندات اؼبالية كسبائك الذىب كالقطع النقدية الذىبية كاألحرار الكريبة كاؼبعادف النفيسة

كالتنظيم  ل ىذا التشريع من جهة أخرل عقوبات بالنسبة إىل اؼبخالفُت للتشريعخً كما ييدٍ        
عن  ل  قً سنوات كبغرامة ال تى  (07)إىل سبع  (02)إذ يعاقب باغببس من سنتُت  ,5اؼبتعلقُت بالصرؼ

أك  فى الى عف قيمة ؿبل اعبريبة، كدبصادرة ؿبل اعبنية كالوسائل اؼبستعملة يف الغش، كل من خى ضً 
ىل اػبارج بأية كسيلة  حاكؿ ـبالفة التشريع كالتنظيم اػباصُت بالصرؼ كحركة رؤكس األمواؿ من كإ

 ىػػػػواؿ إلػػػػرداد األمػػػعدـ استك  زامات التصريح،ػػػدـ مراعاة التػػػػعأك  اذب،ػكال تصريحفػػي حالػػػػة الكانت 

                                                           
 .02-12من األمر رقم  10، كاؼبعدلة دبقتضى اؼبادة القانوف نفس من 21اؼبادة  1
 .ؽ ع جمن  04مكرر  389اؼبادة  2
بقمع مخالفة التشريع كالتنظيم الخاصين كاؼبتعلق  1996يوليو  09اؼبوافق  1417صفر عاـ  23اؼبؤرخ يف  22-96 األمر رقم 3

غشت  26اؼبوافق  1431رمضاف  16اؼبؤرخ يف  03-10، اؼبعدؿ كاؼبتمم باألمر رقم بالصرؼ كحركة رؤكس األمواؿ من كإلى الخارج
 كما بعدىا. 09، ص: 2010، مؤرخة يف أكؿ سبتمل 47، س 50، ج ر ج ج، ع 2010

كحركة رؤكس األمواؿ من كإىل أيضان ـبالفة للتشريع كالتنظيم اػباصُت بالصرؼ  ري بػى تى عٍ على أنو: "تػي  22-96من األمر رقم  02تنص اؼبادة  4
 م خرقان للتشريع كالتنظيم اؼبعموؿ هبما:تً اػبارج، تى 

 ات ؿبررة بعملة أجنبية،دى نى م منقولة أك سى يى راء أك بيع أك تصدير أك استَتاد كل كسيلة دفع أك قً ش -
 ات دين ؿبررة بالعملة الوطنية،دى نى تصدير كاستَتاد كل كسيلة دفع أك قيم منقولة أك سى  -
 تصدير أك استَتاد السبائك الذىبية أك األحرار الكريبة أك اؼبعادف النفيسة -

التوقيع على األمر الخاص بقمع مخالفات قانوف الصرؼ كحركة رؤكس األمواؿ: الضوء األخضر للعدالة للشركع في ، مراد ؿبامد 5
 .2010نوفمل  28د: األحد جريدة اعبزائر نيوز، عد ، تحريك الدعاكل القضائية

http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/22868-2010-11-28-20-45-47.html
http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/22868-2010-11-28-20-45-47.html
http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/22868-2010-11-28-20-45-47.html
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عدـ اغبصوؿ أك  عدـ مراعاة اإلجراءات اؼبنصوص عليها أك الشكليات اؼبطلوبة،أك يف حالة  الوطن،
 .1خيصاعدـ االسترابة للشركط اؼبقًتنة هبذه الًت  ككذا يف حالة خيص اؼبشًتطة،اعلى الًت 

ال يبكن أف تقل عن ع عليو غرامة قَّ وى تػي فػى  ،أما بالنسبة للشخص اؼبعنوم اػباضع للقانوف اػباص     
الوسائل اؼبستعملة يف ك  ة ؿبل اعبنية،رى ادى صى مي ك  مرات قيمة ؿبل اؼبخالفة أك ؿباكلة اؼبخالفة، (04)أربع 
  علىُتَّ عى تػى ما، يػى  بو بى سى م يقدمها الشخص اؼبعنوم لً ػادر ا، أك لى صى اد مي رى مي ػز األشياء الرى كإذا مل ربيٍ  الغش،

 .2اعبهة القضائية أف تقضي عليو بغرامة تقـو مقاـ اؼبصادرة كتساكم قيمة ىذه األشياء

ت إحدل ( سنوا05كىفىٍضبلن عن ذلك، يبكن للرهة القضائية أف تيٍصًدرى كؼبدة ال تتراكز طبس )     
 العقوبات اآلتية أك صبيعها:

 اؼبنع من مزاكلة عمليات الترارة اػبارجية، -
 اؼبنع من عقد صفقات عمومية، -
 اؼبنع من الدعوة العلنية إىل اإلدخار، -
كال تطبق على الشخص اؼبعنوم اػباضع للقانوف العاـ، العقوبات اؼبنصوص عليها يف النقطة      

 . 3قرة الثانية أعبلهالثالثة من الفقرة األكىل، كالف

من قانوف  05كفيما يتعلق حبركة اؼبعادف النفيسة كالذىب عل اغبدكد، يكفي الرجوع لنص اؼبادة      
ؼ البضائع على أِنا كل اؼبنترات كاألشياء الترارية كغَت الترارية، كبصفة عامة رِّ عى اعبمارؾ، كاليت تػي 

 أف نظاـ اإلفصاح كالتصريح لدل اعبمارؾ يشمل ىذهصبيع األشياء القابلة للتداكؿ كالتملك، ليتضح ب
 .4اؼبعادف الثمينة كذلك

                                                           
 السالف الذكر. 22-96 من األمر رقم 03اؼبادة  1
 السالف الذكر. 22-96 من األمر رقم 05اؼبادة  2
 ة الوسائل اؼبستعملة يف الغش، كاؼبنع من الدعوة العلنية إىل اإلدخار. رى ادى صى مي ػأم ما يتعلق بً  3
تقرير التقييم المشترؾ في مكافحة غسل ، MENAFATFسط كْشاؿ إفريقيا ؾبموعة العمل اؼبايل الدكلية ؼبنطقة الشرؽ األك  4

 .172اؼبرجع السابق، ص:  األمواؿ كتمويل اإلرىاب )حالة الجزائر(,
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أف الغرض من فرض ىذه اإلجراءات كالعقوبات ىو تدعيم النظاـ الرقايب على عمليات  ،كالبٌُت      
كتعزيز مكافية الفساد كمكافية  ريب األمواؿ اليت تتعلق عرائم  ،الصرؼ كحركة رؤكس األمواؿ

 .األمواؿخطَتة كغسل 

 11-03اغبكومة يف األمر الرئاسي رقم  ييضاؼ إىل ذلك ما جاءت بو التعديبلت اليت أدرجتها     
قرار ربيُت مهاـ بنك اعبزائر بالنظر إىل من  10-10 اؼبعدؿ دبقتضى القانوف بالنقد كالقرض، اؼبتعلق

هر على فعالية أنظمة الدفع كذلك من خبلؿ تكليفو بالس، التقدـ اؼبًتتب عن ربيُت اؼبنظومة اؼبالية
 رى رَّ قى أمن كسائل الدفع من غَت األكراؽ النقدية، كما تػى  توكيلو ضمافَتىا، ك سى كربديد القواعد اليت تي 

البة البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية بأية معلومة وبتاجها يف صياغة طى مي  توسيع صبلحياتو على اػبصوص
 .1كس األمواؿ كبو اػبارجؤي ربديدان ري  الببلد ككضعها اؼبايل، كىبص ىذا ميزاف مدفوعات

 الرقابة على حركة األمواؿ في القانوف الفرنسي :ثانيلفرع الا

ا اؼبشرع الفرنسي يف ىذا اإلذباه، اىى طى ة خى زى ارً طوة بى خي  د  عى إف ربديد قيمة اؼبدفوعات النقدية يػي      
ز قيمتها قيمة اؼببلل احملدد بقرار من كزير اك رى تى اد النقدم ألم مدفوعات تػى دى عمليات السَّ  رى ظى ا حى مى دى نٍ عً 

ي ىذا اإلجراء إىل تشديد الرقابة على حركة األمواؿ كمنع غسل األمواؿ عن طريق شراء مً رٍ ، كيػى 2اؼبالية
 اؼبعادف الثمينة كاألعماؿ الفنية أك غَت ذلك.

ؼبالية على اؼبصارؼ كاؼبؤسسات ا 614-90كيف نفس السياؽ فرض القانوف الفرنسي رقم      
الفيص الدقيق لكل عملية ذبرم يف ظركؼ غَت عادية، أك تفتقر إىل مصدر مشركع أك أحاطتها 

 عن الزبوف، كعن رى سً فٍ تػى سٍ للمصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية يف ىذه األحواؿ أف تى  دَّ اؼببلبسات، كما ال بي 
 .3اعبهات احملولة إليها األمواؿ كاألشخاص اؼبستفيدين منها

                                                           
 السالف الذكر. قانوف النقد كالقرضاؼبتضمن  10-10 من القانوف 02اؼبعدلة دبقتضى اؼبادة  .11-03من األمر رقم  35اؼبادة  1
 .614-90لقانوف رقم من ا 14اؼبادة  2
اؼبرجع  مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفة,ا د. سليماف عبد اؼبنعم، 165د. ؿبمود كبيش، اؼبرجع السابق، ص:  3

  .383اؼبرجع السابق، ص: , ا د. خالد ضبد ؿبمد اغبمادم378اؼبرجع السابق، ص: ا د. مصطفى طاىر، 85السابق، ص: 



 البـــــاب الثـــانـــي: مكافحــــة جريمــــة غســــــل األمـــــــوال في القانون الجزائري مقارنًا

 

 

249 

م، ظي ق بالرقابة على حركة األمواؿ كالعمليات اؼبالية اليت تتم مع بلداف ليست لديها ني كفيما يتعل     
 ويل على اؼبؤسسات اؼبالية أف تي  م لكنها غَت كافية ؼبكافية غسل األمواؿ، يتعُت حينصذو ظي أك لديها ني 

اريُت الذين دىا مع األشخاص الطبيعيُت كاإلعتبقٍ أنبية خاصة لعبلقات العمل كالصفقات اؼبطلوب عى 
 .1ينتموف إىل ىذه البلداف

من  415يق بُت اعبريبة اعبمركية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة سً نٍ يان من اؼبشرع الفرنسي إىل التػَّ عٍ سى كى      
كل من قاـ أك شرع   بى اقى ، كبُت اعبريبة العامة لغسل األمواؿ يف إطار ىذه الرقابة، عى 2قانوف اعبمارؾ

أك اإلستَتاد أك التيويل أك اؼبقاصة بعملية مالية بُت فرنسا كدكلة أخرل، مىت  يف القياـ بطريق التصدير
على أمواؿ يعلم بكوِنا متيصلة سواء على كبو مباشر أك غَت مباشر من  ب  صى نٍ كانت ىذه العملية تػى 

 .3جريبة صبركية، أك إحدل جرائم االذبار يف اؼبخدرات

بأف تتدخل ألجل ضبط صبيع العمليات اؼبصرفية مع للرمارؾ  حى كدبقتضى نفس اؼبادة، ظبيً      
على أمواؿ يعلم مقًتؼ اعبريبة بأِنا متيصلة من إحدل جرائم  دي رً وصان تلك اليت تى صي اػبارج، خي 
 . 4اؼبخدرات

كتكريسان لبللتزامات السابقة، عاقب اؼبشرع الفرنسي على اؼبساعدة يف عمليات ربويل العائدات      
بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة من جناية أك جنية، كيقصد بذلك سائر صور  اؼبتيصل عليها سواء

 .5ربويل األمواؿ، كأنبها التيويل اؼبصريف لؤلمواؿ

                                                           
 .FATFمن توصيات فرقة العمل اؼبايل الدكلية  22قان مع التوصية افي وى اـ ذبسيدان كتػى اء ىذا االلتز جى  1

2 Modifié par Loi no. 96-392 du 13 mai 1996, art 04, JORF 14 mai 1996. 
3 Pascal GORIN, le dispositif légal misen place pour la France, en vue de lutter 

contre le blanchiment des capitaux provenant de la drogue, Rev. Juré. Et 
politique, 1993, P. 165. 

 .123، اؼبرجع السابق، ص: مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةد. سليماف عبد اؼبنعم،  4
 .171، اؼبرجع السابق، ص: عمليات البنوؾ من الوجهة القانونيةد. علي صباؿ الدين عوض،  5
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كمن مػرمل النصوص السابقة، يتبػػُت أف ىناؾ التزامان يقع على عاتق اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية      
فية كاؼبسانبة يف كشف حركة األمواؿ اؼبشبوىة، كغَتىا من األشخاص الطبيعية كاإلعتبارية، بالشفا

كاإلخطار عن العمليات اليت تبدك من حيث طبيعتها أِنا متيصلة من نشاط االذبار يف اؼبخدرات، 
 أك من أية جناية أك جنية أخرل.

 الرقابة على حركة األمواؿ في القانوف المصرم لث:الفرع الثا

 ي كضعػػػػػػػل بالنقد األجنيب، األساس فػػػػػػػػػق بتنظيم التعامػػػػػػػػػػتعلاؼب 1994لسنة  38يعتل القانوف رقم      
 على أف إدخاؿ أك إخراج النقد اؼبصرم صَّ تنظيم القواعد اؼبتعلقة بالرقابة على حركة األمواؿ، كالذم نى 

لكل شخص طبيعي  أجازحيث  ،1ر هبا قرار من الوزير اؼبختصدي صٍ يى  اليتللشركط كاألكضاع  قان فٍ كً  م  تً يى 
أك معنوم أف وبتفظ بكل ما يؤكؿ إليو أك يبلكو أك وبوزه من نقد أجنيب، كلو اغبق يف القياـ بأية 

 .2دبا يف ذلك التيويل للداخل كاػبارج كالتعامل داخليان  ،عملية من عمليات النقد األجنيب

للوزير  ـى دِّ قى قد األجنيب أف تػي ص ؽبا التعامل يف النخَّ رى كما ألـز اؼبصارؼ كاعبهات األخرل الػمي       
قان للنظم كالقواعد اليت فٍ ره من عمليات على النقد األجنيب، كً اشً بى ا تػي مَّ انان عى يى اؼبختص كالبنك اؼبركزم بػى 

، كعاقب على اإلخبلؿ هبذه االلتزامات باغببس مدة ال تزيد عن ثبلثة 3يضعها البنك اؼبركزم اؼبصرم
 .4ئة جنيو كال تزيد عن ألفي جنيو، أك بهحدل ىاتُت العقوبتُتأشهر، كبغرامة ال تقل عن طبسما

كيف ذات السياؽ، تضمن قانوف مكافية غسل األمواؿ اؼبصرم أحكامان تتعلق بتنظيم التعامل      
بالنقد األجنيب، باعتبار أف اؼبعامبلت اليت تتم بالنقد األجنيب ىي جوىر غسل األمواؿ، كباألخص يف 

تتسم عمبل ا احمللية بالضعف، كتكوف عملة الصرؼ فيها أقل من العمبلت  الدكؿ النامية اليت
 األجنبية.

                                                           
 .بتنظيم التعامل بالنقد األجنبي، كاؼبتعلق 1994لسنة  38من القانوف رقم  04ادة اؼب 1
 اؼبادة األكىل من نفس القانوف.  2
 من نفس القانوف. 06اؼبادة  3
 من نفس القانوف. 08اؼبادة  4
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أف إدخاؿ النقد األجنيب إىل على  1كتطبيقان لذلك، نص قانوف مكافية غسل األمواؿ اؼبصرم     
فصاح عن مقداره عند على أف يتم اإل ،أك إخراجو منها مكفوؿ عبميع اؼبسافرين كفقان للقانوف مصر
د من قبل كحدة مكافية عى مي ػدكالر أمريكي كفق النموذج ال( 20.000)جاكز عشرين ألف خوؿ إذا الد

 غسل األمواؿ.

ذ على ىذه اؼبادة أِنا حددت اؼببالل النقدية اليت يلتـز اؼبسافر باإلفصاح ؤخى فهف ما يي  ،كيف تقديرنا     
دكالر، يف حُت كاف أكىل باؼبشرع عنها عند دخوؿ مصر بالدكالر األمريكي إذا ذباكزت عشرين ألف 

حىت ال يقاؿ بأف نص اؼبادة يتعلق بالنقد األجنيب فقط،  ،اؼبصرم أف وبدد تلك اؼببالل باعبنيو اؼبصرم
 . 2بينما ىو ينظم نقل النقود السائلة عمومان 

بالل صر التزاـ اؼبسافر باإلفصاح عما يف حوزتو من مأنو قى  ،ما يؤخذ على اؼبشرع اؼبصرم كذلك     
نقدية إذا ذباكزت اغبد اؼبذكور عند دخوؿ مصر فقط، كبالتايل ال يسرم ىذا اإللتزاـ على اؼبسافرين 

ألف  ا، يف حُت كاف هبب أف يشمل ىذا اإللتزاـ أيضان حالة اؼبسافرين إىل خارج مصر3إىل اػبارج
افر إىل اػبارج ميتيصل جريبة غسل األمواؿ جريبة عابرة لليدكد، كقد تكوف األمواؿ اليت وبوزىا اؼبس

عليها من إحدل اعبرائم اؼبعاقب عليها كفق التشريع اؼبصرم، كبالتايل فهف توسيع نطاؽ اإللتزاـ ليمتد 
اغبد من ك إىل حالة اػبركج من الببلد من شأنو أف يشكل عقبة أماـ مرتكيب عمليات غسل األمواؿ، 

 ىذه اعبريبة.

اإلفصاح عن  بالتزاـلئلخبلؿ  ع جزاءن ضى أِنا مل تى  ،لذلكإضافة  12كفبا يؤخذ على نص اؼبادة      
دكالر، األمر الذم يؤدم إىل  (20.000)ن ألف ػها الشخص للببلد إذا ذباكزت عشريلي خً اؼببالل اليت ييدٍ 

 .4عدـ تطبيقو من الناحية العملية

                                                           
 .2002لسنة  80من القانوف رقم  12اؼبادة  1
 .295، اؼبرجع السابق، ص: جريمة غسل األمواؿلعمرم يف مؤلفو: ق مع رأم الدكتور عزت ؿبمد السيد اوافى تى كىو ما يػى  2
 .107، اؼبرجع السابق، ص: مكافحة جرائم غسل األمواؿ في التشريع المصرمد. شريف سيد كامل،  3
 .87، اؼبرجع السابق، ص: تجريم غسيل األمواؿ في التشريعات المقارنةد. أشرؼ توفيق ْشس الدين،  4
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ية غسل األمواؿ، من قانوف مكاف 12ع نص اؼبادة ضً وٍ على اؼبشرع اؼبصرم مى  1البعض ابى عى كقد أى      
إذ يركف أف اؼبوضع الطبيعي ؼبثل ىذا النص ىو قانوف تنظيم التعامل بالنقد األجنيب كليس قانوف 

ا نعتقد بأف إقرار ىذا النص يف قانوف مكافية غسل األمواؿ من شأنو نَّ مكافية غسل األمواؿ، كإف كي 
لك اليت تتم عن طريق  ريب النقود وصان تصي يف اغبد من ارتكاب جرائم غسل األمواؿ خي  مى اىً سى أف يي 

 عل اغبدكد.

كبالرغم من ذلك، إال أنو يبلحظ بأف اؼبشرع اؼبصرم مل يضع جزاءن لئلخبلؿ باإللتزاـ الوارد      
السالفة الذكر، األمر الذم قد يؤدم إىل عدـ تطبيقو من الناحية العملية من جانب أغلب  12باؼبادة 

      اؼبسافرين. 

ليات يف ضوء العرض اؼبقدـ يتضح بأف القوانُت اؼبقارنة ؿبل الدراسة نصت كنظمت اآل كأخَتان      
اؼبتعلقة بضركرة اإللتزاـ بتوخي اغبيطة كاغبذر، من خبلؿ ضركرة التيقق من ىوية الزبائن كااللتزاـ 
 باغبفاظ على كثائق كمستندات ما ذبريو من عمليات مالية، إضافة لتطوير اؼبمارسات كاللام 
الداخلية، كما حرصت على فرض رقابة على اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية، دبا يتيح فرصة فرض رقابة 

 ليات اؼبتعلقة دبنع ارتكاب جرائم غسل األمواؿ.فعالة على حركة األمواؿ كخطوة ىامة يف إطار اآل

ن كٌ مى ػعية بعدية تي ليات ردآف احملاكالت التشريعية عند ىذا اغبد، بل قامت بضبط كتنظيم قً كمل تى      
 من كشف جرائم غسل األمواؿ يف حالة ارتكاهبا، كىو ما سنقـو دبعاعبتو يف الفصل اؼبوايل.

  

                                                           
 كقد أشار في ذلك إلى:. 106، اؼبرجع السابق، ص: مكافحة جرائم غسل األمواؿ في التشريع المصرمد. شريف سيد كامل،  1

 . 23، ص: 2002مايو  19عادؿ عيد، عضو ؾبلس الشعب، مضبطة اعبلسة السابعة كالسبعُت، ؾبلس الشعب اؼبصرم، 
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  الفصل الثاني:

 المتعلقة بكشف جرائم غسل األمواؿ اآلليات
من أبرز كسائل الكشف كالتيرم عن عمليات  ت للتيريات اؼباليةهنشاء كحداب يعتل االلتزاـ     

ييعهد إليها القياـ عمع اؼبعلومات عن العمليات اؼبشتبو فيها، مث تزكيد ، كاليت 1غسل األمواؿ
 .2هبذه اؼبعلومات السلطات الرقابية كاألجهزة األمنية كالقضائية اؼبختصة دبكافية جرائم غسل األمواؿ

يف إطار كاجب  كذلكعن العمليات اؼبالية اؼبشتبو فيها،  خطاراإلذلك، ضركرة كيضاؼ إىل      
ـبتلف  قامتلذلك تفاقيات الدكلية كاإلقليمية، االاإلببلغ عن اعبرائم الذم تنص عليو ـبتلف 

عن العمليات اؼبالية  خطارالبنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية اإل تلـزوضع قواعد خاصة ب قوانُت اؼبقارنةال
لتزاـ من مبدأ اال اإللتزاـ يعتل استثناءن  ، خصوصان كأف ىذا3رتباطها عرائم غسل األمواؿا يف اؼبشتبو

 بسرية اغبسابات كالعمليات اؼبصرفية.

لتزامات اؼبلقاة على عاتق اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية أىم اال ىذا الفصللذلك سنوضح يف      
لتزاـ بهنشاء كحدة للتيريات اؼبالية )اؼببيث كرة االاؼبتعلقة بكشف جرائم غسل األمواؿ، بدءان من ضر 

 اؼبشتبو فيها )اؼببيث الثاٍل(.اؼبالية عن العمليات  خطارلتزاـ اػباص باإلاألكؿ(، كصوالن لبل

                                                           
ليها كالتزاـ يػىقىع على عىاًتق الدكؿ ًكفقان لتوصيات ؾبموعة ًجهىات ميكىٌلفىة دبكافية غسل األمواؿ، منصوص ع كحدات التحريات المالية 1

. FIUكيشار إليها بػ:  Financial Intelligence Units، كييعتل ىذا اؼبصطلح ترصبة مقابلة لػ: FATFالعمل اؼبايل الدكلية 
كليبيا كقطر، أك   معلومات الماليةكحدة الكمصر كالكويت، أك   كحدة مكافحة غسل األمواؿكالعديد من الدكؿ تيطًلق عليها تسمية 

 كاعبزائر.  خلية اإلستعالـ المالي
رسالة مقدمة  المسؤكلية الجنائية عن جريمة غسل األمواؿ في التشريع المصرم )دراسة مقارنة(,د. عادؿ ؿبمد أضبد جابر السيول،  2

 .649، ص: 2008لنيل شهادة الدكتوراه يف اغبقوؽ، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة، 
3 Taylor R.T, License to loot? Acritique of Follow the Money Méthodes in crime, 

control Policy autour journal Social Justice, Volume 28, Issue 03, 2001, copyright 2001. 
Crime and Social Justice Associates, 2002, P. 121. Questia Media American Inc. 
www.questia.com. 
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 المبحث األكؿ:

 لتزاـ بإنشاء كحدة للتحريات الماليةاال
لية اىتمامان كبَتان بضركرة كجوب قياـ ا توصيات فرقة العمل اؼبايل الدك مى يى أكلت الوثائق الدكلية السً      

الدكؿ باستيداث ىيصة معينة، يناط هبا تلقي كفيص إخطارات اؼبؤسسات اؼبالية اؼبتعلقة بالعمليات 
 .1اؼبالية اليت يشتبو يف تعلقها بأنشطة غسل أمواؿ، كىو األمر الذم تبنتو الكثَت من البلداف اؼبعنية

ب التشريعات اؼبقارنة إىل إنشاء جهاز مستقل، يناط بو التيرم ت أغلهى كتطبيقان لذلك، اذبَّى      
 .2كالكشف عن عمليات غسل األمواؿ، كإف اختلفت يف مسمى ىذا اعبهاز

، كحدد 127-02ت خلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل دبوجب اؼبرسـو التنفيذم رقم أى نشً كيف اعبزائر أي      
 .3االقانوف اختصاصا ا كاألحكاـ اؼبنظمة لعمله

 يد مفهـو كحدات التيريات اؼباليةءان بتيددٍ بى  ،ىذا اإللتزاـعٌت يف ىذا اؼببيث بدراسة كسوؼ ني      
افرىا يف ىذه الوحدات )اؼبطلب الثاٍل(، مركران وى )اؼبطلب األكؿ(، مث الشركط الواجب تػى ككظائفها 

والن صي منها )اؼبطلب الثالث(، كي ج لوحدات التيريات اؼبالية، كمعايَت اختيار النموذج األمثل اذً مى نى بً 
، حيث الرابع()اؼبطلب  صبلحيات كحدات التيريات اؼبالية يف ؾباؿ مكافية جرائم غسل األمواؿل

سنتطرؽ لصبلحيات خلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل يف اعبزائر، كدكرىا يف مكافية جرائم غسل 
 َتة ؿبل اؼبقارنة.األمواؿ، كمقارنتها بصبلحيات كحدات التيريات اؼبالية النظ

                                                           
 .403ا د. مصطفى طاىر، اؼبرجع السابق، ص: 318د. خالد ضبد ؿبمد اغبمادم، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .خلية معالجة اإلستعالـ المالي، كيف اعبزائر كحدة مكافحة غسل األمواؿ، كيف مصر TRACFINكيف فرنسا تسمى اؽبيصة بػ  2
إنشاء خلية معالجة اإلستعالـ ، كاؼبتضمن 2002أبريل سنة  07اؼبوافق  1423عاـ ؿبـر  24مؤرخ يف  127-02اؼبرسـو التنفيذم رقم  3

 .16، ص: 2002أبريل  07، مؤرخة يف 39، س 23، ج ر ج ج، ع المالي كتنظيمها كعملها
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 المطلب األكؿ: مفهـو كحدة التحريات المالية ككظائفها

كالنموذج  ،كذلك باختبلؼ الوظائف اؼبمنوحة ؽبا ،تتعدد مفاىيم كحدات التيريات اؼبالية     
 اؼبعموؿ بو يف كل دكلة من دكؿ العامل، لذلك سنتطرؽ لتيديد مفهـو كحدات التيريات اؼبالية

 مث نقـو بتيديد كظائفها )الفرع الثاٍل(.)الفرع األكؿ(، 

 الفرع األكؿ: مفهـو كحدات التحريات المالية

فهف كحدة التيريات  ،1996يف نوفمل  Egmont Groupحسب ما كرد يف ؾبموعة إصبونت      
 ،ؼبختصةقي كربليل كتوزيع اؼبعلومات اؼبالية على السلطات الى تػى ة مركزية كطنية تقـو بً دى حٍ اؼبالية تعتل:"كً 

ة غسل األمواؿ، سواء كانت ىذه اؼبعلومات متعلقة باؼبتيصبلت اؼبشتبو يف كوِنا ناذبة يى افى كى هبدؼ مي 
 . 1عن اعبرائم، أك كانت ىذه اؼبعلومات مطلوبة دبوجب القوانُت كالتشريعات الوطنية ؼبكافية اعبرائم"

تعريف جديد لوحدات قامت ؾبموعة إصبونت بوضع  ،2004كبالتيديد سنة  ،كبعد ذلك     
"ىيصة قومية مركزية زبتص بتلقي كربليل، كموافاة اعبهات اؼبختصة حيث اعتل ا:  ،التيريات اؼبالية

أك األمواؿ اليت  ،باإلخطارات اؼبالية اليت تتعلق بأمواؿ يشتبو يف أِنا متيصبلت من أنشطة إجرامية
طالب هبا التشريعات القومية ؼبكافية غسل قد ترتبط بتمويل اإلرىاب، أك باإلخطارت اؼبالية اليت ت

 األمواؿ كسبويل اإلرىاب".

بهضافة مسؤكلية مكافية سبويل اإلرىاب  كيف اعتقادنا، فهف التعريف األخَت جملموعة إصبونت قاـ     
كاليت شهد ا  ،إىل مسؤكلية مكافية غسل األمواؿ كرد فعل على أحداث اغبادم عشر من سبتمل

نظران لئلرتباط الوثيق بينها  ا، بغية تػرفيف منابع سبويل العمليات اإلرىابيةدة األمريكيةمتيػالواليات ال
 كبُت جرائم غسل األمواؿ.

                                                           
 منظمة غَت رظبية تضم كحدات التيريات اؼبالية، ظبيت باسم اؼبكاف الذم عقدت فيو أكؿ  Egmont Groupمجموعة إجمونت 1

اجتماع ؽبا كذلك يف قصر إصبونت أرينبَتغ يف برككسل، ىدؼ ىذه اجملموعة ىو إتاحة منتدل لوحدات التيريات اؼبالية لتيسُت مساندة 
 برام  مكافية غسل األمواؿ.

 ة(,المسؤكلية الجنائية عن جريمة غسل األمواؿ في التشريع المصرم )دراسة مقارند. عادؿ أضبد جابر السيول،  نظر في ذلك:ا
 .653، ص: 2008رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف اغبقوؽ، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة، 
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كمل تقم ؾبموعة العمل اؼبايل الدكلية بتعريف كحدة التيريات اؼبالية، بل اكتفت باالعتماد على      
ـ حىت تسمية كحدات التيريات اؼبالية التعريف الذم أصدرتو ؾبموعة إصبونت، كما أِنا ال تستخد

 يف كصفها ؽبذه السلطات بل تطلق عليها تسمية كحدة مكافية غسل األمواؿ.

فلم تعرؼ كحدة التيريات اؼبالية كذلك، بل نصت على  ،2002أما اتفاقية بالَتمو لسنة      
النظر يف إنشاء كحدة رأت بأنو يتعُت على كل الدكؿ األطراؼ الصبلحيات كاؼبهاـ اليت تناط هبا، ك 

استخبارات مالية تقـو دبهمة اؼبركز الوطٍت عبمع كربليل كتوزيع اؼبعلومات فيما يتعلق باألنشطة اؼبشتبو 
 .1مواؿاألغسل  ارتباطها عرائميف 

"كحدة مستقلة يبكن اعتبار كحدة التيريات اؼبالية:  ،بدكرنا كانطبلقان من اؼبفاىيم الواردة أعبله     
تتولى مهمة تجميع كتحليل كتحويل اإلخطارات التي تتلقاىا عن العمليات  ,خاص ذات طابع

المشتبو فيها, كغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالتصرفات التي يشتبو في أنها تمثل عمليات 
، كلذلك هبوز ؽبذه الوحدة كمن تلقاء نفسها يف اغباالت اؼبنصوص غسل أمواؿ كتمويل اإلرىاب"

أف تطلب اؼبعلومات اليت تراىا ضركرية من البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية كغَتىا من اؽبيصات  ،عليها قانونان 
بغية أداء كظائفها اؼبنوطة هبا قانونان،  األخرل اػباضعة لقانوف مكافية غسل األمواؿ كسبويل اإلرىاب

 كاليت سنقـو بدراستها يف الفرع اؼبوايل.

 اليةالفرع الثاني: كظائف كحدات التحريات الم

بوحدات التيريات اؼبالية ؾبموعة من اؼبهاـ األساسية اليت تتوافق مع اؼبفاىيم كاألسس اليت  اطي نى يػي      
كىو ما سنقـو بدراستو يف ىذا الفرع، تقـو عليها ؾبموعة العمل اؼبايل الدكلية يف توصيا ا األربعوف، 

ربليل البيانات الواردة ك  ،)البند األكؿ( فيها اؼبشتبو اؼباليةعمليات التلقي اإلخطارات اػباصة ببدءان من 
 تبادؿ اؼبعلومات مع األجهزة األمنية كسلطات الرقابة األخرلمث  ،)البند الثاٍل( يف ىذه اإلخطارات

 .)البند الرابع( تبادؿ اؼبعلومات ذات الطابع الدكيل مع السلطات اؼبعنيةإضافة إىل  ،)البند الثالث(

                                                           
 .لمكافحة الجريمة العابرة للحدكد الوطنيةفقرة )أ( من اتفاقية األمم اؼبتيدة  07اؼبادة  1
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  المشتبو فيها الماليةعمليات الطارات الخاصة بالبند األكؿ: تلقي اإلخ

من اؼبهاـ الرئيسية لوحدات التيريات اؼبالية تلقي اإلخطارات بالعمليات اؼبشتبو فيها يف أِنا      
اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية ككل اعبهات اليت خوؽبا  لبى تتلقاىا من قً كاليت  ،تتضمن أنشطة غسل أمواؿ

 . 1القانوف ىذه الصبلحية

ذبدر اإلشارة إىل أف تقارير اإلشتباه اليت تقـو بهعدادىا اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية كغَتىا من      
تتضمن نوعُت من  ،عن العمليات اؼبالية اؼبشتبو يف تعلقها بأنشطة غسل أمواؿ ،اعبهات اؼبعنية

اؽ اؼبالية اليت تتراكز يتعلق بعمليات إيداع كربويل األمواؿ أك تداكؿ األكر  ،النوع األكؿ :العمليات
فيخص العمليات اليت يشتبو فيها العتبارات معينة تقدرىا اؼبؤسسات  ،أما النوع الثاٍل .2حدان معينان 

 .خطاربالرغم من عدـ ذباكزىا اغبدكد اؼبقررة لئل ،ميعدة للتقاريرػال

عن اؼبعامبلت اؼبالية كىكذا جرل العمل الدكيل كالتشريعي على إلزاـ اؼبؤسسات اؼبالية باإلخطار      
. 3اؼبشتبو فيها، كرتب جزاءات جنائية على اؼبسؤكؿ عن اإلدارة الفعلية يف حالة عدـ اإلخطار

 ،قد يتم الكشف عن عمليات غسل أمواؿ من خبلؿ اإلببلغ عن اعبريبة ،كباإلضافة إىل ما تقدـ
عن اعبرائم حق عاـ  ببلغختبلؼ بُت األمرين يكمن يف أف اؼبشرع جعل من اإلغَت أف مناط اال

 بينما اإلخطار كاجب ألـز بو اؼبشرع جهات خاصة.  ،عبميع األفراد

على أنبية اإلخطار عن اؼبعامبلت  14يف التوصية  ؾبموعة العمل اؼبايل الدكليةكلذلك أكصت      
انتباه  اؼبالية اؼبشتبو يف كوِنا تنطوم على جريبة غسل أمواؿ، فأكجبت على اؼبؤسسات اؼبالية أف تويل

خاص عميع الصفقات غَت العادية، خاصة العمليات الترارية اليت ال يكوف ؽبا غرض اقتصادم 
 كاضح، كما أكجبت ضركرة التيرم عن اػبلفية اغبقيقية ؽبذه الصفقات، كعند الشك يف كوف مصدر 

                                                           
كحدة التحريات المالية ار رى اذ القوانُت، على غً فى ات لسلطات إنػٍ انى يى ر دكر بعض كحدات التيريات اؼبالية على كوِنا قاعدة بػى صً تى قٍ يػى  1

 The Financial Crimes Enforcement Networkاختصاران لػ:  Fin CEN، كاليت يطلق عليها األمريكية
 http://www.finance.gov/af.main.html راجع في ذلك الموقع التالي:

 .654د. عادؿ ؿبمد جابر السيوم، اؼبرجع السابق، ص:  2
 .391خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص: د.  3
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ض التعامل أك ، كجب عليها رفخطارىذه األمواؿ غَت مشركع، كسبنعها قوانُت السرية اؼبصرفية من اإل
 (50). كقد قضي بهدانة صراؼ أحد البنوؾ نظران لتغيَت رصيد بقيمة تفوؽ اػبمسوف 1قفل اغبساب

أياـ، كتبُت بعد ذلك  (10)مليوف دكالر من البنوؾ األكربية اػبارجية خبلؿ فًتة زمنية مل تتراكز عشرة 
 .2ذبار غَت اؼبشركع يف اؼبخدراتأف مصدر ىذه األمواؿ ىو اال

على اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية فقط، بل اىتمت   ؾبموعة العمل اؼبايل الدكليةكمل تقتصر جهود      
كذلك باؼبؤسسات غَت اؼبصرفية كمكاتب الصرافة أك أية مؤسسة تنفذ نشاطان ماليان على أساس 

م غسل ضي، فألزمتها بضركرة اإلخطار عن العمليات اؼبشتبو يف كوِنا تنطوم على جرائرى ؿبدكد أك عى 
 أمواؿ.

 ،EEC/97/2000توجيو اجمللس األكريب رقم  كمن بُت اؼببادرات اؼبوجبة ؽبذا االلتزاـ، ىو ما فرضو    
كاؼبهن األخرل ذات الصلة ألحكامو اؼبتعلقة باإلخطار  ،أخضع اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼباليةكالذم 

أكد اجمللس األكريب على ىذا ، كما 3عن العمليات اؼبشتبو يف كوِنا تنطوم على جرائم غسل أمواؿ
فألـز دبقتضاه اؼبؤسسات اؼبالية كاألشخاص الذين يشملهم  ،EC/2005/60لتزاـ يف التوجيو رقم: اال

ىذا التوجيو إجراء الدراسة البلزمة كاإلىتماـ اػباص بأم نشاط من احملتمل بطبيعتو أف يتعلق عرائم 
، كما 4، أك ليس ؽبا غرض اقتصادم كاضحغسل أمواؿ، أك دبعامبلت مالية معقدة كغَت عادية

أكجبت ىذه التوصية توسيع نطاؽ اإللتزاـ باإلخطار عن اؼبعامبلت اؼبشتبو يف كوِنا تتضمن أنشطة 
 غسل أمواؿ أك سبويل اإلرىاب إىل جهات أخرل كاحملامُت كاػبلاء كاحملاسبُت القانونيُت، كاحملضرين.

                                                           
 .FATFمن توصيات ؾبموعة العمل اؼبايل الدكلية  15التوصية رقم  1

2 Group d'action financier GAFI, Rapport 1997-1998 Sur les typologies du 
Blanchiment de Largent. 12 fevrier 1998, P.14.   

    Sur le site: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/32/13/35396712-pdf. 
قان للقانوف الداخلي للدكلة فٍ ـ اؼبؤسسات اؼبالية كً زً تى لٍ على أف: "تػى  ECC/97/2000رقم:  توجيو المجلس األكربيمن  07ت اؼبادة صَّ نى  3

 نظر في ذلك:اأمواؿ". و يف أِنا تنطوم على غسل بى تى شٍ العضو يف اإلرباد األكريب بعدـ تنفيذ أم عملية مالية أك صفقة يي 
 Groupe d'action Financière GAFI rapport 1997-1998, op. cit., P.09.   

 .EC/2005/60من التوجيو األكريب رقم:  17اؼبادة  4
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مسألة اإلخطار عن العمليات اؼبشتبو يف   مى ظَّ فالتشريع الفرنسي نى  ،أما على صعيد القوانُت اؼبقارنة     
، فألـز 1990جواف  12الصادر يف  90-614كوِنا تنطوم على جرائم غسل أمواؿ يف القانوف رقم: 

 ،كصندكؽ الودائع كاػبدمات اؼبالية للليد ،كالبنك الفرنسي ،كاػبزانة العامة ،القطاع اؼبصريف كاؼبايل
كالتعاكنيات كالشركات اػباصة باإلستثمار، كمكاتب الصرافة كالسماسرة  ،ة التأمُتكشركات ظباسر 

كموثقي العقود كككبلء العقارات، ضركرة اإلخطار عن العمليات اليت يشتبو يف تعلقها بأنشطة غسل 
كاذبهت كبو توسيع نطاؽ اؼبلتزمُت  ،أف تطورت اؼبنظومة التشريعية يف فرنسا تثى بً ما لى ك  .أمواؿ
، مث (NRE)كاؼبتعلق باللوائح اإلقتصادية اعبديدة  2001-420إلخطار بداية من القانوف رقم: با

كالذم كسع من نطاؽ اإلخطار عن عمليات غسل األمواؿ لتشمل  20041-204القانوف رقم: 
كاؼبراىنات اػباصة باأللعاب الرياضية كسباؽ  ،الترمعات اليت تنظم ألعاب اغبظ كالقمار كاليانصيب

 . 2يوؿاػب

كاؼبتعلق دبكافية جرائم غسل  2002لسنة  80لقانوف رقم من ا 04 نصت اؼبادة كيف مصر،     
على اختصاص كحدة غسل األمواؿ بتلقي اإلخطارات الواردة من اؼبؤسسات اؼبصرفية  ،األمواؿ

 كاؼبالية عن العمليات اليت يشتبو يف تعلقها عرائم غسل أمواؿ.

 ، كىو ما3اـ يًتتب عليو ربريك الدعول اعبنائيةػػمصرم إجراء ىػاؼبشرع الكيعتل اإلخطار حسب      
من نفس القانوف، كما حدد اعبهات اؼبلزمة باإلخطار عن العمليات اليت تنطوم  10أكده يف اؼبادة 

 على شبهة غسل أمواؿ يف اؼبادة األكىل فقرة "ج"، فألـز بذلك كل من:

 ارج، كفركع البنوؾ األجنبية يف مصر،البنوؾ العاملة يف مصر كفركعها باػب -
 شركات الصرافة كاعبهات األخرل اؼبرخص ؽبا بالتعامل يف النقد األجنيب، -
 ر نشاط ربويل األمواؿ،اشً بى اعبهات اليت تػي  -
 اعبهات العاملة يف ؾباؿ األكراؽ اؼبالية، -

                                                           
1  Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux evolutions de la 

criminalité. JORF n°59 du 10 mars 2004, P. 4567. 
2 David G. HETTE, et Virginie HEEM, op. cit., PP.140-141. 

 .139ؿبمد عبد اهلل أبو بكر سبلمة، اؼبرجع السابق، ص: د.  3
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 اعبهات العاملة يف ؾباؿ تلقي األمواؿ، -
 صندكؽ توفَت الليد، -
 ر نشاط التمويل العقارم كجهات التوثيق العقارم،اعبهات اليت تباش -
 اعبهات اليت تباشر نشاط التأجَت التمويلي، -
 اعبهات العاملة يف نشاط التخصيم، -
اعبهات اليت سبارس أم نوع من أنشطة التأمُت كصناديق التأمُت اػباصة كأعماؿ السمسرة يف ؾباؿ  -

 التامُت.
سسات اؼبالية اؼبنصوص عليها يف النقاط العشر الواردة يف اؼبادة اؼبؤ  دى رى د أكٍ ككاف اؼبشرع اؼبصرم قى      

اإلذباه السائد يف الفقو اعبنائي  ابى األكىل فقرة "ج" على سبيل اغبصر، كقد ترتب عن ذلك أف عى 
نظران ؼبا يؤدم إليو من خركج الكثَت من اؼبؤسسات اؼبالية اؼبوجودة  اعلى اؼبشرع اؼبصرم مسلكو ىذا

 11جد يف اؼبستقبل، لذلك استراب اؼبشرع اؼبصرم ؽبذا اإلذباه، كأضاؼ النقطة أك اليت قد تو 
كالذم أضاؼ اعبهات األخرل اليت  ،2003لسنة  78القانوف رقم الذم أكرده بدبقتضى التعديل 

 .1يصدر بتيديدىا قرار من ؾبلس الوزراء

اإلستعبلـ  معاعبة ألحكاـ خلية أما بالنسبة للمشرع اعبزائرم فستتم معاعبة اؼبسألة عند التعرض     
 .2اؼبايل

 

                                                           
دية دبرلس ا جاء يف تقرير اللرنة اؼبشًتكة من عبنة الشؤكف الدستورية كالتشريعية كمكتب عبنة الشؤكف االقتصالِبَػَياف أسباب ىذا التعديل 1

( الػميضىاؼ 11الشعب اؼبصرم عن مشركع القانوف اؼبتعلق بتعديل بعض أحكاـ قانوف مكافية غسل األمواؿ أف البند اغبادم عشر )
 تىزًـوبقق نوعان من اؼبركنة بالنسبة لتيديد اعبهات اليت تػيٍعتىلى مؤسسات مالية يف تطبيق أحكاـ قانوف مكافية غسل األمواؿ، كبالتايل تػىلٍ 
، كقد بااللتزامات الواردة فيو، إذ ييًتيح جمللس الوزراء اؼبصرم أف ييًضيف إىل ىذه اؼبؤسسات ما يػيٍثًبت الواقع العملي اغباجة إىل إضافتو

اؿ يبكن من اؼبادة األكىل من القانوف اؼبتعلق دبكافية غسل األمو  "ج"ظىهىرىت بالفعل ميادين أخرل غَت اؼبؤسسات اؼبالية اؼبذكورة يف الفقرة 
 أف تيٍستػىغىل يف ارتكاب جريبة غسل أمواؿ، أبرزىا اعبهات اليت سبارس فيها ألعاب القمار كظباسرة العقارات.

 .140ؿبمد عبد اهلل أبو بكر سبلمة، اؼبرجع السابق، ص: د.  انظر:
 من ىذه الدراسة. 263ص: انظر  2
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 بالشبهة البند الثاني: تحليل البيانات الواردة في اإلخطار

يف كثَت من األحياف تبدك تقارير اؼبعامبلت اؼبالية اؼبشتبو فيها كالكشوؼ اؼبالية األخرل ككأِنا      
ارات من اؼبصارؼ لذلك ال يقتصر عمل كحدات التيريات اؼبالية على تلقي اإلخط مشركعة،

كاؼبؤسسات اؼبالية ككافة اؼبؤسسات اؼبخاطبة بقانوف مكافية غسل األمواؿ، بل ال بد ؽبا من أف تقـو 
كتبادؿ اؼبعلومات مع اعبهات الرقابية اؼبعنية دبكافية  ،بتيليل البيانات الواردة يف ىذه اإلخطارات

 .1جرائم غسل األمواؿ

جهازان بالل األنبية  "إصبونت"اؼبعركؼ باسم ك  ،ريات اؼباليةكيعتل اإلرباد الدكيل لوحدات التي
يف ؾباؿ تبادؿ اؼبعلومات اؼبتعلقة عرائم غسل األمواؿ بُت ـبتلف كحدات التيريات اؼبالية عل العامل، 
كالذم فرض على الدكؿ ضركرة إعطاء كحدات التيريات اؼبالية الصبلحية القانونية البلزمة ؼبمارسة 

دىا باؼبوارد البشرية كالقدرات الفنية الكافية للقياـ بوظائف الفيص كالتيليل، كعلى كتزكي ،عملها
كجو اػبصوص إعطاؤىا الصبلحيات اؼبوسعة للوصوؿ إىل اؼبعلومات كالبيانات اؼبتعلقة بالعمليات ؿبل 

ىل قواعد ؿ ىذه الصبلحيات لوحدات التيريات اؼبالية إمكانية الوصوؿ إوِّ خى ػشتباه، كما هبب أف تي اال
البيانات اػباصة بالشركات الترارية أك اغبكومية كصبلحية طلب معلومات إضافية من اؽبيصات اليت 

 .2ترفع التقارير إليها، كمن مصادر أخرل حسبما تقتضيو الضركرة

نرل بأنو هبب على كل دكلة أثناء القياـ بذلك أف توازف بُت حق الفرد يف  ،من جهتنا
التيريات اؼبالية حاؿ قيامها دبهمة التيقيق يف العملية اؼبالية اؼبشتبو فيها، كعمل كحدات  ،اػبصوصية
 ي ارتباطهم عرائم غسل أمواؿ، كلذلك بات منػمشتبو فػمتعلقة ببعض الالػػلتيريات با قيامهاأك أثناء 

                                                           
ا د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع 91، اؼبرجع السابق، ص: المصرمجرائم غسل األمواؿ في التشريع د. شريف سيد كامل، مكافية  1

ا ؿبمد 279ا ؿبمد أمُت الركمي، اؼبرجع السابق، ص: 112ا د. ؿبمد عبد اللطيف عبد العاؿ، اؼبرجع السابق، ص: 309السابق، ص: 
 .655 ا د. عادؿ ؿبمد أضبد جابر السيوم، اؼبرجع السابق، ص:386علي العرياف، اؼبرجع السابق، ص: 

كلتفادم ذلك ال بد من كضع اؼببادئ : "حيث جاء يف مضموِنا لجنة العمل المالي الدكليةتوصيات من  15كىو ما يتوافق مع التوصية  2
إذا شكت اؼبؤسسات اؼبالية يف أف أمواالن ما مصدرىا نشاط إجرامي فهنو هبب السماح ؽبا أك يطلب منها إببلغ شكوكها فوران إىل  التالية:
 ".ات اؼبختصةاعبه



 البـــــاب الثـــانـــي: مكافحــــة جريمــــة غســــــل األمـــــــوال في القانون الجزائري مقارنًا

 

 

263 

ا ال دب ،ى فيها طبيعة العمل الذم تقـو بواعى رى الضركرم صياغة قوانُت خاصة باؼبؤسسات اؼبالية يػي 
 يتداخل أك يتعارض مع الوظائف اؼبنوطة بوحدات التيريات اؼبالية.

  البند الثالث: تبادؿ المعلومات مع األجهزة األمنية كسلطات الرقابة األخرل.

أمران بالل األنبية ؼبنع كمكافية  ،اذ القوانُتفيعتل التنسيق بُت كحدات التيريات اؼبالية كجهات إن     
، لذلك توجب على كحدات التيريات اؼبالية عند تلقي اإلخطارات اؼبتعلقة جرائم غسل األمواؿ

اإلخطارات شتباه عرائم غسل األمواؿ أف تتيح كتتبادؿ على الفور اؼبعلومات اؼبتعلقة هبذه حباالت اال
 مع السلطات احمللية اؼبعنية باؼبكافية.

هف من كاجب كحدات التيريات اؼبالية ة لليدكد، فرى ابً دبا أف غالبية جرائم غسل األمواؿ عى ك     
تبادؿ نتائ  ربريا ا اؼبالية بكفاءة كسرعة فيما بينها على الصعيد الدكيل، مع ضركرة أف يتم تبادؿ 
اؼبعلومات من خبلؿ اإلتصاؿ اؼبباشر كاآلمن، ألف ذلك من شأنو أف يؤدم إىل قباعة كتفعيل التعاكف 

 اؿ. الدكيل يف ؾباؿ مكافية جرائم غسل األمو 

دكؿ، ػػػػرؾ فيها غالبية الػػػتػمالية كاليت تشػدات التيريات الػػػكباإلضافة إىل ما ذكرنا من كظائف لوح     
 ىناؾ كظائف أخرل ىبتلف األخذ هبا من دكلة ألخرل كمن نظاـ مايل آلخر أبرزىا: 

 كالمؤسسات المالية بنوؾاإلشراؼ كالرقابة على ال .أ 

كاليت  ،كاؼبؤسسات اؼبالية للسلطات الرقابية اؼبختصة البنوؾاإلشراؼ على  ح صبلحيةنى عادة ما سبيٍ      
د ىذه الوظيفة لوحدات التيريات اؼبالية نً أف بعض التشريعات تيسٍ  دى يٍ تنتمي لنفس القطاع غالبان، بػى 

بغية الوقوؼ على مدل تقيد ىذه اؼبؤسسات بالضوابط البلزمة ؼبكافية جرائم غسل األمواؿ كيفظ 
 هذه الوحداتػل 1عاتػػػمشتبو فيها، كتعطي بعض التشريػعن العمليات ال خطارة كاإلػػػػماليػت الالسربل

                                                           
" اختصاران لػ: Fintracالذم مىنىحى ًكحدة التيريات اؼبالية الكندية كاؼبسماة بػ: " التشريع الكندممن بُت ىذه التشريعات نذكر  1
"Financial Transaction Report Analysis Center دبقتضى قانوف مكافية غسل األمواؿ كسبويل اإلرىاب الصادر "

كاؼبؤسسات اؼبالية خبصوص مدل تػىقىيدىا دبعايَت كضوابط مكافية غسل األمواؿ، كسبىىاشيان  بنوؾ، صبلحية ميرىاقػىبىة ال2003يناير  06بتاريخ 
يت بػ: " Fintracمع أحكاـ ىذا القانوف أنشأت   Compliance" إدارة مسئولي اإللتزاـإدارة ميتىخىصِّصىة ؽبذا الغرض ظبي
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صبلحية فرض عقوبات كجزاءات على اؼبؤسسات اليت ال تتقيد بالضوابط كاألسس اػباصة دبكافية 
 أك اؼبؤسسة اؼبالية. لبنكغسل األمواؿ كفرض غرامات مالية أك كقف ترخيص ا

خذ بعُت تأفهف عملية إسناد ىذه اؼبسؤكلية لوحدات التيريات اؼبالية ينبغي أف  ،دناكيف اعتقا     
اإلعتبار ضركرة توفَت إمكانات مادية كافية كموظفوف على درجة عالية من التأىيل كاػبلة، إضافة إىل 

اعبهاز  بعيدان عن الضغوطات اؼبفًتضة من قبل ،ستقبللية يف أداء ىذه اؼبهاـمنيها قدر كبَت من اال
 اؼبصريف من جهة، كالقيادات السياسية من جهة أخرل.

 القياـ ببعا المهاـ القانونية .ب 

تعطي بعض التشريعات كحدات التيريات اؼبالية بعض كظائف تنفيذ القوانُت استنادان إىل قدر ا      
سبنح بعض الدكؿ ، كما 1مع اغباالت اؼبشتبو فيها اؼبباشرة يف اغبصوؿ على اؼبعلومات كالتعامل بكفاءة

ازباذ ك لوحدات التيريات اؼبالية صبلحية تقدَل اؼبساندة يف إجراء التيقيقات ؽبيصات إنفاذ القوانُت، 
كالترميد   ذلك،إجراءات استعرالية مؤقتة من أجل التعامل بفاعلية مع اغباالت اليت تستدعي 

كيعتل التشريع الفرنسي  .اؼبؤقت أك التيفظ على األصوؿ اليت يبكن أف تصبح ؿببلن للمصادرة
حيث يسمح قانوف مكافية غسل األمواؿ لوحدة التيريات اؼبالية  ،النموذج األمثل لذلك

TRACFIN ها عريبة غسل أمواؿ ؼبدة شباٍل كأربعُت طحق ذبميد اؼباؿ ؿبل العملية اؼبشتبو يف ارتبا
 .2ساعة (48)

عض اؼبهاـ القانونية يستوجب فبارسة نرل بأف منح كحدات التيريات اؼبالية ب ،من جانبنا     
 ىػػكالقدرة عل ،كاؼبؤسسات اؼبالية البنوؾصبلحيات إضافية أخرل سبكنها من طلب بيانات إضافية من 

 ربديد كطلب ذبميد األصوؿ اؼبشتبو يف كوِنا متعلقة عرائم غسل أمواؿ.

                                                                                                                                                                                     

Officiers كاؼبؤسسات اؼبالية دبوجب التقارير اؼبػيعدة من  لبنوؾ( عضوان، تػينىاط هبا مهمة رقابة ا150) تتكوف من حوايل مائة كطبسوف
 .Fintracقبل 

 http://www.fintrac.gc.ca/act.loi/1_e.asp: انظر الموقع اإللكتركني
 .455ا د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص: 282ؿبمد أمُت الركمي، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .661اؼبرجع السابق، ص: ، عادؿ ؿبمد أضبد جابر السيوم د. 2
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 المالحقة القضائية .ج 

كذلك بهجراء  ،القياـ دبهاـ اؼببلحقة القضائية تيعطى لوحدات التيريات اؼبالية يف بعض الدكؿ     
كمبلحقة مرتكيب جرائم غسل األمواؿ كسبويل اإلرىاب كاعبرائم اؼبالية األخرل ذات  ،ربقيقات جنائية

 الصلة.

منح ىذه الصبلحيات لوحدات التيريات اؼبالية من شأنو أف  يعتقد بأف 1كلصن كاف البعض     
 التعاكف على الصعيد الدكيل، خاصة مع كحدات التيريات اؼبالية يؤدم إىل تقويض قدرة الوحدة يف

اليت ال تتمتع هبذا اغبق يف دكؿ أخرل، كما من شأنو أف يؤثر يف دكرىا كوسيط ؿبايد بُت اؼبصارؼ 
إال أننا نرل نقيض  كاؼبؤسسات اؼبالية، كعلى العبلقة بينها كبُت النظاـ القضائي اعبنائي كذلك.

بلحيات القضائية اؼبمنوحة ؽبذه الوحدات تقوم سلطتها يف القياـ بالتيريات ألف شأف الص اذلك
عن العمليات اؼبالية اؼبشتبو فيها، كتساىم يف تعزيز سبل التعاكف بينها كبُت باقي السلطات اؼبعنية 

 دبكافية غسل األمواؿ، السيما القضائية منها.   

 تقديم المشورة كالتدريب .د 

نتيرة للقياـ بالوظائف اؼبنوطة هبا  من قبل كحدات التيريات اؼبالية  ن اكتساهبانظران للخلة اؼبمك     
كنظران ؼبا تتمتع بو من مهارات مرتبطة  اكمركز كطٍت لتلقي اإلخطارات عن جرائم غسل األمواؿ

ٌكنها ة من أف تكوف أبرز اعبهات الرظبية لتقدَل اؼبشور  بالتيليبلت اؼبالية اليت تقـو هبا، فهف ذلك يبي
كافية جرائم غسل األمواؿ كسبويل اإلرىاب، بالرغم من دب اؼبعنيةكالتدريب ؼبوظفي اؼبؤسسات اؼبالية 

 .2ة معتلة إذا ما منيت ؽبا ىذه الصبلحيةماليبشرية ك  واردأف ذلك يتطلب تزكيد ىذه الوحدات دب

رنة يف ىذه الدراسة، كبعد التطرؽ لصبلحيات كحدات التيريات اؼبالية لدل التشريعات ؿبل اؼبقا     
يتضح مدل اإلختبلؼ البُت يف الصبلحيات اؼبنوطة بكل كحدة، فبعضها يتمتع ببعض الصبلحيات 

                                                           
1 Jean François THONEY, les politiques législatives de lutte contre le 

blanchiment en Europe, op. cit., P. 321. 
ة يف عصر العوؼبة، كلية الشريعة ، مؤسبر الوقاية من اعبريبتجريم غسيل األمواؿ في التشريعات المقارنةد. أشرؼ توفيق ْشس الدين،  2

 . 325ا د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 62، ص: 2001مايو  7-6كالقانوف، جامعة اإلمارات العربية اؼبتيدة، 
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ذات الطابع القضائي على غرار كحدة التيريات اؼبالية اؼبصرية، ما من شأنو أف يؤدم إىل إعطاءىا 
الصبلحيات ذات الطابع  خر ال يتعدل بعضدكر فعاؿ يف ؿباربة جرائم غسل األمواؿ، كالبعض اآل

اإلدارم اليت ذبعل من ؿبارية جرائم غسل األمواؿ غاية صعبة اؼبناؿ على غرار خلية معاعبة اإلستعبلـ 
 اؼبايل يف اعبزائر.

كمهما اختلفت الصبلحيات اؼبنوطة بوحدات التيريات اؼبالية ؿبل اؼبقارنة، إال أِنا  دؼ يف      
اب جرائم غسل األمواؿ، كىو ما يتطلب ضركرة توافر ؾبموعة من ؾبملها إىل الكشف كاغبد من ارتك

الشركط يف تركيبة كعمل ىذه الوحدات، بغية إعطاءىا مزيدان من الفعالية يف أداء مهامها، كىو ما 
 سنقـو دبعاعبتو يف اؼبطلب اؼبوايل.

 المطلب الثاني: الشركط الواجب توافرىا في كحدة التحريات المالية
عن العمليات اؼبالية  البياناتدكر اؽباـ الذم تقـو بو كحدات التيريات اؼبالية يف صبع نظران لل     

كوِنا سبثل اؼبورد الرئيسي الذم يقـو بهمداد جهات إنفاذ القانوف دبا ربتاجو من كنظران لاؼبشتبو فيها، 
ربقق يتوجب أف تتوافر فيها ؾبموعة من الشركط اليت فهنو  ،معلومات خبصوص ىذه العمليات
 الفاعلية يف عمل ىذه الوحدات.

كسنقـو يف ىذا اؼبطلب بتفصيل ىذه الشركط بدءان من ضركرة كفاءة أعضاء ىذه الوحدات      
ناىيك )الفرع األكؿ(، كما هبب أف تقـو بالوظائف اؼبنوطة هبا على كجو من السرية )الفرع الثاٍل(، 

كسبتعها بنوع من اإلستقبللية يف عملها، مع ، ها )الفرع الثالث(مبدأ التخصص يف عملعن اعتماد 
 .خضوعها للمساءلة )الفرع الرابع(

 الفرع األكؿ. منطق الكفاءة كالتخصص في اختيار الموظفين

 و نظران ػػػػمالية من أىم ما ينبغي مراعاتػدات التيريات الػػػػيار أعضاء كحػػيعتل معيار الكفاءة يف اخت     
، كهبب أف تتسم عملية اختيار أعضاء 1 لذلك على عمل ىذه الوحداتللتأثَت السليب أك اإلهبايب

                                                           
 .671ا د. عادؿ ؿبمد أضبد جابر السيول، اؼبرجع السابق، ص: 121د. ؿبمد عبد اللطيف عبد العاؿ، اؼبرجع السابق، ص:  1
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التنوع يف لتيقيق  ،1كحدة التيريات اؼبالية على التعددية يف اإلختصاصات اؼبتعلقة بالتيليبلت اؼبالية
األمر الذم يؤدم إىل توفَت خلة متنوعة يف األداء، فعلى سبيل اؼبثاؿ فهف ؼبوظفي كزارة  ،تشكيلتها

ة كإدارة اعبمارؾ أك مسَتم البنوؾ خلة كاسعة يف اجملاؿ اؼبصريف كاؼبايل يبكن اإلستفادة منها، اؼبالي
 بنوؾيبكن اإلستفادة من فهمهم لطبيعة عمل ال ،فبرانب إتقاِنم القياـ بعمليات التيليبلت اؼبالية

 .اؿ تقارير اإلشتباه ؽبذه الوحداتكاؼبؤسسات اؼبالية اليت تلتـز بهرس

رجاؿ الشرطة كالقضاء خبل م يف ؾباؿ تنفيذ القوانُت ذات  مى هً سٍ يبكن أف يي  ،جانب آخر منك      
 ة للدكؿ اليت تعطي لوحداتػػمويل اإلرىاب، خصوصان بالنسبػمكافية جرائم غسل األمواؿ كتػالصلة ب

 التيريات اؼبالية صبلحية تنفيذ القوانُت.

حد ا للتيريات اؼبالية إىل مستول عاؿ من الكفاءة أف بعض الدكؿ اليت تفتقر ك  ،جدير بالذكر     
تقـو بتعيُت خلاء كأعضاء يف ىذه الوحدة عن طريق اإلنتداب من ىيصات أخرل  ،كالتخصص

 .2داخلية

إال أنو هبب  ،بالرغم من سهولة ىذه الوسيلة يف ربقيق التيليل الفعاؿ للمعلوماتيف اعتقادنا، ك      
، كىو ما ال يتيقق ئ  عمل ىذه الوحدات كاستقبلليتهاالتوازف بُت نتاعلى الدكؿ اغبرص على ربقيق 

   إال من خبلؿ ضماف مبدأ التخصص يف عمل ىذه الوحدات.

 : مبدأ التخصص في عمل كحدات التحريات الماليةنيالفرع الثا

رفوعة التقيد يف استخداـ اؼبعلومات اؼب ،كيقصد دببدأ التخصص يف عمل كحدات التيريات اؼبالية     
 ؽبا من قبل اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية بغرض مكافية غسل األمواؿ كسبويل اإلرىاب، كال يتم ذلك
 إال من خبلؿ كضع قيود قانونية ربظر على ىذه الوحدات استخداـ ىذه اؼبعلومات يف غَت أغراض

 .3مكافية غسل األمواؿ كسبويل اإلرىاب
                                                           

 . 177، اؼبرجع السابق، ص: التعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكليةد علي سويلم، د. ؿبم 1
 .664د. عادؿ ؿبمد أضبد جابر السيول، اؼبرجع السابق، ص:  2
ا د. عزت ؿبمد العمرم، 68، اؼبرجع السابق، ص: دراسة نقدية لقانوف مكافحة غسل األمواؿ الجديدد. أشرؼ توفيق ْشس الدين،  3

 .288ا ؿبمد أمُت الركمي، اؼبرجع السابق، ص: 398ا ؿبمد علي العرياف، اؼبرجع السابق، ص: 323اؼبرجع السابق، ص: 
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كحدات التيريات اؼبالية هبب أال يبنع ىذه األخَتة نرل بأف فرض مبدأ التخصص يف عمل  كما    
 .يبة غسل األمواؿ كسبويل اإلرىابمن تنفيذ القوانُت كاللوائح التنظيمية اؼبتممة لعملها يف مكافية جر 

نرل بأف من أشد اإلجراءات البلـز فرضها يف حالة خرؽ مبدأ التخصص يف عمل ىذه  لذلك     
ؼبدنية كالقانونية كتوقيع عقوبات رادعة، ناىيك عن عدـ قبوؿ احملاكم ىو تقرير اؼبسؤكلية ا ،الوحدات

كالناذبة عن خرؽ القيود اػباصة بعدـ  ،مدنية كانت أك جنائية لؤلدلة اؼبقدمة من قبل ىذه الوحدات
جواز استعماؿ اؼبعلومات اليت ربصل عليها الوحدة يف غَت أغراض مكافية غسل األمواؿ كسبويل 

 ضركرة اإللتزاـ دببدأ السرية يف عمل ىذه الوحدات ضي، ما يقتاإلرىاب

 . مبدأ السرية في عمل كحدات التحريات الماليةلثالفرع الثا

بغرض اغبماية من إساءة استعماؿ اؼبعلومات اليت تتيصل عليها كحدات التيريات اؼبالية،      
بوظائفها كوسيط بُت  تفرض الدكؿ عادة على ىذه الوحدات التقيد دببدأ السرية أثناء قيامها

، فهذا ما تضمنت كحدة التيريات اؼبالية أعضاء من الشرطة 1اؼبؤسسات اؼبالية كنظاـ القضاء اعبنائي
فهف عمل ىذه الوحدة ىبضع لواجب السرية حبكم طبيعة عمل  ،أك النيابة العامة على سبيل اإلنتداب

 . 2ىؤالء األعضاء

د عمل كحدات التيريات اؼبالية هبب أال يؤدم إىل التقيي نرل بأف مبدأ السرية يف ،من جانبنا     
كاؼبؤسسات اؼبالية، ما وبد من سبكُت ىذه األخَتة من تطوير  لبنوؾالذم يتناىف مع تلقي معلومات ا

من جهة، كما هبب أال يؤدم ذلك إىل تقويض التعاكف الدكيل فيما بُت كحدات  خطارآليات اإل
 دكلية اؼبعنية دبكافية جرائم غسل األمواؿ من جهة أخرل.التيريات اؼبالية، كاؽبيصات ال

                                                           
1 The Egmont Group, Principles of Information Exchange between Financial 

Intelligence Units for Money Laundering Cases, (June 13, 2001), Principle 07. 
2 Guy STESSENS, Money Laundering: "A New International Law Enforcement 

Model, )Cambridge, England, and New York, United States: Cambridge University 
Press, 2000), P.191. 
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كعمومان فهف صبيع الوظائف السابق بياِنا ال يبكن فبارستها من قبل كحدات التيريات اؼبالية إال      
 دبنيها اإلستقبللية البلزمة للقياـ بالوظائف اؼبسندة إليها.

 ستقاللية كالمساءلةالفرع الرابع: اال

 ازىاػاستقبللية موازنتها كجه ، مػػن خػبلؿةػماليػدات التيريات الػػة يف عمل كحػػػػستقبلليالتيقق اػػت     
الوظيفي، كجعلها غَت خاضعة للمساءلة أماـ أم من اؽبيصات األخرل اؼبعنية دبكافية غسل األمواؿ 

 .1كسبويل اإلرىاب

اؽبيصة دبنأل عن النفوذ  ستقبللية ال تتيقق إال ععل ىذهبأف ىذه اال ،من جانبنا نرل     
كالضغوطات السياسية، ما يوفر الثقة بُت ىذه الوحدات كاؼبؤسسات اؼبالية، كما تتيح نوع من السرية 

شتباه، ما ينعكس إصباالن على زيادة  كاغبماية من إساءة استخداـ اؼبعلومات اؼبالية الواردة يف تقارير اال
أف ىذه  غَتغسل األمواؿ كسبويل اإلرىاب،  كفاءة كفاعلية الوحدة يف ؾباؿ مكافية جرائم

ستقبللية هبب أال تكوف على إطبلقها، بل هبب إقرار أيسيس للمساءلة القانونية ؽبذه الوحدات أماـ اال
 كأماـ جهات سيادية عليا. ،اعبهات القضائية

اؼبشرفػػػة  كمن دكف شك فهف نسبة اإلستقبللية تػختلف باختبلؼ طبيعة الوحدة كتكوينها، كاعبهة     
 عليها، كىو ما وبتم علينا دراسة مباذج كحدات التيريات اؼبالية يف اؼبطلب اؼبوايل.

 المطلب الثالث: نماذج كحدات التحريات المالية 

مبوذج تنظيمي موحد نظران لعدـ كجود زبتلف مباذج كحدات التيريات اؼبالية من دكلة ألخرل،      
مستقلة أك مرتبطة عهة كزارية، كما يبكن أف ترتبط باعبهاز إذ يبكن أف تكوف  ،2ؽبذه الوحدات
بدءان بنموذج اؽبيصة اإلدارية )الفرع  ،كفيما يلي سنقـو بعرض أىم مباذج ىذه الوحدات اؼبصريف للدكلة،

األكؿ(، مركران بنموذج ىيصة تنفيذ القوانُت )الفرع الثاٍل(، كصوالن لنموذج ىيصة اؼببلحقة )الفرع 
 الثالث(.

                                                           
 .667-666د. عادؿ ؿبمد أضبد جابر السيول، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .311ا د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص: 115د. ؿبمد عبد اللطيف عبد العاؿ، اؼبرجع السابق، ص:  2
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 نموذج الهيئة اإلداريةفرع األكؿ: ال

كفيو كترسل اإلخطارات اؼبتعلقة بالعمليات اؼبالية اؼبشتبو  ،1تأخذ هبذا النموذج معظم دكؿ العامل     
 فيها إىل ىيصة إدارية ذات صلة، توكل إليها كظيفة الرقابة على اؼبؤسسات اؼبالية.

أك ىيصة إشراؼ كالبنك  ،إما هبيصة إدارية ذجيف ىذا النمو  ترتبط كحدة التيريات اؼبالية كما     
اؼبركزم أك كزارة اؼبالية، كيف ىذا النموذج تكوف ىذه الوحدات أقل استقبللية، بالرغم من سبتعها بثقة 

 كقدر ا على تبادؿ اؼبعلومات مع نظرائها من ـبتلف دكؿ العامل. ،القطاع اؼبايل

ز الدكؿ اليت تأخذ هبذا النموذج، من خبلؿ ىيصة كتعد الواليات اؼبتيدة األمريكية من أبر      
FinCin  الصادر  80-105اؼبكلفة دبكافية اعبرائم اؼبالية، كاليت أنشأت دبقتضى القانوف الفدرايل رقم

 .1990أبريل  25يف 

كيف إطار نػموذج الػهيصة اإلداريػة، تعمل بعض الدكؿ على إنشاء جهة إداريػػػة لػمعاعبة      
تكلف بترميع البيانات حوؿ العمليات اليت تثَت الشك بأِنا تتضمن غسبلن لؤلمواؿ، مث اإلخطارات، 

تقـو بتيليلها كمعاعبتها للوقوؼ على مدل صيتها. كغالبان ما يتم سبويل ىذا النموذج من قبل البنوؾ 
يف كاؼبؤسسات اؼبالية اػباضعة لواجب اإلخطار لتيقيق نوع من االستقبللية عن اعبهاز اغبكومي 

  الدكلة كما ىو الشأف يف بلريكا.

كيف اعتقادنا، فهف من أبرز اؼبزايا اليت وبققها ىذا النموذج ىو أنو يوفر أفضل عبلقة ما بُت البنوؾ      
نظران للفصل اؼبطلق يف  اكاؼبؤسسات اؼبالية من جهة، كسلطات التيقيق كاؼببلحقة من جهة أخرل

                                                           
، عماف، كالبحرين، كتونس، كمصرك ،الجزائرمن بُت الدكؿ اليت تأخذ هبذا النموذج نذكر كل من:  على مستول الدكؿ العربية 1

فتخضع  عمافك البحرينسماة خبلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل إىل كزارة اؼبالية، كيف زبضع الوحدة كاؼب الجزائر، ففي اليمن، كاإلماراتك
 فتخضع إلشراؼ البنك اؼبركزم. اليمنك اإلماراتك تونسك مصرلوزارة اؼبالية كاالقتصاد الوطٍت، أما يف 

 فرنساك كنداك المتحدة األمريكية الوالياتمن بُت الدكؿ اليت تأخذ هبذا النموذج نذكر كل من:  كعلى مستول الدكؿ الغربية -
فتتبع  كنداك بولنداك فرنسالوزارة اػبزانة، أما يف  FinCenتتبع كحدة التيريات اؼبالية  للواليات المتحدة األمريكية، فبالنسبة بولنداك

 لوزارة اؼبالية.
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ضي على التنازع كتداخل الصبلحيات، كاليت كثَتان ما تعاٍل الصبلحيات اؼبنوطة هبا كل جهة، ما يق
 منها كحدات التيريات اؼبالية ذات الطابع القضائي.

  نموذج ىيئة تنفيذ القوانينالفرع الثاني: 

تعهد بعض الدكؿ دبهمة تلقي كمعاعبة الببلغات عبهة بوليسية، كالسبب يف ذلك ىو كوف ىذه      
داخلية كقنوات دكلية لئلتصاؿ، ما يكوف لو فعالية أكل يف ؾباؿ  الوحدات سبلك شبكة معلومات

 .1مكافية جريبة غسل األمواؿ

كمن مزايا ىذا النموذج ىو أنو يسمح دبعاعبة اؼبعلومات على كجو السرعة، نظران ألف دكائر      
التيريات  د إلنشاء كحداتصى رٍ جهات إنفاذ القوانُت موجودة سلفان، فبا يقلل من النفقات اليت تػي 

 اؼبالية يف مبوذج اؽبيصة اإلدارية السالف الذكر.

 داتػػنظران الرتباط ىذه الوح عملاالة يف ػيفتقر لبلستقبلليكبالرغم من ذلك، إال أف ىذا النموذج      
، كما أف ثقة القطاع اؼبصريف يف ىذا 2هبيصة إنفاذ القوانُت كالشرطة سواء كانت عامة أك متخصصة

 دات ليست بقدر الثقة اليت تتمتع هبا كحدات التيريات اؼبالية ذات النموذج اإلدارم.النوع من الوح

كاؼبؤسسات اؼبالية عن  امتناع البنوؾفهف اتباع ىذا النموذج من شأنو أف يؤدم إىل  ،كيف منظورنا     
صبح خاضعان خاصة كأِنا تعلم بأف اؼبتعامل اؼبشتبو فيو سي ،بو فيهاػػػػػمشتػعن األنشطة ال خطاراإل

 . ، فبا يفقد ىذه البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية ثقة زبائنها نتيرة لذلكللتيقيق من قبل الشرطة

 نموذج ىيئة المالحقةالفرع الثالث: 

الرتباط الوحدة  ، كنظران استقبللية تامةؼبا يتمتع بو القضاء من نظران  اىذا النموذجيرجع اختيار      
إال أف البعض يرل  ،ستقبللية، كبالرغم من ىذه اال3كمكتب اؼبدعي العاـفيو باؽبيصة القضائية مباشرة  

                                                           
  . ، كالياباف، كالسويد، كالنمسا، كفنلندا: اؼبملكة اؼبتيدة، كأؼبانيا، كإيطاليامن أبرز الدكؿ التي تأخذ بهذا النموذج نذكر 1
 .671د. عادؿ ؿبمد أضبد جابر السيول، اؼبرجع السابق، ص:  2
 اللتغاؿ، كالدامبارؾ، كسويسرا، كايسلندا، كلكسمبورغ، كلبناف.من الدكؿ التي تأخذ بهذا النموذج نذكر:  3
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بأف ىذا النموذج يفتقر لثقة القطاع اؼبصريف كاؼبايل، كإىل القدرة على تبادؿ اؼبعلومات مع كحدات 
 ، خاصة كأف معظمها من مبوذج اؽبيصة اإلدارية.1التيريات اؼبالية يف دكؿ أخرل

الرأم مقبوؿ نسبيان، إال أف الترربة العملية أثبتت عكس ذلك، فمن  كلصن كنا نرل بأف ىذا     
حيث ثقة القطاع اؼبصريف كاؼبايل أثبتت اؼبمارسات اؼبالية يف العديد من الدكؿ اليت أنشأت مثل ىذا 
، 2النوع من كحدات التيريات اؼبالية، أف ىذه الوحدات سبكنت من كسب ثقة القطاع اؼبصريف كاؼبايل

 كبَتان من التعاكف مع كافة األجهزة اؼبعنية دبكافية اإلجراـ اؼبايل داخل الدكلة كخارجها.  كحققت قدران 

من جهتنا، كبعد عرض النماذج الثبلثة لوحدات التيريات اؼبالية من جهة، كمن خبلؿ ذبارب      
لعوامل ـبتلف دكؿ العامل من جهة أخرل، نرل بأف اختيار النموذج األمثل يستند إىل ؾبموعة من ا

قتصادية كالثقافية، كإىل طبيعة العبلقة بُت أجهزة إنفاذ القانوف كالسلطات الرقابية على السياسية كاال
 اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية حبسب كل دكلة. 

فهننا نرل بأف النموذج األمثل الواجب اإلتباع ىو مبوذج اؽبيصة اإلدارية حيث  ،كبالرغم من ذلك     
ستقبللية على يريات اؼبالية إلشراؼ البنك اؼبركزم، كما هبب إضفاء نوع من االتتبع فيو كحدة الت

عمل ىذه الوحدة، كتوفَت اؼبكنات القانونية كالفنية اليت تضمن ؽبا ضباية سرية معلوما ا اليت تتيصل 
اؼبادية عليها جراء ما تقـو بو من ربليل للعمليات اؼبالية اؼبشتبو فيها، إضافة إىل توفَت اإلمكانات 

 اكاؼبعنوية الكافية، كإقامة دكرات تدريبية دكرية ؼبوظفيها دبا وبقق اػبلة الكافية ؼبمارسة اؼبهاـ اؼبنوطة هب
على أحسن كجو، مع إعطاءىا بعض صبلحيات تنفيذ القوانُت كاؼببلحقة القضائية بغية ربقيق فعالية 

 ؿ كسبويل اإلرىاب.أكل لعمل ىذه الوحدات يف ؾباؿ مكافية جرائم غسل األموا

                                                           
1 Paul ALLAN SCHOTT, Reference Guide to Anti-Money Laundering and 

Combating the Financing of Terrorism, first edition, chapter VII-7, the World 
Bank, 2003. 

أبرز مثاؿ ييساؽ يف ىذا اؼبقاـ ىو كوف ىيصة مكافية تبييض األمواؿ يف لبناف ىيصة قضائية مستقلة، حققت تعاكنان غَت مسبوؽ مع  2
 القانوف يف لبناف.اؼبؤسسات اؼبصرفية كاؼبالية كجهات إنفاذ 
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ال  ككفاء اكأيان ما كاف النموذج الذم تتبعو الدكؿ يف عمل ىذه الوحدات، إال أف فاعليتها      
تتيقق إال من خبلؿ منيها صبلحيات كاسعة من أجل ربقيق الغرض الذم أنشأت من أجلو، أال 

 كىو ؿباربة جرائم غسل األمواؿ.

ت المالية في مجاؿ مكافحة جرائم المطلب الرابع: صالحيات كحدات التحريا
 غسل األمواؿ

 )الفرع األكؿ(، مث اإلستعبلـ اؼبايل يف اعبزائر ةػػة معاعبػػخلي كسنتطرؽ يف ىذا اؼبطلب لصبلحيات     
)الفرع الثاٍل(، ختامان بصبلحيات كحدة   TRACFINلية الفرنسيةكحدة التيريات اؼبا لصبلحيات

 رع الثالث(.ة )الفػالتيريات اؼبالية اؼبصري

 : خلية معالجة اإلستعالـ المالي في الجزائركؿالفرع األ

 مدينة اعبزائرػ، يقع مقرىا ب1يػمالػمعنوية كاالستقبلؿ الػػكىي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية ال     
 األمواؿ يف اعبزائر، أنشأت دبوجب. تعتل من أبرز اعبهات اؼبكلفة دبكافية جرائم غسل 2العاصمة

 اركف بسببػختػػػينهم الرئيس يي ػػػػأعضاء من ب (06)ة ػػػتكوف من ستػػػػػ، ت127-02م ػػػػـو التنفيذم رقمرسػال
 .4يدير اػبلية ؾبلس كيسَتىا أمُت عاـك  ،3كفاء م يف اجملالُت القانوٍل كاؼبايل

مرة  سنوات قابلة للترديد (04)يعُت رئيس اجمللس كأعضاؤه دبوجب مرسـو رئاسي ؼبدة أربع      
 .5كاحدة، كيتخذ اجمللس قراراتو باإلصباع

                                                           
إلستعالـ المالي كتنظيمها إنشاء خلية معالجة ا، كاؼبتضمن 2002أفريل  07اؼبؤرخ يف  127-02من اؼبرسـو التنفيذم رقم:  02اؼبادة  1

 .16، ص: 2002أبريل  07، مؤرخة يف 39س ، 23 ، عج ج ج ر, كعملها
 من نفس اؼبرسـو التنفيذم. 03اؼبادة  2
. 10اؼبادة الفقرة األكىل من  3  من نفس اؼبرسـو
. 09اؼبادة  4  لنفس اؼبرسـو
. 10الفقرة الثانية من اؼبادة  5  من نفس اؼبرسـو
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فهف اشًتاط توافر اإلصباع يف قرارات خلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل من شأنو أف  ،كيف اعتقادنا     
نسداد يف سلطة ازباذ القرارات اؼبتعلقة بعملها يف ؾباؿ مكافية غسل األمواؿ كسبويل يؤدم إىل اال

يت مت ربويلها للعدالة بعد دراستها من قبل اػبلية إال دليل على ذلك، اإلرىاب، كما عدد اؼبلفات ال
 ٪93.74إخطاران بالشبهة، حوايل  510حوايل  2010حيث تلقت اػبلية منذ نشأ ا كإىل غاية سنة 

إخطاران من قبل باقي  479إخطاران  من طرؼ بنك كاحد، ك 180منها مقدمة من طرؼ البنوؾ، منها 
من قبل مراقيب اغبسابات،  03خطارات مقدمة من قبل مصاحل بريد اعبزائر، كإ 5البنوؾ، كحوايل 

إخطاران بالشبهة، كإخطار كحيد من  17قبل مصاحل اعبمارؾ  بينما بلل عدد اإلخطارات اؼبقدمة من
قبل مصلية الضرائب، كآخر من قبل سفارة أجنبية، كمثلو من قبل كزارة اػبارجية، كثبلث إخطارات 

 ػػػػةيػػػيما ال تزاؿ بقػػػة، فػػػيل اعبمهوريػػػػػى ككػػػػػػإخطارين فقط إل مت ربويلة، ػػػػػشرطة القضائيبل الػػػمن ق
  .1اإلخطارات دكف معاعبة

أف خلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل ال تعمل بشكل فعاؿ يف أداء اؼبهاـ  ،كاؼببلحظ من ىذه النسب     
 مػها لػإخطاران غَت أن 510لقت اػبلية ػػػة، إذ تػػػيل إخطارات الشبهاؼبكلفة هبا، كالسيما فيما يتعلق بتيل

لآلليات نظران  اتنتو من ربليل إخطارين فقط، كىو ما يبُت عدـ القدرة على ربليل باقي اإلخطارات
 .2عدد العاملُت باػبليةاإلمكانات ك حملدكدية اؼبعموؿ هبا يف ىذه اػبلية، ك 

ظم اإلخطارات مصدرىا البنوؾ، فبا يؤكد عدـ تقيد باقي كما يبلحظ كذلك، ىو أف مع     
اؼبؤسسات اؼبالية األخرل اػباضعة لواجب اإلخطار باإللتزامات اؼبفركضة عليها من قبل القوانُت 

 كالقوانُت ذات الصلة. 01-05اؼبعنية دبكافية غسل األمواؿ كالقانوف رقم 

كمان كنوعان من قبل اؼبؤسسات اؼبالية األخرل كيف اعتقادنا، يبكن تلير ضعف مستول اإلخطار       
بتدٍل الوعي دبخاطر غسل األمواؿ لدل العاملُت هبذه اؼبؤسسات اؼبالية، كبعدـ كجود أم إلزاـ 

                                                           
تقرير التقييم المشترؾ الخاص بمكافحة غسل األمواؿ كتمويل اإلرىاب ؾبموعة العمل اؼبايل ؼبنطقة الشرؽ األكسط كْشاؿ إفريقيا،  1

 .49-48 اؼبرجع السابق، ص: )حالة الجزائر(,
 .2009عامبلن باػبلية، مت توظيفهم عاـ  14ؿبللُت من أصل  04يبلل عدد العاملُت خبلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل حوايل  2
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بالتدقيق يف اؼبعامبلت اليت تتم طواؿ فًتة قياـ العبلقة لضماف اتساؽ اؼبعامبلت اليت يتم إجراؤىا مع 
 شاطهم كاؼبخاطر اليت يتعرضوف ؽبا، دبا يف ذلك مصدر األمواؿ.ما تعرفو اؼبؤسسة عن زبائنها كن

سبارس خلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل ؾبموعة من الصبلحيات تتعلق دبكافية كعبلكة على ذلك،      
 باه اؼبتعلقةػػتػيات اإلشػخصوص يف تسلم تصريػػو الػى كجػ، كتتمثل عل1مويل اإلرىاب كغسل األمواؿػت

 قانونان. ةيل اإلرىاب كغسل األمواؿ اؼبرسلة إليها من قبل اؽبيصات كاألشخاص احملددبكل عمليات سبو 

                                                           
بالوقاية من تبييا األمواؿ كتمويل اؼبتعلق ، ك 02-12من األمر  10، كاؼبعدلة دبقتضى اؼبادة 01-05من القانوف رقم  19ت اؼبادة صَّ نى  1

 ". 02-12من األمر  20يلـز اػباضعوف بواجب اإلخطار بالشبهة، كفقان لؤلحكاـ احملددة يف اؼبادة على أف: " همااإلرىاب كمكافحت
، قبدىا تنص على أف: "دكف 02-12من األمر  10كاؼبعدلة دبوجب اؼبادة  01-05من القانوف  20/1كبالرجوع لنص اؼبادة      

ت اعبزائية، يتعُت على اػباضعُت إببلغ اؽبيصة اؼبتخصصة بكل عملية تتعلق بأمواؿ يشتبو من قانوف اإلجراءا 32اإلخبلؿ بأحكاـ اؼبادة 
 أنو متيصل عليها من جريبة أك يبدك أِنا موجهة لتبييض األمواؿ ك/أك سبويل اإلرىاب".

مفهـو اػباضعوف الوارد يف  لوجدنا بأف 02-12من االمر  02اؼبعدلة دبوجب اؼبادة  01-05من القانوف  04كبالرجوع لنص اؼبادة      
 بقصد بو اؼبؤسسات اؼبالية كاؼبؤسسات كاؼبهن غَت اؼبالية اؼبلزمة بالقياـ باإلخطار بالشبهة. 19اؼبادة 
كيقصد باؼبؤسسات اؼبالية يف مفهـو نفس اؼبادة، كل شخص طبيعي أك معنوم يبارس ألغراض ذبارية نشاطان أك أكثر من األنشطة أك      

 تية باسم أك غبساب زبوف:العمليات اآل
 تلقي األمواؿ كالودائع األخرل القابلة لبلسًتجاع، -
 القركض أك السلفيات، -
 القرض اإلهبارم، -
 ربويل االمواؿ أك القيم، -
 إصدار كل كسائل الدفع كتسيَتىا، -
 منح الضمانات كاكتتاب االلتزامات، -
 التداكؿ كالتعامل يف: -

 كسائل السوؽ النقدية، . أ
 سوؽ الصرؼ، . ب
 عمبلت الصرؼ كنسب الفائدة كاؼبؤشرات،كسائل  . ت
 القيم اؼبنقولة، . ث
 جلة التسليم،اإلذبار بالسلع اآل . ج

 اؼبشاركة يف إصدار قيم منقولة كتقدَل خدمات مالية مليقة، -
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مث تقـو دبعاعبتها بكل الوسائل كالطرؽ اؼبناسبة، كعند اإلقتضاء تقـو بهرساؿ اؼبلف اؼبتعلق بذلك 
 .1لوكيل اعبمهورية اؼبختص إقليميان يف حالة ما إذا كانت الواقعة قابلة للمتابعة اعبزائية

ألشخاص اؼبلزموف باإلخطار عن يف اع اؼبشرع اعبزائرم نرل بأنو كبالرغم من توس ،من جانبناك     
 ذهػػػػعدد اإلخطارات اؼبعلن ال يعكس الواقع اغبقيقي لتفٌشي ىمشتبو فيها، إال أف ػمالية الػالعمليات ال

واء العمومية أك اػباصة، الظاىرة يف اعبزائر، حيث إف التصروبات اؼبسرلة متأتية من البنوؾ فقط س
فيما ال تزاؿ القطاعات األخرل ال تصرٌح بالعمليات اؼبشتبو يف تعلقها عراـ غسل أمواؿ، كاليت يبكن 

اؼبيكانيزمات . لذلك نرل ضركرة تغيَت أف تكوف بنفس درجة اػبطورة اليت تسرل يف القطاع البنكي
 ؼبايل، بغرض تعميم استعماؿ ما يعرؼ بالتصريحها حاليان من طرؼ خلية معاعبة االستعبلـ اػاؼبعموؿ ب

 عندما يشتبو يف عمليات غسل األمواؿ اليت يعمل هبا حاليان من طرؼ البنوؾ فقط.

بهمكاف خلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل اقًتاح النصوص التشريعية أك التنظيمية  ،كعلى صعيد آخر     
مواؿ، كتضع اإلجراءات الضركرية البلزمة اليت يكوف موضوعها مكافية سبويل اإلرىاب كغسل األ

 .2للوقاية من ىذه اعبرائم

                                                                                                                                                                                     

 التسيَت الفردم كاعبماعي للممتلكات، -
 حفظ القيم اؼبنقولة نقدان أك سيولة كإدار ا غبساب الغَت، -
 ة األمواؿ أك النقود كتسيَتىا غبساب الغَت،عمليات أخرل لبلستثمار كإدار  -
 اكتتاب كتوظيف تأمينات على اغبياة كمواد استثمارية أخرل ذات صلة بالتأمُت، -
 صرؼ النقود كالعمبلت األجنبية". -
الية، ال كما يقصد باؼبؤسسات كاؼبهن غَت اؼبالية، كل شخص طبيعي أك معنوم يبارس نشاطات غَت تلك اليت سبارسها اؼبؤسسات اؼب      

البيع  سيما منها اؼبهن اغبرة اؼبنظمة، كخصوصان احملامُت عندما يقوموف بأعماؿ مالية غبساب موكليهم كاؼبوثقُت كاحملضرين القضائيُت كؿبافظي
بورصة كاألعواف باؼبزايدة كخلاء احملاسبة كؿبافظي اغبسابات كاحملاسبُت اؼبعتمدين كالسماسرة كالوكبلء اعبمركيُت كالوسطاء يف عمليات ال

تيف العقاريُت كمقدمي اػبدمات للشركات كككبلء بيع السيارات كالرىانات كاأللعاب ككذا ذبار األحرار كاؼبعادف الثمينة كالقطع األثرية كال
عليها إيداع الفنية، كاألشخاص الطبيعيُت كاؼبعنويُت الذين يقوموف يف إطار مهامهم على اػبصوص باإلستشارة ك/أك إجراء عمليات يًتتب 

 أك مبادالت أك توظيفات أك ربويبلت أك أم حركة أخرل لؤلمواؿ.
 .01-05من القانوف رقم  16اؼبادة  1
 .69لعشب علي، اؼبرجع السابق، ص: 2 
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إلقباز اؼبهاـ اؼبسندة إليها من اؽبيصات  ،كما يبكن ؽبا طلب أية كثيقة أك معلومة ضركرية      
. كؽبا حق اإلستعانة بأم شخص تراه مؤىبلن 1لتزاـ باإلخطار بالشبهةكاألشخاص اػباضعوف قانونان لبل

 إقباز مهامها، كما ؽبا حق تبادؿ اؼبعلومات مع اؽبيصات األجنبية اؼبعنية دبكافية غسل ؼبساعد ا يف
 .2األمواؿ كسبويل اإلرىاب يف إطار اؼبعاملة باؼبثل

دبا يف ذلك اذباه  ،كيلتـز أعضاء اػبلية ككذا األشخاص الذين يتم اإلستعانة هبم بالسر اؼبهٍت     
 يد أعضاء اػبلية ضباية الدكلة ؽبم من التهديدات كاإلىانات اليت يبكنإدار م األصلية، كباؼبقابل يستف

 . 3أف يتعرضوا ؽبا بسبب أك دبناسبة إقباز مهامهم

إىل صبلحيات أخرل تتمتع هبا خلية معاعبة اإلستعبلـ  2003أشار قانوف اؼبالية لسنة  كلقد     
بتأجيل تنفيذ كل عملية  ، أف تقـوساعة 72اؼبايل، فأجاز ؽبا أف تأمر كبصفة ربفظية كؼبدة أقصاىا 

بنك أك ذبميد أرصدة موجودة يف حساب كل شخص طبيعي أك معنوم يكوف ؿبل شك الرتباطو 
بأمر من قبل رئيس ؿبكمة اعبزائر بعد ساعة  72، كيبكن أف تتراكز اؼبدة 4عرائم غسل أمواؿ

اغبراسة القضائية اؼبؤقتة على األمواؿ استطبلع رأم ككيل اعبمهورية لدل ؿبكمة اعبزائر، كلو أف يأمر ب
كاغبسابات كالسندات موضوع اإلخطار، كما يبكن لوكيل اعبمهورية لدل ؿبكمة اعبزائر تقدَل 

 .عريضة لنفس الغرض

كبعد إرساؿ اؼبلف إىل ككيل اعبمهورية لدل احملكمة اؼبختصة إقليميان قصد التصرؼ فيو كفقان      
الدعول العمومية، تعمل اؼبصلية القانونية للخلية على اؼبتابعة القضائية  للقواعد القانونية اليت ربكم

 28للملفات اؼبرسلة من خبلؿ عبلقتها بالنيابة العامة، كاؼبنظمة كفقان للقرار الوزارم اؼبشًتؾ اؼبؤرخ يف 
 ، كاؼبتضمن تنظيم اؼبصاحل التقنية للخلية.2007مايو 

                                                           
من  06. كاؼبادة بإنشاء خلية معالجة اإلستعالـ المالي كتنظيمها كعملها، كاؼبتعلق 127-02 :من اؼبرسـو التنفيذم رقم 05اؼبادة  1

 .شكل اإلخطار بالشبهة كنموذجو كمحتواه ككصل استالمو، كاؼبتضمن 2006يناير  09اؼبؤرخ يف  05-06اؼبرسـو التنفيذم رقم 
 السالف الذكر. 127-02 من اؼبرسـو التنفيذم رقم: 08اؼبادة  2
 من نفس اؼبرسـو التنفيذم. 13اؼبادة  3
 .2003قانوف المالية لسنة كاؼبتضمن  2002ديسمل  24خ يف اؼبؤر  11-02من القانوف رقم:  106ك 105 افاؼبادت 4
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 TRACFINية الفرنسية : ىيئة اإلستخبارات المالثانيالفرع ال

أنشأت دبوجب اؼبرسـو  ،1دبثابة ىيصة إدارية تابعة لوزارة اإلقتصاد الفرنسية TRACFINتعتل      
 كسنتطرؽ للصبلحيات ،2مكافية غسل األمواؿػمتعلق بػكال 90-614وف رقم ػبالقانك  ،1990-06رقم 

مالية حوؿ الصفقات اؼبشبوىة ػيات التلقي اإلخطار عن العمل مهمةتتوىل اؼبخولة ؽبذه اؽبيصة، كاليت 
، كما زبتص )البند األكؿ( بأحكاـ القانوف ُتمالية كاألشخاص اؼبلزمػة كالػػمؤسسات اؼبصرفيػمن ال

                                                           
 .190، ص: 2006دار الثقافة للنشر كالتوزيع، األردف،  جريمة غسيل األمواؿ )دراسة مقارنة(,د. أؾبد سعود قطيفاف اػبريشة،  1

 أىمها:جملموعة من القوانُت   TracFINزبضع ىيصة  2
a- Les dispositions législatives insères dans le code monétaire et financier: 

- Loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à 
la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, JORF 
n°162 du 14 juillet 1990 P. 8329. 

- Loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la 
transparence de la vie économique et des procedures publiques. 

- Loi no 2003-706 de premier aout 2003 relative a la securite financiere. 

b-Les disposions du code penal: 

- Art 222-38, art 324-1. 

- Art 324-1, art 421-1. 

c- Les texts reglementaires: 

- Décret du 9 mai 1990 portant creation de la cellule tracfin rattachee au minister de 
lَeconomie des finances et de lَindustrie. 

- Décret no 2002-145 du 7 fevrier 2002 mise en place du mecanisme de declaration 
automatique pour les professions financiers, a lَencontre de Nauru. 

- Décret no 2002-170 du 3 mai 2002 fixant les conditions de fonctionnement du comite 
de liaison de la lutte contre le blanchiment. 
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، كذلك من بتنظيم اؼبعامبلت اؼبالية ؼبنع استغبلؿ اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية يف أغراض غسل أمواؿ
 اؼبشتبو فيها )البند الثاٍل(. خبلؿ اليقظة كالتيرم عن العمليات اؼبالية

 المشتبو فيها المالية البند األكؿ: تلقي اإلخطارات عن العمليات

اؼبؤسسات اؼبالية كاألشخاص اؼبرخص ؽبم يف قانوف مكافية غسل األمواؿ ألـز اؼبشرع الفرنسي      
متيصبلت من أِنا حالة كوف األمواؿ مشتبو يف كذلك يف  ،بذلك اإلخطار عن اؼبعامبلت اؼبشبوىة

حل اؼبالية لدكؿ اعبرائم اليت ترتكب ضد اؼبصا، أك من ار يف اؼبخدرات أك جرائم الفسادذبجرائم اال
يثور ، أك اغباالت اليت تستخدـ يف سبويل اإلرىاب، أك االشتباه يف أف ىذه األمواؿ اإلرباد األكريب

 .1العميل ؿبل شك أك كانت ىوية ،فيها شك يف أف األمواؿ قد مت ربويلها لشخص ؾبهوؿ

العقوبات اعبنائية اؼبفركضة على األشخاص الذين  ،كمن أبرز ما كرد يف ىذا القانوف كذلك     
 من نطاؽ األشخاص كاؼبهن اؼبلزمة كما كسع ىذا القانوف ،2يرتكبوف ـبالفة لقواعد اإلخطار

 يف حالة تقدَل النصيية منو احملامُت كاؼبستشارين القانونيُت 562، كعاقب دبقتضى اؼبادة 3باإلخطار
كاؼبشورة ؼبرتكيب جرائم غسل أمواؿ، أك يف حالة مساعدة أم شخص يف عمليات إيداع أك ربويل 

 أمواؿ ميتيصلة من جناية أك جنية.

 مليات المشتبو فيهاالبند الثاني: اإللتزاـ باليقظة كالتحرم عن الع

إلزاـ البنوؾ ضركرة ربرم اليقظة  TRACFINالفرنسي ىيصة  مكافية غسل األمواؿألـز قانوف      
على ضركرة  قانوف النقد الفرنسي من 4-563، كما نصت اؼبادة 4بشأف اؼبعامبلت اؼبالية اؼبشتبو فيها

                                                           
 .445د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .614-90من القانوف رقم  06ؼبادة ا  2
القطاع اؼبصريف كاؼبايل كاػبزانة العامة كالبنك الفرنسي كصندكؽ الودائع  :ص ؽبم باإلخطار يف القانوف الفرنسيخَّ رى مي ػات كاألشخاص الصى اؽبيٍ  3

افة كالسماسرة كموثقي العقود رى مكاتب الصً اكنيات كالشركات اػباصة باإلستثمار، ك عى كاػبدمات اؼبالية للليد كشركات ظباسرة التأمُت كالتػى 
م ألعاب ظِّ نى اؼبشرع الفرنسي من نطاؽ اإلخطار عن عمليات غسل األمواؿ لتشمل الترمعات اليت تػي  عى سَّ أف كى  ثى بً مث ما لى . كككبلء العقارات

 ار كاليانصيب كاؼبراىنات اػباصة باأللعاب الرياضية كسباؽ اػبيوؿ.مى اغبظ كالقً 
 .قانوف النقد المالي الفرنسيمن  4-563اؼبادة  4
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يورك إذا صاحبت الصفقة ظركؼ  (10.000)عن اؼبعامبلت اليت تزيد عن عشرة آالؼ  االستفسار
 .1تدؿ على أف ىذه األمواؿ ذات مصدر غَت مشركع

إصبلح كتعديل العيوب الناصبة عن  TRACFINتتوىل  ،1541-2006كدبوجب اؼبرسـو رقم      
كتطوير  ،تطبيق قانوف النقد اؼبايل الفرنسي من خبلؿ تفعيل اؼبشاركة مع الدكائر كاؼبؤسسات اؼبالية

 .2برام  مكافية جرائم غسل األمواؿ كسبويل اإلرىاب

 مصرية: كحدة التحريات المالية اللثالفرع الثا

  164 ب قرار رئيس صبهورية مصر رقم:ػػػػػموجػت بصأنش ،كىي كحدة مستقلة ذات طابع اقتصادم     
من ؾبلس  ، تتشكل2002لسنة  80نتيرة لصدكر قانوف مكافية غسل األمواؿ رقم  2002لسنة 

ثل الرباد أمناء يتكوف من مساعد كزير العدؿ، نائب ؿبافظ البنك اؼبركزم، رئيس ىيصة سوؽ اؼباؿ، فب
تلقي اإلخطارات من اعبهات كاألشخاص . تعٌت ب3بنوؾ مصر، كخبَت يف الشؤكف اؼبالية كاؼبصرفية

 اػباضعُت ألحكاـ ىذا القانوف. 

ىذه الوحدة صفة الضبطية القضائية لضماف تنفيذ ؾبلس أمناء مينح أعضاء  ،كمن أجل ذلك     
قدَل تقرير سنوم إىل ؾبلس إدارة البنك اؼبركزم بتىذه الوحدة . تقـو 4قوانُت مكافية غسل األمواؿ

كالتطورات العاؼبية يف ؾباؿ مكافية غسل األمواؿ كموقف  ،اؼبصرم يتضمن عرضان لنشاط الوحدة
 .     5مصر من ذلك

                                                           
1   David G. HOTTE, et Virginie HEEM, op. cit., P. 71-80. 
2  Décret n° 2006-1541 du 6 décembre 2006 érigeant la cellule TRACFIN en service à 

compétence nationale et modifiant le code monétaire et financier. JORF n°284 du 8 
décembre 2006. 

يونيو  24، بتاريخ 25 ع، اؼبنشور باعبريدة الرظبية كحدة مكافحة غسل األمواؿبشأف  2002لسنة  164 من القرار رقم 02اؼبادة  3
2002. 

 .2002لسنة  80من القانوف رقم  06اؼبادة  4
 .2002لسنة  164من القرار رقم  06اؼبادة  5
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كتنهض كحدة مكافية غسل األمواؿ اؼبصرية بالعديد من اؼبهاـ اليت تتبلءـ كاؼببادئ اليت قامت      
، كاليت سنقـو بدراستها يف ىذا ألربعُت الصادرة عن ؾبموعة العمل اؼبايل الدكليةعليها التوصيات ا

الفرع، فهي تقـو بتلقي اإلخطارات اػباصة بالعمليات اؼبالية اؼبشتبو فيها )البند األكؿ(، كربليل 
ألمواؿ إنفاذ قوانُت مكافية غسل اكتناط هبا كظيفة البيانات الواردة ىذه اإلخطارات )البند الثاٍل(، 

اإلشرؼ كالرقابة إضافة إىل كعلى الصعيد الويل )البند الرابع(، )البند الثالث(،  على الصعيد احمللي
)البند  اؼببلحقة القضائية)البند اػبامس(، كما تقـو بوظيفة  على اؼبؤسسات اؼبصرفية كاؼبالية

 )البند السابع(. القياـ ببعض الوظائف القانونيةالسادس(، كأخَتان 

 د األكؿ: تلقي اإلخطارات الخاصة بالعمليات المالية المشتبو فيهاالبن

دبثابة اؼبستودع الرئيسي الستقباؿ اإلخطارات، كتقارير مكافية غسل األمواؿ اؼبصرية كحدة تعتل      
 عن العمليات خطاركغَتىا من اعبهات اؼبختصة باإل ،دىا اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼباليةاإلشتباه اليت تيعً 

زبص اغباالت العامة كاؼبتعلقة بكل عملية  ،األكىل :كاليت تتضمن نوعُت من العمليات ،1تبو فيهااؼبش
فيخص العمليات  ،أما النوع الثاٍل .إيداع لؤلمواؿ أك تداكؿ لؤلكراؽ اؼبالية اليت تتراكز حدان معينان 

                                                           
كل   2002لسنة  80من اؼبادة األكىل من القانوف رقم  )ج(لتزاـ باإلخطار حسب الفقرة اػباضعة لبلل يف مفهـو اؼبؤسسات اؼبالية دخي يى  1

 من:
 وؾ العاملة يف مصر كفركعها يف اػبارج كفركع البنوؾ األجنبية العاملة يف مصر،ني البػي  -
 ات األخرل اؼبرخص ؽبا بالتعامل يف النقد األجنيب،هى افة كاعبً رى شركات الصً  -
 ر نشاط ربويل األمواؿ،اشً بى تػي اعبهات اليت  -
 اعبهات العاملة يف ؾباؿ األكراؽ اؼبالية، -
 اعبهات العاملة يف ؾباؿ تلقي األمواؿ، -
 صندكؽ توفَت الليد، -
 اعبهات اليت سبارس نشاط التمويل العقارم كجهات التوريق العقارم، -
 اط التأجَت التمويلي،شى اعبهات اليت سبارس نى  -
 تخصيم،اعبهات العاملة يف نشاط ال -
 اعبهات اليت سبارس أم نوع من أنشطة التأمُت كصناديق التأمُت اػباصة كأعماؿ السمسرة يف ؾباؿ التأمُت. -
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اكز قيمتها لليدكد اؼبشتبو فيها العتبارات تقدرىا اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية بالرغم من عدـ ذب
 اؼبقررة قانونان.

 بالشبهة اإلخطارفي البند الثاني: تحليل البيانات الواردة 

 ةػػػوؿ إىل أفضل طريقػػػهبدؼ الوص ، كذلك1تقـو الوحدة بفيص كتصنيف اؼبعلومات اليت ترد إليها    
 للتعامل مع الواقعة اؼبالية ؿبل اإلخطار. 

تتمثل يف عملية فيص  ،أكؽبا :ت الواردة للوحدة بثبلث مراحلكسبر عملية ربليل اإلخطارا     
إرساؽبا إىل  بغية ،عنها هبدؼ ربديد اغباالت اؼبشتبو فيها كخطوة أكىل خطاراغباالت اليت يتم اإل

  .السلطات اؼبختصة بالتيريات كالتيقيق أك اؼببلحقة القضائية

ية عن طريق إجراء ربليل مايل للعمليات ؿبل تتمثل يف تقدَل اؼبساعدة الفن ،كاؼبرحلة الثانية     
 .2اإلشتباه عند طلبها يف إطار مساندة إجراءات التيقيق

فتتضمن إجراء ربليل فٍت يهدؼ إىل اإلرتقاء دبدلوؿ كطبيعة جريبة غسل  ،أما اؼبرحلة الثالثة      
 ل ؼبكافيتها كمنع كقوعها يف اؼبستقبل.بي كالوصوؿ إىل أفضل السي  ،األمواؿ

 بند الثالث: إنفاذ قوانين مكافحة غسل األمواؿ على الصعيد المحليال

 كال يتم ذلك إال, كذلك ؼبنع كقوع جريبة غسل األمواؿ، كاكتشافها كمكافيتها يف حالة كقوعها     
 باتباع الطرؽ التالية:

 تبادؿ اؼبعلومات مع السلطات اؼبختصة على الصعيد الوطٍت،  -1

 ،للشكوؾ ةىة كمتابعة سلوكيات القائمُت بالعمليات اؼبثَت إحصاء صبيع العمليات اؼبشبو  -2

                                                           
رسالة  المسؤكلية الجنائية عن غسل األمواؿ )دراسة مقارنة بين القانوف كالشريعة اإلسالمية(,د. حسُت صبلح مصطفى عبد اعبواد،  1

ا د. عبد الرضبن 33ا د. كماؿ عبد الرحيم، اؼبرجع السابق، ص: 423، ص: 2007ف، القاىرة، دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة حلوا
 .93السيد قرماف، اؼبرجع السابق، ص: 

 .182، اؼبرجع السابق، ص: التعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكليةد. ؿبمد علي سويلم،  2
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األمواؿ إىل غسل أمواؽبم  يلرأ غاسلوكضع اؼبعايَت البلزمة لعمليات اإليفاء النقدم، فعادة ما  -3
فبا يبكنهم من سرعة نقل األمواؿ غَت  ،عل قنوات غَت مصرفية كشراء العقارات كاؼبعادف الثمينة

 .1لفوائد، لذلك كجب كضع حد أقصى لقيمة النقود اليت يبكن دفعها نقدان اؼبشركعة كاإلستفادة من ا

ضبط اإلنتشار الواسع للبطاقات اإللكًتكنية كاإلئتمانية: حيث أدخلت البطاقات اإللكًتكنية  -4
لتيل تدرهبيان ؿبل العمبلت كالشيكات، كقد صاحب ىذا التطور زيادة التبلعب كالتيايل ببطاقات 

 يف اتساع ؾباؿ جرائم غسل األمواؿ اؼبرتبطة بالتعامل مع ىذا النوع من البطاقات.ئتماف فبا ساىم اال

توعية اعبمهور: كذلك بهعداد برام  توعية بشأف مكافية جرائم غسل األمواؿ كالتبصَت دبخاطر  -5
 إجراء ربويبلت من خبلؿ قنوات غَت رظبية.

 الدكلي البند الرابع: إنفاذ قوانين مكافحة غسل األمواؿ على الصعيد

 نسيقػػيف إطار التعاكف كالت ،معلومات على الصعيد الدكيلػال يتيقق ذلك إال من خبلؿ تبادؿ الك      
مع الوحدات النظَتة كاؽبيصات الدكلية اؼبعنية دبكافية غسل األمواؿ، خاصة يف ظل كجود الكثَت من 

 ىاب.اعبرائم العابرة لليدكد كاؼبرتبطة عرائم غسل األمواؿ كسبويل اإلر 

كمل يًتؾ اؼبشرع اؼبصرم لوحدة مكافية غسل األمواؿ تبادؿ اؼبعلومات مع ىذه اعبهات على      
إطبلقو، كإمبا اشًتط أف يتم ذلك تطبيقان ألحكاـ االتفاقيات الدكلية الثنائية كاؼبتعددة األطراؼ اليت 

دؿ ىذه البيانات مع مراعاة ما ، كأف يتم تبا1تكوف مصر طرفان فيها، أك تطبيقان ؼببدأ اؼبعاملة باؼبثل

                                                           
، كاليت منعت الدفع نقدان مكافحة غسل األمواؿبشأف  1993من قانوف األمم اؼبتيدة الصادر يف نوفمل  01ة كىو ما نصت عليو اؼباد 1

 عندما يتراكز حدان معينان وبدد بقرار كزير اؼبالية.
سافرين منها على أف وبظر على القادمُت إىل مصر أك اؼب 2006لسنة  425من قرار كزير اؼبالية اؼبصرم رقم:  02كما نصت المادة      

 ( جنيو مصرم. 5000أف يصطيبوا أكراقان نقدية مصرية تزيد قيمتها عن طبسة آالؼ )
من ذات القرار نصت على أف يلتـز القادموف إىل مصر أك اؼبسافرين منها باإلفصاح عن مقدار النقد األجنيب الذم  03أما المادة      

 ر أك ما يعادؽبا.( دكال10.000يكوف بصيبتهم إذا ذباكز عشرة آالؼ )
بشأف كحدة  2002لسنة  164من القرار رقم  03من اؼبادة  04. كالفقرة 2002لسنة  80من القانوف رقم  04من اؼبادة  02الفقرة  1

 مكافحة غسل األمواؿ.
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ر صى تتضمنو ىذه االتفاقيات كاؼببادئ من ضمانات تتعلق باغبفاظ على سرية ىذه اؼبعلومات، كقً 
ت من أجلو، كىو مكافية غسل األمواؿ كسبويل بى لً ت أك طي مى دِّ استخدامها يف الغرض الذم قي 

 .1اإلرىاب

مواؿ بتبادؿ بيانا ا اؼبصرفية سواء يف مصر أك يف كيف منظورنا، يعتل قياـ كحدة مكافية غسل األ     
غَتىا من الدكؿ من أخطر االختصاصات اؼبخولة ؽبذه الوحدات، ألف ىذه البيانات تتصل باعبػػػوانب 
االقتصادية كاؼبالية للدكلة، إضافة إىل اتصاؽبا بقواعد السر اؼبصريف، كالذم يعتل أحد عوامل جذب 

 نبية، كمن مث هبب احملافظة على سرية ىذه اؼبعلومات كالبيانات.الودائع كاالستثمارات األج

 البند الخامس: اإلشرؼ كالرقابة على المؤسسات المصرفية كالمالية

 م غسلػػػػػػبالضوابط اؼبتعلقة دبكافية جرائ ىذه الػمؤسسات مراقبة مدل تقيدكالغاية من ذلك ىو      
 .2ؼبالية كاإلببلغ عن العمليات اؼبشتبو فيهالتزاـ حبفظ سربلت العمليات ااألمواؿ، كاال

بتيديد اإللتزامات اليت يتعُت على ىذه اؼبؤسسات القياـ هبا يف ىذا اإلطار تقـو الوحدة ك      
 تيديثها دبا يتناسب مع اؼبتغَتات احمللية كالدكلية.بلتطبيق ىذه الضوابط، كضمانان لفاعليتها تلتـز 

كضع الضوابط الرقابية فقط، كلكنها تقـو أيضان بكل ما يلـز من  كال يقتصر دكر الوحدة على     
لتزامات كسائل الرقابة اؼبكتبية كاؼبيدانية للتيقق من التزاـ اؼبؤسسات اؼبالية اػباضعة لرقابتها بتنفيذ اال

اؼبفركضة عليها دبوجب أحكاـ قانوف مكافية غسل األمواؿ كالئيتو التنفيذية، كدبقتضى الضوابط 
 .ضعتها السلطات الرقابية يف ىذا الشأفاليت ك 

كيف حالة ما إذا اكتشفت أثناء فبارسة صبلحيا ا يف الرقابة كجود أية ـبالفة لبللتزامات اؼبفركضة      
 .1على اؼبؤسسات اؼبالية، فهِنا تتخذ اإلجراءات اؼبقررة كفقان للقوانُت كاألنظمة ذات الصلة

 
                                                           

 .2002لسنة  80رقم  الالئحة التنفيذية لقانوف مكافحة غسل األمواؿ المصرممن  03من اؼبادة  11الفقرة  1
 .184، اؼبرجع السابق، ص: التعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكليةمد علي سويلم، د. ؿب 2
 .86-85، اؼبرجع السابق، ص: مساىمة البنوؾ في مكافحة غسل األمواؿد. عبد الرضبن السيد قرماف،  1
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 البند السادس: المالحقة القضائية

أعطت اؼبادة السادسة من قانوف مكافية غسل األمواؿ اؼبصرم جمللس أمناء كحدة مكافية      
غسل األمواؿ صفة مأمورم الضبط القضائي يف ؾباؿ ذبرَل غسل األمواؿ، كسبنح ىذه الصفة من قبل 

كإف كاف من األجدر أف سبنح من قبل رئيس -كزير العدؿ بناءن على طلب ؿبافظ البنك اؼبركزم، 
، فبا يسمح ؽبذه الوحدة القياـ دبرموعة من -1حدة اؼبكافية نفسو تكريسان ؼببدأ استقبلليتهاك 

 الوظائف ذات الطابع القضائي كاؼببلحقة القضائية ؼبرتكيب جرائم غسل األمواؿ كسبويل اإلرىاب.

على منح صفة الضبط القضائي جمللس أمناء كحدة مكافية غسل  2كيعًتض جانب من الفقو     
ة اإلجػراءات رى اشى بى ها اغبق فػي مي بً سً تى كٍ ، ألف منح ىذه الصفة يستػوجب لزكمان تػخويل مي ةػػمصريػألمواؿ الا

 اعبنائية، كىي بطبيعتها تنطوم على مساس باغبرية الشخصية.

ت هبا كحدة يطى نً إىل أف اإلختصاصات الواسعة كاػبطَتة اليت أي  3كما يذىب البعض اآلخر      
مواؿ يف مصر، كمساسها اعبسيم حبقوؽ األفراد كحريا م جملرد الشبهة، كحقها يف مكافية غسل األ

اإلطبلع على كافة اغبسابات كالسربلت اؼبصرفية، هبعل من ىذه الوحدة ىيصة مبلحقة بامتياز، 
 خصوصان يف ظل غياب الرقابة القضائية على عمل الوحدة.

كافية غسل األمواؿ يف مصر صفة الضبطية من جانبنا، نرل بأف منح ؾبلس أمناء كحدة م     
القضائية ال يؤدم للمساس حبقوؽ األفراد كحريا م، كال يتناىف كاستقبللية الوحدة لطاؼبا أف سلطة 

 ازباذ اإلجراءات التيفظية كربريك الدعول اعبنائية يكوف من اختصاص النيابة العامة.
                                                           

ـ استقبللية الوحدة يف دى ا عى الفريق األكؿكحدة مكافية غسل األمواؿ، فَتل َت يف مصر خبصوص مدل استقبللية بً قهي كى فً  ؿه دى جى  ارى ثى  1
بشأف كحدة مكافية غسل األمواؿ، كاليت تنص على أف  2002لسنة  164من القرار رقم  06ا، كيستشهد ىذا الفريق بنص اؼبادة هى لً مى عى 

من كليهما إىل  عي فى رٍ ة البنك اؼبركزم، الذم يضع مبلحظاتو على التقرير كيػي ـ إىل ؾبلس إدار دَّ قى ة بهعداد تقرير سنوم عن أعماؽبا يػي مى لزى الوحدة مي 
ا فَتل استقبللية الفريق الثانيم بنوع من الغموض كعدـ التيديد. أما سً تَّ رئيس اعبمهورية، ىذا فضبلن عن اختصاصات الوحدة اليت تػى 

 ا كأنو ال توجد رقابة قضائية على عملها.يمى عضائها، السً ات يف تشكيل كذبديد أانى مى ود ضى جي رلى من خبلؿ كي تى الوحدة كاليت تػى 
 .49عدناف العوٍل، اؼبرجع السابق، ص:  انظر في ذلك:

 .130د. إبراىيم حامد طنطاكم، اؼبرجع السابق، ص:  2
 .60، اؼبرجع السابق، ص: دراسة نقدية لقانوف مكافحة غسل األمواؿ الجديدد. أشرؼ توفيق ْشس الدين،  3
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 البند السابع: القياـ ببعا الوظائف القانونية

تػختػػػص كحدة مكافػػيػػة غسل األمواؿ بطلب اتػخاذ التدابػػػَت التيفظيػػػة، فللوحدة أف تطلب من      
من قانوف  02النيابة العامة يف جريبة غسل األمواؿ، أك أم من اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

 208مكرر )أ(، ك 208مكافية غسل األمواؿ، ازباذ التدابَت التيفظية على النيو اؼببُت يف اؼبواد 
، كاليت من بينها اؼبنع من التصرؼ يف 1مكرر )ج( من قانوف اإلجراءات اعبنائية 208مكرر )ب(، ك

 األمواؿ، كاؼبنع من إدار ا كذبميد األمواؿ ؿبل االشتباه يف ارتباطها عرائم غسل األمواؿ.

، إال ابَت من جانب النيابة العامةن كاف اؼبشرع اؼبصرم قد خص الوحدة بطلب ازباذ ىذه التدصً لى كى      
أف النيابة العامة سبلك ازباذ ىذه التدابَت كلو لػم تطلب الوحدة منها ذلك، كما ؽبا أف سبتنع عن ازباذ 

 .1ىذه التدابَت حىت كلو طلبت الوحدة منها ازباذىا

ة العامة ال سبلك كلكن يبلحظ بأف التدابَت التيفظية ىي من إجراءات التيقيق، كعليو فهف النياب     
ازباذ ىذه التدابَت بناءن على الطلب اؼبقدـ من الوحدة، ذلك أف ما تقـو بو الوحدة من إجراءات 
متمثلة يف أعماؿ الفيص كالتيرم ال يعد من أعماؿ التيقيق، كإمبا من أعماؿ صبع اإلستدالالت، 

                                                           
يف أف تطلب النيابة العامة من احملكمة اعبنائية اؼبختصة إصدار األمر  )أ(مكرر  208ل ىذه التدابَت التيفظية حسب ما كرد يف اؼبادة تػىتىمثَّ  1

جو أك دبنع اؼبتهم من التصرؼ يف أموالو أك إدار ا، كللنائب العاـ عند الضركرة أك يف حالة اإلستعراؿ أف يىأمير مؤقتان دبنع اؼبتهم أك زك 
ا، كعلى أكالده القصر من التصرؼ يف أمواؽبم أك إدار ا على أف يشتمل أمر اؼبنع من اإلدارة على تعيُت من ييًدير األمواؿ الػميتىيىفَّظ عليه

ؼبنع النائب العاـ يف صبيع األحواؿ أف يعرض أمر اؼبنع على احملكمة اعبنائية اؼبختصة خبلؿ سبعة أياـ من تاريخ صدكره، ًبطىلىب اغبكم با
من التصرؼ أك اإلدارة، كإال اٍعتيًل األمر كأف مل يكن، كذلك بعد ظباع أقواؿ ذكم الشأف، كيتعُت أف يشتمل اغبكم على األسباب اليت 

 بيػػػًٍتى عليها، كأف يشتمل اؼبنع من اإلدارة تعيُت من يدير األمواؿ اؼبتيفظ عليها بعد أخذ رأم النيابة العامة.
رى ًضٌده حكم باؼبنع من التصرؼ أك اإلدارة أف يىػػػػػػتىظلم منو أماـ احملكمة اعبنائية اؼبختصة  )ب(كرر م 208كأجازت اؼبادة  - ًلكيلَّ من صىدى

ـى بتظلم جديد بعد مضي ثبلثة أشهر من تاريخ اغبكم برفض  بعد انقضاء ثبلثة أشهر من تاريخ اغبكم، فهذا ريًفضى تظلمو فلو أف يػىتػىقىدَّ
 التظلم.

بأِنا أمواؿ اؼبتهم أك أمواؿ زكجو أك أكالده القصر إذا ثػىبىتى أِنا آلت إليهم  األمواؿ اليت يىًتم التنفيذ عليها )ج(مكرر  208ت اؼبادة كحىدَّدى  -
 من اؼبتهم، كأِنا ميتىيىصَّلىة من اعبريبة احملكـو فيها، كذلك عندما تقضي احملكمة ًبرىد اؼببالل أك قيمة األشياء.

 .134ا د. إبراىيم حامد طنطاكم، اؼبرجع السابق، ص: 428صطفى عبد اعبواد، اؼبرجع السابق، ص: د. حسُت صبلح م 1
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تكشف ؽبا كجود أدلة كافية على كلذا فهف النيابة العامة ىي من يقـو بهجراءات التيقيق حىت إذا ما 
  جدية اإل اـ، فهِنا تأمر بازباذ اإلجراءات التيفظية لضماف تنفيذ ما قد وبكم بو من عقوبات مالية.

كبعد اإلطبلع على األحكاـ اؼبنظمة لوحدات التيريات اؼبالية الثبلث ؿبل اؼبقارنة، يتبُت لنا      
ذم ساىم بشكل مباشر يف التفاكت ما بُت الصبلحيات كجود اختبلؼ كبَت يف تركيبة كل كحدة، كال

 اؼبنوطة بكل كحدة.

يما يتعلق بتشكيل كحدة التيريات اؼبالية اؼبصرية، فكلقد استيسنا ما ذىب إليو اؼبشرع اؼبصرم      
كاليت ضمت تشكيلة متنوعة من األعضاء، فمن القطاع القضائي ضمت فبثل كزير العدؿ، كمن 

نائب ؿبافظ البنك اؼبركزم، كمن القطاع اؼبايل رئيس ىيصة سوؽ اؼباؿ، إضافة  القطاع اؼبصريف ضمت
عكس على الصبلحيات اؼبمنوحة ؽبا، كاليت امتدت نػببَت يف الشؤكف اؼبالية كاؼبصرفية، كىو ما ا

 ة غسلػػػػقة القضائية كإنفاذ قوانُت مكافيػػػػػػمبلحػػشمل بعض الصبلحيات ذات الطابع القضائي كالػػلت
 األمواؿ، عبلكة على الصبلحيات التقليدية اؼبتمثلة يف تلقي اإلخطارات اؼبتعلقة بشبهة غسل األمواؿ.

قبد بأف اؼبشرع اعبزائرم كعلى غرار نظَته الفرنسي، كنظران العتمادنبا مبوذج اؽبيصة كباؼبقابل      
 تتمتعاف بصبلحيات أقل ، كخلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايلTRACfinاإلدارية احملض، قبد بأف ىيصة 

مقارنة بنظَت ما اؼبصرية، إذ تقتصر الصبلحيات اؼبنوطة هبما على تلقي اإلخطارات كربليلها، كإحالة 
اؼبلفات على اعبهة القضائية اؼبختصة إذا ما ثبتت حالة اإلشتباه، كعليو نرل ضركرة توسعة تشكيلة 

ا قصد م، كالتوسيع من الصبلحيات اؼبنوطة هبىاتاف اؽبيصتاف على غرار ما كرد لدل اؼبشرع اؼبصرم
ربقيق الفعالية كالسرعة يف معاعبة اإلخطارات اليت تتلقاىا كل ىيصة، خاصة خلية معاعبة اإلستعبلـ 

 اؼبايل يف اعبزائر.
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 المبحث الثاني:

 اإلخطار عن العمليات المشبوىة
الدكلية كالقوانُت اؼبقارنة بتنظيم القواعد  لقد كاف غبداثة العهد عريبة غسل األمواؿ اىتماـ الوثائق     

اؼبؤسسػات اؼبصػرفية كاؼباليػة  إخطػاركمن ضمنها القواعد اؼبتعلقة بهلزاميػة  ،اإلجرائية اػباصة هبذه اعبريبة
 .1عن العمليات اؼبشتبو يف ارتباطها عرائم غسل أمواؿ

ت اؼبالية، كينبٍت على فلسفة حق لؤلفراد، فهف اإلخطار كاجب على اؼبؤسسا التبليلكإذا كاف      
 .2جتماعيمؤداىا ضباية حق الدكلة يف اغبصوؿ على اؼبعلومات اليت تساعدىا يف ربقيق األمن اال

تستعمل بعض التشريعات ميٍصطىلىح "اإلخطار"، كالبعض اآلخر مصطلح  كيف ىذا اإلطار         
إىل ًكحدة التيريات اؼبالية اؼبكلفة دبكافية  "التٍَّبليل"، كالفرؽ بينهما ىو أف "اإلخطار" ييرفع مباشرة

جريبة غسل األمواؿ، بينما "اإلببلغ" يتم توجيهو إىل ًجهىة قضائية، كاليت عادة ما تكوف النيابة 
العامة، كدبا أف ىيصات مكافية غسل األمواؿ ؿبل الدراسة ذات طابع إدارم كليس قضائي، 

مع إمكانية استعماؿ اؼبصطلح  بىدىالن من "التبليل"، فسنعتمد يف ىذه الدراسة ميٍصطىلح "اإلخطار"
 األخَت يف اغباالت اإلستثنائية اليت يوجو فيها للنيابة العامة.

خطػػػار تفاقيػػػات الدكليػػػة كالقػػػوانُت اؼبقارنػػػة حرصػػػت علػػػى ضػػػركرة اإلا مػػػن قبػػػل، فػػػهف االنىػػػيػَّ ككمػػػا بػى      
سػػل األمػػواؿ، لػػذلك سػػنقـو بتيديػػد مفهػػـو ة غهى بػٍ عػػن العمليػػات اؼباليػػة الػػيت تنطػػوم علػػى شيػػ كالتبليػػل

)اؼبطلػػب األكؿ(، مث نقػػـو دبعاعبػػة أحكػػاـ اإلخطػػار عػػن العمليػػات اؼباليػػة اؼبشػػبوىة )اؼبطلػػب خطػػار اإل
شػتباه يف جػرائم غسػػل تيديػد معػػايَت االلجراءات اإلخطػار )اؼبطلػب الثالػػث(، كصػوالن بػػهالثػاٍل(، مػركران 

 كاآليت:األمواؿ )اؼبطلب الرابع(، كتفصيل ذلك  

                                                           
التعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو ا د. ؿبمد علي سويلم، 162د. عبد الرضبن السيد قرماف، اؼبرجع السابق، ص:  1

 .393مصطفى طاىر، اؼبرجع السابق، ص: ا د. 265، اؼبرجع السابق، ص: كالقضاء كاإلتفاقيات الدكلية
 .392د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص: كقريب من ىذا المعنى: . 161د. ماجد عبد اغبميد عمار، اؼبرجع السابق، ص:  2
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 عن العمليات المالية المشبوىة خطارمفهـو اإللتزاـ باإل :المطلب األكؿ  

ؼبفهػػـو القػانوٍل لػػو  اىلإ)الفػرع األكؿ(، مث خطػار فهػـو اللغػػوم لئلإىل اؼبكسػنتطرؽ يف ىػذا اؼبطلػػب      
 )الفرع الثاٍل(، كذلك على النيو اآليت:

 الفرع األكؿ: المفهـو اللغوم لإلخطار 

طىر ري طً رى ىبيٍ طى أخٍ       ًطر، كاؼبفعوؿ ـبي  .ها بوغى لى رطةى باغبادث: أبػٍ أخطر الشي م، ك للمتعدٌ ، إخطارنا، فهو ـبي
 . 1اهطر الشَّيءى على بالًو: أذكره إيأخ ،الًوأىخطر الشَّيءى يف بى  ،وً الً بى أخطر الشَّيءى بً 

اطىػػريكا على األىمر: :يقوؿ ابن منظورك       اطىري  راىنهم. اػرىىم عليوكخاطىػ تراىنػػواا كزبى كاػبىطىري ما ىبي
 2.عليوا تقوؿ: كىضىعيوا يل خىطىران ثوبان ككبو ذلكا كالسابق ًإذا تناكؿ القىصىبىةى عيًلمى أىنو قد أىٍحرىزى اػبىطىرى 

 الفرع الثاني: المفهـو القانوني لإلخطار 

ؼبؤسسػػػات اؼباليػػػة الػػػيت حػػػددىا إفصػػػاح البنػػػوؾ كغَتىػػػا مػػػن ا :يف الفقػػػو القػػػانوٍل خطػػػارباإل يقصػػػد    
أك الظػػركؼ الػػيت تػػتم  ،يبػػدك مػػن قيمتهػػا ،القػػانوف عمػػا يكػػوف لػػديها مػػن معلومػػات متعلقػػة بعمليػػة ماليػػة

 .3بأِنا متعلقة بغسل أمواؿ غَت مشركعة ،فيها

من خػبلؿ ربديػدىا للرهػات الػيت يقػع  خطار،كقد أكلت الوثائق الدكلية اىتمامان بالغان بواجب اإل     
ضػػػركرة  عبنػػػة العمػػػل اؼبػػػايل الدكليػػػةلتػػػزاـ، كاآلثػػػار القانونيػػػة اؼبًتتبػػػة عنػػػو، فأكصػػػت عاتقهػػػا ىػػػذا اال علػػػى

اص اػبػنتبػاه ضػركرة اال اؼبؤسسػات اؼباليػة كما فرضػت علػىاإلخطار عن اؼبعامبلت اؼبالية اؼبشتبو فيها،  
 .4حػػػػتصادم كاضػػرض اقػػػػها غػاليت ال يكوف لك  ،ميع الصفقات غَت العاديةعب

 تمتػػقط، بل اىػػػػمالية فػسات الػػمؤسػعلى ال ي الدكليةػػػػػػمالػة العمل الػػػرموعػم جهودم تقتصر ػكل     

                                                           
 .249، ص: 04ـ، ج 1994، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت،  لساف العربابن منظور،   1
 .251 ابن منظور، نفس اؼبرجع، ص: 2
 .297د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  3
 .FATFمن توصيات ؾبموعة العمل اؼبايل الدكلية  14التوصية  4
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علػػى أف كاجػػب اإلخطػػار عػػن العمليػػات الػػيت  08باؼبؤسسػػات غػػَت اؼبصػػرفية كػػذلك، فنصػػت التوصػػية 
تػػب الصػػرؼ كأيػػو يبتػػد ليشػػمل مؤسسػػات أخػػرل غػػَت مصػػرفية كمكا ،تنطػػوم علػػى شػػبهة غسػػل أمػػواؿ

  .1مؤسسة تنفذ نشاطان ماليان على أساس ؿبدكد أك عرضي

كعلى ذات النه  سارت اتفاقية بػالَتمو، فألزمػت كافػة اؼبؤسسػات اؼباليػة اؼبصػرفية كغػَت اؼبصػرفية،      
عػػن اؼبعػػامبلت اؼبشػػبوىة الػػيت  خطػػاركسػػائر اؽبيصػػات اؼبعرضػػة بشػػكل خػػاص لعمليػػات غسػػل أمػػواؿ، اإل

ديػػػة ثَّػػػبنشػػػاط غسػػػل أمػػػواؿ، كمػػػا حى  تعلقهػػػايف  َت الشػػػكثًػػػتي  ت الػػػدكؿ األطػػػراؼ علػػػى القيػػػاـ بتػػػدابَت ؾبي
، كتشػمل ىػذه التػدابَت اشػًتاط قيػاـ 2كرصد حركة النقد كالصكوؾ القابلة للتداكؿ عػل الػدكؿللكشف 

 كمػػػن الصػػػكوؾ القابلػػػة ،عػػػن ربويػػػل الكميػػػات الكبػػػَتة مػػػن النقػػػد خطػػػاراألفػػػراد كاؼبؤسسػػػات اؼباليػػػة باإل
 .3للتداكؿ، كمن دكف عرقلة حرية انتقاؿ رأس اؼباؿ

اؼبؤسسػات اؼبصػرفية كاؼباليػة عػن  خطػارصػوص اؼبتعلقػة بواجػب إكما الحظناه مػن خػبلؿ ربليػل الن     
ىػػو عػػدـ ربديػػدىا ؼبفهػػـو الشػػبهة أك الشػػك الػػذم  االعمليػػات اؼبشػػتبو يف ارتباطهػػا عػػرائم غسػػل أمػػواؿ

سػػػب لصػػػاحل ىػػػذه الوثػػػائق الدكليػػػة، ألف  خطػػػارإليكتنػػػف العمليػػػة اؼباليػػػة الواجػػػب ا عنهػػػا، كىػػػو مػػػا وبي
، كىػو مػا يسػتلـز منػا ضػركرة ر ؼبا يبكن أف تػتم عليػو مسػتقببلن اؼبوضوع متعلق عريبة ال يبكن كضع تصو 
 البيث عن الطبيعة القانونية ؽبذا الواجب.

 الطبيعة القانونية لإلخطار  :المطلب الثاني
 ، كسنقـو يف ىذا اؼبطلب دبعاعبة ىذه الرؤلالطبيعة القانونية لئلخطاراختلفت الرؤل خبصوص      

)الفرع مانع من موانع اؼبسؤكلية  كمن يعتله )الفرع األكؿ(، مانع من موانع العقاب هما بُت من يعتل 
 .الثاٍل(

 

                                                           
1 Groupe d'action Financière GAFI Rapport 1997-1998, op. cit., P. 09.  

 .باليرمومن اتفاقية  07اؼبادة  2
 .299اؼبرجع السابق، ص: , د. عزت ؿبمد العمرم 3
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 الفرع األكؿ: اإلخطار مانع من موانع العقاب

، 1بط بأف اإلخطار يعتل مانعان من موانع العقاب، يستن01-05بالرجوع ألحكاـ القانوف رقم      
حيث نص على إعفاء األشخاص الطبيعيوف كاؼبعنويوف اػباضعوف لئلخطار بالشبهة، كالذين تصرفوا 
 ؤدً حبسن نية من أية مسؤكلية إدارية أك مدنية أك جزائية، كيبقى ىذا اإلعفاء قائمان حىت كلو مل تي 

، 2هت اؼبتابعات بقرارات أال كجو للمتابعة، أك التسريح، أك اللاءةالتيقيقات إىل أية نتيرة، أك انت
 كذلك بغية تشريع الكشف عن عمليات غسل األمواؿ.

كبالرغم من ىذه السياسة التشريعية، إال أف ما يؤخذ على ىذا اإلذباه ىو أف موانع العقاب      
فسَتىا، فضبلن عن أف موانع العقاب كردت على سبيل اغبصر كاإلستثناء، كمن مث ال هبوز التوسع يف ت

 تتطلب كقوع جريبة، األمر الذم ال يستقيم معو إلزاـ اؼبؤسسات اؼبالية بواجب اإلخطار.

كما يبدك لدم، عدـ إمكانية تكييف اإلخطار بأنو مانع من موانع العقاب، ذلك أف موانع       
األشخاص الطبيعيوف  ىفى عٍ لقوؿ "يػي العقاب ال تؤثر على أركاف اعبريبة، كمن مث ال يستقيم معها ا

ألف  اة مسؤكلية إدارية أك مدنية أك جزائية"، أك القوؿ "اإلعفاء من اؼبسؤكلية"كاؼبعنويوف ... من أيَّ 
ىذه الصياغة تفيد انتفاء الركن اؼبعنوم للرريبة، كىذا يتعارض مع أثر موانع العقاب اليت ال تؤثر يف 

ر أثرىا على منع العقوبة كلية أك زبفيفها، فاعبريبة تكوف كاملة مستوفية صً تى قٍ توافر أركاف اعبريبة، بل يػى 
لكافة عناصػرىا، كما تكوف الػمسؤكلية تامة كمستوفية لػرميع شركطها، كمع ذلك فهف موانػػػػع العقاب 
تػػػمنع العقاب للغاية اليت استهدفها اؼبشرع، أال كىي تشريع اجملرمُت على عدـ اإلسًتساؿ يف 

 .3همجرائم

                                                           
بإصدار  2002لسنة  80القانوف رقم كمن اآلراء الفقهية اليت ذىىىبىت إىل األخذ هبذا الوصف نذكر: د. مراد رشدم كبكرم عبد اهلل،  1

 .31، ص: 2002، ؾبلة النيابة العامة، القاىرة، يوليو مكافحة غسل األمواؿ متضمنان المذكرة اإليضاحية بشأف مشركع القانوف
 .01-05وف رقم من القان 24اؼبادة  2
اؼبرجع السابق، ص:  المواجهة التشريعية لغسل األمواؿ في مصر )دراسة مقارنة(,كىو ما يتوافق مع رأم د. إبراىيم حامد طنطاكم،  3

، ص: 1971مطبوعات معهد البيوث كالدراسات العربية، موانع المسؤكلية الجنائية, د. عبد السبلـ التوقبي،  كقد أشار إلى. 113
102. 
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كبالنظر ؽبذه اإلنتقادات اليت أبعدت تكييف اإلخطار باعتباره مانعان من موانع العقاب، حاكلت      
بعض الرؤل الفقهية األخرل إهباد كصف أنسب لئلخطار عن العمليات اؼبالية اؼبشتبو يف ارتباطها 

 ع اؼبسؤكلية.عرائم غسل أمواؿ، كمن أبرز ىذه احملاكالت اعتبار اإلخطار مانعان من موان

 مانع من موانع المسؤكلية الفرع الثاني: اإلخطار

العتبار اإلخطار عن العمليات اؼبالية اؼبشتبو يف ارتباطها عرائم غسل أمواؿ  1ذىب رأم فقهي     
ألف جوىر الركن اؼبعنوم ىو إرادة إجرامية، كال توصف اإلرادة بذلك إال  امانعان من موانع اؼبسؤكلية

 .2يرة بأف يعتد هبا القانوف، كال يعتد هبا القانوف إال إذا توافر فيها التمييز كحرية اإلختيارإذا كانت جد

كالتمييز ىو القدرة على فهم ماىية الفعل كطبيعتو، كتوقع اآلثار اليت من شأنو إحداثها، حبيث      
وظف اؼبختص يهدؼ من ا كاف اؼبػمَّ تتبُت خطورة فعلو على اؼبصلية أك اغبق الذم وبميو القانوف، كلى 

اإلخطار إىل اؼبصلية العامة، فهف ىذا يعٍت توافر حسن النية لديو، كتوافر حسن النية ينفي لديو 
ب على اإلنباؿ بالنسبة عبرائم اقً عى ا كاف القانوف ال يػي ػمَّ القصد اعبنائي دكف اػبطأ غَت العمدم، كلى 

سؤكلية اعبنائية لتوافر حسن النية مىت كاف العاملُت يف البنوؾ، فهف ذلك يقتضي القوؿ بانتفاء اؼب
 حسن نيتو كليد جهل بالوقائع، أك غلط فيها، أك يف قانوف غَت عقايب.

كفبا يعاب على ىذا الرأم يف اعتقادنا، ىو أف موانع اؼبسؤكلية ال تنفي عن الفعل الصفة      
ات اؼبالية بواجب اإلخطار من اإلجرامية، إذ يظل الفعل جريبة، كىو ما ال يتوافق مع إلزاـ اؼبؤسس

جهة، كما أف موانع اؼبسؤكلية اعبنائية ال سبنع تطبيق تدبَت احًتازم يف مواجهة من قاـ بفعل االمتناع، 
 كال ربوؿ دكف قياـ اؼبسؤكلية اؼبدنية من جهة أخرل.

تكب بأف اإلخطار يعتل سببان من أسباب اإلباحة، إذ أف كل عمل ير  1كمع ذلك، يرل البعض     
تنفيذان ألمر القانوف، ال ينبغي أف يكوف مؤاخذان عليو جنائيان، ألنو عمل مأمور بو، كلذلك من غَت 

                                                           
 .113د. إبراىيم حامد طنطاكم، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .387، ص: 1993، عماف، 01ط شرح قانوف العقوبات األردني )القسم العاـ(, د. ؿبمد علي السامل عياد اغبليب،  2
 .246ا د. ؿبمد عيد الغريب، اؼبرجع السابق، ص: 308د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  1
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اؼبنطقي أف يأمر القانوف بأداء كاجب ؿبدد، مث هبعل من أداء ىذا الواجب جريبة، كإال كاف القانوف 
كاجب اإلخطار عن اؼبعامبلت متناقضان. كمن مث فهف القانوف يقرر سببان من أسباب اإلباحة عند تأدية 

اؼبالية اليت يشتبو يف صلتها بأنشطة غسل أمواؿ، األمر الذم هبرد ىذا الواجب من صفتو اإلجرامية 
 فيصبح مشركعان بغية ربقيق مصلية عامة تتمثل يف ضبط مرتكيب جرائم غسل األمواؿ.

يف صلتها بارتكاب جرائم غسل  كأيان ما كاف كصف كطبيعة اإلخطار عن العمليات اؼبالية اؼبشتبو     
 األمواؿ، توجب علينا معرفة اإلجراءات اليت أقر ا ـبتلف التشريعات يف سلوؾ ىذا اإللتزاـ.    

 العمليات المالية المشبوىةعن  إجراءات اإلخطار: ثالثالمطلب ال
تبلؼ نظػػػػػران الخػػػػػ ازبتلػػػػػف إجػػػػػراءات اإلخطػػػػػار اؼبفركضػػػػػة مػػػػػن قبػػػػػل ـبتلػػػػػف التشػػػػػريعات اؼبقارنػػػػػة     

اؼبؤسسػػػات اؼباليػػػة اؼبفػػػركض عليهػػػا ىػػػذا الواجػػػب مػػػن جهػػػة، كنظػػػران لطبيعػػػة اؽبيصػػػة اؼبكلفػػػة بتلقػػػي ىػػػذا 
اإلخطار من جهة أخرل، كلذلك سنقـو بدراسة إجراءات اإلخطار عػن اؼبعػامبلت اؼباليػة اؼبشػبوىة يف 

يف َتان أحكػػػاـ اإلخطػػػار الفرنسػػػي )الفػػػرع الثػػػاٍل(، كأخػػػ يف القػػػانوفاعبزائػػػرم )الفػػػرع األكؿ(، مث  قػػػانوفال
 اؼبصرم )الفرع الثالث(. القانوف

 في القانوف الجزائرم إجراءات اإلخطار: كؿالفرع األ

ا ػبليػة معاعبػة اإلسػتعبلـ ػػػػػمويل اإلرىػاب كمكافيتهمػتبيػيض األمػواؿ كتػ الوقايػة مػنأعطى قػانوف      
ب اإلخطػػػار بالشػػبهة كفقػػػان قبػػػل األشػػخاص اػباضػػػعوف لواجػػصػػػبلحية تلقػػي اإلخطػػػارات مػػن ، مايلػالػػ

، 02-12مػػػػن األمػػػػر  10اؼبعدلػػػػة دبوجػػػػب اؼبػػػػادة  01-05مػػػػن القػػػػانوف  20لؤلحكػػػػاـ احملػػػػددة يف اؼبػػػػادة 
لوجدنا بأف  02-12من األمر  02اؼبعدلة دبقتضى اؼبػػػادة  01-05من القانوف  04كبالرجوع لنص اؼبادة 

اؼباليػػة كاؼبؤسسػػات كاؼبهػػن غػػَت اؼباليػػة اؼبلزمػػة يػػراد بػػو اؼبؤسسػػات  20مفهػػـو اػباضػػعوف الػػوارد يف اؼبػػادة 
 بالقياـ باإلخطار بالشبهة.

 ةػػػػة يف ىذه اإلخطارات بغيػػيليل اؼبعلومات اؼبتضمنػمعاعبة كتػبكعبلكة علػػػػػى ذلك، تقـو الػػػػخلية      
    .1اإلخطػار أك الطبيعػة اغبقيقيػة للعمليػات موضػوع ،اكتشاؼ مصدر األمواؿ اليت تقـو الشػبهة بشػأِنا

                                                           
 .53، اؼبرجع السابق، ص: تبييا األمواؿ كالقوانين كاإلجراءات المتعلقة بالوقاية منها كمكافحتها في الجزائرعياد عبد العزيز،  1
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كمل وبػػدد القػػانوف الضػػابط الػػذم هبػػب علػػى أساسػػو تقػػدير طػػابع الشػػبهة، كتػػرؾ تقػػديرىا للمؤسسػػات 
ف الشبهة ؾبرد شعور يتوقف علػى أسػاس أل نظران  انعان يف اعتقادنااؼبالية كاؽبيصات اؼبعنية، كقد أحسن صي 

 اػبلة كالترربة، كىبتلف من حالة إىل أخرل.

كمػا إذا سبػت عمليػة مػا يف ظػركؼ مػن التعقيػد غػَت عاديػة أك غػَت مػلرة ـ اإلشػتباه،  ي حالة قياػػكف     
أك تبػػدك أِنػػا ال تسػػتند إىل مػػلر اقتصػػادم أك إىل ؿبػػل مشػػركع أك يف اغبػػاالت الػػيت يفػػوؽ مبلػػل العمليػػة 
حػػدان يػػتم ربديػػده عػػن طريػػق التنظػػيم، يتعػػُت علػػى اػباضػػعُت أف يولوىػػا عنايػػة خاصػػة كاإلسػػتعبلـ عػػن 

  .1صدر األمواؿ ككجهتها ككذا ؿبل العملية كىوية اؼبتعاملُت اإلقتصاديُتم

ألف انصراؼ  األنو ليس من مصلية البنك أك اؼبؤسسة اؼبالية أف ترفض تنفيذ عملية مشتبو فيهاك      
بػػل سػػيياكؿ تنفيػػذىا عػػن طريػػق بنػػك آخػػر أقػػل  ،الزبػػوف عػػن البنػػك ال يعػػٍت توقفػػو عػػن ارتكػػاب اعبريبػػة

كيسػػتمر يف ربقيػػق  ،نتفػػاع بقرينػػة الشػػكذا كجػػب علػػى البنػػك تنفيػػذ العمليػػة اسػػتنادان ؼببػػدأ االحػػذران، لػػ
 عن العملية من عدمو. خطارشتباه إىل أف يتخذ قرار بشأف اإلاال

شػػتباه فيهػػا، أك فيسػػًتعي انتبػػاه الزبػػوف إىل اال ،كهبػػب علػػى البنػػك أال يتوقػػف عػػن إكمػػاؿ العمليػػة     
ألف  اشػػتباهامهػػا، لػػذا كجػػب علػػى البنػػك السػػرعة يف إسبػػاـ عمليػػة ربقيػػق االيتضػػرر مػػن التوقػػف عػػن إسب

معظػػم عمليػػات الغسػػل الػػيت تػػتم مػػن خػػبلؿ البنػػوؾ تتسػػم بالسػػرعة، كيف حالػػة مػػا إذا اقتضػػى الفيػػص 
فعلػػى موظػػف البنػػك اؼبخػػتص تقػػدَل مػػلرات منطقيػػة يقبلهػػا الزبػػوف إف ىػػو استفسػػر  ،نوعػػان مػػن التػػأخَت

 شتباه.كينبغي أال تكوف ؽبذه اؼبلرات عبلقة بعملية اال عن أسباب التأخَت،

، حبيػػث ال يشػػعر الزبػػوف بأيػػة اخطػػار عنهػػإلشػػتباه كاحالػػة اال كينبغػػي فػػرض سػػرية تامػػة حػػوؿ قيػػاـ     
 ،يدكد للغاية من موظفي البنكػػشتباه عدد مرب أف يتناكؿ حالة االػػػ، لذا ي1ذة ضدهػػػػإجراءات ميتخ

 كاؼبدير اؼبسؤكؿ عن مكافية غسل األمواؿ هبذا البنك. ،شتباهحالة االكاؼبوظف الذم الحظ 

                                                           
 السابق بيانو. 02-12من االمر  06، اؼبعدلة دبوجب اؼبادة 01-05من القانوف رقم  10اؼبادة  1
 .05-05من النظاـ رقم  13اؼبادة  1
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ى عىػػػشػػػتباه، تػى كمػػػىت قامػػػت لػػػدل اؼبوظػػػف اؼبخػػػتص حالػػػة اال      علػػػى البنػػػك فيػػػص كدراسػػػة كربليػػػل  ُتَّ
كوِنػػا مرتبطػػة عريبػػة غسػػل أمػػواؿ مػػن عدمػػو، كيف حالػػة قيػػاـ حالػػة مػػن  للتيقػػق  ،العمليػػة اؼبشػػتبو فيهػػا

ى البنػػػػك أك اؼبؤسسػػػػة اؼباليػػػة ضػػػػركرة إخطػػػار خليػػػػة معاعبػػػػة اإلسػػػتعبلـ اؼبػػػػايل كفػػػػق شػػػتباه كجػػػػب علػػػاال
 . (01)اؼبليق رقم:، 1النموذج احملدد قانونان 

                                                           
شكل اإلخطار بالشبهة كاؼبتضمن  2006يناير  09اؼبؤرخ يف  05-06ضى اؼبرسـو التنفيذم رقم: دبقتد مبوذج اإلخطار بالشبهة دٌ حي  1

 منو على أنو: "هبب أف يكوف اإلخطار بالشبهة كما يأيت: 05ت اؼبادة صَّ كالذم نى  .كنموذجو كمحتواه ككصل استالمو
 وبرر خبط كاضح، دكف حشو أك إضافة عن طريق الرقن أك آليان،  1.5
 تضمن التفاصيل اؼبتعلقة دبا يأيت: ي  2.5
 الفاكس(، –اؽباتف  –العنواف  -اؼبخطر )مؤسسة بنكية  - 1.2.5  

 العنواف، –الوكالة  –تاريخ فتح اغبساب  –اؼبعلومات حوؿ اغبساب موضوع الشبهة، صاحبو كاؼبوقع عليو )رقم اغبساب  -  2.2.5
 اؽبوية: – 3.2.5
 ب ربديد اؽبوية الكاملة ككذا تاريخ كمكاف االزدياد،بالنسبة لؤلشخاص الطبيعيُت، هب  -
 بالنسبة لؤلشخاص اؼبعنويُت، هبب ربديد عنواف الشركة، الطبيعة القانونية، النشاط، التعريف اعببائي، أك رقم اؼبؤشر اإلحصائي، -
 صص الشركة كالعنواف الشخصي،بالنسبة للشركاء يذكر زيادة على النسب الكامل، تاريخ كمكاف االزدياد، كاؼبهنة كقيمة ح -
تاريخ  –الرقم  –بالنسبة للمسَت، يذكر النسب الكامل، كتاريخ كمكاف االزدياد، كاؼبعلومات اؼبتعلقة بوثيقة اؽبوية اؼبستعملة )النوع  -

 كمكاف اإلصدار(،
 الوثائق اليت استعملت لفتح اغبساب ككل تعليق أك مبلحظات خاصة تتعلق هبا، – 4.2.5
 نوع الزبوف، اعتيادم أك غَت اعتيادم، – 5.2.5
 ىوية كصفة اؼبوقعُت اؼبؤىلُت بتفويض التصرؼ يف اغبساب، – 6.2.5

 يتضمن التفاصيل اؼبتعلقة دبا يأيت:    3.5
 عدد العمليات(. –القيمة اإلصبالية  –نوع العملية  –العمليات ؿبل الشبهة )التاريخ أك الفًتة  – 1.3.5

 ياـ بوصف دقيق للعمليات كالعبلقات احملتملة بُت األطراؼ اؼبعنية، هبب الق              
 غَته(،   -معادف نفيسة  –قيم عقارية  –طبيعة األمواؿ اؼبشبوىة )عملة كطنية  - 2.3.5
إرجاع  –ربويل هبب إعطاء كل اؼبعلومات اؼبطلوبة حسب طبيعة العملية العابرة لليدكد أك احمللية ) –تفاصيل العملية اؼبشبوىة  - 3.3.5

 –صاحب اغبساب  –رقم اغبساب  –البلد  –الوكالة  –اؼبؤسسة البنكية أك اؼبالية  –مصدر األمواؿ  –دفع صك  –األمواؿ للوطن 
الوكالة  –اؼبؤسسة البنكية  –تسليم صك  –الدفع نقدان  –كجهة األمواؿ  –رقم الصك كتاريخ إصداره   -اؼبؤسسة البنكية اؼبطابقة 

 رقم الصك كتارىبو(، –اؼبؤسسة الوسيطة  –صاحب اغبساب  –ساب رقم اغب –
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 فهنػػػولتزاـ بالسػػػر اؼبصػػػريف، كبػػػالرغم مػػػن أف اإلخطػػػار بالعمليػػػات اؼبشػػػتبو فيهػػػا يعتػػػل إخػػػبلالن بػػػاال     
اؼبتعلػػػق بالوقايػػػة مػػػن القػػػانوف  ب اإلخطػػػار، قػػرركتشػػريعان علػػػى الوفػػػاء بواجػػػ ،مػػػن ىػػػذا األصػػػل اسػػتثناءن 

كعػدـ إقامػة  ،كاعبزائيػة ،كاؼبدنيػة ،تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافيتهما انتفػاء اؼبسػؤكلية اإلداريػة
يكػوف قػد قػاـ حبسػن نيػة  ،دعول بتهمة انتهاؾ سر اؼبهنة على أم موظف يف البنك أك اؼبؤسسة اؼباليػة

 . 1يات مشكوؾ يف ارتباطها عرائم غسل أمواؿعن أمواؿ أك عمل خطارباإل

 كعند إخطار خلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل، فهف ىذه األخَتة تقـو باتباع اػبطوات التالية:     

 مؤسسة اؼبالية يف عملية ما، هببػ: فمىت اشتبو البنك أك الشتباه في العمليةتحديد مؤشرات اال -1
التعامل مع ىذه اؼبؤشرات حبذرا ألف ىناؾ العديػد مػن اؼبظػاىر شتباه فيها، ك حينها ربديد مؤشرات اال

اؼبشػػػًتكة بػػػُت العمليػػػات السػػػليمة كالتصػػػرفات اإلجراميػػػة، فمرػػػرد تػػػوافر مؤشػػػر أك أكثػػػر مػػػن مؤشػػػرات 
 ال يعٍت ذلك عدـ سبلمتها، أك أِنا تتضمن غسل أمواؿ. ،شتباه يف إحدل العملياتاال

 يػػنبغػػػيحػػيث : شتباهوع االػػػة بالعملية موضػػػالمتعلقندات ػجمع البيانات كالمعلومات كالمست -2
وؾ كاؼبؤسسػػػات اؼباليػػػة أف تتػػػوافر علػػػى أنظمػػػة، تسػػػمح بالنسػػػبة عبميػػػع اغبسػػػابات باكتشػػػاؼ علػػػى البنػػػ

                                                                                                                                                                                     

 –ىوية اؼبستفيد  –هبب كصف دكاعي الشبهة باالعتماد على العناصر اآلتية: ىوية صاحب األمر أك ككيلو –دكاعي الشبهة  – 4.3.5
 –عملية معقدة  –ة غَت اعتيادية عملي –أنبية مبلل العملية  –اؼبظهر السلوكي أك غَت ذلك  –كجهة األمواؿ  –مصدر األمواؿ 

 غياب احملل الشرعي، –غياب اؼبلر اإلقتصادم 
 سوابق اؼبشتبو فيو أك اؼبشتبو فيهم )معلومات(، – 5.3.5
 –توظيفات  –مبادالت  –اعبهات األخرل اػباضعة لئلخطار، هبب إعطاء كل اؼبعلومات اؼبتعلقة بطبيعة العملية )إيداع  – 6.3.5

ية حركة لرؤكس األمواؿ( اؼبتعلقة بعبلقة األعماؿ )مكاف عبلقة األعماؿ كمكاف مسك احملاسبة كمكاف البيع كمكاف أك أ –ربويبلت 
 التصريح باألعماؿ، طريقة الدفع نقدان أك غَتىا...(، كمعلومات حوؿ غرض كطبيعة العملية كإبراز دكاعي إثارة الشبهة بدقة،

 اػباسبة كالرأم:  – 7.3.5
 اغبالة، ىوية كصفة كتوقيع مراسل اؼبؤسسة لدل خلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل، حسب -        
 تاريخ إصدار اإلخطار بالشبهة". - 

 .01-05 من القانوف 23اؼبادة  1
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البيػػث كصبػػع األدلػػة األكليػػة مػػن ب ، دبػػا يسػػمح ؽبػػا1نشػػاطات ذات طػػابع غػػَت اعتيػػادم، أك مشػػتبو فيهػػا
 شتباه يف ارتباطو عريبة غسل األمواؿ.لية الدراسة كالتيليل ؼبا مت االللقياـ بعم ،كاقع البيانات

بيغيػة معرفػة تػاريخ  كالبيانػات كالمسػتندات التػي جمعػت: ,دراسة كفحص كتحليل المعلومػات -3
كالغػػرض كاؼبسػػتفيد منهػػا، كالتعػػرؼ علػػى مصػػادر أمػػواؿ  ،بػػدء العمليػػة اؼبشػػتبو فيهػػا، كأسػػباب القيػػاـ هبػػا

أف تسػتعُت  ،بنشاط الزبوف، كمػا يبكػن ػبليػة معاعبػة اإلسػتعبلـ اؼبػايل يف ىػذه اؼبرحلػةالعملية كعبلقتها 
، كتسػتعُت اػبليػػة يف 2بػأم شػخص تػػراه مػؤىبلن ؼبسػاعد ا يف القيػػاـ دبهامهػا يف ؾبػاؿ الفيػػص كالتيػرم

 ذلك بأربعة مصاحل تقنية، ىي:

ع اؼبرسلُت، كربليل مصلية التيقيقات كالتيريات: كتكلف عمع اؼبعلومات كالعبلقات م .أ 
 تصروبات الشبهة كإدارة التيقيقات.

 اؼبصلية القانونية: تكلف بالعبلقات مع النيابة العامة، كاؼبساعدة يف اؼبتابعة القضائية. .ب 
مصلية الوثائق كقاعدة البيانات: تكلف عمع اؼبعلومات، كتشكيل بنك اؼبعلومات الضركرية   .ج 

 غبسن سَت عمليات الفيص كالتيرم.
التعاكف: كتكلف بالعبلقات الثنائية، كاؼبتعددة األطراؼ مع اؽبيصات كاؼبؤسسات األجنبية  مصلية .د 

 اليت تعمل يف ؾباؿ مكافية جرائم غسل األمواؿ.
بالدراسػػات، ىػػذه اؼبصػػاحل األربعػػة مت إنشػػاؤىا دبوجػػب قػػرار  (02)تتضػػمن كػػل مصػػلية مكلفػػُت اثنػػُت 
 .2007مام  28عاـ للوظيفة العمومية بتاريخ: كاؼبدير ال ،مشًتؾ صادر من طرؼ كزير اؼبالية

ن العمليػة جريمػة غسػل أمػواؿ مػن م  ضَ استخالص المؤشرات كالدالئل المصرفية عن مدل تَ  -4
كالػػربط فيمػػا بينهػػا كبػػُت اؼبعلومػػات الػػيت حصػػل عليهػػا البنػػك  ،شػػتباهقارنػػة مؤشػػرات االدبكذلػػك  عدمػػو:

كبػػُت اعبريبػػة  ،مػػواؿ موضػػوع العمليػػة اؼبشػػتبو فيهػػاالقػػائم باإلخطػػار، مث البيػػث عػػن كجػػود رابطػػة بػػُت األ
اؼبصػػػدر، حػػػىت كإف مل تيكتشػػػف اعبريبػػػة أك اكتيشػػػفت كمل يػػػتم القػػػبض علػػػى اؼبػػػتهم، أك مت القػػػبض عليػػػو 

ة معلومػػػات إضػػػافية عػػػن كيبكػػػن للخليػػػة أف تطلػػػب أيَّػػػ .كسبػػػت ؿباكمتػػػو كعػػػدـ إدانتػػػو ألم سػػػبب كػػػاف
                                                           

 .05-05من النظاـ رقم  10اؼبادة  1
 .كتنظيمها كعملهاإنشاء خلية معالجة اإلستعالـ المالي اؼبتضمن  127-02من اؼبرسـو التنفيذم رقم  06اؼبادة  2
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م تقػػػـو ػمعلومات السػػػابقة كافيػػػة، ثػػػػم تكػػػن الػػػػشخصػػػو إف لػػػوف ك ػػػػػكعػػػن نشػػػاط الزب ،مشبوىةػالعمليػػػة الػػػ
 شتباه.دراسة كفيص كربليل حالة اال بهعادة

فبعػػػد اسػػػتيفاء كافػػػة اؼبعلومػػػات كالبيانػػػات كاؼبسػػػتندات البلزمػػػة عػػػن  اتخػػػاذ قػػػرار بشػػػأف العمليػػػة: -5
عمليػػة إذا مت إمػػا قػػرار حفػػظ ال ,أكؽبمػػا :شػػتباه، هبػػب علػػى اػبليػػة ازبػػاذ أحػػد قػػرارينالعمليػػة موضػػوع اال

التأكد من عدـ كجود شبهة يف العملية موضوع الدراسة كالفيػص، أك أف الشػبهات الػيت دارت حوؽبػا 
قػػرار ربويػػػل ملػػف العمليػػة اؼبشػػػتبو فيهػػا لوكيػػل اعبمهوريػػة إذا ثبػػػت قيػػاـ جريبػػة غسػػػل  ,كثانيهمػػا زائفػػة.

ار بالشػػبهة مػػن اؼبلػػف ، مػػع ضػػركرة سػػيب اإلخطػػ1األمػػواؿ، كيػػتم ذلػػك بهصبػػاع أعضػػاء اػبليػػة السػػتة
حػػىت ال ييعػػرؼ مػػن أخطػػر اػبليػػة، كيف حالػػة اعػػًتاض عضػػو مػػن اػبليػػة  ،الػػذم ييرسػػل لوكيػػل اعبمهوريػػة

 . 2على إرساؿ اؼبلف لوكيل اعبمهورية، كجب حينها حفظ اؼبلف

سػػاعة علػػػى  (72)كؼبػػدة أقصػػاىا اثنتػػػا كسػػبعوف  ،كيبكػػن ػبليػػة معاعبػػػة اإلسػػتعبلـ اؼبػػايل اإلعػػػًتاض     
فيذ أم عملية بنكيػة ألم شػخص طبيعػي أك معنػوم تكػوف العمليػات الػيت يقػـو هبػا ؿبػبلن لئلخطػار، تن

أك األمػر  ،كبعد استطبلع رأم ككيل اعبمهوريػة سبديػد األجػل اؼبػذكور ،كيبكن بعد تقدَل طلب للقضاء
 .3باغبراسة القضائية اؼبؤقتة على األمواؿ كاغبسابات ؿبل اإلخطار

 ق يف اعبريبةػػػق من قبل السلطات القضائية يف جريبة غسل األمواؿ، كجب التيقييقيػكعند فتح ت     
 ينها يتوجبػػػح ،ةػػػػػنهما، فهذا كانت القضية أماـ الشرطة القضائيػػة الرابطة بيػػكالعبلق ،ة كالتبعيةػػػػػػاألصلي

فػهف  ،لقضية أماـ قاضي التيقيػقعلى النيابة العامة التيقيق يف اعبريبة األصلية كإثبا ا، أما إذا كانت ا
كيثبػػػػت عبلقتهػػػػا باعبريبػػػػة التبعيػػػػة كىػػػػي غسػػػػل  ،ىػػػػذا األخػػػػَت وبقػػػػق يف الوقػػػػائع األكىل للرريبػػػػة األصػػػػلية

قبل إصدار أمر اإلحالة علػى قسػم اعبػنح، كإذا كانػت اعبريبػة األصػلية جنايػة فهنػو يصػدر أمػر  ،األمواؿ
 ،ذم يقػػـو بػػدكره بتيويػػل اؼبلػػف إىل غرفػػة اإل ػػاـالػػ ،بهرسػػاؿ مسػػتندات القضػػية للنائػػب العػػاـ اؼبخػػتص

                                                           
 من نفس اؼبرسـو التنفيذم. 03فقرة  10اؼبادة  1
 .55عياد عبد العزيز، اؼبرجع السابق، ص:  2
  .بالوقاية من تبييا األمواؿ كتمويل اإلرىاب كمكافحتهمااؼبتعلق  01-05قم من القانوف ر  18اؼبادة  3
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نظػػػران الرتبػػػاط الوقػػػائع اعبنائيػػػة مػػػع جنيػػػة غسػػػل  ا1ر أمػػػر اإلحالػػػة علػػػى ؿبكمػػػة اعبنايػػػاتدً ٍصػػػالػػػيت تي 
 األمواؿ.

 في القانوف الفرنسي إجراءات اإلخطار: ثانيالفرع ال

كاؼبتعلػق دبسػانبة  614-90قػم ر اىتم القانوف الفرنسي دبسألة اإلخطػار، فأكجػب دبقتضػى القػانوف      
اؼبؤسسػػات اؼباليػػة يف اؼبكافيػػة ضػػد غسػػل األمػػواؿ الناذبػػة عػػن ذبػػارة اؼبخػػدرات، علػػى كػػل اؼبؤسسػػات 

، كاإلدارات اؼباليػػة التابعػػة ؼبؤسسػػة الليػػد، كصػػناديق اإليػػداع كاغبفػػظ ،كاػبزانػػة العامػػة ،كالبنكيػػة ،اؼباليػػة
 يف ؾباؿ األكراؽ اؼباليػة، إبػبلغ النيابػة العامػة عػن كػل كشركات السمسرة ،كالصيارفة ،كشركات البورصة

 .2أك أنشطة إجرامية منظمة ،و يف تعلقها بترارة اؼبخدراتبى تى شٍ ة على مبالل يي بَّ صى عملية مينٍ 

دبقتضى القػانوف  ببلغكسع اؼبشرع الفرنسي من نطاؽ األشخاص اؼبلزموف بواجب اإل كبعد ذلك،     
لتػزاـ علػى األشػخاص كال يقتصػر ىػذا اال ،3تأمُت كإعادة مبالل التػأمُتليشمل ظباسرة ال 392-96رقم 

 مكنو مهنتو من التعرؼ علىػمتد ليشمل كل من تي ػة من قبل القانوف، بل يػمارسوف مهنة منظمػالذين ي
 .4كاؼبصفوف القضائيوف، كاؼبوثقوف  ،مصدر األمواؿ اليت يسرم عليها التصرؼ

كالػيت يبكػن أف  ،TRACFINالنيابػة العامػة يف فرنسػا بهخطػار ىيصػة تقػـو  ،كدبررد تلقػي اإلبػبلغ     
سػاعة، كمػػا بهمكاِنػا أف تػػأمر ( 12)تػأمر بوقػػف العمليػة اؼباليػػة اؼبشػتبو فيهػػا ؼبػدة ال تترػػاكز اثنػيت عشػػر 

أك قاضي التيقيق  ،على قرار من رئيس احملكمة االبتدائية بباريس حبرز األمواؿ اؼبشتبو فيها مؤقتان بناءن 
                                                           

 .55عياد عبد العزيز، نفس اؼبرجع، ص:  1
يقصر ًنطىاؽ االلتزاـ باإلببلغ عن العمليات اؼبالية اؼبشتبو يف ًصلىتها عرائم غسل األمواؿ  614-90انوف الفرنسي رقم يف البداية كاف الق 2

يت ييٍشتىبىوي يف اؼبًتتبة عن جرائم اؼبخدرات فقط، مث ما لىًبثى أف كىسَّعى اؼبشرع الفرنسي من ًنطىاؽ ىذا االلتزاـ ليشمل أيضان العمليات اؼبالية ال
 انظر في ذلك: . 122-93األمواؿ اؼبرتبطة هبا متىَّ التَّيىصل عليها من أم نشاط إجرامي آخر دبقتضى القانوف رقم  أف

- Jean CEDARS, les systèmes pénaux a l'épreuve du crime organise, R.I.D.P, 
1998, P. 360. 

ل األمواؿ كاالتجار بالمخدرات كالتعاكف الدكلي في االستيالء بمكافحة غساؼبتعلق  392-96 من القانوف الفرنسي رقم 08اؼبادة  3
 .كمصادرة عائدات الجريمة

4  Cass. Crim, 7-12-1995 Bulletin criminelle No. 375. 
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لتيػػػرم بشػػػأف العمليػػػة اؼباليػػػة، كمعرفػػػة مػػػدل ا TRACFINعطػػػاء فرصػػػة ؼبػػػوظفي إلد اإلقتضػػػاء، عنػػػ
 .1ة للواقعارى ثى مي ػمطابقة الشبهات ال

ػػتَّ كإذا مل يػي       ذ أم قػػرار رغػػم مػػركر اؼبػػدة احملػػددة قانونػػان مػػن قبػػل ؿبكمػػة بػػاريس اؼبدنيػػة، أك مػػن قبػػل خى
سبػػاـ اؼبعاملػػة اؼبصػػرفية الػػيت ثػػار الشػػك بشػػأِنا، كلػػرئيس سػػلطات التيقيػػق، فهنػػو هبػػوز للمؤسسػػة اؼباليػػة إ

ؿبكمػػػػة بػػػػاريس اؼبدنيػػػػة كبنػػػػاءن علػػػػى طلػػػػب تقدمػػػػو اعبهػػػػة اؼبختصػػػػة دبكافيػػػػة عمليػػػػات غسػػػػل األمػػػػواؿ 
TRACFIN ساعة، كذلػك مػن أجػل  12، كبعد التشاكر مع اؼبدعي العاـ للرمهورية، أف يبدد كقت

 . 2بهة مؤقتان ذبميد كل األرصدة كاغبسابات اؼبعنية بالشي 

ر، يتضػح بػأف اؼبنظومػة التشػريعية يف فرنسػا تطػورت بشػكل كبػَت، حيػث اذبهػت ًكػكبناءن على مػا ذي      
كاؼبتعلػق بػاللوائح  420-2001إىل التوسع يف نطاؽ األشخاص اؼبلزمُت باإلببلغ بداية من القػانوف رقػم 

يف نطػػػاؽ ىػػػؤكالء األشػػػخاص ، كالػػػذم توسػػػع 2044-2004، حػػػىت القػػػانوف رقػػػم 3اعبديػػػدة اإلقتصػػػادية
ليشمل اجملتمعات اليت تػنظم ألعػاب اغبػظ كاليانصػيب، كاؼبراىنػات اػباصػة باأللعػاب الرياضػية، كسػباؽ 

أف يتم التػبليل شفاىػػػػػة، كمػا  1226-93. كلضماف سبلمة القائم بالتػػػبليل، أجاز القانػػػػوف رقم 5الػػخيل
 .7ءاتأجاز عدـ تدكين اسم اؼببلل يف ملف اإلجرا

كبػما أف الػمؤسسات الػمالية كاعبهات اؼبلزمة بواجب اإلببلغ تؤدم كاجبان قانونيان عند القياـ هبػػػذا      
 14-226، ك13-226اإللتػػزاـ، فهِنػػا ال تسػػأؿ عػػن جريبػػة إفشػػاء سػػر اؼبهنػػة اؼبنصػػوص عليػػو يف اؼبػػادتُت 

                                                           
 السالف الذكر. 614-90من القانوف الفرنسي رقم:  06اؼبادة  1
 .268د. مفيد نايف الدليمي، اؼبرجع السابق، ص:  2

3 Loi no. 2001-420 du 15 mai 2001 Sui les nouvelles régulations économique et financier. 
4 Loi no. 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice en évolutions de la 

criminalité (applicable au 01 er octobre 2004).  
5 David G. HOTTE et virginie HEEM, op, cit, P. 141. 
6 Loi no. 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prévention de la corruption et a la 

transparence de la vie économique et des procédures publiques. 
7 Jean CEDARS, op, cit, P.362. 
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التأديبيػػة ذبػػاه مسػػَتم اؼبؤسسػػات اؼباليػػة ، كمػػا تنتفػػي اؼبسػػؤكلية اؼبدنيػػة ك 1مػػن قػػانوف العقوبػػات الفرنسػػي
كالعػػاملُت فيهػػا، الػػذين قػػاموا حبسػػن نيػػة بػػاإلببلغ عػػن العمليػػات اؼباليػػة اؼبشػػتبو يف صػػلتها عػػرائم غسػػل 

حػػىت كإف مل يثبػػت تػػوافر الصػػفة اإلجراميػػة ؼبصػػدر األمػػواؿ الػػيت مت اإلبػػبلغ عنهػػا، أك أصػػدرت  2أمػػواؿ
 .3ة الدعول اعبنائية أك اغبكم بلاءة اؼبتهمسلطة التيقيق بشأِنا بأال كجو إلقام

كحفاظػػػػػان علػػػػػى سػػػػػرية إجػػػػػراءات اإلبػػػػػبلغ اؼبنصػػػػػوص عليهػػػػػا يف القػػػػػانوف الفرنسػػػػػي، إذا قػػػػػاـ أحػػػػػد      
اػباضعُت ؽبذا االلتزاـ بهببلغ الزبوف صػاحب األمػواؿ، أك مرتكػب العمليػة اؼباليػة اؼبشػبوىة دبػا مت ضػده 

 .4ائيةمن إجراءات، فهف ذلك يشكل جريبة جن

 في القانوف المصرم إجراءات اإلخطار: لثالفرع الثا

مػػػن قػػػانوف مكافيػػػة غسػػػل األمػػػواؿ علػػػى أف تلتػػػـز  08نصػػػت اؼبػػػادة  ،بالنسػػػبة للمشػػػرع اؼبصػػػرم     
اؼبؤسسػػػات اؼباليػػػة إخطػػػار كحػػػدة مكافيػػػة غسػػػل األمػػػواؿ عػػػن العمليػػػات الػػػيت يشػػػتبو يف أِنػػػا تتضػػػمن 

 .5من نفس القانوف 04 اؼبادة اؼبشار إليها يفك  ،مواؿاألأنشطة غسل 

أف اؼبشػػػرع اؼبصػػػرم مل وبػػػدد اؼبقصػػػود بالشػػػبهة الػػػيت تكفػػػي  08كاؼببلحػػػظ مػػػن خػػػبلؿ نػػػص اؼبػػػادة      
لئلخطار، كما أف اؼبذكرة اإليضاحية لقػانوف مكافيػة غسػل األمػواؿ اؼبصػرم مل تتضػمن أم ربديػد أك 

ربديػػػد الشػػػبهة اؼبتػػػوافرة يف جريبػػػة غسػػػل خصوصػػػان كأف الصػػػعوبة الػػػيت تثػػػور بشػػػأف  ،أمثلػػػة ؽبػػػذه الشػػػبهة
األمػػواؿ تزيػػد عػػن غَتىػػا مػػن اعبػػرائم، خاصػػة كأف ىػػذا القػػانوف قػػد ألقػػى علػػى عػػاتق اؼبؤسسػػات اؼباليػػة 

                                                           
 .614-90 من القانوف رقم 08الفقرة األكىل من اؼبادة  1
 ن نفس اؼبادة.الفقرة الثانية م 2

3 Marcel CULIOLI, op. cit., P.08. 
 .614-90من القانوف رقم  10اؼبادة  4
ص الوحدة بتلقي اإلخطارات تي خى ػٍ بأف: "تى  بمكافحة غسل األمواؿكاؼبتعلق  2002لسنة  80من القانوف اؼبصرم رقم  04تنص اؼبادة  5

وافر لديها من تى ا يػى مى ػضمن غسل أمواؿ، كعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لً تى يف أِنا تػى  وبى تى شٍ الواردة من اؼبؤسسات اؼبالية عن العمليات اليت يي 
كغَتىا من اعبهات اؼبختصة بتطبيق أحكاـ ىذا القانوف، ككذلك تبادؿ  ،معلومات، كأف تضع الوسائل الكفيلة بهتاحتها للسلطة القضائية

تفاقيات اعبهات اؼبختصة يف الدكؿ األجنبية كاؼبنظمات الدكلية تطبيقان ألحكاـ االاؼبعلومات كالتنسيق مع جهات الرقابة يف الدكلة، كمع 
 أك تطبيقان ؼببدأ اؼبعاملة باؼبثل". ،الدكلية اليت تكوف مصر طرفان فيها
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كاؼبصػػرفية إخطػػار كحػػدة مكافيػػة غسػػل األمػػواؿ عػػن العمليػػات الػػيت تتػػوافر فيهػػا ىػػذه الشػػبهة، كىػػو مػػا 
 الذم تتيدد بو ككيفية استخبلصها. َت التساؤؿ عن مضموف ىذه الشبهة كاؼبعيارثً يي 

فػػػهف ربديػػػد مػػػدلوؿ الشػػػبهة يثػػػَت الكثػػػَت مػػػن الصػػػعوبات يف التطبيػػػق ؼبػػػا لػػػذلك مػػػن  ،كيف منظورنػػػا     
القوؿ بتػػػوافر الشػػػبهة مػػن شػػػأنو أف يػػػؤدم إىل اؼبسػػػاس بسػػػرية فػػػخطػػورة علػػػى حقػػػوؽ كحريػػػات األفػػراد، 

كحياتػػو اؼبهنيػػة، كقػػد يبتػػد التيقيػػق معػػو اسػػتنادان كالتيػػرم عػػن أموالػػو كعملياتػػو اؼباليػػة  ،حسػػابات الزبػػوف
 جتماعي كاؼبهٍت كالعائلي. ؽبذه الشبهة، كىو أمر لو آثار بالغة اػبطورة على مركز الشخص اال

مل وبػػدد اؼبشػػرع اؼبصػػرم يف قػػانوف مكافيػػة غسػػل األمػػواؿ العمليػػات الػػيت يتعػػُت  ،لػػذلك ان كاسػػتناد     
ك إىل العػػرؼ كمػػا تقتضػػيو طبيعػػة اؼبعػػامبلت اؼبصػػرفية مػػن الدقػػة اإلخطػػار عنهػػا، كمػػن مث ييرجػػع يف ذلػػ

اغبػػس اؼبصػػريف يظهػػر لػػدل موظػػف البنػػك خبػػبلؼ الشػػخص  ا، فعلػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ1كاغبػػذر كالشػػفافية
العػػادم، األمػػر الػػذم هبعػػل ذلػػك اؼبوظػػف يشػػعر باغبػػاالت الػػيت تثػػَت شػػبهة غسػػل األمػػواؿ حبكػػم اػبػػلة 

مػػػا جػػػاء يف  ،يسػػػتند يف ربديػػػد العمليػػػات الػػػيت ينبغػػػي اإلخطػػػار عنهػػػااؼبصػػػرفية كطبيعػػػة التعامػػػل، كمػػػا 
كتيويػل مبػالل   ،تعليمات البنك اؼبركػزم اؼبصػرم عػن اغبػاالت الػيت تشػَت إىل كجػود جريبػة غسػل أمػواؿ

أك تلقػػي ربػػويبلت مػػن اػبػػارج دببػػالل ضػػخمة ال تتناسػػب مػػع حرػػم نشػػاط  ،ضػػخمة إىل خػػارج الػػببلد
 الزبوف.

فػػػهف القضػػػاء اؼبصػػػرم حػػػدد مفهػػػـو الشػػػبهة باغبالػػػة الذىنيػػػة الػػػيت تقػػػـو بػػػنفس  ،ككبػػالرغم مػػػن ذلػػػ     
لتزاـ باإلخطار، يصح معها يف العقل كاؼبنطق بػأف العمليػة اؼباليػة الػيت ذبػرم تتضػمن غسػبلن اؼبنوط بو اال

ة غسػػل ن مػػن كجػػود عمليػػق  يػى ـ اإلخطػػار أف يكػػوف ىنػػاؾ تػىػػلزً تى ٍسػػال يى  مَّ ػ، كمػػن ثىػػ2لؤلمػػواؿ غػػَت اؼبشػػركعة
 .3لؤلمواؿ

                                                           
 .63، اؼبرجع السابق، ص: دراسة نقدية لقانوف مكافحة غسل األمواؿ الجديدأشرؼ توفيق ْشس الدين،  د. 1
 .188، رقم: 931، ص: 19، ؾبموعة أحكاـ النقض اؼبصرية، س 1968 نوفمل 11نقض  2
 .302د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  3
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 رد إليهػػا مػػنػػػػػة أعمػػاؿ التيػػرم كالفيػػص عمػػا يػػػػػػػمصريػة غسػػل األمػػواؿ الػػػػػػػيػػتوىل كحػػدة مكافػكتػػ     
إخطارات كمعلومات بشأف العمليات الػيت يشػتبو يف ارتباطهػا عػرائم غسػل األمػواؿ، كذلػك باإلسػتعانة 

 باعبهات الرقابية األخرل اؼبختصة قانونان.

أف تطٌلػػع علػػى سػػربلت كمسػػتندات اؼبؤسسػػات اؼباليػػة الػػيت سبػػت فيهػػا العمليػػة  ،ا يف ذلػػككمػػا ؽبػػ      
دبػا يف  ،كاؼبسػتفيدين زبػائناؼبالية ؿبػل اإلشػتباه عمػا ذبريػو مػن عمليػات ؿبليػة أك دكليػة، كعلػى ملفػات ال

ب مػػػن كمراسػػػبل م كتعػػػامبل م اؼباليػػػة السػػػابقة، كمػػػا ؽبػػػذه الوحػػػدة أف تطلػػػ ،ذلػػػك بيانػػػا م الشخصػػػية
استكماؿ أيػة معلومػات أك بيانػات عػن  ،كمن اعبهات ذات الشأف اؼبعنية باإلخطار ،اؼبؤسسات اؼبالية

 .1تكوف الزمة ألعماؿ التيرم كالفيص زبائنال

 اب جريبةػػرريو الوحدة عن قياـ دالئل على ارتكػرم كالفيص الذم تػكيف حالة ما إذا أسفر التي     
مػن قػانوف مكافيػة جػرائم غسػل  02من اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبادة أك أية جريبة  ،غسل األمواؿ

ى ، تػىعى 2مصرمػاألمواؿ ال  تػػػعليها إببلغ النيابة العامة بببلغ يتضمن بيانات كافية عن اعبريبة اليت قام ُتَّ
 لوحدة كعن مرتكبها، كال يكوف إببلغ النيابة العامة إال من قبل رئيس أمناء ا ،الدالئل على ارتكاهبا

                                                           
 80رقم  الالئحة التنفيذية لقانوف غسل األمواؿ المصرمكاؼبتضمن  2003لسنة  951من قرار رئيس ؾبلس الوزراء رقم  06اؼبادة  1

 .2002لسنة 
يف مصر بأنو: "ييػيظىر غسل األمواؿ اؼبتيصلة  بمكافحة جرائم غسل األمواؿكاؼبتعلق  2002لسنة  80ف رقم من القانو  02تنص اؼبادة  2

من جرائم كتصنيع النباتات كاعبواىر كاؼبواد اؼبخدرة، كجلبها كتصديرىا كاإلذبار فيها، كجرائم اختطاؼ كسائل النقل كاحتراز األشخاص، 
أك سبويلو من بُت أغراضها أك من كسائل تنفيذىا،  -من قانوف العقوبات 86يف الوارد يف اؼبادة بالتعر –كاعبرائم اليت يكوف اإلرىاب 

كجرائم استَتاد األسلية كالذخائر كاؼبفرقعات كاإلذبار فيها كصنعها بغَت ترخيص، كاعبرائم اؼبنصوص عليها يف األبواب األكؿ كالثاٍل 
لكتاب الثاٍل من قانوف العقوبات كجرائم سرقة األمواؿ كاغتصاهبا كجرائم النصب كالثالث كالرابع كاػبامس عشر كالسادس عشر من ا

لنفايات كخيانة األمانة كجرائم التدليس كالغش، كجرائم الفرور كالدعارة كاعبرائم الواقعة على اآلثار، كاعبرائم البيصية اؼبتعلقة باؼبواد كا
اقيات الدكلية اليت تكوف مصر طرفان فيها، كذلك كلو سواء كقعت جريبة غسل األمواؿ أك اػبطرة، كاعبرائم اؼبنظمة اليت يشار إليها يف اإلتف

 اعبرائم اؼبذكورة يف الداخل أك اػبارج بشرط أف يكوف معاقبان عليها يف كبل القانونُت اؼبصرم كاألجنيب".
 2002سنة  80اؼبتمم للقانوف رقم  2003لسنة  78جريبة النصب كخيانة األمانة كجرائم التدليس كالغش أضيفت بالقانوف رقم:  -

 كاؼبتعلق دبكافية جرائم غسل األمواؿ.
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 .1أك من يفوضو يف ذلك

 ازبػػػاذأف تطلػػػب مػػػن النيابػػػة العامػػػة  ،كمػػػا ؽبػػػذه الوحػػػدة يف إطػػػار مكافيػػػة جػػػرائم غسػػػل األمػػػواؿ      
كمكػرر )ج( مػن  ،ك مكػرر )ب( ،مكػرر )أ( 208التدابَت التيفظية البلزمة على النيو اؼببػُت يف اؼبػواد 

 دة أك ؼبػػن يفوضػػو يف اغبػػاالت الػػيت تتػػوافر فيهػػا. كلػػرئيس ؾبلػػس أمنػػاء الوحػػ2قػػانوف اإلجػػراءات اعبنائيػػة

                                                           
، اؼبرجع السابق، ص: التعليق على قانوف مكافحة غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكليةد. ؿبمد علي سويلم،  1

187. 
ن التيقيق أدلة كافية على ًجٌديىة اال اـ يف أم من اعبرائم اؼبنصوص يف األحواؿ اليت تقـو فيها م( على أف: "أمكرر ) 208تنص اؼبادة  2

ت عليها يف الباب الرابع من الكتاب الثاٍل من قانوف العقوبات، كغَتىا من اعبرائم اليت تػىقىع على األمواؿ اؼبملوكة للدكلة، أك اؽبيصا
تبارية العامة، ككذا يف اعبرائم اليت ييوًجب القانوف فيها على احملكمة كاؼبؤسسات العامة كالوحدات التابعة ؽبا، أك غَتىا من األشخاص االع

مر يقتضي أف تػىٍقًضي من تلقاء نفسها برد اؼببالل أك قيمة األشياء ؿبل اعبريبة، أك تعويض اعبهة اجملٍت عليها. إذا قدرت النيابة العامة أف األ
ًو من التصرؼ فيها أك إدارا ا، كجىبى عليها أف تعرض األمر على احملكمة اعبنائية ازباذ تدابَت ربفظية على أمواؿ اؼبتهم دبا يف ذلك مىٍنعً 

  .اؼبختصة، طىالًبىة اغبكم بذلك ضمانان لتنفيذ ما عىسىى أف يػيٍقضىى بو من غرامة أك رد أك تعويض
جو أك أكالده القيصىر من التصرؼ يف أمواؽبم أك كللنائب العاـ عند الضركرة أك يف حالة االستعراؿ أف يأمر مؤقتان دبنع اؼبتهم أك زك       

ض إدار ا، كهبب أف يشتمل أمر اؼبنع من اإلدارة على تعيُت من يدير األمواؿ احملتفظ عليها، كعلى النائب العاـ يف صبيع األحواؿ أف يعر 
ب اغبكم باؼبنع من التصرؼ أك اإلدارة، كإال أمر اؼبنع على احملكمة اعبنائية اؼبختصة خبلؿ سبعة أياـ على األكثر من تاريخ صدكره، بطل

  .اٍعتيًلى األمر كاف مل يكن
كتصدر احملكمة اعبنائية اؼبختصة حكمها يف اغباالت السابقة بعد ظباع أقواؿ ذكم الشأف خبلؿ مدة ال ذباكز طبسة عشر يومان من       

مر الوقيت اؼبشار إليو يف الفقرة السابقة، كلما رأت كجهان لتأجيل تاريخ عرض األمر عليهم، كتفصل احملكمة يف مدل استمرار العمل باأل
بعد نىظىر الطلب. كهبب أف يشتمل اغبكم يف األسباب اليت بيًٍتى عليها، كأف يشمل اؼبنع من اإلدارة تعيُت من يدير األمواؿ احملتفظ عليها 

  .أخذ رأم النيابة العامة
أف تشمل يف حكمها أم ماؿو لزكج اؼبتهم أك أكالده القصر إذا تػىوىافػىرىت أدلة كافية  –ة العامة كهبوز للميكمة بناء على طلب النياب      

على من يعُت لئلدارة أف يتسلم  على أنو ميتىيىصَّل من اعبريبة موضوع التيقيق، كآؿ إليهم من اؼبتهم كذلك بعد إدخاؽبم يف الطلب.
ٍرًدىىا حبضور ذكم الشأف كفبثل للنيابة العامة، أك خبَت تندبو احملكمة، كيػيتَّبىػع يف شأف اعبرد أحكاـ  األمواؿ احملتفظ عليها كيػيبىاًدر إىل جى

كيلتـز من يعُت لئلدارة باحملافظة على األمواؿ كحبسن إدارا ا، كردىا مع غلتها  من قانوف اؼبرافعات اؼبدنية كالترارية، 989، ك965اؼبادتُت 
يف القانوف اؼبدٍل بشأف الوكالة يف أعماؿ اإلدارة كالوديعة كاغبراسة، كذلك على النيو الذم يصدر بتنظيمو  اؼبقبوضة ًطبقان لؤلحكاـ اؼبقررة

 ."قرار من كزير العدؿ
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طر ال  ة غسل األمواؿ يف اؼبؤسسة اؼبالية اليت قدمتػمسؤكؿ عن مكافيػمدير الػصفة اإلستعراؿ أف ىبي
 اإلخطار، باإلجراءات الواجب ازباذىا غبُت انتهاء أعماؿ التيرم كالفيص.

هبػوز للوحػدة  ،مكافيػة غسػل األمػواؿ اؼبصػرممن البلئية التنفيذيػة لقػانوف  12لمادة لكبالرجوع      
كعػػن  ،أف تنشػػئ قاعػػدة بيانػػات يػػتم تزكيػػدىا باؼبعلومػػات الػػيت تتػػوفر لػػديها عػػن العمليػػات اؼبشػػتبو فيهػػا

األشػػػخاص الػػػذين يشػػػتبو يف قيػػػامهم هبػػػا، كبكػػػل مػػػا يتصػػػل دبكافيػػػة غسػػػل األمػػػواؿ، كمػػػا هبػػػب علػػػى 
 ؼبعلومات اليت تتضمنها قاعدة البيانات.الوحدة أف تضع القواعد كالنظم اليت تضمن سرية ا

بأعمػػػاؿ  ،مػػػن ناحيػػػة أكىل :أف كحػػػدة مكافيػػػة غسػػػل األمػػػواؿ يف مصػػػر زبػػػتص ،كالبػػػٌُت فبػػػا ذكػػػر     
 مػػػػمشتبو يف ارتباطها عرائػػالتيرم كالفيص عما يرد إليها من إخطارات كمعلومات بشأف العمليات ال

 رقابية اؼبختصة األخرل.كذلك دبساعدة ـبتلف اعبهات ال ،غسل أمواؿ

                                                                                                                                                                                     

ًلكيٌل من صدر ضده حكم باؼبنع من التصرؼ أك اإلدارة أف يػىتىظىلم منو أماـ احملكمة اعبنائية ( فتنص على أف: " بمكرر ) 208أما اؼبادة 
بعد انقضاء ثبلثة أشهر من تاريخ اغبكم، فهذا ريًفضى تظلمو فلو أف يتقدـ بتظلم جديد كلما انقضت ثبلثة أشهر من تاريخ  اؼبختصة

 .اغبكم برفض التظلم
كوبصل التظلم بتقرير  .كما هبوز ؼبن صدر ضده حكم باؼبنع من التصرؼ أك اإلدارة، كلكل ذم شأف أف يتظلم من إجراءات تنفيذه      
م كيتَّاب احملكمة اعبنائية اؼبختصة، كعلى رئيس احملكمة أف وبدد جلسة لنظر التظلم يعلن هبا اؼبتظلم ككل ذم شأف، كعلى احملكمة يف قل

كللميكمة اؼبختصة أثناء نظر الدعول من تلقاء نفسها  .أف تفصل يف التظلم خبلؿ مدة ال تتراكز طبسة عشر يومان من تاريخ التقرير بو
لب النيابة العامة أك ذكم الشأف أف ربكم بهِناء اؼبنع من التصرؼ أك اإلدارة اؼبقضي بو أك تعديل نطاقو أك إجراءات أك بناء على ط

 كهبب أف يػػػػػػبُت األمر الصادر بالتصرؼ يف الدعول اعبنائية أك اغبكم الصادر فيها ما يتبع يف شأف التدابَت التيفظية اؼبشار إليها .تنفيذه
 .ابقةيف اؼبادة الس

كيف صبيع األحواؿ، ينتهي اؼبنع من التصرؼ أك اإلدارة بصدكر قرار بأف ال كجو إلقامة الدعول اعبنائية، أك بصدكر حكم ِنائي فيها       
قيمة األشياء  كال وبت  عند تنفيذ اغبكم الصادر بالغرامة أك برد اؼببالل أك .باللاءة أك بتماـ تنفيذ العقوبات اؼبالية كالتعويضات اؼبقضي هبما

ة ؿبل اعبريبة، أك بتعويض اعبهة اجملٍت عليها حبسب األحواؿ، بأم تصرؼ يصدر باؼبخالفة لؤلمر أك اغبكم اؼبشار إليهما يف اؼبادة السابق
  .من تاريخ قيد أم منهما يف سرل خاص، يصدر بتنظيمو قرار من كزير العدؿ، كيكوف لكل ذم شأف حق اإلطبلع على ىذا السرل"

( أك أمكرر ) 208للميكمة عند اغبكم برد اؼببالل أك قيمة األشياء ؿبل اعبرائم اؼبشار إليهما يف اؼبادة ( فتنص: " جمكرر ) 208اؼبادة  أما
بتعويض اعبهة اجملٍت فيها أف تقضي بًنىاءن على طلب النيابة العامة أك اؼبدعي باغبقوؽ اؼبدنية حبسب األحواؿ، كبعد ظباع أقواؿ ذكم 

 .فيها" ، بتنفيذ ىذا اغبكم يف أمواؿ زكج اؼبتهم كأكالده القصر، إذا ثػىبىتى أِنا آلت إليهم من اؼبتهم، كأِنا ميتىيىصلو من اعبريبة احملكـوالشأف
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ر عنو فً سٍ بهببلغ النيابة العامة عن طريق رئيس ؾبلس أمناء الوحدة عما تي  ،زبتص من ناحية ثانيةك      
أك أية جريبة من اعبػرائم  ،عمليات الفيص كالتيرم من قياـ دالئل على ارتكاب جريبة غسل األمواؿ

 ألمواؿ.من قانوف مكافية غسل ا 02اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

زبػػتص بالتقػػدـ بطلػػب إىل النيابػػة العامػػة بيغيػػة ازبػػاذ التػػدابَت التيفظيػػة يف جريبػػة  ،كمػػن ناحيػػة ثالثػػة     
مكػػرر )أ(  208، كاعبػػرائم اؼبنصػػوص عليهػػا يف اؼبػػواد 02أك أيػػة جريبػػة مػػن جػػرائم اؼبػػادة  ،غسػػل األمػػواؿ

 كمكرر )ب( كمكرر )ج( من قانوف اإلجراءات اعبنائية.

بالتصػػػرؼ يف اإلخطػػػارات كاؼبعلومػػػات الػػػيت مل تسػػػفر أعمػػػاؿ التيػػػرم  ،ص مػػػن ناحيػػػة رابعػػػةكزبػػػت     
 كالفيص بشأِنا عن قياـ دالئل على ارتكاب أم جريبة. 

كغَتىػػػا مػػػن اعبهػػػات اؼبختصػػػة بتطبيػػػق  ،زبػػػتص بتزكيػػػد السػػػلطات القضػػػائية ،كمػػػن ناحيػػػة خامسػػػة     
 .1علومات متعلقة عرائم غسل األمواؿدبا تطلبو من م ،أحكاـ قانوف مكافية غسل األمواؿ

كبعػػػد عػػػرض إجػػػراءات اإلخطػػػار عػػػن العمليػػػات اؼبشػػػتبو يف ارتباطهػػػا عػػػرائم غسػػػل األمػػػواؿ لػػػدل      
التشريعات الػثبلث ؿبػل اؼبقارنػة، يتضػح بػأف اؼبشػرع الفرنسػي كعلػى خػبلؼ نظَتيػو اعبزائػرم كاؼبصػرم، 

. كلعػػل اغبكمػػة مػػن Tracfinك بهخطػػار ىيصػػة أكجػػب تقػػدَل اإلخطػػار للنيابػػة العامػػة لتقػػـو بعػػد ذلػػ
ذلك تكمن يف أكلوية اإلختصاصات، خاصة كأف تقدَل اإلخطار من قبل النيابة العامة كرهة قضػائية 

 مستقلة يضفي نوع من اعبدية يف عمل اؽبيصة اؼبتلقية لئلخطار.

ث تقػػـو اؼبؤسسػػات كبػػدكرنا مبيػػل إىل مػػا أخػػذ بػػو كػػل مػػن اؼبشػػرع اعبزائػػرم كاؼبشػػرع اؼبصػػرم، حيػػ     
كاؽبيصػػات اؼبعنيػػة بعمليػػة اإلخطػػار برفعػػو مباشػػرة أمػػاـ الوحػػدة الػػيت تقػػـو بعػػد التأكػػد مػػن صػػلة العمليػػة 
بأنشػػطة غسػػل األمػػواؿ بهخطػػار النيابػػة العامػػة الػػيت تباشػػر ربقيقا ػػا القضػػائية اؼبعتػػادة بنػػاءن علػػى مػػا مت 

 لية.التوصل إليو من ربقيقات اػبلية أك كحدة التيريات اؼبا

                                                           
، اؼبرجع السابق، ص: التعليق على قانوف مكافحة غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكليةد. ؿبمد على سويلم،  1

189. 
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أضف إىل ذلك، لفت انتباىنا عدـ ربديد اؼبشرع اؼبصرم ؼبعيار الشبهة، كالذم علػى أساسػو يػتم      
رفػػع اإلخطػػار، خبػػبلؼ اؼبشػػرع الفرنسػػي الػػذم حػػدد الشػػبهة بكػػل عمليػػة منصػػبة علػػى مبػػالل يشػػتبو يف 

د مفهػػـو الشػػبهة تعلقهػا بترػػارة اؼبخػدرات أك أم أنشػػطة إجراميػػة أخػرل. أمػػا اؼبشػرع اعبزائػػرم فلػػم وبػد
 اربديدان دقيقػان، كإمبػا تػرؾ تقػديرىا للمؤسسػات كاؽبيصػات اؼبعنيػة باإلخطػار، كقػد استيسػنا ىػذا اؼبوقػف

بهة ىبتلػػف مػػن عمليػػة ألخػػرل، كيتوقػػف علػػى مػػدل خػػلة كذبربػػة اؼبوظػػف القػػائم نظػػران ألف ربديػػد الشيػػ
 بالعملية. 

توجب علينا ضركرة معرفة أىم معايَت اإلشتباه بهة، كيف ظل ىذا التفاكت يف ربديد  مضموف الشي      
 بهة. كاليت على أساسها يبكن للمؤسسات كاؽبيصات اؼبعنية مباشرة إجراءات اإلخطار بالشي 

 شتباه في جرائم غسل األمواؿمعايير اال الرابع:المطلب 
األمواؿ ناذبة َتة للشك يف كوف ثً كجود أمور مي  ،شتباه يف جرائم غسل األمواؿيقصد دبعايَت اال     

يف سبيل التوصل إىل مدل كجود شبهة ارتباط العمليات اؼبالية بعمليات . ك 1عن ارتكاب جريبة ما
كالبنوؾ األجنبية كالعربية مباذج لتلك اؼبعايَت، كإف   ،العديد من اؽبيصات الدكليةغسل األمواؿ، أصدرت 

 .كمن نظاـ مصريف آلخر ،كانت زبتلف من دكلة ألخرل

، بدءان سنقـو بعرض أىم اؼبعايَت اؼبشًتكة بُت معظم األنظمة اؼبصرفية ؽبذا االختبلؼ،كنظران     
مث نتطرؽ بالودائع النقدية )الفرع الثاٍل(،  باؼبعايَت اؼبتعلقة بالزبائن )الفرع األكؿ(، مث اؼبعايَت اؼبتعلقة

يَت ـبتلفة )الفرع الرابع(، كذلك )الفرع الثالث(، كأخَتان نتعرض ؼبعا معايَت متعلقة باؼبعامبلت اؼباليةلل
 على النيو التايل:

 معايير تتعلق بالزبائنالفرع األكؿ: 

 ،1إف معرفة طبيعة الزبائن من شأنو أف يؤدم إىل اإلسًتشاد باحتماؿ كقوع عمليات غسل لؤلمواؿ   

                                                           
 .36، ص: اؼبرجع السابقأيبن عبد اغبفيظ، د.  1
 .36، ص: نفس اؼبرجعد. أيبن عبد اغبفيظ،  1
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 خصوصان إذا ما توافرت ظركؼ معينة، أبرزىا:

ديها نظم تشريعية مناسبة ككافية ؼبكافية جرائم غسل تردد الزبائن على بنوؾ يف دكؿ ال تتوافر ل .أ 
 األمواؿ.

الزبائن الذين يبارسوف يف العادة أنشطة ذبارية متعلقة بسلع شبينة كاجملوىرات كالتيف، أك  .ب 
 األنشطة العقارية، كأندية القمار.

 الزبائن كثَتم السفر كبصفة مستمرة إىل دكؿ أخرل تشتهر بزراعة أك ذبارة اؼبخدرات. .ج 
زبائن اؼبقبلوف على استثمارات ذات ـباطر غَت عادية، كاليت يكوف فيها سلوكهم ـبتلفان عن ال .د 

 سلوؾ اؼبستثمر العادم.
 معايير تتعلق بالودائع النقديةالفرع الثاني: 

، خصوصان يف 1شتباه عريبة غسل األمواؿلطبيعة اإليداعات النقدية دكر كبَت يف قياـ حالة اال     
 ة:اغباالت التالي

اإليداعات النقدية الكبَتة، سواء سبت من قبل صاحب اغبساب شخصيان، أك من يفوضو للتعامل،  .أ 
 دبا ال يتماشى مع طبيعة النشاط الذم يقـو بو ىذا الشخص.

اإليداعات النقدية اؼبتكررة كاجملزئة، اليت ال يتناسب ؾبموعها خبلؿ فًتة زمنية معينة مع النشاط  .ب 
 الذم يقـو بو الزبوف.

يداعات النقدية اؼبتكررة من قبل جهات ـبتلفة يف حساب أحد الزبائن لغرض غَت كاضح، اإل .ج 
 كدكف أف يكوف ىناؾ شبة عبلقة بُت ىذه اعبهات كالزبوف.

 قػاإليداعات النقدية الكبَتة اليت يقـو هبا الزبوف باستخداـ آالت الصرؼ كاإليداع اآليل، دبا ال وبق .د 

                                                           
ا د. عبد الرضبن السيد قرماف، 155اؼبرجع السابق، ص:  غسيل األمواؿ )الظاىرة, األسباب, العالج(,د. ؿبسن أضبد اػبضَتم،  1

أساليب مكافحة جريمة غسل ا د. أيبن عبد اغبفيظ، 168، اؼبرجع السابق، ص: مساىمة البنوؾ في مكافحة غسل األمواؿ
 .36اؼبرجع السابق، ص:  األمواؿ,
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 طبيعة نشاط الزبوف.ك ك، خصوصان إذا كانت اإليداعات ال تتماشى اإلتصاؿ اؼبباشر مع موظفي البن
الزبوف الذم يقـو باستخداـ حسابات متعددة يف إيداع مبالل نقدية، يكوف ؾبموعها كبَتان خبلؿ  .ق 

 فًتة زمنية معينة. 
 معايير متعلقة بالمعامالت الماليةالفرع الثالث: 

اؿ من خبلؿ بعض اؼبعامبلت اؼبالية اليت تتم على شتباه بقياـ جريبة غسل األمو تثور حالة اال    
 يف اغباالت التالية: ،1كاؼبؤسسات اؼبالية ،مستول اؼبصارؼ

ربويل مبالل كبَتة إىل خارج الببلد مصيوبة بتعليمات الدفع نقدان، أك ربويل مبالل كبَتة كبو  .أ 
 اػبارج لصاحل زبائن غَت مقيمُت بالدكلة.

ارج لصاحل أحد الزبائن من بنوؾ أك مؤسسات مالية أجنبية ال استقباؿ ربويبلت كبَتة من اػب .ب 
 تتناسب مع طبيعة كحرم نشاطو مع العامل اػبارجي.

ستقًبل. .ج 
ي
 استقباؿ ربويبلت كبَتة من اػبارج ؼبستفيد ليس لو حساب بالبنك اؼب

افية التيويبلت القادمة من/كاؼبترهة إىل دكؿ ال تتوافر لديها نظم تشريعية مناسبة ككافية ؼبك .د 
 جرائم غسل األمواؿ.

 التيويبلت اؼبتتالية غبساب أك حسابات مفتوحة يف اػبارج. .ق 
استخداـ بطاقة اإلئتماف يف سيب اغبد األقصى اؼبسموح بو يوميان كبصفة متكررة حىت يتم سيي  .ك 

 مبالل كبَتة يف فًتة قصَتة.
ي اغبساب بسيب ىذه ربويل مبالل صغَتة إلكًتكنيان إىل أحد اغبسابات، مث يلي ذلك قياـ صاح .ز 

 اؼببالل أك ربويلها غبساب آخر يف الداخل أك اػبارج.
 تعدد طلبات إصدار شيكات مصرفية دببالل ال تتناسب مع طبيعة نشاط الزبوف. .ح 
 متعددة، لسداد قيمتها للخارج دبا ال يتناسب مع طبيعة نشاط الزبوف. 1كركد سندات ربصيل .ط 

                                                           
 .169ا د. عبد الرضبن السيد قرماف، اؼبرجع السابق، ص: 102أضبد اؼبهدم كأشرؼ شافعي، اؼبرجع السابق، ص:  1
عملية التبادؿ الترارم مثل مستندات الشين كاؼبستندات اؼبًتتبة على  سندات سيب تكوف مصيوبة بالوثائق  سندات التحصيل ىي: 1

 كالفواتَت كشهادات اؼبنشأ كشهادات الوزف كالتعبصة، كأية مستندات أخرل قد تستلزمها عملية استَتاد أك تصدير سلعة أك خدمة معينة.
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 تتناسب مع طبيعة كحرم نشاط الزبوف. دببالل كبَتة ال 1فتح اعتمادات مستندية .م 
خصم أكراؽ ذبارية يكوف اؼبستفيد منها طرؼ أجنيب غَت معركؼ بالنسبة للبنك، كدكف كجود أم  .ؾ 

 ملر ػبصمها داخل الببلد.
 معايير متعلقة بعمليات مختلفةالفرع الرابع: 

 مالية اؼبختلفةػعمليات الاـ بعض الزبائن ببعض اليمن خبلؿ ق ،شتباه كذلكمكن توافر حالة االػي     
 ، أىم ىذه العمليات:2األخرل

 دبا ال يتماشى كطبيعة نشاط الزبوف. ،شراء أك بيع النقد األجنيب كبكميات كبَتة .أ 
من خبلؿ اؼبصرؼ إذا كاف ذلك ال يتماشى كنشاط ىذا  ،شراء أكراؽ مالية كدببالل كبَتة .ب 

 الشخص.
ال تربطهم هبذا الزبوف أية عبلقة كاضية،  ،نقًتاض بضماف أصوؿ فبلوكة آلخريطلب الزبوف اال .ج 

 قًتاض من حيث حرمو ال يتماشى مع طبيعة نشاط ىذا الزبوف.أك كأف يكوف ىذا اال

كيف األخَت، بالرغم من احملاكالت اليت بذلتها ـبتلف التشريعات ؿبل اؼبقارنة يف مكافية عمليات      
ا باألمواؿ أحد أىم متطلبات اغبياة اليت يسعى غسل األمواؿ، إال أف طبيعة ىذه الظاىرة كارتباطه

ت من دٌ إليها اعبميع بشىت الوسائل كالطرؽ، أكجد يف مواجهة ىذه اعبريبة الكثَت من اؼبعوقات اليت حى 
ليات اؼبكافية السابق بياِنا، كىو ما يتطلب منا ضركرة البيث عن أىم اؼبعوقات اليت تواجو آفعالية 

 مواؿ.عملية مكافية جرائم غسل األ

                                                                                                                                                                                     

، ص: 2004ردف، ، دار حامد للنشر كالتوزيع، عماف، األ01، ط العمليات المصرفية الخارجيةد. ماىر شكرم،  نظر في ذلك:ا
192. 

العقد الذم يػىٍلتىزًـ دبقتضاه البنك بأف يضع مبلغان من اؼباؿ ربت تصرؼ شخص وبدده الزبوف اؼبتعاقد، كيكوف  اإلعتماد المستندم ىو: 1
اليت على البنك أف ىذا الشخص اؼبستفيد حائزان للمستندات اليت سبثل البضاعة، كاؼبستندات اؼبثبتة لعبلقاتو مع الزبوف اآلمر باالعتماد، ك 

ػاد  .يقـو بالتيقق منها، كاغبيصيوؿ عليها لتنفيذ التزاماتو باالٍعػًتمى
  . 98، ص: 1998، مكتبة ْشس القاىرة، األسس القانونية لعمليات البنوؾ: ظبيية القيلويب، نظر في ذلكا
 .156د. ؿبسن أضبد اػبضَتم، اؼبرجع السابق، ص:  2
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 الفصل الثالث:

  معوقات مكافحة جريمة غسل األموال
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  لث:الفصل الثا

 معوقات مكافحة جريمة غسل األمواؿ

يف الفصل األكؿ كالثاٍل من ىذا الباب على جهود مكافية جرائم غسل األمواؿ، سواء  تكلمنا     
أف ىذه  الَّ كبالرغم من ىذه اعبهود، إً  ذٍ إً ائم، الكشف عن ىذه اعبر ليات آأك ليات اؼبنع، آب قى لَّ عى ما تػى 

وؿ دكف القضاء على جريبة غسل اؼبكافية ال تزاؿ تواجو العديد من العقبات اليت من شأِنا أف ربىي 
ار من قبل دى ة كتي يى وً لتى د أف مكافية ىذه الظاىرة ليست عملية سهلة، فهذه اعبرائم مي ؤكِّ ػا يي األمواؿ، فبَّ 
 .1اءىى الدَّ بً  وفى مي سً تَّ ؾبرمُت يػى 

ا كانت مَّ ػلى فيها عمليات غسل األمواؿ، كى  ب  صي القناة الرئيسية اليت تى  د  عى ا كانت البنوؾ تػي مَّ ػلى كى      
على إسباـ عمليات غسل  دى اعً سى السرية يف اجملاؿ اؼبصريف من القواعد اؼبألوفة، كاليت من شأِنا أف تي 

 من أكل معوقات مكافية عمليات غسل األمواؿ. د  عى تػي  ،قيى ػبً األمواؿ، فهف ىذه السرية كى 

ءان بالسرية دٍ أىم معوقات مكافية جريبة غسل األمواؿ، بى  افً يى بػى عى يف ىذا الفصل لً سٍ كسوؼ نى      
ل التشريعات اؼبقارنة اؼبعنية اٍل منها جي عى اؼبصرفية )اؼببيث األكؿ(، باعتبارىا من أىم اؼبعوقات اليت تػي 

 ة، كما نتطرؽ ؼبعوقات أخرل ـبتلفة )اؼببيث الثاٍل(.دبكافية ىذه اعبريب

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .510، ص: لسابقاؼبرجع ا، علي د. علي فاركؽ 1
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 :المبحث األكؿ

 ةػػػػػػة المصرفيػػػػػػػالسري
ـ البنوؾ دبوجب القواعد العامة يف القانوف كاألعراؼ حبفظ أسرار الزبائن كعمليا م اؼبصرفية، زً تى لٍ تػى      

 .1ما لػم يكن ىناؾ نص يف القانوف أك االتفاؽ يقضي بغَت ذلك

اؽ التخلي عن السرية كملراتو، طى نً كيف إطار ىذا اإلستثناء، زبتلف الدكؿ يف اؼبسائل اؼبتعلقة بً      
 ازباذىا قبل ُتَّ عى تػى كاألشخاص الذين يسمح ؽبم باإلطبلع على األسرار اؼبصرفية، كاإلجراءات اليت يػى 

 .2إفشاء ىذه األسرار

د د  رى وصان يف ظل تػى صي ة مواجهة غسل األمواؿ، خي يى لً اعً كينعكس ىذا االختبلؼ بالضركرة على فى      
 .3من السرية اؼبصرفية ألغراض ىذه اؼبواجهة د  بعض الدكؿ يف ازباذ تدابَت ربىي 

قان أماـ مكافية عمليات غسل ائً عى  في قً كؽبذا، فهف السرية اؼبصرفية تعد من أكثر العقبات اليت تى      
 أن لؤلمواؿ اؼبشبوىة.رى لٍ ن اإلطبلع على الودائع اؼبصرفية، كمى عان مانً مى  لي كِّ شى ألِنا تي  ااألمواؿ

ث فيما يى بٍ كنظران لبلرتباط الوثيق بُت سرية اغبسابات اؼبصرفية كعمليات غسل األمواؿ، سوؼ نػى      
ذلك بدراسة تأثَت السرية  عي بً تٍ يلي: السرية اؼبصرفية يف القانوف اعبزائرم كاؼبقارف )اؼبطلب األكؿ(، مث نػي 

 ل مكافية جريبة غسل األمواؿ )اؼبطلب الثاٍل(.بي ؼبصرفية على سي ا

                                                           
عمليات البنوؾ من ا د. علي صباؿ الدين عوض، 224، اؼبرجع السابق، ص: األسس القانونية لعمليات البنوؾد. ظبيية القليويب،  1

اؼبرجع السابق، ص: دكر البنوؾ في مكافحة غسل األمواؿ, ا د. جبلؿ كفاء ؿبمدين، 929، اؼبرجع السابق، ص: الوجهة القانونية
78. 

 .128جد عبد اغبميد عمار، اؼبرجع السابق، ص: د. ما 2
 .288، اؼبرجع السابق، ص: غسيل األمواؿ في مصر كالعالمد. ضبدم عبد العظيم،  3
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 الجزائرم كالمقارف القانوفالمطلب األكؿ: السرية المصرفية في 

نستمر يف احًتاـ اغبق يف السرية اؼبصرفية، كلكن ال  : "هبب أفPino Arlacchiيقوؿ الدكتور      
 .1انة للمررمُت كأمواؽبم"صى اح بهعطاء حى مى ا السَّ نى نػي كً يبي 

ات ضباية اغبرية بى وجً بالرغم من إهباز ىذه اؼبقولة، إال أِنا تبُت أنبية إقامة نوع من التوازف بُت مي      
الشخصية لؤلفراد حاؿ قيامهم دبباشرة أنشطتهم اؼبصرفية اؼبشركعة من جهة، كبُت ضركرة اغبد من 

لنظاـ اؼبصريف اؼبايل يف تسهيل ارتكاب جرائم غسل أمواؿ ة اغبيلولة دكف استخداـ اغيى ىذه السرية، بي 
 من جهة أخرل.

كبناءن على ذلك، سنسعى يف ىذا اؼبطلب للوقوؼ على مفهـو السرية اؼبصرفية )الفرع األكؿ(،      
 يبكننا من التعرؼ على األساس القانوٍل لبللتزاـ بالسرية اؼبصرفية )الفرع الثاٍل(. وو على كبىٍ 

 2: مفهـو السرية المصرفيةالفرع األكؿ

كسنتطرؽ يف ىذا الفرع لتعريف السرية اؼبصرفية يف اللغة )البند األكؿ(، مث نقـو بتعريفها يف الفقو       
 القانوٍل )البند الثاٍل(.

                                                           
1 Dr. Pino Arlacchi, Under secretary General, executive director United nations office 

for Drug control and crime prevention. Introduction to the panel discussion, "attacking 
the profits of crime: drugs, and money laundering", New York, 10 june 1998. 

 .411د. مصطفى طاىر، اؼبرجع السابق، ص:  نقالن عن:
، كإمبا امتد ليبسط ضبايتو يف كثَت من ران على اجملاؿ اؼبصريف فيسباصً د قى عي اؽ السرية اؼبصرفية يف السنوات األخَتة، حبيث مل يػى طى اتسع نً  2

اشرىا األشخاص الطبيعيوف كاإلعتباريوف داخل بى قتصادية اليت يػي بلداف اؼبراكز اؼبالية على العديد من أكجو اؼبعامبلت كاألنشطة اؼبالية كاال
ؤالء األشخاص، ليس فقط من خبلؿ كاؼبعاكنة يف إخفاء األصوؿ كالعائدات اؼبالية ؽب ،بقصد اجتذاب األمواؿ ،كعل اغبدكد الوطنية

كغَت ذلك  ،كشركات التأمُت ،كالسمسرة ،كمكاتب الصرافة ،كاالستثمار ،كالترارة ،البنوؾ، كإمبا أيضان من خبلؿ شركات اؼباؿ كاألعماؿ
 "السرية المصرفية كالمالية"من اؼبؤسسات اؼبالية، كمن مث ظهر إىل الوجود مصطلح 

 .414، ص: اؼبرجعنفس  د. مصطفى طاىر، انظر في ذلك:
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 ةالمصرفي يةللسر  التعريف اللغومالبند األكؿ: 

، هي رى هى كأظٍ  وي مى تى الشيء: كى  رَّ سى ار، كأى رى سٍ كاعبمع أى ، تى يٍ فى م. كالسر ما أخٍ تى كٍ ار اليت تي رى : من األسٍ ر  السً      
كا ر  سى تو، كالوجهاف صبيعان يفسراف يف قولو تعاىل: "كأى نٍ لى و، كسررتو: أعٍ تي مٍ تى و: كى تي رٍ رى كىو من األضداد، سى 
 .1الندامة" قيل أظهركىا

ع الغَت عليو، بلى وف بهطٍ يف جوىره كاقعة غَت ظاىرة كغَت معلومة للناس، كإفشاء السر يك ر  كالسً      
 رى يػٍ وبان عن كل أحد غى ؿبري  لَّ ظى أيضان أنو أمر يتعلق بشيء أك بشخص، كخاصيتو أف يى  رِّ قاؿ يف السً كيي 
دان من األفراد الذين دى اكز عى رى تى ، أما استخدامو حبيث يكوف العلم بو غَت مي وً فظً ونان حًبً اني ف قى لَّ كى ىو مي  نٍ مى 
 .2ان رٌ وه فيما بينهم فبل يؤثر على كونو سً لي اقػى نى تػى وه أك يػى مي لى عٍ يػى  اىم أفوى ؽبم دكف سً  صى خِّ ري 

م على الدرىم كالدينار ىى رٍ فضل الدً  ؼي رٍ رؼ، كقد جاء عند ابن منظور: الصَّ الصٌ  نى مً أما اؼبصرؼ: فى     
كىو  الذىب بالفضة، عي يٍ رؼ: بػى عن قيمة صاحبو. كالصَّ  ؼي رى صٍ منهما يي  دو احً كى  لَّ على الدينارا ألف كي 
م. اىً رى الدَّ  اؽي فى ات: إنػٍ اعى يى صريف يف صبيع البػى ؼ بو عن جوىر إىل جوىر. كالتَّ رً صى نٍ من ذلك ألنو يػى 

فة كاؽباء ارً يى ارؼ كصى يى رؼ، كاعبمع صى صى ة، كىو من التَّ فى ارً اد من اؼبصى قَّ اؼ كالصَتؼ كالصَتيف : النػي رَّ كالصى 
ةبى سٍ للنِّ 

3. 

 ة المصرفيةللسريالتعريف الفقهي البند الثاني: 

 ،4و"ػتػػػو ككرامػػػػػػػػعً ودً مي  ةً ػػػػػػػػمعى سي ه بً اؤي شى ر إفٍ ضي و: "كل ما يى ػػػر بأنو الفرنسي السً ػػجانب من الفق ؼى رَّ ػػػػعى      

                                                           
 .356ص: ، 2003الرابع، دار بَتكت للطباعة كالنشر، بَتكت،  ، اجمللد, لساف العربابن منظور 1
، ؾبلة األمن العاـ )اجمللة العربية لعلـو سرية الحسابات بالبنوؾ كدكرىا في مكافحة جرائم غسيل األمواؿد. ؿبمد عبد اهلل الشلتاكم،  2

شرح قانوف سرية الحسابات : د. ؿبي الدين إظباعيل علي الدين، كقريب من ىذا المعنى. 38، ص: 1994، يوليو 36الشرطة(، س 
 .23-22 ، ص:1991، نوفمل 45، ؾبلة األىراـ اإلقتصادم، ع بالبنوؾ كالمشاكل الناشئة عن تطبيقو

 .190ص: ، 2003، دار بَتكت للطباعة كالنشر، بَتكت، ثامن، اجمللد ال, لساف العربابن منظور 3
، رسػػػالة دكتػػػوراه، كليػػػة اغبقػػػوؽ، جامعػػػة عػػػُت ْشػػػس، دكر البنػػػوؾ التجاريػػػة فػػػي اسػػػتثمار أمػػػواؿ العمػػػالءسػػػعيد ؿبمػػػد سػػػيف النصػػػر، د. 4 

 .329، ص: 1993
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رفان لصاحبو، غَت ضار بسمعة شى فهف السر قد يكوف على العكس من ذلك أمران مي  ،كبالرغم من ذلك
 .وً انً مى تٍ على كً  صي رى سران كوبيٍ  أك كرامة صاحبو، كمع ذلك يعتل

ر "كل كاقعة يقدر الرأم العاـ بأف العلم هبا ال بد كذىب جانب آخر من الفقو إىل اعتبار السً      
ؼ من تتعلق بو رى شى اسان بً سى الكشف عنها يتضمن لذلك مى  اؽ، كأفَّ طى أف يكوف ؿبصوران يف أضيق نً 

 .1الواقعة"

ق اؼبصارؼ اتً "الواجب اؼبلقى على عى  :رفها جانب من الفقو بأِنافقد ع ،أما السرية اؼبصرفية     
كباألشخاص اآلخرين، كاليت تكوف قد  ،حبفظ القضايا اؼبالية كاالقتصادية كالشخصية اؼبتعلقة بالزبائن

ود قرينة على جي وي يم بً لً سٍ أك يف معرض ىذه اؼبمارسة، مع التَّ  ،م أثناء فبارستهم ؼبهنتهمهً مً لٍ آلت إىل عً 
 .2م ؼبصلية ىؤالء الزبائن"ت  كى فظ التَّ ح

بيانات كمعلومات  وً مً لٍ إىل عً  دي رً نظران ألف البنك أحيانان قد يى  ادقى تػى نٍ فهف ىذا التعريف مي  ،كيف منظورنا     
لتزاـ ان على االلى شخصية خاصة بالزبوف خارج إطار العبلقة التعاقدية بُت الطرفُت، كيكوف البنك ؾبيٍ 

خصوصان يف حالة ما إذا كاف اإلفشاء عنها من شأنو أف يؤدم إىل إغباؽ  ،سريتهاباحملافظة على 
 الضرر هبذا الزبوف.

 زبائنهم"التزاـ موظفي اؼبصارؼ باحملافظة على أسرار  :ر اؼبصريف بأنوكعرؼ البعض اآلخر السً       
و، خاصة كأف عبلقة اؼبصرؼ مع تً نى هٍ كم مً سبنان عليها حًبي ؤٍ اء هبا للغَت، باعتبار اؼبصرؼ مي ضى كعدـ اإلفٍ 

 .3اؼبالية ىماف اؼبصرؼ ألسرار مى تٍ ىا كً ادي مى اليت يكوف عً  ،تقـو على الثقة زبائنو

 مصرؼػرار الواجب على الػػعدـ ربديده طبيعة كمصدر األس ىػػػػو ،ىذا التعريف على بي يٍ عً ا نى كفبَّ       
اؼبصرفية زبائنػػو ة على أسرار ػػػيافظػـ البنك باؼبى ذلك فهف بعض التشريعات تلز ػإل فٍ ضً ا، أى اِني مى تٍ كً 

 بالرغم من انقطاع عبلقة الزبوف باؼبصرؼ.
                                                           

 .69، ص: 2000، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، 02، ج نظم القسم الخاص في قانوف العقوباتد. جبلؿ ثركت،  1
 .285يف، اؼبرجع السابق، ص: نادر عبد العزيز شا 2
، ص: 1996دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف،  , سر المهنة المصرفية في التشريع األردني )دراسة مقارنة(,عبد القادر العطَت د. 3

140. 
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، أكؽبما :افػػة مفهومػػمصرفيػة الػػريػػػا القوؿ بأف للسنى ػػػنى ػػكى أمٍ  ،ي ضوء التعاريف السابقةػػكف ،كػلذل     
أك  ،كم الوظيفةلبنك بعدـ إفشائو حًبي ق ااتً ى على عى لقى مفهـو كاسع هبعل من السر اؼبصريف التزاـ مي 

لقى على عتل السر اؼبصريف عبارة عن التزاـ مي ق يى يِّ مفهـو ضى  ،كثانيهما .كم العبلقة بينو كبُت زبائنوحًبي 
ل الوظيفة، كلكن دبوجب نصوص قانونية كاضية عٍ فً ا بً ىى ازى عاتق البنك بعدـ إفشاء األسرار اليت حى 

 .1ب على اإلفشاءاقً عى تفرض التكتم كتػي  ،كصروبة

إىل أف نطاؽ السرية اؼبصرفية ال يشمل فقط البيانات  2ذىب البعض ،ب اؼبفهـو األكؿسى يى بً فى      
اليت يقدمها الزبوف للبنك أك اؼبؤسسة اؼبالية، بل يبتد ليشمل كافة البيانات اؼبتعلقة باؼبتعامل مع 

  .بغض النظر عن كيفية كصوؽبا إليو ،اؼبصرؼ

ا إعطاء تعريف جامع للسر اؼبصريف، فنرل بأنو: "التزاـ نى نػى كى أمٍ  ،ان على ىذين اؼبفهومُتيسى كتأسً      
ق البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية يف عبلقتها بالزبائن، كذلك بعدـ إفشاء اؼبعلومات اتً على عى  عي قى مٍت يػى ضً 

من ثقة متبادلة بُت  نظران ؼبا تقتضيو طبيعة العبلقة اؼبصرفية اسواء عن عمد أك بهنباؿ ،اؼبتعلقة هبم
 الطرفُت".

 لتزاـ بمبدأ السرية المصرفيةاألساس القانوني لال :الفرع الثاني

لتزاـ بالسرية اؼبصرفية، األمر الذم  اختلفت التشريعات اغبديثة يف معاعبتها لؤلساس القانوٍل لبل     
و ما سنقـو دبعاعبتو يف كى، 3كانت لو انعكاساتو الواضية على اختبلؼ القواعد اؼبنظمة ؽبذه السرية

ي ػػػػلتزاـ ؾبرد التزاـ تعاقدم )البند األكؿ(، فتعتل ىذا االىذا الفرع، خصوصان كأف بعض التشريعات 
)البند  التشريع يػػػػػلنصوص خاصة ف دي نً تى سٍ ػػتزامان قانونيان يى ػػػػػرل تعتله الػػػػػػحُت أف معظم التشريعات األخ

 .الثاٍل(

 
                                                           

 .285نادر عبد العزيز شايف، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .18، ص: 2002قوقية، بَتكت، ، منشورات اغبليب اغب, السرية المصرفيةد. ظبَت فرناف بايل 2
ع ، 17س ؾبلة العلـو القانونية كاإلقتصادية، كلية اغبقوؽ، جامعة عُت ْشس،  الكتماف المصرفي )أصولو كفلسفتو(,د. حسُت النورم،  3

 .673، ص: 1975، 02
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 لتزاـ بمبدأ السرية المصرفية التزاـ تعاقدمالبند األكؿ: اال

 ،لقً تى سٍ لتزاـ بالسرية اؼبصرفية من نطاؽ سرية اؼبهنة إىل نطاؽ آخر مي ىبرج اال ،قان ؽبذا اإلذباهفٍ كً      
يقـو على أساس تعاقدم يفًتض اذباه إرادة الزبوف إىل األخذ دبا جرل عليو العرؼ اؼبصريف يف ؾباؿ  

ة دكف ترتيب أيَّ  ،ية، كالذم يًتتب على اإلخبلؿ بو قياـ اؼبسؤكلية اؼبدنية العقديةكتماف األسرار اؼبصرف
 مسؤكلية جنائية.

عادة ما تتم عمليات اؼبصارؼ يف شكل عقود يتم إبرامها بُت البنوؾ كالزبائن، كذلك نتيرة ك      
 1ؽ ـ جمن  54اؼبادة  كلقد عرؼ اؼبشرع اعبزائرم العقد يف .الذباه إرادة الطرفُت إحداث أثر قانوٍل

كما   .بأنو: "اتفاؽ يلتـز دبوجبو شخص أك عدة أشخاص آخرين دبنح أك فعل أك عدـ فعل شيء ما"
لتزاـ من نفس القانوف على أف: "يكوف العقد ملزمان للطرفُت مىت تبادؿ اؼبتعاقداف اال 55نصت اؼبادة 

 بعضهما بعضان".

لتزاـ حبفظ اؼبصدر الرئيسي الذم يفرض على البنك اال يعتل العقد اؼبـل بُت الطرفُت ،لذلك     
، كيسعى زبوف، كاؼبعهودة إليو دبوجب ىذا اإلتفاؽ يف شكل مبوذج ؿبدد يقدمو البنك للزبوفأسرار ال

، كاليت نصت ؽ ـ ج من 57إعماالن ؼبا كرد يف اؼبادة  ،طريف العقد إىل تنفيذه باعتباره عقدان تبادليان 
تبادليان مىت التـز أحد الطرفُت دبنح أك فعل شيء يعتل معادالن ؼبا يبنح أك يفعل  على أف: "يكوف العقد

 لو".

كالبنك  زبوفالعقد اؼبـل بُت ال ، نرل بأفؽ ـ جمن  57، ك55، 54كانطبلقان فبا كرد باؼبواد      
ػبدمات كتقدَل ا ،ككتماف حساباتو اؼبصرفية زبوف،يفرض على ىذا األخَت احملافظة على أسرار ال
كاليت من  ،باؼبقابل الوفاء بالتزاماتو اذباه البنك زبوفاؼبنصوص عليها يف ىذا العقد، كما يفرض على ال

العتباره من  نظران العقد ميصانانا  ليكوف بذلكباحملافظة على أسراره اؼبصرفية كذلك.  زبوفبينها التزاـ ال
 ا يف ذلك العقود اؼبصرفية.مصادر اغبقوؽ الشخصية بغض النظر عن نوع ىذا العقد، كدب

                                                           
مايو  13اؼبؤرخ يف  05-07وف رقم اؼبعدؿ كاؼبتمم بالقان القانوف المدنياؼبتضمن  ،1975سبتمل  26اؼبؤرخ يف  58-75 األمر رقم 1

 .2007مايو  13بتاريخ:  ، مؤرخة31، ج ر ج ج، ع 2007
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 لتزاـ بمبدأ السرية المصرفية التزاـ قانونياال :البند الثاني

البية التشريعات اؼبقارنة التزاـ البنك بكتماف السر اؼبصريف إىل نصوص قانونية ؿبددة يف د غى نً تيسٍ      
 رنائية إىل جانبػمسؤكلية الػػػػاـ اليى قً ب تِّ رى ي تػي ػػػػػن التكميلية، كالتػػػػػأك غَته من القواني ،قانوف العقوبات

 .1لتزاـة ىذا االفى الى خى مي ػاؼبسؤكلية اؼبدنية كنتيرة لً 

فهف بعض التشريعات تعتل التزاـ البنوؾ بالسر اؼبصريف ؾبرد تطبيق من  ،كبالرغم من ذلك     
عادة ما  ،وً اتً ذى يان قائمان بً ، بينما تعتله تشريعات أخرل نظامان قانون2لتزاـ حبفظ أسرار اؼبهنةتطبيقات اال

ليخضع لؤلحكاـ  ،لتزاـ بسر اؼبهنة، كالذم ىبرج من نطاؽ اال3طلق عليو "نظاـ السر اؼبصريف"يي 
 اػباصة بو.

فمن حيث  :أكجو ةدَّ نظاـ "السر اؼبصريف" من عً ك  ،امي "سر اؼبهنة"ظى بلؼ بُت نً ل اػبً دَّ بى تى يػى كى      
زاـ البنك حبفظ سر اؼبهنة ىبضع لنص قانوف العقوبات اؼبتعلق فهف الت ،مصدر اإللتزاـ حبفظ السر

ُت على السر حبكم الضركرة، كبالتايل يلتـز بكتماف األسرار مً باعتبار البنك أى  ،عريبة إفشاء سر اؼبهنة
لبنك بالكتماف يف ل الزبوف، بينما يرجع التزاـ ابى اه من قً يى ت إً يى كلً ة اليت أي قى ة إليو احًتامان للثػِّ لى وكى ػمي ػاؼبهنية ال

ستقلة عن النصوص اؼبنظمة عبريبة إفشاء أسرار مي كى  ،ة بذا امى ائً نظاـ السر اؼبصريف لنصوص خاصة قى 
 اؼبهنة. 

كمن ضمنها سر اؼبهنة اؼبصريف ىو ضباية  ،ف اؽبدؼ من كتماف األسرار اؼبهنيةفه ،أضف إىل ذلك     
عتل من صميم اغبياة اػباصة، يي  ،ن عليو حبكم الضركرةاؼبصاحل الفردية، ألف السر اؼبعهود بو إىل اؼبؤسب

 مايةػػػػػح ،افة لذلكػػمصريف فيستهدؼ إضػ اعتداء على اغبرية الشخصية، أما نظاـ السر اللى عتى يي  وي في شٍ ككى 

                                                           
 .423د. مصطفى طاىر، نفس اؼبرجع، ص:  1
 بسرية الحسابات بالبنوؾاؼبتعلق  1990لسنة  205قبل صدكر القانوف رقم  ؽ ع ـمن بُت التشريعات اليت أخىذىتى هبذا اإلذباه نذكر:  2

)اؼبادة  ؽ ع ؼ، ككذا 1992لسنة  97مكرر "أ"، كاؼبعدؿ بالقانوف رقم  39، ع 33، ج ر ج ـ، س 1990وبر أكت 02الصادر يف 
 (.302ك 301)اؼبادة  ؽ ع ج(، ك 355)اؼبادة  1960لسنة  16رقم  األردني(، كقانوف العقوبات 310

، كقانوف سرية 1936مارس  12الصادر يف  375رقم  الياإليط، كقانوف البنوؾ 1934لسنة  السويسرمأخىذى هبذا اإلذباه: قانوف البنوؾ  3
 .1990لسنة  المصرم، كقانوف سرية اغبسابات بالبنوؾ 1956لسنة  اللبنانياؼبصارؼ 
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 . 1قتصادية العليا للدكلةئتماف اؼبصريف باعتباره أحد العناصر الضركرية لتيقيق كضباية اؼبصاحل االاال

 عي نى تػى مٍ ، فيي 2لتزاـ حبفظ سر اؼبهنة اؼبصريف يعتل من النظاـ العاـ النسيبفهف اال ،كباإلضافة إىل ذلك     
باغبماية من حفظ ىذا  ق  حى ا أى ليى عن اإلحتراج بو عند كل حالة يرل فيها اؼبشرع أف ىناؾ مصلية عي 
يف األحواؿ اليت  ، كذلكالعامةالسر، فيتعُت حينها على البنك تقدَل كافة اؼبعلومات اؼبطلوبة للسلطة 

يروز ف ،ينص فيها القانوف صراحة على كجوب ذلك. أما بالنسبة لنظاـ السر اؼبصريف اؼبستقل
ظر الكشف عن أسرار الزبائن اؼبصرفية سواء يف وبي ك اإلحتراج بالسرية يف مواجهة السلطات العامة، 

ص هبا دبقتضى أحكاـ القوانُت خَّ رى ئية مي إال يف حاالت استثنا ،3مواجهة األفراد أك السلطات العامة
 اؼبنظمة ؽبذه السرية اؼبصرفية. 

عادة ما تنص ـبتلف التشريعات على إخضاع اإلخبلؿ بالسرية اؼبصرفية  ،كزيادة على ذلك     
يستمد السر كيف اعبزائر . عبزاءات جنائية أشد من تلك اؼبقررة عبريبة اإلفشاء العمدم ألسرار اؼبهنة

اؼبهٍت،  ى السرػػػدببدأ احملافظة عل كاليت اىتمت ،القوانُت الداخليةـبتلف أساسو القانوٍل من  صريفمػػال
 : كمن بينها ،كأفردت عقوبات ردعية على كل من ىبالف أحكاـ ىذا اؼببدأ

 : الدستور الجزائرمأكالن 

 د من اغبقوؽػػلعدياؼبتضمن اغبقوؽ كاغبريات على اك  ،عػرزائرم يف الفصل الرابػنص الدستور ال     
كاليت نصت على أف: "اغبريات األساسية كحقوؽ اإلنساف  ،32، أبرزىا ما كرد باؼبادة 4الدستورية
على أف: "تضمن الدكلة عدـ انتهاؾ حرمة اإلنساف".  34ة". كما نصت اؼبادة مضمون كاؼبواطن

                                                           
السر المصرفي في القانوف اإليطالي, السر : جويدك ركتا، كقريب من ىذا المعنى. 676د. حسُت النورم، اؼبرجع السابق، ص:  1

 .92، ص: 1973، باريس، األكركبية المشتركة كسويسرا المصرفي في دكؿ السوؽ
 .425د. مصطفى طاىر، اؼبرجع السابق، ص:  2
: قانوف سرية كعلى الصعيد العربي في كل من .سويسرا كايطاليا يَػَتَجلى ذلك في القوانين المنظمة للسرية المصرفية في كل من: 3

 (.05، 02، 01ت بالبنوؾ اؼبصرم )اؼبادة (، كقانوف سرية اغبسابا02اؼبصارؼ اللبناٍل )اؼبادة 
اؼبتعلق بهصػدار نػص تعديػل  ،ق1417رجب  26اؼبؤرخ يف  438-96 الصَّادر باؼبػرسـو الرئاسػي رقػم 1996نوفمبر  28دستور  4

 .60، ص: 76، ع 33س ، 1996، ج. ر.ج.ج لػ 28/11/1996اؼبصػادؽ عليو يف استفتاء  ،الدستور
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تستوعب كافة  ،يتضح من خبلؿ ىذه النصوص أف الدستور اعبزائرم قاـ بوضع قواعد مطلقةك 
 كالذمم اؼبالية لؤلفراد. ،دبا يف ذلك اغبق يف ضباية األسرار اؼبصرفية ،مناحي اغبياة

كانطبلقان من كوف الدستور أظبى القوانُت داخل الدكلة، كأف صبيع القوانُت األخرل هبب أف      
 رؼ ملزمة باحًتاـتساير أحكاـ الدستور كإال مت الطعن يف ـبالفتها لؤلحكاـ الدستورية، فهف اؼبصا

 من خبلؿ موائمة التشريعات اؼبنظمة ؽبا ألحكاـ الدستور، دبا يف ذلك األمر رقم ،القواعد الدستورية

 .1كاؼبنظم للقطاع البنكي يف اعبزائر ،اؼبتعلق بالنقد كالقرض 03-11

 النقد كالقرض: قانوف ثالثان 

الية، كأعضاء ؾبلس إدار ا كؿبافظي ، صبيع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبقانوف النقد كالقرض ألـز     
أف  ،اغبسابات فيها، كمسَتيها ككل شخص يشارؾ أك شارؾ يف رقابتها كفقان للشركط اؼبنصوص عليها

 .2يلتـز بالسر اؼبصريف

ط لكي يلتـز أحد ىؤالء األشخاص بالسر اؼبصريف أف يكوف ىو اؼبوظف اؼبختص حبفظ رى تػى شٍ كال يي      
ود العبلقة الوظيفية اليت جي لتزاـ على الشخص دبررد كي شاء سريتها، بل يقع االالبيانات اليت قاـ بهف

 .البيانات اؼبتعلقة هباالعمليات اليت يغطي السر اؼبصريف ب يقـوالذم  ،تربطو بالبنك

، حيث ال يوجد 3ل إىل علم اؼبوظف دبناسبة كظيفتوصً لتزاـ بالسرية ليشمل كل ما يى يبتد االك      
 ة مصرفية كاحدة،ػػي اإلختصاصات، ككثَتان ما تشًتؾ أكثر من إدارة يف تنفيذ عمليػفتداخل كترابط 

لو الشخصي داخل مى عليها بسبب عى  لى صى ر التزاـ اؼبوظف بالسرية على اؼبعلومات اليت حى صى فهذا مت قً 
 و. نً و مي ضٍ لتزاـ من مى غ ىذا االًر فٍ فبا يػي  ،البنك، فهف ذلك يعٍت فتح ثغرة كبَتة يف جدار السرية

                                                           
، كاؼبعدؿ دبقتضى القانوف 2003أغسطس  27بتاريخ  ، مؤرخة52 ، ج ر ج ج، ع2003أغسطس  26ؤرخ يف اؼب 11-03األمر رقم  1

 .قانوف النقد كالقرض، كاؼبتضمن 66، ج ر، ع 2010أكتوبر  27اؼبؤرخ يف  10-10رقم 
 .نفس القانوفمن  117اؼبادة الفقرة األكىل من  2
 .58د. سعود ذياب العتييب، اؼبرجع السابق، ص:  3
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كيلتـز بالسر صبيع السلطات، ماعدا السلطات العمومية اؼبخولة تعيُت القائمُت بهدارة البنوؾ     
كاؼبؤسسات اؼبالية، كالسلطة القضائية اليت تعمل يف إطار جزائي، كالسلطات العمومية اؼبلزمة بتبليل 

غسل األمواؿ كسبويل اإلرىاب، ا يف إطار ؿباربة مى يى اؼبعلومات إىل اؼبؤسسات الدكلية اؼبؤىلة، السً 
 .1كاللرنة اؼبصرفية أك بنك اعبزائر الذم يعمل غبساب ىذه األخَتة فيما ىبص عملية اؼبراقبة

اؼبشرع اعبزائرم إمكانية قياـ البنك كاللرنة اؼبصرفية تبليل اؼبعلومات إىل السلطات  ازى كقد أجى      
 أف ةى طى يٍ رً رل، مع مراعاة مبدأ اؼبعاملة باؼبثل، كشى خٍ داف أي لاؼبكلفة حبراسة البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية يف بي 

 . 2ا خاضعة للسر اؼبهٍت بنفس الضمانات اؼبوجودة يف اعبزائرا ً ذى  دِّ تكوف ىذه السلطات يف حى 

كاؼبصرم يف ىذا اجملاؿ، حيث  الفرنسي َتيوظً نى ق مع فً تَّ يتضح بأف اؼبشرع اعبزائرم يػى  ،كفبا سبق     
 كلذلكمن قانوف النقد كالقرض بالسر اؼبصريف على صبيع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية،  117ة ت اؼبادقى ألٍ 

يلتـز بالسر اؼبصريف اؼبوظف البسيط شأنو شأف اؼبدير كأعضاء ؾبلس اإلدارة. كما مل ربدد ىذه اؼبادة 
من حسابات األمور اليت هبب أف تشملها السرية، كبالتايل يدخل يف نطاقها كل ما تقـو بو البنوؾ 

   البيانات اليت تؤكؿ إليها دبناسبة قيامها بعملها.من كغَت ذلك  ،كاعتمادات

  العمل: قانوف رابعان 

 االن أجراء يف مفهـوػػمَّ على أنو: "يعتل عي  3رزائرمػالعبلقات العمل من قانوف  02مادة ػتنص ال     
مقابل مرتب يف إطار التنظيم،  ،ان كل األشخاص الذين يؤدكف عمبلن يدكيان أك فكري  ،ىذا القانوف

 كغبساب شخص آخر طبيعي أك معنوم عمومي أك خاص يدعى اؼبستخدـ".

أنو: "يتم التسريح التأدييب يف حالة ارتكاب العامل  كرد يف بنود ىذا القانوف ،كمن جانب آخر     
كاليت ترتكب أثناء  أخطاء جسيمة، كعبلكة على األخطاء اعبسيمة اليت يعاقب عليها التشريع اعبزائرم

هلة العطلة كبدكف عنها التسريح بدكف مي  رَّ نرى تمل أف يى العمل، تعتل على اػبصوص أخطاء جسيمة وبي 
                                                           

 السالف الذكر. قانوف النقد كالقرضمن  117من اؼبادة  02الفقرة  1
 من نفس اؼبادة. 03الفقرة  2
، 17، ج ر ج ج، ع كالمتعلق بعالقات العمل، 1990أفريل  21، اؼبوافق 1410رمضاف عاـ  26اؼبؤرخ يف  11-90القانوف رقم  3

 ، اؼبعدؿ كاؼبتمم.1990أفريل  25مؤرخة بتاريخ 
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عبلكات، األفعاؿ التالية: أ(...، ب( إذا أفضى معلومات مهنية تتعلق بالتقنيات كالتكنولوجيا كطرؽ 
مية هبا أك أجازىا لَّ ال إذا أذنت السلطة السي الصناعة كالتنظيم، أك كثائق داخلية للمهنة اؼبستخدمة، إ

 .1القانوف"

كاؼبؤسسات اؼبالية اػباضعُت للقانوف اؼبتعلق  البنوؾيتوجب على صبيع موظفي  ،على ذلك كبناءن      
ضركرة اإللتزاـ باحملافظة على األسرار اؼبصرفية اػباصة بالعمبلء، كيقعوف ربت طائلة  ،بعبلقات العمل
 لتزاـ، بغض النظر عن طبيعة األعماؿ اليتونية إذ يتم تسروبهم يف حالة اإلخبلؿ هبذا االاؼبسائلة القان

 يقوموف هبا لطاؼبا سبت يف إطار رقابة كإدارة صاحب العمل، كبغض النظر عن طبيعة عقود عملهم
 مؤقتة كانت أك دائمة.

      : قانوف العقوباتخامسان 

دبقتضى اؼبادة  فرض عقوبات صارمةك مهٍت، ػدببدأ السر ال رزائرم عناية خاصةػمشرع الػأكىل ال     
لؤلطباء كاعبراحوف كالصيادلة  ، فعاقب على جريبة إفشاء السر اؼبهٍت بالنسبةقانوف العقوبات من 301

كالقاببلت، كصبيع األشخاص اؼبؤسبنُت حبكم الواقع أك اؼبهنة أك الوظيفة الدائمة أك اؼبؤقتة على أسرار 
 عليهم فيها القانوف إفشاءىا كيصرح ؽبم بذلك. بي وجً شوىا يف غَت اغباالت اليت يي فٍ إليهم كأى  هبا ػيى لً دٍ أي 

بأف السر اؼبصريف يعتل أحد أسرار اؼبهنة كمن مث مل تأكيد اؼبشرع اعبزائرم كيتضح من ىذا النص      
، بل اكتفى غبصرتنظيمان خاصان وبدد فيو اغباالت اليت هبوز الكشف عنو فيها على سبيل ايضع لو 

 باألحكاـ العامة اؼبتعلقة بضركرة اغبفاظ على األسرار اؼبهنية، كاليت من ضمنها سر اؼبهنة اؼبصرفية. 

 : الملزموف بكتماف السر المصرفيلثالفرع الثا

مصريف عمل سليب يتمثل يف اإلمتناع عن القياـ ػمصريف بكتماف السر الػ التزاـ اعبهاز اللى تى عٍ يػي      
كاؼبتمثل يف التيفظ على كافة اؼبعلومات اليت يعلم هبا البنك دبناسبة ائتمانو عليها من قبل  ،2بعمل

 .، ىذا األخَت الذم يرغب يف أف تبقى أعمالو اؼبصرفية يف سرية تامةزبوفال
                                                           

 القانوف. من ذات 73اؼبادة  1
 .420اؼبرجع السابق، ص: ا د. مصطفى طاىر، 91ا د. نبيو صاحل، اؼبرجع السابق، ص: 141د. ماجد عمار، اؼبرجع السابق، ص:  2
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)البند  البنك كسنتطرؽ يف ىذا الفرع لؤلشخاص اؼبلزموف بكتماف السر اؼبصريف، بدءان من     
حرصو على حفظ السر اؼبصريف إمبا ىو لتدعيم الثقة فيو، غَت أف نطاؽ السرية اؼبصرفية ألف  ااألكؿ(

يؤدم لسقوط مسؤكلية  ،)البند الثاٍل(، حبيث أف تقصَته يف حفظ أسراره اؼبصرفية الزبوفيبتد ليشمل 
 البنك يف حالة كقوع ضرر لو نت  عن ىذا التقصَت.

 البنك كالمؤسسة الماليةالبند األكؿ: 

كتقدـ خدمات متنوعة  ،دبثابة ىيصة ذات طابع مايل زبتص باػبدمات النقدية كاؼبالية البنكيعتل      
 . 1كربصل على عوائد ىذه اػبدمات من خبلؿ العموالت كىوامش الربح زبائنهال

كل شخص طبيعي َت إىل  ػاعبزائرم، فيش ما كرد لدل اؼبشرع مالية حسبػمؤسسة الػأما مفهـو ال     
نوم يبارس ألغراض ذبارية نشاطان أك أكثر من األنشطة أك العمليات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة أك مع
كاؼبتضمن قانوف الوقػػػػػػاية من  02-12من األمر  02، كاؼبعدلة دبقتضى اؼبادة 01-05من القانوف  04

رار ػكاإلي يػػنػػػػويل الرىػػمػػالتسات ػػػل مؤسػػػػمث ،2تبػػيػػػيض األمواؿ كتػػػمويػػػل اإلرىاب كمكػػػافيػػتهما
 كاؼبصاحل ،5كسطاء البورصةك ، 4شركات التأمُتك ، 3ات اإلستثمار كاؼبسانبة كالتوظيفػػػػشركك اؼبايل، 

 . 6اؼبالية لليد اعبزائر

يف الوقت اغباضر،  كاؼبؤسسات اؼبالية كتعتل عملية خلق الودائع أىم كظيفة تقـو هبا اؼبصارؼ   
سواء أكانت مركزية أك ذبارية على حد  ،ب السرية اؼبصرفية يقع عليها بالدرجة األكىلكعليو فهف كاج

 ؤدم ػػػػػػاألمر الذم ي ،كذلك ألف حرص البنك على حفظ السر اؼبصريف إمبا ىو لتدعيم الثقة فيو ،سواء

                                                           
 .17ص: اؼبرجع السابق، ىياـ اعبرد،  1
 من ىذه الدراسة. ) ميش( 265 ىذه األنشطة كالعمليات يف ص: سبق كأف مت النص على 2
 لمجلس النقد كالقرض ببنك الجزائر.ؤسسات اؼبالية زبضع ىذه اؼب 3
 للمجلس الوطني للتأمين.زبضع  4
 .للجنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتهازبضع  5
 .لبريد الجزائرزبضع  6
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 .1 حرم التعامللى إىل ازدىار نشاطاتو بزيادة عدد اؼبتعاملُت معو ككً 

 ، ففيبالسر اؼبصريف ـبتلف التشريعات اؼبقارنة اىتمامان خاصان  من ىذه األنبية، أكلتكانطبلقان       
من  117زبضع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية اػباضعة لبنك اعبزائر للسر اؼبهٍت دبقتضى اؼبادة  ،اعبزائر

افظي ، كاليت ألزمت صبيع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية، كأعضاء ؾبلس إدار ا كؿب11-03األمر رقم 
اغبسابات فيها، كمسَتيها ككل شخص يشارؾ أك شارؾ يف رقابتها كفقان للشركط اؼبنصوص عليها 

 ضركرة اإللتزاـ بالسر اؼبصريف.

 ،2منقولةػق ببورصة القيم الػػمتعلػالك  ،1993لسنة  10-93مرسـو التشريعي رقم ػال كما ألـز      
كالقائموف بهدار ا  ،لوسطاء يف عمليات البورصةللرنة تنظيم عمليات البورصة كمراقبتها، ا بالنسبة

 . 3ك حسابا م اإللتزاـ بالسر اؼبهٍتوري أمي وف، كمى لي رَّ سى ػي مػَتكىم كمدرائهم كأعواِنم السى كمي 

، 4متعلق بالتأميناتػال 07-95من األمر رقم  212مادة ػػفهف ال ،خص شركات التأمُتػػػيما يػػػكف     
 ،كالعاملُت بأمر من عبنة الرقابة على قطاع التأمينات ،لتابعُت لوزارة اؼباليةوؿ ؼبفتشي التأمينات اخى ػتي 
اإلشارة  كفً لطة مراقبة امتثاؿ ىذه اؼبؤسسات للمقتضيات القانونية اؼبتعلقة بالتأمينات فقط، من دي سي 

 صراحة إىل إمكانية رفع السر اؼبهٍت.

صبيع العاملُت يف البنوؾ مؤسبنوف على أسرار  من قانوف العقوبات 378 اعتلت اؼبادة ،فرنسايف ك      
 رػػػػها أماـ القضاء كالدكائػػػػػم يكن معموالن بػة لػػػػػػمن يتعاملوف معهم، بالرغم من أف قاعدة السرية اؼبصرفي

                                                           
اف، األردف، ، عمدار كائل للطباعة كالنشر كالتوزيع المسؤكلية الجزائية عن إفشاء السرية المصرفية,أبو عمر ؿبمد عبد الودكد، د.  1

 .14، ص:1999
 23اؼبؤرخة يف  34، ع 30، ج ر ج ج، س ببورصة القيم المنقولة، كاؼبتعلق 1993مام  23اؼبؤرخ يف  10-93اؼبرسـو التشريعي رقم  2

 19، اؼبؤرخة يف 11، ع 40ج ر ج ج، س  2003فيفرم  17اؼبؤرخ يف  04-03. اؼبعدؿ كاؼبتمم بالقانوف رقم 04، ص: 1993مايو 
 .20، ص: 2003اير فل 

 من نفس اؼبرسـو التشريعي. 12اؼبادة  3
 08، مؤرخة يف 13ج ر ج ج، ع  .بالتأميناتكاؼبتعلق  1995يناير  25، اؼبوافق 1415شعباف  23اؼبؤرخ يف  07-95األمر رقم  4

 ، اؼبعدؿ كاؼبتمم.03، ص: 1995مارس 
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 .1اليت كاف وبق ؽبا اإلطبلع على ؾبمل العمليات اؼبصرفية ،اؼبالية كاإلدارات العامة

منو أيلـز كل عضو من  57كدبقتضى اؼبادة  ،1984يناير  24ؼبصريف بتاريخ كبعد صدكر القانوف ا     
 ،أعضاء ؾبلس اإلدارة كؾبلس اإلشراؼ كاؼبراقبة، ككل شخص يشارؾ يف إدارة كتسيَت مؤسسة ائتماف

ستخدمان لديها أف يلتـز حبماية أسرار العمبلء كفقان للشركط كالعقوبات اؼبنصوص عليها يف أك كاف مي 
 من قانوف العقوبات. 378اؼبادة 

بعد ذلك اؼبشرع الفرنسي أف فرض على البنوؾ ضركرة التأكد من أف العمليات  ثى بً ا لى مى  مثيَّ      
كاألمواؿ اؼبودعة من قبل الزبائن ليست ذات صلة بتلك اؼبتيصل عليها من أنشطة غَت مشركعة، 

رة رَّ كى ان عندما تكوف حركة األمواؿ مي وصصي كج األمواؿ ؿببلن للمراقبة، خي ري وؿ كخي خي كهبب أف يكوف دي 
  من األنبية. رو دى كعلى قى 

كعلى درجة من التعقيد، يتعُت على البنك أف  كيف حالة كجود صفقة ىامة، أك غَت مألوفة     
ل عن زبونو، كإذا كانت ىناؾ شكوؾ قوية تدعو إىل االعتقاد بأف أمواؿ الصفقة أك اؼبعاملة رَّ يى تى يػى 

، كإذا كانت اإليضاحات صادقة، 2يها من أنشطة إجرامية، فينبغي عليو التبليل عنهااؼبالية متيصل عل
هبب  ـ شفافيتها، فعندئذو دى عى بً  يى ضً فهف الصفقة اؼبلمة بواسطة الزبوف تأخذ ؾبراىا الطبيعي، أما إذا قي 

 إعداد تقرير بشأِنا.

ػػػة، أك ألسباب أخرل معقولة مع بقاء الشك يف التػػػبليل عنها لنقص األدلػػ رى ذَّ عى كفػي حالػة ما إذا تػى      
تها اإلجرامية، فيتوجب حينها على البنك االمتناع عن قبوؿ العملية اؼبالية اؼبشتبو يف كوِنا  دؼ لى صً 

 إىل القياـ عريبة غسل لؤلمواؿ.

كزيادة على رفية، ث دببادئ احًتاـ السرية اؼبصبَّ شى تى نرل بأف التشريع الفرنسي يػى   فبا سبق،ُتِّ كالبػى      
عاقب على اإلخبلؿ بقواعد السرية اؼبصرفية، كاليت ال يبكن أبدان أف ة تي عى ادً فرض قواعد جنائية رى ي ذلك
 . يف كجو الكشف عن أية عملية مشتبو يف كوِنا تنطوم على جريبة غسل أمواؿ فى قً تى 

                                                           
 .168د. عبد القادر العطَت، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .392-96 من القانوف رقم 06 اؼبادة 2
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مت صبيع لزً ، أي 1990نة لس 205بعد صدكر قانوف سرية اغبسابات اؼبصرفية رقم ف ،يف مصرأما      
 ،ككل اؼبعامبلت اؼبتعلقة هبا ،ككدائعهم كخزائنهم سابات الزبائن،البنوؾ بضركرة التقيد بسرية اغب

على رؤساء كأعضاء ؾبالس إدارة البنوؾ كمديريها كالعاملُت هبا،  ىذا القانوف باإلضافة إىل ذلك حظر
ق مباشر أك غَت مباشر، إعطاء أك كشف كعلى كل من يطلع حبكم مهنتو أك كظيفتو أك عملو بطري

اػباصة  خزائنػأك ال ،أك األمانات ،يسابات العمبلء أك كدائعهمػيانات متعلقة بػػة معلومات أك بػػػػػأي
 .1أك معامبل م يف غَت اغباالت اؼبرخص هبا دبقتضى أحكاـ ىذا القانوف ،هبم

ف البنك اؼبركزم كاعبهاز اؼبصريف كالنقد قانو يف إال أف اؼبشرع اؼبصرم حرص  ،كبالرغم من ذلك     
أك تلك  ،2ؤلمواؿل غَت اؼبشركع صدراؼبكشف   يفعلى كضع ضوابط تساعد ، 2003لسنة  88رقم 

بالرغم من أنو نص يف أحكاـ ىػذا  ،ا القياـ عرائم غسل أمواؿهى ائً رى د من كى صى قٍ العمليات اليت يػي 
ي البنوؾ، ككذلك ػنهم فػػهم كخزائػككدائعهم كأمانات ء،عمبلميع حسابات الػػػػى أف تكوف جػػعل 3القانوف

 أك إعطاء بيانات عنها. ،اؼبعامبلت اؼبتعلقة هبا سرية كال هبوز اإلطبلع عليها

اؼبتعلق بتعديل أحكاـ قانوف البنك اؼبركزم كاعبهاز  ،2005لسنة  93كما فرض القانوف رقم        
لس إدارة البنوؾ كشركات التمويل العقارم كشركات حظران على رؤساء كأعضاء ؾب ،اؼبصريف كالنقد

إعطاء أك إفشاء أية  ،كمديريها كالعاملُت هبا ،التأجَت التمويلي كشركات اإلستعبلـ كالتصنيف اإلئتماٍل
أك  ،أك اػبزائن اػباصة هبم ،أك األمانات ،أك كدائعهم ،أك حسابا م زبائن،معلومات أك بيانات عن ال

أك سبكُت الغَت من اإلطبلع عليها يف غَت اػباالت اؼبرخص هبا دبقتضى أحكاـ يف شأف  ،معامبل م
أك يطلع حبكم مهنتو أك كظيفتو أك عملو بطريق  ،القانوف، كيسرم ىذا اغبظر على كل من يتلقى

 .4مباشر أك غَت مباشر على اؼبعلومات كالبيانات اؼبشار إؽبا

                                                           
 .بسرية الحسابات بالبنوؾ المصرمكاؼبتعلق  1990لسنة  205من القانوف رقم  05اؼبادة  1
 .85اؼبرجع السابق، ص: ، جريمة غسل األمواؿ في نطاؽ التعاكف الدكلي د. ىدل حامد قشقوش، 2
 15مكرر، بتاريخ  24، ج ر ج ـ، ع كالجهاز المصرفي كالنقدبالبنك المركزم اؼبتعلق  2003لسنة  88من القانوف رقم  97اؼبادة  3

 .2003مام 
 يف مصر. بتعديل أحكاـ قانوف البنك المركزم كالجهاز المصرفي كالنقداؼبتعلق  2005لسنة  93من القانوف رقم  100اؼبادة  4
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ل بالبيانات أك اؼبعلومات اؼبصرفية اؼبتعلقة صً تَّ  على كل من يػى التزاـ قانوٍل ةى مَّ ػذلك أف ثى  ادي رى مي كى      
بعدـ إفشاءىا أك سبكُت الغَت من اإلطبلع  ،كحسابا م كأمانا م ككدائعهم حبكم كظيفتو زبائنبال

 .1اغباالت اؼبرخص هبا قانونان  ٍَتً عليها يف غى 

 البند الثاني: الزبوف

 ،2أصبلن ؼبصليتو رى رِّ الذم قػي اؼبستفيد من الكتماف ك السرية اؼبصرفية،  الطرؼ الثاٍل لبللتزاـ بلى عتى كيي      
كافق  الشخص الذم" :"أم شخص لديو حساب مع اؼبصرؼ"، أك :بأنو الزبوف 3البعض كلقد عرؼ

 . "كاؼبعنويُت ُتػػيصيل حقوؽ لصاغبو، كيشمل ذلك األشخاص الطبيعيػمصرؼ على تػال

الشخص الطبيعي أك اؼبعنوم الذم يدخل يف معامبلت أك نو: "الزبوف بأ 4البعض اآلخريعرؼ ك      
كىبرج من  ".كيقبل البنك دبا اذبهت إليو إرادة ىذا الشخص ،عمليات مصرفية مع البنك بهرادتو

نطاؽ صفة الزبوف اؼبوظفُت كأعضاء ؾبلس اإلدارة، بينما يعتل زبونان من يدخل يف مفاكضات مع 
 .افى كى   بو بى م ألم سى تً ف مل تى البنك إلسباـ عمليات مصرفية كإ

فما يبلحظ ىو استخداـ اؼبشرع اعبزائرم لفظ الزبوف للداللة على العميل اؼبتعامل أما يف اعبزائر      
مصطلح ، فأكثر داللة كدقة من مصطلح الزبوف العميل مصطلح يعتل أف 5البعضمعو، كإف كاف 

أكثر من مصلية أك يف أكثر من عملية،  العميل يفرض ارتباط مع البنك أك اؼبؤسسة اؼبالية يف
 بلت.ستعمل عادة من قبل العاملُت يف البيوع الترارية كاحمليي الذم خببلؼ لفظ الزبوف 

                                                           
 .514، ص: 2006ندرية، ، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكحرمة الحياة الخاصة كنظرية التفتيشد. توفيق ؿبمد الشاكم،  1
التعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء د. ؿبمد علي سويلم، ا 419اؼبرجع السابق، ص:د. مصطفى طاىر،  2

 .224ا د. عبد الرضبن السيد قرماف، اؼبرجع السابق، ص: 239: ، اؼبرجع السابق، صتفاقيات الدكليةكاال
 .101لسابق، ص: د. العطَت عبد القادر، اؼبرجع ا 3
، 1992أكتوبر  12-10، ندكة السرية اؼبصرفية، ارباد اؼبصارؼ العربية، القاىرة، الجوانب القانونية للسرية المصرفيةد. طارؽ شهاب،  4

 .38ا ىياـ اعبرد، اؼبرجع السابق، ص: 191ص: 
القانوف اؼبصرم كغَتىا من القوانُت اليت تستخدـ ىذا يف ىذه الدراسة مصطلح "العميل" يف األحكاـ اليت ينظمها  تعملسٍ نى كعلى ذلك سى  5

 .كالقانوف الفرنسي حكاـ اليت ينظمها القانوف اعبزائرملؤلـ مصطلح "الزبوف" بالنسبة خدً تى سٍ اؼبصطلح، يف حُت نى 
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عادة ما ربرص غالبية اؼبصارؼ على أال تقـو بفتح حساب إال بعد التأكد ان ما كاف األمر، أيٌ ك      
، كىو 1فيطمصن للوفاء اغباصل لو ،للمصرؼ ح معركفان بً صٍ من شخصية طالبو كؿبل إقامتو، كبذلك يي 

القانوف اؼبتعلق بالوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب  ه اؼبشرع اعبزائرم يفاؼببدأ الذم أقر 
اػباضعُت ضركرة التأكد من موضوع كطبيعة النشاط كىوية زبائنهم على  أكجبكمكافيتهما، حيث 

دفًت، أك حفظ سندات أك قيم أك إيصاالت، أك تأجَت كعناكينهم كل فيما ىبصو قبل فتح حساب أك 
 .2أخرلصندكؽ أك القياـ بأم عملية أك ربط أم عبلقة أعماؿ 

كنعيب على اؼبشرع اعبزائرم عدـ كجود إطار قانوٍل أك تنظيمي يتناكؿ إجراءات العناية الواجبة      
كلصن كاف الػمشرع  ية اؼبخاطر،اؼبشددة لفصة الزبائن، أك عبلقات العمل أك العمليات اؼبالية عال

اؼبعػػدؿ لقانوف   02-12مكرر من األمر رقم  07الػرزائرم قد استدرؾ ىذه الػمسألة دبقتضى اؼبادة 
ال توجد أية تعليمات أك إرشادات ، إال أف 3الوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافيتهما

الزبائن على أساس األنبية النسبية كاؼبخاطر، كال  تتطرؽ إىل مسألة التقيد دبعايَت التيقق من ىوية
يوجد أم نص قانوٍل أك تنظيمي يطلب من اؼبؤسسات اؼبالية ازباذ تدابَت العناية الواجبة بالنسبة إىل 

 الزبائن إذا كانوا أصياب حسابات مرقمة أك ؾبهولة اؽبوية، أك بأظباء مستعارة.

مفهومان كاسعان  1948 فيفرم 17 :ليوف اؼبدنية بتاريخاعتمدت ؿبكمة  ،جتهاد الفرنسيكيف اال     
، بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة لبنكللزبوف، فقد أقرت هبذه الصفة لكل شخص عيرؼ من قبل ا

بواسطة أحد مستخدميو القدامى، بينما استبعدت ؿبكمة  4غبامل الشيك اؼبسطر بنككاستقباؿ ال
                                                           

 . 306، ص: 1962، دالوز  1962فلاير  07حكم ؿبكمة النقض الفرنسية بتاريخ  1
 .السابق اإلشارة إليو 02-12من األمر  04، كاؼبعدلة دبوجب اؼبادة 01-05من القانوف رقم  07اؼبادة  2
على اػباضعُت أف يتوفركا علػى منظومػة مناسػبة لتسػيَت اؼبخػاطر، قػادرة علػى ربديػد مػا إذا كػاف  02-12مكرر من األمر  07أكجبت اؼبادة  3

كازبػاذ كػل اإلجػراءات البلزمػة لتيديػد أصػل األمػواؿ، كاغبػرص علػػى الزبػوف احملتمػل أك الزبػوف أك اؼبسػتفيد اغبقيقػي شخصػان معرضػان سياسػيان، 
 ضماف مراقبة مشددة لعبلقة األعماؿ.

ميز بوجود خطُت متوازيُت على صدر الشيك، كيًتتب على ىذا تى لكنو يػى  ،شكل الشيك العادم قى فٍ ر كً رَّ يى ػىو شيك يي  الشيك المسطر 4
 .آخر بنكاؼبسيوب عليو الشيك، أك إىل  البنكذلك  زبائنء بقيمة ذلك الشيك إال ألحد اؼبسيوب عليو بعدـ الوفا البنكالتسطَت إلزاـ 

قيمتو  ضى قبً إذ ال يستطيع اؼبزكر أك السارؽ أك الواجد للشيك أف يى  ،ادم خطر تزكير الشيك أك ضياعو أك سرقتوفى من ذلك ىو تػى  ضي رى كالغى 
آخر ليتوىل ربصيلو غبسابو، كىو ال ىبتلف عن الشيك العادم من  لبنكهَته اؼبسيوب عليو أك عن طريق تظ بنكلل زبونان إال إذا كاف 

 .حيث تكييفو الشرعي
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صاحب اغبساب العابر من كصف الزبوف،  1950 مارس 02 :استصناؼ ليوف بقرارىا الصادر بتاريخ
 .1كاعتلت أف األسبقية يف التعامل ىي أساس ىذا الوصف

غَت أف  ،أف الزبوف ىو الشخص الذم يفتح حسابان لدل اؼبصرؼباعتل الفقهاء الفرنسيوف ك      
كجود  مل يفًتض ضركرة كجود حساب مفتوح لدل اؼبصرؼ، بل اكتفى بضركرة Cabrillacالفقيو 

 .2عبلقات سابقة كمستمرة للشخص مع اؼبصرؼ، فبا يسمح بالتأكد من ىوية الزبوف اغبقيقية

 ماليةػسة الػػػمؤسػذم تفتح الػػػم البار يعي أك االعتػو الشخص الطبػػػػػػبأن عميلؼ الرَّ ػػػػػعى يػي  كيف مصر     
 .3ذ عملية غبسابو، أك تقدـ لو خدمةفِّ نػى حسابان باظبو، أك تػي 

 االعتبارات التي تقـو عليها السرية المصرفية : رابعع الالفر 

 بنكتتمثل يف التزاـ ال كاؼبقارنة، إف االعتبارات اليت تقـو عليها السرية اؼبصرفية يف القوانُت اعبزائرية     
ئية. ضو للرزاءات اؼبدنية كاعبزارِّ عى ألف ذلك يػي  ااؼبعهودة إليو كعدـ إفشائها زبائنوباحملافظة على أسرار 

عان الختبلؼ السياسة التشريعية للدكلة، كاليت غالبان ما تستند إىل ضباية بى كزبتلف ىذه االعتبارات تػى 
، إضافة )البند الثاٍل( يف كتماف أعمالو البنككضباية مصلية )البند األكؿ(، اغبرية الشخصية للفرد 
 .)البند الثالث( غبماية مصلية اجملتمع

 الشخصية حماية الحرية :البند األكؿ

يبثل جانبان ىامان من جوانب اغبرية ك يقان باغبياة اػباصة، ثً االن كى صى اتِّ  لي صً تَّ يػى  رَّ أف السً  4يرل البعض     
يل هبا لآلخرين سواء كانوا طبيعيُت دٍ حتفاظ بأسراره، فلو أف يي الشخصية، فلكل شخص اغبق يف اال

ج يف ًر ندى اغباؿ بالنسبة للوقائع كالبيانات اليت تى  بان ؼبساعدة أك خدمة معينة، كما ىولى أك اعتباريُت طى 

                                                           
 .32، ص: 1999، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب، طرابلس، لبناف، السر المصرفيؽ، د. رككس رزً  1
، الناشر اؼبؤلف، يسرا, كلبناف(السرية المصرفية )دراسة في القانوف المقارف, بلجيكا, فرنسا, لكسمبورغ, سو  د. نعيم مغبغب، 2

 .141، ص: 1996
 .مكافحة غسل األمواؿ المصرممن البلئية التنفيذية لقانوف  01اؼبادة  3
  .412د. مصطفى طاىر، اؼبرجع السابق، ص:  4
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إىل اؼبصارؼ كالبنوؾ اليت تلتـز  زبائنا من جانب الهًبى  ودً هي عٍ مى ػال ،إطار األسرار الشخصية كاؼبالية
  .1أسراره ظً فٍ يف حً  زبوفاحًتامان للثقة اؼبتبادلة كرعاية غبق ال ،بكتماِنا كعدـ إطبلع الغَت عليها

كاليت تعتل الذمة اؼبالية  ،أف السرية اؼبصرفية مقررة ؼبصلية الزبوف كحريتو الشخصية ،ذلك لدٌ ؤى كمي      
أحد مظاىرىا، كضباية لركابط الثقة بُت األفراد، كمراعاة لصاحل الزبائن كضمانان غبريا م الشخصية، 

سواء كانت أسرار  ،فرضت التشريعات اعبنائية اغبديثة التزامان على بعض اؼبهنيُت حبفظ أسرار مهنتهم
 .2لتزاـ بوصف إفشاء أسرار اؼبهنة، كعاقبت على ـبالفة ىذا االىامالية أـ غَت 

كالذم   ،3اعبزائرم ة الشخصية على غرار الدستورػختلف دساتَت العامل دببدأ اغبريػاىتمت م كلقد     
ضوع كافة القوانُت كفل ضباية اغبرية الشخصية كحرمة اغبياة اػباصة للمواطن، كىو ما يًتتب عنو خ

 منظمة للمؤسسات اؼبالية كغَت اؼبالية اؼبعنيةػػػػما يف ذلك القوانُت كالتنظيمات الػلؤلحكاـ الدستورية ب
  .4دبكافية غسل األمواؿ

ديباجتو على أف اعبمهورية الفرنسية تقـو على يف  ص، قبده ينالفرنسيكبالرجوع لنص الدستور      
 مادتو الثانية على أف شعار اعبمهورية ىو اغبرية كاؼبساكاة كاإلخاء، كمتىَّ ضماف مبدأ اغبرية، كنص يف 

رلس ػة إخطار اؼبػػت إمكانياحى منو، كاليت أتى  1-61 التأكيد على ضباية اغبرية الشخصية يف اؼبادة
كمان تشريعيان يبس باغبقوؽ أماـ جهة قضائية أف حي  ول قيد النظرػأثناء دع تى بى الدستورم إذا ثػى 

 ريات اليت يكفلها الدستور. كاغب

يرية ػػي نصت على أف: "الػتػو، كالػمن 41مادة ػمصرم يف الػالدستور ال نفس اغبكم أخذ بو      
منو على أف: "غبياة اؼبواطنُت  45س"، كما نصت اؼبادة ونة ال سبي صي كىي مى  ،طبيعي الشخصية حق

قية كاحملادثات التلفونية كغَتىا من كسائل اػباصة حرمة وبميها القانوف. كللمراسبلت الليدية كالل 

                                                           
 .413د. مصطفى طاىر، نفس اؼبرجع، ص:  1
 .ؽ ع جمن  302ك 301، اؼبادتُت ؽ ع ؼمن 14-226، ك13-226، اؼبادتُت ؽ ع ـمن  310اؼبادة  2
 السالف الذكر. 1996نوفمل  28دستور  3
مػػن   كمػا بعػػدىا 320سػبق بيػػاف أسػاس السػػر اؼبصػػريف يف اعبزائػر، حيػػث مت التطػػرؽ ألسػاس السػػر اؼبصػػريف يف الدسػتور اعبزائػػرم. انظػػر ص:  4

 ىذه الدراسة. 
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إال بأمر قضائي  ،االتصاؿ حرمة كسريتها مكفولة، كال ذبوز مصادر ا أك اإلطبلع عليها أك رقابتها
 مسبب كؼبدة ؿبددة ككفقان ألحكاـ القانوف".

السرية على  ة اغبياة اػباصة تقتضي بأف يكوف لئلنساف اغبق يف إضفاءمى رٍ نرل بأف حي  ،ومان مي عي كى      
مظهران من مظاىر ضباية اغبرية  ري بػى تى عٍ صبيع مظاىرىا كآثارىا، دبا يف ذلك كتماف السر اؼبصريف كالذم يػي 

س قانونية، ذلك أف للفرد سي الشخصية لؤلفراد دبناسبة نشاطهم االقتصادم، كىي ضبايػػػة تقـو على أي 
كأف وبتفظ لنفسو بذمتو  ،دم اؼبشركعأف يبارس نشاطػػو االقتصا -يف حدكد القانوف-مطلق اغبرية 

 أحكاـ القانوف. قى فٍ أف يتعرض لو أحد إال كً  كفى اؼبالية كتفصيبل ا دي 

 في كتماف أعمالو بنكحماية مصلحة ال :البند الثاني

، لذلك  1يتوقف على ازدياد عدد اؼبتعاملُت معو كحركة تعامبل م وً ائً إف ازدىار أم مصرؼ كمبىى      
على  الذين يأسبنونو زبائنلو مكتومة الرتباط ذلك دبصلية الؼبصرؼ أف تبقى أعماكاف من مصلية ا

 ة للسرػػػػق اغبماية القانونيلى طى نٍ يافظ عليها، ليس من مي ػػػػػػمالية، كالذم يتوجب عليو أف يػػػػػػػػػأسرارىم ال
 .2اؼبصريف فيسب، بل من منطلق اغبرص على مصليتو يف تدعيم الثقة فيو

األفعاؿ اليت  يتمثل يف ،ف فبارسة أم مهنة تقـو على جانبُت: جانب مادمفه ،إىل ذلكأضف      
ىو أخبلقيات اؼبهنة، كيقصد هبا ؾبموعة الواجبات األدبية  ،كجانب معنوم .3يقـو هبا صاحب اؼبهنة

لية اليت قد فمخالفة ىذه الواجبات تؤدم لقياـ اؼبسؤك  ،4كاإلنسانية اليت سبليها اؼبهنة على اؼبشتغلُت هبا
                                                           

ا د. عبد الرضبن السيد قرماف، اؼبرجع 11اؼبرجع السابق، ص:  ا د. عبد القادر العطَت،127د. كماؿ عبد الرحيم، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .37-36ا ىياـ اعبرد، اؼبرجع السابق، ص: 219السابق، ص: 

، 2002رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة،  النظاـ القانوني للحسابات السرية )دراسة مقارنة(,د. عبد اؼبوىل علي متويل،  2
، اؼبرجع السابق، ص: التعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكليةلم، ا د. ؿبمد علي سوي65ص: 
 . 141ا د. ماجد عمار، اؼبرجع السابق، ص: 237

، ، الفنية للترليد الفٍت، اإلسكندريةالمسؤكلية المدنية في ضوء الفقو كالقضاءد. عز الدين الدناصورم، كعبد اغبميد الشواريب،  3
 .05، ص: 2000

، 1999، سعد ظبك للطباعة كالنشر، القاىرة، جريمة إفشاء األسرار كالحماية الجنائية للكتماف المصرفيد. أضبد ؿبمد البدكم،  4
، )ب د ف(، القاىرة، المسؤكلية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي )دراسة مقارنة(ا د. ؿبمد عبد الودكد أبو عمر، 139ص: 
 .330، ص: 1999
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دبقتضى ثقة  ؤسبنان مي  البنك يعتلكمن جانب آخر تتيقق أحيانان حىت دكف إغباؽ الضرر باآلخرين، 
 يتعُت عليو أف ال ىبوف ىذه الثقة. ، كمن مثىَّ الزبائن فيو

 المصلحة العامة :البند الثالث

زبتلف باختبلؼ  يف الواقع يصعب إعطاء تعريف دقيق ككاضح للمصلية العامة، لكوِنا فكرة     
 ن خلف التزاـ اؼبصارؼ بسرمي كٍ من أىم االعتبارات اليت تى  د  عى تػي  كلػػػػػػهذا .الزمن كتتغَت بتغَت الظركؼ

 اؼبهنة، فالفرد جزء من اعبماعة، كدبراعاة مصلية اعبماعة تتيقق مصلية الفرد.

ة قى وفره من ثً قتصاد الوطٍت دبا يي ؤثر اهبابيا على االاف السر اؼبصريف يي مى تٍ ف كً فه ذلك، إضافة إىل     
دبا يف ذلك  ،ؤدم الزدياد التعامل معها، األمر الذم يي 1يف اؼبصارؼ الوطنيةك  ،بلئتماف الوطٍتلكدعم 

نظران لكوف عملية جذب رؤكس األمواؿ تلعب  ا2جذب رؤكس األمواؿ األجنبية كاستقرارىا يف البلد
 كىو ماكازدىار النشاط االقتصادم كالرخاء االجتماعي،  ،دكران كبَتان يف دعم عرلة االقتصاد الوطٍت

 ل.كي يعود بالنفع كالفائدة على اجملتمع كى 

 ي الدكؿػػػها فػستبدادية عني الدكؿ االػػػها فػختلف حٌدتػمصرفية تػػهف السرية الػػػػف ،ي اعتقادناػػػكف     
اغبرية تعتل  ،بعها الدكلة ذباه األفرادكتأكيدان لسياسة اغبرية اليت تت ،الديبقراطية، ففي ىذه األخَتة

كالسر اؼبصريف أمراف متبلزماف، كمن مث تنته  ىذه الدكؿ سياسة عدـ الكشف عن ثركات الزبائن، 
كتطبيقان لذلك أقامت سويسرا نظامان صارمان للسرية اؼبصرفية يوفر أقصى درجات اغبماية كالكتماف 

ب رؤكس األمواؿ األجنبية إليها. أما يف الدكؿ ألصياب اغبسابات كىويا م، فبا أدل إىل جذ

                                                           
المواجهة التشريعية لظاىرة غسل األمواؿ ا د. مصطفى طاىر، 27، اؼبرجع السابق، ص: سر المهنة المصرفيةد. عبد القادر العطَت،  1

جريمة غسل األمواؿ في ضوء اإلجراـ ا د. نبيو صاحل، 420اؼبرجع السابق، ص:  المتحصلة من جرائم المخدرات )دراسة مقارنة(,
 جريمة غسل األمواؿ )دراسة مقارنة(,ا د. عزت ؿبمد السيد العمرم، 95، اؼبرجع السابق، ص: ة عليهاالمنظم كالمخاطر المترتب

 .240، اؼبرجع السابق، ص: غسيل األمواؿ في مصر كالعالما د. ضبدم عبد العظيم، 277اؼبرجع السابق، ص: 
جريمة غسل ا د. ؿبمد عبد اللطيف عبد العاؿ، 653اؼبرجع السابق، ص:  الكتماف المصرفي )أصولو كفلسفتو(,د. حسُت النورم،  2

 .413ا د. مصطفى طاىر، اؼبرجع السابق، ص: 130اؼبرجع السابق، ص: األمواؿ ككسائل مكافحتها في القانوف المصرم, 
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يؤدم إىل تتعدد القيود اليت تفرض على اغبقوؽ كاغبريات الشخصية،  ألف استبدادية فاألمر ـبالفاال
 العامة. ةرفية يف مقابل تزايد نفوذ السلطؿ السرية اؼبصؤ تضا

، فبالرغم من أف السرية اؼبصرفية  دؼ إىل احملافظ      ة على اؼبصلية العامة سواء كعلى العمـو
للدكلة أك اؼبواطنُت، كذلك من خبلؿ ربفيزىا للمستثمرين كحفظها لئلستقرار اؼبايل دبا يؤدم لتيقيق 
الرفاىية كالرخاء من جهة، كبالرغم من أِنا ترتبط دبفهـو اغبرية الشخصية للفرد اليت تشمل احملافظة 

إال أِنا تعتل من أكل التيديات كاؼبعوقات اليت  على أسراره اإلجتماعية كاؼبالية من جهة أخرل،
تقف يف كجو مكافية عمليات غسل األمواؿ، كىو ما يستلـز منا البيث عن مدل تأثَت ىذه السرية 

 يف سبل مكافية جرائم غسل األمواؿ.

 سبل مكافحة جريمة غسل األمواؿ فيالمطلب الثاني: تأثير السرية المصرفية 
 لبلستثناءاتنتطرؽ عبزاء ـبالفة قواعد السرية اؼبصرفية )الفرع األكؿ(، مث يف ىذا اؼبطلب س     

 نػػػركرة التوفيق بيػػات ضيى ضى قتى مي ػوالن لً صي كي )الفرع الثانػػػي(،  يػػمصرفػمة إفشاء السر الػػى جريػػػػػالواردة عل
 ل مكافية جريبة غسل األمواؿ )الفرع الثالث(.بي السرية اؼبصرفية كسي 

 كؿ: جزاء مخالفة قواعد السرية المصرفيةالفرع األ

الذم مت إفشاء أسراره، فبا يرتب قياـ مسؤكلية  زبوفإلضرار بال اىلإإف إفشاء السر اؼبصريف يؤدم      
كاؼبسؤكلية بوجو عاـ تعٍت اؼبؤاخذة أك ربمل التبعة، فهي اغبالة القانونية كاألخبلقية اليت يكوف  بنك.ال

ان العديد من الدكؿ أحكام أفردت ،، ككنتيرة لذلك1ن أمور كأفعاؿ أتاىافيها اإلنساف مسؤكالن ع
توىل الفقو مهمة توسيع األحكاـ  ،بينما يف دكؿ أخرل .2خاصة النتهاؾ السرية اؼبصرفية ردعية

 اػباصة بالسرية اؼبهنية بشكل عاـ كطبقها على السرية اؼبصرفية.

لى جريبة إفشاء األسرار اؼبهنية، كاليت يعتل السر أفرد اؼبشرع عقوبات صارمة ع ،اعبزائرففي      
 اؼبصريف أحد أكجهها، من أبرزىا ما مت النص عليو ما ىو منصوص عليو يف قانوف العقوبات.

                                                           
 .14، ص: 1994ر، (، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائنظرية المسؤكلية اإلدارية )دراسة تأصيلية تحليلية كمقارنةد. عمار عوابدم،  1
 السالف الذكر. 1990لسنة  205القانوف المصرم رقم من بُت التشريعات اليت أفردت قانونان خاصان منظمان للسرية اؼبصرفية نذكر  2
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من قانوف العقوبات  301كبالرجوع ألحكاـ قانوف العقوبات الواردة يف ىذا الشأف، قبد أف اؼبادة      
األطباء  1دج 100.000إىل  20.001أشهر، كالغرامة من  (06)تعاقب باغببس من شهر إىل ستة 

كاعبراحوف كالصيادلة كالقاببلت كصبيع األشخاص اؼبؤسبنُت حبكم الواقع أك اؼبهنة أك الوظيفة الدائمة أك 
اؼبؤقتة على أسرار أديل هبا إليهم، كأفشوىا يف غَت اغباالت اليت يوجب عليهم فيها القانوف إفشاءىا 

 ك.كيصرح ؽبم بذل

كيتضح من عبارة "كصبيع األشخاص اؼبؤسبنُت حبكم الواقع أك اؼبهنة أك الوظيفة" أف األحكاـ      
تنطبق على كل من يعمل دبؤسسة كائتمن على أسرار حبكم مهنتو، دبا يف ذلك  301الواردة باؼبادة 

 موظفي البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية. 

كأدىل أك شرع يف  ،ية صفة كانت يف مؤسسةفرض على كل من يعمل بأكعبلكة على ذلك،      
اإلدالء إىل أجانب أك جزائريُت يقيموف يف ببلد أجنبية بأسرار اؼبؤسسة اليت يعمل فيها دكف أف يكوف 

. دج 100.000إىل  20.001ـبوالن لو ذلك، عقوبة باغببس من سنتُت إىل طبس سنوات، كبغرامة من 
 (03)يموف يف اعبزائر فتكوف العقوبة حينها اغببس من ثبلثة كإذا أدىل هبذه األسرار إىل جزائريُت يق

كهبوز عبلكة على ذلك اغبكم على  .2دج 100.000إىل  20.001أشهر إىل سنتُت، كبغرامة من 
مدة سنة  ،3ذا القانوفػػػػمن ى 14مادة ػيقوؽ الواردة يف الػيرماف من حق أك أكثر من الػاعباٍل بال

 ألكثر.على األقل كطبس سنوات على ا

                                                           
السالف  23-06مكرر من القانوف رقم  467مت النص على ىذه القيمة بعد مراعاة رفع قيمة الغرامات يف مادة اعبنح دبوجب اؼبادة  1

 كر. الذ 
 .ؽ ع جمن  302اؼبادة  2
يف اغبظر على احملكـو عليو فبارسة حق أك أكثر من اغبقوؽ اؼبذكورة يف اؼبادة  قانوف العقوباتمن  14تتمثل العقوبات الواردة يف اؼبادة  3

 ؼبدة ال تزيد عن طبس سنوات. 01مكرر  09
 وطنية كاؼبدنية كالعائلية يف:ل اغبرماف من فبارسة اغبقوؽ الثٌ مى تى : يػى 01مكرر  09كنصت اؼبادة 

 العزؿ أك اإلقصاء من صبيع الوظائف كاؼبناصب العمومية اليت ؽبا عبلقة باعبريبة، -
 اغبرماف من حق االنتخاب أك الًتشح كمن ضبل أم كساـ، -
 دان أماـ القضاء إال على سبيل االستدالؿ،اىً َتان، أك شى ػػبً عدـ األىلية ألف يكوف مساعدان ؿبلفان، أك خى  -
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كيتضح فبا سبق بأف السرية اؼبصرفية يف التشريع اعبزائرم مرتبطة باإللتزاـ العاـ باحملافظة على      
شأنو يف ذلك شأف اؼبشرع الفرنسي الذم جعل السرية اؼبصرفية مثل كافة األسرار  ،األسرار اؼبهنية

ات، بعكس القانوف اؼبصرم من قانوف العقوب 378اؼبهنية اليت عاقب على إفشاءىا دبقتضى اؼبادة 
من قانوف  310الذم نظم النطاؽ اؼبوضوعي لسر اؼبهنة اؼبصرفية بنص خاص ىبتلف عن اؼبادة 

 مصرفية بعد أف أصبيتػما عدا السرية ال ،ي تتعلق عريبة إفشاء أسرار اؼبهنة عمومان ػػالتك العقوبات، 
 ؿببلن لنص خاص. 

ية من خبلؿ ضباية السر اؼبهٍت بشكل عاـ فيما جاء بو سبت ضباية السرية اؼبصرف ،فرنساكيف      
على إفشاء سائر اؼبكلفُت اؼبؤسبنُت ألسرار ربصلوا عليها دبناسبة  كالذم عاقبقانوف العقوبات، 

يورك إذا أفشوا ىذه األسرار خارج  (15.000)فبارستهم لوظائفهم، بالغرامة طبسة عشر ألف 
 بنػػػػػػكوؿ اعتبار الػػػػح ؿو دى ػبالرغم فبا أثارتو ىذه اؼبادة من جى  ،1ياالت اليت هبيز فيها القانوف ذلكػال

 . 2 عنو لؤلفرادٌتى ال غً  بنكمؤسبنان على أسرار من يتعاقدكف معو، على أساس أف التعامل مع ال

ان ؽبذا دٌ قبده قد كضع حى  ،1984يناير  24لكن بالرجوع ألحكاـ القانوف اؼبصريف الصادر بتاريخ      
منو، كاليت فرضت بشكل صريح التزاـ كل عضو من أعضاء  1-57دبا جاءت بو اؼبادة  ، كذلكاعبدؿ

يف إدارة أك تسيَت مؤسسة  ؾى ارى ؾبلس اإلدارة، كأعضاء ؾبلس اإلشراؼ كاؼبراقبة، ككل شخص شى 
مان لديها، بالسر اؼبهٍت ضمن الشركط كربت طائلة العقوبات اؼبنصوص عليها خدى تى سٍ تسليف أك كاف مي 

 .1من قانوف العقوبات 13-226 يف اؼبادة

                                                                                                                                                                                     

 اف من اغبق يف ضبل األسلية، كيف التدريس، كيف إدارة مدرسة أك اػبدمة يف مؤسسة للتعليم بوصفو أستاذان أك مدرسان أك مراقبان،رمى غبً ا -
 عدـ األىلية ألف يكوف كصيان أك قيمان، -
 سقوط حقوؽ الوالية كلها أك بعضها، -
من حق أك أكثر من اغبقوؽ اؼبنصوص عليها أعبله ؼبدة أقصاىا عشر  ي حالة اغبكم بعقوبة جنائية هبب على القاضي أف يأمر باغبرمافػفك 

 أك اإلفراج عن احملكـو عليو.  ،( سنوات تسرم من يـو انقضاء العقوبة األصلية10)
 من قانوف العقوبات الفرنسي. 13-226 اؼبادة 1
 .05، ص: 1972-1971اؼبوسم الدراسي  ، ؿباضرات مطبوعة، كلية اغبقوؽ، اعبامعة اللبنانية،السر المصرفيبيار صفا، د.  2
، 1992أكتوبر  12–10، حبث ملقى يف ندكة "السرية اؼبصرفية" اليت عقدت يف القاىرة، سرية الحسابات المصرفيةد. ْشبور توفيق،  1

 . 48، ص: 1993إرباد اؼبصارؼ العربية، 
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 ص قانوٍلػة اؼبصرفية التزامان قانونيان يستند إىل نػػػأف اؼبشرع الفرنسي اعتل السري  مػما سبق،ُتِّ كالبػى     
عان لنصوص جريبة إفشاء اضً لتزاـ حبفظ سر اؼبهنة تطبيقان من تطبيقاتو، كيكوف البنك خى عاـ، فيكوف اال

 األسرار.

على عقوبة جريبة إفشاء سر خصوصي من قبل نص  1قانوف العقوباتفنرد بأف  ،مصر يفأما      
أشهر، أك  (06)باغببس مدة ال تزيد عن ستة  ،األطباء أك اعبراحُت أك الصيادلة أك القوابل أك غَتىم

 .2جنيو (500)غرامة ال تتراكز طبسمائة 

، فذىب بنوؾىذه اؼبادة على موظفي الي خبصوص مدل تطبيق أحكاـ قهً فً  ؿه دى جى  ارى كلقد ثى      
ود نص تشريعي جي نظران لعدـ كي  بنوؾبعضهم إىل القوؿ بعدـ إمكانية تطبيق نص اؼبادة على موظفي ال

لتزاـ باحملافظة على سرية اغبسابات اؼبصرفية، كما أف موظفي البنوؾ ال يتمتعوف يفرض على البنك اال
لتزاـ بالسر وف للرزاء اعبنائي الذم يعاقب على عدـ االبصفة األمُت بالضركرة، كلذلك فهم ال ىبضع

نشأت العديد من البنوؾ اػباصة اليت ال  ،قتصادم يف مصرنفتاح االكيف ظل سياسة اال .3اؼبهٍت
 من قانوف العقوبات. 310دبا يف ذلك أحكاـ اؼبادة  ،زبضع ألحكاـ قوانُت القطاع العاـ

ألف  ابنوؾعلى موظفي ال 310إمكانية تطبيق نص اؼبادة فَتل  ،4أما اعبانب اآلخر من الفقو     
 م اؼبادة كرد على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر، بدليل عبارة "أك غَتىم مودعان إليو دى دَّ األشخاص الذين حى 

دبقتضى صناعتو أك كظيفتو سر خصوصي ائتمن عليو فأفشاه"، كما أف البنك بعد صدكر قانوف 
أصبح ينطبق عليو كصف األمُت على السر حبكم الضركرة،  ،19571 لسنة 163البنوؾ كاالئتماف رقم 

كبالتايل فهف موظفي اؼبصارؼ يدخلوف يف عداد األشخاص اؼبلزموف بالكتماف كفق ما نصت عليو 
 من قانوف العقوبات اؼبصرم. 310اؼبادة 

                                                           
 .ؽ ع ـمن  310اؼبادة  1
 .1982لسنة  29اغبد األقصى للغرامة دبوجب القانوف رقم  عى فً ز طبسُت جنيهان مصريان مث ري اكى رى تى كانت عقوبة الغرامة قبل التعديل ال تػى   2
 .233د. عبد اؼبوىل علي متويل، اؼبرجع السابق، ص:  3
 .327(، اؼبرجع السابق، ص: شرح قانوف العقوبات )القسم الخاصد. ؿبمود مصطفى،  4
 .1996لسنة  09، فالقانوف رقم 1992لسنة  37، مث بالقانوف رقم 1975لسنة  120مت تعديل ىذا القانوف بالقانوف رقم  1
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كاألعراؼ كتأكيدىا، اؼبشرع اعبنائي اؼبصرم لتعزيز ىذه اؼببادئ  لى خَّ دى يسان على ما سبقا تى أسً كتى    
ر خصوصي عان إليو دبقتضى صناعتو أك كظيفتو سً ودى فنص يف قانوف العقوبات على أف كل من كاف مي 

عاقب باغببس مدة ال تزيد و القانوف فيها بتبليل ذلك، يي مي لزً عليو فأفشاه يف غَت األحواؿ اليت يي  نى أؤسبيً 
 . 1جنيو (500) شهور أك بغرامة ال تتراكز طبسمائة( 06)على ستة 

 205كمع تزايد اغباجة اؼبلية إلصدار تشريع وبفظ سرية اغبسابات اؼبصرفية، صدر القانوف رقم      
كاؼبتعلق بسرية اغبسابات بالبنوؾ، كالذم أرسى بوضوح مبدأ سرية اغبسابات اؼبصرفية  1990لسنة 

راكح ما ػػػتػػسنة كالغرامة اليت تة، تتمثل يف اغببس ؼبدة ال تقل عن ظى لَّ غى كحدد نطاقها، كفرض عقوبة مي 
بهفشاء  ألف جنيو لكل من يقـو عمدان  (20.000عشركف ألف )ك  (،10.000) آالؼ عشرة بُت

 .      2 األسرار أك انتهاؾ السرية اؼبصرفية

 الفرع الثاني: اإلستثناءات الواردة على جريمة إفشاء السر المصرفي 

ها، كصبيع البيانات اليت تصل علم موظفي زبائنرية اؼبصرفية لباحًتاـ الس بنوؾاألصل أف تلتـز ال     
لتزاـ اؼبطلق دببدأ السرية اؼبصرفية هبعل من الدكؿ دبناسبة أدائهم ؼبهامهم اؼبصرفية، غَت أف اال بنوؾال

كمن بينها  ،د العديد من الدكؿمى عٍ ، لذلك تػى 3ي جرائم غسل األمواؿامً نى تػى بان لً صٍ عان خى تى رٍ اآلخذة بو مٍ 
 .عبزائر إىل النص على حاالت استثنائية هبوز فيها التخلي عن مبدأ السرية اؼبصرفيةا

للبنوؾ باإلفصاح عن اؼبعلومات البنكية فيها  حي مى سٍ يي  كسنتطرؽ يف ىذا الفرع للياالت اليت    
واجهتهم بالسرية الػمصرفية فػي م    تى أماـ أشخاص ال وبيٍ هم ػهم كمعامبلتػكحسابات ،خاصة بالزبائنػػال

  يف حاالت استثنائية خاصة )البند الثاٍل(.، أك )البند األكؿ(

 البند األكؿ: أشخاص ال ُيحتج بالسرية المصرفية في مواجهتهم

 زبوفوف الػػػػػػكأف يك، وكلوبلن لئلطبلع على حسابات مي ىٌ ؤى مي  زبوفوٍل للػػػػػعتل الوكيل أك اؼبمثل القانيي      
                                                           

 .ؽ ع ـمن  310اؼبادة  1
 .بسرية الحسابات بالبنوؾاؼبتعلق  1990لسنة  205من القانوف رقم  07اؼبادة  2
 .277، ص: اؼبرجع السابقعزت ؿبمد العمرم،  د. 3
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 يزي ينها ؼبمثلها القانوٍل اإلطبلع على أسرارىا اؼبصرفية دبوجب توكيل خاص هبيً ح وزي ري يى شركة ذبارية فػى 
ال يبكن للبنك اإلحتراج يف مواجهتو بالسرية  ،م على القاصريٌ ذلك. كذلك الويل أك الوصي أك القى 

 زبوفالقاصر، كنفس األمر إذا كاف ال زبوفاؼبصرفية عند طلبو اغبصوؿ على بيانات مصرفية خاصة بال
، كاليت نصت على 1من القانوف اؼبدٍل اعبزائرم 44يهان حسب ما كرد يف اؼبادة فً نونان أك معتوىان أك سى ؾب

أك الوصاية أك القوامة ضمن  ة،ػوىا حبسب األحواؿ ألحكاـ الواليصي دك األىلية كناقً اقً أف: "ىبضع فى 
 الشركط ككفقان للقواعد اؼبقررة يف القانوف ". 

ألف شخصية الوارث استمرار  اكف من اػبلف العاـري بػى عتى سبة للورثة الذين يي بالن كماغبي  سكنف     
، ككذلك ككيل التفليسة الذم وبق لو زبوفت ؽبم نفس حقوؽ البي ثٍ ث، كلذلك تػى رِّ وى مي ػلشخصية ال

لو اإلطبلع  ق  ى لو الذم ال وبىً فيقـو مقامو قانونان خببلؼ اؼبوصى  ،اؼبفلس زبوفاإلطبلع على أسرار ال
 ى األسرار اؼبصرفية للموصي.عل

، ىذه 2أِنا تنقسم إىل شركات أمواؿ كشركات أشخاص كؼه عري مى فى  ،كبالنسبة للشركات الترارية     
كتندم  فيها الذمة اؼبالية للشركاء مع الذمة اؼبالية للشركة،  ،األخَتة اليت تقـو على اإلعتبار الشخصي

يف ىذا النوع من  أحد الشركاء رفية يف مواجهةلذلك ال يستطيع البنك اإلحتراج بالسرية اؼبص
 اهى مى دَّ قى  يػيصة التػػػال ردػػػأؿ إال بقسٍ ػػػػل شريك ال يي ػػػث أف كػػواؿ حيػػات األمػػػخبلؼ شركػب ،1ركاتػػالش

 لتزاـ بالسرية اؼبصرفية.فيستطيع البنك اإلحتراج يف مواجهتو دببدأ اال ،يف الشركة

 اء من اإللتزاـ بمبدأ سرية الحسابات المصرفيةالبند الثاني: حاالت اإلعف

 معنيةػة الػػػق الدكليػػكغَتىا من الوثائ ،ة فييناػفاقيػػػػها اتػت برى ػػخى ي ذى ػػاالن للمبادئ كاألحكاـ التمى إعٍ      

                                                           
مايو  13اؼبؤرخ يف  05-07اؼبعدؿ كاؼبتمم بالقانوف رقم  قانوف المدنيالاؼبتضمن  1975سبتمل  26اؼبؤرخ يف  58-75 األمر رقم 1

 .2007مايو  13بتاريخ:  31، ج ر ج ج، ع 2007
شركات حسب التشريع اعبزائرم تتضمن شركة اؼبسانبة ، شركة التوصية باألسهم كالشركة ذات اؼبسؤكلية احملدكدة. أما  شركات األمواؿ 2

 ، شركة احملاصة، كشركة التوصية البسيطة.فتتضمن شركة التضامن األشخاص
 منو. 842إىل اؼبادة  544من اؼبادة  ؽ ت جكقد نظمت أحكاـ الشركات يف 

 .238: ، اؼبرجع السابق، صالتعليق على قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكليةد. ؿبمد علي سويلم،  1
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إىل استيداث  اعبزائرم، معظم التشريعات اؼبقارنة، كمن بينها اؼبشرع تدى مى دبكافية غسل األمواؿ، عى 
م إىل تقييد السرية اؼبصرفية يف األحواؿ اليت ؤدً دبا يي  ، جديدة كتعديل بعض القوانُت القائمةقوانُت

 .1زيادة كضوح كشفافية اؼبعامبلت اؼبالية ةى غيى تقتضي ذلك، بي 

الػمشرع الػرزائرم حبماية السرية اؼبصرفية، كتقييدىا يف حاالت خاصػػػة،  اىتم ،يسان لذلككرً كتى      
ع على البنك عميع موظفيو نى   يف مواجهتهم بالسرية اؼبصرفية، يبي تى يٍ ػاص الذين ال يي بخبلؼ األشخف
ككدائعهم سواء بصورة مباشرة أك غَت مباشرة  زبائنالو إفشاء األسرار اؼبصرفية اؼبتعلقة حبسابات المَّ كعي 
 .2وب اإلرادةوهبا أم عيب من عيشي رة ال يى شخصيان على ذلك، بهرادة حي  زبوفد موافقة العٍ إال بػى 

لتزاـ بالسر أكرد اؼبشرع اعبزائرم ؾبموعة من اإلستثناءات اليت ترد على ضركرة اال ،كباؼبقابل     
اؼبصريف، سبثلت يف السلطات العمومية اؼبكلفة بتعيُت القائمُت بهدارة البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية، 

ميلزمة بتبليل اؼبعلومات إىل ػلعمومية الكالسلطة القضائية اليت تعمل يف إطار إجراء جزائي، كالسلطات ا
اؼبؤسسات الدكلية اؼبؤىلة السيما يف إطار ؿباربة الرشوة كغسل األمواؿ كسبويل اإلرىاب، ككذا اللرنة 

وصان يف حالة صدكر قرار قضائي يتضمن ضركرة اغبصوؿ على معلومات أك بيانات صي اؼبصرفية، كخي 
 . 3ائيةؿبل اؼبتابعة القض زبوفمصرفية خاصة بال

كزيادة عػلى ي مواجهة خلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل، ػمهٍت فػروز اإلحتراج بالسر الػػا ال يمى كى       
كاؼبتضمن شكل اإلخطار  ،05-06من اؼبرسـو التنفيذم رقم  06ي مقتضيات اؼبادة عطً تي  ذلك

أك كثيقة تتعلق  بالشبهة كمبوذجو كؿبتواه ككصل استبلمو، اغبق للخلية بطلب أم معلومة مفيدة
ت  بالسرية اؼبصرفية يف مواجهتها.د  قى اعد يف تػى سى كتي  ،ةبهى بالشي   ـ التيريات دكف أف وبي

                                                           
د. مصطفى  كانظر كذلك:. 85، اؼبرجع السابق، ص: صرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةمسؤكلية المد. سليماف عبد اؼبنعم،  1

 .431طاىر، اؼبرجع السابق، ص: 
 .117، ص: 2008، دار اؽبدل، عُت مليلة، اعبزائر، تبييا األمواؿ في التشريع الجزائرمنبيل صقر،  2
 .117نبيل صقر، نفس اؼبرجع، ص:  3
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كبنك  ،1كل من خلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل  01-05القانوف رقم  منح ،كمن جانب آخر     
اة مبدأ اؼبعاملة راعى مع مي  ،َتةظً اغبق يف تبادؿ اؼبعلومات مع اعبهات النَّ  ،2اعبزائر كاللرنة اؼبصرفية

يطة أف تكوف ىذه رً كشى كعدـ استعماؿ ىذه اؼبعلومات ألغراض غَت مكافية غسل األمواؿ، باؼبثل، 
 اعبهات خاضعة للسر اؼبهٍت بنفس الضمانات اؼبعموؿ هبا يف اعبزائر.

وؾ كاؼبؤسسات ، البن05-05النظاـ رقم ألـز  ،كفيما ىبص تبادؿ اؼبعلومات بُت اؼبؤسسات اؼبالية     
ُت التيويبلت البنكية لكل اؼبعلومات مً ضٍ تى  ،كاؼبصاحل اؼبالية لليد اعبزائراؼبالية اػباضعة لبنك اعبزائر 

قان ؼببادئ قواعد رٍ ؿ إليو، دبا يف ذلك عناكين السكن دكف أف يشكل ذلك خى وَّ مييى ػؿ كالوِّ يى مي ػاؼبتعلقة بال
، كعليو ال توجد ضمانات قانونية كافية غالبان التنظيم  ادئ ىذايتم التقيد دبب، غَت أنو ال 3السر اؼبهٍت

فيما يتعلق بهمكانية تبادؿ اؼبعلومات ضمن إطار التوصية السابعة من توصيات فريق العمل اؼبايل 
 الدكلية.

دكر اؼبؤسسات اؼبالية يف مكافية جرائم بً  614-90يف القانوف رقم  كلقد اىتم اؼبشرع الفرنسي     
يم مبدأ السرية اؼبصرفية كاغبد من رً يف ىذا الشأف ىو ربىٍ  هي دي صٍ أىم ما يبكن رى  لَّ واؿ، كلعى غسل األم
 ود.يي دكف اؼبساس دبا يفرضو ىذا اؼببدأ على اؼبؤسسات اؼبالية من قػي  ،إطبلقو

 06يصان على احًتاـ السرية اؼبصرفية كمقتضيا ا، فاؼبادة رً كرغم ذلك، فهف اؼبشرع الفرنسي كاف حى      
ة ػػػمن القانوف السالف الذكر تؤكد بوضوح ىذا اؼبعٌت، إذ نصت على أف اؼبعلومات اليت تتلقاىا ىيص

 ات أخرل غَت تلك اؼبنصوصايى غى ال هبوز استخدامها لً  TRACFINمكافية غسل األمواؿ 

 عليها قانونان.

 ي الوقتػف– فً ، إال أنو لػم ىبي 1قتضيا اكبالرغم من إقرار اؼبشرع الفرنسي ؼببدأ السرية اؼبصرفية كمي      

                                                           
 السابق بيانو. 02-12 من األمر 10اؼبعدلة دبوجب اؼبادة  01-05رقم من القانوف  25اؼبادة  1
 .بالوقاية من تبييا األمواؿ كتمويل اإلرىاب كمكافحتهمااؼبتعلق  01-05من القانوف  27ك 26اؼبادتاف  2
 .بالوقاية من تبييا األمواؿ كتمويل اإلرىاب كمكافحتهمااؼبتعلق  05-05 النظاـ رقم من 16اؼبادة  3
 السالف الذكر. 614-90من القانوف رقم  16ادة اؼب 1
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اذباىو كبو تقييد ىذه السرية عندما كضع على عاتق اؼبؤسسات اؼبالية كاجب اإلببلغ عن  -ذاتو
 .1األمواؿ اليت يبدك أِنا متيصلة من أنشطة ذات طابع إجرامي

ت أك بهعطائو بيانا ،أجاز اؼبشرع للبنك إطبلع الغَت على اغبسابات أك الودائع ،كيف مصر     
كليس  ،عان لظركؼ اغباؿا صاحب اغبق يف التعامل على اغبساب تبى ضى رً معلومات عنها إذا كاف ذلك بً 

بان من بى ا صاحب اغبق يعتل بالنسبة عبرائم معينة سى ضى ألف رً  اركجان عن القواعد العامةيف ىذا األمر خي 
أك من  ،مانة أك اػبزينةأك الوديعة أك األ ،كصدكر إذف كتايب من صاحب اغبساب  ،أسباب اإلباحة

أك الوكيل اؼبفوض  هم بكل أك بعض ىذه األمواؿ، أك من النائب القانوٍلػوصى لمي ػتو أك من أحد الػػكرث
 .2لصاحب اغبساب

أجاز اؼبشرع اؼبصرم  ،كمن منطلق احًتاـ أحكاـ القضاء كاألكامر الصادرة عن السلطة القضائية     
، 3ُتمً كِّ كم ؿبيى كم قضائي أك حي على حي  ؼبعلومات اؼبصرفية بناءن اإلطبلع كاغبصوؿ على البيانات كا

ة مى زً على األمر الصادر من ؿبكمة استصناؼ القاىرة إذا كانت ىذه البيانات كاؼبعلومات الى  ككذلك بناءن 
وعها، كما هبوز إعطاء ىذه قي ية على كي لكشف اغبقيقة يف جناية أك جنية قامت الدالئل اعبدٌ 

 رَّ قً ف فيو للبنك بأف يي ذى أٍ تى  ،على األمر الصادر من ؿبكمة اإلستصناؼ اؼبختصة ومات بناءن البيانات كاؼبعل
اؼبتعلق للعميل دبناسبة اغبرز اؼبوقع لديو إذا كاف من البنوؾ اػباضعة ألحكاـ القانوف  وً تً مَّ دبا يف ذً 

 .البنك اؼبركزم كاعبهاز اؼبصريف كالنقدب

 يانات اؼبتعلقة دبديونية العمبلءإمكانية تبادؿ اؼبعلومات كالب القانوف ىذا أجاز ،إضافة لذلك    
سواء كاف ذلك بُت البنوؾ كالبنك اؼبركزم أك بُت البنوؾ فيما  ،كالتسهيبلت اإلئتمانية اؼبقررة ؽبم

يطة أف يتم رً ذلك إخبلالن بالتزاـ البنك باحملافظة على سرية حسابات العمبلء، شى  ري بػى عتى ، كال يي 1بينها
 ط اليت وبددىا البنك اؼبركزم اؼبصرم.ابً وى قان للقواعد كدبراعاة الضى فٍ ؿ اؼبعلومات كً تباد

                                                           
 من نفس القانوف. 03اؼبادة  1
 بالبنك المركزم كالجهاز المصرفي كالنقد.اؼبتعلق  2003لسنة  88من القانوف رقم  97/1 اؼبادة 2
 من نفس القانوف.   97اؼبادة  3
 من نفس القانوف. 99اؼبادة  1
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وصان كأنو يهدؼ إىل توفَت البيانات البلزمة صي خي  ،فهف ىذا اإلستثناء منطقي ،كيف اعتقادنا     
 من رى رَّ ػػػقى ػػػػي تى ػػػالتتبارات ػاإلع فأل اتصادػػػػػقخدمة االػػػئتماف، كىي احتياطات الزمة لة منح االػػػػلسبلم

 اإللتزاـ دببدأ السرية اؼبصرفية. ضى رً أجلها ىذا اإلستثناء تعلو على اإلعتبارات اليت من أجلها في 

أجاز اؼبشرع اؼبصرم كذلك اإلطبلع أك اغبصوؿ على البيانات أك اؼبعلومات  ،كمن جانب آخر     
إذا  ،فوضو من احملامُت العامُت األكؿ على األقلعلى األمر الصادر من النائب العاـ أك من ي اءن نى بً 

اقتضى ذلك كشف اغبقيقة يف جريبة من اعبرائم اؼبنصوص عليها يف القسم األكؿ من الباب الثاٍل من 
الكتاب الثاٍل من قانوف العقوبات، كىي اعبرائم اؼبتعلقة باإلرىاب اليت أضافها اؼبشرع اؼبصرم إىل 

، ككذا اعبرائم اؼبنصوص عليها يف قانوف 1992لسنة  97وف رقم قانوف العقوبات دبقتضى القان
  1 مكافية غسل األمواؿ.

كمساعد ا يف  ،د النيابة العامةمن ىذا اإلستثناء األخَت ىو إطبلؽ يى  ضى رى فهف الغى  ،كيف اعتقادنا     
رعة البلزمة اغبصوؿ على اؼبعلومات كالبيانات اؼبتعلقة عرائم اإلرىاب كجرائم غسل األمواؿ بالس

م عن ذلك نري دكف اللروء إىل ؿبكمة استصناؼ القاىرة، كما قد يى  ،إلجراء ربقيق يف مثل ىذه اعبرائم
 من تأخَت يف التيقيق يف مثل ىذا النوع اػبطَت من اعبرائم.

اؽ اإلخبلؿ بالسرية اؼبصرفية يف مصر كذلك، مسألة إببلغ البنك للوحدة طى من نً  ٌتى ثػٍ تى سٍ يي ك      
ٌدم ف لديو اعتقاد جً وَّ كى تى صة دبكافية غسل األمواؿ يف البنك اؼبركزم اؼبصرم باغباالت اليت يػى اؼبخت
ٌت على أسباب بٍ ػػػكأف يي  ،يةػػػسن نىذا التبليل حبي  مَّ تً ن عمليات غسل أمواؿ، شريطة أف يى ضمَّ تى بأِنا تػى 

 .1غسل األمواؿ ي قانوف مكافيةػػػمقررة فػقان للشركط الػػػػفٍ معقولة كً 

د معيار حسن النية الذم دِّ يى ػىو أف اؼبشرع اؼبصرم مل يي األخَت، اإلستثناء ىذا بلحظ على كما يي      
ر انتفاء اؼبسؤكلية اعبنائية على كل من قاـ باإلخطار عن العمليات اؼبشتبو فيها، كمعيار كجود رِّ بػى يػي 

و كاف من األجدر باؼبشرع اؼبصرم أف أن 2في اؼبسؤكلية اؼبدنية، لذلك يرل البعضنى األسباب اؼبعقولة لً 
                                                           

 .238بق، ص: عبد الرضبن السيد قرماف، اؼبرجع السا 1
 .2002لسنة  80من القانوف رقم  10اؼبادة  1
 .05، اؼبرجع السابق، ص: دراسة نقدية لقانوف مكافحة غسل األمواؿ الجديدد. أشرؼ توفيق ْشس الدين،  2
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بأف اعتقاده  تثبً كأف يي  ،ن النيةسى ة حى ػوب أف يكوف العامل يف اؼبؤسسة اؼباليجي ر كي كييقً  ،اكم بينهماسى يي 
 ٍت على أسباب معقولة. بٍ بقياـ الشبهة مى 

صرم تقـو بعض اإلستثناءات على اعتبارات ربقيق العدالة، حيث اعًتؼ اؼبشرع اؼب ،كأخَتان      
 و يفػمعامبلت العميل البلزمة إلثبات حقػخاصة بػللبنك حبق الكشف عن كل أك بعض البيانات ال

 .1ىذا العميلأ بينو كبُت شى نزاع قضائي نى 

د لره ضباية مصلية البنك، كعدـ حرمانو من إثبات حقو بدليل يوجى كلعل ىذا اإلستثناء األخَت تي      
لدفاع، كبالرغم من ذلك مل يشأ اؼبشرع اؼبصرم أف يًتؾ الباب مفتوحان ه احًتامان غبقو يف ادً يى  تى ربىٍ 

ي صبيع أسرار العميل، ما تعلق منها دبوضوع النزاع كما مل يتعلق بو، كإمبا فرض على فشً للبنك حبيث يي 
البنك قيودان تؤدم إىل أف يكوف ىذا الكشف بالقدر البلـز إلثبات اغبق، كىبضع تقدير ذلك حملكمة 

ع دبقتضى سلطتها التقديرية، فهذا خالف البنك ذلك ككشف عن معلومات ليست الزمة اؼبوضو 
 فان كيًتتب عن ذلك قياـ مسؤكليتو عن إفشاء سرية اغبسابات.سِّ عى تػى كاف مي   ،إلثبات حقو

 الفرع الثالث: ضركرة التوفيق بين السرية المصرفية كسبل مكافحة جريمة غسل األمواؿ

 مصرفيةػمؤيد للسرية الػال فاالذباهها، ػمصرفية كمعارض لػػػن مؤيد للسرية الػػػػيبما اختلفت اآلراء      
ة حياتو رمى لكل شخص اغبق يف ضباية حي ف، 1إىل مبدأ ىاـ ىو ضباية اغبق يف اػبصوصية للزبوف دي نً تى سٍ يى 

 و اؼبالية كاإلقتصادية، دبا يف ذلك تعامبلتو مع البنوؾ. كنً ؤي اػباصة كشي 

ر من السرية اؼبصرفية دى عظم البنوؾ يف الوقت اغبايل ربرص على تكريس قى مي  ففه ،كى لً ذى لً  عان بى تػى ك      
كهبذا  كم طبيعة أعماؽبم،كعدـ تقدَل اؼبعلومات اؼبتعلقة بالزبائن إال ؼبن ربددىم القوانُت كاللوائح حًبي 
صرفية حبفظ أسرار الزبائن يبكن القوؿ بأف البنوؾ تلتـز دبوجب القواعد العامة يف القانوف كاألعراؼ اؼب

 .2تفاؽ يقضي بغَت ذلككعمليا م اؼبصرفية ما مل يكن ىناؾ نص يف القانوف أك اال
                                                           

 السالف الذكر. 2003لسنة  88من القانوف رقم  101اؼبادة  1
ىياـ اعبرد، اؼبرجع السابق، ; 82اؼبرجع السابق، ص: , د. ماجد عمارا 92د. صفوت عبد السبلـ عوض اهلل، اؼبرجع السابق، ص:  1

 .110ا السيد عبد الوىاب عرفة، اؼبرجع السابق، ص: 28ا د. نعيم مغبغب، اؼبرجع السابق، ص: 33ص: 
 .83د. ماجد عمار، اؼبرجع السابق، ص:  2
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اجزان لكشف حسابات أصياب الدخوؿ غَت فَتل يف السرية اؼبصرفية حى  1أما اإلذباه اؼبعارض     
  يف استفياؿ جرائم غسل األمواؿ. مى اىً سى ن شأنو أف يي ا مً اؼبشركعة، مى 

ة لى يد الوثائق الدكلية ذات الصِّ دً يان من قبل عى لً بان مي طلى لذلك أصبح تقييد السرية اؼبصرفية مى      
قد كاف التفاقية فيينا كل .من أجل اؼبكافية اعبادة كالفعالة ؽبذه اعبرائم ،دبكافية جرائم غسل األمواؿ

ذباه كبو الدكر األبرز يف تعميق االية اؼبتعلقة دبكافية االذبار غَت اؼبشركع يف اؼبخدرات كاؼبؤثرات العقل
ت على الدكؿ األطراؼ ازباذ كافة التدابَت البلزمة لتمكُت سلطا ا بى ا أكجى مى ينى حً  ،تقييد السرية اؼبصرفية

ذبار باؼبخدرات كغسل األمواؿ بقصد اؼبختصة من اقتفاء أثر اؼبتيصبلت اؼبستمدة من جرائم اال
 .2مصادر ا

 كاتفاقية ،3ل اإلرىابػمكافية غسل األمواؿ كسبويػتفاقية العربية لاالي تبنتها ػػػػكىي األحكاـ الت     
 العابرةور أمباط اعبريبة اؼبنظمة اقها ليشمل ـبتلف صي طى نً  عي سً تَّ كاتفاقية بالَتمو اليت يػى  ،4سًتاسبورغ
 .5دبا يف ذلك جرائم غسل األمواؿ لؤلكطاف

ذباه من اإلجراءات اليت تدعم اال افرو كً  طو سٍ و األكؿ على قً كيف التشريع النموذجي، اشتمل يف جزئ     
نو الباب مَّ ضى تقييد السرية اؼبصرفية كتسهيل منع ككشف جرائم غسل األمواؿ، كمن ذلك ما تى  كبو

لتزامات اؼبفركضة على ، كاال2، كتنظيم مهنة الصرافة1ظم لتيديد مبالل اؼبدفوعات النقديةنى مي ػالثاٍل ال
عتباريُت الذين يتولوف تنفيذ اليت تقع على عاتق األشخاص الطبيعيُت كاال تلك، ك 3رماالقً  ادً وى نػى 

                                                           
 .25عدناف العوٍل، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .1988لسنة  اتفاقية فيينامن  05الفقرة الثانية من اؼبادة  2
 .2010ديسمل  21اؼبنعقدة بالقاىرة بتاريخ  اإلتفاقية العربية لمكافحة غسل األمواؿ كتمويل اإلرىابمن  15اؼبادة  3
 اؼبتعلقة بهجراءات الضبط اإلجرامي لغسل األمواؿ. 1990نوفمل  08، اؼبنعقدة بتاريخ ستراسبورغمن اتفاقية  4ك 3ك 2اؼبواد  4
5

 .)تجريم غسل العائدات اإلجرامية(من نفس اإلتفاقية  06كاؼبادة  )نطاؽ تطبيق المعاىدة(, باليرمومن اتفاقية  03اؼبادة  
، اؼبعد من قبل برنام  األمم اؼبتيدة اؼبعٍت التشريع النموذجي المتعلق بغسل األمواؿ كالمصادرة في مجاؿ المخدراتمن  02اؼبادة  1

 .1995لمخدرات )اليونيسب(، يف نوفمل باؼبكافية الدكلية ل
 من نفس التشريع النموذجي. 04اؼبادة  2
 من نفس التشريع النموذجي. 05اؼبادة  3
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لتها يف صً  شتبومي ػعن العمليات ال خطارنقل كربويل األمواؿ أك مراقبتها، دبا يف ذلك اإل تعمليا
، 1بيةأك تأدي عرائم غسل األمواؿ، مع إعفاء اؼبسؤكلُت كاؼبستخدمُت من أية مسؤكلية جنائية أك مدنية

 .2فض تقدَل اؼبعلومات البلزمة للتيرياترى رع بالسرية اؼبصرفية لً ذى كحظر التَّ 

االن للمبادئ اؼبنصوص عليها يف ـبتلف الوثائق الدكلية اػباصة دبكافية جرائم غسل مى كإعٍ      
ييد السرية ؤدم إىل تقت بتعديل قوانينها دبا يي امى أك قى  ،ت العديد من الدكؿ قوانُت جديدةنَّ سى  ،األمواؿ

 وح كشفافية اؼبعامبلت اؼبالية.ضي اؼبصرفية يف األحواؿ اليت تقتضي ذلك من أجل زيادة كي 

منو  17اؼبتعلق بالنقد كالقرض، ألزمت اؼبادة  11-03كبعد صدكر القانوف رقم  ،في اعبزائرف     
، كاليت ذبيز اػبركج عن ضركرة اإللتزاـ باحملافظة على السر اؼبهٍت مع مراعاة األحكاـ الصروبة للقوانُت

ىذا اؼببدأ يف بعض اغباالت، خاصة عندما يتعلق األمر بالسلطات العمومية اؼبخولة تعيُت القائمُت 
بهدارة البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية، ككذا السلطات القضائية اليت تعمل يف إطار جزائي كالسلطات 

ة اؼبؤىلة السيما يف إطار ؿباربة الرشوة كغسل العمومية اؼبلزمة بتبليل اؼبعلومات إىل اؼبؤسسات الدكلي
األمواؿ كسبويل اإلرىاب كاللرنة اؼبصرفية أك بنك اعبزائر الذم يعمل غبساب ىذا األخَت طبقان 

 .3منو 108ألحكاـ اؼبادة 

أحكاـ تقضي بعدـ جواز  20021من قانوف اؼبالية لسنة  104كيف نفس اإلطار كرد يف اؼبادة      
ر البنكي كالسر اؼبهٍت على خلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل اؼبكلفة دبكافية جرائم غسل اإلحتراج بالس

 األمواؿ يف اعبزائر.   

من  16ؼببدأ السرية اؼبصرفية كمقتضيا ا دبوجب اؼبادة  هعلى الرغم من إقرار ك  ،اؼبشرع الفرنسي     
قتصاد كجهات الرقابة األخرل عدـ ، كاليت تفرض على اللرنة التابعة لوزير اإل614-90رقم قانوف ال

                                                           
 نفس التشريع النموذجي. 18إىل اؼبادة  13من اؼبادة  1
 .430د. مصطفى طاىر، اؼبرجع السابق، ص:  2
 .131لعشب علي، اؼبرجع السابق، ص:  3
 25، الصادر بتاريخ 86، ج ر ج ج، ع 2002قانوف المالية لسنة اؼبتضمن  2002ديسمل  24اؼبؤرخ يف  11-02 القانوف رقم 1

 .2002ديسمل 
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يف الوقت  فً خٍ ػات غَت تلك اؼبنصوص عليها قانونان، إال أنو مل يي ايى غى اىا لً لقَّ تى استخداـ اؼبعلومات اليت تػى 
اإلببلغ  مصرفية كاجبػمؤسسات الػػق الاتً ع على عى ػػيد ىذه السرية عندما كضػػػيو تقيػػراىو نػػذاتو ات

 .1تيصلة من إحدل جرائم اؼبخدراتِنا مي عن األمواؿ اؼبشتبو يف أ

ال  ، كاليت2راكرة ؽبا فيما ىبص السرية اؼبصرفيةػدان من باقي الدكؿ اؼبد  شى تى  لَّ ػػػ فرنسا أقى لى عتى كلذلك تي      
  السرية اؼبصرفية كما ىو عليو اغباؿ يف سويسرا، يف الوقت الذم وبمي الً عى وفر على قانوف خاص يػي تى تػى 

عان يف األعماؿ بى تَّ ان مي اسى م أسى ت  كى وجب التَّ عبنائي الفرنسي ىذه السرية، حيث يعتل مي فيو القانوف ا
اغبها الشخصية، فكانت غايتها صى اظان على مى فى ت بو حً دى يَّ قى لدرجة أف صبيع اؼبصارؼ تػى  ،اؼبصرفية

 َتان من النصوص القانونية. أثً تى  دَّ افظة على اؼبهنة اؼبصرفية أشى يى مي ػال

وز أماـ بان يف التعامل مع اؼبصرؼ اذباه الغَت، فهنو ال هبىي اجً  كى ًت  سى إذا كاف التَّ  ،د يف فرنساائً سَّ كال     
م، ت  كى ؼبصليتو كييعفى اؼبصرؼ من كاجب التَّ  عى القضاء، فقد يتنازؿ الزبوف عن سر اؼبهنة الذم كيضً 

للمياكم حق تقدير النتائ  اليت فهنو يعود  ،إعفاء اؼبصرؼ من الشهادة زبوفال ضى فى كلكن حىت لو رى 
، كلذلك فالسر اؼبصريف يف 3اسان على القرائن اليت يبكن استنباطهايى قد تًتتب عن عدـ أداء الشهادة قً 

فرنسا مل يكن فبنوعان على القضاء كالدكائر اؼبالية كاإلدارات العامة اليت كاف وبق ؽبا اإلطبلع على 
 ؾبمل العمليات اعبارية مع اؼبصرؼ. 

ى اؼبشرع إىل التوفيق بُت مبدأ سرية اغبسابات كاؼبعامبلت اؼبصرفية من جهة، كبُت عى سى  ،كيف مصر     
ض كل من رِّ عى كحرص على ضباية ىذه السرية على كبو يػي  ،مقتضى ضماف شفافية ىذه اؼبعامبلت

ؼبصرفية إذا اقتضى رفع السرية ا ازى ، كيف نفس الوقت أجى 1وع ربت طائلة اعبزاء اعبنائيقي ينتهكها إىل الوي 
ذلك ضركرة كشف اغبقيقة يف جناية أك جنية قامت الدالئل على كقوعها يف حالة صدكر إذف كتايب 

 زاماتػػػػلتيكمُت، كمراعاة لبلػػػي حكمو، أك صدكر حكم قضائي أك حكم مػػػػػأك من ف عميل،من ال

                                                           
 .85، ص: اؼبرجع السابق مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفة )ظاىرة غسيل األمواؿ(,د. سليماف عبد اؼبنعم،  1
، رسالة ماجستَت، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، ية على مكافحة جرائم غسل األمواؿأثر السرية المصرفسعود ذياب العتييب،  2

 .144الرياض، ص: 
 .26د. عدناف العوٍل، اؼبرجع السابق، ص:  3
 .بسرية الحسابات بالبنوؾ المصرماؼبتعلق  1990لسنة  205من القانوف رقم  07، ك50، ك02، ك01اؼبواد  1
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 .1كاغبقوؽ اؼبتعلقة بالبنك

، كما حرص على 2اؼبشرع اؼبصرم على إفشاء السر اؼبهٍت عاقب ،ـدَّ قى كباإلضافة إىل ما تػى      
دبا يف  خطار،استبعاد العقاب على إفشاء السر يف األحواؿ اليت يلـز القانوف فيها صاحب السر باإل

عرائم  هاػػة اؼبشتبو يف صلتػعن العمليات اؼبالي خطاركا باإلري ادى مؤسسات اؼبالية إذا ما بى ػذلك العاملُت بال
 ، فبل ذبوز مساءلتهم يف ىذه اغبالة عن جريبة إفشاء السرية اؼبصرفية. غسل أمواؿ

 ساتػػأماـ قياـ البنوؾ كغَتىا من اؼبؤس قان ائً تكوف عى  كعلى ذلك، فهف السرية اؼبصرفية هبب أالٌ      
عن العمليات اؼبالية اؼبشبوىة، إذ هبب أف تستمر يف احًتاـ اغبق يف  خطاراؼبالية، بواجبها يف اإل

، كسبيل ذلك ىو ربقيق التوازف 3انة للمررمُتصى اح بهعطاء حى مى ن السَّ مكً ػلسرية اؼبصرفية، كلكن ال يي ا
ها ضباية لليرية الشخصية لؤلفراد، كذلك عند قيامهم دبباشرة أنشطتهم اإلقتصادية رضً ات فى بى وجً بُت مي 

ارتكاب  لية يف تسهيلاؼبشركعة، كبُت عدـ إطبلقها ربقيقان لضماف عدـ استخداـ اؼبؤسسات اؼبا
 األمواؿ كغَتىا من اعبرائم األخرل. غسلجرائم 

كربقيقا ؽبذا التوازف، فهف الرقابة يف معظم الدكؿ على سرية اغبسابات، تستهدؼ ضباية اؼبصاحل      
العامة، لذلك مل يعد من السهل اآلف االحتراج باغبق يف اػبصوصية يف األحواؿ اليت هبب فيها 

امة، مثل ربقيق العدالة أك تقصي اعبرائم، كمن ضوابط تغليب اؼبصلية العامة على رعاية مصلية ع
اؼبصلية اػباصة يف ذلك، كجود نص قانوٍل وبدد اؼبقصود باؼبصلية العامة اليت يراد ضبايتها على 

 .1حساب حقوؽ األفراد كحريا م، إضافة ػبضوع الدكلة لرقابة القضاء يف فبارستها ؽبذا اغبق
                                                           

 .27-26اؼبرجع السابق، ص:  مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفة, ،مد. سليماف عبد اؼبنع 1
 السالفة الذكر. ؽ ع ـمن  310اؼبادة  2

3 Pino ARLACCHI: under secretary general, executive director, United Nations 
office for Drug control and crime prevention, introduction to the penal discussion 
"Attacking the profits of crime:  Drugs, Money and Laundering" (New York – 10 
June 1998). 

، مطبوعات جامعة الكويت، حماية الحياة الخاصة لألفراد كضماناتها في مواجهة الحاسوب اآلليد. ؿبمد عبد احملسن اؼبقاطع،  1
 .177–166، ص: 1992
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ى الرغم من أنبية السرية اؼبصرفية يف العبلقة بُت البنك كالزبوف، إال أف ىذه السرية قد تكوف كعل    
تة بالنسبة إلمكانية الكشف عنها، فقد هبد غاسلو األمواؿ يف أسلوب التشدد يف اكً فى تػى على درجات مي 

القائموف بعمليات ل إف السرية اؼبصرفية من جانب البنك مبلذان آمنان للقياـ بعمليا م غَت اؼبشركعة، ب
د قوانينها على عدـ إفشاء أسرار العمبلء دِّ شى كف التعامل مع الدكؿ اليت تي ذي بِّ يى ػيي غسل األمواؿ 

دم الًتاخي يف السرية اؼبصرفية إىل الكشف عن عمليات غسل األمواؿ ؤى كما يػي   .كحسابا م اؼبصرفية
 ب السلطات العامة ذلك.طلي كإف مل تى 

ئتماف، كبُت الشفافية من التوفيق بُت أنبية السرية اؼبصرفية بالنسبة لبل دَّ ف ال بي كا  ،ألجل ذلك     
يف التعامل مع مبدأ سرية اغبسابات اؼبصرفية لتفويت الفرصة على غاسلي األمواؿ ككشف العمليات 

كيف ذلك ال تشكل إجراءات مكافية غسل األمواؿ  ديدان  ،معة البنكسي اؼبشبوىة دكف اإلضرار بً 
 ليق يف سرية حسابات العمبلء.ل

فهف الًتاخي يف السرية اؼبصرفية ال يبثل عقبة أماـ مكافية عمليات غسل األمواؿ،   ،كيف اعتقادنا     
ر حق الزبوف يف اػبصوصية أك يف سرية هدً ن التسليم بأف الًتاخي يف ىذه السرية قد يي كً كما ال يبي 

ذه السرية ال عبلقة لو بتسهيل أك منع عمليات غسل معامبلتو اؼبصرفية، فالتشدد أك الًتاخي يف ى
د على دِّ شى األمواؿ يف ظل كجود قوانُت ؼبكافيتها تعاقب على التعامل يف مثل ىذه العمليات، كتي 

 يف حاؿ اشتباىهم يف مثل تلك العمليات.  خطارموظفي اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية ضركرة اإل

اءات حرم عمليات غسل األمواؿ يف بعض الدكؿ ال ترتبط أف إحص ،يد صية اعتقادناؤى كما يػي      
إطبلقان بتشدد أك بًتاخي السرية اؼبصرفية، فالواليات اؼبتيدة األمريكية اليت ال تعتمد أسلوب السرية 

، كىو ما يبُت كجود 1اؼبصرفية اؼبتشددة تأيت يف مقدمة الدكؿ من حيث حرم عمليات غسل األمواؿ
 يف كجو مكافية جرائم غسل األمواؿ.معوقات أخرل تقف حائبلن 
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 المبحث الثاني:

 معوقات أخرل في مكافحة جريمة غسل األمواؿ
جريبة غسل األمواؿ من أكثر القضايا أنبية، سواء من الناحية االقتصادية أك االجتماعية أك  د  عى تػي      

ة سواء على اؼبستول احمللي أك بالعديد من دكؿ العامل إىل مكافية ىذه اعبريب عى فى القانونية، كىو ما دى 
 الدكيل.

إىل  اؼي ضى ة كربديات ـبتلفة تي دى عدِّ تى كبالرغم من ىذه اعبهود، إال أف ىناؾ عقبات كعراقيل مي      
أماـ صبيع األجهزة  -اليت سبق اإلشارة إليها يف اؼببيث األكؿ من ىذا الفصل-السرية اؼبصرفية 

م من ارتكاب عمليات غسل اقً فى كافية، من شأِنا أف تػي اؼبختصة بالتيرم كاؼبتابعة كالتيقيق كاؼب
 األمواؿ.

كنظران ؽبذا التعدد، سنقـو يف ىذا اؼببيث بدراسة أىم ىذه اؼبعوقات، كمن بينها: التباين الواضح      
بُت ـبتلف تشريعات مكافية غسل األمواؿ )اؼبطلب األكؿ(، إضافة إىل العراقيل اؼبصرفية اؼبتصلة 

 اان بالبنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية )اؼبطلب الثاٍل(، ناىيك عن اآلثار اؼبًتتبة عن مبدأ السيادةاتصاالن كثيق
)اؼبطلب الثالث(، ختامان بهشكالية حرية األحكاـ اعبنائية األجنبية  هشكالية تسليم اجملرمُتبدءان ب

 )اؼبطلب الرابع(.
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 األمواؿ تباين التشريعات المتعلقة بمكافحة جريمة غسلالمطلب األكؿ: 

احان يف تشريع دكلة أخرل، فعلى سبيل اؼبثاؿ بى  أمران مي لى عتى ا قد يي مى  شريعو تى  فقى  جريبة كً لى عتى ما يي  إفَّ      
يها، ألِنا تعتل ذلك من قبيل اطً عى ـ ذبارة اؼبخدرات لكنها ال ذبـر تػى رِّ نرل أف تشريعات بعض الدكؿ ذبي 

 من النشاطُت، ما يؤدم إىل صعوبة مكافية بٌلن ـ كي رِّ ذبيى  اغبرية الشخصية، يف حُت قبد تشريعات أخرل
نظران للتباين الكبَت ما بُت التشريعات فيما يتعلق  ا1غسل األمواؿ على الصعيد احمللي كالدكيل

 باألحكاـ القانونية اؼبنظمة ؼبكافية جريبة غسل األمواؿ.

ؼبفهـو غسل األمواؿ،  للح شامطى صٍ كلعل السبب يف ذلك راجع إىل كجود اختبلؼ يف ربديد مي      
بل كحىت اإلتفاقيات الدكلية كاإلقليمية مل تفلح يف  كالذم ىبتلف من بلد آلخر كمن قانوف آلخر،

إهباد مصطلح موحد ؼبفهـو غسل األمواؿ، كيف اعتقادنا فهف السبب راجع إىل التباين يف ؾباؿ اعبريبة 
لية الغسل من جهة، كإىل التباين يف االليات األصلية اليت ترتبت عنها العوائد القذرة ؿبل عم
 اؼبستخدمة يف مكافية ىذه الظاىرة من جهة أخرل.

ن أف يًتؾ ثغرة يف تشريعات مكافية جرائم غسل ايي بى من شأف ىذا التَّ كأيان ما كاف األمر فهف      
تطهَت  اتيف ارتكاب عملي ذلكيًتؾ الباب مفتوحان لغاسلي األمواؿ من أجل استغبلؿ . ك األمواؿ

 .عوائدىم غَت اؼبشركعة

ن يف ربديد مفهـو غسل األمواؿ قد يكوف يف ربديد نوع الفعل كاغبيازة أك التملك أك ايي بى كالتَّ       
 .2اإلخفاء، أك يف ربديد نوع النشاط اؼبًتتبة عنو األمواؿ غَت اؼبشركعة

عف م إىل ضي دِّ ؤى ن شأنو أف يػي ن تشريعات مكافية جرائم غسل األمواؿ مايي بى ومان فهف تػى مي كعي      
 التنسيق الدكيل يف ؾباؿ مكافية ىذه اعبرائم.

                                                           
 .118د. نبيو صاحل، اؼبرجع السابق، ص:  1
د. نبيو صاحل،  كانظر كذلك:ا 105، ص: 2003مطبعة أركل، عماف،  غسل األمواؿ )مصرفيان, أمنيان, قانونيان(,د. صاحل السعد،  2

 .118اؼبرجع السابق، ص: 
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 المطلب الثاني: مُعوقات مصرفية في مكافحة جريمة غسل األمواؿ 

كاؼبؤسسات اؼبالية، كاليت تستطيع مراقبة   البنوؾود الدكر األكؿ يف مكافية غسل األمواؿ إىل عي يػى      
 م عل قنوا ا.تً تلف العمليات اؼبصرفية اليت تى كـبي  ،كل من عمليات اإليداع كالسيب

ل ىذه بى ان من قً اظًب ظان كحى قً فهف شركط قباح مكافية غسل األمواؿ تتطلب موقفان يى  ،كمن ىنا     
 عػػل خطوة احًتازية كتعاكنية مكِّ شى مؤسسات اؼبالية، كذلك عبلكة على كوف ىذا اؼبوقف يي ػكال البنوؾ

 افية.السلطات اؼبختصة باؼبك

كاؼبؤسسات  البنوؾىو أف بعض  ،وؿ دكف ربقيق ىذا النراحوقات اليت ربىي عي مى ػكلعل من أبرز ال     
حاد يف تأىيل العاملُت هبا )الفرع األكؿ(، ما يؤدم لضعف أجهز ا الرقابية  عفو اٍل من ضي عى اؼبالية تػي 

رفية اليت تتم على مستواىا، كذلك ا هبعلها عاجزة عن مراقبة كل العمليات اؼبصمَّ ػ)الفرع الثاٍل(، مً 
شتبو مي ػتطورة )الفرع الثالث( تسمح ؽبا دبراقبة التيويبلت اؼبالية الراجع لعدـ كجود أنظمة معلوماتية مي 

يف ارتباطها عرائم غسل أمواؿ، كيزداد األمر سوء بالنسبة للدكؿ اليت تنعدـ فيها القوانُت اؼبنظمة 
 لرابع(.لعمليات اإليفاء النقدم )الفرع ا

  موظفي البنوؾ كالمؤسسات المالية الفرع األكؿ: ضعف تأىيل

كاؼبؤسسات اؼبالية يف العديد من بلداف العامل تعاٍل من نقص يف اػبلات  البنوؾمازالت بعض      
لدل موظفيها يف ؾباؿ التعامل مع عمليات غسل األمواؿ، حبيث يستطيع القائموف هبذه العمليات 

 .1نظران لضعف تأىيل العاملُت هبذه اؼبؤسسات اؼبالية اولةهي كسي  رو سٍ يي ل كي بً اؤىا فى إخٍ 

نظران  اعاٍل البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية يف اعبزائر من ضعف ثقافة مكافية غسل األمواؿبدكرىا تي ك      
ادرات نشر الوعي، كقلة اللام  التدريبية للعاملُت هبذه اؼبؤسسات اؼبالية اػباضعة لبنك بى عف مي لضي 

أك اعبهات اإلشرافية األخرل،  ،ة من قبل خلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايلمى ظَّ نى مي ػاعبزائر، سواء اللام  ال

                                                           
ا د. نادر عبد العزيز شايف، اؼبرجع السابق، ص: 317، اؼبرجع السابق، ص: مغسيل األمواؿ في مصر كالعالد. ضبدم عبد العظيم،  1

 .116ا د. نبيو صاحل، اؼبرجع السابق، ص: 109ا د. صاحل السعد، اؼبرجع السابق، ص: 312
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أك عن طريق اؼبؤسسات اؼبالية ذا ا، فبا انعكس على مدل التزاـ ىذه اؼبؤسسات بهجراءات مكافية 
 .1غسل األمواؿ

 كفسادىا لدل المؤسسات المالية الفرع الثاني: ضعف أجهزة الرقابة

 لػػة الترارة الدكلية من أجػػمراقبػشاء نظاـ لػػػركرة إنضى ينا، كالقاضية بً يية فػػػيقان لتوصيات اتفاقطبً تى      
الكشف عن الصفقات اؼبشبوىة كمكافية عمليات غسل األمواؿ، قامت العديد من الدكؿ اؼبهتمة 

 .2ا اجملاؿكمن بينها اعبزائر بهنشاء أجهزة رقابة متخصصة يف ىذ ،بذلك

د من فعاليتها، عاٍل العديد من النقائص اليت ربىي فهف أجهزة الرقابة ال تزاؿ تي  ،كبالرغم من ذلك     
انعداـ التنسيق بُت ـبتلف األجهزة اؼبعنية ك خصوصان يف ظل ؿبدكدية الصبلحيات اؼبمنوحة ؽبا، 

، مع اإلشارة إىل أف 3بالشبهة ارخطق التصروبات اؼبتعلقة باإلف  دى دبكافية جرائم غسل األمواؿ، كتى 
يسها كإىل غاية اآلف بتنظيم دكرة تدريبية كاحدة، فبا تأسً  نذي ت مي خلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل قامى 

 هبعلها غَت كافية إطبلقان على نشر ثقافة مكافية غسل األمواؿ لدل العاملُت هبذه القطاعات.

البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية فيما يتعلق دبدل االلتزاـ  ود تفاكت بُتجي ظ كي بلحى كمن جانب آخر، يي      
أكػػثر التزامان يف توفػػػَت  د  عى بتدريب العاملُت بالقطاع اؼبصريف، ألف البػػنوؾ التابعة جملموعػػػػات خارجية تػي 

 .4التدريب ؼبوظفيها من البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية الوطنية

                                                           
رىاب )حالة تقرير التقييم المشترؾ بخصوص غسل األمواؿ كتمويل اإلؾبموعة العمل اؼبايل ؼبنطقة الشرؽ األكسط كْشاؿ إفريقيا،  1

 .88، اؼبرجع السابق، ص: الجزائر(
، كقد الجزائر، كخلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل يف مصر، ككحدة مكافية غسل األمواؿ يف فرنسايف   TracFinنذكر من بينها ىيصة  2

 .البابمن ىذا  الفصل الثانيمن  المبحث األكؿمت تفصيل ذلك يف 
إخطاران بالشبهة، يف حُت  248حوايل  2009كإىل غاية  2004معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل عاـ بلل عدد اإلخطارات منذ تنصيب خلية  3

 إخطاران. 262فقط إىل حوايل  2010ك 2009ارتفع عدد اإلخطارات يف الفًتة ما بُت 
ة غسل األمواؿ كتمويل تقرير التقييم المشترؾ في مكافحؾبموعة العمل اؼبايل الدكلية للشرؽ األكسط كْشاؿ إفريقيا،  انظر في ذلك:

  .82اؼبرجع السابق، ص:  اإلرىاب )حالة الجزائر(,

 .88ؾبموعة العمل اؼبايل الدكلية للشرؽ األكسط كْشاؿ إفريقيا، نفس اؼبرجع، ص:  4
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كجود أم نص قانوٍل أك تنظيمي يفرض على اؼبؤسسات اؼبالية غَت  ة، ىو عدـدَّ األمر حً  ادى ا زى فبَّ كى      
ر لرفع كفاءة اؼبوظفُت كضماف مً ستى اػباضعة لبنك اعبزائر كشركات التأمُت، كضع برنام  تدرييب مي 

 بلعهم على أحدث التطورات فيما يتعلق بغسل األمواؿ.إطِّ 

ب اسً نى تػى تفعيل نظاـ الرقابة، كالذم ما زاؿ غَت مي مان يف تعزيز ك دي ي قي ضً مي ػمن الضركرم ال اتى بى لذلك      
األمنية  زةػػػق بُت ـبتلف األجهػة لتأمُت التنسيػػػمخاطر القائمة، إضافة إىل ضركرة إنشاء مركزيػمع ال

 اؼبعنية دبكافية غسل األمواؿ.

الية عَّ دكف فػى  وؿي ازدكاجية اؼبسؤكلية كالصبلحيات من أكل اؼبعوقات اليت ربىي  ري بػى عتى تي  ،إضافة لذلك     
ع لديها ودى أرباحها على ما يي  بً لٍ كاؼبؤسسات اؼبالية تعتمد يف جى  البنوؾأجهزة مكافية غسل األمواؿ، ف

من أمواؿ، لذلك قبد الكثَت منها تتيايل على القوانُت السارية بغرض جذب أكل عدد فبكن من 
مشاركة البنوؾ بشكل مباشر أك غَت الزبائن، على الرغم من أف ـبتلف قضايا غسل األمواؿ أثبتت 

 . 1مباشر، عن قصد أك عن غَت قصد يف ارتكاهبا من أجل ربقيق األرباح الطائلة

                                                           
طرؼ  بباكستاف من 1972سنة  سى ، كالذم أسٌ BCCI بنك اإلعتماد كالتجارة الدكليمن أبرز القضايا الٌدالة على ذلك نذكر قضية  1

عدد  لى ت أنشطة البنك مبوان سريعان، فبعد طبس سنوات من إنشائو كصى لى رَّ الباكستاٍل من أصل ىندم، كقد سى  "أغا حسن عبيدم"السيد 
ران يف أكثر من طبسة اضً أصبح البنك حى  1985( دكلة، كحبلوؿ سنة 37( فرعان يف سبعة كثبلثوف )121فركعو إىل مائة ككاحد كعشركف )

ت مَّ تى ت تورط ىذا البنك يف عمليات مشبوىة فػى بً ثٍ ت السلطات الرقابية أدلة تػي فى شى كى   1991يوليو  11دكلة. كلكن يف ( 75كسبعوف )
ل إىل تعرض النظاـ اؼبايل مليار دكالر أمريكي من أموالو، ما أدل الِنيار البنك كانقطاع أنشطتو، األمر الذم أدَّ  12ة ما يقارب رى ادى صى مي 

 ة عنيفة.الدكيل إىل ىزة مالي
"أغا ت من طرؼ البنك ألصدقاء شخصيُت لػ: يى نً كيعود السبب الرئيسي لئلِنيار الذم عرفو ىذا البنك إىل حرم القركض اليت مي      

البنك اعتماد  ؿى اكى ، إضافة لكوف البنك غَت مرتبط بأم بنك مركزم، كبالتايل ليس لديو مقرض اؼببلذ األخَت. كقد حى حسن عبيدم"
ن من تدخل اغبكومات أمى مى ػران قدرتو على ربقيق األرباح، كاليت ىي يف الواقع أرباحان كنبية، ما جعلو بً ظهً ل مي لٌ ضى اسيب مي يى ػأسلوب مي 

متع هبا، حيث كاف يقدـ خدمات مالية كبَتة لكبار ذبار تى كالسلطات الرقابية لفًتة طويلة، خاصة يف ظل اغبماية السياسية اليت كاف يػى 
كما استطاع ىذا البنك اإلستفادة دبهارة من شركات   .كألجهزة اإلستخبارات كلترار السبلح ،الدكؿ الفاسدين كلرؤساء ،اؼبخدرات

اىة من شركات الواجهة يف ـبتلف أرجاء العامل، كىو ما تى الواجهة كالتسهيبلت اليت تقدمها اؼبراكز اؼبالية اغبرة، حيث عمل على خلق مى 
كبلداف السرية اؼبصرفية بغية  ،م يف أعماؿ إجرامية من نقل كربويل أمواؽبم يف اذباه اؼبراكز اؼبالية اغبرةاألشخاص اؼبشتبو يف تورطه نى كَّ مى 

ة عى ابػى تى اإلفبلت من قبضة السلطات الرقابية، إال أف ىذه األخَتة استطاعت يف بداية التسعينات كشف األنشطة اغبقيقية للبنك. فتمت مي 
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البنػػوؾ ة موظفي لى صً صور، تتعلق بً تى ا ىو مي مَّ ػكىناؾ مشكلة أخرل ربدث بشكل متكرر أكثر مً      
أف عصابات اعبريبة اؼبنظمة اخًتقت  ا ال شك فيومَّ مً كاؼبؤسسات اؼبالية بعصابات اإلجراـ اؼبنظم، فى 

قطاعات أعماؿ رئيسية كىامة، كلعل أبلل مثاؿ لذلك ىو اخًتاؽ اؼبافيا الركسية للنظاـ اؼبصريف يف 
 .1موسكو مث السيطرة عليو

بالرغم من تعدد ىذه األجهزة  ،باألجهزة األمنية مكافية جرائم غسل األمواؿ اطي يػينى  ،ةادى كيف العى      
مع عدـ كجود تنسيق فيما بينها، فبا هبعلها عيرضة لئلبتزاز كاإلغراء من  ،الدكلة الواحدةعلى مستول 

ل لغى غى تػى ابات اؼبافيا استطاعت أف تػى صى أف عً  تٍ تى بى وصان كأف الترارب أثػٍ صي قبل عصابات اإلجراـ اؼبنظم، خي 
 اؼبشركعة، األمر الذم نة لؤلمواؿ غَتل قنوات آمً كِّ شى داخل األجهزة األمنية، فأصبيت ىذه األجهزة تي 

 يؤدم لتعميق فروة جرائم غسل األمواؿ كصعوبة مكافيتها.

أف غسل األمواؿ ال يتم عل البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية فقط،  ،كمن اعبدير بالذكر يف نفس اإلطار     
تصبح بل ىناؾ مبالل طائلة يتم ربويلها إىل سلع يتم تصديرىا كاستَتادىا عن طريق دائرة اعبمارؾ، ف

بتزاز من قبل كاال ،نة لنقل األمواؿ غَت اؼبشركعة خصوصان إذا ما كقعت ربت اإلغراء اؼبايلر آمً ابً عى مى 
كاؼبصدرة بُت عصابات التهريب كغاسلي األمواؿ، كباألخص مع ضخامة حركة السلع اؼبستوردة 

بان لتيويل األمواؿ صٍ ان خى عى تػى رٍ مى  ري بػى عتى ر اليت تي ا بالنسبة ؼبناطق التبادؿ الترارم اغبي يمى سً ـبتلف البلداف، ال
ر كذلك دبكافية جرائم اشً بى غَت اؼبشركعة يف شكل سلع، فبا هبعل من إدارة اعبمارؾ معنية بشكل مي 

 غسل األمواؿ. 

 

                                                                                                                                                                                     

د تفسَته يف اغبماية اليت كانت توفرىا رً ػاؼبتيدة األمريكية بتهمة غسل أمواؿ اؼبخدرات، كىو ما يى البنك كبعض مسصوليو يف الواليات 
CIA  لبعض مسصوليو مقابل اػبدمات اليت كانت تقدمها الواليات اؼبتيدة األمريكية للمقاكمة األفغانية، كما كاف رئيسCIA   كقتها

ان من لػم تكن ذبهل أيٌ   CIAيس البنك كمصدر متميز للمعلومات فبا يدؿ على أفرئ "حسن عبيدم"يعتمد كثَتان على  "كلياـ كاسي"
 أنشطة بنك اإلعتماد اؼبشبوىة.

 .129-128 بديعة لشهب، اؼبرجع السابق، ص: نظر في ذلك:ا
 .136بيًت ليللي، اؼبرجع السابق، ص:  1
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 بالمؤسسات الماليةالفرع الثالث: عدـ كجود أنظمة معلوماتية متطورة 

كجو، ال بد من كجود نظاـ معلوماتية متطور  أداء أجهزة الرقابة ألدائها على أكمل ةى يى غٍ بػي      
يساعدىا يف اغبصوؿ على اؼبعلومات كربليلها للوصوؿ إىل اؽبدؼ اؼبنشود كىو مكافية جريبة غسل 

دبا يف  ،أف غالبية الدكؿ ما تزاؿ غَت قادرة على ضبط كل عمليات غسل األمواؿك  خصوصان األمواؿ، 
 نظران  اذلك فػػػيبب ػبة على التيويبلت اؼبالية، كيرجع السأت أحدث أنظمة الرقاشى ذلك الدكؿ اليت أنٍ 

 . 1رم كسريعبشكل سً  واؿػػػػػق من مصدر األمػػػػقػػح بالتيمى سٍ تطور يى ػػػػػية مػػػػػظاـ معلوماتػػػلعدـ كجود ن

كبالنسبة للنظاـ اؼبصريف يف اعبزائر، يبلحظ بوضوح قلة أنظمة اؼبعلوماتية اؼبتطورة باؼبؤسسات      
اؼبالية، خصوصان الوطنية منها، مقارنة دبا تقدمو فركع البنوؾ األجنبية اؼبوجودة باعبزائر، كىو ما ينعكس 
 برأينا على قدرة كمدل التزاـ ىذه البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية الوطنية بهجراءات مكافية غسل األمواؿ.

 تنظيم عمليات اإليفاء النقدمالفرع الرابع: عدـ 

إىل  القائموف بعمليات غسل األمواؿلرقابة على اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية، عبأ بعد تشديد ا     
ف يى اء العقارات كاؼبعادف الثمينة كالت  رى شً  ؿً بلى غسل أمواؽبم عل قنوات غَت مصرفية، كذلك من خً 

 .2من فوائدىاكاإلستفادة السريعة  ،نظران ؼبا توفره من سرعة يف انتقاؿ األمواؿ االنادرة كدفع شبنها نقدان 

                                                           
، كبادرة أكىل كبو تضييق ة الرقابة على التيويبلت اؼباليةشأت أنظممن أبرز الدكؿ اليت أن الواليات المتحدة األمريكية كاسترالياتعتل  1

 .307نادر عبد العزيز شايف، اؼبرجع السابق، ص:  نظر في ذلك:ااػبناؽ على مرتكيب جرائم غسل األمواؿ. 
معلومات تيفيد بأف  ETDFتلقى فريق العمل يف صبارؾ نيويورؾ  1999يناير  "، ففي"ميلتداكفقضية  كلعل من أبٍػلىل األدلة على ذلك 2

موردم الذىب يف منطقة نيويورؾ كانوا ييساعدكف مهريب اؼبخدرات يف غسيل أمواؿ اؼبخدرات، ككفقان للمعلومات فهف الذىب يتم إخفاؤه 
يعو نقدان، كبذلك تتم ربت مسمى مواد متنوعة، يتم شراؤه بعوائد اؼبخدرات كيتم  ريبو إىل كولومبيا، كعند كيصيولو إىل كولومبيا تىًتم إعادة ب

 دكرة غسيل األمواؿ. 
كقد كىشىفىت ربقيقات اؼبتابعة عن استخداـ طرؽ متعددة يف  ريب الذىب، كمخابئ الشاحنات كأجزاء السيارات، كأشكاؿ متعددة        

كانت ؽبا صلة بعوائد    اؼبخدرات. مت نقلها من الواليات اؼبتيدة األمريكية إىل كولومبيا عن طريق اؼبسافرين جوا ن
، حيث مت القياـ بتيقيق سرم يىٍستىهًدؼ موردم الذىب يف ميلتداكفبالبدء يف عملية  ETDFكنتيرة ؽبذه االكتشافات، قاـ        

لتوىم بأِنا عوائد -منطقة نيويورؾ، كأثناء سىرىياف التيقيق، قامت مصادر سرية كـبلين سريُت بتسليم أكثر من مليوف دكالر نقدان 
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 ،نقدان يف مثل ىذه العمليات عى دفى ن أف تي كً كمن ىنا كاف ال بد من ربديد سقف القيمة اليت يبي      
طبيقان ؼبا كرد يف اؼبادة األكىل من القانوف النموذجي لؤلمم اؼبتيدة اؼبتعلق دبكافية عمليات غسل تى 

 .مثل ىذه العملياتكضركرة اإلستعبلـ عن مصدر األمواؿ اليت تدفع يف األمواؿ، 

ة هنى أف التشريعات اغبالية اليت ربكم مً وصان ك صي ل اؼبشرع اعبزائرم، خي بى كىو ما مل يتم تبنٌيو من قً      
 ،1اؼبنظم ؿباسبة ؿبافظي البيع باؼبزاد ،33-97عمليات البيع باؼبزايدة، كمنها اؼبرسـو التنفيذم رقم 

  الكشف   اؼبختلفة   اؼبزايدة   ط على اؼبشاركُت يف عملياتًتىً شٍ ، ال تى 2اؼبنظم للمهنة 02-96كاألمر رقم 
  يف   بيعها   يتم   اليت   كاؼبواد   اؼبنقوالت   ـبتلف   بيع   جلسات   خبلؿ   تتداكؿ   اليت   األمواؿ   مصدر   عن 
ختلفة من مبالل مالية ىامة من خبلؿ بيع اؼبنقوالت اؼب بغسلح مى سٍ للرمهور، فبا يى    عامة   جلسات 

البيع يتضمن ذبهيزات  دى يٍ اد قػى تى طرؼ ؿبافظي البيع على اؼبستول الوطٍت، كباألخص عندما يكوف العى 
ؿبافظ بيع  300كالبالل عددىم حوايل  ،حربان بُت ؿبافظي البيع لي حديثة أك مواد شبينة، كىو ما ييشعً 

  بعض   أعماؿ   رقم  فأ ةجر دل على مستول الغرؼ اعبهوية الثبلث بشرؽ كغرب ككسط الببلد، 
  ماؿ   رةاطً أبى    إىل   البيع   ؿبافظي   بعض   ؿى وَّ حى    فبا   ،3سنويان    سنتيم   مليار   60   إىل   يصل    اؼبكاتب يبكن أف 

                                                                                                                                                                                     

تلقى اؼبخلين السريُت إما ذىب على شكل كيرًيىات معدنية، أك يف شكل متخفي النقد للكثَت من ذبار اجملوىرات، كيف ميقىابل  -تـبدرا
 على شكل أجزاء من ماكينة أك أدكات مت  ريبو من كولومبيا.

رؾ بتنفيذ شبانية عمليات حبث كربرم اعتباران من ، قاـ اؼبخلين يف نيويورؾ اؼبليقُت بفريق العمل يف صبارؾ نيويو 2003كيف يونيو        
كلل من الذىب )تبلل قيمتها   140مشتبو فيو، منهم ستة ميٍذنًبُت، كما مت حرز حوايل  23، توجت بهلقاء القبض على 2003ديسمل 
ٍستىخدـ لتشكيل الذىب على شكل مليوف دكالر أمريكي(، كتقريبان ما قيمتو مليوف دكالر أمريكي من األؼباس كالقوالب اليت كانت تي  1,4

 ـبركط أك مفاتيح ربط أك مفكات أك أسلية نارية أك قطع أك أجزاء سيارات.
المنظم لمحاسبة محافظي البيع بالمزايدة كيحدد كيفيات دفع األتعاب  1997جانفي  11اؼبؤرخ يف  33-97اؼبرسـو التنفيذم رقم  1

 .12، ص: 1997جانفي  12 ، مؤرخة يف34، س 03، ج ر ج ج، ع مقابل خدماتهم
، مؤرخة يف 33س ، 03 ج ج، ع ، ج رتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدةيتضمن  1996جانفي  10اؼبؤرخ يف  02-96األمر رقم  2

 .11، ص: 1996جانفي  14
عريدة الشركؽ اليومي ، ربقيق منشور المشاركة في المزايدات أقصر طريق لتبييا الماليير سنويان بالجزائرعبد الوىاب بوكركح،  3

 :00.13الساعة  2011-07-20نقبلن عن موقع الشركؽ أكنبلين، حيث مت الولوج إليو بتاريخ  .19/07/2011بتاريخ: 
  www.echoroukonline.com/ara/enquetes/80132.html. 
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اليت تسعى لغسل  ،والت اليت يتلقوِنا نتيرة للتواطؤ مع عصابات اإلجراـ اؼبنظممي ار لقاء العي بى كً  
   مية يف مثل ىذه القنوات.عوائدىا اإلجرا

ة على عبلقة هنى كوِنا مً   ،مراجعة شركط مزاكلة ىذه اؼبهنة بشكل جذرملذلك نرل ضركرة      
 توي قى افػى من خبلؿ االنفتاح االقتصادم الذم رى  ،تغَتات جذرية ؼى رى ة بالقطاع االقتصادم، الذم عى رى اشً بى مي 

  ,اغبساسية   ةيى الً عى    قطاعات   تصفية   جانب   إىل   ،العمومية ة كتصفية آلالؼ الشركات صى خى صٍ عمليات خى 
  . 1990   لسنة   كالقرض   النقد   قانوف   دبوجب   الوجود   إىل   ظهرت   اليت   اػباصة   البنوؾ   كمنها 

كعبلكة على ما سبق ذكره من معوقات، تترلى مشكبلت أخرل يف ؾباؿ التعاكف الدكيل فيما      
كاؽبادؼ للتخفيف كاغبد من جرائم غسل األمواؿ، كلعل أبرز اؼبشكبلت اؼبمكن إثار ا بُت الدكؿ، 

يف ىذا اؼبقاـ ىي امتناع بعض الدكؿ عن تسليم رعاياىا اؼبتورطُت يف ارتكاب جرائم غسل األمواؿ 
 كاؼبطلوبُت من قبل دكؿ أخرل، كىو ما ستتم معاعبتو يف اؼبطلب اؼبوايل.

 تسليم المجرمين  المطلب الثالث: إشكالية
 ،2م اؼبستقرة يف العبلقات الدكلية منذ زمن بعيدظي د الني أحى  1Extraditionتسليم اجملرمُت  ري بػى عتى يي      

همان كاف أك ؿبكومان تَّ ـ ىارب مي رً يم فوؽ إقليمها ؾبي الىبىة كاليت ييقً ميطى ػكمقتضاه أف تقـو سلطات الدكلة ال
ت اختصاصها القانوٍل كالقضائي يف ؿباكمة ذلك بي ثٍ ة، كاليت يػى الًبى عليو بتسليمو إىل سلطات الدكلة الطى 

                                                           
دي بو إعادة الشخص اؼبطلوب إىل كالذم يعٍت الًتحيل، كيػيٍقصى  Extradereمن األصل البلتيٍت  Extraditionاشتػػػػق مصطلح  1

 الدكلة صىاًحبىة اإلختصاص دبياكمتو.
، ص: 1999، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة اؼبنصورة، النظرية العامة لتسليم المجرميند. عبد الفتاح سراج،  انظر في ذلك:  

 .69(، اؼبرجع السابق، ص: )القسم العاـقانوف العقوبات اللبناني د. ؿبمد زكي أبو عامر،  كقريب من ىذا المعنى:. 54
ثيُت ييػرًمع الًفقو اؼبعاصر على أف أكؿ ميعىاىدة دكلية يف التاريخ كيف ؾباؿ التسليم ىي اؼبعاىدة اليت عقدت بُت رمسيس الثاٍل كملك اغبي 2

بقيادة اؼبلك  كاغبيثيُت مصرملك  رمسيس الثاٍلؽ ـ. كقعت ىذه اؼبعركة بُت قوات اؼبلك  1300الشهَتة  "قادش"يف أعقاب معركة 
بعدة كيلومًتات، كىذه اؼبعركة مؤرخو  ضبصجنوب حبَتة  سوريةيف  لنهر العاصياليت تقع علي الضفة الغربية  قادشة دبدين "مواتللي الثاني"

بالعاـ اػبامس من حكم اؼبلك رمسيس الثاٍل، كتعتل من أشهر اؼبعارؾ اليت خاضها اؼبلك رمسيس الثاٍل يف صراعو مع اغبيثيُت كاليت 
 انتهت بعقد معاىدة صلح بُت الطرفُت.

 .71، ص: 1995، دار النهضة العربية، القاىرة، أبحاث في تاريخ الشرائع القديمةد. ؿبمد السقا،  انظر في ذلك:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B4_%28%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5


 البـــــاب الثـــانـــي: مكافحــــة جريمــــة غســــــل األمـــــــوال في القانون الجزائري مقارنًا

 

 

359 

سواء دبوجب نص قانوٍل أك دبقتضى العرؼ الدكيل أك غَت  ،الشخص، أك يف تنفيذ عقوبة صادرة حبقو
 . 1ذلك

ـ ذبار غَت اؼبشركع يف اؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية على األحكات اتفاقية فيينا ؼبكافية االصَّ كقد نى      
ت تسليم اجملرمُت يف جرائم غسل األمواؿ إىل عى ضى منها، فأخٍ  06اػباصة بتسليم اجملرمُت يف اؼبادة 

اج جريبة غسل األمواؿ يف أية معاىدة لتسليم اجملرمُت تكوف رى ضركرة موافقة أطراؼ اإلتفاؽ على إدٍ 
وز فيها التسليم يف أية يت هبي ة بينهما، فضبلن عن تعهدىا بهدراج ىذه اعبريبة يف عداد اعبرائم اليى ارً سى 

تفاقية تفاقية على اعتبار ىذه االإضافة إىل موافقة أطراؼ اال ،2معاىدة لتسليم اجملرمُت تنعقد بينهما
ذبار يف اؼبخدرات، ىي األساس القانوٍل للتسليم يف جرائم غسل األمواؿ اؼبستمدة من جرائم اال

 .3كذلك بُت األطراؼ اليت ال توجد بينهما معاىدة

ؾ اآلثار السلبية اؼبًتتبة عن عدـ التسليم، كيف اري دى تى تفاقية حكمان خاصان يتعلق بً كما أكردت اال      
 ذلك حالتُت:

ة أف الشخص اؼبطلوب تسليمو من رَّ كم قضائي حًبي ـ لغرض تنفيذ حي دَّ إذا ريًفض تسليم ميقى  أكالن.
تنظر يف إنفاذ العقوبة اؼبفركضة إذا كاف  على ىذه األخَتة أف بى جى مواطٍت الدكلة ميتلقية الطلب، كى 

 .4منها بو لى على طى  ة كبناءن بى الً قانوِنا الداخلي يسمح بذلك، كدبقتضى القانوف الداخلي للدكلة الطى 

أك  إذا كاف الشخص اؼبطلوب تسليمو قد ارتكب جريبة فوؽ إقليم الدكلة اؼبطلوب منها تسليمو،ثانيان. 
ـو بعرض القضية قي سليم أف تػى ت التَّ ضى على الدكلة اليت رفى  بى جى ه اغبالة كى أحد رعاياىا، ففي ىذ وً ونً كى لً 

 .5بلؼ ذلكم اإلتفاؽ على خً تً م يى لػا اؼبختصة ؼببلحقة اؼبتهم بارتكاب اعبريبة، ما اً ى طى لي على سي 

                                                           
 .569د. خالد حامد مصطفى، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .1988لسنة  اتفاقية فيينامن  06الفقرة الثانية من اؼبادة  2
 من نفس اؼبادة.  04الفقرة  3
 من نفس اؼبادة. 10الفقرة  4
 من نفس اؼبادة. 09 الفقرة 5
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 افػػػذا كا التسليم كإما احملاكمة" إػي عملت دببدأ "إمػختلف الوضع يف اتفاقية بالَتمو، كالتػم يػكل     
حكم باإلدانة بعد، فتقـو  هي دَّ سليم كمل يصدر ضً اؼبطلوب تسليمو من رعايا الدكلة اؼبطلوب منها التٌ 

، أما إذا كاف الشخص اؼبطلوب تسليمو من رعايا الدكلة اؼبطلوب منها 1ان لقوانينهاقى فػٍ دبياكمتو كً 
ميطالىبىة بتنفيذ ػي ىذه اغبالة تقـو الدكلة الفً الًبىة، فى كم باإلدانة يف الدكلة الطى ه حي دٌ كصدر ضً  ،التسليم

قان لقانوف الدكلة الطالًبىةفٍ ىذا اغبكم كً 
2. 

كعلى صعيد التشريعات اؼبقارنة نتناكؿ األحكاـ اؼبنظمة لتسليم اجملرمُت يف القانوف اعبزائرم      
 ع الثالث(.)الفرع األكؿ(، مث يف القانوف الفرنسي )الفرع الثاٍل(، فالقانوف اؼبصرم )الفر 

 جزائرم: تسليم المجرمين في القانوف الكؿالفرع األ

ان كاف نوع اعبريبة اؼبرتكبة خارج يسود اجملتمع الدكيل اذباه عاـ بعدـ جواز تسليم الرعايا أيَّ      
فهف التدابَت كاإلجراءات اؼبطبقة خبصوص تسليم اجملرمُت تتم كفقان ألحكاـ  ،بالنسبة للرزائرك  دكلتهم،
أحد  مى لَّ سى من الدستور، كاليت نصت على أف "ال يي  18اإلجراءات اعبزائية تطبيقان ؼبا كرد يف اؼبادة  قانوف

 اء على قانوف تسليم اجملرمُت كتطبيقان لو". نى خارج الًتاب الوطٍت إال بً 

 جراءاتانوف اإلػػة بتسليم اجملرمُت منصوص عليها يف قػػمتعلقػخاصة الػع العلم بأف األحكاـ الػػم     
 ةػػن السلطات القضائيػػػمتعلق بالعبلقات بيػػذا القانوف يف الكتاب السابع كالػػػى دى رى ػػػحيث أفٍ  ،3اعبزائية
  .720إىل اؼبادة  694من اؼبادة ، كذلك ة، أحكامان خاصة بتسليم اجملرمُتاألجنبي

مل يكن قد ازبذت يف  فهنو ال هبوز تسليم شخص إىل حكومة أجنبية ماىذه األحكاـ، كيف ضوء      
كبالرغم من  .4عليو فيها مى كً أك حي  ،شأنو إجراءات متابعة عن جريبة منصوص عليها يف ىذا القانوف

يف أراضي  دى على طلبها إذا كيجً  اءن نى هبوز تسليم شخص غَت جزائرم إىل حكومة أجنبية بً  ،ذلك

                                                           
 .2000من اتفاقية بالَتمو لسنة  16من اؼبادة  10الفقرة  1
 من نفس اؼبادة. 12الفقرة  2
 اؼبعدؿ كاؼبتمم. قانوف اإلجراءات الجزائية اؼبتضمن  1966يونيو  08اؼبؤرخ يف  155-66األمر رقم  3
 من نفس القانوف. 695اؼبادة   4
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أك صدر حكم ضده من  ،الًبىةدكلة الطى ت يف شأنو إجراءات متابعة باسم الذى ككانت قد ازب ً  ،اعبمهورية
 ؿباكمها.

ال هبوز التسليم إال إذا كانت اعبريبة موضوع الطلب قد ارتكبت إما يف أراضي الدكلة  ،كمع ذلك     
ا ىذه الدكلة، كإما ايى عى الطالًبىة من أحد رعاياىا أك من أحد األجانب، كإما خارج أراضيها من أحد رى 

يز اد اعبرائم اليت هبيً جانب عن ىذه الدكلة إذا كانت اعبريبة تدخل يف ًعػػدى األ دً خارج أراضيها من أحى 
 .1ت من أجنيب يف اػبارجبى كً القانوف اعبزائرم اؼبتابعة فيها يف اعبزائر حىت كلو ارتي 

ع عن التسليم إذا كاف الشخص نى تػى مٍ ػي من نفس القانوف، فهنو ي 698كباستقراء أحكاـ اؼبادة      
يم لً سٍ وع اعبريبة اؼبطلوب التَّ قي قت كي وى ة يف تقدير ىذه الصفة بً لى مو جزائرم اعبنسية، كالعً اؼبطلوب تسلي
ى بػى اسية، أك إذا تػى يى ة سً غى بػٍ ، أك إذا كانت للرناية أك اعبنية صً 2من أجلها من الظركؼ أف التسليم  ُتَّ

ت ضي اعبزائرية، أك سبىَّ كيف حالة ما إذا ارتكبت اعبناية أك اعبنية على األرا ،3مطلوب لغرض سياسي
 ت خارجها.بى كً كلو كانت قد ارتي  ،يان يف األراضي اعبزائريةائً كم فيها ًِنى ة اعبناية أك اعبنية كاغبي عى ابػى تى مي 

ت بالتقادـ قبل تقدَل الطلب، طى قى إذا كانت الدعول العمومية قد سى  ،عن التسليم كذلك عي نى تػى مٍ ػكيي      
كعلى العمـو كلما  .ادـ قبل القبض على الشخص اؼبطلوب تسليموأك كانت العقوبة قد انقضت بالتق

، 4قان لقوانينها أك قوانُت الدكلة اؼبطلوب منها التسليمبٍ انقضت الدعول العمومية يف الدكلة الطالًبىة طً 
اغبالة يف  طي رى شتػى فوه يف الدكلة الطالًبىة أك الدكلة اؼبطلوب منها التسليم، كيي عى  رى دى ككذا يف حالة ما إذا صى 

ة يف ىذه الدكلة عى ابػى تى أف تكوف موضوع مي  زً اد اعبرائم اليت كاف من اعبائً األخَتة أف تكوف اعبريبة من ًعػػدى 
 .5إذا ارتكبت خارج إقليمها من طرؼ شخص أجنيب عنها

                                                           
 من نفس القانوف. 696اؼبادة  1
 من نفس القانوف. 698لفقرة األكىل من اؼبادة ا 2
 من نفس القانوف. 698 من اؼبادة 02الفقرة  3
 من نفس القانوف. 698 من اؼبادة 05الفقرة  4
 من نفس القانوف. 698 اؼبادةمن  06الفقرة  5
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 01-05كباإلضافة إىل األحكاـ العامة الواردة يف قانوف اإلجراءات اعبزائية، فهف القانوف رقم      
على أف يتم  29نص يف مادتو  ،علق بالوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافيتهمااؼبت

اعبهات القضائية كاألجنبية خبلؿ التيقيقات كاؼبتابعات كاإلجراءات القضائية  بُتالتعاكف القضائي 
تفاقيات احًتاـ االكيف إطار  ،اؼبتعلقة بتبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب، مع مراعاة مبدأ اؼبعاملة باؼبثل

كاؼبصادؽ عليها من قبل اعبزائر طبقان للتشريع  ،الثنائية كاؼبتعددة األطراؼ اؼبطبقة يف ىذا اجملاؿ
كيتضمن التعاكف القضائي طلبات التيقيق كاإلنابات القضائية الدكلية كتسليم األشخاص  ،1الداخلي

صادرة األمواؿ اؼببيضة أك اؼبوجهة للتبييض ، ككذا البيث كالترميد كاغبرز كم2اؼبطلوبُت طبقان للقانوف
كنتاجها كاألمواؿ اؼبستعملة أك اؼبزمع استعماؽبا ألغراض سبويل اإلرىاب كالوسائل اؼبستعملة يف ارتكاب 

 ىذه اعبرائم أك أمواؿ ذات فيمة معادلة دكف اإلخبلؿ حبقوؽ الغَت حسن النية.

 ي: تسليم المجرمين في القانوف الفرنسثانيالفرع ال

ظى  قانوفبقان للطً       حظر  عي رجً كيى  .3ة دكلة أجنبيةيان تسليم اؼبواطنُت الفرنسيُت إىل أيَّ ائً ًِنى  ري الفرنسي وبي
م إجرائية ظي ة اعباٍل بأحكاـ قانونية كني بى اطى ـ جواز ـبيى دى تسليم الرعايا يف التشريع الفرنسي إىل اعتبار عى 

الدكلة سياد ا الكاملة على مواطنيها من خبلؿ ؿباكمتهم ط سٍ وب بى جي ا من جهة، كنظران لوي هى لي هى هبىٍ 
 .4ا من جهة أخرلا ً ضى دبعرفة قي 

النظم اؼبقارنة يف ؾباؿ مكافية غسل ذبارب كبالرغم من ذلك، تبقى الترربة الفرنسية من أبرز      
 كالذم يتطلب التعاكف القضائي بشأف أم طلب تقدمة ،392-96األمواؿ، خصوصان القانوف رقم 

إذا كاف اؽبدؼ من الطلب  ،5إحدل الدكؿ األطراؼ يف معاىدة ؾبلس أكركبا اؼبنعقدة يف سًتاسبورغ
                                                           

 .ب كمكافحتهماالوقاية من تبييا األمواؿ كتمويل اإلرىاكاؼبتضمن قانوف  ،01-05من القانوف رقم  29اؼبادة  1
 .02-12من األمر  10، كاؼبعدلة دبقتضى اؼبادة من نفس القانوف 30اؼبادة  2
ق قانوف العقوبات الفرنسي على كل جناية يرتكبها فرنسي خارج إقليم اعبمهورية. بَّ طى على أف: "يي  ؽ ع ؼمن  6-113 تنص اؼبادة 3

بان عليها يف قانوف الدكلة اليت اقى عى ارج فرنسا إذا كانت الوقائع اؼبكونة ؽبا مي كيطبق ىذا القانوف أيضان على اعبنح اليت يرتكبها فرنسي خ
 ق أحكاـ ىذه اؼبادة حىت كلو كاف اؼبتهم قد اكتسب اعبنسية الفرنسية بعد ارتكاب الواقعة اؼبنسوبة إليو".بَّ طى ارتكبت فيها. كتي 

 .377د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  4
 .بمكافحة جريمة غسل األمواؿ المتحصلة ككشفها كضبطها كمصادرة عوائدىاكاؼبتعلقة  1990لسنة  سبورغسترااتفاقية  5
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أك  دـ يف ارتكاهبا أك كاف ميعىٌدان الرتكاهبا،ػػأك عن الشيء اؼبستخ ،ةػرريبػد الػػػالبيث كالكشف عن عوائ
اثً  اؿو مى  عن أمٌ   .1ادرة ىذه العوائدصى ل قيمتو عوائد اعبريبة، كمي سبي

أجاز اؼبشرع الفرنسي رفض الطلب اؼبقدـ من إحدل الدكؿ األطراؼ يف  ،آخر بو انً كمن جى      
إذا كاف تنفيذ ىذا الطلب ـبالفان للنظاـ العاـ،  ،معاىدة ؾبلس أكركبا اؼبتعلقة دبكافية غسل األمواؿ

ما إذا كانت يف حالة كذا أك إذا كانت األفعاؿ ؿبل الطلب موضوعان ؼببلحقات قضائية يف فرنسا، ك 
كما يبكن رفض   .قان عريبة سياسيةعلِّ تى كم ِنائي صادر على اإلقليم الفرنسي أك مي يي ػاألفعاؿ موضوعان لً 

الطلب يف حالة ما إذا كاف اغبكم األجنيب الذم استند إليو الطلب قد صدر خاليان من الضمانات 
ل جريبة يف القانوف كِّ شى ها الطلب ال تي الكافية اػباصة حبقوؽ الدفاع، أك كانت األفعاؿ اليت استند إلي

 ل يف مثل ىذه اغبالة. بى الفرنسي، كلكن الطلب يػيقٍ 

إذا اقتصر موضوعو على البيث أك الكشف عن  ،أجاز اؼبشرع الفرنسي إمكانية رفض الطلبك      
كن بشرط أال ة الرتكاهبا، كلدَّ عى أك األشياء اليت استخدمت يف ارتكاهبا أك اليت كانت مي  ،عوائد اعبريبة

ر ازباذ رِّ بػى م على أنبية تػي وً طى نٍ ة باغبرية إذا كاف الطلب ال يػى اسَّ ينطوم ىذا الطلب على ازباذ تدابَت مى 
 .2ية لفرنسااسً ر بالسيادة أك األمن أك اؼبصاحل األسى ضي يذه يى فً نٍ اإلجراء اؼبطلوب، أك كاف تػى 

 مصرم: تسليم المجرمين في القانوف الثالثالفرع ال

يها أك مبدأ ػػػان فػػػفرى ػػي تكوف مصر طى ػػة التػػػيػػفاقيات الدكلػتاال د  ػػػػعى ػػتي  ،مصرمػشرع الػػػلنسبة للمبا     
اس القانوٍل لتسليم اؼبتهمُت أك احملكـو عليهم يف جرائم غسل األمواؿ، سواء  ثل، األسى اؼبعاملة باؼبً 

ان ؼببدأ اؼبعاملة قى فػٍ فان يف اإلتفاقية، أك كً رى خرل طى يم أـ دكلة أسلً ب التَّ لى ت طى قَّ لى كانت مصر ىي اليت تػى 
 .3باؼبثل بُت مصر كالدكؿ األخرل

                                                           
بمكافحة غسل األمواؿ كالتعاكف الدكلي في ضبط ، كاؼبتعلق 1996مام  13اؼبؤرخ يف  392-96من القانوف الفرنسي رقم  09اؼبادة  1

 كمصادرة عائدات الجريمة.
 نوف.من نفس القا 10اؼبادة  2
 .2002لسنة  80من قانوف مكافية غسل األمواؿ رقم  18اؼبادة  3
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 د قواعد التسليم كإجراءاتو، حيث يتمدِّ د يف مصر قانونان خاصان وبيى وجى و ال يي ػفهن ،ذلك اءً نى ثػٍ تً كباسٍ      
اكان من السلطات رى دٍ إً  وأن دى يٍ ، بػى 1تفاقيات الثنائية كمتعددة األطراؼعتماد بصفة أساسية على االاال

ولة انتقاؿ األفراد هي اؼبصرية بأنبية تنظيم أحكاـ تسليم اجملرمُت، كنتيرة لتشابك العبلقات الدكلية كسي 
  مسألة تسليم ػالً عى أحكامان خاصة تػي  2قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم اعبديد نى مَّ ضى بُت الدكؿ، فقد تى 

بُت حالة ما إذا كاف الغرض من التسليم ىو احملاكمة، فاشًتطت  حكاـت ىذه األقى رَّ حيث فػى اجملرمُت، 
عليو بعقوبة سالبة لليرية ؼبدة سنتُت على األقل  به اقى طالب التسليم من أجلو ميعى مي ػأف يكوف الفعل ال

أك بعقوبة أشد، كبُت حالة ما إذا كاف الغرض من التسليم ىو تنفيذ عقوبة ؿبكـو هبا على الشخص 
 (06)يف حقو حكم بعقوبة اغببس مدة ستة  رى دى سليمو، فاشًتطت اؼبادة أف يكوف قد صى اؼبطلوب ت

 .3أشهر على األقل

ىا، كذلك لضماف أنبية الفعل الذم ري رِّ على أف ؽبذه التفرقة ما يػيبػى  4كيؤكد جانب من الفقو اؼبصرم     
م يشًتط اؼبشرع أف يكوف ػلى ألنو لو  اارتكبو الشخص اؼبطلوب تسليمو لتنفيذ العقوبة عن ىذا الفعل

وؿ طلب التسليم حىت كلو كانت احملكمة بي قػى  بى جى أشهر على األقل، لوى  (06)اغبكم باغببس مدة ستة 
ا عن اغبد األدٌل اؼبسموح ت هًبى لى زى ت عليو بعقوبة بسيطة نػى مى كى خص اؼبطلوب قد حى ت الشَّ مى اكى اليت حى 
ل إىل اغببس شهران على سبيل صً وِنا، قد تى اني ح هبا قى مى سٍ  ا احملكمة كيي رى دَّ ة قى فى لً تى ة ـبي كؼ خاصَّ ري ظي قان لً بٍ بو طً 

 ة.مَّ هً ة يف كاقعة غَت مي قَّ شى ها من مى بي احً صى ق ازباذ إجراءات التسليم كما يي يً تى سٍ اؼبثاؿ، كىي عقوبة ال تى 

ألف  ام اجملرمُت، تعتل الترربة الفرنسية من أبرز الترارب الرائدة يف ؾباؿ تسلي5ككما سبق القوؿ     
اؼبشرع الفرنسي حدد حاالت رفض تسليم اجملرمُت ربديدان دقيقان خببلؼ نظَتيو اعبزائرم كاؼبصرم، 
حيث أف ىذا األخَت ترؾ تنظيم اؼبسألة لبلتفاقيات الدكلية اليت تكوف مصر طرفان فيها أك ؼببدأ اؼبعاملة 

                                                           
 .196د. ؿبمد أبو بكر سبلمة، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .2007لسنة  153كالقانوف رقم  ,2007لسنة  74اؼبعدؿ بالقانوف رقم  1950لسنة  150رقم  قانوف اإلجراءات الجنائية المصرم 2
 من نفس القانوف. 524اؼبادة  3
قتصادية لمسؤكلية الجنائية عن الجرائم االاا كانظر كذلك: د. عبد الرؤكؼ مهدم، 394د. عزت ؿبمد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  4

 .90، اؼبرجع السابق، ص: في القانوف المقارف
 انظر الفرع األكؿ من اؼبطلب الثالث من اؼببيث الثاٍل يف ىذا الفصل. 5
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َته اؼبصرم، فنص على إمكانية التسليم شريطة باؼبثل، بينما قبد اؼبشرع اعبزائرم أكثر ربديدان من نظ
أف يكوف الشخص اؼبعٍت قد ازبذت بشأنو إجراءات متابعة عن جريبة منصوص عليها يف القانوف 
اعبزائرم، كباؼبقابل منع تسليم اعبزائرم اعبنسية إذا ما كاف للرريبة اؼبطلوب التسليم من أجلها صبغة 

 سياسية.  

يف األحكاـ اؼبنظمة لتسليم اجملرمُت ما بُت التشريعات الثبلث ؿبل كيف ضوء ىذا التضارب      
اؼبقارنة، كجب ضركرة التعرض إىل مدل اإلعًتاؼ حبرية األحكاـ األجنبية ؼبعرفة مدل مسانبة 

 التعاكف القضائي الدكيل يف ؿباربة جرائم غسل األمواؿ

 حجية األحكاـ الجنائية األجنبية :المطلب الرابع
ىذا  دي نً تى سٍ عًتاؼ حبرية األحكاـ اعبنائية األجنبية، كيى نان طويبلن إىل رفض االمى الفقو التقليدم زى  وى اذبَّى      

 ،هاػيادتػػا كاف اغبكم اعبنائي مظهران ؼبباشرة الدكلة سمَّ ػالفكر إىل مبدأ السيادة القضائية لكل دكلة، كلى 
ى ػعى تػى  األجنيب إذا   يكمػنفيذ الػاىيك عن صعوبة تػػن ،1يادةػػهذه السػطان ببً رتى و مي ػػػأف يكوف من حيث قوت ُتَّ

 كاف يقضي بعقوبة غَت معركفة يف التشريع الوطٍت. 

عًتاؼ أف اال ،ة أكىليى احً الفقو اغبديث، كالذم اعتل من نى توجهات د ىذا اإلذباه أماـ مي صٍ كمل يى      
لكنو نوع من أنواع التعاكف بُت الدكؿ بالقوة التنفيذية لليكم األجنيب ليس نزكالن عن سيادة الدكلة، ك 

فهف اختبلؼ العقوبات بُت القوانُت اعبنائية يبكن  ،ة ثانيةيى احً . كمن نى 2يف مكافية اعبريبة اؼبنظمة
 بً سى ل بُت العقوبات يف ـبتلف الدكؿ، كقد يكوف من األنٍ اثي مى التغلب عليو من خبلؿ تقرير نوع من التَّ 

ذبار غَت ت إليو اتفاقية األمم اؼبتيدة بشأف مكافية االعى ذبسيدان ؼبا دى  الدكؿ فيما بينها قى فً تَّ أف تػى 
 .19883اؼبشركع باؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية لسنة 

                                                           
 .550، اؼبرجع السابق، ص: ى قانوف غسل األمواؿ في ضوء الفقو كالقضاء كاإلتفاقيات الدكليةالتعليق علؿبمد علي سويلم،  د. 1
 .29، اؼبرجع السابق، ص: مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةد. سليماف عبد اؼبنعم،  2
طلب  ضى فً بأف: "إذا ري  خدرات المؤثرات العقليةتجار غير المشركع في المنا لمكافحة االياتفاقية فيمن  06اؼبادة  10تنص الفقرة  3

إذا كىافى  متلقي الطلبر الطرؼ ظي نٍ ية الطلب، يػى لقً تى مي  دكلةالتسليم الرامي إىل تنفيذ عقوبة ما ألف الشخص اؼبطلوب تسليمو من مواطٍت ال
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تعتل  ،عًتاؼ بالعقوبات التبعية كالتكميلية اؼبًتتبة على اغبكم األجنيبفهف اال ،ة ثالثةيى احً كمن نى      
تبدك  ،. كمن ناحية رابعة1يدان ؽبادً هٍ تػى  لي كِّ شى د كل شخص يي ضركرة تقتضيها ضباية الدكلة ؼبصاغبها ض

خاصة جريبة غسل  ،عًتاؼ باغبكم اعبنائي األجنيب يف كافة صور اعبرائم التبعية األخرلأنبية اال
ذبار يف فيها نشاط غسل األمواؿ اؼبتيصلة من اال بى كً ب على الدكؿ اليت ارتي عي صٍ يى  األمواؿ، إذٍ 

كم اعبنائي اغبي د بً تى عٍ م تػى ػما ل ،ادرة عائدا اصى ة ىذه اعبريبة كمي قى بلحى مي  ،ؼبثاؿاؼبخدرات على سبيل ا
 ت فيها اعبريبة األصلية.عى قػى الصادر عن ؿباكم الدكلة اليت كى 

عًتاؼ حبرية اغبكم األجنيب يف ؾباؿ اؼبسانبة اعبنائية كما لو تبدك ضركرة اال ،ة خامسةيى احً كمن نى      
ق أفعاؿ اؼبسانبة على إقليم دكلة أخرل، قَّ يى تى واؿ على اإلقليم الوطٍت، بينما تػى كقعت جريبة غسل األم

ختصاص ؿ ؿباكمها االوِّ فيتعُت على الدكؿ اليت زبيى  ،ي من احملاكم الوطنية اؼبختصةائً نى كم جً كصدر حي 
 اؿى إال حى األصلية، كى  ةاكم الوطنية يف اعبريبػر عن احملادً كم الصَّ باغبي  ؼى ًتىً عٍ أف تػى  ،ر أفعاؿ اؼبسانبةظى نى بً 

 .2ة أفعاؿ اؼبسانبةقى بلحى مي  كفى ذلك دي 

انطبلقان من ىذه األنبية، سنتطرؽ غبرية األحكاـ اعبنائية األجنبية يف القانوف اعبزائرم )الفرع ك      
األكؿ(، مث يف القانوف الفرنسي )الفرع الثاٍل(، كصوالن غبرية األحكاـ اعبنائية األجنبية يف القانوف 

 صرم )الفرع الثالث(.اؼب

 جزائرمفي القانوف ال حجية األحكاـ الجنائية األجنبية: كؿالفرع األ

ىو التعاكف القضائي  ؾباؿ حرية األحكاـ اعبنائية األجنبيةاؼببدأ اؼبعموؿ بو يف اعبزائر يف إف      
باؼبثل يف ؾباؿ القائم على كجود اتفاقيات، كيف حالة عدـ كجود اتفاقية يعتمد على مبدأ اؼبعاملة 

                                                                                                                                                                                     

ذ العقوبة احملكـو هبا دبوجب قانوف الطرؼ قانونو يسمح بذلك، كطبقان ؼبقتضيات ىذا القانوف بناءن على طلب من الطرؼ الطالب يف تنفي
 ى من تلك العقوبة".الطىاًلب أك ما تػىبػىقٌ 

 .149، اؼبرجع السابق، ص: شرح قانوف العقوبات )القسم العاـ(ؿبمد قبيب حسٍت، د.  1
 ب من ىذا المعنى:كقري .29، اؼبرجع السابق، ص: مسؤكلية المصرؼ الجنائية عن األمواؿ غير النظيفةد. سليماف عبد اؼبنعم،  2

Merle ROGER et Vitu ANDRE, Traite de Droit criminel, op. cit., P. 445. 
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توي نصوص 1عًتاؼ حبرية األحكاـ األجنبيةطلبات اؼبساعدة القانونية اؼبتبادلة، ككذا اال ، كىو ما أكَّدى
كاليت نصت على  30من تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافيتهما، خصوصان اؼبادة الوقاية قانوف 

ت القضائية الدكلية كتسليم األشخاص أف التعاكف القضائي يبكن أف يتضمن طلبات التيقيق كاإلنابا
 بقان للقانوف.اؼبطلوبُت طً 

 ة اليت تأمرػاألحكاـ األجنبي عػػلى أف 2قانوف مكافية الفساد 57ت اؼبادة صَّ نى لذلك،  يسان كرً كتى      
كمنها جريبة  ،دبصادرة فبتلكات اكتسبت عن طريق إحدل اعبرائم اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف

بقان للقواعد ة باإلقليم اعبزائرم طً ذى افً نى  ري بػى تى عٍ أك الوسائل اؼبستخدمة يف ارتكاهبا، تػي  ،غسل األمواؿ
كاإلجراءات اؼبقررة، كيبكن للرهات القضائية أثناء نظرىا يف جرائم غسل األمواؿ أك أية جريبة أخرل 

 ،اؼبنشأ األجنيبأف تأمر دبصادرة اؼبمتلكات ذات  ،ان للتشريع اعبارم بو العملقى فػٍ من اختصاصها كً 
أك تلك اؼبستخدمة يف ارتكاهبا،  ،كاؼبكتسبة عن طريق إحدل اعبرائم اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف

العمومية أك  سبب انقضاء الدعولػممتلكات اؼبذكورة حىت يف حالة انعداـ اإلدانة بػة الرى ادى صى ى دبي ضى كيػيقٍ 
 .3آخر بو بى ألم سى 

للرهات القضائية أك السلطات اؼبختصة بناء على طلب إحدل الدكؿ  نكً اؽ، يبيٍ يى كيف نفس السِّ      
ت بترميد أك رى اليت تكوف ؿباكمها أك سلطا ا اؼبختصة قد أمى ك  ،4األطراؼ يف اتفاقية مكافية الفساد

كمنها جريبة –حرز العائدات اؼبتأتية من إحدل اعبرائم اؼبنصوص عليها يف قانوف مكافية الفساد 
ة لئلستخداـ يف دَّ عى أك كانت مي  ،اؼبمتلكات أك اؼبعدات أك اآلالت اليت استخدمت أك -غسل األمواؿ

                                                           
. كيف ذات الشأف نصت اؼبادة بالوقاية من تبييا األمواؿ كتمويل اإلرىاب كمكافحتهمااؼبتعلق  01-05 من القانوف رقم 29اؼبادة  1

م اإلنابات القضائية الصادرة من لٌ سى ابعات اعبزائية غَت السياسية يف بلد أجنيب، تي يف حالة اؼبت :من قانوف اإلجراءات اعبزائية أنو 721
رط اؼبعاملة شى السلطة األجنبية بالطرؽ الدبلوماسية كترسل إىل كزارة العدؿ، كتنفذ اإلنابات القضائية إذا كاف ؽبا ؿبل كفقان للقانوف اعبزائرم بً 

 باؼبثل.
 16اؼبؤرخ يف  05-10اؼبعدؿ كاؼبتمم باألمر رقم  ،2006فلاير سنة  20اؼبوافق  1427ؿبـر عاـ  21اؼبؤرخ يف  01-06 القانوف رقم 2

، مؤرخة يف أكؿ 47، س 50ج ر ج ج، ع  ،بالوقاية من الفساد كمكافحتوكاؼبتعلق  ،2010غشت سنة  26، اؼبوافق 1431رمضاف 
 .2010سبتمل سنة 

 .نفس القانوفمن  63اؼبادة  3
 .2003أكتوبر  31ؼبوقعة بنيويورؾ يف ، كابمكافحة الفسادم اؼبتيدة اػباصة اتفاقية األم 4
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ود أسباب كافية لتلير جي كي  ةى يطى رً شى  ،بترميد أك حرز تلك اؼبمتلكات مى كي ارتكاب ىذه اعبرائم، أف ربىٍ 
 آؿ تلك اؼبمتلكات ىو اؼبصادرة. على أف مى  ؿ  دي ىذه اإلجراءات، ككجود ما يى 

يف معاعبة مسألة  -على غرار اؼبشرع الفرنسي–كبَت   دو إىل حى  قى فِّ مان فهف اؼبشرع اعبزائرم كي و مي كعي      
عليو  بي يٍ عً ا نى نَّ ، كإف كي على كجو التيديد ذبميد كضبط كمصادرة اؼبمتلكات يف إطار التعاكف القضائي

 ،يعها أك جزء منهاع فيو اؼبمتلكات اؼبصادرة صبودى ة، تي رى ادى صى مي ػندكؽ خاص لؤلصوؿ العدـ كجود صي 
أك غَت ذلك من  ،أك الرعاية الصيية أك التعليم ،استخدامها ألغراض جهات إنفاذ القوانُت دى صٍ قى 

 ادر ا ؼبصلية اػبزينة.صى ؿ مي دى األغراض اؼببلئمة بى 

 في القانوف الفرنسي حجية األحكاـ الجنائية األجنبية: ثانيالفرع ال

وصان اليت تقضي باؼبصادرة على صي ، خي 1حكاـ اعبنائية األجنبيةاعًتؼ اؼبشرع الفرنسي حبرية األ     
ل عليها من أنشطة صَّ يى تى ادرة أمواؿ مي صى كم دبي شركط معينة أبرزىاا أف يقضي اغبي  قى فٍ اإلقليم الفرنسي كً 

ة، كأف الًبى لطى قان لقانوف الدكلة افٍ بان قوتو التنفيذية كً سً كتى يان كمي ائً كم ًِنى غسل أمواؿ، إضافة إىل أف يكوف اغبي 
 .بقان للقانوف الفرنسيادرتو طً صى مي  وزي ا هبىي كم األجنيب فبَّ وجب اغبي ادر ا دبي صى تكوف األمواؿ اؼبطلوب مي 

ينصب اغبكم على مصادرة ماؿ معُت يبثل العائد  كعبلكة على ذلك، نص على ضركرة أف     
ب اغبكم على اإللزاـ بدفع مبلل اؼبتيصل عليو من جريبة كقعت على اإلقليم الفرنسي، أك أف ينص

ل قيمة ىذا اؼباؿ، كأف يصدر الًتخيص البلـز لتنفيذ اغبكم األجنيب القاضي باؼبصادرة عن اثً معُت يبيى 
 . 2على طلب النيابة العامة ؿبكمة اعبنح اليت زبتص بذلك بناءن 

 د  عى غسل األمواؿ، تػي  فهف األحكاـ اليت استيدثها اؼبشرع الفرنسي يف قانوف مكافية ،ومان مي كعي      
وصان يف ؾباؿ اإلعًتاؼ صي خطوة غَت مسبوقة يف ؾباؿ التعاكف الدكيل ؼبكافية جرائم غسل األمواؿ، خي 

 انتقاصان من سيادة القانوف الفرنسي. كى لً ذى  لى كِّ شى أف يي  كفى حبرية األحكاـ األجنبية، دي 

 
                                                           

 .428د. عزت ؿبمد السيد العمرم، اؼبرجع السابق، ص:  1
 .ؽ ع ؼمن  9-113 اؼبادة 2
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 مصرمالفي القانوف  حجية األحكاـ الجنائية األجنبية: ثالثالفرع ال

أف تأمر بتنفيذ األحكاـ  ،أجاز قانوف مكافية غسل األمواؿ للرهات القضائية اؼبصرية اؼبختصة     
ن اعبهات القضائية األجنبية اؼبختصة دبصادرة األمواؿ اؼبتيصلة من جرائم عاعبنائية النهائية الصادرة 

تفاقيات الثنائية أك يت تتضمنها االالقواعد كاإلجراءات ال قى فٍ غسل األمواؿ أك عائدا ا، كذلك كلو كً 
 ،. كما أجاز إبراـ اتفاقيات ثنائية أك متعددة األطراؼ1متعددة األطراؼ اليت تكوف مصر طرفان فيها

اغبصيلة  كى لٍ توزيع تً  ن قواعدمَّ ضى تى تػى ك  ،هائيان دبصادر اػتنظم مسألة التصرؼ يف حصيلة األمواؿ احملكـو ن
 . 2ص عليهاني لؤلحكاـ اليت تػى  ان قى فػٍ تفاقية كً بُت أطراؼ اال

حسب اؼبشػػػرع اؼبصرم: أكالن،  م غسل األمواؿػػػيرية اغبكم األجنيب يف جرائػلئلقرار ب طي رى شتػى يي ك      
ادران بشأف الدعول اعبنائية كم صى ما داـ اغبي  ،ان كانت احملكمة اليت أصدرتوائيان أيَّ نى كم جً أف يكوف اغبي 

كم صادران يف اؼبواد اؼبدنية أك الترارية أك األحواؿ ، أما إذا كاف اغبي 3ةكلو كاف صادران من ؿبكمة مدني
ادران من ؿبكمة رية إذا كاف صى ق عليو ىذا اغبكم، كما ال تكوف لو أدٌل حي بً طى نٍ فبل يػى  ،الشخصية

تأديبية، كتطبيقان لذلك قضت ؿبكمة النقض بأف اغبكم الصادر عن ؿبكمة تأديبية ال وبوز قوة األمر 
 .4من قانوف اإلجراءات اعبنائية 454ضي أماـ احملكمة اعبنائية طبقان لنص اؼبادة اؼبق

أف يكوف اغبكم اعبنائي ِنائي غَت قابل للطعن بأم طريق من طرؽ الطعن  ،ثانيان  طي رى شتػى كما يي       
ذلك يقان لسواء العادية كاؼبعارضة كاإلستصناؼ، أك غَت العادية كالنقض كالتماس إعادة النظر، كتطب

زءان من النسخة األصلية  من اإلطبلع على األكراؽ أف جي ُتِّ كاف البػى   اػمَّ لى  :قضت ؿبكمة النقض بأنو
من نسخة اغبكم األصلية يستوم من حيث اآلثار  زءو جي  ػدي ا كاف فىػقٍ مَّ ػػد، كلى د فيػقً لليكم اإلبتدائي قى 

لو ال تنقضي ثٍ صورة رظبية من اغبكم، فهف مً  ا كاف من غَت اؼبتيسر اغبصوؿ علىمَّ ػا كاملة، كلاًِنى دى قٍ في بً 
ذ، فى نػٍ تػى وف لو قوة الشيء احملكـو فيو ِنائيان ما دامت طرؽ الطعن فيو مل تيسٍ كي كال تى  ،الدعول اعبنائية

                                                           
 .2002لسنة  80القانوف رقم  من 20الفقرة األكىل من اؼبادة  1
 .553اؼبرجع السابق، ص:  ،ي ضوء الفقو كالقضاء كاالتفاقيات الدكليةالتعليق على قانوف غسل األمواؿ ف د. ؿبمد علي سويلم، 2
 .2002لسنة  80القانوف رقم  من 20من اؼبادة  02الفقرة  3
 .719، ص: 48، ؾبموعة أحكاـ النقض س 1997ؽ، جلسة أكؿ يوليو  67، س 8635الطعن رقم:  4
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 554بلن بنص اؼبادتُت مى  عى ُتَّ عى تػى ت، فهنو يػى يى وفً تي ككانت صبيع اإلجراءات اؼبقررة للطعن بالنقض قد اسٍ 
 .  1ى بهعادة احملاكمةضى جراءات اعبنائية أف يػيقٍ من قانوف اإل 557ك

التأكد من اإلختصاص التشريعي كالقضائي للدكلة اليت أصدرت اغبكم، كالتأكد  ،ثالثان  طي رى شتػى كيي      
من مراعاة ضوابط احملاكمة العادلة، كتطبيقان لذلك قضت ؿبكمة النقض اؼبصرية أف اغبكم ىو القرار 

 قى فٍ ت إليها كً عى ة تشكيبلن قانونيان يف منازعة مطركحة عليها خبصومة ريفً لى كَّ الصادر عن ؿبكمة ميشى 
القانوف، كىو بذلك ىبتلف عن األكامر كالقرارات اليت يدخل إصدارىا يف كظيفة القاضي الوالئية، كأف 

خبلؼ كمان ما مل ينص القانوف على حي  د  عى القرار الذم يصدر عن احملكمة دبا ؽبا من سلطة كالئية ال يػي 
 . 2ذلك

يان دبصادرة األمواؿ اؼبتيصلة من جرائم غسل أف يكوف اغبكم األجنيب قاضً  ،رابعان  طي رى شتػى كيي      
ر على العقوبات الفرعية أك صً تى قٍ كم األجنيب تػى ة اغبي يى رِّ ؾباؿ إعماؿ حي  أفَّ يد بً فً األمواؿ أك عائدا ا، دبا يي 

 من مطالعة اغبكم ُتِّ ا كاف البػى مَّ ػة النقض أنو لاإلضافية دكف األصلية، كتطبيقان لذلك قضت ؿبكم
يف أسبابو دبصادرة اؼبواد اؼبخدرة اؼبضبوطة، إال أنو مل ينص عليها يف منطوقو،  حى اؼبنقوض أنو كإف صيرِّ 

 . 3إال على منطوؽ اغبكم، كال يبتد أثره إىل األسباب دي رً ككانت حرية الشيء احملكـو فيو ال تى 

تفاقيات الدكلية، مع مراعاة القواعد كاإلجراءات اليت تنص عليها اال ،ان كأخَتان خامس طي رى شتػى كيي      
ت مصادر ا إمكانية إبراـ اتفاقيات ثنائية أك متعددة األطراؼ تنظم كيفية التصرؼ يف حصيلة أمواؿ سبىَّ 

من  05 ادةػمن اؼب 02ي الفقرة ػق مع ما كرد فسً تَّ يف جرائم غسل األمواؿ ككيفية توزيعها، كىو ما يػى 
 . 1988ؼبكافية اإلذبار غَت اؼبشركع يف اؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية لسنة  4اتفاقية فيينا

                                                           
 .549، ص: 44كاـ النقض س ، ؾبموعة أح1993يوليو  25ؽ، جلسة  59، س 16839الطعن رقم:  1
 .866، ص: 44، ؾبموعة أحكاـ النقض س 1993أكتوبر  24ؽ، جلسة  59، س 62703الطعن رقم:  2
 .1006، ص: 46، ؾبموعة أحكاـ النقض س 1995ؽ، جلسة أكؿ أكتوبر  63، س 23999الطعن رقم:  3
على أنو "هبوز  المشركع في المخدرات كالمؤثرات العقليةتجار غير اتفاقية فيينا لمكافحة االمن  05من اؼبادة  02تنص الفقرة  4

دة األطراؼ، خاصة أك عامة بشأف نقل األشخاص احملكـو عليهم بالسرن كبأشكاؿ عدٌ تى ر يف إبراـ اتفاقيات ثنائية أك مي ظي نٍ لؤلطراؼ أف تػى 
 لوا ىناؾ باقي العقوبة احملكـو عليهم هبا".مً كٍ لكي يي  جرائم تنطبق عليها ىذه اؼبادة، إىل بلدىم بً بى سى أخرل من العقوبة السالبة لليرية بً 
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اؽ التعاكف القضائي الدكيل يف ؾباؿ طى من نً  قى يَّ حكاـ أف اؼبشرع اؼبصرم ضى األ ىذهمن  ظي بلحى كيي      
يلة األمواؿ احملكـو صً للتصرؼ يف حى ادرة، أك بالنسبة صى مي ػتنفيذ األحكاـ اعبنائية األجنبية اػباصة بال

فلم يأخذ دببدأ اؼبعاملة باؼبثل كما فعل يف حالة  كما فعل نظَتيو اعبزائرم كالفرنسي،  ائيان دبصادر اًِنى 
تسليم اؼبتهمُت، بل اكتفى بالقواعد اليت تتضمنها اإلتفاقيات الثنائية أك اؼبتعددة األطراؼ اليت تكوف 

 مصر طرفان فيها فقط. 
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 :ةػػػػػػػػػػػػاتمػػالخ
اإلذباىات العاؼبية  وءً من ىذه الدراسة جريبة غسل األمواؿ كمكافيتها يف ضى  ـى دَّ قى ا فيما تػى ضنى رى عى      
ة الوثائق الدكلية األساسية كالقوانُت طٌ فيو على ربليل خي  دى مً تي ارف، اعٍ قى منظور مي  ؿً بلى ة من خً رى اصً عى الػمي 

موقف اؼبشرع اعبزائرم يف قانوف الوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب  ءً بلى رٍ تً اؼبقارنة، مع اسٍ 
مبوذج ذبريبي  عً ضٍ عليها يف كى  دى مى تى الفلسفة اليت اعٍ  يمً يً قٍ ية األخرل، كتػى نً عٍ كمكافيتهما كباقي القوانُت الػمى 

 لغسل األمواؿ.

ى احتواء اإلطار اؼبفاىيمي عبريبة غسل ا يف الباب األكؿ من ىذه الدراسة علنى صٍ رً كلقد حى      
 ا على النيو التايل:ىى دي ورً ؾبموعة من النتائ  كاؼببلحظات اليت ني  دً صٍ ا إىل رى نى ى بً ضى ا أفٍ األمواؿ، كىو مى 

 ج تعريف غسل األمواؿهَ نػْ مَ ق بِ لَّ عَ تػَ أكالن: ما يػَ 

غسل األمواؿ، راجع إىل تعدد اؼبناى   سة إىل أف السبب يف تباين مفاىيم جريبةاى رى ا الدِّ نى بً  تٍ ضى أفٍ       
 رً صٍ على حى  دي مً تى عٍ يػى   و هى نػٍ مى  ٍُتى ا بػى مى  ،اؼبعتمدة يف ذبرَل العمليات اليت تعتل عوائدىا ؿببلن ؽبذه اعبريبة

اؽ التررَل يف عمليات غسل األمواؿ الناذبة عن ذبارة اؼبخدرات أك بعض اعبرائم الواردة على طى نً 
ة ل عليها من أيَّ صَّ يى تى د على ذبرَل عمليات غسل األمواؿ الػمي مً تى عٍ عاـ يػى   و هى نػٍ مى  ٍُتى ا بػى سبيل اغبصر، كمى 

د اآلف إىل اتفاؽ على كضع تعريف غبلعدـ التوصل  ،. كما يرجع السبب يف ذلك أيضان تانى جريبة كى 
لظاىرة على ؿبدد ؽبا يف االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية ليكوف دبثابة مرجع يعتمد عليو يف ذبرَل ىذه ا

 مستول القوانُت اؼبقارنة.

 ا عمليات غسل األمواؿهَ بِ  ر  مُ ق بالمراحل التي تَ لّ عَ تػَ ثانيان. ما يػَ 

ها تتيدد حبسب القائمُت هبا، كبكمية األمواؿ تانتهينا إىل أف مراحل غسل األمواؿ يف حقيق     
عينة ثابتة سبر هبا جريبة غسل ككنتيرة لذلك فهنو ال توجد مراحل م هبا. اؼبغسولة كالظركؼ احمليطة

، كسار على ِنرها الفقو اؼبقارف، الدكلية كما اؼبراحل اليت حدد ا ؾبموعة العمل اؼبايل ،األمواؿ
كاؼبتمثلة يف مرحلة اإليداع كالتمويو كالدم ، سول مبوذج يستعاف بو لفهم قياـ ىذه اعبريبة، خاصة 

احدة تشمل اؼبراحل الثبلث اؼبذكورة، كقد تندم  كأنو من اؼبمكن أف تتم عمليات الغسل بعملية ك 
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مرحلتاف يف آف كاحد، فاؼبضاربات يف عمليات البورصة يبكن اعتبارىا سبويهان كدؾبان يف نفس الوقت 
بناءن على التوقيت الذم تتم فيو عملية اؼبضاربة، ككذا األسلوب الذم تسرل بو بُت عمليات أخرل 

 مالية أك غَت مالية.

 ػػػوني لعمليات غسل األمواؿانُ ف القَ ييِ كْ وص التَ بخص ثالثان:

ور كصف اؼبسانبة صي تم هبا، توصلنا إىل قي يد آلياتو اليت ق  عى ػبصوصية نشاط غسل األمواؿ كتػى  نظران      
صنا إىل ضركرة تدخل اؼبشرع اعبنائي لي اعبنائية ككصف االخفاء عن احتواء نشاط غسل األمواؿ، كخى 

اؿ، كذلك باعتباره جريبة مستقلة بالنسبة للدكؿ اليت الزالت تقـو بهخضاع لتررَل نشاط غسل األمو 
نظران الختبلؼ جريبة غسل األمواؿ عن  اعمليات غسل األمواؿ لوصف جريبة اإلخفاء أك اؼبسانبة

سلوؾ غسل األمواؿ ال يقف بالضركرة عند إخفاء عائدات النشاط  خاصة كأف ،ىذه األكصاؼ
 أخذ صور متعددة.اإلجرامي، بل يتعداه لي

 ل لغسل األمواؿػػقِ تَ سْ ق بالتجريم المُ ػػعلّ تَ ا يػَ مَ  رابعان:

ذبرَل غسل األمواؿ بنص خاص من شأنو أف وبسم  كل خبلؼ قد ينشأ نتيرة أف خلصنا إىل      
لتفسَت النصوص اعبنائية التقليدية، كاليت مل تكن صادرة أساسان ؼبواجهة جريبة غسل األمواؿ. كمن 

كوبد من التغلب على عقبة التباين  ،ل يضمن تقرير جزاءات جنائية أكثر تفردان ؽبذه اعبريبةجهة أخر 
 يف التشريعات فيما بُت الدكؿ.

 اف القانوني لجريمة غسل األمواؿػػنيَ خامسان: ما يتعلق بالبُ 

ظفي إىل إمكانية قياـ جريبة غسل األمواؿ عن طريق اإلمتناع كما يف حالة تقاعس مو  توصلنا     
البنوؾ عن ازباذ اغبيطة كاغبذر ؼبنع استخداـ النظاـ اؼبصريف يف ارتكاب جرائم غسل األمواؿ، كإف مل 

 تنص معظم التشريعات اؼبقارنة على ذلك، إال أف القضاء أكد ذلك كطبقو يف أحكامو.

كاليت  ،تمرةكما خلصنا إىل أف جريبة غسل األمواؿ بنظر اؼبشرع اعبزائرم تعتل من اعبرائم اؼبس      
ف من مضموف شى تى سٍ تتطلب ضركرة توافر العلم باؼبصدر غَت اؼبشركع لؤلمواؿ ؿبل الغسل، كىو ما يي 
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، كاليت أكجػػبت يض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافيتهماػػػقانوف الوقاية من تبيفقرة "ج" من  02اؼبادة 
 . لقيها بأِنا تشكل عائدات إجراميةالقائم باكتساب األمواؿ أك حياز ا أك استخدامها كقت ت لمى عً 

 بها عمليات غسل األمواؿ م  تِ األساليب التي تَ  بخصوصسادسان: 

ة يف ارتكاب عى بػى تَّ ور األساليب الػمي طى د كتى ق  عى ىذه الدراسة كجود ارتباط قوم بُت درجة تػى  تٍ تى بى أثػٍ      
لة ائً ية ىى لً اصي وى معلوماتية من إمكانيات تػى ػكالالثورة التكنولوجية  وي تٍ احى ما أتى  ٍُتى عمليات غسل األمواؿ، كبػى 

مالية ػب عنو من انتشار للمراكز التَّ رى تػى خرل كما يػى ة أي هى قتصادم من جً نفتاح االاال اخً نى من جهة، كبُت مى 
ماؿ ػة اذباه حركة رأس اللى اىً سى تى ة كمي عى رِّ شى  إجراءات مي ٌٌت بػى تى وصان يف الدكؿ النامية اليت تػى صي يرة، خي ػال

 مصادر التمويل.ػحاجتها الشديدة ل بً بى سى ي بً ػباألجن

منع كالكشف عن عمليات غسل ػا كسائل النى يٍ ضى أكٍ  ،كفي الباب الثػانػػػػي من ىػذه الػػدراسػػػة     
مقارنة ػم الظي خصوص على الن  ػيف ىذا ال ينى دً مً تى عٍ مكافية، مي ػل البي ض سي ًتىً عٍ ي تػى ػات التوقى عي األمواؿ، كالػمى 

 مبلحظات التالية:ػق النتائ  كالػػػمالية، كذلك كفػمؤسسات الػذم تلعبو البنوؾ كالكالدكر ال

 م غػػسل األمػػػػواؿائِ ػػػػرَ جَ  ػػػعِ نْ مَ ات المتعػلػقػػة بِ يَ سابعان. من حيث اآللِ 

ي بعض األحياف ػرزائرم فػمقارنة كمن بينها التشريع الػى أف عدـ تقيد بعض القوانُت الػتوصلنا إل     
رموعة ػي توصيات مػختلف االتفاقيات الدكلية، كخاصة الواردة فػي نصت عليها مػاألحكاـ التب

يذر، كاف كراء تعزيز استخداـ األنظمة ػييطة كالػمايل الدكلية، كالقاضية بضركرة توخي الػالعمل ال
 مالية يف ارتكاب عمليات غسل األمواؿ. ػمصرفية كالػال

 تحريات المالية في مكافحة جريمة غسل األمواؿوص دكر كحدات الصُ خُ بِ  ثامنان:

مالية، ىو النموذج ػخص كحدات التيريات الػخيار اإلدارم فيما يػخلصنا إىل أف اعتماد ال     
يوفر أفضل عبلقة ما بُت البنوؾ كالػمؤسسات الػمالية من جهة، ألنو  ااألمثل الواجب اإلتباع

ظران للفصل الػمطلق يف الصبلحيات الػمنوطة بكل ن اكسلطات التيقيق كالػمبلحقة من جهة أخرل
جهة، كىو ما من شأنو أف يقضي على حاالت التنازع يف الصبلحيات ما بُت ىذه الوحدات، 

 كالسلطة القضائية صاحبة االختصاص يف األصل.
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كما توصلنا إىل أف ضعف كعدـ فاعلية الدكر الذم تقـو بو خلية معاعبة االستعبلـ اؼبايل يف       
، راجع إىل ؿبدكدية الصبلحيات كاإلمكانيات اؼبادية جرائم غسل األمواؿ اعبزائر يف ؾباؿ مكافية
 فرنسا كمصر كل من  مقارنة بالصبلحيات كاإلمكانيات اؼبمنوحة لنظَت ا يف ،كالبشرية اؼبمنوحة ؽبا

 .بنسبة أقل

 ػػات المشػبوىػػةػػات الماليػػػة عن العمليريَ حَ ات التَّ دَ حَ إخطار كَ  من حيثتاسعان: 

أف السبب يف عدـ قياـ التشريعات اؼبقارنة بتيديد مفهـو الشبهة اليت تكتنف  إىل توصلنا     
العمليات اؼبالية اليت وبتمل ارتباطها بارتكاب جرائم غسل األمواؿ، حاؿ دكف معرفة البنوؾ 

 عليهم التبليل عنها. كاؼبؤسسات اؼبالية اػباضعة ؽبذا االلتزاـ، غباالت االشتباه اليت يتوجب

كانتهينا إىل أف سبب عزكؼ اؼبؤسسات اؼبالية اػباضعة لواجب اإلخطار عن القياـ هبذا االلتزاـ     
راجع إىل تدٍل الوعي دبخاطر غسل األمواؿ لدل العاملُت هبذه اؽبيصات، كبعدـ فرض أية متطلبات 

ُت الضبط الداخلي، كعدـ مراقبة عمليا ا أخرل باستثناء االلتزاـ باإلخطار، فبا يدفعها إىل عدـ ربس
 اؼبالية يف إطار مكافية غسل األمواؿ.

 ػة جريمة غسل األمػػػػػواؿحَ كافَ ػػػػػات مُ ػػػوقَ عُ مَ  بخصوصعاشران: 

 -باعتبارىا من أكل معوقات مكافية غسل األمواؿ–أثبتت ىذه الدراسة أف السرية اؼبصرفية      
 ك مصادرة العوائد غَت اؼبشركعة اؼبستخدمة يف ارتكاب ىذه اعبريبة.ربوؿ دكف إمكانية كضع اليد أ

ألف رفع ىذه  اا إىل عدـ إمكانية الربط آليان بُت السرية اؼبصرفية كعمليات غسل األمواؿنى صٍ لي كخى      
السرية ال وبوؿ دائمان دكف ارتكاب ىذه العمليات، ما مل تعتمد الدكلة سياسة مالية كقانونية متينة، 

ا مل تتضافر اعبهود بُت ـبتلف اؽبيصات الوطنية كالدكلية اؼبعنية دبكافية غسل األمواؿ، بغية إهباد كم
 آلية للتوفيق بُت السرية اؼبصرفية، كمقتضيات مكافية جريبة غسل األمواؿ.

ران غبداثة تقييم اعبهود اؼببذكلة من قبل اؼبشرع اعبزائرم، كذلك نظ وً انً ألكى  قً ابً ن كاف من السَّ صً كلى      
قانوف الوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافيتهما، كحداثة إنشاء خلية معاعبة اإلستعبلـ 

، 01-05أحكاـ القانوف  يلً فعً تى ة القضاء اعبزائرم لً اءى فى ة ككى اعى ينة دبدل قبىى ىً اؼبايل، إال أف قباعتها تبقى رى 
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لية على مواجهة التيدم الكبَت اؼبتمثل يف استخداـ ة اػبرى دٍ ، كدبدل قي 02-12اؼبعدؿ دبقتضى األمر 
ات يى نً قٍ تً عليها ضركرة اإلؼباـ بً  ضي رً فٍ ة يف ارتكاب جرائم غسل األمواؿ، ما يػى اثى دى كسائل أكثر حى 

 كأساليب التيقيق اؼبواكبة ؽبذه اغبداثة.

ا دبرموعة من التوصيات اليت يبكن هى مي تً تى التوصل إليو يف ىذه الدراسة، فهننا لبىٍ  اقان مع ما متىَّ سى كاتِّ      
 ل مكافية جريبة غسل األمواؿ، أنبها:بي يف تعزيز سي  مى اىً سى أف تي 

ر اعبريبة األصلية صى عليو دكليان، كعدـ قً  قتوافى مي لغسل األمواؿ  ديىدَّ مػي العمل على كضع مفهـو أكالن. 
ب هبىً  مَّ ػوانُت كالتشريع اؼبصرم، كمن ثى ذ بو بعض القا تأخي مى لى ثػٍ ة على سبيل اغبصر مً دى دَّ م ؿبي ائً رى على جى 
 نية كانت.ة أك جي ايى نى ة جً اؽ اعبريبة األصلية مصدر األمواؿ غَت اؼبشركعة حبيث تشمل أيَّ طى ع نً سً تَّ أف يػى 

ا، سواء عند بداية هى نً ائً بى زى ة بالنسبة لً قى ائً ة الفى ايى نى ارسة العً مى ػي على البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية م بي هبىً  ثانيان.
ئ اليت ادً بى مى ػالادان بً شى ًتًٍ ة اسٍ ضى ارً م، أك بالنسبة للعمليات العى هي عى التعامل أك أثناء العبلقات اؼبستمرة مى 

ا هى لً احً رى ن من اكتشاؼ عمليات غسل األمواؿ يف مى كٌ مى تى لكي تػى  كى لً ذى  ا عبنة بازؿ يف ىذا اؼبقاـ، كى رَّ أقػى 
 اؼبختلفة.

لة عن قً تى سٍ ة بذا ا كمي مى ائً ا جريبة قى هى فً صٍ وى خاص، بً  صو نى األمواؿ بً  من الضركرة ذبرَل عمليات غسل ثالثان.
 ب ىذا النشاط.انً وى س كافة جى كً عٍ يقو دبا يػى رً اكتساب ىذه األمواؿ عن طى  النشاط غَت اؼبشركع الذم متىَّ 

ا، كعلى هى وعً قي كي ل من هِّ سى د ؽبذه اعبريبة كتي هِّ ػمى ة على ذلك، هبب ذبرَل كافة األنشطة اليت تي بلكى كعى       
تها بغسل لى و يف صً بى تى شٍ دان عن التبليل عن العمليات اؼبصرفية الػمي مٍ س البنوؾ عى اعي قى كجو اػبصوص تػى 

 عينان.ان مي دٌ زت حى اكى ة إذا ذبىى عى ودى يرم عن مصدر األمواؿ الػمي األمواؿ، أك عدـ التَّ 

لصروبة لؤلشخاص اإلعتبارية عن جريبة غسل األمواؿ  ة كارى اشً بى مي ػ إقرار اؼبسؤكلية اعبنائية الُتَّ عى تػى يػى  رابعان.
 ة اؼبتعلقة دبكافية جرائم غسل األمواؿ.نى ارً قى مي ػر يف النصوص الدكلية كبعض التشريعات الرَّ قى ا ىو مي مى كى 

 مَّ تً  يى ىتَّ ة يف اعبريبة األصلية حى انى اإلدى كم بً كر حي دي اط صي ًتى ب عدـ اشٍ جَّ وى تػى اب، يػى قى اؿ العً كيف ؾبىى      
ل عليو ص  يى التَّ  اؼباؿ متىَّ  أفَّ القاضي بً  عى نً تى قٍ أف يػى ى بً فى تػى كٍ ب أف يي ل هبىً اب على جريبة غسل األمواؿ، بى قى العً 

 جريبة ما. ابً كى نتيرة الرتً 
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رز  عى لى تى عٍ ح بأف يػي مى سٍ ة أمباط السلوؾ اإلجرامي اإلهبايب منها كالسليب، دبا يى َل كافَّ رً ب ذبى هبىً  خامسان.
 ل كافية على أفَّ الئً ت دى امى  قى ىتى يبلن على كقوع جريبة غسل األمواؿ مى لً دى  وً تً كى رٍ مصدر ثػى  يرً لًٍ تػى  اعباٍل عن

 عتادةمي ة فى صً الطتو بً فيها أك ـبيى  وً تً انبىى سى انونان، أك مي يها قى لً ب عى اقى عى ة من جريبة مي لى صَّ يى تى األمواؿ مي  هً ذً ىى 
ن اعباٍل من كِّ ػمى ة ثغرة تي أيَّ  دَّ سي كىو ما من شأنو أف يى  ارتكاهبم عبريبة غسل األمواؿ، تى بى ألشخاص ثػى 

 استغبلؽبا يف ارتكاب جرائم غسل األمواؿ.

يسمح بتررَل سلوؾ غسل األمواؿ يف أحواؿ اػبطأ غَت  صو نى  ةً افى ضى هً ي اؼبشرع اعبزائرم بً وصً كما ني       
يرم عن العملية اؼبالية اليت التَّ  س موظف البنك أك اؼبؤسسة اؼبالية عناعي قى العمدم، كذلك يف حالة تػى 

و يف أِنا تنطوم على غسل أمواؿ، أك عن التيرم عن ىوية الزبوف، بالرغم من أف اؼبشرع تدارؾ بى تى شٍ يي 
األمر كلو جزئيان حينما عاقب كل خاضع يبتنع عمدان كبسابق معرفة عن ربرير أك إرساؿ اإلخطار 

نصوص عليو يف قانوف الوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل بالشبهة ػبلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل اؼب
 اإلرىاب كمكافيتهما.

م عل كسائل مصرفية حديثة، كفرض رقابة أكثر تً ة خاصة للعمليات اليت تى ايى نى بلء عً إيٍ  بي هبىً  سادسان.
سراع يف ب اإلجَّ وى تػى ي التصرفات اؼبالية األخرل، كلتيقيق ذلك يػى اقً دان من تلك اؼبفركضة على بى د  شى تى 

ل ربقيق فى كٍ م استخداـ أجهزة الصرؼ اآللية ككسائل الدفع اغبديثة دبا يى ظِّ نى كضع تنظيم قانوٍل جديد يػي 
دبقتضى ىذه الوسائل، كذلك دبا يتوافق مع  م  تً نوع من الرقابة اؼبستمرة على العمليات اؼبالية اليت  تى 

لولة دكف استخداـ يٍ فية اإللكًتكنية، كاغبى توجيهات عبنة بازؿ فيما ىبص الرقابة على العمليات اؼبصر 
 ا.هى تػي عى ابػى تى مي  بي عي صٍ ل تى الً بى ػمى ة، كبً ضى فً نخى ة كتكلفة مي قى ائً فى  ةو رعى سي اللؾبيات يف عمليات غسل أمواؿ بً 

كرة مراجعة أحكاـ قانوف الوقاية من تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب كمكافيتهما، ري ضى ي بً وصً ني  سابعان.
ائرة اإللتزامات اؼبفركضة على اؼبؤسسات اؼبالية كغَت اؼبالية، خاصة ما يتعلق دبسألة كذلك بتوسيع د

ات العمليات اؼبالية اليت تقـو هبا دى نى تػى سٍ فظ سربلت كمي حً اؾ كى سى ا، كالتزامها بهمٍ هى نً ائً بى ق من ىوية زى ق  يى التَّ 
 لبنك اعبزائر. ار اإللتزاـ اؼبفركض على البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية اػباضعةرى على غً 

يان هبدؼ رقابة الً م حى ائً اـ اإلفصاح القى ظى من تعديل نً  دَّ كيف إطار الرقابة على حركة األمواؿ، ال بي      
ات التوصية بى لٌ طى تى ي مي ػػػبِّ لى ػػيي مع أىداؼ مكافية غسل األمواؿ، كلً  ـى بلءى تى يى حركة األمواؿ من كإىل اػبارج، لً 
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ي بزيادة تعزيز التعاكف بُت إدارة وصً ، كما ني FATFاؼبايل الدكلية  التاسعة من توصيات ؾبموعة العمل
اعبمارؾ كخلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل يف ؾباؿ إببلغ اػبلية عن حاالت نقل األمواؿ اؼبشتبو يف 

 تها عرائم غسل األمواؿ عل اغبدكد.لى صً 

تها البشرية، كزيادة الدعم يلى كً شٍ يع تى من تفعيل دكر خلية معاعبة اإلستعبلـ اؼبايل كتوس دَّ البي  ثامنان.
م،  ًً اءى فى ربسُت كى  ةى يى غٍ ة ألعضائها بػي رى مً تى سٍ ات تدريبية كتكوينية مي رى كى وح ؽبا، كإقامة دى ني مٍ اؼبادم الػمى 

ة يف ارتكاب جرائم غسل األمواؿ، كآخر عى بػى تَّ ث األساليب الػمي دى اإلطبلع على أحٍ  نى م مً هً ينً كً مٍ تى كلً 
بق يف ىذا وصان بعد اإلطبلع على ذبارب الدكؿ ذات السَّ صي ة ؼبكافية اعبريبة، خي رى هى تػى نٍ ل الػمي بي الس  

 اجملاؿ.

الن من كزارة اؼبالية، لتيقيق نوع دى ا بى يى لٍ ة عي اديى يى اؽ اػبلية عهة سً رة إغبٍى كى ري ضى ي بً وصً أخرل ني  ةو هى جً  نٍ كمً      
سع يف الصبلحيات اؼبمنوحة وى اؼبشرع على التػَّ  ث  يي ػنى من اإلستقبللية كالشفافية يف عمل ىذه اػبلية، كى 

ة اعبىى عى الية يف مي عَّ رعة كالفى ؤدم إىل ربقيق الس  بعض إجراءات التيقيق اليت من شأِنا أف تي  لى مى شٍ تى ؽبا لً 
ة هبذا اإلخطار عن العمليات اؼبالية مى لزى ا من البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية الػمي اىى قَّ لى تػى اإلخطارات اليت تػى 

 تها عرائم غسل األمواؿ.لى و يف صً بى تى شٍ لػمي ا

عليهم اإلخطار عن العمليات  بي جَّ وى تػى اؽ اؼبؤسسات كاألشخاص الذين يػى طى من توسيع نً  دَّ ال بي  تاسعان.
تها عرائم غسل األمواؿ، ليشمل بصفة عامة كل شخص طبيعي أك اعتبارم لى و يف صً بى تى شٍ اؼبالية الػمي 

 و فيها.بى تى شٍ ضركرة اإلخطار عن العمليات اؼبالية الػمي  وً لً مى عى  ةى يعى بً ض عليو طى رى فٍ تػى 

ن غَت اؼبالية، كذلك هى ل األعماؿ كالػمً بى الية اإلخطار بالشبهة من قً عَّ ار، رفع فػى ا اإلطى ذى ي يف ىى وصً كني     
ات يف ؾباؿ مكافية غسل األمواؿ، ككذلك من خبلؿ إلزاـ هى اؾ ىذه اعبً رى عي كإدٍ تنمية كى  بلؿً من خً 

قان فٍ ة غسل األمواؿ، كربديد ؾباؿ اإلببلغ كً يى افى كى ات مي لبى طى تى قية مي بى ن القياـ بً هى اؼبً  هً ذً مُت هًبى ائً لقى ا
رض على فٍ اـ قانوٍل يػى ، كما هبب كضع إلزى FATFات التوصية السادسة عشر من توصيات بى لٌ طى تى ػمي لً 

الشبهة عن العمليات اؼبالية اؼبتعلقة األعماؿ كاؼبهن غَت اؼبالية عدـ إطبلع الزبوف يف حالة اإلخطار ب
 بالعوائد اإلجرامية.
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ف بػػػػُت أحكاـ السرية الػمصرفية لػػػدل وازي يق كالتَّ نسً ركرة تػيقيق التَّ ضى ي الػمشرع الػرزائػػػرم بً وصً ني  عاشران.
يف اػبصوصية ة اغبق ايى ق ضًبى قِّ ة جريبة غسل األمواؿ، كذلك دبا وبيى يى افى كى اؼبؤسسات اؼبالية، كأحكاـ مي 

اـ جرائم غسل األمواؿ من يى االت اإلشتباه يف قً ا يتعلق حًبى يمى اؼبالية للزبوف من جهة، ككشف اغبقيقة فً 
 ات القانونية ؼبوظفي البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية من جهة ثالثة.انى مى َت الضَّ وفً ة ثانية، إضافة إىل تى هى جً 

وط العريضة طي من خبللو كضع اػبي  م  تً يبة غسل األمواؿ، يى د عبر حَّ وى ي بوضع تشريع دكيل مي وصً ا ني مى كى       
ن القياـ بو يف إطار التعاكف كالتنسيق بُت البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية بُت ـبتلف الدكؿ، كذلك كً ؼبا يبيٍ 
 الدكؿ. ٍُتى ا بػى يمى ل اؼبكافية فً بي ب التشريعات كسي اري ضى ن كتى ايي بى على إشكالية تػى  اءً ضى للقى 

ة يف جرائم غسل رى ادً ائية األجنبية الصَّ نى ة كقوة األحكاـ اعبً ريى اإلعًتاؼ حًبي  بي آخر، هبىً  بو انً كمن جى     
ـى مى ا أى ل ؿباكم دكلة مى بى األمواؿ من قً  ع عمليات قى الدكؿ اليت تػى  كى لٍ ؿباكم الدكؿ األخرل، كخباصة تً  ا

 إقليمها. ؽى وٍ غسل األمواؿ أك استخداـ العائدات اإلجرامية فػى 

 ؽى وٍ ع فػى قى ل اعتبار كل دكلة يػى كفى ا يى اـ اإلختصاص اعبنائي الدكيل دبى ظى ور نً صي بلج قي ضركرم عً كمن ال     
يقان ثً نان دكليان كى اكي عى طلب تػى تى ذا النشاط، كىو ما يػى ب ىى كً رتى ة مي قى بلحى ة دبي صَّ تى اط غسل األمواؿ، ـبيٍ شى إقليمها نى 

 يف إحدل مراحلو. بُت الدكؿ األطراؼ اؼبعنية هبذا النشاط اإلجرامي كلو

من تعزيز التعاكف الدكيل يف ؾباؿ اؼبساعدة القانونية اؼبتبادلة، كاإلنابات القضائية،  دَّ كأخَتان، ال بي      
العقبات  يلً لً ذٍ ل على تى مى رطهم يف ارتكاب جرائم غسل األمواؿ، كالعى وى تػى  تي بي ثٍ كتسليم اجملرمُت الذين يػى 

 ض ىذا اإلجراء.ًتىً عٍ اليت تػى 

 

 .﴾وآخز دعواهم أن احلمد هلل رب العاملني﴿                                                                   
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 ـــــــــــــلحق األولالم
ANNEXE 1 

 
 اإلخطار بالشبهة

Déclaration de soupçon 

 فبراير سنة  6الموافق  1425من ذم الحجة عاـ  27المؤرخ في  01-05من القانوف رقم  20إلى  15المواد من 
 .كالمتعلق بالوقاية من تبييا األمواؿ كتمويل اإلرىاب كمكافحتهما 2005

Article 15 a 20 de la loi no 05-01 du 27 Dhou elhidjia 1425 correspondant 6 fevrier 2005 

Relative a la prevention et a la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 
 
 : Le déclarant -1                                                                       المخطر:                                           -1
 : Etablissement bancaire ou financier -2               المؤسسة البنكية أو المالية:                                                     -2

                                                                          : Adresse -2.1                                                               العنوان: -1.2

         : Tel -2.2                                                                                                                الياتف: -2.2
 الحساب موضوع الشبية, صاحبو والموقع عميو:معمومات حول  -3

                                                3- Information sur le compte objet du soupçon, son titulaire et son signataire : 

 رقم ونوع الحساب )حساب جار, حساب صكوك, حساب إيداعات, غيره(: -1.3
                                         3.1- No et type de compte (compte courant, compte de cheque, compte de dépôt, autres) : 

 : Date d'ouverture de compte -3.2                        تاريخ فتح الحساب:                                                         -2.3

                                                                          : Agence -3.3                                             وكالة: -3.3
 : Adresse du titulaire et ou du signataire -3.4                   عنوان صاحب الحساب و/أو الموقع عميو:                           -4.3
 : Personne (s) physique (s) -3.5                                             شخص طبيعي )أشخاص طبيعيون(                        -5.3

                                                                               : Nom -3.5.1                                      المقب: -1.5.3
 : Prénoms -3.5.2االسم:                                                                                                                -2.5.3
 : Date et lieu de naissance -3.5.3                                           تاريخ ومكان الميالد:                                    -3.5.3

 : Fils (fille) de -3.5.4                                                      ابن )بنت(                                                  -4.5.3

 : Et de -3.5.5                                                                                                    و:                    -5.5.3
 وثيقة التعريف )طبيعتيا ورقميا وتاريخ ومكان إصدارىا(:                           -6.5.3

                                                                      3.5.6- Pièce d'identité: (nature, no, date et lieu d'établissement) : 

 : Personne (s) morale (s) -3.6                                شخص معنوي )أشخاص معنويون(:                                       -6.3
 : Dénomination (raison sociale) et siège social -3.6.1                        تسمية )عنوان الشركة( ومقر الشركة(:               -1.6.3
 : Statut juridique et date d'établissement -3.6.2                        الوضع القانوني وتاريخ التأسيس:                          -2.6.3
 : Activité -3.6.3                                                                                                      النشاط:          -3.6.3
 رقم التعريف اإلحصائي أو المؤشر اإلحصائي: -4.6.3

                                                                  3.6.4- Nis (numéro d'identification statistique) ou identifiant fiscal : 

 : Les associes -3.6.5                                        الشركاء:                                                                  -5.6.3

 : Identité des principaux associes -3.6.5.1                                  ىوية الشركاء الرئيسيين:                             -1.5.6.3

 : Nom -3.6.5.2                                                                                                            المقب:    -2.5.6.3
 : Prénoms -3.6.5.3                                            االسم:                                                               -3.5.6.3
 : Date et lieu de naissance -3.6.5.4                                        تاريخ ومكان الميالد:                                   -4.5.6.3

                            : Fils (fille) de -3.6.5.5                                                               ابن )بنت(:                                   -5.5.6.3

                                             : Et de -3.6.5.6                                                                                                 و:                  -6.5.6.3
 : Profession -3.6.5.7                              المينة                                                                            -7.5.6.3
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  -Adresse personnelle :   3.6.5.8                                     العنوان الشخصي:                                         -8.5.6.3
 : Montant des parts sociales -3.6.5.9                 قيمة حصص الشركة:                                                   -9.5.6.3

     : autres (s) information(s) s’il y a lieu -3.6.5.10                        معمومات أخرى إن وجدت:                         -10.5.6.3
  : Le(s) gérant (s) -3.6.6           المسير )المسيرون( :                                                                            -6.6.3

  :Identité -3.6.6.1                                                                                                       اليوية : -1.6.6.3
                                                                             : Nom -3.6.6.2                                                      المقب : -2.6.6.3

 : Prénoms-3.6.6.3                                                             االسم :                                           -3.6.6.3
  :Date et lieu de naissance -3.6.6.4                                               تاريخ ومكان الميالد :                        -4.6.6.3

  : Fils (fille) de -3.6.6.5               ابن )بنت( :                                                                               -5.6.6.3

  :Et de -3.6.6.6                                                                                      و :                          -6.6.6.3
 وثيقة التعريف )طبيعتيا ورقميا وتاريخ ومكان إصدارىا( : -7.6.6.3

                                                                3.6.6.7- Pièce d'identité: (nature, no, date et lieu d'établissement) :  

 وثائق اإلثبات عند فتح الحساب )طبيعتيا ورقميا وتاريخ ومكان إصدارىا( : -7.6.3
                         3.6.7- Documents d'identification a l'ouverture du compte(nature, no, date et lieu d'établissement) :  

 : Statuts -3.6.7.1                                                               القانون األساسي :                                -1.7.6.3
 : Registre de commerce -3.6.7.2                                         السجل التجاري :                                     -2.7.6.3

  : Numéro d'identification statistique -3.6.7.3                                            رقم التعريف اإلحصائي :           -3.7.6.3
 :Autre(s) -3.6.7.4                                                                 غيره :                                         -4.7.6.3

 
 
                      : Information sur le client en cause -4                       المشتبو فيو:                                    استعالمات حول الزبون -4

  : Type de client a -4.1                                                  صنف الزبون :                                              -1.4

 : Client habituel -4.1.1                                                 زبون اعتيادي:                                             -1.1.4

  : Client occasionnel -4.1.2                      زبون غير اعتيادي :                                                              -2.1.4

 ىوية وصفة الموقعين المؤىمين بموجب تفويض لمتصرف في الحساب: -3.1.4
                              4.1.3- L'identité et la qualité des signataires habilites par délégation de pouvoirs sur le compte : 

  : Nom -4.2                                                                                                     المقب:                  -2.4
  : Prénoms -4.3                                              االسم:                                                                    -3.4
  :Date et lieu de naissance -4.4                          تاريخ ومكان الميالد:                                                        -4.4

  : Fils (fille) de -4.5                                      ابن )بنت(:                                                                   -5.4

  :Et de -4.6                                                              و:                                                            -6.4
  : Profession -4.7                                 المينة:                                                                              -7.4

 وثيقة التعريف )طبيعتيا ورقميا وتاريخ ومكان إصدارىا(: -8.4
4.8- Pièce d'identité: (nature, no, date et lieu d'établissement) :     

 

 

 

  -Information sur l’(les) opération(s) objet du soupçon : 5              معمومات حول العممية )العمميات( موضوع الشبية: -5
 : Date ou période -5.1                       التاريخ أو الفترة:                                                                         -1.5

 : Type d'opération(s) -5.2                                           نوع العممية )العمميات(:                                         -2.5

 : Nombre d'opérations -5.3                      عدد العمميات:                                                                     -3.5

 : Montant global -5.4                                                                 المبمغ اإلجمالي:                               -4.5

 
                                                                                                                                     

 

 مالحظات خاصة وتعالٌق
Observation et commentaires 

 مالحظات

Observation 
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 : Nature des fonds objet du soupçon -5.5                                ة:                       طبيعة األموال موضوع الشبي -5.5

                                                                                                                            : Monnaie nationale -5.6عممة وطنية:       -6.5

                                                                                                     : Valeur mobilière -5.7                         قيمة منقولة: -7.5

                                                                                                    : Métaux précieux -5.8                         معادن ثمينة: -8.5

                                                                                                                             : Autres -5.9غيره:                                                -9.5

                                                          
 بيانات مفصلة عن العملية )العمليات( موضوع الشبهة: -6

                                                      6- Indications détaillées sur l’(les) opération(s) objet du soupçon:  

                                                                        :Opération(s) transfrontalière(s) -6.1           عممية )عمميات( عابرة لمحدود: -1.6

                                                                                                : Transfer -6.1.1                                       تحويل: -1.1.6

                                                                                                           : Rapatriement -6.1.2           إرجاع األموال لموطن: -2.1.6

  :Encaissement de cheque(s) -6.1.3                                                                   صرف صك )صكوك(:   -3.1.6

 : Origine des fonds -6.1.4                     مصدر األموال:                                                                   -4.1.6

 -Etablissement bancaire ou financier:                                                       6.1.5                 ية أو المالية:المؤسسة البنك -5.1.6
                                                                                               :Agence -6.1.6الوكالة:              -6.1.6

                                                                                      :Pays -6.1.7                            البمد: -7.1.6 
                                                                                                                : No de compte -6.1.8                رقم الحساب: -8.1.6

         : Titulaire(s) du compte -6.1.9                                                صاحب )أصحاب( الحساب:                     -9.1.6

                                                                : Etablissement bancaire correspondant -6.1.10     المؤسسة البنكية المراسمة: -10.1.6

                                                                                                           : No du cheque -6.1.11          رقم الصك:         -11.1.6

                                                                                       :Date du cheque -6.1.12                     تاريخ إصدار الصك: -12.1.6

  Distination des fonds                                                  -61.1.6                               :اتجاه األموال -13.1.6
                                                     :Opération(s) domestique(s) -6.2           العممية )العمميات( داخل الوطن: -2.6

                                                                    :Versement en espéces-6.2.1                    الدفع نقدًا: -1.2.6
          Remise de chéque(s):                                                                           61616 - تسميم صك )صكوك(: -2.2.6
                                                                    :Etablissement bancaire -6.2.3          المؤسسة البنكية: -3.2.6
                                                                                                     :Agence -6.2.4      الوكالة: -4.2.6
                                                                                     :Nº de compte -6.2.5         رقم الحساب: -5.2.6
                                                             :Titulaire(s) du compte -6.2.6         صاحب )أصحاب( الحساب: -6.2.6
                                                                      :Etablissement intermédiaire -6.2.7  المؤسسة الوسيطة: -7.2.6
                                                                                              :Nº du chéque -6.2.8    رقم الصك: -8.2.6
                                                                                        :Date du chéque -6.2.9    تاريخ الصك: -9.2.6

                     

                                                       
  :Les motifs du soupçon (cocher la réponse indiquée) -7            دواعي الشبهة: )ضع عالمة على اإلجابة المناسبة(: -7

    :Identité du donneur d'ordre ou du mandataire -7.1                                             :ىوية اآلمر بالصرف أو الوكيل -1.7

 :Identité du bénéficiaire -7.2                                ىوية المستفيد:                                                      -2.7

 
 

مالحظات  

Observation
s 

مالحظات  

Observation
s 

 وصف العلمٌات والعالقة المفترضة بٌن األطراف المعنٌة

Description des opération et rapports supposes entre les parties concernées 
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 : Origine des fonds -7.3                                                                                         :         االتجاه مصدر األموال -3.7
 : Destination -7.4                                                                   االتجاه:                                                -4.7
 : Aspect comportemental ou autres -7.5                      المظير السموكي أو غيره:                                        -5.7
 : Importance du montant de l'opération -7.6                       أىمية مبمغ العممية:                                        -6.7
 : Aspect inhabituel de l'opération -7.7                       الطابع غير المألوف لمعممية:                                      -7.7
 : Complexité de l'opération -7.8                                          عممية معقدة:                                           -8.7
 : Absence de justification économique -7.9                                            غياب المبرر االقتصادي:                    -9.7

 : Non apparence de l'objet licite -7.10                                           عدم ظيور شرعية الموضوع:                    -10.7
 
 
 

 : Les antécédents du (des) mis en cause -8                                   سوابق المشتبه فيه )فيهم(:                            -8
 
 
 
                           الجهات األخرى الخاضعة لإلخطار:  -9

, المحامون , الموثقون , محافظو البيع بالمزايدة , خبراء المحاسبة , محافظو الحسابات , السماسرة , الوكالء الجمركيون , أعوان الصرف      
 ثمينة واألشياء األثرية والتحف الفنية.الوسطاء في عمميات البورصة , الوكالء العقاريون , مؤسسات الفوترة , تجار األحجار الكريمة والمعادن ال

                                                                                                                                   9- Autre assujettis : 

  

Avocats, notaires, commissaires priseurs, experts comptables, commissaire aux comptes, commissionnaires 

en douane, agents de change, intermédiaires en opérations de bourse, agents immobile entreprises d'affacturage ainsi 

que les marchands de pierres et métaux, d'objets d'antiquités et d'art.                                                                                                                        

                                                                                                                                                     
 عمق بـــــ :    عمميات تت -1.9

 ودائع , مبادالت , توظيفات , تحويالت , أو أية حركة لرؤوس األموال:           
                                                                                                                        9.1- Operations relatives aux : 

 

               Dépôts, échanges, placements, conversions, autres mouvements de capitaux :     

 : Informations concernant la relation d'affaire -9.2                                                   معمومات تتعمق بعالقة األعمال : -2.9
 : Lieu de la relation d'affaire -9.2.1                                                                  مكان عالقة األعمال:        -1.2.9
  : Lieu de tenue de la comptabilité -9.2.2                                                            مكان مسك المحاسبة:               -2.2.9
 : Conformité a la réglementation en vigueur -9.2.3                                                ى مطابقة التنظيم المعمول بو:مد -3.2.9
 : Lieu de la vente, et de la déclaration de l'affaire -9.2.4                                      مكان البيع والتصريح باألعمال: -4.2.9
 : Mode de paiement utilise -9.2.5                                                          طريقة الدفع المستعممة:                        -5.2.9
 : Cash -9.2.6                                                             الدفع نقدًا:                                                          -6.2.9
 : Autres (indiquer les références) -9.2.7                      غيره )تحديد المراجع( :                                         -7.2.9

               معمومات تتعمق بموضوع وطبيعة العممية:         -3.9
 نات )كيف تطورت العممية ولماذا أثارت الشبية(:مالحظات وبيا -

                                                                        9.3- Informations concernant l'objet et la nature de l'opération : 

 : Conclusion et avis -10                                               خالصة وآراء:                                                        -10
 : Identité qualité et signature -11                                                 اليوية, الصفة والتوقيع:                          -11
 

 

 مالحظات حول محل الشبهة

Observation sur lobject de soupcon 

 استعالمات

renseignement 
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 ةـــبهالشـــــار بـــــــالم اإلخطــــــل استــــوص

 2005فبراير سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  01-05( من القانون رقم 4)الفقرة  20المادة 

 والمتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما.

 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 نحن,

 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 عضو مجمس خمية معالجة االستعالم المالي, نشيد باستالم اإلخطار بالشبية رقم

 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 بتاريخ

 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 الوارد من

 

 اإلجراءات التحفظية المقررة :      

 التـــوقيــــــــــــع                                                                                                                      

 

ANNEXE 2 

Accuse de réception de la déclaration de soupçon 

Article 20 (alinéa 4) de la loi no 05-01 du 27 Dhou elhidjia 1425 correspondant 6 fevrier 2005 

Relative a la prevention et a la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 

 

Nous, ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..…… 

Membre du conseil de la CTRF accusons réception de la déclaration de soupçon no …………………………………..…………. 

Du …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

Emanant de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

      Mesure conservatoires décidées : 

 

                                                                                                                                                          Signature 
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 ع:ػػػػػػػة المراجػػػػػػػقائم
 القرءاف الكرَل. *

 .باللغػػػػػػة العربيػػػػػػػػػةأكالن: 

 ة:ػػػػػػػػػػالمراجػػػػػػػػػػع العامػػػػػػػ .أ 

 .1983، دار الفكر العريب، )د ط(، القاىرة، شركات المساىمة كالقطاع العاـأبوزيد رضواف،  -1
 .1975، )د ف(، المسؤكلية الجنائية لألشخاص المعنويةعلي صاحل،  براىيمإ -2
 .1986، دار اغبرية، الطبعة األكىل، اإلرىاب كالعنف السياسي في الوطن العربيأضبد جبلؿ عز الدين،  -3
 .1994، مركز البيوث كالدراسات بشرطة ديب، اإلمارات، المالمح العامة للجريمة المنظمةأضبد جبلؿ عز الدين،  -4
، سعد ظبك للطباعة كالنشر، القاىرة، جريمة إفشاء األسرار كالحماية الجنائية للكتماف المصرفيأضبد ؿبمد البدكم،  -5

1999. 
 .1962، دار اؼبعارؼ، الطبعة الرابعة، مصر، نوف العقوباتاألحكاـ العامة في قاالسعيد مصطفى السعيد،  -6
، اإلنعكاسات السلبية للجريمة المنظمة في ضوء الضوابط الدستورية كأحكاـ الشريعة اإلسالميةالسيد أضبد مرجاف،  -7

 .2005دار النهضة العربية، القاىرة، 
 .1988القاىرة، ، دار النهضة العربية، النظم النقدية كالمصرفيةالسيد عبد اؼبوىل،  -8
 .1996الطبعة السادسة، مطبعة جامعة القاىرة،  الوسيط في قانوف العقوبات )القسم العاـ(,أضبد فتيي سركر،  -9
 .1999، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، 2، ج النظرية العامة لاللتزاـ في القانوف المدني الجزائرمبلياج العريب،  -10
 .1966، ؾبلة كلية اغبقوؽ، جامعة اإلسكندرية، وف العقوباتمشكلة المنهج في قانجبلؿ ثركت،  -11
 .2000، اعبزء الثاٍل، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، نظم القسم الخاص في قانوف العقوباتجبلؿ ثركت،  -12
 .2002، دار النهضة العربية، القاىرة، الجريمة المنظمةىدل حامد قشقوش،  -13
منشأة اؼبعارؼ،  الموضوعية كاإلجرائية كالتعاكف الدكلي(, الجريمة المنظمة )القواعدىدل حامد قشقوش،  -14

 .2006اإلسكندرية، 
 .1987دار النهضة العربية، القاىرة،  شرح قانوف العقوبات )القسم العاـ(,ىبليل عبد البله أضبد،  -15
، عامل رب الباردةالنظاـ اإلقتصادم الدكلي المعاصر من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الححاـز البببلكم،  -16

 .2000اؼبعرفة، الكويت، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، مايو 
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 .1991، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، قانوف العقوبات الخاصحسن اؼبرصفاكم،  -17
 .2006، اؼبعهد اإلسبلمي للبيوث كالتدريب، جدة، أدكات السياسة النقديةحسُت كامل فهمي،  -18
 .2000، دار النهضة العربية، القاىرة، اإلجرامية المنظمة )دراسة مقارنة(الجماعة طارؽ سركر،  -19
 .1998، مكتبة األىراـ، القاىرة، اإلدارة الفعالة لخدمات البنوؾ الشاملةطلعت أسعد عبد اغبميد،  -20
 .2001، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، الجريمة المنظمةكوركيس يوسف داككد،  -21
دار ىومة، ط  )الجرائم ضد األشخاص كالجرائم ضد األمواؿ(, في القانوف الجزائي الخاص الوجيزحسن بوسقيعة، أ -22
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2003. 

، ، رسالة دكتوراه )بالفرنسية(، جامعة غركنوبلفكرة حيازة األشياء أك األمواؿ ذات المصدر الُجرميسليماف عبد اؼبنعم،  .7
1991. 

، رسالة ماجستَت، جامعة نايف العربية أثر السرية المصرفية على مكافحة جرائم غسل األمواؿسعود ذياب العتييب،  .8
 للعلـو األمنية، الرياض.

، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة عُت دكر البنوؾ التجارية في استثمار أمواؿ العمالءسعيد ؿبمد سيف النصر،  .9
 .1993ْشس، 

جامعة القاىرة،  كلية اغبقوؽ،  ، أطركحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف اغبقوؽ،جرائم تزييف العملةحافظ غاًل، عادؿ  .10
1966. 

 المسؤكلية الجنائية عن جريمة غسل األمواؿ في التشريع المصرم )دراسة مقارنة(,عادؿ ؿبمد أضبد جابر السيول،  .11
 .2008ية اغبقوؽ، جامعة القاىرة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف اغبقوؽ، كل

رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة،  النظاـ القانوني للحسابات السرية )دراسة مقارنة(,عبد اؼبوىل علي متويل،  .12
2002. 

 .1999، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة اؼبنصورة، النظرية العامة لتسليم المجرمينعبد الفتاح سراج،  .13

دكتوراه يف القانوف، كلية اغبقوؽ، رسالة ، المسؤكلية الجنائية عن الجرائم اإلقتصادية في القانوفرؤكؼ مهدم، عبد ال .14
 .1974جامعة القاىرة، 

التعاكف الدكلي في مجاؿ مكافحة غسل األمواؿ المتحصلة من الجريمة المنظمة كجرائم علي فاركؽ علي،  .15
 .2008الة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة، رس المخدرات في ضوء القانوف الدكلي العاـ,

السياسة الجنائية في مواجهة ظاىرة غسل األمواؿ في القوانين الجنائية الوطنية كالقانوف فيصل سعيد أضبد اؼبيل،  .16
 .2007، رسالة لنيل الدكتوراه يف اغبقوؽ، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة، الجنائي الدكلي

 .2008رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة،  غسل األمواؿ )دراسة مقارنة(, جريمةخالد حامد مصطفى،  .17
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 .2002، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة، غسيل األمواؿ في ضوء اإلجراـ المنظمخالد ضبد اغبمادم،  .18

 .1998غبقوؽ، جامعة عُت ْشس، ، رسالة دكتوراه، كلية االمسؤكلية الجنائية عن األعماؿ البنكيةغادة الشربيٍت،  .19

 بحػػػػػوث مػػػػؤتمرات كنػػػدكات: . ق

حبث مقدـ لندكة اعبرائم اإلقتصادية اؼبستيدثة، اؼبركز القومي للبيوث  اختالؿ قيمة الكسب المشركع,آماؿ عبد الرحيم،  .1
 .1994اإلجتماعية كاعبنائية، 

ن أعماؿ ندكة غسل األمواؿ كقائمة اعبناف الضريبية، ، كرقة عمل ضمحوافز اإلستثمار كغسيل األمواؿإماـ عطا اهلل،  .2
 .2000مركز اػبلي  للدراسات اإلسًتاتيرية لسنة 

، مؤسبر الوقاية من اعبريبة يف عصر العوؼبة، كلية تجريم غسيل األمواؿ في التشريعات المقارنةأشرؼ توفيق ْشس الدين،  .3
 .2001مايو  7-6الشريعة كالقانوف، جامعة اإلمارات العربية اؼبتيدة، 

 .1972-1971، ؿباضرات مطبوعة، كلية اغبقوؽ، اعبامعة اللبنانية، اؼبوسم الدراسي السر المصرفيبيار صفا،  .4

مركز البيوث كدراسات مكافية اعبريبة كمعاملة اجملرمُت، كلية ندكة المواجهة الجنائية لغسيل األمواؿ, صباؿ عبد العزيز،  .5
 .1999اغبقوؽ، جامعة القاىرة، ديسمل 

، حبث مقدـ ؼبؤسبر اعبريبة اؼبنظمة كأساليب المنظور اإلقتصادم كالتقني كالجريمة المنظمةدياب موسى البداينة،  .6
 .1998مكافيتها، كزارة داخلية أبو ظيب، اإلمارات العربية اؼبتيدة، 

قدـ ؼبؤسبر اعبريبة حبث مأنماط الجرائم اإلقتصادية المستحدثة كدكر التدريب في مكافحتها, حسن أضبد اغبوسٍت،  .7
 ، اإلمارات.2002يناير  22-21اإلقتصادية يف عصر العوؼبة، اإلدارة العامة للشرطة، الشارقة، 

 12-10، ندكة السرية اؼبصرفية، ارباد اؼبصارؼ العربية، القاىرة، الجوانب القانونية للسرية المصرفيةطارؽ شهاب،  .8
 .1992أكتوبر 

مؤسبر األعماؿ اؼبصرفية اإللكًتكنية بُت الشريعة كالقانوف، كلية حبث مقدـ إىل  ،, الشيك الذكيموسى عيسى العامرم .9
 .2003 مايو 12-10الشريعة كالقانوف، جامعة اإلمارات، 
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، حبث مقدـ ؼبؤسبر األعماؿ اؼبصرفية اإللكًتكنية مفهـو األعماؿ المصرفية اإللكتركنية كأىم تطبيقاتهاؿبمود الشرقاكم،  .10
 12-10نوف، كلية الشريعة كالقانوف، جامعة اإلمارات العربية اؼبتيدة بالتعاكف مع غرفة ديب للصناعة، بُت الشريعة كالقا

 ، اجمللد األكؿ.2003مايو 

، ندكة اعبريبة اؼبنظمة عل اغبدكد العربية، األمانة العامة عبامعة الجريمة المنظمة ككاقعها في األردفنائل عبد الرضبن صاحل،  .11
 .1998نوفمل  2-1لقاىرة، الدكؿ العربية، ا

حبث مقدـ إىل مؤسبر األعماؿ اؼبصرفية  الشيك اإللكتركني كالنقود الرقمية )دراسة مقارنة(,نبيل صبلح ؿبمود العريب،  .12
 .، اجمللد األكؿ2003 مايو 12-10اإللكًتكنية بُت الشريعة كالقانوف، كلية الشريعة كالقانوف، جامعة اإلمارات، 

، جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود أكجو مخاطر كأضرار غسيل األمواؿ على اإلقتصاد الوطنيوىل، سيد شوربتري عبد اؼب .13
 اإلسبلمية، أهبا، اؼبملكة العربية السعودية، حبث غَت منشور، )بدكف تاريخ(.

صادية ، ندكة غسل األمواؿ دبركز الدراسات القانونية كاإلقتاإلقتصاد الخفي كظاىرة غسل األمواؿسعيد عبد اػبالق،  .14
 .1999بكلية اغبقوؽ، جامعة عُت ْشس، جواف 

أكتوبر  12–10، حبث ملقى يف ندكة "السرية اؼبصرفية" اليت عقدت يف القاىرة، سرية الحسابات المصرفيةْشبور توفيق،  .15
 .1993، إرباد اؼبصارؼ العربية، 1992

حبوث مؤسبر األعماؿ اؼبصرفية  ،ظاىرة غسيل األمواؿ كمسؤكلية البنوؾ في مكافحتهاخالد سعد زغلوؿ حلمي،  .16
 .2001اإللكًتكنية بُت الشريعة كالقانوف، غرفة ذبارة كصناعة ديب، جامعة اإلمارات، 

حبث مقدـ إىل مؤسبر الوقاية من اعبريبة يف عصر العوؼبة  مكافحة ظاىرة غسل األمواؿ في عصر العولمة,غناـ ؿبمد غناـ،  .17
مام  8إىل  6كلة اإلمارات باالشًتاؾ مع أكاديبية نايف للعلـو األمنية يف الفًتة من اؼبنظم من قبل كلية الشريعة كالقانوف بد

2001. 

 تػػقػػاريػػػػػػػػػر: . ك

 .2004-2003لسنة  GAFIالتقرير السنوم ؼبنظمة  .1

رىاب تقرير التقييم المشترؾ بخصوص غسل األمواؿ كتمويل اإل، ؾبموعة العمل اؼبايل الدكلية للشرؽ األكسط كْشاؿ إفريقيا .2
 .2010ديسمل  01 ،)حالة الجزائر(
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 النصػػوص القانونيػػػػة كالتنظيميػػػػػػة: . ز

 في القانػػػػوف الجزائػػرم: (1)

بإصػدار ىػ اؼبتعلق 1417رجب  26اؼبؤرخ يف  438-96الصَّادر باؼبػرسـو الرئاسػي رقػم  1996نوفمبر  28دستور  .1
 .60: ص، 76 ع، 33 س، 1996ج. ر.ج.ج لػ ، 28/11/1996اؼبصػادؽ عليو يف استفتاء  نػص تعديػل الدستور

 . كاؼبعدؿ1966يونيو سنة  8اؼبوافق  1386صفر عاـ  18اؼبؤرخ يف  155-66األمر رقم ، كالصادر دبقتضى قانوف العقوبات .2
 10 اؼبؤرخة يف  71 ع ،ج ر ج ج ،2004نوفمل سنة  10اؼبوافق  1425رمضاف عاـ  27مؤرخ يف  15-04القانوف رقم ب

 .2004 ملنوف

اؼبؤرخ  05-07اؼبعدؿ كاؼبتمم بالقانوف رقم ، 1975سبتمل  26اؼبؤرخ يف  58-75األمر رقم الصادر ب القانوف المدني .3
 .2007مايو  13بتاريخ: مؤرخة  ،31 ، ج ر ج ج، ع2007مايو  13يف 

الصادر  ،86 ع، ج جج ر ، 2002قانوف المالية لسنة اؼبتضمن  2002ديسمل  24اؼبؤرخ يف  11-02القانوف رقم  .4
 .2002ديسمل  25بتاريخ 

، يعٌدؿ كيتٌمم اؼبرسـو التشريعي 2003فلاير سنة  17اؼبوافق 1423ذم اغبرة عاـ  16 مؤرخ يف 04-03قانوف رقم ال .5
ج ر ج  ،ببورصة القيم المنقولة كاؼبتعلق 1993مايو سنة  23اؼبوافق  1413ذم اغبرة عاـ  2اؼبؤرخ يف  10-93رقم 

 كما بعدىا. 20، ص: 2003فلاير  19، اؼبؤرخة يف 40س  ،11ج، ع 

، 2005فلاير  06، اؼبؤرخ يف تبييا األمواؿ كتمويل اإلرىاب كمكافحتهما الوقاية منباؼبتعلق  01-05القانوف رقم  .6
 .2005أفريل  04الصادر بتاريخ  ،11 ج ج، ع ج ر

بالوقاية من الفساد اؼبتعلق  2006فلاير سنة  20اؼبوافق  1427ؿبـر عاـ  21اؼبؤرخ يف  01-06القانوف رقم  .7
، ج ر ج 2010غشت سنة  26، اؼبوافق 1431رمضاف  16اؼبؤرخ يف  05-10، اؼبعدؿ كاؼبتمم باألمر رقم كمكافحتو

  .2010، مؤرخة يف أكؿ سبتمل سنة 47س ، 50 ، عج

اؼبؤرخ يف  07-95كيتمم األمر رقم  ، يعدؿ2006فلاير  20اؼبوافق  1427ؿبـر  21اؼبؤرخ يف  04-06القانوف رقم  .8
مارس  12، اؼبؤرخة يف 43، س 15، ج ر ج ج العدد بالتأمينات كاؼبتعلق 1995يناير  25اؼبوافق  1415شعباف  23

 كما بعدىا. 03، ص: 2006
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س ، 03 ج ج، ع ، ج رتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدةيتضمن  1996جانفي  10اؼبؤرخ يف  02-96األمر رقم  .9
 .11، ص: 1996جانفي  14مؤرخة يف  ،33

بقمع مخالفة التشريع كالتنظيم كاؼبتعلق  1996يوليو  09اؼبوافق  1417صفر عاـ  23اؼبؤرخ يف  22-96األمر رقم  .10
رمضاف  16ؼبؤرخ يف ا 03-10، اؼبعدؿ كاؼبتمم باألمر رقم الخاصين بالصرؼ كحركة رؤكس األمواؿ من كإلى الخارج

 .كما بعدىا 09، ص: 2010أكؿ سبتمل ، مؤرخة يف 47س ، 50 ، عج ر ج ج ،2010غشت  26اؼبوافق  1431

أغسطس  27بتاريخ  52 ، ج ر ج ج، ع المتعلق بالنقد كالقرض، 2003أغسطس  26اؼبؤرخ يف  11-03األمر رقم  .11
 03، مؤرخة يف 66، ج ر، ع 2010أكتوبر  27اؼبؤرخ يف  10-10، كاؼبعدؿ دبقتضى القانوف رقم 03، ص: 2003
 .05، ص: 2010نوفمل 

، مكافحة التهريبقانوف كاؼبتضمن  2005غشت سنة  23اؼبوافق  1426رجب عاـ  18مؤرخ يف  06-05األمر رقم  .12
 .2005 غشت 28، مؤرخة يف 42س  ،59 ج ج، ع ج ر

 ع، 30ج ج، س  ، ج رببورصة القيم المنقولة، كاؼبتعلق 1993مام  23اؼبؤرخ يف  10-93اؼبرسـو التشريعي رقم  .13
ج  ج ر 2003فيفرم  17اؼبؤرخ يف  04-03. اؼبعدؿ كاؼبتمم بالقانوف رقم 04، ص: 1993مايو  23اؼبؤرخة يف  34

 .20، ص: 2003فلاير  19، اؼبؤرخة يف 11 ع، 40ج، س 

إنشاء خلية ، كاؼبتضمن 2002أبريل سنة  07اؼبوافق  1423ؿبـر عاـ  24مؤرخ يف  127-02اؼبرسـو التنفيذم رقم  .14
 .16، ص: 2002أبريل  07، مؤرخة يف 39س ، 23 ، عج ج ج ر، جة اإلستعالـ المالي كتنظيمها كعملهامعال

، بالوقاية من تبييا األمواؿ كتمويل اإلرىاب كمكافحتهما، كاؼبتعلق 2005ديسمل  15اؼبؤرخ يف  05-05النظاـ رقم  .15
 .2005أفريل  23، الصادرة بتاريخ 26ج ر ج ج العدد 

 لفرنسػػػي:في القانػػوف ا (2)
 الدستور الفرنسي. .1

 .قانوف العقوبات الفرنسي .2

بمساىمة المؤسسات المالية في مكافحة غسل األمواؿ ، كاؼبتعلق 1990يوليو  12اؼبؤرخ يف  614-90القانوف رقم  .3
، كاؼبعدؿ 8329، ص: 1990يوليو  14، مؤرخة يف 162، ج ر ج ؼ رقم كمصادرة المتحصالت المترتبة عنها

 .1998يوليو  03، ج ر ج ؼ مؤرخة يف 1998يوليو  02اؼبؤرخ يف  546-98بالقانوف رقم 
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بمكافحة غسل األمواؿ كاالتجار في المخدرات كالتعاكف اؼبتعلق ك  1996مايو  13اؼبؤرخ يف  392-96القانوف رقم  .4
ص:  ،1996مايو  14مؤرخة يف  112ج ر ج ؼ  رقم  ،الدكلي في مجاؿ حجز كمصادرة متحصالت الجريمة

8329. 

ديسمل  31اؼبؤرخ يف  بمكافحة تهريب المخدرات كتعديل بعا أحكاـ قانوف العقوباتاؼبتعلق  1157-87 القانوف رقم .5
 .159ص:  ،1988يناير  05ج ؼ  ، ج ر1987

 في القانػػوف المصػػرم:  (3)
 الدستور اؼبصرم. .1

 قانوف العقوبات اؼبصرم. .2

مكرر،  20، ج ر ج ـ العدد 2002مايو  22، اؼبؤرخ يف ؿبمكافحة غسل األموااؼبتعلق  2002لسنة  80القانوف رقم  .3
 مكرر. 23 ع، 2003يونيو  08 ج ر ج ـ، 2003لسنة  78كاؼبعدؿ بالقانوف رقم  .2002مايو  22مؤرخة يف 

 .باإلثبات في المواد المدنية كالتجاريةكاؼبتعلق  1968لسنة  25القانوف اؼبصرم رقم  .4

 .1999لسنة  17رقم  قانوف التجارة .5

رقم  الالئحة التنفيذية لقانوف غسل األمواؿ المصرمكاؼبتضمن  2003لسنة  951رقم  اؼبصرم ر رئيس ؾبلس الوزراءقرا .6
 .2002لسنة  80

 الوثائػػػػق كاإلتػػفػػاقيػػػات الدكليػػة كاإلقليمية: . ح

 20دة يف فينا بتاريخ ، اؼبنعقلمكافحة اإلتجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات العقليةاتفاقية األمم اؼبتيدة  .1
، ج 1995يناير  28اؼبؤرخ يف  45-95، كاليت صادقت عليها اعبزائر بتيفظ دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم 1988ديسمل

 .1995فيفرم  15الصادر بتاريخ  07 ج ج، ع ر

 .1990نوفمل  08مؤسبر سًتاسبورغ اؼبنعقد بتاريخ  اؼبنبثقة عن ستراسبورغاتفاقية  .2

اؼبنعقدة يف تونس، كالصادرة بالقرار رقم  اإلتجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات العقلية لمكافحةبية اإلتفاقية العر  .3
 .1994يناير  15بتاريخ  215
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، 1999ديسمل سنة   9اؼبعتمدة من طرؼ اعبمعية العامة ؼبنظمة األمم اؼبتيدة بتاريخ لقمع تمويل اإلرىاباالتفاقية الدكلية  .4
ديسمل   23اؼبوافق 1421رمضاف عاـ   27اؼبؤرخ يف  445-2000دبوجب اؼبرسـو الرئاسي رقم من قبل اعبزائر كاؼبصادؽ عليها

 .2000سنة 

أكتوبر  31من قبل اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتيدة بنيويورؾ يف  ، كاليت اعتمدتلمكافحة الفساداتفاقية األمم اؼبتيدة  .5
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 196 الفرع الخامس: التصرفات العٌنٌة

 197 سالٌب الحدٌثة فً عملٌات غسل األموالالمطلب الثانً: األ

 198 الفرع األول: استخدام نوادي انترنت القمار

 199 الفرع الثانً: استخدام البطاقات اإللكترونٌة

 199 الفرع الثالث: استخدام أنظمة التحوٌل اإللكترونٌة

 Fed Wire 211البند األول: نظام الفٌدواٌر 

 Chips 211البند الثانً: نظام شٌبس 

 Swift 211البند الثالث: نظام سوٌفت 

 212 الفرع الرابع: استخدام النقود اإللكترونٌة

 213 الفرع الخامس: استخدام الشٌكات اإللكترونٌة

 انباب انثاوً:

 مكافحة جرٌمة غسل األموال فً القانون الجزائري مقارنا  

 

217 

 انفصم األول:

 األموالاآللٌات المتعلقة بمنع جرائم غسل 

 

219 
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 انمبحث األول: 

 لتزام بتوخً الحٌطة والحذراال

 

211 

 211 المطلب األول: ضرورة التحقق من هوٌة الزبائن

 212 فً القانون الجزائري الزبائنمبدأ التحقق من هوٌة الفرع األول: 

 215 فً القانون الفرنسً الزبائنمبدأ التحقق من هوٌة الفرع الثانً: 

 218 فً القانون المصري الزبائنمبدأ التحقق من هوٌة : الفرع الثالث

 219 لتزام بحفظ وإمساك السجالت والمستنداتاالالمطلب الثانً: 

 221 لتزام بحفظ وإمساك السجالت والمستندات فً القانون الجزائرياالالفرع األول: 

 222 الفرنسًلتزام بحفظ وإمساك السجالت والمستندات فً القانون االالفرع الثانً: 

 224 لتزام بحفظ وإمساك السجالت والمستندات فً القانون المصرياالالفرع الثالث: 

 227 المطلب الثالث: تطوٌر الممارسات والبرامج الداخلٌة المصرفٌة

 228 فً القانون الجزائري تطوٌر الممارسات والبرامج الداخلٌة المصرفٌةالفرع األول: 

 231 فً القانون الفرنسً ممارسات والبرامج الداخلٌة المصرفٌةتطوٌر الالفرع الثانً: 

        231 فً القانون المصري تطوٌر الممارسات والبرامج الداخلٌة المصرفٌةالفرع الثالث: 

 المبحث الثانً:

 الرقابة على المؤسسات المالٌة وحركة األموال

 

233 

 234 الرقابة على المؤسسات المالٌةالمطلب األول: 

 235 فً القانون الجزائري الرقابة على المؤسسات المالٌةالفرع األول:  

 241                                                                                              فً القانون الفرنسً الرقابة على المؤسسات المالٌةالفرع الثانً:  

 242 فً القانون المصري ى المؤسسات المالٌةالرقابة علالفرع الثالث:  

 244 المطلب الثانً: الرقابة على حركة األموال



 الفهـرس

 

 

418 

 244 الرقابة على حركة األموال فً القانون الجزائري :الفرع األول

 248 الرقابة على حركة األموال فً القانون الفرنسً ثانً:الفرع ال

 251 لقانون المصريالرقابة على حركة األموال فً ا ثالث:الفرع ال

 انفصم انثاوً:

 المتعلقة بكشف جرائم غسل األموال اآللٌات

 

254 

 المبحث األول:

 ةلتزام بإنشاء وحدة للتحرٌات المالٌاال

 

255 

 256 المطلب األول: مفهوم وحدة التحرٌات المالٌة ووظائفها

 256 الفرع األول: مفهوم وحدات التحرٌات المالٌة

 257 ائف وحدات التحرٌات المالٌةالفرع الثانً: وظ

 258 المشتبه فٌها المالٌةعملٌات التلقً اإلخطارات الخاصة ب البند األول:

 262 اإلخطار بالشبهةتحلٌل البٌانات الواردة فً  البند الثانً:

 263 تبادل المعلومات مع األجهزة األمنٌة وسلطات الرقابة األخرى البند الثالث:

 266 لشروط الواجب توافرها فً وحدة التحرٌات المالٌةالمطلب الثانً: ا

 266 منطق الكفاءة والتخصص فً اختٌار الموظفٌن :الفرع األول

 267 مبدأ التخصص فً عمل وحدات التحرٌات المالٌة :الفرع الثانً

 268 الفرع الثالث: مبدأ السرٌة فً عمل وحدات التحرٌات المالٌة

 269 والمساءلة الفرع الرابع: اإلستقاللٌة

 269 المطلب الثالث: نماذج وحدات التحرٌات المالٌة

 271 نموذج الهٌئة اإلدارٌةالفرع األول: 

 271 نموذج هٌئة تنفٌذ القوانٌنالفرع الثانً: 
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 271 نموذج هٌئة المالحقةالفرع الثالث: 

المطلب الرابع: صالحٌات وحدات التحرٌات المالٌة فً مجال مكافحة 

 غسل األموالجرائم 

 

273 

 273 خلٌة معالجة اإلستعالم المالً فً الجزائرصالحٌات الفرع األول: 

 TRACFIN 278هٌئة اإلستخبارات المالٌة الفرنسٌة صالحٌات الفرع الثانً: 

 278 المشتبه فٌها المالٌة تلقً اإلخطارات عن العملٌات البند األول:

 279 ي عن العملٌات المشتبه فٌهااإللتزام بالٌقظة والتحر البند الثانً:

 281  وحدة التحرٌات المالٌة المصرٌةصالحٌات الفرع الثالث: 

 281 البند األول: تلقً اإلخطارات الخاصة بالعملٌات المالٌة المشتبه فٌها

 282 بالشبهة اإلخطارفً البند الثانً: تحلٌل البٌانات الواردة 

 282 غسل األموال على الصعٌد المحلًالبند الثالث: إنفاذ قوانٌن مكافحة 

 283 البند الرابع: إنفاذ قوانٌن مكافحة غسل األموال على الصعٌد الدولً

 284 البند الخامس: اإلشرف والرقابة على المؤسسات المصرفٌة والمالٌة

 285 البند السادس: المالحقة القضائٌة

 286 البند السابع: القٌام ببعض الوظائف القانونٌة

 المبحث الثانً:

 اإلخطار عن العملٌات المشبوهة

 

288 

 289 عن العملٌات المالٌة المشبوهة خطارلتزام باإلالمطلب األول. مفهوم اال

 289 الفرع األول: المفهوم اللغوي لإلخطار

 289 الفرع الثانً: المفهوم القانونً لإلخطار

 291 الطبٌعة القانونٌة لإلخطار :المطلب الثانً

 291 رع األول: اإلخطار مانع من موانع العقابالف
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 292 الفرع الثانً: اإلخطار مانع من موانع المسؤولٌة

 293 عن العملٌات المالٌة المشبوهة إجراءات اإلخطار المطلب الثالث. 

 293 فً القانون الجزائري إجراءات اإلخطارالفرع األول: 

 299 الفرنسًفً القانون  إجراءات اإلخطارالفرع الثانً: 

 311 فً القانون المصري إجراءات اإلخطارالفرع الثالث: 

 317 شتباه فً جرائم غسل األموالالمطلب الرابع:  معاٌٌر اال

 317 معاٌٌر تتعلق بالزبائنالفرع األول: 

 318 معاٌٌر تتعلق بالودائع النقدٌةالفرع الثانً: 

 319   لٌةمعاٌٌر متعلقة بالمعامالت الماالفرع الثالث: 

 311 معاٌٌر متعلقة بعملٌات مختلفةالفرع الرابع: 

 الفصل الثالث:

 معوقات مكافحة جرٌمة غسل األموال

 

312 

 :المبحث األول

 السرٌة المصرفٌة

 

313 

 314 الجزائري والمقارن القانونالمطلب األول: السرٌة المصرفٌة فً 

 314 الفرع األول: مفهوم السرٌة المصرفٌة

 315 للسرٌة المصرفٌة التعرٌف اللغوياألول:  البند

 315 البند الثانً: التعرٌف الفقهً للسرٌة المصرفٌة

 317 لتزام بمبدأ السرٌة المصرفٌةالفرع الثانً. األساس القانونً لال

 318 لتزام بمبدأ السرٌة المصرفٌة التزام تعاقديالبند األول: اال

 319 ٌة المصرفٌة التزام قانونًلتزام بمبدأ السرالبند الثانً. اال

 323 : الملزمون بكتمان السر المصرفًلثالفرع الثا
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 324 البنك والمؤسسة المالٌةالبند األول: 

 328 البند الثانً: الزبون

 331 : االعتبارات التً تقوم علٌها السرٌة المصرفٌة رابعالفرع ال

 البند األول: حماٌة الحرٌة الشخصٌة

 حماٌة مصلحة المصرف فً كتمان أعماله :البند الثانً

331 

332 

 333 المصلحة العامة :البند الثالث

سبل مكافحة جرٌمة غسل  فًالمطلب الثانً: تأثٌر السرٌة المصرفٌة 

 األموال

334 

 334 الفرع األول: جزاء مخالفة قواعد السرٌة المصرفٌة

 338 السر المصرفًالفرع الثانً: اإلستثناءات الواردة على جرٌمة إفشاء 

 338 ال ٌحتج بالسرٌة المصرفٌة فً مواجهتهم الذٌن شخاصاألالبند األول: 

 339 لتزام بمبدأ سرٌة الحسابات المصرفٌةالبند الثانً: حاالت اإلعفاء من اال

الفرع الثالث: ضرورة التوفٌق بٌن السرٌة المصرفٌة وسبل مكافحة جرٌمة غسل 

 األموال

344 

 ً:المبحث الثان

 معوقات أخرى فً مكافحة جرٌمة غسل األموال

 

351 

 351 تباٌن التشرٌعات المتعلقة بمكافحة جرٌمة غسل األموالالمطلب األول: 

 352 المطلب الثانً: معوقات مصرفٌة فً مكافحة جرٌمة غسل األموال

 352 موظفً البنوك والمؤسسات المالٌة الفرع األول: ضعف تأهٌل

 353 وفسادها فً المؤسسات المالٌة ف أجهزة الرقابةالفرع الثانً: ضع

 356 مؤسسات المالٌةالفرع الثالث: عدم وجود أنظمة معلوماتٌة متطورة بال

 356 الفرع الرابع: عدم تنظٌم عملٌات اإلٌفاء النقدي
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 358 المطلب الثالث: إشكالٌة تسلٌم المجرمٌن

 361 ئريالفرع األول: تسلٌم المجرمٌن فً القانون الجزا

 362 الفرع الثانً: تسلٌم المجرمٌن فً القانون الفرنسً

 363 الفرع الثالث: تسلٌم المجرمٌن فً القانون المصري

 365 : حجٌة األحكام الجنائٌة األجنبٌةالمطلب الرابع

 366 الفرع األول: حجٌة األحكام الجنائٌة األجنبٌة فً القانون الجزائري

 368 حكام الجنائٌة األجنبٌة فً القانون الفرنسًالفرع الثانً: حجٌة األ

 369 الفرع الثالث: حجٌة األحكام الجنائٌة األجنبٌة فً القانون المصري

 ــــةــالخاتمـــ
372 

 381 المالحـــــــق

 قائمة المراجع
386 

 411 الفهـــــــــــرس

 

 

 
 


