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ƨȈƥǂ -)أ Ǡǳ¦�ƨǤǴǳʪ:

  املادة: م   

  الصفحة: ص   

  اجلريدة الرمسية: ج ر    

ÄǂƟ¦ǄŪ¦��©ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ: ق ع ج    

Äǂǐŭ¦�©ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ: ق ع م    

ň®°ȏ¦�©ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ: ق ع أ    

ȆǈǻǂǨǳ¦�©ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ: ق ع ف    

ňƢǼƦǴǳ¦�©ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ: ق ع ل    

: األجنبية�ƨǤǴǳʪ -)ب

01 Austrac :Australian transaction report and analysis center.

02 BM : Banque mondiale .

03 CFO : Centres financiers offshore .

04 CRF : Cellule de renseignement financier .

05 CTIF : Cellule de traitement des informations financières .

06 CFFR : Comité de surveillance financière de la fédération

de russie .

07 CFATF :Caribbean Financial action taskforce.

08 CHIPS : Clearing house Interbank payements systèmes.

09 FOPAC :Fonds provenant d’activités criminelles.

10 FATF :Financial action taskforce.

11 Fed Wire :Fédèral reserve board.

12 FIUS : Financial intelligence units.
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13 FINCEN :The Financial crimes enfoncement network.

14 FMI :Fond monétaire international

15 FIA :Financial intelligence agency

16 FIC : Financial intelligence centre

17 FINTRAC : Financial transaction report analysis center.

18 GAFI :Groupe d’action financière internationale.

19 GAFIMON :Groupe d’action financière internationale de

Moyen Orient et d’Afrique du Nord.

20 GABAOA: Groupe anti blanchiment de l’Afrique Orientale

et Australe.

21 GIABA: Groupe intergouvernemental contre le blanchiment

en Afrique.

22 GAP : Groupe d’action pacifique.

23 GAFI SUD : Groupe d’action financière d' Afrique du Sud .

24 KOFIU : korea financial intelligence unit.

25 MOT :Meldpumt onge bruike lijke transacties.

26 MENAFATF: Middle east and north africa financial task

force

27 NCIS : National criminel intelligence service

28 NTIC : Nouvelles technologies de l’information et de

communication .

29 P : page

30 RB : revue banque.

31 SEPBLAC :Servicio ejecutuivo de la comisionde prevencion

de blanque ode copitales infocciones monetarias.

32 S W I F: Society for word wide international financial télé

communication

33 TRACFIN : Traitement de renseignement et d’action contre

les circuits financiers clandestins.
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34 URF : Unité des renseignements financiers .

35 UIF :Unidadde inrestigaciounes financieras.

36 UIC :Ufficio italiano dei cambi.

37 WWW :World wide web.
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يف اقتصاد بعض  تصادية واملالية اليت بدأت تنتشرض األموال من أهم وأخطر اجلرائم االقيتعد جرمية تبي

ƢƳ°�ǺǷ�ƨǴǨǣ�Ŀ�Ƣđ�°Âǂŭ¦Â�ƢȀƬǘǌǻ¢� ƢǨƻȍ�ƨǴȈǇÂ�ƨưȇƾū¦�ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�Ƥ¾�الدول ȈǳƢǇȋ¦�ǺǷ�̈ǀƼƬǷ��

  .األمن واالقتصاد والقانون

وذلك على أساس - على اإلطالق-اجلرمية من أخطر جرائم عصر االقتصاد الرقميويعترب البعض هذه 

�ǶƟ¦ǂŪ¦�ƨƸǧƢǰŠ�ƨȈǼǠŭ¦�̈ǄȀƳȋ¦�¿ƢǷ¢Â��¾ƢǸǟȋ¦Â�¾Ƣŭ¦�©ƢǈǇƚǷ�¿ƢǷ¢�¦Śǘƻ�ƢǬƟƢǟÂ�ƢȈǬȈǬƷ�ʮƾŢ�ǲưŤ�ƢĔ¢

.1بشكل عام

�ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦�©ƢǸǈǳ¦�ǞǷ�Ƕēض األموال من اجلرائم اليت ترتكب من أشخاص قد ال تتواءم مسايوجرمية تبي

�Śǣ�ƨȈǷ¦ǂƳ¤�ƾƟ¦Ȃǟ�ƪ ǬǬƷ�ƨȈǷ¦ǂƳ¤�ƨǘǌǻȋ�ƨǬƷȏ�ƢĔȂǯ��ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�¿¦ǂƳȍ¦�ǶǴǟ�©ʮǂǜǻ�Ƣē®ƾƷ�Ŗǳ¦

مشروعة ملرتكبيها ،فكان لزاما عليهم متويه األصل الذي استمد منه املال، وإظهاره كما لو كان مشروعا 

�̈°ǀǬǳ¦�¾¦ȂǷȋʪ�» ǂǠȇ�ƢǷ�ȂǿÂ��ƨǬȈǬū¦�Śǣ�ȄǴǟليتاح استخدامها بيسر وسهولة،.  

�ƨǏƢƻ��ǶȀǸƟ¦ǂƳ�©ȐǐƸƬǷ�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�ƨƥȂǠǏ�Ŀ�ǲưǸƬŭ¦�śǷǂĐ¦�¼±Ƙŭ�ƢƳǂű�ƨŻǂŪ¦�ǽǀǿ�ƾǠƫ�¦ǀǳ

�Ä°¦®ȍ¦Â�ŅƢŭ¦�®ƢǈǨǳ¦�ƨǘǌǻ¢��ǪȈǫǂǳ¦�̈°Ƣš ��ƨƸǴǇȋ¦�Ƥ ȇǂē��©¦°ƾƼŭ¦�̈°ƢƴƬǯ��̈ŚƦǯ�ȏȂǷ¢�°ƾƫ�Ŗǳ¦�Ǯ Ǵƫ

.2ومتحصالت االختالس وغريها

ويكمن جوهر عمليات تبييض األموال يف قطع الصلة بني األموال املتحصلة عن األنشطة غري 

�̧ÂǂǌǷ�°ƾǐǷ�ǺǷ�ƨǴǐƸƬǷ�ƢĔƘǯ�¾¦ȂǷȋ¦�Ǯ Ǵƫ�ÂƾƦƫ�Ʈ ȈŞ��̧Âǂǌŭ¦�Śǣ�Ƣǿ°ƾǐǷ�Â¢�ƢȀǴǏ¢�śƥÂ��ƨǟÂǂǌŭ¦

  .وقانوين

1LéopaldineFay« Criminalité financière et organisée dans une Europe élargie »édition l’Harmattan ,2012, France , p145
2Michel Dion « La criminalité Financière » 1ereédition de Boec ;février 2011,Belgique,p79
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ƢǐǷ�Ǻǟ�ƨŦʭ�ǲǏȋ¦�Ŀ�Ȇǿ®°�فاهلدف األساسي من تبييض األموال هو إضفاء الشرعية على أموال       

غري مشروعة، ويؤدي جناح هذه العمليات إىل إعادة تدوير هذه األموال يف االقتصاد الوطين دون خشية 

  .املطاردة أو املالحقة، ودون أن تتعرض للمصادرة

رأس ʪƢǈƷ©�رير رة إلغاء الرقابة على الصرف، وحتذولقد ساعد على تنامي أنشطة تبييض األموال الق     

احمللي أمام املستثمرين املال، ومن مت حرية دخول وخروج األموال عرب احلدود الوطنية، وانفتاح السوق 

لذا كان هذا األخري هو النتيجة الطبيعية . مما أدى إىل انفتاح قنوات إضافية لتبييض األموالاألجانب ، 

.1ألغلب األنشطة اإلجرامية اليت ينتج عنها مكاسب مالية

فجرمية تبييض األموال كناية عن عدة عمليات مالية متداخلة فيما بينها ومتمادية يف الزمن، تستهدف       

يف املقام األول حمو األصل اجلرمي هلذه األموال وإظهارها بصورة متحصالت مالية ونقدية مشروعة، تسهل 

وبة مبكان عيصبح مبرور الزمن من الصبعد ذلك حماولة إدخاهلا يف األقنية االقتصادية احمللية أو الدولية، حىت 

.2الوقوف على حقيقة مصادرها

ŃƢǠǳ¦�Ŀ�ǞǬƫ�ƢǷ�ƢēȏƢů�Ƥذه اجلرمية يف العامل املادي فقط،بل إن مكب هتكما ال تر       ǐƻ¢�Ǻ

�ƢƦǐƻ�ȏƢů�ƾǠƫ�̈Śƻȋ¦�ǽǀǿ�À¢�°ƢƦƬǟʪ��ƪ ǻŗǻȋ¦�ƨǰƦǋ�ŐǟÂ�§ȂǇƢū¦�Ǫȇǂǘƥ�Ƥ ǰƫǂƫ�Ʈ ȈƷ��ȆǓ¦ŗǧȏ¦

�ǲȀǈǳ¦�ǺǷ�ǆألسباب  Ȉǳ�Ǿǻ¢�ń¤�ƨǧƢǓ¤��ƨǰƦǌǳ¦�ǽǀǿ�Ȃǔǟ�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȇǂū¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƢȀƬǠȈƦǘƥ�ǖƦƫǂƫ

¿ǂĐ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ƢȈǼǬƫ�ƨǳ®ȋ¦�ǆ ǸǗ�ƨȈǻƢǰǷȍ�¦ǂǜǻ�ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǼǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�©ƢƦƯ¤.

لوقت الذي يعد كل فاألنرتنت جماال خصبا جللب االستثمارات املالية يف مجيع أشكاهلا وصورها، يف ا      

  .نشاط استثماري عربها حمل ترحيب، ألن تكنولوجيا املعلومات من مظاهر التطور املستمر يف عاملنا املعاصر

1Philippe Broda « Les coulisses de la triche économique » PEFC, édition Eyrolles,2012 France , p92
28،ص 2010ى، سنة ول،الطبعة األلبنان ،دار الحدیث "تبییض االموال الناجمة عن االتجار بالمخدرات:"یتا سیدة ر/د2
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، تتالقى فيه جهود خمتلف خرباء املال واملصارف وخرباء  وتبييض األموال أيضا نشاط إجرامي تعاوين      

śǷǂĐ¦�ǺǷ� ¦ŐŬ¦�®ȂȀƳ�Ƥي يالنظم املعلوماتية، وجهود اقتصاد ǻƢƳ�ń¤��ŅƢŭ¦�°ƢǸưƬǇȏ¦،  وهلذا تطلبت،

�ǀƼƬƫ�ƢȀǴǠƳ�ƢŲ��ƨȈǧ¦ǂǤŪ¦�®Âƾū¦�±ÂƢƴƬȇ�ʭÂƢǠƫÂ�ȐǸǟ راية ومعرفة ملرتكبيها ،كما استلزمتهذه اجلرمية د

�ǞǇ¦Â�¼Ƣǘǻ�ȄǴǟ�Ƥ ǰƫǂȇÂ��©ƢǠǸƬĐ¦�ȄǴǟ�̈ƾȇƾǋ�̈°Ȃǘş�ǶǈƬȇ�Äǀǳ¦�ǶǜǼŭ¦�¿¦ǂƳȍ¦�̈°ȂǏ�Ƥ ǳƢǤǳ¦�Ŀ

Ś̈Ʀǯ�©ƢȈǻƢǰǷϵ1.

لذلك استلزمت عملية مواجهتها واحلد منها، إنشاء آلية خاصة تقوم على متابعة إجراءات هذه       

�ƨȈǳƢŭ¦�©ʮǂƸƬǳʪ�¿ƢȈǬǳ¦�» ƾđ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ�ƨǴǐƬŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ��ƨƸǧƢǰŭ¦

ƢȈǴǸǠǳʪ�©¦°Ƣǘƻȍ¦�¿ƢǜǼƥ�ȄǸǈȇ�ƢǷ�ȂǿÂ��ƢĔƘǌƥ2ت املالية عند حتقق شبهة تبييض األموال.

فيتطلب هذا النظام وجود هيئة تتلقى اإلخطارات من خمتلف القطاعات وخصوصا القطاع املايل       

اخلاضع ألحكام قانون مكافحة تبييض األموال ،وتتوىل فحصها على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات، 

�ʭȂǻƢǫ�®ƾƄ¦� ¦ǂƳȍ¦�̄Ƣţȏ�¦ƾȈȀŤ هذه اجلهة تسمية وأطلق على. عند توافر عناصر موضوعية تؤيد االشتباه

ϦÂ��ƨȈǳƢŭ¦�©ʮǂƸƬǳ�©¦ƾƷÂ�Â¢�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂخذ �ƨǤǴǳʪارةـبــسية عـلفرناunité de

renseignement financier
3.

ة عامة من حيث الوظيف مع اجلرمية بصفةولقد غايرت هذه الوحدات اآلليات التقليدية املعروفة لق      

�ÀȂǷȂǬȇ�¾¦ȂǷȋ¦�ȆǔȈƦǷ�Àȋ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�Ǧ ǴƬű�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�Ŀ�¿ƢŮ¦�Ƣǿ°Âƾƥ�ǶȀǈƫ�̄¤��Ƣđ�ƨǗȂǼŭ¦

�ƢĔƢǰǷÂ�Ƣǿ°ƾǐǷÂ�ƨȈǬȈǬū¦�ƢȀƬǠȈƦǗ�ǾȇȂŤ�Â¢� ƢǨƻȍ�ȆǠǈǳ¦�°ƢǗ¤�Ŀ�ƨǟÂǂǌŭ¦�Śǣ�ǶǿƾƟ¦Ȃǟ�Ǯ ȇǂƸƬƥ�ƢǸƟ¦®

.4وطريقة التصرف فيها وحركتها

1Jérome Lassere Capdeville « La lutte contre le Blanchiment d’argent » édition R B,2010,France ,p57
2Célestin Foumdjem « Blanchiment de capitaux et fraude fiscale »édition l’Harmattan ,2011,Paris, p218
3Célestin Foumdjem ;op- cit,, p245

19، ص2008سنةالسكندریة،دار الجامعة الجدیدة، ا"مكافحة جریمة تبییض االموال على المستوى المصري والعالمي:"دمحم علي سكیكر/د4
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�Ŀ�ƢȀŷ¢�ǲưǸƬƫ��ƨǬǬƄ¦�ʮ¦Ǆŭ¦�Ʈ خترج كما       ȈƷ�ǺǷ�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�ƨȈǼǷȋ¦�©ƢȀŪ¦�ƲĔ�Ǻǟ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ

  ضمان تعاون القطاع املايل اخلاضع ألحكام قانون مكافحة تبييض األموال من جهة تلقي اإلخطارات، 

�ƾǐǫ�ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦Â�©ʭƢȈƦǳ¦�ÃȂƬŰ�ƨŪƢǠǷ�ȄǴǟ�ƨǏƢƻ�̈°ƾǫ�ǂǧ¦ȂƫÂ

.1إجهاض حماوالت تبييض األموال قبل إمتامها

ȂǷȋ¦�ǒ¦¾هذه الوحدات  ولقد اختصت        ȈȈƦƫ�ƨǘǌǻ¢�ƨƸǧƢǰŠ�ƢēƘǌǻ�ǀǼǷ  غري أنه ومباشرة عقب ،

2001ǲưǸƬƫ�ƨȈǻʬ�ƨǸȀǷ�ƢŮ�ƪاحلادي عشر سبتمربأحداث  ǨȈǓ¢��ƨȈǰȇǂǷȋ¦�̈ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳʪ�ƪ ǠǫÂ�Ŗǳ¦

إال أننا سنركز يف دراستنا هذه على دور هذه الوحدات فيما خيص عمليات  يف مكافحة متويل اإلرهاب ،

  .تبييض األموال دون غريها

والعشرون من توصيات أوجبت التوصية السادسة  ويف سبيل وضع اسرتاتيجية فعالة للمكافحة ،      

متارس مهامها كمركز  ¢��ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�̈ƾƷÂ� Ƣǌǻϵ�¿ȂǬƫ�À ، على كل دولة ،الدولية جمموعة العمل املايل

، واملعلومات األخرى ذات  وطين الستقبال وطلب وحتليل وتوجيه اإلخطارات عن العمليات املثرية االشتباه

¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨǘǌǻϥ�ƨǴǐǳ¦  الذي استجابت له أغلب الدول اليت سنت تشريعات خاصة ، وهو األمر

.2جترم من خالهلا هذه األنشطة

�Ŀ�ƪ- إىل انشاء أجهزة مستقلة، ومنها اجلزائر ، فاجتهت اذن أغلب دول العامل         ǨǴƬƻ¦�ƢĔ¢�ƾȈƥ

التحري والكشف عن عمليات  Ƣđ�¶ƢǼȇ��©ʭƢȈƦللتودعات مركزية أو قواعد مركزية عبارة عن مس-تسميتها

تبييض األموال، فتقوم بتلقي اإلخطارات والبالغات عن العمليات املالية املشتبه فيها من األشخاص 

ŭ¦��©ʮȂƬǈǷ�ª ȐƯ�ȄǴǟ�ƢȀǴȈǴŢ�ńȂƬƫÂ��ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻȍ¦�Ƥ Ƴ¦Ȃǳ�śǠǓƢŬ¦ ستوى التكتيكي ،املستوى

.3عايري االشتباه من عدمهيت مث املستوى االسرتاتيجي للوقوف على صحة مالعمليا

25ص ،2013سنة االسكندریة ، ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر"جریمة تبییض االموال:"عكروم عادل /د1
 شرـــباعـــــة والنـــــة للطـــارنة، دار النھضــدراسة مق"القواعد الموضوعیة واالجرائیة لجریمة غسل االموال :"عادل دمحم السیوى /د2
415، ص2008التوزیع، مصر، الطبعة االولى، سنةو

3Hervé Landau « Pratique de la lutte anti blanchiment » édition R.B, 2005, p39
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بل ميكن أن تقدم   وال تقتصر املعلومات اليت ميكن أن توفرها الوحدات عن عمليات التبييض ،       

ار يف املخدرات ،جرائم االختالس، كذلك معلومات حول خمتلف اجلرائم األصلية جلرمية التبييض ،كاإلجت

.1التهرب الضرييب وغريهاالرشوة ،

   اإلدارية ، أو منودج هيئة تنفيذ القوانني ، أو منوذج هيئة منوذج اهليئة  عادة وتتخذ هذه الوحدات       

�ǶȈǜǼƫ�ƨƠȈđ�ƢǷ¤�ƨǘƦƫǂǷ�ÀȂǰƫ�Ʈاملالحقة ،  ȈƷ أو تكون هيئة  و وزارة املالية ،أو هيئة إشراف كالبنك املركزي

.�ƨȈƟƢǔǬǳ¦�ƨƠȈŮʪو بطة بقوات الشرطة أتكون مرت قد إدارية مستقلة ،كما

ƢǨǰƥ�ǄȈǸƬƫ�ƨȇǂǌƥ�©¦°ƾǫ�ȄǴǟ�ÄȂƬŢ�ƢĔƜǧ ¦©� ومهما اختلف منوذج وحدات املخابرات املالية ،       

�Ŀ�ƨȈǏȂǐŬ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ��ƨȈǳƢŭ¦�©ȐȈǴƸƬǳʪ�ƨǴǐǳ¦�©¦̄�©ƢǏƢǐƬƻȏ¦�Ŀ�ƨȇ®ƾǠƬǳ¦Â�ƨȈǳƢǟ�©¦°ƢȀǷÂ

�Âƾǳ¦�ƨȇ®Ϧ�ǺǷ�ǺǰǸƬƫ�ŕƷ�ƨǷƢƬǳ¦�ƨȇǂǈǳʪ�ƨǷǄƬǴǷ�ǲǸǠǳ¦ ر املنتظر منها على أحسن وجه، ومتكنها ،من جهة

Ǭƫǂƫ�ƢȀǴǠŸ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦��¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�À¦ƾȈǷ�Ŀ�ª ƢŞϥ�¿ƢȈǬǳ¦�ǺǷ�©¦°ƢȀŭ¦Â�©¦ŐŬ¦�ǽǀǿ��Ãǂƻ¢ي 

ƢȀƬƸǧƢǰŭ�̈ƾȇƾƳ�¼ǂǗ�ª ¦ƾƸƬǇ¦�» ƾđ�ƢēƢȈǳ¡�ǶȀǧ�ń¤2.

̧��يف ضوء ما تقدم       ȂǓȂŭ¦�¦ǀŮ�ʭ°ƢȈƬƻ¦�ƨȈŷ¢�ƶǔƬƫ��، اتساقا مع ليكون حمال هلذه الدراسة

، والدور الذي تلعبه يف اهتمامات الفكر القانوين املعاصر، الذي أصبح يويل عناية ملحوظة هلذه الوحدات

.ƢȀǼǟ�ƨŦƢǼǳ¦�ǂǗƢƼŭ¦Â�°¦ǂǓȋ¦�ń¤�ǂǜǼǳʪسبيل قمع جرمية تبييض األموال ،

ǜǻ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀđ�¿ƢȈǬǳ¦�ƢǼȈǴǟ�ǲȀǈǳ¦�ǺǷ�Ǻǰȇ�ŃÂ را لندرة املادة العلمية وعدم وجود املراجع املتخصصة

ولعل السبب يف ذلك راجع إىل الطابع السري الذي يضفي على ،ƨȈƦǼƳȋ¦�¾Âƾǳ¦�Ŀ�Â¢�ʭ®Ȑƥ�Ŀ سواء

  .عمل هذه الوحدات عرب معظم دول العامل

1Michel Dion ;op –cit, p91
443ص ، ، مرجع سبق ذكرهعادل دمحم السیوى/د2
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وم عليها هذه الوحدات سواء غري أن هذا العائق مل مينعنا من حتليل ودراسة التشريعات اخلاصة اليت تق      

  .يف اجلزائر أو يف دول أجنبية ومقارنتها ببعضها البعض

�©ƢȈǳȉ¦�ǺǷ�ʮ°ǀƳ�Śǣ�ǾǻȂǰǳ�ƨǷƢŮ¦�ǞȈǓ¦Ȃŭ¦�ǺǷ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�̧ ȂǓȂǷ�À̄¤�ǂȀǜȈǧ

.ƨƸǧƢǰŭ¦�ǽǀđ�ƨȈǼǠŭ¦�Ãǂƻȋ¦�̈ǄȀƳȋ¦�Ãƾǳ�ƨǧÂǂǠǷ�Ǻǰƫ�Ń�̈ƾȇƾƳ�¼ǂǗ�ǞǓÂÂ ،التقليدية لقمع اجلرمية

�ƨǷƢǟƾǳ¦�ǲǰǌȇ�Äǀǳ¦�ŅƢŭ¦�̧ ƢǘǬǳʪ�ǪȈƯȂǳ¦�ǾǗƢƦƫ°ȏ�ƨǇƢǈū¦�ǞȈǓ¦Ȃŭ¦�ǺǷ�̧ ȂǓȂŭ¦�¦ǀǿ�ŐƬǠȇ�ƢǸǯ

هة تبييض ترتكز على التحليالت املالية للعمليات املالية لتحديد شب، فهذه الوحدات ،األساسية للدولة

  .األموال، من عدمها

انونية لوحدات املخابرات الطبيعة القإىل حتديد  - من جانب أول  - أن نسعى  فكان لزاما علينا إذن      

فها للحد من أنشطة تبييض األموال ،    من طر  آلليات املوضوعية و اإلسرتاتيجية املسطرةا املالية مع تبيان

Ś̈ƻȋ¦�ǽǀǿ�ŚƯϦ�ÃƾǷ�ƨǧǂǠǷ�Â  حرية املعامالت املالية املشروعة وعلى  السرية املهنية على.  

ال  جمهلذه الوحدات يف احلقيقية  قدرةال أن نوضح-من جانب أخر -كما كان من الضروري علينا      

ألهم العوائق  كشف شبهة تبييض األموال ، عن طريق حتديد الدور الذي تقوم  به ألجل ذلك مع التطرق

  .اليت تعيقها 

�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�©ƢǷƢǸƬǿ¤�ǆو        ǰǠƫ�Ŗǳ¦�ƨǘŬ¦�ǽǀǿ�̧ ƢƦƫ¤�ƢǼȇϦ°¤���ƨȈǳƢǰǋȍ¦�ǽǀǿ�ƨǌǫƢǼŭ�ƢǼǷ�ƨǳÂƢŰ

�ƾȇƾŢ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷȂƥ�Ǧو مراميها ، إذ سنقوم  ȇǂǠƬǳʪ�¦ǀǿ�ƢǼưŞ�ǺǷ�ńÂ¢�ƨǴƷǂǷ�Ŀ

الدور الذي تلعبه هذه الوحدات يف جمال  ، نيةʬ�ƨǴƷǂǷ�Ŀ نوضحمث  ، )الباب األول (رها املفاهيمي اإط

ؤثر العوائق اليت ت أهم مكافحة جرمية تبييض األموال عن طريق الوقوف على أهم وظائفها مع التطرق إىل

  .)الباب الثاين ( عليها
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�Ƣǿ°ƢƦƬǟϵ��¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂŪ�ƨǇ¦°®�ǎ ǐŵ�À¢�ȆǤƦǼȇ�Ǿǻϥ�ƢǼȇ¢°���Ǯ ǳ̄�Ŀ�̧ Âǂǌǳ¦�ǲƦǫ�Ǻǰǳ�Â

ƢĔƢǯ°¢���ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ƢȀƬǠȈƦǘǳ�µالذي أدى إىل إنشاء هذه الوحدات  الدافع ǂǠƬǻ�Ʈ ȈƷ��  و أساليب إقرتافها

  )  .الباب التمهيدي(مع تبيان خمتلف املخاطر النامجة عنها 



:الباب التمھیدي 
جریمـــــة تبییض 

األموال
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�ƨǸǜǼŭ¦�ƨŻǂŪʪ�̈®Ƣǟ�ǖƦƫǂƫ�ƢĔȂǯ��ÅƢǟȂȈǋ�ƨȇ®ƢǐƬǫمن أكثر اجلرائم اإل موالألض ايتعترب جرمية تبي     

داري والسياسي ، جرائم الرشوة رهاب ، التهريب ، الفساد اإل، اإلعرب الدول، كجرائم املخدرات 

.1وغريها

رامية على إخرتاق وإفساد جاملنظمات اإل موال ظاهرة عاملية ، تساعدض األيفعمليات تبي  

ؤدي اىل زعزعة اإلستقرار ة للمجتمع ، مما يملالية املشروعاهلياكل اإلقتصادية ، واملؤسسات التجارية وا

  .اإلقتصادي واملايل على املستوى العاملي

ϥ�» ǂǠƫǸů�ƢĔ¾¦ȂǷ¢�ǺǬƷ�ń¤�» ƾē�ƨǴƻ¦ƾƬǷ�©ƢȈǴǸǟ�ƨǟȂ  ذات مصدر إجرامي داخل

، بغية ن ذلك بطريق مباشر أو غري مباشراملالية الشرعية خصوصاً، سواء أكاالقنوات املالية وغري 

ƨǟÂǂǌǷ�°®ƢǐǷ�ǺǷ�ƨȈƫƘƬǷ�ƢĔƘǯÂ�ÂƾƦƫ�ŕƷ�ƨȈǻȐǠǳ¦�̈ǂƟ¦®�ń¦�Ƣđ�ȂǨǘǳ¦Â�ƢǿǂȇÂƾƫ�̈®Ƣǟ¤2.

���ȆƷ¦ȂǼǳ¦�ǞȈŦ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�̈°Ȃǘƻ�ǺǷ�ƢŮ�Ƣŭ�Å¦ŚƦǯ�ÅƢǷƢǸƬǿ¤�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀđ�ǾǬǨǳ¦�ǶƬǿ¤�ƾǬǳÂ

موال ني ، املنهج  الضيق الذي حيصر األموال غري املشروعة يف منجهعلى حتديد مصدر األ إعتمدذإ

فقط ، واملنهج الواسع الذي موال الناجتة عن جتارة املخدرات ضها يف األياليت مت تبي غري املشروعة

�ƨǧƢǓȍʪ�ǲǸǌƬǳ�ǒ¤يموال اليت تكون حمًال للتبيذهب إىل توسيع مفهوم األ Ȉتأتية من موال املىل األ

.3خرىرات، كافة األموال اليت تكون حمصلة من أنشطة إجرامية أجرائم املخد

موال ذات األ و متويه طبيعةض األموال هو إخفاء أيعلى أن جوهر عملية تبي هتفق الفقاولقد         

ض يتبي"، وعلى ان عبارة نعني سلطات تنفيذ القانو ائها عن أخفأو إ هالر اجلرمي وليس جمرد نقداملص

«�¤�ƨǴǏ�Ǟǘǫ�ń طةة واألنشعن جمموعة العمليات املالي تستخدم للتعبري" األموال ƾē�Ŗǳ¦�¼ǂǘǳ¦Â

 ،دار النھضة العربیة"تطبیقیة-النظام القانوني الدولي للجریمة المنظمة عبر الدول دراسة نظریة"،  حسن العاقلدمحم عبد هللا/ د1
468ص ،2010سنة ،القاھرة 

دار النھضة "ل االموال في ضوء احكام القانون الدولي العامالدولیة عن جرائم غسالمسؤولیة "نبیل دمحم عبد الحلیم  عواجة/د2
42ص، 2009سنة مصر ، ،العربیة

28ص،  2005سنة ، لبنان ،المؤسسة الحدیثة للكتاب"ض االموالیجریمة تبی"نادر عبد العزیز شافي/د3
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مال غري مشروع عن مصدره اإلجرامي إلكسابه طابعًا شرعيًا ، ويصدق على غريها من األموال 

.1املتحصلة من خمتلف أنواع اجلرائم األخرى ذات الدافع املايل

خاصة تتمثل سيمة ƥ�ǶǈƬƫ�ƢĔƜǧخرى سابقة عنها، ة أŻǂŪ�ƨǠƥʫ�ƨŻن هذه اجلر أولكون   

رتض جلرمية كل الركن املفن اجلرمية االولية وهي اليت تشحيث أ،pré-national" الوطينيفّ البعد عرب

«�®ǂǷ�®ȂǠƬǳ�Ãǂƻ¢�ƨǳÂ̈�¢موال قد ترتكب يف بلد معني مث يتض األيتبي °ƢǐǷ�Ŀ�Ƣē¦ƾƟƢǟ�̧¦ƾȇ¤�Ƕ خرى

Ʈ وتستثمر يف ǳʬ�ƾǴƥ2.

 سلوكيةالمناطها �ƨǇ¦°®�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨŻǂŪ¦�ǽǀđ�¿ƢǸ¢هتارعت املواثيق واهليئات الدولية إىل اإللذا س 

ƨǬȈǬƷ�ǾȇȂŤ�Â¢� ƢǨƻ¤�Â���ƨŻǂƳ�ǺǷ�̈ƾǸƬǈǷ�ƢĔϥ�ǶǴǠǳو نقلها مع اأموال املختلفة واملتمثلة يف حتويل األ

، كما سعت اىل حتديد ركنها املعنوي،  هاتخداماو اس�Ƣēاو حياز  ƢđƢǈƬǯ¦Âاالموال أو مصادرها ، 

�ǶǴǠǳ¦Â�̈®¦°ȍ¦�ǪǬŢ�ǺǷ�ƾƥȏ�ǲƥ�ƘǘŬ¦�Ǫȇǂǘƥ�ƢđƢǰƫ°¦�ǺǰŻ�ȏ���ƨȇƾǐǫ�ƨŻǂƳ�ŅÂƾǳ¦�̧ǂǌŭ¦�ƢǿŐƬǟƜǧ

.3ضيبنشاط التبي

 إلجراءات ، تتم مبرحلة اولية تسمىض االموال عملية معقدة ومتشابكة ايوألن عملية تبي   

بتطوير  يها مرحلة التمويه لتنتهي مبرحلة الدمج مستخدمة وسائل مرتبطة أساساً داع وتلمرحلة اإلي

ها ، وتطور املؤسسات املالية، وما وفرته التكنولوجيا املتطورة من تقنيات  ر اساليب التجارة الدولية وحتر 

اختاذ  واهليئات ، كل الدول علىهذه املواثيق ت تكإستعمال النقوذ اإللكرتونية وبنوك األنرتنت ، ح

.Ƣđ�ƨǏƢƻ�©ƢǠȇǂǌƫ�ǺǇ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƢŮ�ÄƾǐƬǳ¦�ƾǐǫ سريعةجراءات إ

12،ص2010سنة ، الرباطالطبعة الألولى ، طوب بریس ،"القانون المغربي والمقارنغسل االموال في :"عبد هللا الكرجي /د1
اعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت "ین االقانونیة واالقتصادیةتفي الوجھالجدید في اعمال المصارف"2

21ص ،2007،سنة منشورات حلبي الحقوقیة ، الطبعة االولى .العربیة ، الجزء الثالث ، الجرائم المتعلقة باعمال المصارف
75،ص2013،سنة  الحدیث ،القاھرةدار الكتاب"جرائم الفساد:" سيیصالح الدین حسن الس/د3
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ǴǬǠǳ¦�©¦ǂƯƚŭ¦Â�©¦°ƾƼŭʪ�̧ Âǂǌŭ¦�Śǣ�°Ƣš ȏ¦�ƨƸǧƢǰŭ�̈ ƾƸƬŭ¦�ǶǷȏ¦�ƨȈǫƢǨƫ¦�ƾǠƫÂيةــLa

convention des nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et

Substances psychotropes" 20/12/1988بتاريخ  املنعقدة
1

وىل يف اجتاه مبثابة اخلطوة األ، 

حملكوم مبجموعة ا التعاون املشرتك طارذلك يف إ موال وض األيااللتزام الدويل للحد من عمليات تبي

�ȄǴǟ�¾Âƾǳ¦�Ʈمن املبادئ اليت أ ƷÂ��ƨȈǼǗȂǳ¦�̈®ƢȈǈǳʪ�² Ƣǈŭ¦�ÀÂ®�ǾǴȈǠǨƫ�ǲƳ¦�ǺǷ�ƨȈǫƢǨƫȏ¦�Ƣēǂǫ

شى مع مبادئ ʪ�ƢȀƟƢǨȇ¤Â�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ƢȀǸǜǻÂ�ȄǋƢǸƬƫ�ƨȇǀȈǨǼƢǸƬȇ�ǲǰǌƥ�ƢēƢǷ¦ǄƬǳضع تشريعات تو 

.2قليميةالسيادة والسالمة اإل

�ǲǠǨǳʪÂواستجابة لاللتزامات �ń¦�ƪ ǟ°ƢǇÂ�¸ȂǓȂŭ¦�¦ǀđ�¾Âƾǳ¦�Ƥ Ǵǣ¦�ƪ ǸƬǿ¦���ƨȈǳÂƾǳ¦

مستقلة حتدد عناصر هذه اجلرمية املصادقة على خمتلف االتفاقيات ومن مث اصدار تشريعات وطنية 

�ǲȈƦǫ�ǺǷ�Ƣǿ°ƢƦƬǟƜǯ�ƨȇƾȈǴǬƫ�ƨȈƟƢǼƳ�» ƢǏÂ¦�ƢȀƸǼǷ�¦ȂǳÂƢƷ� ƢȀǬǨǳ¦�ǺǷ�Ƥ ǻƢƳ�À¦�Ƕǣ°���ƢĔƢǯ°¦Â

  .ة عن مصدر غري مشروعشياء النامجخفاء األالتبعية او صورة من صور إ املسامهة اجلنائية

مفهوم  –من جانب اول  -حتديد ، سنحاول من خالل هذا الباب التمهيدي  ذا الصدديف ه      

موال وفقًا لبعض اآلراء الفقهية واالتقاقيات الدولية وكذا خمتلف التشريعات الوطنيةض األيجرمية تبي

�Śǣ�¾Ƣŭ¦�ǞǘǬǼȇ�À¦�ń¦�Ƣđ�ǂŤ�Ŗǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�Ƕǿكما سنقف على أ�Ƣǿ°®ƢǐǷÂ�Ƣē¦ǄȈŲ�Ƕǿمع تبيان أ

ية  تقليد خمتلف االساليب املعتمدة يف ذلك ، و  املشروع عن مصدره االجرامي لكي يبدو مشروعاً 

�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ȆƷ¦ȂǼǳ¦�ǞȈŦ�ȄǴǟ�ƢȀǨǴţ�Ŗǳ¦�ƨǸȈƻȂǳ¦�°ʬكانت ،حديثة او مستحدثة ، و األ

  .واالجتماعية والسياسية

.1990نوفمبر 11والتي اصبحت ساریة المفعول منذ" نا یبإسم اتفاقیة فی"تعرف 1
دار ابي رقراق للطباعة والنشر "ظاھرة غسیل االموال وآثارھا على االقتصاد العالمي واالقتصادات العربیة"بدیعة لشھب، /د2
206ص ،2010 ةسناألولى،، الطبعة رباطال
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ض ينفس اإلطار على توضيح الكيان القانوين جلرمية تبي ويف - من جانب آخر  –كما سنعمل       

�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ƢĔƢǯ°¦�ƨǇ¦°®�¦ǀǯÂ�ƢŮ�¬ȂǼǸŭ¦�ňȂǻƢǬǳ¦�Ǧاالموال عن طري ǏȂǳ¦�Â¦�Ǧ ȈȈǰƬǳ¦�ƾȇƾŢ�ƨǳÂƢŰ�Ǫ

  :الثالث الشرعي ، املادي واملعنوي ، وهذا من خالل الفصلني التاليني

موالض األيمفهوم جرمية تبي:ولالفصل األ

 موالض األيالكيان القانوين جلرمية تبي:الفصل الثاين  



:الفصل االول 
جریمـــــة مفھوم 

تبییض األموال
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حتتل جرائم تبييض األموال مكان الصدارة بني األشكال املختلفة للجرمية املنظمة عرب الدول،   

�Ŗǳ¦�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�ǂǘƻ¢�ǺǷ�ƾǠƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��¾Âƾǳ¦�ǶȈǳƢǫ¢�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�Ŀ�ƢǿȂƦǰƫǂǷ�ǂǌƬǼȇ�̄ ¤

  .انتشرت بشكل واسع يف العقد األخري من القرن املاضي، و النصف األول من القرن احلايل

¦�Ǻǟ�śǴǐǨǼǷ�śǷǂĐ¦�ǺǷ�̈ƾȇƾƳ�ƨǨƟƢǗ�°ȂȀǛ�ń¤�ƨȈǷ¦ǂƳȍ ةو قد أدى منو هذه الظاهر   

�̈ƾȇƾŪ¦�ƨǨƟƢǘǳ¦�ǽǀǿ�Ƕǔƫ��ƨǨȈǜǼǳ¦�Śǣ�¾¦ȂǷȋ¦�ƪ ƴƬǻ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǳÂȋ¦�ǶƟ¦ǂŪʪ�ƪ ǷƢǫ�Ŗǳ¦�ƨǨƟƢǘǳ¦

  نيـصرفيو هم احملامني و املجمموعة من ذوي اخلربات اليت تقدم خدمات ملرتكيب اجلرائم املنظمة، 

فاكتسبت إذن هذه اجلرمية، أوضاعا جديدة يف العامل . 1و احملاسبني و رجال األعمال و غريها 

Ƭǳ¦�Ŀ�ƢđƢƸǏ¢�ƨƦǣ°�Â��ƨǟÂǂǌŭ¦�Śǣ�¾¦ȂǷȋ¦�ǶƴƷ�Őǯ�Â�̈Âǂưǳ¦�ƾȇ¦Ǆƫ�ǞǷ�ƨǏƢƻ�ǂǏƢǠŭ¦خفيـ  

.2كب من قبلƫǂŭ¦�ȆǷ¦ǂƳȍ¦�ǲǠǨǳ¦�ȄǴǟ�ȐȈǳ®�Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀ�ƶƦǐƫ الو التمويه و اخلداع، حىت  

، تطهري األموال غري املشروعة عن طريق إدخاهلا يف عمليات مالية متعددة  و تعين هذه اجلرمية  

�À̄¤�ȆȀǧ��Ƣǿ°ƾǐǷ�ǾȇȂŤ�Â��Ǟȇ°Ƣǌŭ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�ƢȀƳƢǷ®¤�» ƾđ��°ƢǸưƬǇȐǳ�ƨǟÂǂǌǷ�©ȏƢů�¾Ȑƻ�ǺǷ

�§ Ƣǰƫ°¦�Ǻǟ�ƨǴǐƸƬŭ¦�¬ʪ°ȋ¦�Â�¾¦ȂǷȋ¦�ȄǴǟ�ƨȈǟÂǂǌŭ¦�ƨǨǏ� ƢǨǓ¤�ƨǳÂƢŰ اجلرائم كتجارة املخدرات

  .و االجتار غري املشروع يف السالح، و األعضاء البشرية، و األطفال، و تزييف النقود و غريها

فهي جرمية  -ƨǸǜǼŭ¦�ƨŻǂŪʪ�ƢǬȈƯÂ�ƢǗƢƦƫ°¦�ǖƦƫǂƫ�ƢĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ -فجرمية تبييض األموال   

إىل استخدامها عى مالكوها ، يس روعةعائدات مالية غري مش حتقق،  الحقة ألنشطة إجرامية متعددة

ʬ¤�ÀÂ®مل تعد هذه اجلرمية مرتبطة جبرائم االجتار غري و . 3اذ القانونرة شكوك السلطات القائمة على إنف

و مثال ذلك  ، ، بل أصبحت خطوة الحقة ألي نشاط إجرامي املشروع يف املخدرات فحسب

  .جرائم الرشوة و االختالس و التهرب الضرييب

1
المركز القومي لإلصدارات القانونیة، القاھرة،  ، "غسل األموال بین النظریة و التطبیق"إبراھیم عبد ربھ إبراھیم /ھشام بشیر و د/د

.03ص،2011سنة 
.55، ص2003، مصر، سنة  مجموعة النیل العربیة "جلعالغسل األموال الظاھرة، األسباب، ا"سن أحمد الخضیري، مح/ د2

، منشورات الحلبي الحقوقیة، "مكافحة غسل األموال في ضوء التشریعات الداخلیة، و االتفاقیات الدولیة"وسیم حسام الدین أحمد، /د3
.19، ص2008سنة  الطبعة األولى،لبنان ، 
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�ƨǴǐƸƬŭ¦�¾¦ȂǷȋ¦�«ƢƬŢ�̄¤��ƨŻǂŪ¦�̈®ʮ±�Ŀ�ŚƦǯ�ǲǰǌƥ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒكما ت   ȈȈƦƫ�ƨȈǴǸǟ�ǶȀǈ

��̧ÂǂǌǷ�°ƾǐǷ�ǺǷ�ƨǴǐƸƬǷ�ƢĔƘǯ�Â�ǂȀǜƫ�Ȇǰǳ�Ƣǿ ¦°Â�ȆǨƬţ�ƨǟÂǂǌǷ�ƨǴȈǇÂ�ń¤�ƢȀǼǟرغم من فبال

كاالستثمار   ،1يتم استخدامها يف عملية التطهري خارج اجلهاز املصريف تنوع و تعدد الوسائل اليت

البنوك تقوم بدور فعال يف تسهيل هذه العملية، كما اري و جتارة الذهب و التحف، إال أن العق

تشكل معضلة عاملية، خاصة بعد تصعيد أنشطتها يف اآلونة األخرية، نتيجة تزايد حركة النشاط 

  ارجية حترير التجارة الداخلية و اخلاالقتصادي و االنفتاح املايل و االقتصادي عامليا، و االجتاه إىل 

�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ��ȆǇƢȈǈǳ¦�Â�ŅƢــساد اإلداري و املـو عوملة االقتصاد و ما يتبعه من فتح الباب أمام الف

.2و التكنولوجيا احلديثة، و سرعة االتصاالتثورة املعلومات 

و متر جرمية تبييض األموال بثالث مراحل هدفها الرئيسي قطع الصلة بني املال و مصدره   

، رمية األصلية، حبيث تعرف املرحلة األوىل يف هذا الشأناجلمد منه، و الذي يشكل األصلي املست

و املتحصالت املتأتية من اجلرائم و اليت تتمثل يف حماولة إدخال األموال  ،التوظيف أو اإلحاللمبرحلة 

مبرحلة التغطية،  و األنشطة غري املشروعة إىل النظام املايل و املصريف، و تقوم املرحلة الثانية اليت تعرف

  صادر األموال غري املشروعةعلى سلسلة من العمليات املالية و املصرفية اهلادفة لطمس معامل م

°®Ƣǐŭ¦�ǽǀǿ�Ǻǟ�¾¦ȂǷȋ¦�ǽǀǿ�ǲǐǧ�ŅƢƬǳʪ�Â . أما املرحلة الثالثة، فهي مرحلة الدمج، اليت يتم من

تحقق للمجرمني من جراء ذلك، خالهلا إعادة ضخ هذه األموال إىل االقتصاد كأموال مشروعة، و ي

.ȆƷ¦ȂǼǳ¦�ǞȈŦ�ǺǷ�ǞǸƬĐʪ�̈Śǘƻ�°¦ǂǓ¢�ǪƸǴƫ�śƷ ، يف3مجلة من الفوائد

ƢǇ¦°ƾǳ¦�ƪ©�فجرمية تبييض األموال تؤدي إىل    ƬƦƯ¢�ƾǬǧ��ƨȈǇƢȈǇ�Â�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�©ʪ¦ǂǘǓ¤�ǪǴƻ

نشاط  وجود عالقة بني تبييض األموال و حركات اإلرهاب و التطرف و العنف الداخلي، فضال عن

مصر، الطبعة األولى، ، المركز القومي لإلصدارات القانونیة،"ة غسیل األموالر و مكافحضح"أسامة عبد المنعم علي إبراھیم، /د1
.31، ص2010سنة 

.471ص ،  ذكره سبقدمحم عبد هللا حسین العاقل ، مرجع /د2
34ص2006سنة المؤسسة الحدیثة للكتاب،  لبنان،"جرائم غسل األموال و تمویل اإلرھاب في التشریعات العربیة"أحمد سفر /د3
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ƨȈǷƢǼǳ¦�¾Âƾǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�©ʪȐǬǻȏ¦�ª ÂƾƷ�Ŀ�Ƣǿ°Â®�Â�ƢȈǧƢŭ¦�©ʪƢǐǟ1 ، األمر الذي يزعزع

Ʈ أمن ǳƢưǳ¦�ŃƢǠǳ¦�¾Â®�Ŀ�ƨȈǷƢǼǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�°¦ǂǬƬǇ¦�Â تستخدم عمليات تبييض األموال يف توفري  ، إذ

ǰǈǠǳ¦�©ʪȐǬǻȏ¦�ª Âƾū�ƨǷ±Ȑǳ¦�ƨƸǴǇȋ¦� ¦ǂǋ�ǲȇȂŤ�Â�ŅƢŭ¦�Ƕǟƾǳ¦ رية و السياسية على مستوى

ǐƬű�̈ǄȀƳ¢�ǞǷ�ÀÂƢǠƬǳʪ�Ǯ ǳ̄�Â�ŃƢǠǳ¦ة يف تنظيم و إدارة الصراعات السياسية و االسرتاتيجية ص

.2عامليا

�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȈǳÂƾǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǼƦǳ¦�Ŀ�ǂƯƚƫ�̈Śǘƻ�¦°ʬ¡�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�Ǧ Ǵţ�ƢǸǯ

�ƢǿŚƯϦي تؤدي إىل ارتفاع معدالت البطالة و إىل تدين على مستوى املعيشة و التوازن االجتماعي، فه

.3مستوى املعيشة و إىل انعدام القيم و الروابط االجتماعية

�̈°ƾǫ�Ǧ Ǡǔȇ�ƨŻǂŪ¦�ǽǀǿ�̧ ȂȈǌǧ��Ƣǔȇ¢�®ƢǐƬǫȏ¦�ȄǴǟ�ƨȈƦǴǇ�¦°ʬ¡�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂŪ�Â

 ƢǐƷȏ¦�Â�©ʭƢȈƦǳ¦�¼ƾǏ�¿ƾǠǳ�̈ ƢǨǰƥ�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�©ƢǇƢȈǈǳ¦�ǀȈǨǼƫ�ȄǴǟ�©ƢǘǴǈǳ¦ ات االقتصادية

مليات التبييض، فهذه و التقلبات الشديدة يف حركة األموال و الودائع و التدفقات املصاحبة لع

تشوهات يف توزيع املوارد البشرية و الثروة داخل االقتصاد حبيث تلجأ إىل إعادة توجيه  األخرية ختلق

.ƨȇƾĐ¦�©¦°Ƣ4ثمستهذه املوارد حنو استثمارات غري جمدية عالية اخلطورة على حساب اال

تبيان أهم  نتنتاول يف هذا الفصل مفهوم جرمية تبييض األموال معو ترتيبا على ما سبق،   

�Ƣǿ°®ƢǐǷ�Â�Ƣē¦ǄȈŲ)  مث نتطرق إىل خمتلف اآلليات و األساليب املعتمدة يف جمال ، )مبحث أول

ňʬ�Ʈ (لتبييض و املخاطر اليت ختلفها عمليات ا ƸƦǷ(.

.151أحمد سفر، مرجع سبق ذكره، ص/د1
.151، مرجع سبق ذكره، صسامة عبد المنعم علي ابراھیمأ/د2
.493دمحم عبد هللا حسین العاقل، مرجع سبق ذكره، ص/د3
145أحمد سفر، مرجع سبق ذكره، ص/د4
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Ƣǿ°®Ƣǐ:املبحث األول Ƿ�Ƕ ǿ ¢�Â�Ƣē ¦Ǆ ȈŲ ��¾¦Ȃ Ƿȋ ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂ Ƴ �Ǧ ȇǂ Ǡƫ:

على الرغم من أن جرمية تبييض األموال قدمية قدم التاريخ، إال أّن مفهومها اكتسب طابعا 

و مميزات ملتبسة و غامضة، و ال شك أن ما ساعد على ذلك، أن هذا النوع  اُ و خصائصمراوغا، 

.ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢȈǴǠǳ¦�ƨǬƦǘǳ¦�ǺǷ�̄ȂǨ1من اإلجرام ميارسه بعض من أصحاب الن

فيحتاج األمر إذن إىل توضيح مفهوم هذه اجلرمية، حيث يطلق عليها أيضا جرمية غسيل   

األموال السوداء أو غسيل األموال القذرة، و هي جرمية ذات طبيعة خاصة، و إن كانت تبدو بسيطة 

�̈ƾǬǠǷ�Â�ƨƦǯǂǷ�ƢĔ¢�ȏ¤��¿ƢǠǳ¦�ƢȀǷȂȀǨǷ�Ŀاصة، فهي جرمية تقوم و تنشأ على اصطناع يف جوانبها اخل

واقع زائف ليبدو و كأنه حقيقي فعلي، أي خلق واقع علين كاذب يبدو مشروع و خيفي وراءه 

  .تصرفات كامنة خفية غري مشروعة

«�¤ȂǷȋ¦�°ƾǐǷ�ǾȇȂŤ�ń¦¾� فهي   ƾē�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦�Â�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ

هو يف احلقيقة إخفاء الرابطة بني  ، اجلرمي لألموال، و متويه املصدر  ةاملكتسبة بطريقة غري مشروع

ƟƢǠǳƢǧ��ǾƬŻǂƳ�Â�¿ǂĐ¦ت اإلجرامية قد تكون هي الدليل أو السبب الذي يقود إىل اجلرمية اليت دا

.2حتصلت منها هذه العائدات و رمبا متكن السلطات من اكتشاف مرتكيب هذه اجلرائم

ʪ�ƨŻǂŪ¦�ǽǀǿ�ǶǈƬƫ�Â تكسبها طابعا خمتلفا عن سائر اجلرائم األخرى لعديد من اخلصائص اليت

عرب العامل و جعلتها وثيقة الصلة بتحرير التجارة العاملية و منو  أدت بشكل كثيف إىل سرعة انتشارها

  تلت مرتكزة يف عدد حمصور من الدول حيث تنتشر جتارة املخدراظالقطاع اخلاص، فبعد أن 

.3هام عدد أكرب من االنتشار لتضو الفساد بدأت يف 

.60محسن أحمد الخضیري، مرجع سبق ذكره، ص/د1
"شرف الشافعيأ/أحمد المھدي و د/د2 ، 2006سنة الثانیة ،الطبعة، القاھرة،دار العدالة "لجرائم غسل األموال المواجھة الجنائیة:

.6ص
.55، مرجع سبق ذكره، صنبیل دمحم عبد الحلیم عواجھ/د3
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�ª ÂƾƷ�Ƥ ƳȂƬǈƫ�ƨȈǠƦƫ�ƨŻǂƳ�ƢĔȂǰǳ�¦ǀǿ��Ƣǿ°®ƢǐǷ�®ƾǠƬƥ�Ƣǔȇ¢�ǶǈƬƫ�ƢǸǯ أفعال غري

ƢǈǨǳ¦�ǶƟ¦ǂƳ��©¦°ƾƼŭʪ�̧®�و غري املشر  كاإلجتارمشروعة سابقة هلا تنتج عنها أموال غري مشروعة  

لكافة د جرمية تبييض األموال ضرورية تعاإلداري و املايل كالرشوة و االختالس و التهرب الضرييب، إذ 

غري و ذلك لتوفري الغطاء الشرعي لألموال  ، ايل سواء جرائم عادية أو منظمةذات الدافع املاجلرائم 

.1املشروعة و إدخاهلا يف النظام املايل املشروع عن طريق استثمارها يف أنشطة خمتلفة

 حتديد مفهوم جرمية تبييض سنسعى من خالل هذا املبحث إىل ، ما سبقو على ضوء   

ض التشريعات االتفاقيات و اهليئات الدولية و كذا بع ، ن خالل عرض لبعض اآلراء الفقهيةاألموال م

�ƢȀǴǠš، مث نتناول أهم ) ولاألطلب امل (الغربية و العربية  �Ŗǳ¦�Ƣē¦ǄȈŲ�Ãǂºƻȋ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�Ȇǫʪ�Ǻǟ�ƨǨǴƬű

  ) .  الثثالاملطلب (مصادرها املتعـددة   منذكر البعض  اأخري و  ،) ثاينالطلب امل(

:تعريف جرمية تبييض األموال:املطلب األول

على تعريف موحد جلرمية تبييض  تفاقيات الدولية و التشريعات و اآلراء الفقهيةاال مل تتفق  

عريف ، فئة تبنت الت إىل فئتني ¦ǶǈǬǼƫ�ƢĔ¢�©ƢǨȇǂǠƬǳيتبني من خالل مقارنة هذه  غري أنه،  األموال

.2الضيق و األخرى تبنت التعريف الواسع

على األموال غري املشروعة الناجتة عن جتارة املخدرات فقط  ، للتبييضالتعريف الضيق يقتصر   

اخلاصة مبكافحة االجتار غري 1988تبنت هذا التعريف اتفاقية فيينا لسنة ، و لقد  دون اجلرائم األخرى

لعقلية اليت اعتمدها املؤمتر السادس يف جلسته العامة املنعقدة يف املشروع يف املخدرات و املؤثرات ا

.20/12/1988فيينا بتاريخ 

.451دمحم عبد هللا حسین العاقل، مرجع سبق ذكره، ص1
"نصیر شومان/د2 .27، ص2009سنة الطبعة الثانیة،  مصر، ، دار النشر و التوزیع،"بییض األموالأثر السریة المصرفیة على ت:
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دون استثناء يشمل مجيع األموال الناجتة عن مجيع اجلرائم أما التعريف الواسع لتبييض األموال   

ريع الفرنسي التش 1986، القانون األمريكي الصادر سنة  و من التشريعات اليت اعتمدت هذا التعريف

.1و اجلزائري

  قـهاء ، ــها الفاك اليت تبنـواء تليف سالتعار سنتناول يف هذا املطلب دراسة خمتلف و   

  .أو االتفاقيات و اهليئات الدولية أو التشريعات الغربية و العربية

:التعريف الفقهي:الفرع األول

 حولو إن كانت كلها تدور  ، الح القانون جلرمية تبييض األمو تعريفات فقهاء و شرا تعددت   

ƢǠǧ¢�ÀȂǰƫ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣ�ƨǟÂǂǌǷ�Śǣ�¾ƢǠǧ¢�Ǻǟ�ƨš¾� ةواحد فكرة ʭ�¾¦ȂǷ¢�ȄǴǟ�ƨȈǟÂǂǌŭ¦� ƢǨǓ¤�Ȃǿ�Â

.2إجرامية

.Jamesجيمس بيسلي فريى الفقيه  O. Beasley�ƢĔϥ يف استخدام وسائل نشاط يتمثل

و ذلك ل ذات أصل غري مشروع، صفة املشروعية على أمواطبيعة مالية إلضفاء  تمتعددة ذا

جها يف أموال أخرى نظيفة مستخدمة يف استثمارات مشروعة مبا يصعب معه فرزها مبعرفة ـبدم

.3األجهزة القائمة على تنفيذ القانون

ǂººººǨȈǴǯ�ƾººººǳʭÂ°�ǾººººȈǬǨǳ¦�Ãǂººººȇ�śººººƷ�ĿRonald Cleaver�ƨººººŻǂƳ�Àϥ تبيــــيض األمــــوال هــــي

و إظهارهــــا  والـع لألمــــو ري املشــــر غــــدر تداخلــــة إلخفــــاء املصــــات املاليــــة املجمموعــــة العمليــــعبــــارة عــــن 

"عیاد عبد العزیز/د1 الطبعة الجزائر،، دار الخلدونیة، "تھات المتعلقة بالوقایة منھا و مكافحتبییض األموال و القوانین و اإلجراءا:
.18، ص2007األولى، سنة 

"دمحم عبد هللا حسن العاقل/د2 .449ص"مرجع سبق ذكره :
"یوسف حسن یوسف/د3 إلصدارات لالمركز القومي "ل األموال بالطرق التقلیدیة عبر شبكات األنترنت و بنوك الویبیجریمة غس:

.217ص ،  2011ولى ، سنة الطبعة األالقانونیة، القاھرة،
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أو املســـــــامهة يف توظيـــــــف أو إخفـــــــاء أو حتويـــــــل مـــــــن مصـــــــدر مشـــــــروع، ورة أمـــــــوال متحصـــــــلة ـيف صـــــــ

.1العائد املباشر أو غري املباشر جلناية أو جنحة

�ƢĔϥ�Ǯو تعرف     ǳǀǯ" غري  قل حصل عليها بطر يخادمصفة املشروعية على أموال أو إضفاء

�śǻ¦ȂǬǴǳ�ƢȀƬǨǳƢƼŭ�ƨǟÂǂǌǷ�Śǣ�ƨǘǌǻϥ�ŚƦǯ�ƾƷ�ń¤�ǖƦƫǂƫ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ.2"شروعةم ȈȈƦƫ�ƨȈǴǸǟ�À¢�Ä¢

¤�ƨǔǿƢǼŭ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�ÀʮǂǇ�®ÂƾƷ�«°Ƣƻ�ƢȀƦȇǂē�ń مث يسعى أصحاب هذه األموالالسائدة يف الدول، 

�Ãǂƻ¢�̈ǂǷ�Ƣđ�̈®ȂǠǳ¦�Ľ��ŅƢŭ¦�®ƢǈǨǴǳǻ¦ȂǬǳ¦�ǆ Ǩǻ�ǲƦǫ�ǺǷ�Ƣđ�» ŗǠǷ�ƨȈǟǂǋ�ƨǨǐƥ ني اليت كانت

  .ننياجترمها داخل نفس احلدود اإلقليمية اليت تسري عليها هذه القو 

«�¡ƢĔ¢�ƨŻǂŪ¦�©¦̄�ÀÂǂƻبين   ǂǠȇ�ƢǸ:"  غري حتويل و نقل األموال اليت مت احلصول عليها بطرق

ة للتغطية على ثرو ǳʪظ اأو أشكال االحتف أو املهربة من االلتزامات القانونية إىل شكلمشروعة 

Ǯمصدر  ǳ̄�ƾǠƥ�ƨǟÂǂǌŭ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ǲǰǋ�ǀƻϦ�ŕƷ�Ƣǿ  ، أي أن عمليات التبييض تستهدف بشكل

مصدر هذه األموال و طبيعتها و إخفاء ذلك كلية حىت يصبح صاحبها حرًا يف أساسي متويه 

.3" استخدامها بعد ذلك خشية املساءلة القانونية

°̈ƢƦǟ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�Àϥ�ÀȂǻƢǬǳ¦�¬¦ǂǋ�ǺǷ�Ƥ ǻƢƳ�Ãǂȇ�ƢǸǯ  عن فعل أو جمموعة من األفعال

�ƨǟÂǂǌǷ�Śǣ�ƨǬȇǂǘƥ�ƢđƢǈƬǯ¦�Ľ�¾¦ȂǷ¢�ȄǴǟ�ƨȈǟǂǌǳ¦�ƨǨǐǳ¦� ƢǨǓ¤�» ƾđ��ƾǐǫ�Ǻǟ�ƢȀȈǧ�ƨŷƢǈŭ¦�Â¢

œǼƳȋ¦�Â¢�řǗȂǳ¦�ǞȇǂǌƬǳ¦�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�Ƥ ǫƢǠǷ�ƨƸǼƳ�Â¢�ƨȇƢǼƳ�§ Ƣǰƫ°ʪ4.

"ھدى حامد قشقوش/د1 .7، ص2002سنة دار النھضة العربیة، القاھرة،  ،"ل األموال في نطاق التعاون الدوليیجریمة غس:
147ص،1997األردن،التوزیع،دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و"في التشریع األردنيسر المھنة المصرفیة ":عبد القادر العطیر/د2
"السید أحمد عبد الخالق/د3 نیة و االقتصادیة، حقوق المنصورة لقانو، مجلة البحوث ا"اآلثار االجتماعیة و االقتصادیة لغسل األموال:

.62ص ، 1997مصر، سنة 
"أمجد سعود قطیفان الخریشة/د4 .32، ص2006سنة  دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزیع،  لبنان"جریمة غسیل األموال:
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ع الصلة بني هذه اجلرمية تعد نشاطا يهدف إىل قططائفة من الفقهاء الغربيني فإن و حسب   

�ƾǫ�ƢĔƘǯ�Â�ÂƾƦƫ�Ȇǰǳ�̧Âǂǌŭ¦�Śǣ�Ƣǿ°ƾǐǷ�Â¢�ƢȀǴǏ¢�śƥ�Â�ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦�ƨǘǌǻȋ¦�ǺǷ�ƨǴǐƸƬŭ¦�¾¦ȂǷȋ¦

.1تولدت من منشأ قانوين و مشروع

ƢǐǷ�ǺǷ�̈ƾǸƬǈǷ�¾¦ȂǷ¢�Ǧ®°� هؤالءبينما يرى البعض من    ȈǛȂƫ�řǠȇ�ƢŶ¤�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�Àϥ��

.ƢđƢƸǏ¢�ƨȈǐƼǋ� ƢǨƻ¤�Â¢�ƨǷƾƼƬǈŭ¦�¾¦ȂǷȋ¦�°ƾ2مشكوك فيها يف أنشطة قانونية إلخفاء مص

Jerômeالفقيه الفرنسي جريوم لسار كاب دوفيل و لقد ذهب    Lasserre Capdeville إىل

ȂǼǫ�Ŀ�ƨŻǂƳ�ǺǷ�ƨǴǐƸƬǷ�¾ȂǏ¢�¾Ƣƻ®ϵ�ƶǸǈƫ�Ŗǳ¦�¾ƢǠǧȋ¦�ǺǷ�ƨǴǈǴǇ�ƢĔϥ¦©�هذه اجلرمية تعريف 

.3حمو أثر املصدر اجلرمي للمالإىل عن طريق إجراءات تؤدي مالية حقيقة أو فعلية، 

غسل األموال إىل جانب كونه جمموعة من التقنيات الرامية إىل : "Àϥ�Ãǂȇ�ǺǷو هناك أيضا   

��ǾǴǰǋ�ŚȈǤƫ�ȄǴǟ�ǲǸǠǳʪ�°ǀǬǳ¦�¾Ƣŭ¦�ǲȇȂŢ املال أي إعطاء ، املال يغري املرحلةجعل هذا جيب كذلك

جيب أيضا أن  نظيفا، بل ال يكفي جعل املالعىن آخر أو مب" حمرتما"وضعاً قانونيا و جعله بذلك ماال 

.4"هذا املال النظيف مربراً و مقبواليكون 

�ƢĔ¢�Ǧيالحظ على مجيع    ȇ°ƢǠƬǳ¦�ǽǀǿ أن املال الذي جيري تبييضه ذو مصدر تتفق على

هو إخفاء  ، كما يتفق مجيعها أيضا على أن اهلدف األساسي من وراء عمليات غسل األموال"قذر"

استثمارها يف دائرة االقتصاد قة مصادر هذه األموال، بغرض استخدامها فيما بعد أو إعادة حقي

  .الشرعي

1 Stefano Manacorda : « La réglementation du Blanchiment de capitaux en droit international » revue
de science criminelle et de droit pénal comparé, 1999, N°2. P251.
2 P. Kopp : « L’économie du Blanchiment », Association d’économie financière, Paris, 1995, P55.
3 Jerôme Lasserre Capdeville « La lutte contre le blanchiment d’argent » Edition l’Harmattan, France
2011, P9.
4

Pierre Salama: « L’économie des narcodollars » Janvier 1999, Phttp://www,attac.org/Fra/cons/doc/inter 5.
htm.
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:تعريف جرمية تبييض األموال وفقا للمواثيق و اهليئات الدولية:الفرع الثاين

، تربطها   هناك العديد من املواثيق و اهليئات الدولية املعنية مبكافحة عمليات تبييض األموال  

و إرسائها بني  ƢȀǬȈǬŢ�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�ƨǬƥƢǘƬŭ¦�Â�ƨđƢǌƬŭ¦�ƨȈǇƢǇȋ¦�¥®ƢƦŭ¦�Â�°Ƣǰǧȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ƢȀǴك

ƨȈǴǬǠǳ¦�©¦ǂƯƚŭ¦�Â�©¦°ƾƼŭʪ�̧Âǂǌŭ¦�Śǣ�°Ƣšمن أمهها ،  الدول ȏ¦�ƨƸǧƢǰŭ�ƢǼȈȈǧ�ƨȈǫƢǨƫ¦ ، ¾ʪ�ƨǼŪ

،  ، اتفاقية سرتاسبورغ )¦ȂǷŚǳʪ�ƨȈǫƢǨƫ(اجلرمية املنظمة العابرة للحدود اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة و

.1الدوليةو فرقة العمل املايل

laاتفاقية فيينا:أوال convention de vienne :

رات العقلية تعد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات و املؤث  

ية اليت تصدت ملعاجلة جرمية تبييض ¢20/12/1988ǳÂƾǳ¦�ǪƟʬȂǳ¦�ńÂ املنعقدة يف فيينا بتاريخ

Ʒ¦ǂǏ�ǂǯǀƫ�Ń�Â�ƨŻǂŪ¦�ǽǀŮ�ƢǬȈǓ�ƢǨȇǂǠƫ�ƪ ƴȀƬǻ¦�ƢĔ¢�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǠǧ��¾¦ȂǷȋ¦يض ـح تبيـة مصطلــ  

لتلك اجلرمية مع بيان صورها  ادي��¤ŭ¦�½ȂǴǈǳ¦�ȄǴǟ�ƢȀǏȂǐǻ�Ŀ�ƨƷ¦ǂǏ�©°Ƣǋ¢�ƢĔ¢�ȏ أو غسيل

.2اثيق الدولية و الوطنية الالحقة هلااملختلفة لذا فهي مبثابة حجر الزاوية لكل املو 

�Ǯ تبييض األموال رميةج هذه االتفاقية قد عرفتو ل   Ǵƫ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨưǳƢưǳ¦�Ƣē®ƢǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ

�ǶƟ¦ǂƳ�ǺǷ�ƨŻǂƳ�ƨȇ¢�ǺǷ�̈ƾǸƬǈǷ�ƢĔϥ�ǶǴǠǳ¦�ǞǷ��ƢȀǴǬǻ�Â¢�¾¦ȂǷȋ¦�ǲȇȂŢ�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦

«�¤Âǂǌŭ¦�Śǣ�°ƾǐŭ¦�ǾȇȂŤ�Â¢� ƢǨƻ̧�املخدرات أو فعل من أفعال االشرتاك يف مثل هذه ا ƾđ�ƨŻǂŪ

اب مثل هذه اجلرائم على اإلفالت من العواقب القانونية ص متورط يف ارتكلألموال ملساعدة أي شخ

¢� ƢǨƻϵ�Ǯ ǳ̄�Â��ǾǳƢǠǧȋها ـمصدرها أو كالمها أو طريقة التصرف في يمتويه حقيقة األموال أ و     

ƾƼŭ¦�ǶƟ¦ǂƳ�ǺǷ�̈ƾǸƬǈǷ�ƢĔ¢�ǶǴǠǳ¦�ǞǷ�ƢȀƬȈǰǴǷ�Â¢�Ƣđ°¦© ا أو احلقوق املتعلقةــأو حركته

.3أو مستمدة من فعل أو من أفعال االشرتاك يف مثل هذه اجلرائم 

.8ص،  إبراھیم عبد ربھ إبراھیم ، مرجع سبق ذكره/ر، دھشام بشی/د1
"دمحم أمین الرومي/د2 .29، ص2008، دار الكتب القانونیة، مصر، سنة "ي التشریع المصري و العربيغسیل األموال ف:
htm:أنظر الى الموقع اإللكتروني اآلتي/3 int/ Treaty/ FR/ Treaties/ Html /141, htm.coe.http:// conventions
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و يالحظ على أن التعريف الوارد يف اتفاقية فيينا تعريف ضيق ألن التجرمي اقتصر على   

.1األموال املتأتية من جرائم املخدرات فقط دون غريها

ƢȈǻʬ :جلʪ �ƨǼل le comité de bâle

�°®Ƣǐǳ¦�ƢĔȐǟ¤�¾Ȑƻ�ǺǷ12/12/1988بتاريخ
2  ،�¾ʪ�ƨǼŪ�ƪ ǧǂǟ تبييض األموالϥƢĔ

ƨǟÂǂǌŭ¦�Śǣ�¾¦ȂǷȋ¦�Ǧ ȈǜǼƫ�Â¢� ƢǨƻ¤�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦�ƨȈǧǂǐŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�ǞȈŦ.

ها على مسعتوضعت هذه اللجنة عدة مبادئ سلوكية جيب أن تنتهجها البنوك للحفاظ  و لقد

�ƾǐǫ�Ƣđ�śǟƨȈǷ¦ǂƳ¤�ƨǘǌǻ¢�ǺǷ�̈ƾǸƬǈǷ�Ƣđ�¾¦ȂǷ¢�̧¦ƾȇ¤�Â¢�ǲȇȂŢ�Ƥدو على ثقة املو  Ǽš و من أهم ،

ȂǼƦǳ¦�ƨȇǂǇ�ÀȂǻƢǫ�Ǻǟ� ƢǼưƬǇƢǯ�ǶƟ¦ǂŪ¦�ǺǷ�ƨǴǐƸƬŭ¦�¾¦ȂǷȋ¦�©ʪƢǈƷ�Ǻǟ�Ǧ½ذه ه ǌǰǳ¦�¥®ƢƦŭ¦3.

Ƣưǳʬ :اتفاقية سرتاسبورغ La convention de Strasbourg

�Â�ĺÂ°Âȋ¦�ǆ تسميةقية أيضا هذه االتفايطلق على    ǴĐ¦�ƨȈǫƢǨƫ¦ يف مدينة  انعقدتلقد

08/11/1990ĺ°Âȋ¦�ǆسرتاسبورغ الفرنسية بتاريخ  ǴĐ¦�Ŀ� Ƣǔǟȋ¦�¾Âƾǳ¦�ǲƦǫ�ǺǷ4.

�ÀȂǰƫ�À¢�¶ŗǌƫ�Ń�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�Ǧ ȇǂǠƬǳ�Å¦ƾƳ�ǞǇ¦Â�ŚǈǨƫ�ƨȈǫƢǨƫȏ¦�ǽǀǿ�ƪ ǘǟ¢

املادة السادسة منها  ثتحو ،   يراد غسلها من جرائم املخدراتاليت اجلرمية املتحصلة منها على األموال

ƨȈǼǗȂǳ¦�ƢēƢǠȇǂǌƫ�Ŀ�ǒ دول ȈȈƦƬǳ¦�©ƢȈǴǸǟ�ŉǂš �ȄǴǟ� Ƣǔǟȋ¦.

، الجریدة الرسمیة العدد 28/01/1995خ في المؤر41-95لقد صادقت الجزائر على ھذه االتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1
.15/02/1995الصادرة في 07

ھي لجنة معنیة في األساس باألنظمة المصرفیة و ممارسات اإلشراف علیھا، و تتألف من ،  1974ل تأسست في نھایة سنة لجنة با 2
صناعیة االثني العشر، و تعرف أیضا باسم ممثلي المصارف المركزیة و السلطات اإلشرافیة على المصارف لكل دولة من الدول ال

Cook Committéeو من ھنا ل بسویسرا حیث توجد أمانتھا الدائمة،تمع ھذه اللجنة عادة في مدینة بانسبة إلى رئیسھا القدیم، و تج
القوة التنفیذیة بل تصدر ل للرقابة المصرفیة و ھي ال تتمتع بأي سلطة رسمیة لإلشراف الدولي و لیس ألعمالھا جاءت التسمیة بلجنة با

http//www.oecd.org/FaFt/Pdf/basleفقط توجیھات، أنظر إلى الموقع  ,1988
"الدیربيعبد العال /دمحم صادق إسماعیل، د/د3 ، المصدر القومي لإلصدارات "ةیجرائم الفساد بین آلیات المكافحة الوطنیة و الدول:

.106ص ، 2012ولى ، سنةالطبعة األالقاھرة،القانونیة، 
.http://conventionsأنظر إلى الموقع اإللكتروني التالي /د4 coe . int/ treaty/fr/treaties/htm/141. htm :
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  ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود اتفاقية األمم املتحدة : رابعا

)�Ȃ ǷŚ ǳʪ �ƨȈǫƢǨƫ¦La convention de Palerme(

االتفاقية الدولية ملكافحة اجلرمية املنظمة  2000املتحدة يف ديسمرب من سنة  األمماعتمدت   

و لقد  .هاـعت فيـنسبة إىل املدينة اإليطالية اليت وق  ،�ƨȈǫƢǨƫʪȂǷŚǳʪ1العابرة للحدود الوطنية و املعروفة 

�Ƣē®ƢǷ�¾Ȑƻ�Ǻو عرفت م .2تعزيز التعاون الدويل على منع اجلرمية املنظمة علىعملت هذه االتفاقية 

ǲȇȂƸƬǳ�Å¦ƾǸǟ�Ƥ ǰƫǂƫ�Ŗǳ¦�¾ƢǠǧȋ¦�Ǯ Ǵƫ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�ƨǇ®Ƣǈǳ¦  املمتلكات أو نقلها

�ǶƟ¦ǂƳ�©¦ƾƟƢǟ�ƢĔϥ�ǶǴǠǳ¦�ǞǷ ،اء و متويه ـأو إخفبغرض إخفاء أو متويه املصدر غري املشروع هلا

ǐƬǳ¦�ƨȈǨȈǯ�Â¢�ƢĔƢǰǷ�Â¢�Ƣǿ°ƾǐǷ�Â¢�©ƢǰǴƬǸǸǴǳ�ƨȈǬȈǬū¦�ƨǠȈƦǘǳ¦يها أو حركتها أو ملكيتها ـرف ف  

��ǶƟ¦ǂƳ�©¦ƾƟƢǟ�ƢĔϥ�ǶǴǠǳ¦�ǞǷ�Ƣđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�¼ȂǬū¦�Â¢ كبري مع ما جاءت و و هذا يتفق بشكل واضح

.3به االتفاقيات السالفة الذكر

  الدويل ملايلفريق العمل ا:خامسا
Le groupe d’action financière international (GAFI)

اخلرباء يف جمال املال، البنوك، من من عدد ايل كيان حكومي دويل يتألف املفريق العمل يعترب    

ǆ.4االقتصاد، القضاء، و اجلمارك ǇϦ  من قبل جمموعة الدول الصناعية األوروبية 1989سنة

  والــاملقاومة جلرائم تبييض األمحبيث ترتكز أمهيته يف دعم مفهوم السبعة يف اجتماعها بفرنسا، 

  .هلا الالمشروعة وطنيا و دولياو و البحث عن أص 

الجریدة الصادر في 05/02/2002المؤرخ في 55-02ت الجزائر على اتفاقیة بالیرمو بموجب المرسوم الرئاسي رقم قصاد1
10/02/2002ریخ بتا المؤرخة09الرسمیة العدد 

2 http:/www.undep.org/adhoc/palermo/convmain/html
.208، صمرجع سبق ذكره :ھببدیعة لش/د3
باللغة  اُ و ھي اختصار)GAFI(عبارةق علیھلكیان و یطلالعمل المالي الدولیة ھي تسمیات افریق العمل المالي الدولي، أو جماعة 4

Groupeعبارةالفرنسیة لـ d’action financière international  ،عبارةكما یطلق علیھ)FATF(ھي اختصار باللغة و
Financialعبارة اإلنجلیزیة ل Action Task Force.منع بمبادرة من الرئیس الفرنسي فرانسوا میتیران بغرضفریقأنشأ ھذا ال 

.األموال ضیتبیعملیات في  استخدام النظام المالي و المصرفي
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:ƢĔϥ هاالفريق املفهوم الواسع عند تعريفه جلرمية تبييض األموال إذ عرفو لقد انتهج هذا   

"� ƢǤǳ¤�» ƾđ�ƨŻǂƳ�Ƣǿ°ƾǐǷ�Àϥ�ǶǴǠǳ¦�ǞǷ�©ƢǰǴƬǸŭ¦�ǲȇȂŢ أو إخفاء األصل غري املشروع لتلك

ة لتجنب العواقب القانونية ألعماله، املمتلكات و مساعدة أي شخص مشرتك يف ارتكاب تلك اجلرمي

حقوق أو ملكية املمتلكات مع العلم أن لطبيعة احلقيقية و مصدر و مكان وحركة و و إلغاء أو إخفاء ا

.1"مصدرها جرمية

ري عليها السلطات ريق أربعني توصية لتكون قواعد تسفو ألجل حتقيق أهدافه أصدر هذا ال  

.2مت تعديلها فيما بعد، نني مكافحة اجلرميةالتشريعية يف الدول عند سنها لقوا

:ةجرمية تبييض األموال وفقا للتشريعات الداخليتعريف :الثالثالفرع 

�ƨǸȈƻÂ�°ʬ¡�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂŪ�Àȋ��ȆƷ¦ȂǼǳ¦�ǞȈŦ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ سارعت أغلب الدول

ا و الوقاية منها، حفاظا مكافحته مباشرة بعد صدور اتفاقية فيينا، قصد داخليةإىل سن تشريعات 

  .على استقرارها املايل و االقتصادي

  :تعريف جرمية تبييض األموال يف بعض تشريعات الدول الغربية:أوال

:التشريع الفرنسي) 1

الفرنسي بتعريف جرمية تبييض األموال من خالل إصدار القانون رقم لقد اهتم املشرع   

́�¦ƾƬǟȏ¦�ǶƟ¦ǂŝ�ǪǴǠƬŭ¦ �و الذي أضاف 13/05/1996بتاريخ 96/392 ƢŬ¦�ǶǈǬǳ¦�Ŀ�ȐǬƬǈǷ�ʪʪ

.324/9إىل  324/1على األموال يتضمن املواد من 

ƢĔϥ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒو لقد    ȈȈƦƫ�ǽȐǟ¢�°Ȃǯǀŭ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�ǺǷ�ńÂȋ¦�̈®Ƣŭ¦�ƪ ǧǂǟ  :" سلوك ينطوي

          جنايةل ملرتكب اخيدملصدر األموال أو امل -بكافة الوسائل –تسهيل التربير الكاذب على 

فاء ـأو اإلخ  داعــية اإليـيشكل أيضا مساعدة عملكّما أو غري مباشر،  أو جنحة نتج عنها ربح مباشر 

.3" أو التحويل ملنتج مباشر أو غري مباشر عن جناية أو جنحة

"دمحم عبد هللا الرشدان/د1 .192ص ، 2007سنة  ، دار قندیل للنشر و التوزیع، عمان، الطبعة األولى،"جرائم غسیل األموال:
2 Phillipe Broyer : « L’argent sale », édition L’Harmattan, France 2000, P35.
3 Francis Dominguez et Thierry Combastet : « Du blanchiment ou la noirceur de l’argent blanchi »
édition du Guerrier,Paris , Février 2008, P39.
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:التشريع البلجيكي) 2

إذ ل اييض األمو يتفق املشرع البلجيكي إىل حد كبري مع املشرع الفرنسي حول تعريف جرمية تب  

غرض جموعة عمليات هلا ـم" 505�ƨǼǇ�¾ƾǠŭ¦�©ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ�ǺǷ1995 وفقا لنص املادةاعتربها 

غري  بغرض إخفاء املصدر، من األموال أو نقل رؤوس األموال و غري ذلك  تتمثل يف حتويل، معني 

على تلك األموال  حتصلت عنهاارتكاب اجلرمية اليت متورط يف  شخصل املشروع هلا أو مساعدة ك

داع أو التصرف أو احلركة ـل أو إيــيعة أو أصـاء لطبـو كل إخفالتهرب من النتائج القانونية ألفعاله، 

Ȉǣ�ƢȀǴǏϥ�ǶǴǠǳ¦�ǞǷ�¾¦ȂǷȋ¦�Ǯ Ǵƫ�ƨȈǰǴŠ�ƨǏƢŬ¦و كذلك شراء أو حيازة أو استعمال  ،روعـر املشـ

�ƢđƢǰƫ°¦�ȄǴǟعال أو االتفاق ـ تلك األفاملسامهة يفو أيضا Âǂǌŭ¦�Śǣ�ƢȀǴǏϥ�ǶǴǠǳ¦�ǞǷ̧��األموال 

ƢđƢǰƫ°¦�Ŀ�̧Âǂǌǳ¦�Ǯ ǳǀǯ�Â"1.

:التشريع السويسري) 3

إذ ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǬǳ�ǾǴȇƾǠƫ�ƾǠƥ©��1990اهتم املشرع السويسري مبوضوع تبييض األموال سنة   

عته و مبا مكرر منه على أنه يعد مرتكب هلذه اجلرمية كل من يرتكب فعال يعوق بطبي305تشري املادة 

��ƨŻǂƳ�Ǻǟ�©Ƙǌǻ�ƢĔϥ�ǶǴǠȇ�À¢�Ƥأو أموال يعلم يلزم عنه التعرف على مصدر  Ÿ�ÀƢǯ�Ǿǻ¢�µ ŗǨȇ

  .هايعوق اكتشاف تلك األصول أو مصادر أو 

أضاف عنصر  بلو يالحظ على أن املشرع السويسري مل يكتفي بعملية تبييض األموال اإلرادية 

.2 و اإلمهال يف العمليات املالية املشبوهة لة عدم احلرصألمر الذي يوحي إىل مسأافرتاض العلم ا

:التشريع األمريكي) 4

¾Âƾǳ¦�ńÂ¢�ƨȈǰȇǂǷȋ¦�̈ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳ¦�ƾǠƫ  مباليت اهتمت�ƾǫ�ƢĔ¢�̄¤�¾¦ȂǷȋ¦�ǲȈǈǣ�̧ ȂǓȂ

�ƨȇǂǇ�ÀȂǻƢǫ�©°ƾǏ¢�ƢĔ¢�Ǯ السبعيناتتشريعات حتد من هذه اجلرائم يف بداية سعت إىل إصدار  ǳ̄��

ʪƢǈū¦ قصرته على البنوك1970ت سنة ȍʪ�ƢȀƬǷǄǳ¢�Â�ǖǬǧ بالغ عن املعامالت النقدية اليت تصل

قانون السيطرة على غسيل األموال و الذي 1986 أصدرت سنة مثفأكثر،  دوالرقيمتها عشرة آالف 

.36، صمرجع سبق ذكره،نبیل دمحم عبد الحلیم عواجھ/د1
.28، ص2004الطبعة االولى ، سنةات الحقوقیة، الریاض،منشور ، "ائم غسل األموالجر: "دمحم محي الدین عوض/د2
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�Àϥ�ŐƬǟ¦ الناجتة عن جرمية غسل األموال هي كل عمل يهدف إىل إخفاء طبيعة أو مصدر األموال

.1 نشاطات اجلرميةال

ƢȈǻʬ: العربيةتعريف جرمية تبييض األموال يف بعض تشريعات الدول:  

:املصري التشريع) 1

 الصادر80رقم القانون  من املادة الثانية رع املصري جرمية تبييض األموال يفاملشلقد عرف   

05/06/2003الصادربتاریخ78رقم و املعدل بقانون 22/05/2002 بتاريخ
2

 ،Ĕϥكل سلوك   ا

«�Ʒ�Â¢�Ƣē°¦®¤�Â¢�ƢȀȈǧصƬǳ¦�Â¢�Ƣē±Ƣـــــــأو حيينطوي على اكتساب أموال  ǂداهلا ــــــــــــــستباأو    فظهاـــــ  

ا أو استثمارها أو نقلها أو حتويلها أو التالعب يف قيمتها إذا كانت متحصلة ـĔƢǸـها أو ضــداعــأو إي

  هــدره أو مكانـــــــأو مص صد منه إخفاء املال أو متويه طبيعتهالقمع العلم بذلك مىت كان  ،من جرمية

أو احليلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إىل شخص من ،ب احلق أو تغيري حقيقته ــأو صاح 

.3ارتكب اجلرمية املتحصل منها املال

:التشريع اللبناين) 2

مل رقم حي20/04/2001بتاريخ ال لقد أصدر املشرع اللبناين قانون مكافحة تبييض األمو   

547مبوجب قانون رقم 20/10/2003 تعديله بتاريخ و مت 318
الثانية منه جرمية و عرفت املادة  .4

كل فعل يقصد منه إخفاء املصدر احلقيقي لألموال غري   اēŐƬǟƢǧبصورة مفصلة، تبييض األموال 

§���ƨǴȈǇÂ�Äϥ��°ƾǐŭ¦�¦ǀŮاملشروعة، و إعطاء  ¯Ƣǯ�ǂȇŐƫ ،مع وال أو استبداهلا، ـو حتويل األمكانت

اجلرم أو مساعدة شخص ضالع يف ارتكاب رها، ادمشروعة لغرض إخفاء أو متويه مص�Śǣ�ƢĔϥالعلم 

ē°®ƢǐǷ�Â¢�ƨǟÂǂǌŭ¦�Śǣ�¾¦ȂǷȋ¦�Ǯعلى اإلفالت  ǴŤ�Â�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�ǺǷــē±ƢȈƷ�Â¢�Ƣا أو استخدامها ــ  

"السید عبد الوھاب عرفة/د1 .101، ص2005مصر، سنة المكتب الفني للموسوعات القانونیة، "الشامل في جریمة غسل األموال:
.08/06/2003مكرر بتاریخ32عدد في الر في الجریدة الرسمیة صد 2
.3ص،2009سنة الطبعة األولى،ة العربیة،مصر،دارالنھض ،"المسؤولیة الجنائیة عن غسل األموال":حسین صالح عبد الجواد/د3
"سمر فایز إسماعیل/د4 .44ص ، 2011الطبعة الثانیةلبنان ،، منشورات زین الحقوق،"دراسة مقارنة-تبییض األموال:
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�Śǣ�ƢĔϥ�ǶǴǠǳ¦�ǞǷ�ƨȈǳƢǷ�©ƢȈǴǸǠƥ�¿ƢȈǬǴǳ�Â¢��ƨǳȂǬǼŭ¦�Śǣ�Âأو توظيفها لشراء األموال املنقولة أ

.1مشروعة

:التشريع املغريب) 3

حتت 17/04/2007مكافحة جرمية تبييض األموال بتاريخ سعى املشرع املغريب إىل سن قانون   

43-05رقم 
2Ļ�Ŗǳ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ǲǬǻ�Â�ǲȇȂŢ�Ƣđ�ƾǐǬȇ�ƨȈǴǸǟ�ǲǯ�ƢĔϥ�ƨŻǂŪ¦�ǽǀǿ�» Ëǂǟ�ƾǬǳ�Â��

أو مهربة من االلتزامات القانونية إىل شكل من أشكال أخرى  ةاحلصول عليها بطرق غري مشروع

·�Â̈ǂưǳʪإلل ƢǨƬƷ�©ƢȈǴǸǟ�À¢�ŘǠŠ��Ǯ ǳ̄�ƾǠƥ�ƨǟÂǂǌǷ�ƢĔƘǯ�Â�ǂȀǜƫ�ŕƷ�Ƣǿ°ƾǐǷ�ȄǴǟ�ƨȈǘǤƬǴǳ��

.3متويه مصدر األموال و طبيعتها ، تستهدف بشكل أساسيالتبييض 

:التشريع اجلزائري) 4

ȂǷȋ¦�ǒ¦¾قد ل   ȈȈƦƬǳ�ǾŻǂš �ƾǼǟ�ǞǇ¦Ȃǳ¦�Ǧ ȇǂǠƬǳʪ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�̧ǂǌŭ¦�ǀƻ¢4،  و يظهر ذلك من

رقم من قانون  2و كذا املادة  7ÄǂƟ¦ǄŪ¦�©ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ�ǺǷ5مكرر 389مكرر إىل  389خالل املواد 

2005-02-06الصادر بتاريخ05-01
الصادر يف 02-12األمر رقم املعدل و املتمم مبوجب  6

13/02/2012
7

.

  : ألموال كليعد تبييضا لالسالف الذكر على أنه  02-12 من األمر رقم 2فتنص املادة  

�ƨŻǂƳ�ǺǷ�̈ǂǋƢƦǷ�Śǣ�Â¢�̈ǂǋƢƦǷ�©¦ƾƟƢǟ�ƢĔϥ�ǲǟƢǨǳ¦�ǶǴǟ�ǞǷ لهاحتويل األموال أو نق) أ      

"سوزي عدلي ناشد/د1 االسكندریة،سنة، دار المطبوعات الجامعیة، "المصرفیةغسل األموال من خالل مبدأ سریة الحسابات:
.12،، ص2011

.03/05/2007بتاریخ الصادر ،5522، عدد ج ر2
"خالد كردودي/د3 الطبعة ، منشورات دار السالم، الرباط"جریمة غسل األموال على ضوء التشریع المغربي و القانون المقارن:

.12، ص2008سنة، االولى 
.19عبد العزیز، المرجع السابق ذكره، صعیاد/د4
في الجریدة المتضمن قانون العقوبات المنشور156-66رقم ألمرالمعدل و المتمم ل10/11/2004في  الصادر15-04القانون رقم 5

.10/11/2004، الصادرة بتاریخ 71الرسمیة، عدد 
.09/02/2005الصادرة بتاریخ 11عدد الج ر6
                ، 15/02/2015الصادر بتاریخ 06-15،و المعدل بدوره بموجب قانون رقم 15/02/2012الصادرة بتاریخ 08دد عالج ر7

15/02/2015ة بتاریخ الصادر8العدد ج ر 
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رط يف ارتكاب أو مساعدة أية شخص متو  ،أو متويه املصدر غري املشروع لتلك األموالبغرض إخفاء 

ǾǳƢǠǧȋ�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�°ʬȉ¦�ǺǷ�©Ȑǧȍ¦�ȄǴǟ�¾¦ȂǷȋ¦�ǽǀǿ�ƢȀǼǷ�ƪ ǴǐŢ�Ŗǳ¦�ƨȈǴǏȋ¦�ƨŻǂŪ¦.

  ها ــية التصرف فيـǨȈǯ�Â¢�ƢĔƢǰǷ�Â¢�Ƣǿ°ƾǐǷ�Â¢�¾¦ȂǷȌخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية لإ) ب      

�ǶǴǟ�ǞǷ�Ƣđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�¼ȂǬū¦�Â¢�ƢȀƬǯǂƷ�Â¢¦ǂƳ¤�©¦ƾƟƢǟ�ƢĔϥ�ǲǟƢǨǳ¦مية.  

�ƢĔ¢�ƢȀȈǬǴƫ�ƪاكتساب األموال ) ج       ǫÂ�Ǯ ǳǀƥ�ǶƟƢǬǳ¦�ǎ Ƽǌǳ¦�ǶǴǟ�ǞǷ�ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦�Â¢�Ƣē±ƢȈƷ�Â

  .عائدات إجرامية تشكل

§�¢đƢǰƫ°¦�ȄǴǟ�ǂǷƖƬǳ¦�Â¢�ƚǗ¦ȂƬǳ¦�Â¢�̈®Ƣŭ¦�ǽǀŮ�ƢǬǧÂ�̈°ǂǬŭ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�ǺǷ�Ä) د       Ƣǰƫ°¦�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦ا ـ

  ."و إسداء املشورة بشأنهالتحريض على ذلك و تسهيله على و املساعدة 

على األفعال اليت تشكل جرمية أّن املشرع اجلزائري قد ركز  ، من خالل ماسبق يالحظ   

ǫƾƬǳʪ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ الذي  " غسل العائدات اإلجرامية"بدال من "تبييض األموال"يق و أخذ مبصطلح

.1مقرتحا يف املشروع التمهيدي املقدم من طرف احلكومةكان 

:جرمية تبييض األموالخصائص :الثايناملطلب 

اجلرائم األخرى، تتميز جرمية تبييض األموال خبصائص هامة تكسبها طابعا خمتلفا عن سائر   

ƨȈƷʭ�ǺǷ�ȆȀǧ، تتسم بǧȂƫ�ȄǴǟ�ÄȂƬŢ�ƨǸǜǼǷ�ƨŻǂƳ�ƢĔȂǰ ،ر شرطي تعدد املشرتكني و وحدة اجلرمية

��ƨǸǜǼǷ�©ʪƢǐǟ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ƥ ǰƫǂƫـتدرج يف تقسيم العمل يف ستتخذ الشكل اهلرمي املƨǷʫ�ƨȇǂ.

�ƢĔϥ�ƨȈǻʬ�ƨȈƷʭ�ǺǷ�ŐƬǠƫ�Â ،ذات صلة وثيقة بتحرير التجارة العاملية جرمية عاملية و واسعة االنتشار

  .فضل التطور التكنولوجي لالتصاالتاخلاص، تتجاوز حدود الدول بسرعة فائقة بو منو القطاع 

و خطري على سليب �ŚƯϦ�ƢŮ�Â�Ŀǂǐŭ¦�¿ƢǜǼǳʪ�śǠƬǈƫهي جرمية اقتصادية غالبا ما و أخريا،  

¾Âƾǳ¦�©ʮ®ƢǐƬǫ¦2.

"العشب علي/د1 .23، ص2009سنة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "اإلطار القانوني لمكافحة غسل األموال:
26، صالعشب علي، المرجع  السابق/د2
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:جرمية تبييض األموال جرمية منظمة:الفرع األول

بل تتطلب شبكة متصلة  ، ال ميكن تصور ارتكاب جرمية تبييض األموال من قبل فرد واحد  

�ƾǐǫ�¾ƢǸǟȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸƴŠ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�©ʪƢǐǠǳ¦�Â¢�®¦ǂǧȋ¦�ǺǷاء صفة املشروعية على أموال إضف

و يعتمد اجلماعات يتسم بدرجة عالية من التنظيم، لك تو يالحظ أن نشاط . 1مستمدة من جرائم

�ƨȈǟǂǌǳ¦�ƨǘǴǈǴǳ�ʮƾŢ�©ƢǟƢǸŪ¦�ǽǀǿ�ǲưŤ�Â ، تخدام أحدث تكنولوجيا املعلوماتعلى اس

Ƣǈǧ¤�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ��̈ŚƦ®�، كما تعرض استقرارها املايل و االقتصادي ملخاطر ك للحكومات الوطنية

.2املسؤولني

من أهم املشكالت اليت تواجه الباحثني كونه ال يوجد اتفاق يعترب تعريف اجلرمية املنظمة   

على أشخاص يوحدون عن مشروع إجرامي قائم ƢƦǟ�ƢĔϥ�Ãǂȇ�ǺǷ°̈�فهناك . على تعريفهابسيط 

ǘǌǻϥ�¿ƢȈǬǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ǶȀǧȂǨǏذات ستمر، و يتم هذا التنظيم بكونه ة إجرامية على أساس دائم و م

داخلية قيادية و أخرى للتنفيذ، و حيكم هذا الكيان نظم و لوائح ʮȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ÄȂŹ©�بناء هرمي أي 

زاز و الرشوة ـو االبتلعنف و التهديد و يستخدم يف سبيل حتقيق أغراضه اسري العمل داخله، تضبط 

«�يف إفساد املسؤولني سواء يف أجهزة احلكم أو أ ƾđ�ǶȀȈǴǟ�̈ǂǘȈǈǳ¦�µ ǂǧ�Â��ƨǳ¦ƾǠǳ¦�̈°¦®¤�̈ǄȀƳ

ƨǟÂǂǌǷ�Śǣ�Â¢�ƨǟÂǂǌǷ�ǲƟƢǇȂƥ� ¦ȂǇ�ȆǷ¦ǂƳȍ¦�¶ƢǌǼǳʪ�¿ƢȈǬǳ¦�ǺǷ�̈®ƢǨƬǇ¦�Ȅǐǫ¢�ǪȈǬŢ3.

�ƢȀǇ°ƢŻ�Ŗǳ¦�ƨŻǂŪ¦�ƢĔϥ�ǂƻȉ¦�ǒ ǠƦǳ¦�Ãǂȇ�ƢǸǯ ،يضم عددًا كبريًا من األفراد تنظيم مؤسسي

  ة و التعقيدـغة الدقــǳʪحمكم مع تويل مراكز قيادية  يعملون يف إطاره من خالل تقسيماحملرتفني، 

  ،  و السرية، حبيث ميكن أن تؤدي خمالفة أحكام التنظيم إىل حد القتل و اإليذاء اجلسدي 

.32ص، مرجع سبق ذكره ، أحمد محسن الخضیري/د1
.184، ص2009أعمال المؤتمرات الصادرة عن المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة، سنة 2
"دمحم أمین الرومي/د3 .14، ص2010، سنة ر ونیة، مص، دار الكتب القان"منظمةالجریمة ال:
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، ميكن من خالهلا استخدام العنف و إفساد  عرب الدولممارسة أنشطته اإلجرامية و قد متتد 

.1املوظفني

�Ǯولية للشرطة املنظمة الدو لقد اعتربت    Ǵƫ�ƢĔϥ�ƨǸǜǼŭ¦�ƨŻǂŪ¦�ƨȈƟƢǼŪ¦�ƢđƢǰƫ°¦�Ŀ�½°Ƣǌƫ�Ŗǳ¦

.2يف إطار جغرايف يتعدى حدود البلدأكثر من شخصني 

«�¦�ƨǼǇ�̈ƾǬǠǼŭ¦�ȂǷŚǳʪ2000�ƢĔ¢�ȏ¤�ƨǸǜǼŭ¦�ƨŻǂŪأما اتفاقية    ǂǠƫ�Ń�ƢĔ¢�ǺǷ�Ƕǣǂǳʪ�ǾǻƜǧ

�ƢēŐƬǟ¦�̄ ¤�ƨǸǜǼŭ¦�ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦�ƨǟƢǸŪ¦�ƪ ǧǂǟ"من ثالث أشخاص أو أكثر يكل تنظيمي مؤلف ه

§�ŚǘŬ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�ǺǷ�ǂưǯ¢�Â¢�̈ƾƷ¦Â̈��موجودة لفرتة من الزمن و تعمل بصورة متضافرة  Ƣǰƫ°¦�» ƾđ

ƨȇ®ƢǷ�Â¢�ƨȈǳƢǷ�ƨǠǨǼǷ�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨǷǂĐ¦�¾ƢǠǧȋ¦�Â¢"3.

تدفقات مالية  توليداإلجرامية عند ممارستها لنشاطها اإلجرامي تعمل على  ¦ʪƢǐǠǳ©إن   

لذا فإن جرمية تبييض األموال تعترب  . إزالة الشبهات عنها عن طريق تنظيفهابعد إىل تسعى فيما 

اإلجرامية من أجل إخفاء املال القذر الذي يتم احلصول عليه و إدخاله يف النظام ضرورة للتنظيمات 

.4املايل املشروع

:ية و ذات بعد دويلجرمية تبييض األموال جرمية عامل:الثاينالفرع 

فمن املمكن أن " عرب الوطين"جرمية تبييض األموال جرمية واسعة االنتشار و هي ذات بعد   

ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦�®ÂƾƷ�±ÂƢƴƬƫ�Ƣǿ°ʬ¡�À¢�Ǯ̈�يف أكثر من دولة ¢°�ƢǿǂǏƢǼǟ�Â�ƢĔƢǯتتوزع  ǳ̄�Ǻǟ�Ƥ ƫŗȇ�Â

Ƣē°Ȃǘƻ�ǺǷ�ƾȇǄȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦5.

.83أمجد سعود قطیفان الخریشة، مرجع سبق ذكره، ص/د1
"نبیل صقر و األستاذ قمراوي عز الدین/أ2 .10، ص2008الجزائر، سنة ، دار الھدى،"الجریمة المنظمة:
.11نبیل صقر و األستاذ قمراوي عز الدین، مرجع سبق ذكره، ص/أ3

4 Leopoldine Fay ; op-cit , P45
"فائزة الباشا/د5  ،2002سنة  ، القاھرةالعربیة، ، دار النھضة"و القوانین الوطنیةالجریمة  المنظمة في ظل االتفاقیات الدولیة :

.85ص
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لإلشارة إىل حركة املعلومات و األموال و األشياء  عامة" عرب الوطنية"مصطلح فيستخدم   

و يكون أحد و غري امللموسة عرب حدود الدول، من األشياء امللموسة  غريهاو لألشخاص املادية 

تبييض األموال يظهر �ƨŻǂŪ�ŅÂƾǳ¦�ǞƥƢǘǳ¦�ÀƜǧ�ŅƢƬǳʪ�Âالعناصر املشرتكة يف هذه احلركة غري وطين، 

يتوزع على إقليم دولة ما، بينما فقد ترتكب اجلرمية األم  .1م األصليةاجلرائبني عمليات التبييض و 

و بتسهيالت  ةـــاالت املتقدمـتتمتع بوسائل االتص غسل األموال على أقاليم دول أخرىنشاط 

املصرفية Ȑŭ¦�¾Âƾƥ�ȄǸǈƫ�ƢǷ�Ȇǿ�Â�ȆǇƢȈǇ�°¦ǂǬƬǇʪ�Â̄¦©�،  بسرية مصرفيةبقوانني مرنة، ضريبية، 

 األركان املكونة للجرمية عرب احلدود مما يقلل من فرص مالحقتها ريتتغو هكذا ،  2يةأو اجلنات الضريب

  .جنائيا

اليت ساعدت على انتشار جرائم تبييض األموال تلك التغريات اليت شهدها و من أهم العوامل   

املية، و اخلدمات Ǡǳ¦�̈°ƢƴƬǳ¦�ǂȇǂŢ�Â��ƨŭȂǠǳ¦�¿ȂȀǨǷ�°ƢǌƬǻ¦�ǞǷ�ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀاالقتصاد العاملي 

و من مت مل تعد  .و ثورة التكنولوجيا و املعلوماتاملالية، و سهولة انتقال األموال بني الدول املختلفة، 

اليت تنتشر فيها جرائم املخدرات و الفساد، جرائم تبييض األموال مقصورة على عدد حمدود من الدول 

Ƥمل تو لكنها انتشرت جغرافيا لتش ǻƢƳ�ń¤�ƨȈǷʭ�ȏÂ® ة، ــالدول املتقدم�ʪ°Â¢�¼ǂǋ�Ŀ�ȏÂ®�Â و اليت

تضعف يف أي مكان يف العامل،  توجدبل  ، جانب الدول الرأمسالية الغربيةأصبحت دوال رأمسالية إىل 

جاء على لسان رئيس وحدة ،  و يف هذا الصدد .3فيه آليات اإلشراف و الرقابة على حركة األموال

Tomالسيد ) األنرتبول(ولية جلنائية الدمكافحة تبييض األموال يف الشرطة ا Brownميكن : "أنه

�ŅƢƬǳʪ�Â�ÀȂǰƫ�À¢�ƢǷ¤�Ŗǳ¦�¾Âƾǳ¦�°ƢȈƬƻʪ�ÀȂǷȂǬȇ�ÀȂǷǂĐ¦�©ʪ�ƾǬǧغسل األموال يف أي مكان، 

أو تلك الدول اليت ال تكون فيها  ي،الل و الرتاخـــŴȏʪ�ǶǈƬƫ�Â¢�ȐǏالقوانني فيها غري موجودة أ

ȂǷȋ¦�ǒ¦¾�.4"القبض عليهمة مبا يكفي إللقاء جهود الشرطة من القو  ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�°ƢƦƬǟ¦�ǺǰŻ�ŅƢƬǳʪ�Â

«�من جرائم القانون الداخلي ذات الطابع الدويل  Âǂǜǳ�ȆǔƬǬƫ�Ŗǳ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�ƨǟȂǸů�ƢĔϥ�» ǂǠƫ�Ŗǳ¦�Â

.80أمجد سعود قطیفان الخریشة، مرجع سبق ذكره، ص/د1
2 Jean-Michel Rocchi et Jacque Terray : « Les paradis fiscaux , analyse et controverses » , édition
Arnaud Franel 2011, France, P121.

.452مرجع سبق ذكره، ص:دمحم عبد هللا حسین العاقل/د3
:httpأنظر إلى الموقع اإللكتروني اآلتي 4 // www. un. org /french/ga/20special /featur/launder. htm:



مفھوم جریمة تبییض األموالالفصل األول

34

« ، Âƾǳ¦�śƥ�ƢǸȈǧ�ƢǬȈƯÂ�ʭÂƢǠƫ�Ƣđ¾ارتكا ǺǯƢǷϥ�Â�ƢȀــخاصة ترتبط جبنسية مرتكبي ƾđ نع م ضمان

  .وقوعها و معاقبة منفذيها

الدويل جلرمية تبييض األموال تزايد االعتماد على آليات التعاون و يظهر من نتائج هذا الطابع   

اجلنائي الصادر يف دولة اف حبجية احلكم و اإلعرت مثل املساعدة القانونية املتبادلة، ملكافحتها، الدويل 

.1رمنيĐ¦�ǶȈǴǈƫ�Â��Ãǂƻ¢�ƨǳÂ®�ǶǯƢŰة أمام معين

:جرمية تبييض األموال جرمية اقتصادية:الثالثالفرع 

�ǲǠǧ�ǲǯ�ƢĔϥ�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�» ǂǠƫ يضر أو ة، ــخيالف السياسة االقتصادية للدولأو امتناع

.2إذا ما جّرمه القانون و عاقب عليه بعقوبة جزائيةخلطر، ʪأو يهدده االقتصاد الوطين، 

لك اجلرائم اليت تتضمنها نصوص جترم أفعاال ترتتب على محاية ƫ�ƢĔϥيضا، أتعرف كما   

يف قانون مستقل عما إذا كانت األحكام اجلزائية التجرميية قد وردت النشاط االقتصادي، بغض النظر 

��Ä®ƢǐƬǫȏ¦�©ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ�ǾȈǴǟ�ǪǴǘȇ�ƾƷ¦Â أو وردت ضمن عدد من النصوص املتفرقة املنظمة

.3ألنشطة اقتصادية

ع و اآلخر ــأحدمها موسادية، ـالفقهاء على وجود تعريفني أساسيني للجرمية االقتصد أمجع و لق  

فيشمل  ، كل ما ميس االقتصاد بصفة عامة،   جلرمية االقتصادية وفقا للتعريف الواسعʪ، فيقصد  ضيق

أو هلا عالقة  اط االقتصاديــمباشرة النشو اليت ترتكب أثناء ضد الذمة املالية بذلك اجلرائم املوجهة 

�Â�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�¶ƢǌǼǳʪتزييف النقودالقتصاد الوطين مثل ل تدخل فيه اجلرائم اليت تسبب ضرر  

.182رات الصادرة عن المنظمة العربیة التنمیة اإلداریة، مرجع سبق ذكره، صأعمال المؤتم1
 ، سنةؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنانالم،"دراسة مقارنة–مكانة الركن المعنوي في الجرائم االقتصادیة ":جرجس یوسف طعمة/د2

.8ص،  2005
"دمحم سلیمان حسین المحاسنة/د3 ، 2011سنةالطبعة األولى، عمان،دار وائل للنشر،"االقتصادیة التصالح و أثره على الجریمة :

.21ص
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فريى أن اجلرمية االقتصادية هي اجلرمية التعريف الضيق أما  . االقتصاديةو االختالسات يف املنشآت  

ة أو كليهما ــلسياسة االقتصاديفقط املتمثلة يف القانون االقتصادي أو ااملوجهة ضد إدارة االقتصاد 

.1فكرة النظام العام االقتصاديو يدخل يف هذا املفهوم معا، 

غري التبييض األموال يرتتب عليها إضفاء طابع املشروعية على األموال و ملا كانت جرمية   

�ȄǴǟ�Â�ȆǷȂǬǳ¦�ǲƻƾǳ¦�ȄǴǟ�̈Śǘƻ�°ʬ¡�ǺǷ ااملتحصلة من جرائم معينة و ما ينتج عنهاملشروعة 

، و ذلك نتيجة اندماج األموال غري املشروعة يف االقتصاد الرمسي  و كذا قيمة العملة الوطنيةدخار الا

ȂǼƦǳ¦�Ŀ�śǴǷƢǠǴǳ�Â�Ŀǂǐŭ¦�¿ƢǜǼǳʪ�śǠƬǈƫ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ½للدولة،  ȈȈƦƫ�ǶƟ¦ǂƳ�Ƥ Ǵǣ¢�À¢�ƢŠ�Â2ĔƜǧ�� ا 

�ƨǳÂƾǳ¦�ÀƢȈǯ�®ƾē�ƢĔ¢�̄¤��̈ŚǘŬ¦�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�ǺǷ�ŐƬǠƫĔȏʪ�ń¤�Ä®ƚƫ�ƢĔȂǯ�°ƢȈقوى  خلق

�Ǧاقتصادية مؤثرة داخل  ǳƢŢ�ǾǼǟ�Ƥ ƫŗȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦�ƨǟÂǂǌǷ�Śǣ�©¦ÂǂƯ�ǺǷ�ƢȀƴȈǈǻ�ǲǰǌƬȇ��ǞǸƬĐ¦

األموال غري املشروعة بني اجلرمية و االقتصاد، هذه القوى ليست من املستبعد أن تصل بفضل هذه 

.3لسياسة و االقتصاد معامراكز املسؤولية يف الدولة لتصبح تتحكم يف اإىل أعلى 

:جرمية تبييض األموالمصادر :الثالثاملطلب 

ب حدوث أفعال غري مشروعة سابقة أي تستوج،  هي جرمية تبعية إن جرمية تبييض األموال  

نصوص من يستنتج هذا ما ، ها تشكل مصادر  و هذه األموال،  ا تنتج عنها أموال غري مشروعةهل

الصادر بتاريخ 02-12من األمر رقم املادة الثانية ريع اجلزائري من خالل التش ،التشريعات منها  بعض

و كذا يف ،  "...عائدات مباشرة أو غري مباشرة من جرمية"و ذلك من خالل عبارة 13/02/2012

  مسبقتفرتض كشرطŖǳ¦�Â�©ʪȂــالفقرة األوىل من قانون العق324من خالل املادة التشريع الفرنسي 

استناداً إلتفاقية و أخريا، تبييض األموالجرميةللفعل غري املشروع و الذي تنتج تبعا له ابقالسالوجود 

» اليت أطلقت عبارةو 08/11/1990املنعقدة يف سرتاسبورغ Infraction principale على اجلرمية «

.4األصلية

"صالح الدین حسن السیسي/د1 .18ص ، 2013القاھرة ، الطبعة األولى  سنة، دار الكتاب الحدیث،"جرائم الفساد:
.453دمحم عبد هللا حسین العاقل، مرجع سبق ذكره، ص/د2
.28لشعب علي، مرجع سبق ذكره، ص/د3
.35صكره،ذریتا سیدة، مرجع سبق /د4
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ŅƢƬǳʪ�Â  و هذا ما املشروعة، األموال غري تتعدد مصادر جرمية تبييض األموال بتعدد مصادر

أن أهم حينما ذكر  ، )GAFI(ملكافحة تبييض األموال �ŅƢŭ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǟȂǸĐالتقرير الثامن  أشار له 

االختالسات، الرشوة، التهريب، الغش (املخدرات، اجلرائم املالية :غري املشروعة هيمصادر املداخل 

أن تنتج أمواال و اليت ميكن  ملصادر األخرىإضافة إىل العديد من ا ،)الدعارة، بيع األطفالالضرييب، 

.1غري مشروعة تشكل حمال للتبييض

يف جتار على اإل جرائم تبييض األموال مع الرتكيز مصادركل هذا يدفعنا إىل دراسة أهم   

األخري أنشطة  ، و يف) اينالفرع الث(  اجلرائم املالية و، ) الفرع األول( املخدرات و املؤثرات العقلية

  .)الفرع الثالث ( ض و شبكة بيع األطفالـات الرقيق األبيشبك

:ات و املؤثرات العقليةر االجتار يف املخد:الفرع األول

هذه تتعلق بتجارة املخدرات نظرًا للمردود الضخم الذي تدرّه تبييض الإن أهم عمليات   

  و هي ، لية تبييض األموالعليها عمى ذاألنشطة اليت تتغفهي تعترب من أهم ،  التجارة غري املشروعة

بتلك الناجتة عن  البعض إىل حصرها لذا مييل ،2للتبييضاملصدر األساسي لألموال القذرة املطروحة  

.3جتارة املخدرات

ŭʪ�ƾǐǬȇ�ÂǷ� ƢǬǳ�ƨȇƢǤǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷƚƫ�©ƢȈǴǸǟ�Ŀ�ƢȀǠȈƥ�Â¢�Ƣǿ£¦ǂǋ�©¦°ƾƼŭʪ�̈ǂƳƢƬو ال قابل، ـ

خمدرات قصد احلصول مبجرد عقده صفقة  ǂƳƢƬŭʪ�ǪƷȐȇ�ǲǟ̈�الفا¦�Àȋ�ʮ®ƢǷ�ǶȈǴǈƬǳضرورة حلصول 

.70ر فایز إسماعیل، مرجع سبق ذكره، صسم/ د1
"ھیام الجرد/د2 سنة الطبعة األولى، لبنان ،، منشورات الحلبي الحقوقیة،"المد و الجزر بین السریة المصرفیة و تبییض األموال:

.61ص2004
"رمزي نجیب القسوس/د3 45، ص2002 سنة الطبعة األولى،األردن ،دار وائل للنشر، ،"غسیل األموال:
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مل تؤل إىل يديه بعد، فيالحق يف هذه احلالة جبرم عليها و تصريفها عن طريق بيعها من الغري، و إن 

.1إذ يعترب الشراء حلقة الزمة من حلقات املتاجرة��Ƣđ�̈ǂƳƢƬǸǴǳشراء املخدرات 

يعات الوطنية و املعاهدات الدولية جترم زراعة كل التشر الذكر إىل أن  هذا و يستوجب   

�©ʫƢƦǼǳ¦ ،و إنتاجها و صنعها و املؤثرات العقلية املنتجة للمخدرات�ƢȀȈǴǟ�Ƥ Ǵǘǳ¦�Â�ƢȀǠȈƥ�Â�ƢȀƦȇǂē�Â

¸ÂǂǌǷ�Śǣ�ȂŴ�ȄǴǟ�ƢȀȈǗƢǠƫ�Â�ƢȀǠȇ±Ȃƫ�Â�Ƣđ�°Ƣš ȏ¦�Â،  و تسريب املواد املستخدمة يف صنعها

ǘƻ�¦ƾȇƾē�ǲǰǌȇ�ǾǻȂǰǳ�ƨǘǌǻ¢�ǺǷ�Ǯو ما ي) ʮÂƢǸȈǰǳ¦�Â© فالسالئ( ǳǀƥ�ǲǐƬريًا لصحة البشر

Â�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǆرر و يلحق الض، من جهة  Ǉȋʪ 2من جهة أخرى الثقافية للمجتمع.

املعاصرة للرقابة على املخدرات عن أخطار هذه املادة األمم املتحدة اتفاقيات و لقد عربت   

  :ما يليمن خالل 

و اليت أحلت على  1976و املعدلة بربوتوكول سنة 1961لوحيدة للمخدرات لسنة االتفاقية ا )أ

  .التدابري الالزمة لضمان توفر املخدرات الستعمال طيب فقطوجوب اختاذ 

و اليت أحلت على اختاذ تدابري صارمة لقصر استعمال  1971اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  )ب

  .املخدرات على أغراض مشروعة

1988نة ـǈǳ�ƨȈǴǬǠǳ¦�©¦ǂƯƚŭ¦�Â�©¦°ƾƼŭʪملكافحة االجتار غري املشروع اقية األمم املتحدة اتف )ج

.3و اليت أكدت هي األخرى على أخطار و أضرار املخدرات و على ضرورة مكافحتها

ع يف املخدرات من خالل قانون و مكافحة االجتار غري املشر التشريع اجلزائري إىل لقد سعى   

25/12/2004�ǞǸǫ�Â�ƨȈǴǬǠǳ¦�©¦ǂƯƚŭ¦�Â�©¦°ƾƼŭ¦�ǺǷ�ƨȇƢǫȂǳʪ�ǪǴǠƬŭ¦�Âيف  الصادر 18-04

.35ریتا سیدة، مرجع سبق ذكره، ص/د1
"سمیر دمحم عبد الغني/د2  مصر، ، دار الكتب القانونیة،"الكیمیائیةثرات العقلیة و السالئفالتعاون الدولي لمكافحة المخدرات و المؤ:

.16ص، 2011سنة الطبعة األولى، 
"سمیر دمحم عبد الغني/د3 .40ص، 2005مصر،سنة ، دار الكتب القانونیة، "التعاون الدولي البحري في عملیات مكافحة المخدرات:
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.Ƣđ1 االستعمال و االجتار غري املشروعني

:جرائم املال:الثاينالفرع 

يطلق عليها جرائم األعمال، تكون إما بسيطة أو مركبة و ينجم عنها أضرارا مادية ختل   

Ä®ƢǐƬǫȏ¦�¿ƢǜǼǳʪ.

و ذلك ل، ــهاء و حي�ÄÂ̄�Â�ƨȈǳƢǟ�©ʮȂƬǈǷ�ÄÂ̄�ǺǷ�ǶĔ¯أمقرتيف هذه اجلرائم،  من ميزات  

�¿ƢǠǳ¦�¾Ƣŭ¦�ȄǴǟ�Ƕǿ̄ ¦ȂƸƬǇ¦�ƨȈǤƥ�ƨȈǷǂŪ¦�¾ƢǠǧȋ¦�ǶđƢǰƫ°¦� ƢǼƯ¢�ƢĔȂƴȀƬǼȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǯǀǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇȌǳ�ǞƳ¦°

  :من بني هذه اجلرائم ما يلي. 2أو اخلاص بطرق غري مشروعة

:االختالس) 1

�ƢȀǗƢƦƫ°¦�Ǻǟ�Ȑǔǧ�Ä°¦®ȍ¦�®ƢǈǨǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�Ƕǿ¢�ǺǷتالس املال العام اختعترب جرائم   

إيداعها يف الكبرية القيمة، إىل يتجه احلاصلون على األموال املختلسة حيث بعملية تبييض األموال، 

من خالل التصرفات  ȂǇ�ƨǟÂǂǌǷ�̈°Ȃǐƥ�ǲƦǬƬǈŭ¦�Ŀ�Ƣē®ȂǠǳ�ƨƠǗȂƫ¦ بنوك أجنبية خارج البالد، 

.3تكرار و تعدد قنوات املصارف احمللية و العاملية نية، أو من خاللالعي

«�Ȃǐƥ�ƢǿŚǣ�Â�ƨȈǳƢŭ¦�©¦®ȂƳȂŭʪ°̈�و يعرف االختالس    ǂǐƬǳ¦�Ǿǻϥرجها من دائرة األصول خت

«�¢�Ǿǻϥ�Ƣǔȇ.4وضع يد الدائنني عليهامما حيول دون فال تظهر فيها،  ǂǠȇ�ƢǸǯ حتويل احليازة املؤقتة

.¦Ǿǳ�ƢǰǳƢǷ�ƶƦǏ¢�Ǿǻϥ�ǄƟƢū، كل فعل مادي يظهر به و القصد من ذلك��ƨǷʫ�̈للمال إىل حياز 

الصادر 01-06من قانون 29االختالس يف املادة  إىل معاقبة فعلاجلزائري و لقد جلأ املشرع   

هذا النص حيمي املال ن ϥعلما  ،20/02/2006ǾƬƸǧƢǰǷ�Â�®ƢǈǨǳ¦�ǺǷ�ƨȇƢǫȂǳʪ�ǪǴǠƬŭ¦�Â5بتاريخ 

.26/12/2004في  ةالمؤرخ83عدد الورد في الجریدة الرسمیة، 04-18رقمقانون1
"سلسلة ندوات محكمة االستئناف بالرباط2 ، "حةمالیة و دورھما في إعاقة التنمیة أوجھ الوقایة و المكافاالقتصاد الخفي و الجرائم ال:

.106ص ،2012سنة الرباط ،العدد الرابع،
405، ص2010دار الكتب القانونیة ،  ،مصر، سنة "جرائم االموال العامة"، وجدي شفیق فرج/د3
"كركديالطاھر/عبد الحق ذھبي و د/د4 .35، ص2005 سنة الطبعة األولى،الدار البیضاء ،  ایدیسوفت،، "جرائم المال العام:
المؤرخة 50ج ر عدد 26/08/2010المؤرخ  فـي05-10المعدل والمتمم باالمر رقم.08/03/2006المؤرخة في 14عدد الرج/5

01/09/2010في
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        هــب وظيفتـاص على حد سواء، مىت وجد يف حيازة املوظف و من يف حكمه بسبالعام و اخل

.1أو مبقتضاها

:الرشوة) 2

�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ȆǴǏȋ¦�ƢȀǷȂȀǨǷ�Ŀ�̈Ȃǋǂǳ¦�ňȂǻƢǬǳ¦�ǾǬǨǳ¦�» ǂǠȇموظف يف أعمال وظيفته،  إجتار

ائدة أو عطية، عن طريق االتفاق مع صاحب احلاجة أو التفاهم معه على قبول ما عرض عليه من ف

الرشوة من و تعترب . 2نظري أداء أو امتناع عن أداء عمل يدخل يف نطاق وظيفته أو دائرة اختصاصه

أكثر اجلرائم اليت ميكن أن تؤدي إىل احلصول على أموال طائلة غري مشروعة تصبح فيما بعد مصدر 

.3املراد تبييضهامن مصادر األموال 

الصادر بتاريخ 01-06جرمية الرشوة من خالل قانون التشريع اجلزائري  و لقد تناول  

20/02/2006ǾƬƸǧƢǰǷ�Â�®ƢǈǨǳ¦�ǺǷ�ƨȇƢǫȂǳʪ�ǪǴǠƬŭ¦�Â عتربها هذا األخري إحتاد إرادة ، إذ ا

يعرض هدية أو غريها من امليزات على موظف ليحمله على أداء       الذي  شخصني ، صاحب مصلحة

له يكون رشوة إجيابية ، واملوظف أو من يف حكمه من أعمال وظيفته ، ويسمى راشيا و فععمل 

.4عطية ، ويسمى مرتشيا ، وفعله يكون رشوة سلبية الذي يطلب أو يتلقى هدية أو

.التهرب الضرييب) 3

�Ǧ Ǵǰŭ¦�ȄǴǟ�ƨǬƸƬǈŭ¦�Ƥ Ɵ¦ǂǔǳ¦�ƨȇ®Ϧ�ǺǷ�ƢȈƟǄƳ�Â¢�ƢȈǴǯ�ǎ ǴƼƬǳ¦�œȇǂǔǳ¦�§ǂȀƬǳʪ�ƾǐǬȇ

�Ǯ ǳ̄�Â��ƨƦȇǂǔǳʪ و خمالفة القوانني و األنظمة الضريبية ،  وير يف القيودعرب ممارسة الغش و التز

من دفع الضرائب من أكثر املصادر اليت ميكن أن تؤدي إىل جين أموال و يعد التهرب . 5املعتمدة

  .تكون هدفا لعمليات تبييض األموالطائلة 

"أحسن بوسقیعة/د1 :ΰΠϟ�ϥϮϧΎѧϘϟ�ϲѧϓ�ΰϴΟϮѧϟѧي ι ΎѧΨϟ"�ΔѧϣϮϫ�έΩΜϟ�ΔѧόΒτ ϟ�ˬϲ ϧΎѧΜϟ�˯ΰѧΠϟ�ˬήѧθϋ�ΔѧΜϟΎ،ΔϨѧγ�ˬήΰΠϟ2012-
.31، ص2013

�ΔϴѧѧδϳϮϨϟ�ήѧѧμ/د2 ΘϨϣ" :Ϙόϟ�ϥϮϧΎѧѧϗ�ϲѧѧϓ�ΓϮѧѧηήϟ�ΔѧѧϤϳήΟΕΎѧѧΑϮ"ϥΩέϷ�ˬϊ ѧѧϳί ϮΘϟ�ϭ�ήѧѧθϨϠϟ�ΪѧѧϣΎΣ�έΩϰѧѧϟϭϷ�ΔѧѧόΒτ ϟˬ، ΔϨѧѧγ2012، 
.16ص

.48عبد الوھاب عرفة، مرجع سبق ذكره، ص/د3
السالف الذكر05-10المعدل والمتمم بأمر رقم.السابق الذكر01-06من قانون 27و 26، 25د الموا4
.239ص ، 2005، سنة ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان"جریمة تبییض األموال "عبد العزیز شافينادر/د5
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 حيث يتجهعالقة وثيقة بني التهرب من دفع الضرائب و عمليات تبييض األموال، فهناك   

Ƥ Ɵ¦ǂǔǳ¦�ƨƸǴǐǷ�ÀȂȈǟ�Ǻǟ�̈ƾȈǠƥ�ÀȂǰƬǳ�ƨȈƳ°Ƣƻ�½ȂǼƥ�Ŀ�ǶȀƷʪ°¢�̧¦ƾȇ¤�ń¤�ÀȂƥǂȀƬŭ¦1.

.ب اجلمركييالتهر ) 4

التهريب احلقيقي و التهريب احلكمي، يكون التهريب : إىل نوعنياجلمركي ينقسم التهريب   

قصد التهرب القانون إقليم دولة أو إخراجها منه بطرق ال يقرها حقيقيا عند جمرد إدخال البضائع إىل 

�ǞƟƢǔƦǳ¦�ÀƘǋ�Ŀ�Ƣđ�¾ȂǸǠŭ¦�ǶǜǼǳ¦�ƨǨǳƢƼŭ�Â¢�ƢȀǔǠƥ�Â¢�ƢȀǴǯ�ƨǬƸƬǈŭ¦�ƨȈǯǂǸŪ¦�¿ȂǇǂǳ¦�ƾȇƾǈƫ�ǺǷ

  .املمنوعة

���ƨƥǂȀǷ�ƢĔϥ�ǶǴئع األجنبية بقصد االجتار مع العالبضافرياد به حيازة  ، أما التهريب احلكمي  

التخلص من تسديد مصطنعة قصد ر م التهريب تقدمي مستندات أو فواتيعترب يف حككما 

.2املستحقات اجلمركية

06-05جرمية التهريب اجلمركي من خالل األمر  على التشريع اجلزائري و لقد نص  

23/08/2005بتاريخالصادر 
15/07/2006بتاريخالصادر 09-06مبوجب األمر رقم املعدل واملتمم 3

4

.وساير ذات التعريف املشار إليه أعاله 

:أو تزوير العملةتزييف ) 5

،  و كل تالعب يف قيمة عملة صحيحةلعملة تقليدًا لعملة صحيحة، اصطناع التزييف هو كل      

ملة املزيفة هذه األمور بقصد وضع العإذا متت ترويج أو إدخال من اخلارج لعملة مزيفة، و كذلك كل 

.5و اإلضرارو الغش اول يف التد

.77ر فایز إسماعیل، مرجع سبق ذكره، صسم/ د1
"علي عوض حسین2 .09، ص2006سنة ، دار الكتب القانونیة، مصر، "ریب الجمركيجریمة التھ:
شارة أنھ تمت الموافقة علیھ بموجب القانون لإل، 28/08/2005المؤرخة في 59العدد صدر في الجریدة الرسمیة 06-05رقماألمر3

.15/01/2006، المؤرخة في 02و المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 31/12/2005الصادر بتاریخ 17-05رقم 
شارة أنھ تمت الموافقة علیھ بموجب القانون رقم لإل، 19/07/2006المؤرخة في 47العدد صدر في الجریدة الرسمیة 09-06األمر 4

و المعدل بدوره  ،11/12/2006ؤرخة في م، ال80عدد الو المنشور في الجریدة الرسمیة 11/12/2006الصادر بتاریخ 06-20
2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 26/08/2010المؤرخ في 01-10األمر رقم  بموجب

.252نادر عبد العزیز شافي، مرجع سبق ذكره، ص/د5
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Â®�Ŀ�ƲȇÂŗǳ¦�Â�Ǧ¾� هذه اجلرمية عادة بواسطةو تقرتف    ȈȇǄƬǳ¦�Â�ǞƦǘǳ¦�ńȂƬƫ�ƨȈǳÂ®�©ʪƢǐǟ

  .متعددة يف خمتلف أحناء العامل

تبع املشرع اجلزائري ذات التعريف هلذه اجلرمية عند جترميه هلا من خالل نص املادة و لقد ا       

.ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ©�من197

:ألطفالأنشطة شبكات الرقيق األبيض و شبكات بيع ا:الثالثالفرع 

ǂƳȍ¦�ƪ¦¿�مفهوم اجلرمية املنظمة، تدخل هذه األنشطة ضمن    ǧŗƷ¦�©ʪƢǐǟ�Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ʈ ȈƷ

�ƢȀƬǘǌǻ¢�². ، و مصدر دخلها اجلرمية حمور نشاطها الذي متارسهو جعلت  °ƢŤ�©ʪƢǐǠǳ¦�ǽǀȀǧ

Ȉǧ�ȄǠǈƫ���ƨǯǂū¦�ƨǠȇǂǇ�Â�ƨǸƼǓ�ƨȈǳƢǷ�©ƢǬǧƾƫ�ƾȈǳȂƫ�ń¤�Ƣǿ ¦°Â�ǺǷ�» ƾē��ƨǼȀǸǯ�ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦ ما

ƨǨǴƬű�Ƥ ȈǳƢǇϥ�ƢȀǔȈȈƦƫ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨǟÂǂǌǷ�¾¦ȂǷ¢�ń¤�ƢȀǴȇȂŢ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǒ Ǡƥ1.

ƢȈĔ¦�ƾǠƥ�ƨȈǫǂǌǳ¦�ʪ°Â¢�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦�ǒ°�و لقد بدأت    Ȉƥȋ¦�ǪȈǫǂǳ¦�̈°Ƣš يف األنظمة االشرتاكية

يت ل الو من الدو . ƢǼȈǠǈƬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�ȄǘǇȂǳ¦�Â�ƨȈǫǂǌǳ¦�ʪ°Â¢�¾Â®�Â©دول االحتاد السوفيايت السابق، 

كذلك يوغوسالفيا السابقة و ƾǼǳȂǿ�Â�ƢȈǻƢŭ¢�ń¤�ȐƻƾǷ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�ƢȈǻȂǳȂƥ¦�:تعترب ممرًا هلذه التجارة

�ȐƻƾǷ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ2إىل إيطاليا، فرنسا، إسبانيا و الربتغال.

©��ǺǷ�ʪÂǂǿ�ƨȈǫǂǌǳ¦�ʪ°Â¢�Ǻǯŗȇأن العديد من الفتياو تشري تقارير املنظمة الدولية للهجرة إىل   

̄¦©�¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƨǗ°ȂƬŭ¦�©ʪƢǐǠǳ¦�Àϥ�ǂȇ°ƢǬƬǳو تشري للبحث عن الثراء يف الغرب، البطالة  الفقر و

�ǲƬǬǳʪ�ƾȇƾȀƬǳ¦�Â�ƨȈǌƷȂǳ¦�Â�Ǧبدرجة عالية التجارة تتسم  ǼǠǳʪ�ǄȈǸƬƫ�ǲƟƢǇÂ�¿ƾƼƬǈƫ�Â�ǶȈǜǼƬǳ¦�ǺǷ

̧�¦�ǲȈƻ¦ƾŭ.3ترفض ممارسة الرذيلةو حرق املنازل ملن  ¦ƾȇ¤�ȄǴǟ�©ʪƢǐǠǳ¦�ǽǀǿ�ǲǸǠƫ�Âيت حققتها ال

ƢǼǷ�Ŀ�ǂǌƬǼƫ�Ŗǳ¦�ƨȈƦǼƳȋ¦�½ȂǼƦǳ¦�Ŀ�ƨȈǧǂǐǷ�©ʪƢǈƷ�Ŀ�ƨǟÂǂǌŭ¦�Śǣ�̈°ƢƴƬǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ طق جغرافية

.40ریتا سیدة، مرجع سبق ذكره، ص/د1
.62ھیام الجرد، مرجع سبق ذكره، ص/د2
.74إسماعیل، مرجع سابق ذكره، صفایزر سم/ د3



مفھوم جریمة تبییض األموالالفصل األول

42

ارات و السلع و احللي ــراء العقـمن خالل ش يينالعختضع هذه املداخيل للتبييض متعددة حول العامل،و 

  .و غريها

Ū¦�©ƢǰƦǋ�ǺǷ�Ƣǔȇ¢�ȆȀǧ�¾ƢǨǗȋ¦�ǞȈƥ�ƨǰƦǌǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ƢǷ¢ رمية املنظمة اليت تصب مواردها يف

حيث قدرت األمم املتحدة أن أكثر ��ƢȈǬȇǂǧ¤�Â�¦ƾǻȐȇʫ�Ŀقناة تبييض األموال، برزت بشكل كثيف 

500�ǺǷ�ǂưǯ¢�Ǯمن  ǳǀǯ�Â��ƨȈƥǂǤǳ¦�ƢȈǬȇǂǧ¤�Ŀ�ƾȈƦǠǯ�ʮȂǼǇ�ÀȂǴǸǠȇ�ǲǨǗ�Ǧ ǳ¢250  مليون طفل

.1و الشرق األقصى الباكستانيعمل معظمهم يف ظروف سيئة يف مصانع اهلند، 

.50عرفھ، مرجع سبق ذكره، صالسید عبد الوھاب/د1
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ƢȀتبييض األموال، آليات :الثايناملبحث  Ǽǟ �ƨƦƫŗ ŭ¦�°ʬ ȉ ¦�Â:

�©ƢȈǳϕ�ƾǐǬȇ ألنشطة اإلجرامية اتلك الطرق اليت يستخدمها املتورطون يف تبييض األموال

  .عند حتويل إيرادات و متحصالت اجلرائم إىل أصول و ممتلكات تبدو يف صورة مشروعة

ساليب ارتكاب جرائم تبييض األموال، و ذلك من خالل هروب رأس املال و تتعدد طرق و أ  

من مصادرة أجهزة إىل اخلارج بقصد اإلخفاء و التمويه بعيدا عن متناول القانون و سلطاته، و خوفا 

.1مشروع الذي مت تبييضهالغري لذلك املال  العدالة

أشكال عديدة ختتلف حبسب  اموال هلا أساليب و طرق متباينة كما هلفعملية تبييض األ  

�ƨǠȈƦǗ��¾¦ȂǷȋ¦�ǶƴƷ�ǺǷ�ƨȈǴǸǟ�ƨȇϥ�ƨǘȈƄ¦�» Âǂǜǳ¦اليت يتعني فيها  قوانني البلد حمل العملية و املدد

ǒ ȈȈƦƬǳʪ�¿ƢȈǬǳ¦.

ففي الوقت اليت تلعب فيه املصارف دورًا هاما يف عمليات تبييض األموال، مبا متلكه من 

ية التصرف يف العائدات اإلجرامية بصورة كبرية، أصبحت أدوات مصرفية متطورة تؤدي إىل إمكان

القوى اجلاذبة لتبييض األموال عن طريق  إحدىهي األخرى  ملؤسسات األخرى غري املصرفية مثتلا

.2إنشاء شركات ومهية و جتارة املعادن النفيسة، و التجارة اإللكرتونية و بنوك األنرتنت و غريها

  ، و هي مرحلة التوظيف و مرحلة التمويه  مرتابطة مبراحل ثالثعملية تبييض األموال  و متر  

ǌŭ¦�Śǣ�©¦ƾƟƢǠǴǳ�ȆǷǂŪ¦�°ƾǐŭ¦� ƢǨƻ¤�ń¤�ƢȀǴǸů�Ŀ�» ƾē��«ƢǷƾǻȍ¦�ƨǴƷǂǷ�Âو دفعها ،  روعةـ

رمني و املنظمات ــق للمجـ، مبا حيق روعـمتزاج و اإلندماج يف هياكل و آليات االقتصاد املشإلل

«�ÀȂǻƢǬǳ¦�ǀȈǨǼƫ�¾ÂƢǼƬǷ�Ǻǟ�¦ƾȈǠƥ�Â�©¦ƾƟƢǠǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƨǷʫ�ƨȇǂŞ سعو اإلجرامية فرصا أ ǂǐƬǴǳ3.

�ƢĔ¢�̄¤��ƨȈǷƢǼǳ¦�¾ÂƾǴǳ�ƨǏƢƻ�ƨȈƥƢŸ¤�ÀȂǰƫ�ƾǫ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ و قد يعتقد البعض    ȈȈƦƫ�ƲƟƢƬǻ�Àϥ

�Ŀ�¿ƢȀǇȍ¦�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�Â��¾Âƾǳ¦�Ǯ ǴƬǳ�ƨȈƳƢƬǻȍ¦�Ǟȇ°Ƣǌŭ¦�Ŀ�ǽ°ƢǸưƬǇ¦�ǺǰŻ�¦ƾȈƳ�ȏȂƻƾǷ�°ƾƫ

.464دمحم عبد هللا حسین العاقل، مرجع سبق ذكره، ص/د1
.96، صسبق ذكره ، مرجع  بدیعة لشھب/د2
.89الدریبي، مرجع سبق ذكره، صعبد العال/ صادق اسماعیل و ددمحم/ د3
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ǶƼǔƬǳ¦�¾ƾǠǷ�ǒخطط التنم Ǩƻ�Â�ƨǳƢǘƦǳ¦�°ʬ¡�ǺǷ�ƾū¦�ŅƢƬǳʪ�Â�ƨȈ ، ه و من خالل ــغري أن

Ǹǟ�Ǻǟ�ƪ ǓƢǤƫ�Ŗǳ¦�¾Âƾǳ¦�ǶǜǠǷ�Ƣđ�©ǂǷ�Ŗǳ¦�§°ƢƴƬǳ¦أثبتت  ، ليات تبييض األموال على أراضيها

Ƣǣ�ǾƴƬƫ�¾¦ȂǷȋ¦�ǽǀǿ�Àϥ دون النظر ملا  التوظيفات القصرية األجللبا إىل البحث عن الربح السريع و

¤̄�¢�ń¤�®ȂǬƫ�ƢĔمة،الوضع االقتصادي عابرية على النظام املصريف خاصة، و تتسبب فيه من خماطر كقد 

�©ȏȂǸǟ�ǲȈǐŢ�©®ƢƬǟ¦�Ŗǳ¦�ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦�©ʪƢǐǠǳ¦�¾¦ȂǷ¢�ƨŧ°�ƪ Ţ�̈ǂưǠƬǷ�» °Ƣǐŭ¦�ȄǴǟ� ƢǬƥȍ¦

.1جراء قيامها بعمليات التبييض

ǻ¦ȂŪ¦��ȄǴǟ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒو ال يقتصر    ȈȈƦƫ�©ƢȈǴǸǟ�ŚƯϦ ب االقتصادية، بل ميتد إىل اجلوانب

ساهم يف فهي تال تنشأ عن عمل أو إنتاج حقيقي، االجتماعية و السياسية لكون أن هذه األموال

¦�ń¤�Ä®ƚƫ�Â�Ǿǻ±¦Ȃƫ�¿ƾǟ�Â�ǞǸƬĐعمل على انعدام القيم و الروابط بني أفراد ارتفاع معدل البطالة، و ت

. خ الدميقراطي و اخرتاق و إفساد هياكل بعض احلكوماتاملنا  سيطرة على النظام السياسي و تشويهال

ن و تغذية ـكما تستخدم أيضا هذه العمليات لتمويل النزاعات العرقية و الدينية و إشعال الفت

°̈ǀǬǳ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣ�Â�©¦ƾǠŭ¦�Â�¬Ȑǈǳʪ�ƢȀǴȇȂŤ�ƾǐǫ�ƨȇ°Ȃưǳ¦�©Ƣǯǂū¦2.

ƢĐ¦�Ŀ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ¾�بعض ت إىل دراسة سنسعى  ، لمزيد من التوضيحلو    ȈȈƦƫ�©ƢȈǼǬ  املصريف

�Ƣđ�ǂŤ�Ŗǳو إىل حتديد املراحل الثالث ا، ) املطلب األول( الوسائط اإللكرتونية و غري املصريف و عرب

�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�Â�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�°ʬȉ¦�Ǧ خنتم بذكرو ،) املطلب الثاين(تها هذه األموال قصد شرعن ǴƬű

  ).املطلب الثالث(رمية و السياسية اليت ختلفها هذه اجل

.57، ص، مرجع سبق ذكرهرمزي نجیب القسوس/د1
.42، مرجع سبق ذكره، صإبراھیم عبد ربھ إبراھیم/ھشام بشیر و د/د2
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:أساليب تبييض األموال :األولاملطلب 

��ƾȈǬǠƬǳ¦�ń¤�ƨǗƢǈƦǳ¦�ǺǷ�«°ƾƬƫ�̈ ƾȇƾǟ�¾Ƣǰǋ¢�Â�Ƥ ȈǳƢǇϥ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�©ƢȈǴǸǟ�ǶƬƫ

.1حبسب ظروف و طبيعة العملية، فهي دائمة التطور و التنوع تبعا لتطور وسائل و آليات الرقابة

املستخدمة يف تبييض األموال ألن مرتكيب هذه اجلرائم يلجؤون حصر هذه الطرق فيصعب إذن 

  .ذلك من العناصر و غري، ية و طبقا للمبالغ املوجودة ألساليب عديدة طبقا لظروف كل عمل

اآللية األساسية للتصرف يف العائدات اإلجرامية و اليت غالبا ما يلجأ إليها  فو تعترب املصار   

و قد يلجأ املبيضون أيضا إىل . ات كثرية و متشعبة يف آن واحداملبيضون عن طريق إجراء عملي

جتارة املعادن و قارات ــع العــاستخدام طرق غري مصرفية عن طريق إنشاء شركات ومهية، و شراء و بي

.2النفيسة و غريها

استخدام األساليب املألوفة و املذكورة أعاله، أصبحت بعض املنظمات اإلجرامية و جبانب   

ستعمال االو على  - 3األنرتنت–وسائل حديثة كاالعتماد على شبكة االتصاالت العاملية  تستخدم

�Å¦ǂǷ¢�ƨưȇƾƷ�ƨȈǼǬƫ�ǲƟƢǇÂ�¿¦ƾƼƬǇʪ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ إقرتاف مما جعل ،املتنامي للحاسب اآليل ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ

  وع ممكنا يف ظل سرية معامالت البنوك و اليت يصعب عليها التفرقة بني األموال ذات املصدر املشر 

ا أيضا تتجاوز و بكل سهولة احلدود الوطنية إىل أفاق ذات املصدر غري املشروع، كما جعلهو غريها 

.4بعيدة

: ، سنقسم أساليب ارتكاب جرائم تبييض األموال إىل ثالثذكره  و على ضوء ما سبق  

لوسائط  اأخريا أساليب عربو )الفرع الثاين(ساليب غري مصرفية أ) الفرع األول(أساليب مصرفية 

  ).الفرع الثالث(اإللكرتونية 

.95، ص، مرجع سبق ذكرهبدیعة لشھب/د1
.17، ص، مرجع سبق ذكرهأشرف شافعي/أحمد المھدي و د/د2
International"عبارة ل اھي اختصار"انترنت "كلمة  3 net work"بین مجموعةو ھي تعتبر وسیلة اتصال و تبادل المعلومات

113، صالسابق الذكر للدكتورة بدیعة لشھب  مرجعالالىة من الحواسیب في مناطق مختلفة من العالم، أنظرضخم
.85، ص، مرجع سبق ذكرهنبیل دمحم عبد الحلیم عواجة/د4
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Ŀ:الفرع األول ǂ ǐ ŭ¦�¾ƢĐ ¦�Ŀ �¾¦Ȃ Ƿȋ ¦�ǒ ȈȈƦƫ�Ƥ ȈǳƢǇ ¢:

�ǽǀǿ�Â��ƨȈǧǂǐŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�Â�©ƢǷƾŬʪ�ǪǴǠƬƫ�Ŗǳ¦�¼ǂǘǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƨȈǧǂǐŭ¦�Ƥ ȈǳƢǇȋʪ�ƾǐǬȇ

��Ǯ ǼƦǳ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Â�ƢȀǷƾǬȇ�©ƢȈǴǸǠǳ¦ ئدات إذن آلية فعالة و هامة للتخلص من عا هذا االخريفيبقى

  :و من أهم هذه اخلدمات ما يلي تصريفها ،األنشطة اإلجرامية و 

:اإليداع و حتويل عرب املؤسسات املالية املصرفية) أ

ǴǈǤǳ�ǲƟƢǇȂǳ¦�Ƕǿ¢�ǺǷ�½ȂǼƦǳʪ�¾¦ȂǷȋ¦�̧ ¦ƾȇ¤�ƾǠȇحبيث يقوم مقرتيف هذه اجلرائم بوضع  ها ،

     فتح حساب جاري يف البنك ريق ودائعهم يف البنوك كخطوة أوىل لعمليات تبييض األموال عن ط

دون حتديد اسم و احلصول على عدد كبري من الشيكات و احلواالت املصرفية مقبولة الدفع حلامله 

        .، و بكل سهولة إىل البلد الذي يتم استمثارها فيه مث يقومون بتحويلها فيما بعد ، احملول إليه

.1و تظهر األموال مبظهر مشروع ضيالتبي و بذلك يكون البنك قد قام بعملية 

�Ŗǳ¦�ǂǗƢƼŭʪ�¿ʫ�ȆǟÂ�Â�ǶǴǟ�ȄǴǟ�ÀȂǻȂǰȇ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ȄǴǟ�śǸƟƢǬǳ¦�À¢�ƶǓ¦Ȃǳ¦�ǺǷ�Â

�¦ǂǜǻ��ƢȀǴȇȂŢ�¨®Ƣǟ¤�Â�ƨȈǰǼƦǳ¦�©ʪƢǈū¦�Ŀ�©¦ƾƟƢǠǳ¦�ǺǷ�Ś̈Ʀǯ�©ƢȈǸǯ�¸¦ƾȇ¤�Ǻǟ�ǶƴǼƫ�ƾǫ

ƢǘǴǈǳ¦�°Ƣǘƻ¤�ǎ ź�ƢǸȈǧ�¾Âƾǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�Ƣēǀţ¦�Ŗǳ¦�©¦ ¦ǂƳȎǳليت تفوق ت املعنية عن العمليات ا

من أمهها ما يعرف بتجزأة الودائع  ،يتخذون احتياطات إضافية مبلغا معينا، و لذلك فهم

"Fractionnement des dépôts"�ƶǴǘǐŠ�ƨȇǄȈǴǰǻȍʪ�» ǂǠȇ�ƢǷ�Â¢"Smurfing"2 ،�ǽǀđ�¿ȂǬȇ�Â

Les" املتجولون"العملية أشخاص يطلق عليهم اسم  passeurs  ، بتجزئة املبالغ الكبرية و ذلك

.3لتفادي كشف أمرهم يهم إىل مبالغ أقل من احلد املعنياملوجودة حتت أيد

.58ھدى حامد فشقوش، مرجع سبق ذكره، ص1
2Smurfingو أطلقھا على"السنافر"األموال من رسوم متحركة شھیر یدعى كلمة باللغة اإلنكلیزیة اقتبسھا خبراء مكافحة تبییض

.59صالسابق ذكره ،بدیعة لشھب/مرجع  دأنظر  ،  المتجولونتسمیة 
3 Francis Dominguez et Thierry combastel , op - cit, p51.
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µ)ب Âǂ Ǭǳ¦�©ʭ ƢǸ Ǔ:

إن استخدام القرض املضمون كأحد أساليب غسل األموال يتلخص يف أن يقوم مرتكب   

�Ǿǳ¦ȂǷ¢�̧ ¦ƾȇϵ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳالرقابة على البنوك و يتسم  لدى أحد البنوك يف بلد تنعدم فيه

نظامها املصريف بعدم التعقيد، مث يقوم بطلب قرض من بنك حملي يف بلد آخر بضمان األموال املودعة 

اريع و صفقات جتارية ــد مشــيف البنك األول ليتم استخدام قيمة هذا القرض يف شراء ممتلكات و عق

.1تبدو يف صورة مشروعة

:االعتماد املستندي)ج

يف سبيل إضفاء الطابع الشرعي على األموال القذرة، يلجأ مرتكبوا جرائم غسل األموال إىل   

ƨȈǳÂƾǳ¦�̈°ƢƴƬǳʪ�ƨǏƢƻ�©ƢȈǴǸǟ�Ȇǿ�Â��ƨȇƾǼƬǈŭ¦�©¦®ƢǸƬǟȏ¦�©ƢȈǴǸǠƥ�¿ƢȈǬǳ¦ ،  يتم فيها تسهيل

لبنك ،  و تسديد القيمة إىل املصدر من خالل وساطة ا مهمة إرسال البضائع بني املصدر و املستورد

�ƨǸȈǬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�°ƢƦƬǟʪ�Â¢�¾ƢǷ�² ¢°�©ȐȇȂŢ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƢǷ¤�°ƾǐŭ¦�ń¤�ƨǬǨǐǳ¦�ƨǸȈǫ�Ǟǧƾƥ�ƾǸƬǠȇ�Äǀǳ¦

.2فوائدقرضا ب

:البنوك اخلاصة) د

�ƢĔȂǰǳ" البنوك اخلاصة "عبارة �ƨȈǰȇǂǷȋ¦�̈ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳ¦�Â�¦ǂǈȇȂǇ�Ŀهي بنوك يطلق عليها   

تشرتط التعامل فقط يف املاليني من الدوالرات األمريكية، ، و لكن  ال تتعامل يف اإليداعات العادية

فهناك من هذه البنوك من يشرتط أن يكون احلد األدىن يف التعامل معه يقدر مبليون دوالر، و هناك 

كون مهمة البنك يف العمل على إخفاء و ت .من يشرتط أن يكون التعامل معه خبمسة ماليني دوالر

.465دمحم عبد هللا، حسین العاقل، مرجع سبق ذكره، ص/د1
.133بد الحلیم عواجة، مرجع سبق ذكره، صنبیل دمحم علي ع/د2
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من أنشطة مشروعة أو غري مشروعة و توفري غطاء املشروعية هلا، و ذلك  املاليني سواء املتحصلةهذه 

Ǿȇƾǳ�ƨǟ®Ȃŭ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ȄǴǟ�̈ƾƟƢǧ�ƨȇ¢�Ǟǧ®�ÀÂ®�Â�§ Ƣǈū¦�Ƥ ƷƢǏ�ǺǷ�Ǯ ǼƦǳ¦�Ƣǿǀƻϩ�ƨǳȂǸǟ�ǲƥƢǬǷ1.

ƢĐ¾�الأساليب :الثاينالفرع  ¦�Ŀ �ǒ ȈȈƦƬ املصريفغري:

�Ŀǂǐŭ¦�¾ƢĐ¦�ȄǴǟ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ǂǐƬǬƫ�ȏ�Ŀǂǐŭ¦�Śǣ�¾ƢĐ¦�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ǶƬȇ�ǲƥ�ǖǬǧ

  :و نذكر البعض منها على النحو التايل، ض يبدون أن يكون البنك وسيطا يف عملية التبي

:إنشاء شركات الواجهة) أ

 Ƣǌǻ¤�ǶƬȇ�Ʈ ȈƷ��¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨȈǴǸǠǳ�ƨȇƾȈǴǬƫ�ƨǬȇǂǗ�Ȇǿ�Â��ƨȈŷȂǳ¦�©Ƣǯǂǌǳʪ�Ƣǔȇ¢�ȄǸǈƫ

.2ألموال القذرةالغري مشروع لاء املصدر جمموعة شركات ومهية كستار إلخف

فهي شركات مسترتة، هلا أوراق قانونية و لكن ليس هلا كيان فعلي يف الواقع، و ال هدف   

�̈°ƢƦǟ�Ƣǔȇ¢�ƢȀȈǴǟ�ǪǴǘȇ��Ƣē¦ƾǼƬǈǷ�ȄǴǟ�̧ ȐǗȍ¦�¾Âƾǳ¦�©ƢǷȂǰƷ�ȄǴǟ�Ƥ Ǡǐȇ�Â��ƶǓ¦Â�Ä°Ƣš

ǂǣȋʪ�¿ȂǬƫ�ȏ�ƢĔȋ��ƨȇ°Ȃǐǳ¦�©��ƢȀǈȈǇϦ�®ȂǬǟ�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�́¦شركات الدمى أو الشركا ȂǐǼŭ¦�µ

�ƨǗƢǇȂǳʪ�¿ȂǬƫ�ƢȀǼǰǳ�Â3يف عمليات تبييض األموال.

:التصرفات العينية) ب

ƨȈǼȈǟ�¾ȂǏ¢� ¦ǂǋ�Ƣđ�ƾǐǬȇ�Â وارب ـو موجودات ملموسة كالسيارات و الطائرات و الق  

ىل ت تبييض األموال إʪƢǐǟ�ƘƴǴƬǧ . و املعادن الثمينة و التحف و األعمال الفنية القيمةو العقارات 

.4ط حتقيق الربح و يتم إيداع عائدات البيع يف البنوكإعادة بيع هذه األشياء دون شر 

.135نبیل دمحم عبد الحلیم عواجة، مرجع سبق ذكره، ص/د1
، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت "الجدید في أعمال المصارف من الوجھتین القانونیة و االقتصادیة"2

.65، ص2007ة األولى، ال المصارف، الطبعم المتعلقة بأعمالعربیة، الجزء الثالث، الجرائ
3 Olivier jerez: “Le blanchiment de l’argent » 2e édition, R.B 2003 France, P138.

.20، ص2004سنة  ،، دار الجامعة الجدیدة للنشر"ور البنوك في مكافحة غسیل األموالد"جالل وفاء دمحمین /د4
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:أسواق املال) ج

��ȆǷȂǬǳ¦�®ƢǐƬǫȏ¦�ȄǴǟ�¦ŚƯϦ�Ƣǿǂưǯ¢�Â�¾¦ȂǷȋ¦�ǲǈǣ�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ǂǘƻ¢�ǺǷ�§ȂǴǇȋ¦�¦ǀǿ�ƾǠȇ

لبورصة، و اليت تنتقل بسرعة ألنه يتم على أساس شراء أسهم و سندات و أوراق مالية أخرى يف ا

ƨȇ°Ƣš �©Ƣǯǂǋ�ǆ ȈǇϦ�Â¢� ¦ǂǌǯ�Ãǂƻ¢�©ȏƢů�Ŀ�ƢȀǨȈǛȂƫ�®ƢǠȇ�Ľ�ǾƳ°Ƣƻ�Â�®ƢǐƬǫȏ¦�ǲƻ¦®1.

:الفواتري املزورة) د

رة يقوم اد و التصدير، فصاحب األموال القذتستخدم هذه الوسيلة من خالل عمليات االستري   

Ƥ Ǵš �Äǀǳ¦�ƾǴƥ�Ŀ�Ä°Ƣš �ǲǸǟ� ¦ǂǋ�Â¢� Ƣǌǻϵ  بنفس الشيء يف البلد الذي تودع منه األموال و يقوم

فيه األموال، مث تتم عملية صورية تتمثل برفع قيم السلع و اخلدمات الواردة يف الفاتورة، و يكون 

.2الفارق هو املال املبيض

 حيث )Surfacturation" (الفوترة املضخمة"و هناك عمليات أخرى يطلق عليها عبارة   

  عة ـلــقية للسـيـقــرق بني القيمة احلــفـد الو يعا ــهـȈǧ�ǢǳƢƦǷ�°ƢǠǇϥ�©Ƣــسلع أو خدم تقوم على شراء

.3 تبييضهاهو جمموع األموال اليت متهلا  و القيمة املعلنة

:عرب الوسائط اإللكرتونيةتبييض الأساليب :الثالثالفرع 

�Â��ƨƯƾƸƬǈŭ¦�Ƥ ȈǳƢǇȋʪ�Ƣǔȇ¢�» ǂǠƫ�Âمبيضو األموال يف سبيل ما توصل إليه  هي أحدث

املتطورة من تقنيات غريوا  إضفاء الغطاء الشرعي على أمواهلم، مستفيدين بذلك مما وفرته التكنولوجيا

.4لتصبح يف خدمة أنشطتهم اإلجرامية مسارها

.188یة للتنمیة اإلداریة، مرجع سبق ذكره، صأعمال المؤتمرات المنظمة العرب1
.34كره، صذجع سبق شافعي، مرأشرف /أحمد المھدي، د/د2
.110بدیعة لشھب، مرجع سبق ذكره، ص/د3
.113بدیعة لشھب، مرجع سبق ذكره، ص4
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��ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦�̈°ƢƴƬǳʪ��®ȂǬǼǴǳ�ňÂŗǰǳȍ¦�ǲȇȂƸƬǳ¦�ƨǸǜǻϥو ترتبط هذه األساليب عموما   

Ȉǯǀǳ¦�©ƢǫƢǘƦǳʪة و بنوك األنرتنت و غريها.  

:التحويل اإللكرتوين للنقود) أ

لقد أدى التطور املستمر يف نظام التحويل اإللكرتوين للنقود إىل ظهور أنظمة ذات صبغة   

  :و من أبرزها جند ما يلي، عاملية ال تعتمد على املؤسسات املالية كقنوات وسيطة 

Fedwireنظام فيدواير  -1
1 ،ʫ�¿Ƣǜǻ�Ȃǿ�Â االحتياطي الفيديرايل األمريكي، إذ جيري بع للبنك

االتصال هاتفيا، و يعطي التعليمات وفق شيفرة خاصة ملبيض املال، و تدخل الرسالة يف اجلهاز 

و يتم التحويل للمال عن طريق هذا النظام على ، مث إرساهلا إىل اجلهة املستلمة اإللكرتوين ملعاجلتها 

.2أوراق املصرف املذكور

chipsنظام شيبس  -2
و هو  ،4"ةبني املصارف التابعة لدار املقاص نظام املدفوعات"يسمى ، 3

يله، و ميثل ــǤǌƫ�Â�Ǿƫ°¦®ϵ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�ƨǏƢǬǸǴǳ�½°ȂȇȂȈǻ�°¦®�®ƢŢȏ�ǾƬȈǰǴǷ�®Ȃنظام لتحويل األموال، تع

و مدين عن دائن ــمصارف عمالقة يف أمريكا و بلدان أخرى حيث يتم إرسال األموال بني البنوك ك

.5طريق نظام املقاصة

SWIFTنظام سويفت  -3
 مت 7"البنوك بشركة االتصاالت املالية الدولية بني "يعرب عنه و هو ما ، 6

«��ƨǼǇ�ƢȀǈȈǇϦ�1973�ƨǏƢŬ¦�¾Ƣǐƫȏ¦�©ƢƦǴǘƬǷ�Â�©ʭƢȈƦǳ¦�ƨŪƢǠǷ�Â�ƨǷƾƻمت ƾđ�ƢǰȈƴǴƦƥ

1 Fedwire :Federal Resérve Board.Voire le Site :www.Federal reserve.gov/payment systems/ Fedwire
default .htm

دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، "جرائم غسل األموال على شبكة األنترنت: "عبد هللا كریمعبد هللا عبد ال/د2
.27، ص2008

3Chipsلعبارة اً كلمة اختصارchips clearing House inter Bank payments system
.114شھب، مرجع سبق ذكره، صبدیعة ل/د4
.52، ص2008، دار الثقافة، للنشر، األردن، "تحلیل و تقویم دور البنوك في مكافحة عملیات غسل األموال"محمود دمحم سعیفان، /د5
Societyھي اختصاراً لعبارةswiftةكلم 6 for wordwide international Financial telecommunicationانظر الموقع

:WWW. SWIFT.com
352ص ،2013 ، سنةدار الجامعة للنشر باإلسكندریة، الطبعة االولى"ض االموال عبر االنترنت یجرائم تبی:"دمحم عبد هللا العوا/د7
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ȀƟƢǔǟϥو هي منظمة ذات ملكية تعاونية ال تسعى إىل حتقيق اا ،�ǲƟƢǇ°�ǲǬǻ�ń¤�» ƾē��ƶƥǂǳ

.1التحويالت عرب احلدود

:التجارة اإللكرتونية) ب

و تتمثل  -ÄŗǌǷ�Â�ǞƟʪ–تعد التجارة اإللكرتونية من الوسائل احلديثة اليت تتم بني طرفني   

الصفقات و تسويق املنتجات عن طريق استخدام احلاسب االلكرتوين عرب شبكة األنرتنت، يف عقد 

.2بل يتم التوقيع إلكرتونيا على العقدحلاجة النتقال الطرفني أو لقاؤمها و ذلك دون ا

Âȋ¦�ǆ°� و لقد عرفها توجيه الربملان و   ǴĐ¦ 08/06/2000الصادر يف  2000/31 رقم يبو�ƢĔϥ

  عـــــــــــائــــبض  –رة ـتسويق بصورة مباشرة أو غري مباشاالتصال يستهدف كل شكل من أشكال "

Ʒ�Â¢�ƢȈǟƢǼǏ�Â¢�ʮ°Ƣš-ات ــــــدمـــــأو خ  �ƢǗƢǌǻ�ǂǋƢƦȇ�ǎ Ƽǋ�Â¢�ƨǸǜǼǷ�Â¢�̧ÂǂǌǷ�̈°ȂǏ�Â¢رفياــ  

.3"أو يقوم مبهنة منظمة 

منظمة التجارة العاملية إىل أن مفهوم التجارة اإللكرتونية ال يقف عند حد استعمال و تذهب   

،  ƨȈǳƢǷ�©ʮȂǈƫ�Â�©ȐȇȂŢ�Ǻـــم امـعليه الوسائل اإللكرتونية يف عملييت الشراء و البيع و ما يرتتب

�ǺǷ�Ƣē¦Â®¢�Â�©ȏƢǐƫȏ¦�ƨǰƦǋ�ƨǘǇ¦Ȃƥ�©ƢƴƬǼŭ¦�Ǟȇ±Ȃƫ بيع و بل يتعدامها لتغطي عمليات إنتاج و

هاتف و تلفزيون و فاكس و بريد إلكرتوين و انرتنت من خالل الشبكة العنكبوتية الدولية 

)w.w.w(4.

الطبعة األولى،  ، دار النھضة العربیة، القاھرة"ة األنترنتجریمة غسل األموال عبر شبك"عبد الفتاح بیومي حجازي، /د1
.81ص،  2009سنة

.470ن العاقل، مرجع سبق ذكره، صدمحم عبد هللا حسی/د2
3 Directive N° 31/2000/CE du parlement EUROPEEN et du conseil du 08/06/2000 relative à certains
aspects juridiques des services de la Société de l’information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur . voire le site :http eurl lex Europa, eu/smartapi/cgi/sga_doc ?

37ص ، 2013االسكندریة  ، سنةدار الفكر الجامعي،"الجوانب االجرائیة لجرائم االنترنت :"نبیلة ھبة ھروال /د4
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رة على حتريك أمواهلم غري املشروعة ذاألموال الق احلديثة تعطي ملبيضيإن هذه الوسيلة التقنية   

قصد حتويلها إىل أموال مشروعة بطرق سريعة و مرنة، فهي تقدم هلم خدمة ممتازة عن بعد، يف أوقات 

.1أو أماكن خمتلفة، مما جيعل أمر ضبطها و مالحقتها أمراً شبه مستحيل

:البطاقات الذكية) ج

البطاقة  وم من خالهلا اجلهة املصدرة بشحنلدفع، تقو هي عبارة عن وسيلة من وسائل ا  

مبعطيات رقمية إلكرتونية، متثل قدرا معينا من النقود، و تتيح حلاملها استخدامها يف الشراء الفوري 

للسلع، و جيري اقتطاع مبلغ كل عملية من عمليات الشراء بصورة إلكرتونية من رصيد احلامل املخزن 

  .على هذه البطاقة الذكية

�» ÂƢƼŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�Śưƫ�ƢĔ¢�ȏ¤��̈ƾȇƾǟ�ƨȇ°Ƣš �©ƢȈǴǸǟ�ǲȀǈƫ�ƨǫƢǘƦǳ¦�ǽǀǿ�À¢�ǺǷ�Ƕǣǂǳʪ�Â

Ǭǳ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ȆǔȈƦŭ�ȆǘǠƫ�ƢĔȂǰǳاهلائلة على حتريك القيم النقدية املشحونة على منت البطاقة إىل رة ذ

.2أي مكان يف العامل بطريقة سريعة و دون أي رقابة

:بنوك األنرتنت) د

احلديثة اليت تستخدم يف نقل و حتويل  رتنت من أخطر الوسائل التكنولوجيةبنوك االنتعد   

�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�ǒاألموال، و هي ليست  ǠƦƥ�¿ƢȈǬǳ¦�Ŀ�ǖȈǇÂ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƢĔȂǰǳ��» ȂǳƘŭ¦�ŘǠŭʪ�½ȂǼƥ

حتويل �ǞȈǘƬǈȇ�Ļ�ǺǷ�Â��¿Ƣǫ°¢�ǺǷ�ƨȇǂǈǳ¦�̈ǂǨǌǳ¦�¾Ƣƻ®ϵ�¾¦ȂǷȋ¦�¦ȂǴǇƢǣ�¿ȂǬȈǧ . عو و عمليات البي

±ƢȀŪ¦�Ƣđ�ǂǷϩ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳʪ�¾¦ȂǷȋ¦3.

.471دمحم عبد هللا حسبن العاقل، مرجع سبق ذكره، ص/د1
.92عبد الفتاح بیومي حجازي، جریمة غسل األموال عبر شبكة االنترنت، مرجع سبق ذكره، ص/د2

ً واثرھا على االزمة االقتصادیة العالمیة :"دمحم عبد السالم سالمة /د3 مكتبة الوفاء "عملیات وجرائم غسیل االموال إلكترونیا
53ص ، 2013، سنة ، االسكندریة القانونیة
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فهي متكن غاسلوا   ، عن بعد، و يف مجيع األوقاتهذه البنوك تقدم خدمة بنكية ممتازة   

ŃƢǠǳ¦�¾ȂƷ�Ǯ Ǽƥ�ǺǷ�ǂưǯ¢�Ŀ�ƢȈǷȂȇ�©¦ǂǷ�̈ƾǟ�ǶēƾǏ°¢�ǲȇȂŢ�ǺǷ�¾¦ȂǷȋ¦1.

:تبييض األموال مراحل جرمية :املطلب الثاين

األموال عرب خطوات و مراحل متتابعة و متالحقة، حمددة بدقة عالية، حىت  تتم جرمية تبييض  

األموال حمل  ةجماال للشك يف مشروعيتها، لكون أن اخلطورة ال تكمن فقط يف مصادر ال ترتك 

موضوع  اموال إىل كشف اجلرائم املصدر اليت أنتجتمعاقبة الفاعلني عليه، بل تتجاوزها التبييض و 

.2التبييض

�ǒا الشك و مم   ȈȈƦƫ�©ƢȈǴǸǟ�Ƣđ�ǂŤ�Ŗǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�ƾȇƾŢ�Ŀ�ƨǤǳʪ�ƨƥȂǠǏ�½ƢǼǿ�À¢��ǾȈǧ

فهي مسألة معقدة و طويلة و من احملتمل أن تستغرق سنوات عديدة، يساهم فيها العديد األموال، 

األموال القذرة دور يف هذه العملية قصد حتويل له كل واحد من األشخاص الطبيعيني و االعتباريني،  

.3 أموال نظيفةإىل

GAFI(�ǲƷ¦ǂǷ�ª(و يرى خرباء جمموعة العمل املايل الدولية      Ȑưƥ�ǂŤ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�©ƢȈǴǸǟ�Àϥ

من حيث درجتها، فكل مرحلة من هذه املراحل متهد للمرحلة اليت تليها حىت يتم  ستقلةأساسية و م

، لكي  اإلجراميله عن أصصلته متاما الوصول إىل املرحلة النهائية اليت يكون فيها املال قد انقطعت 

.4يبدو و كأنه مال مشروع

.101، ص، مرجع سبق ذكرهیل دمحم عبد الحلیم عواجةنب/ د1
، الطبعة المركز القومي لإلصدارات القانونیة، مصر"سل األموالر و مكافحة غظح"أسامة عبد المنعم علي إبراھیم، /د2

.28ص ، 2010سنة،األولى
.457دمحم عبد هللا حسین العاقل، مرجع سبق ذكره، ص/د3
.69الحلیم عواجة، مرجع سبق ذكره، صنبیل دمحم عبد /د4
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ة ـتغطيــǳ¦�Â¢�ǞȈǸƴƬǳ¦�ƨǴƷǂǷ�ƢȀȈǻʬ�Â ، أوىل هذه املراحل، مرحلة اإليداع أو التوظيف         

«�ʪȂǠǏ�Â©�1اإلدماج أو التكامل�ƨǴƷǂǷ�ƢȀưǳʬ�Âالرتقيد، أو  ¦ƾǿ¢�Â�ǎ ƟƢǐƻ�ƢȀǼǷ�ǲǰǳ�Â��

  :ندرسها يف الفروع التالية

Leمرحلة التوظيف أو مرحلة اإليداع النقدي :الفرع األول placement:

، و هي اخلطوة األوىل إلدخال األموال  اللذه املرحلة أيضا تسمية مرحلة اإلحيطلق على ه  

.2إىل النظام املايل أو استثمارها أو توظيفها

�ƢĔϥ�Ǻȇɧيعرفها الدكتور    � ƢǧÂ�¾ȐƳ"التخلي املادي عن األ�Ƥ Ǽš �» ƾđ�ƨǟÂǂǌŭ¦�Śǣ�¾¦ȂǷ

  .متهيدا لدجمها يف عمليات جتارية مشروعة، و ذلك 3"الشكوك حول مشروعية مصدرها

MALORIEكما تعرفها الدكتورة    MANIƢĔϥ :" توظيف أو إيداع أصول غري مشروعة يف

ت عن طريق حتويال...) مكاتب الصرف، جنات ضريبية، مناطق حرة،(مؤسسات و مراكز مالية 

.4".....تلغرافية غالبا

تتم هذه املرحلة عن طريق التخلص من األموال غري املشروعة بطريقة بسيطة عن طريق   

ذات السيولة النقدية يف قطاعات املضاربة توظيفها يف بعض املشاريع، أو عن طريق استثمارها 

ǂǿȂĐ¦�̈°Ƣš¦©الضخمة ك �Â��©ƢǿȂǼȇ±ƢǰǳƢ رات أو سيارات ، أو عن طريق شراء حتف أو عقا

���ŚǈȈǳ¦�Ǧ . أو تغيري عملتها األصلية إىل عملة أجنبية أخرى ،5فخمة ȈǛȂƬǳʪ�ƨȈǴǸǠǳ¦�ǽǀǿ�ȄǸǈƫ�Â

إيداعها يف املؤسسات كما قد يلجأ مبيضو األموال إىل توظيف األموال غري املشروعة عن طريق 

.53دمحم عبد هللا الرشدان، مرجع سبق ذكره، ص/د1
.33محمود دمحم سعیفان، مرجع سبق ذكره، ص/د2
.11جالل وفاء دمحمین، مرجع سبق ذكره، ص/د3

4 Malorie Mani, « L’union européenne dans la lutte contre le blanchiment d’argent » édition
l’Harmattan, Septembre, 2003 , France, P20.

.32صمرجع  سبق  ذكره ، عبد هللا الكرجي، /د5
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ولوجيا احلديثة كوسيلة وسائل التكنأو عن طريق ،  ǶȀǇ¢� ¦ǂǋ�Â¢�ƨȈǰǼƥ�©ʪƢǈƷ�ƶƬǧ�Őǟ1املالية 

¿ƾǬƬŭ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳʪ�ƨȈǴǸǠǳ¦�ǽǀǿ�ȄǸǈƫ�Â��ƨȈǧǂǐǷ�©ȐȇȂŢ� ¦ǂƳȍ�ƪ ǻŗǻȋ¦2.

هذه املرحلة على حسن اختيار نطاق اإليداع، حني يتعني أن يكون مكان اإليداع و تعتمد   

 و ضعيفا من حيث،  حيث كفاءة أجهزة املكافحة و الضبطاألول ضعيفا من حيث الرقابة، و من 

، و من مث ال يتبادر إليهم أي شك يف حقيقة اخلربة و املهارة لدى العاملني يف البنوك و املصارف

.3األموال املقدمة إليهم

، كاملدن الصغرية أو املناطق اليت  جمهولة أكثراألموال املراد تبييضها تتجه غالبا إىل أماكن ف   

بعيدا عن املراكز املالية الكربى حيث يف، القيام بعمليات التوظ أجلمبنأى عن كل شبهة، من هي 

.4تتعزز وسائل الرقابة

ƨǳȂȀǈǳʪ�ǄȈǸƬƫ�Â�ƨǘȈǈƥ�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤�Â ، �ƢĔȂǰǳ�ÃŐǯ�̈°Ȃǘƻ�ȄǴǟ�ÄȂǘǼƫ�ƢĔƜǧ

عرضة الفتضاح أمرها من قبل سلطات مما جيعلها تتضمن كميات هائلة من األموال النقدية السائلة، 

خاصة و أن هذه األخرية تركز جهودها على إيقاف األموال ذات املصدر مكافحة تبييض األموال 

Ä®ƢǐƬǫȏ¦�¿ƢǜǼǳ¦�Àʮǂǋ�ƢŮȂƻ®�ǲƦǫ�ȆǷǂŪ¦5.

:L’empilageمرحلة التجميع أو التكديس :الفرع الثاين

  ةـ¦ȈƥƢǫǂǳ¦�©ƢȀŪ¦�ǲȈǴǔƫ�Ƣđ�ƾǐǬȇ�Â��ƾȈǫŗǳ¦�Â¢�ǶȈƬǠƬǳ¦�Â¢�ǾȇȂǸƬǳيطلق عليها أيضا مرحلة   

الطبعة ، دار الفكر العربي، القاھرة،"االقتصاد الدوليغسیل األموال، الجریمة التي تھدد استقرار "صالح الدین حسین السیسي /د1
.11ص ، 2003األولى ،سنة 

.54 عبد هللا الرشدان، مرجع سبق ذكره، صدمحم/ د2
.119محسن أحمد الخضیري، مرجع سبق ذكره، ص/د3
.33رمزي نجیب قسوس، مرجع سبق ذكره، ص/د4
.33عبد هللا الكرجي، مرجع سبق ذكره، ص/د5
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و يتم ذلك عن طريق سلسلة متتابعة و معقدة ة على املصدر غري املشروع لألموال القذرة، و األمني 

غري فبعد وضع األموال ، 1شروع و تلك األموالالغري مر دمن العمليات املصرفية للفصل بني املص

مرحلة  مبيضو األموال من مرحلة التوظيف إىلينتقل  ، للدورة االقتصادية املشروعة داخل النظام املايل

«�¤ƢǨƻ¤�ń �فيقومون خبلق عدة  ، التكديس ƾē�̈ƾǬǠǷ�ƨȈǳƢǷ�©ƢǬǨǏمال و إبعاده ـمعامل مصدر ال

¦Ƣǌǻϵ�ǾȇȂǸƬǳ �و يتحقق  .2قدر اإلمكان عن إمكانية تتبع حركته من أجل منع كشف مصدره

كذلك وال و  ـنتقال رؤوس األمالالومهية يف الدول اليت تقدم تسهيالت كبرية شركات الواجهة أو 

�ȂŢ� ¦ǂƳϵاألوف شور"ألموال داخل مراكز يالت غامضة و معقدة ل "CFO
أو يف املراكز املالية  3

للتواطؤ عرب  البنوكيقوم مبيضو األموال كذلك بشراء ذمم موظفي كما .  ذات نظام مصريف متساهل

، و كذلك عن ��Ś̈ǤƬŭ¦�ƨȈǸǫǂǳ¦�©ʪƢǈū¦�Â�ňÂŗǰǳȍ¦�Ǟǧƾǳ¦�©ƢǫƢǘƥ�¿¦ƾƼƬǇ¦�Â البنكياجلهاز 

�ǂǸƬǈǷ�ǲǰǌƥ�©¦°ƢǸưƬǇȏ¦�ǲǬǻ�Â�ǽ£ƢǼƬǫ¦�Ļ�ƢǷ�ǞȈƥ�̈®Ƣǟ¤�Â�¾Â®�̈ƾǟ�Ŀ�©¦°ƢǸưƬǇʪ�¿ƢȈǬǳ¦�ǪȇǂǗ

.4يصعب معه تتبع األموال

�ǒو تتميز هذه املرحلة    ȈȈƦƫ�ƨƸǧƢǰǷ�©ƢǘǴǈǳ�ƨƦǈǼǳʪ�̧ ¦ƾȇȍ¦�ƨǴƷǂǷ�ǺǷ�Ƥ ǠǏ¢�ƢĔϥ

ألموال غري املشروعة، و ذلك يصعب الكشف عن هذه العمليات أو عن حقيقة ااألموال، حيث 

�ƨǰƦǌǳ¦�Őǟ�Ƣē¦ ¦ǂƳ¤�Â�̈ƾǬǠǷ�ƨȈƳȂǳȂǼǰƫ�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ȄǴǟ�̈Ǆǰƫǂŭ¦�̈®ƾǠƬŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǬǨǐǳ¦�Ƥ Ʀǈƥ

.5العنكبوتية و املتمثلة يف استخدام التحويل اإللكرتوين للنقود عرب طرق مبهمة

Ǽŭ¦�ƨŻǂŪ¦�©ʪƢǐǟ�ƪ و لقد   ǟƢǘƬǇ¦طة ـة و امتداد األنشظمة االستفادة من تيارات العومل

، و هي عمليات ال  اتساع املعامالت التمويلية عرب احلدود، و  االقتصادية احمللية إىل السوق العاملية

.58الجدید في أعمال المصارف من الوجھتین القانونیة و االقتصادیة، مرجع سبق ذكره، ص1
،  2006لبنان ،سنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، "جرائم غسل األموال و تمویل اإلرھاب في التشریعات العربیة"أحمد سفر، /د2

.35ص
منسقة في سبیل جذب األعمال و االستثمارات األجنبیة من خالل ة عن مناطق تبذل فیھا جھود حكومیةمراكز األوفشور ھي عبار3

Centres"ھو اختصار لعبارةCFOومصطلح .سریة و الضرائب المالئمةالحوافز الضریبیة و ال financiers off shores".
.35عبد هللا الكرجي، مرجع سبق ذكره، ص/د4
.55رشدان، مرجع سبق ذكره، صدمحم عبد هللا ال/د5
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�ȄǴǟ�ƨǴƟƢǿ�©¦°ƾǫ�©¦̄�ƨȇ°¦®¤�©ʭƢȈǯ�ƢȀǠǷ�ǆ Ǉƚƫ�ƢȀǼǰǳ�Â�¾Âƾǳ¦�śƥ�ƨȈǧ¦ǂǤŪ¦�®Âƾū¦�ǖǬǧ�±ÂƢƴƬƫ

.1التنقل من مكان إىل آخر دون عوائق

:L’intégrationرحلة اإلدماج أو التكامل م:الفرع الثالث

و هي املرحلة األخرية يف عملية تبييض ،)Essorage( جفيفيطلق عليها أيضا مرحلة الت  

متويه  متأن مشروعة يف االقتصاد مرة أخرى بعد الغري  يعاد ضخ تلك األموال و فيها  ،2األموال

ʪ�Â�°ƾǐŭ¦�ƨǨȈǜǻ�ƨǟÂǂǌǷ�ȏ¦ȂǷ¢�ƪ ǻƢǯ�Ȃǳ�ƢǸǯ��Ƣǿ°ƾǐǷ لتايل تكتسب مظهرًا قانونيا، و تدور يف

ǌǷ�¦ƾƟƢǟ�°ƾȇ�Ä°ƢǸưƬǇ¦�Ä°Ƣšحلقة االقتصاد  �̧ÂǂǌǷ�Ŀ�ƢŮȐǤƬǇ¦�ǶƬȇ�Àϥ�Ǯ ǳ̄�Âروعا، و ختتلط ــ

.3بذلك األموال املشروعة مع األموال غري املشروعة

د و تعترب مرحلة الدمج األكثر خطورة على االقتصاد الوطين كون أن األموال املبيضة ق  

�Ŀ�ǶǿƢǈƫ�ƾǫ�½ȂǼƦǳ¦�À¢�ń¤�ƨǧƢǓ¤��ƨǿȂƦǌŭ¦�ƢŮȂǏ¢�ǆ ǸǗ�Â�ǂȇÂƾƬǳ¦�ǺǷ�©ʮȂƬǈǷ�̈ƾǠǳ�ƪ Ǡǔƻ

بينها و بني صاحب رأس املال غري املشروع مستغال وجود فروع هلا  تواطؤالتلك العمليات من خالل 

.4إلدماج تلك األموال بسهولةيف العديد من بلدان العامل 

تطورا قصد إعادة توظيف األموال يف عدة خدام أكثر التقنيات ¦ƬǇʪ��ƨǴƷǂŭو تتميز هذه   

�ȆǔȈƦŭ�ʭƢǷ¢�ǲƷ¦ǂŭ¦�ǂưǯ¢�ǺǷ�ƾǠƫ�ƢǸǯ��ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�Ƣē°Â®�ƨǷƾŬ�¾¦ȂǷȋ¦�ǽǀǿ�ǲưŠ�Ƥ Ʒǂƫ�Ŗǳ¦��À¦ƾǴƥ

ƨǳ ƢǈǷ�Â¢�» Ȃƻ�ÀÂ®�ƨǷŗƄ¦�ƨȈǳƢŭ¦�ƨƠȈƦǳ¦�ǖȈŰ�Ŀ�ƢŮƢƻ®¤�ÀȂǠȈǘƬǈȇ�ǶĔ¢�̄¤��¾¦ȂǷȋ¦5.

من أصعب املراحل اكتشافا إذ أنه ال ميكن كشفها إال  تكامل هي األخرى ،مرحلة اللذا فإن   

 من خالل أعمال اجلوسسة و البحث السري أو عن طريق املساعدات غري الرمسية من خالل 

  .املخربين

.120محسن أحمد الخضیري، مرجع سبق ذكره، ص/د1
2 François Chesnais « Blanchiment de l’argent sale et mondialisation financière » 30 octobre 1999,
P88. http//France, attac.org/archives/Img/articles PDF article 177.

58القانونیة و االقتصادیة، مرجع سبق ذكره، صالوجھتینمن  رفالجدید في أعمال المصا3
4 Olivier Jerez, op-cit, P138.

.461 عبد هللا حسین العاقل، مرجع سبق ذكره، صدمحم/ د5
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ʬ:املطلب الثالث :جرمية تبييض األموال ر¡

ƢŸ¦�¦°ʬ¡�ƢȀǼǟ�ƲƬǼȇ�¾¦ȂǷȋ¦�ǲǈǣ�©ƢȈǴǸǟ�À¢�ǒ ǠƦǴǳ�Ã ¦ŗȇ�ƾǫ بية و سلبية، فهي تلقي

Ƥ Ǵǈǳ¦�Â¢�§ ƢŸȍʪ� ¦ȂǇ�Ŀǂǐŭ¦�̧ ƢǘǬǳ¦�Â�ȆǷȂǬǳ¦�®ƢǐƬǫȏ¦�ǺǷ�ǲǯ�ȄǴǟ�ƢŮȐǔƥ1، فيحتج 

�ǺǷ�°ǀǬǳ¦�¾Ƣŭ¦�¦ǀŮ�¦ƾƷ�ǞǓÂ�Àϥ�Â، 2"املال هو املال: " مبقولةمعارضي مكافحة تبييض األموال 

  .بعد البناء االقتصادي ، لذا طالبوا بتأجيل املكافحة إىل مرحلة ما شأنه أن يهدد التنمية

ϥ�°ʬȉ¦�ǒ من هذا املنطلق ، يرى هؤالء املعارضون   Ǡƥ�®ȂƳÂ�¾ȂƷ�¾ƾŪ¦�ǺǰǸŭ¦�ǺǷ�Ǿǻ

توفر ، يف حالة اختاذها الصورة العينية كإقامة شركات استثمار  اإلجيابية لعمليات تبييض األموال

إضافيا من السلع يسمح العديد من فرص العمل و تساهم يف عالج مشكلة البطالة و توفر قدرا 

ƨȈǴƄ¦�°ƢǠǇȋ¦�°¦ǂǬƬǇʪ3.ǒ ȈȈƦƬǳ¦�̈ŗǧ�¾Ȑƻ�¾¦ȂǷȋ¦�ȄǬǴƬƫ�Ŗǳ¦�¾Âƾǳ¦�Ŀ�́ ȂǐŬʪ�Ǯ ǳ̄�ǂȀǜȇ�Â

  . اليت سبق أن نزحت منهاإىل الدولة  ه األخريةذو قبل عودة ه 

Ʒȋ¦�Ƥ غري املشروعةالاألموال غري أن        Ǵǣ¢�Ŀ�ǲǜƫ�ȆȀǧ��°¦ǂǬƬǇȏʪ�Ǧ ǐƬƫ�ȏ�� وال يف حالة

، فعدم مشروعية  سيولة مرتفعة، مما جيعلها ال تشكل إضافة حقيقية للطاقة اإلنتاجية لالقتصاد القومي

�¶Ƣǌǻ�Ǻǟ�ƨš ʭ�Śǣ�ƨȈƟ¦ǂǋ�̈Ȃǫ�ǲưŻ��ǾȈǴǟ�ǒ ȈȈƦƬǳ¦�©ƢȈǴǸǟ�Äǂš �Äǀǳ¦�ǲƻƾǳ¦ اقتصادي حقيقي مما

ē�ƨȈǸƼǔƫ�¶ȂǤǓ�ª ¦ƾƷ¤�Ŀ�ǶǿƢǈȇ�Â�ƨȈǴƄ¦�°ƢǠǇȋ¦�ȄǴǟ�ƢƦǴǇ�ǂƯƚȇ دد مستقبل التنمية االقتصادية

.4و االجتماعية

  ي ــ، االجتماع إذن ختلف خماطرا عديدة على املستوى االقتصادي فجرمية تبييض األموال  

��Ǻȇ®ƢȈŭ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƢŮ�̈°Ƣǔǳ¦�°ʬȉ¦�ǂȇƾǬƫ�ƨƥȂǠǏ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ�Â��ȆǇƢȈǈǳ¦�Â إال أنه جيب التقليل

.5احمللي و الدويلمنها عن طريق تظافر اجلهود على املستوى 

.486دمحم عبد هللا حسین العاقل، مرجع سبق ذكره، ص/د1
.36عبد هللا الكرجي، مرجع سبق ذكره، ص/د2
.49سمیر فایز اسماعیل، مرجع سبق ذكره، ص/د3
.14أشرف شافعي، مرجع سبق ذكره، ص/أحمد المھدي و د/د4
.15عبد العال الدیربي، مرجع سبق ذكره، ص/صادق اسماعیل، و ددمحم / د5
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�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�ƾȈǠǐǳ¦�ȄǴǟ�°ʬȉ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ� Ȃǔǳ¦� ƢǬǳ¤�Ƥ Ǵǘŭ¦�¦ǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ�¾ÂƢƸǼǇ�Â

  ).الفرع الثالث(و على الصعيد السياسي ) الفرع الثاين(و على الصعيد االجتماعي ) الفرع األول(

Ä®Ƣǐ:الفرع األول Ƭǫȏ ¦�ƾ ȈǠǐ ǳ¦�Ȅ Ǵǟ �¾¦Ȃ Ƿȋ ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂ Ƴ �°ʬ ¡:

¡�ǲƻƾǳ¦�ȄǴǟ�ǂǋƢƦǷ�ǲǰǌƥ�ǂƯƚƫ�ƢĔȂǰǳ��̈°ȂǘŬ¦�ƨǤǳʪ�ƨȇ®ƢǐƬǫ¦�°ʬبييض األموال لعمليات ت  

ƢǌǼǳ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨǴǸǠǳ¦�ƨǸȈǫ�Â�ǶƼǔƬǳ¦�¾ƾǠǷ�Â�°Ƣƻ®ȏ¦�¾ƾǠǷ�ȄǴǟ�Â�ǾǠȇ±Ȃƫ�Â¶� القومي

.1للمصريف

:التأثري على الدخل القومي و توزيعه) أ

Ǿǻϥ�ȆǷȂǬǳ¦�ǲƻƾǳ¦�» ǂǠȇ" : اليت حيصل عليها أصحاب عناصر اإلنتاج من  العوائدجمموعة

املواطنني مقابل استخدام هذه العناصر يف إنتاج السلع و اخلدمات سواء داخل البلد أو خارجه 

.2"خالل فرتة معينة من الزمن

«��Ǿǻϥأما الناتج    ǂǠȈǧ��ȆǷȂǬǳ¦"�¿¦ƾƼƬǇʪ�ƪ ƴƬǻ¢�Ŗǳ¦�ƨȈƟƢȀǼǳ¦�©ƢǷƾŬ¦�Â�ǞǴǈǳ¦�̧ ȂǸů

.3"ية خالل فرتة معينة من الزمنعناصر اإلنتاج الوطن

إذ تعترب األموال املهربة بشكل مباشر، ي تؤثر جرمية تبييض األموال على حجم الدخل القوم  

عل شروعية الدخل املهرب إىل اخلارج جتحيث أن عدم مإىل اخلارج استقطاعات من الدخل القومي، 

Ȉǧ��ƨȈƳ°ƢŬ¦�©ʮ®ƢǐƬǫȏ¦�ń¤�ȆǷȂǬǳ¦�®ƢǐƬǫȐǳ�ƢǨȇǄǻ�ǾǼǷ حول املال املكتسب بطريق غري مشروع إليها

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̧ Âǂǌŭ¦�ǲƻƾǳ¦�§ ƢƸǏ¢�ƨȈǬƥ�§ ƢǈƷ�ȄǴǟ�ÀȂǰȇ�ƢǷ�̈®Ƣǟ�Äǀǳ¦�Â4.  فالشخص الذي

قيقي و املشروع مث يقوم ــعلى جانب هام من الدخل القومي احلأموال الدولة، إمنا حيصل خيتلس 

.40لعشب علي، مرجع سبق ذكره، ص/د1
.201نبیل دمحم عبد الحلیم عواجة، مرجع سبق ذكره، ص/د2
.80ریتا السیدة، مرجع سبق ذكره، ص/د3
.37عبد هللا الكرجي، مرجع سبق ذكره، ص/د4
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ƢǸưƬǇʪ�̈®Ƣǟ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈƳ°ƢŬ¦�½ȂǼƦǳ¦�ń¤�ǾǴȇȂƸƬƥ ره ملصلحتها مع حرمان االقتصاد الوطين من

.1استثماره على أراضيه

¦�Śǣ�ǲǰǌƥ�ǞǸƬĐ¦�©ƢƠǧ�śƥ�ǲƻƾǳ حتولعمليات تبييض األموال �ÀƜǧ�ƨȈǻʬو من جهة   

حيول من فئات منتجة إىل فئات غري منتجة مما يؤدي إىل لكون أن الدخل الناشئ عنها سليم، 

، األمر الذي يزيد الفجوة بني األغنياء  الدخل القومي توزيعا عشوائياً و يتم توزيع  ، كزا اختالل يف املر 

ǞǸƬĐ¦�Ŀ� ¦ǂǬǨǳ¦�Â2.

:التأثري على معدل اإلدخار) ب

لفردي يؤثر على مستوى االستهالك ا -مثلما سبق ذكره–إن التوزيع العشوائي للدخل القومي   

  .و من مث على معدل االدخار احمللي

بسبب هروب رأس املال إىل اخلارج خار ينتج عن عملية تبييض األموال معدل االدفاخنفاض   

فتعجز املدخرات  . عندما تقرتن به التحويالت النقدية املصرفية بني البنوك احمللية و البنوك اخلارجية

�ȂǸǼǳ¦�¾ƾǠǷ�ƨƴȈƬǼǳʪ�ǲǬȇ�Â��ƨȈǴȇȂǸƬǳ¦�̈ȂƴǨǳ¦�¼Ƣǘǻ�ǞǈƬȇ�Â��°ƢǸưƬǇȏ¦�©ƢƳƢȈƬƷʪ� ƢǧȂǳ¦�Ǻǟاحمللية 

.3قتصادياال

و يف الغالب، تلجأ الدول يف هذه احلالة إىل تعويض النقص عن احتياجات االستثمار   

املوارد األجنبية، فتصبح مشكلة املديونية فيما بعد عبئا ثقيال على كاهل اإلمجايل، من خالل تدفق 

.4االقتصاد الوطين

قیة، ، منشورات الحلبي الحقو"مكافحة غسل األموال في ضوء التشریعات الداخلیة و االتفاقیات الدولیة: "دوسیم حسام الدین أحم/د1
.80ص ، 2008لبنان ، الطبعة األولى، سنة 

.53ر فایز اسماعیل، مرجع سبق ذكره، صسم/ د2
.54ر فایز اسماعیل، مرجع سبق ذكره، صسم/ د3
.81، صریتا السیدة، مرجع سبق ذكره/د4
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:التأثري على معدل التضخم و على قيمة العملة الوطنية) ج

ƢƬǻ¤�Ŀ�̈®ʮ±�ƢȀǴƥƢǬȇ�À¢�ÀÂ®�̈ŚƦǯ�ǢǳƢƦǷ�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ń¤�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ»�دي عمليات تؤ    ȈȈƦƫ

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�©ƢǷƾŬ¦�Â�ǞǴǈǳ¦1مما يؤدي إىل ارتفاع األسعار.

املستوى العام لألسعار أو حدوث تضخم من جانب الطلب ʮ±�Ŀ�©ƢȈǴǸǠǳ¦�ǽǀǿ®̈�فتساهم   

��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ȆǴǰǳ¦�̈ȂǬǳ¦�°ȂǿƾƬƥ�ʪȂƸǐǷو على املستوى الدويل، تساعد عمليات  . الشرائية للنقود

من الدول الصناعية املتقدمة إىل الدول النامية بسبب خروج تبييض األموال على تصدير التضخم 

فيها  شعر أصحاب األموال غري املشروعةألخرية إىل الدول املتقدمة اليت يأموال ضخمة من هذه ا

ÀƢǷȋʪ2.  النامية و ألن الدول�Ŀ�°ƢǠǇȋ¦�̧ƢǨƫ°¦�ÀƜǧ��ƨȈƦǼƳȋ¦�ǞǴǈǳ¦�ȄǴǟ�ƨȈƳ°ƢŬ¦�Ƣē°Ƣš �Ŀ�ƾǸƬǠƫ

��ƨȈǷƢǼǳ¦�¾Âƾǳ¦�Ƣǿ®°ȂƬǈƫ�Ŗǳ¦�ǞǴǈǳ¦�°ƢǠǇ¢�̈®ʮ±�řǠȇ��ƨǷƾǬƬŭ¦�¾Âƾǳ¦ األمر الذي يؤدي إىل ارتفاع

 هذه األموال غري املشروعة إىل العمالتاألسعار فيها و يؤثر سلبا على العملة الوطنية نتيجة لتحويل 

.3يكتف الطلب على هذه العمالت و يؤدي إىل اخنفاض و تدهور قيمة العملة احملليةمما األجنبية، 

:التأثري على النشاط املصريف) د

التطور ، كما أن  قوية داخليةمؤسسات مالية إن النمو االقتصادي يعتمد بشكل كبري على   

ملا هلذه املؤسسات من دور أساسي يف جتميع  �Ä®ƢǐƬǫȏ¦�ȂǸǼǳ¦�ȄǴǟ�ŚƦǯ�Â�ĺƢŸ¤�ŚƯϦ املايل له

řǗȂǳ¦�®ƢǐƬǫȏ¦�ȄǴǟ�ǞǨǼǳʪ�®ȂǠȇ�ƢŠ�®ȐƦǳ¦�«°Ƣƻ�Â�ǲƻ¦®�ǽ°ƢǸưƬǇ¦�Â�ȆǴƄ¦�°Ƣƻ®ȏ¦4.

.49صالح الدین حسن السیسي، مرجع سبق ذكره، ص/د1
.492نبیل دمحم عبد الحلیم عواجة، مرجع سبق ذكره، ص/د2
.41لعشب علي، مرجع سبق ذكره، ص/د3
.185بدیعة لشھب، مرجع سبق ذكره، ص/د4
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تعيق تطور هذه املؤسسات اهلامة، فهي تساهم يف تفشي  إال أن عمليات تبييض األموال  

  نوكـذه البــي يؤثر سلبا على أمن هالفساد يف النظام املايل و تضعف سيطرة البنوك األمر الذ

أن ذلك يؤدي إىل تزايد و ال شك . املشرفون على هذه البنوك للتهديدو سالمتها حبيث يتعرض  

األوضاع  ةاƢĐ°� عدد املصارف اليت تقوم بتبييض األموال، ذلك أن أغلبية البنوك جتد نفسها مضطرة

.1إذ أن أغلب األموال غري املشروعة متر عربها، ترضخ للضغوطات اليت تتعرض هلا�ŅƢƬǳʪ�Âالسارية 

Ȇ:الفرع الثاين ǟ ƢǸ ƬƳ ȏ ¦�ƾ ȈǠǐ ǳ¦�Ȅ Ǵǟ �¾¦Ȃ Ƿȋ ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂ Ƴ �°ʬ ¡:

�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�ȄǓȂǨǳ¦�Â�®ƢǈǨǳ¦�°ƢǌƬǻ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ǒيرتتب    ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�ȄǴǟ مما يؤدي إىل تدهور

  البطالة و تدين مستوى املعيشة  بنيته األساسية و اتساع الفجوة بني األغنياء و الفقراء و انتشار

.2و انعدام القيم و الروابط االجتماعية

:انتشار البطالة) أ

�ƨǟÂǂǌŭ¦�Śǣ�¾¦ȂǷȋ¦�Ƥ ȇǂē�À¤ إىل الدول األخرى عرب القنوات املصرفية من داخل البالد

منها رج خيالدول اليت يؤدي إىل نقل جزء من الدخل القومي إىل خارج البالد، مما يؤدي إىل عجز 

 ،لإلنفاق على االستثمارات الالزمة لذلك¢ȂǷȋ¦�ń¤�«ƢƬŢ�ƢĔ¦¾�، إذ  رأس املال يف توفري فرص العمل

  ن املدارسـاخلرجني م±ƾǟȋ�ƨȇȂǼǈǳ¦�̈®ʮǄǳ¦�ǲǛ�Ŀ�ƨǳƢǘƦǳ¦�©ȏƾǠǷ�Ŀ�̈®ʮ¦®�و يرتتب على ذلك 

.3و اجلامعات 

57ر فایز اسماعیل، مرجع سبق ذكره، صسم/ د1
.11ص علي سكیكر ، دمحم/ د2
.50، مرجع سبق ذكره، ص"الجریمة التي تھدد استقرار االقتصاد الدولي"سي السیصالح الدین حسن/د3
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ȏ¦�©ȏƢĐ¦�ń¤�ƨǟÂǂǌŭ¦�Śǣ�¾¦ȂǷȋ¦�ǽƢš ¦�À¢�ƢǸǯ ستهالكية بصفة رئيسية و املتمثلة يف شراء

استثمارية منتجة تستوعب  مشروعات ىـدون أن تتجه إل غريهـا�Â�©¦ǂǿȂĐ¦�Âالعقارات و التحف 

.1من الراغبني يف العمل، يؤدي إىل ارتفاع معدالت البطالة كبرياً عدداً 

:تدين مستوى املعيشة) ب

ǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ȄǴǟ�ǲƻƾǳ¦�Ǟȇ±Ȃƫ�À¤ع بش¦� ƢƦǟ¢�̈®ʮ±�Â��¾®Ƣǟ�Śǣ�ǲǰ لفقر و اتساع الفجوة

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈƦǴǇ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�°ʬ¡�ª ¦ƾƷ¤�ń¤�Ä®ƚȇ�� ƢȈǼǣȋ¦�Â� ¦ǂǬǨǳ¦�śƥ2.

    قر، ــفهناك عالقة عكسية بني تبييض األموال و اختالل اهليكل االجتماعي و مشكلة الف  

جناح عملية تبييض كما يؤدي . ǞǸƬĐ¦3 و تدين مستوى املعيشة للغالبية العظمى من املواطنني يف

  ماء ـيف الوقت اليت ترتاجع فيه مراكز العل العليا األموال إىل صعود بعض الفئات إىل املراكز االجتماعية

صرف ب فقط، و يصبح املال هو معيار القيمة لألفراد ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�¿ǂŮ¦4و املثقفني إىل أسفل قاعدة 

ƢƦƷȍʪ�°ȂǠǌǳ¦��řǠȇ�ƢǷ�Ȃǿ�Â��ǎ¶�مما يؤدي إىلالنظر عن مصدره،  ƻȋʪ�§ ƢƦǌǳ¦�̧ Ƣǘǫ�Ãƾǳ

ǞǸƬĐ¦�ǶȈǫ�±¦ǄƬǿ¦5.

:استغالل اليد العاملة املتدنية األجر) ج

حتت ستار إنشاء - تقوم   رأمسالية عامليةتبييض األموال تتم عرب شركات عمليات إن أكرب   

معدات و بضائع األجر لتصنيع املة املتدنية الل اليد العǤƬǇʪ - ديدة يف دول العامل الثالثاملشاريع اجل

منافسة للطبقات الغنية و املتوسطة، األمر الذي يسمح هلذه الشركات سعار ϥبعد لتبيعها فيما 

ƨǸƼǓ�ƢƷʪ°¢�Ǯ ǳǀƥ�ƨǬǬŰ��Ƥ ǇƢǼƬǷ�Śǣ�ǲǰǌƥ�ƨƥ°Ƣǔŭʪ6.

.494دمحم عبد هللا حسین العاقل، مرجع سبق ذكره، ص/د1
39لعشب علي، مرجع سبق ذكره، ص/د2
.366صر عبد العزیز شافي، مرجع سبق ذكره  ، ناد3
.63، صمرجع سبق ذكرهرمزي نجیب القسوس، /د4
.12، صمحمود دمحم سعیفان، مرجع سبق ذكره/د5
63، صر فایز اسماعیل، مرجع سبق ذكرهسم/ د6
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:انعدام القيم و الروابط االجتماعية) د

¦ǂǸƬǇ¦�À¢�̄¤��ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�ǖƥ¦Âǂǳ¦�Â�ǶȈǬǳ¦°�م عمليات تبييض األموال على انعداتعمل   

�Ƥممارسة األنشطة غري املشروعة يؤدي إىل  ǻƢƳ�ǺǷ�ƨǏƢƻ�ƨǟÂǂǌŭ¦�ƨǘǌǻȋʪ�¿ƢȈǬǳ¦�Ǻǟ�» ÂǄǠǳ¦

.ƨȈǻʭȋ¦�̈ǂǿƢǛ�ȆǌǨƫ�ń¤�Ä®ƚȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦1 ، الشباب

رد لدى الشباب و روح التميف شيوع ظاهرة حتدي القانون كما تساهم عملية تبييض األموال   

�ǪȈǬŢ� ƢǼƯ¢�ƨǏƢƻ�śǻ¦ȂǬǳ¦�Â�ƨǸǜǻȋʪ�Ǯ ǈǸƬǳ¦�Ŀ�ƨƦǣǂǳ¦�¿ƾǟ�Â�ƨȈǟǂǌǳ¦�ƨǘǴǈǳʪ�ƨǻƢȀƬǇȏ¦�Â

فتؤدي إذن هذه  ،2مكاسب شخصية خيالية من وراء االعتداء على املال العام عن طريق االختالس

�Ǟǧ¦®�ǶȀȇƾǳ�ǞƳ¦ŗȇ�Â�ǞǸƬĐاالعملية إىل خلق نوع من عدم التوازن االجتماعي، فتهتز الثقة بني أفراد 

احلرص على العمل، و يفسد الوازع الديين و األخالقي لدى ضعاف النفوس من موظفي املؤسسات 

فيصبح . و إغراءات غري مشروعةاملالية املصرفية و غري املصرفية بسبب ما يعرض عليهم من أموال 

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�®¦ǂǧȌǳ�ƨǸȈǬǳ¦�°ƢȈǠǷ�Ȃǿ�¾Ƣŭ¦3.

Ȇ:الفرع الثالث Ǉ ƢȈǈ ǳ¦�ƾ ȈǠǐ ǳ¦�Ȅ Ǵǟ �¾¦Ȃ Ƿȋ ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂ Ƴ �°ʬ ¡:

ينتج عن عمليات تبييض األموال العديد من املخاطر السياسية اليت تؤثر بشكل سليب على    

كيان الدولة و استقرارها، فهي تؤدي إىل السيطرة على النظام السياسي و تشويه املناخ الدميقراطي 

�Â�¼¦ŗƻ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ كل بعض احلكوماتإفساد هيا ،¾ƢǠǋϵ�¿ȂǬƫ�ƢǸǯ ة ــيـنــالفنت الدي

.4يةو العرق

.42، صسبق ذكرهإبراھیم عبد ربھ إبراھیم، مرجع/ھشام بشیر و د/د1
.72، صمحسن أحمد الخضیري، مرجع سبق ذكره/د2
.495، ص، مرجع سبق ذكرهدمحم عبد هللا حسین العاقل/د3
38، ص، مرجع سبق ذكره لعشب علي/ د4
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:السيطرة على النظام السياسي) أ

�ń¤�Ƣđ�ÀȂǷȂǬȇ�Ŗǳ¦�ǒيؤدي الثراء الذي يتمتع به مبيضو األموال إثر جناح    ȈȈƦƬǳ¦�©ƢȈǴǸǟ

القتصادية خلدمة إىل قوة اقتصادية داخل الدولة تتدخل يف توجيه القرارات السياسية و احتويلهم 

فيسعى هؤالء إىل السيطرة على النظام السياسي  .1مصاحلهم، مما يؤدي إىل عدم االستقرار السياسي

¤�ȄǴǟ�ǶǿŚƯϦ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�̈ǂǋƢƦǷ�Śǣ�ƨǬȇǂǘƥ�Â¢�ǶȀǈǨǻϥ�Ƕǰū¦�ńبطريقة مباشرة عرب وصوهلم 

أيضا طبقة سياسية ¦�ÀȂǴǰǌȇ�ǶĔƜǧ�¦ǀǰǿ�Â��Ƕǰū¦�ń¤�ǶĔȂǴǏȂȇ�Â�ǶĔȂǸǟƾȇ�Ǻȇǀǳالسياسيني 

.2جديدة تنازع الطبقة احلاكمة

ستمرار يف إحداث ʪاملافيا العاملية تنشط كما أكدت الدراسات و األحباث على أن   

��ƨȈǷƢǼǳ¦�¾Âƾǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�©ʪȐǬǻȏ¦�ȄǴǟ�̈ǂǘȈǈǳ¦�» ƾđ�Ƣǿ°¦ǂǬƬǇ¦�Â�ƢȀǼǷ¢�ƨǟǄǟ±�ƾǐǫ

.3نظامها السياسي

:وماتاخرتاق و إفساد هياكل احلك) ب

ʮƢǟƾǳ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ©�متول جرائم    ȈȈƦƫاالنتخابية ملالكيها غري املعروفني للدولة �Ƕđ�Ǟǧƾȇ�ƢŲ��

��ƨǷȂǰū¦�¾ƢǸǟ¢�ƨƦǫ¦ǂǷ�Â�©ƢǠȇǂǌƬǳ¦�ǞǓÂ�ȄǴǟ�ƢǇƢǇ¢�ǲǸǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȈƥƢȈǼǳ¦�ǆ ǳƢĐ¦�ń¤ يف ليؤثروا

ǶȀūƢǐǷ�ƨǷƾŬ�©ƢǷȂǰū¦�¦ǀǯ�Â�ǆ ǳƢĐ¦�Ǯ Ǵƫ�¾ƢǸǟ¢4.

  متكنهم من اخرتاق هياكل بعض احلكومات¦�ƨǸƼǓ�¬ʪ°¢�ǺǷ�¾¦ȂǷȋ إن ما جينيه مبيضو  

.5و إفسادها 

.56أمجد سعود قطیفان الخریشة، مرجع سبق ذكره، ص/د1
.85ریتا سیدة، مرجع سبق ذكره، ص/د2
.47إبراھیم عبد ربھ، مرجع سبق ذكره، ص/ھشام بشیر و د/د3
.285نبیل دمحم الحلیم عواجة، مرجع سبق ذكره، ص/د4
.85ریتا سیدة، مرجع سبق ذكره، ص/د5
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و لقد توسعت ظاهرة تبييض األموال على الصعيد الدويل حبيث أصبحت خطرا عامليا يهدد   

�ǞǸƬĐ¦�Ƥ ǻƢƳ�ǺǷ�̈®ƢǔǷ�Śƥ¦ƾƫ�Ƥ ǴǘƬȇ�ƢŲ��©ƢǷȂǰū¦�ǲǯƢȈǿ�Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ǶǜǼǳ¦�°¦ǂǬƬǇ¦�Â�ƨǷȐǇ

املؤرخ  15-04جترمي تبييض األموال من خالل قانون  عن طريقسعت إليه اجلزائر  و هو ما.  1الدويل

  .الذكر السالف 2004-11-10يف 

:متويل النزاعات الدينية و العرقية) ج

�¬ʪ°ȋ¦�Ä®ƚƫ الضخمة النامجة عن ارتكاب جرائم تبييض األموال إىل تزايد عمليات متويل

إىل بث اخلالفات مد مبيضو األموال ث يعحي ، الثورات و تشجيعالنزاعات الدينية و العرقية 

�©¦ƾǠŭ¦�Â�ƨƸǴǇȋʪ�ƢȀǧ¦ǂǗ¢�®¦ƾǷ¤�Â�ƨȈǨƟƢǘǳ¦�ŔǨǳ¦�¾ƢǠǋ¤�Â�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦ ، و هذا ما أشارت إليه األمم

�̈ƾǬǠǼŭ¦�Ƣē°Â®�Ŀ�̈ƾƸƬŭ¦ 1998جوان  8يف
2.

اصة يف حالة عدم وجود فعمليات تبييض األموال تساهم بكثري يف انتشار الفساد و اجلرائم اخل  

  .إمكانيات الزمة ملواجهة انتشارها

.369، صنادر عبد العزیز شافي، مرجع سبق ذكره/د1
//:httpأنظر إلى الموقع اإللكتروني اآلتي 2 www. un. org/french/ga/20 special/featur/ lauder. htm :
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�ƨǷƾǬƬǷ�ƨƦƫǂǷ�ń¦�ǄǨǬƫ�ƢȀǴǠƳ�Å¦±°ʪ�ƢǷƢǸƬǿ¦��̈Śƻȋ¦�©¦ȂǼǈǳ¦�Ŀ�¾¦ȂǷض االياكتسبت ظاهرة تبي     

إمنا   و ، ومكافحي االجرام القانون الهتمام، ليس فقط من قبل رجالʪبني الظواهر االجرامية اجلديرة 

.ƨǤǳʪ�̈°Ȃǘƻ�ǺǷ�Ǿƥ1ملا تتميز السياسة واالقتصاد  رجال كذلك من قبل

كما ان هذه الظاهرة مل تعد مقصورة على املستوى احمللي، بل امتدت اىل املستوى الدويل، مما   

ƫƢǸǜǼǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢŮ�ÄƾǐƬǴǳ�ǽǂǇϥ�ŃƢǠǳ¦�Ǟǧ®اإلقليمية والدولية، فعقدت املؤمترات والندوات  ه

�Ƣđ�Ǧ ȇǂǠƬǴǳ   انني كل الدول على جترميها عن طريق اصدار قو و انشات أجهزة ملكافحتها، وحثت

  .أنظمتها املالية و املصرفيةض األموال وتضع قيوداً على يت تبيوطنية جترم عمليا

ض يتكفي ملواجهة تبي ،ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ�Ŀ�ÅƢǏȂǐǻ©�وهناك من الفقه، من يرى ان هناك   

�́ ƢŬ¦�ŉǂƴƬǳ¦�§ ƢȈǣ�À¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�Ǯ ǳ̄Â��Ƣđ�́ Ƣƻ�Ǟȇǂǌƫ�®¦ǂǧ¤�ń¤�ƨƳƢū¦�Ǻǟ�řǤȇ�ƢŲ��¾¦ȂǷȋ¦

انه يعاقب على أساس القواعد العامة  جنائياً، إذ -املبيض-ولية الفاعلعدم مسؤ  يعين  حتماً ، هلا، ال

ƨƸǼƳ�Â¢�ƨȇƢǼƳ�ǺǷ�ƨǴǐƸƬŭ¦� ƢȈǋȋ¦� ƢǨƻ¤��ƨŻǂƳ�Ŀ�ÅƢȈǴǏ¦�ÅȐǟƢǧ��ǽ°ƢƦƬǟʪ�Â¦��ƨȈƟƢǼŪ¦�ƨŷƢǈǸǴǳ
2.

ض ينشاط تبيف يلتكي التقليدية كأساسقصور هذه التكيفات القانونية  غري أن الواقع أثبت       

ىل أساليب يف غاية ض تلجا إيالتبيات اإلجرامية اليت تقوم بعمليات لكون أن املنظم، موال اال

ها يف موال وضخفضًال عن قيامها بتوظيف أحدث ما توصل إليه العلم يف النقل السريع لال ،التعقيد

مستقلة  ه اجلرمية كجرميةذجياد تشريعات خاصة هلاملشروع، فقد أصبحت احلاجة ملحة إلاالقتصاد 

ƢĔƢǯ°¢Â�ƢȀǧƢǏÂ¢�ƢŮ�Ƣē¦ǀƥ.

190عبد العزیز شافي ، المرجع سبق ذكره ، ص/د1
109صالمرجع سبق ذكره ، ، حسین صالح عبد الجواد/د2
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ا االمر وجود نص ذيستلزم ه  خترج عن مضمون مبدأ الشرعية ، اذض األموال اليفجرمية تبي         

ǌƫ�Ŗǳ¦�¾ƢǠǧȋʪ�¿ƢȈǬǳ¦�¿ǂŸ�ňȂǻƢǫ¢Â�ƨŻǂƳ�ǽǀǿ�ƨǷƢǠǳ¦�Ƣē°ȂǏ�Ŀ�ǲǰ�Ƣđ�¿ƢȈǬǳ¦�ȄǴǟ�̧ǂǌŭ¦�Ƥ ƫǂȇ�À

اتفاقيات ض األموال منها يمعترب من النصوص القانونية جترم نشاط تبي فهناك عدد .1معنياً جزاءًا 

م هذه االتفاقيات، اتفاقية األمم قيامها ، أه ، حددت عناصرها وشروط دولية وتشريعات وطنية

ƨǼǈǳ�ƨȈǴǬǠǳ¦�©¦ǂƯƚŭ¦Â�©¦°ƾƼŭʪ�̧ Âǂǌŭ¦�Śǣ�°Ƣš ȏ¦�ƨƸǧƢǰŭ�̈ƾƸƬŭ¦1988)واليت  )اتفاقية فينا

ض األموال يف حتويل األموال ونقلها ، إخفاء او متويه حقيقتها يالسلوكية ألنشطة تبي حددت األمناط

�ǺǷ�̈ƾǸƬǈǷ�ƢĔʪ�ǶǴǠǳ¦�ǞǷ���ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦�Â¦�Ƣē±ƢȈƷ�Â¦�ƢđƢǈƬǯ¦�Ŀ�Å¦Śƻ¢Â�ƢĔƢǰǷ�Â¢�Ƣǿ°ƾǐǷ�Â¦

  .اجلرائم املنصوص عليها يف هذه االتفاقية

ض يف ثالث يجرامي لعمليات التبيالنشاط اإل فة الذكر قد حددتوإن كانت االتفاقية السال  

ا تعددت أمناط نشاط الركن ، لذأمناط، فإن التشريعات الداخلية املختلفة مل تتفق على صور بعينها 

ال يكفي  جرمية قصدية، إذ ، ةرمياجل هذه كما تعد.ض األموال من دولة ألخرى ياملادي يف جرمية تبي

بل ال بد من توفر  القصد اجلرمي وهو قصد إخفاء أو متويه املصدر غري  ا ، وجود اخلطأ لقيامه

.2املشروع لألموال مع العلم بذلك

املبحث ( ض األمواليدراسة الوصف القانوين جلرمية تبيعلى ما سبق ذكره سنتناول و بناءًا 

  .) املبحث الثاين(  °ƢĔƢǯحتليل أ مث بعد ذلك ، )األول

29عكروم عادل ، مرجع سبق ذكره  ، ص/د1
90امجد سعود قطیفان الخریشة ، مرجع سبق ذكره ، ص/أ2
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:ض االمواليالوصف القانوين جلرمية تبي: األولاملبحث 

ية غري املشروعة اليت واهر االقتصادية واملالية واألخالقض األموال من اهم الظيعد ظاهرة تبيت  

ū¦�ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�Ƥ بدأت تنتشر ȈǳƢǇȋ¦�ǺǷ�̈ǀƼƬǷ��¾Âƾǳ¦�ǒ Ǡƥ�©ʮ®ƢǐƬǫ¦�Ŀ ديثة وسيلة إلخفاء

ل نوعًا من التحايل كولقد أصبحت هذه الظاهرة، تش. 1عني رجال االمن و القانونعن أ أنشطتها

ن الغاء القيود اخلاصة على النظم املشروعة للكسب ، وساعد على انتشارها، ما صاحب العوملة  م

.¦ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǪǗƢǼǷ�śƥ�ƨȈǳƢŭالعمالت و األرصدة بتحويل 

Ǭƫ�ƨȈǷ¦ǂƳ¤�ƨǘǌǻϥ�ǪǴǠƬƫ�ƪ  كما ان هذه الظاهرة ، وإن         ǻƢǯƨƯƾƸƬǈǷ�̈ǂǿƢǛ�ƢĔ¦�ȏ¦��ƨȇƾȈǴ ،

سواء من الناحية االقتصادية او القانونية، فهي تعترب وبشكل كبري  من افرازات العوملة على أساس 

لذا كان من الضروري، قصد وضع .2وبني العوملة العالقة الوطيدة بني االجرام املنظم عرب الوطين

  .يف بداية االمر املناسب القانوينإعطائها التكييف  ، اسرتاتيجية  فعالة ملكافحتها

�ƢȀȈǴǟ�ǪƦǘǼȇ�Äǀǳ¦�Ǧ ǏȂǳ¦��ƨǷǂĐ¦�ǞƟƢǫȂǳ¦� Ƣǘǟ¤�ƢȀǧƾǿ��ƨȈǼǿ̄ �ƨȈǴǸǟ�Ȃǿ�ňȂǻƢǬǳ¦�Ǧ ȈǰƬǳ¦Â

��ǲǠǧ�ȄǴǟ�ǶǰƷ�ȆǿÂ��ƨǬƥƢǘŭ¦�ȂȀǧ�ǾǻȂǸǔǷ�ƢǷ¦��©ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ�ƢȀǼǸǔƬȇ�Ŗǳ¦�» ƢǏÂȏ¦�śƥ�ǺǷ

�ǲǠǨǳ¦�Ǯ¦ واقعي صدر عن اجلاين ، ǳ̄�ǪƥƢǘȇ�Ǿǻϥ�ƨǷǂĐ¦�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�̈ƾǟƢǬǳ¦�ǾǨǐƫ�Äǀǳ¦�ȆƳ Ȃ̄ǸǼǳ

.3وصفاً جمرداً 

ض األموال يقتضي البحث عن الوصف يفإن إسباغ وصف جرمية على فعل تبي ،ومن هذا     

  .القانوين الذي ينطبق عليه الفعل الواقع كمقدمة  لقيام املسؤولية اجلزائية للفاعل

  وال و إعطائها وصف الفعل اجلرمي ض األميعملية تبييف كيختلف الفقهاء يف تإ،طاريف هذا اإل     

60صالح عبد الجواد ، مرجع سبق ذكره  ، صحسین /د1
5، ص، مرجع سبق ذكرهھدي قشقوش /د2
94لعشب علي ، مرجع سبق ذكره ، ص/د3
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 تاشرتاك يف اجلرمية األولية اليت حتصل Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�ƨȈǠƦƬǳ¦�ƨȈƟƢǼŪ¦�ƨŷƢǈاملقواعد  اىل البعضفإخضعها  

، بينما اجته جانب اخر من الفقه اىل اعتبارها صورة من ) املطلب األول(منها األموال غري املشروعة 

، فحني اعتربها فريق  ) املطلب الثاين(إخفاء األشياء املتحصلة من مصدر غري شرعي صور جرمية 

�ƢĔϥ�Ʈ ǳʬ قائمةجرمية مستقلة �Â���Ƣē¦ǀƥهلا أƢđ�ƨǏƢƻ�ÀƢǯ° ) 1)املطلب الثالث.

:ض األموال من قبيل املسامهة اجلنائية التبعيةيجرمية تبي اعتبار:املطلب األول

تفرتض املسامهة اجلنائية تعدد اجلناة ، أي  تعدداً يف السلوك الصادر عن اكثر من شخص ، 

 موتكون اجلرمية  مثرة تعاون من بني عدة اشخاص حبيث يكون لكل منه ،2فهي وليدة عدة إرادات

  .مسامهة ضرورية ومسامهة احتمالية،نواملسامهة اجلنائية نوعااملادي وإرادته اجلنائية ،  هدور 

�ƢȀȈǴǟ�ǎ الا املسامهة الضرورية ال تكون إام   Ǽǳʪوال تقوم النص التشريعي يف ، ��ƢĔÂƾƥ�ƨŻǂŪ¦

  .كجرمية الرشوة

 ،3 ائم دون  ضرورة جترميها بنص خاصفهي متصورة يف كافة أنواع اجلر املسامهة االحتمالية بينما ا

ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƢǼǸē�Ŗǳ¦�ȆǿÂ.

41ص.مرجع سبق ذكره "غسیل في التشریع المصري والعربي"دمحم امین الرومي /د1
283، ص2011للنشر، الجزائر ، سنةالقسم العام موفم-شرح قانون العقوبات الجزائري"عبد هللا أوھابیة /د2
47امجد سعود قطیفان الخریشة ، مرجع سبق ذكره ، ص/أ3
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:التبعية  طبيعة املسامهة اجلنائية: الفرع األول

§�¦�Ŗǳ¦�¾ƢǠǧȋ¦�Â���ƨŻǂŪاملسامهة اجلنائية    Ƣǰƫ°¦�ȄǴǟ�ÀÂƢǠƬǳ¦�°ȂǏ��ǲǯ�ǲǸǌƫ���¿ƢǠǳ¦�ŘǠŭʪ

   : تدخل  يف هذه الصور املتباينة، تنتظم يف نوعني

ك قد إشرت  النوع األول يف ارتكاب األفعال املكونة للجرمية اليت وقعت، ويكون فاعلها يتمثل  

واما النوع الثاين فهو ال . 1، وهذا هو االشرتاك األصلي، فيقال عنه فاعل اصلي  هابطريق مباشر في

 ،لتسهيالت الضرورية غري مباشر ،كتقدمي ا Ǫȇǂǘƥ�Ƣđ�ǲǐƬȇ�ƢŶ¦Â���ƨŻǂƴǴليدخل يف األفعال املكونة 

ȆǠƦƬǳ¦�½¦ŗǋȏʪ�ȄǸǈȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ2.

Ĕϥ���ƨȈǠƦƬǳ¦�ƨȈƟƢǼŪ¦�ƨŷƢǈŭ¦�» ǂǠƬǧ ا"�ȆǷ¦ǂƳȏ¦�ǲǠǨǳʪ�ǖƦƫǂȇ�¶Ƣǌǻ ونتيجته برابطة السببية

.3"بدور رئيسي يف تنفيذها  جرمية ، أو قيامهللدون ان يتضمن تنفيذاً 

يف وجود فعل اصلي  موصوف بوصف اجلرمية وللمسامهة اجلنائية التبعية ركن مادي يتمثل   

صرية اليت ū¦�°Ȃǐǳ¦�ÃƾƷ¦�ǀƻϩ�ĺƢŸ¤�ǲǠǨƥطبقًا لنصوص  القانون اجلنائي، و تتجسد املسامهة

ينص عليها القانون وهي التحريض او االتفاق او املساعدة، كما هلا ركن معنوي يتمثل يف التقاء إرادة 

  .ان تتوافر نية املسامهة يف الفعل يجبف اجلرمية ، الفاعل األصلي مع غريه من املسامهني يف

واملساهم التبعي اما ان يكون مساعداً واما ان يكون حمرضاً ، والتحريض هو خلق فكرة اجلرمية 

ما املساعد فيعد أ. �ƢđƢǰƫ°¦�ȄǴǟ�ǶȈǸǐƫ�ń¦�¾ȂƸƬƫ4 حىتلدى شخص معني مث تدعيم  هذه الفكرة 

§�¦Ƣđ�ǲǐƬȇ�ǲǠǧ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨŻǂŪمن اكثر صور املسامهة التبعية وه Ƣǰƫ°¦�Ŀ�ǶǿƢǈȇ�ǺǷ�ǲǯ�Ȃ.

¤�̈®ȂǠǳʪÂفإن املشكلة ال تثار يف حالة ما إذا كان املبيض هو نفسه  ، موالض األيىل نشاط تبي

�¾ƢǷ�ǺǷ�ƨǯǂǋ� Ƣǌǻϵ�¿ȂǬȇ�Äǀǳ¦�ǎ ƼǌǳƢǯ��̧ÂǂǌǷ�Śǣ�¾Ƣŭ¦�°ƾǐǷ�ƨȈǴǏȏ¦�ƨŻǂŪ¦�Ƥ ǰƫ°¦�Äǀǳ¦

1-MeTayeb.Belloula"Droit Pénal des affaires et des sociétés commerciales"édition Berti,Alger2011 P27
من قانون العقوبات 218المتدخلین في الجریمة وفقاً للمادة"یریطلق على المساھمة الجنائیة التبعیة في القانون السوري واللبناني تعب2

وفقاً للقانون المصري والعراقي واللیبي والجزائري "الشركاء"من قانون العقوبات اللبناني، كما یطلق علیھا تعبیر219السوري والمادة
من 42من قانون العقوبات اللیبي والمادة100المادةمن القانون العراقي و48من قانون العقوبات المصري والمادة40استناداً الى المادة

.قانون العقوبات الجزائري
45ص،  مرجع سبق ذكره، وسیم حسام الدین احمد /د3
118ص ، مرجع سبق ذكره،  امجد سعود قیطفان الخریشة/أ4
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�ȆǴǏ¢�ȆǷ¦ǂƳ¤�¶Ƣǌǻ�ǺǷ�ǾƦǰƫ°¦�ƢǷ�ȄǴǟ�Ƥ متحصل من االجتار غري ǫƢǠȇ�ňƢŪƢǧ��©¦°ƾƼŭʪ�̧Âǂǌŭ¦

�śŷƢǈǸǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒين تبيذلك أ ،حسب قانون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية فقط

.1بصفة مستقلةعليها  ÀȂƦǫƢǠȇ�ȏ�ŅƢƬǳʪÂ�ǶȀƬŻǂƳ�°ʬȉاألصليني يعترب مبثابة إخفاء 

ا كان املبيض من غري املسامهني األصلني يف اجلرمية االصلية اليت حتصل منها فاملشكلة تثار إذ  

 يقم بدور رئيسي يف تنفيذ اجلرمية االصلية بل متثل   فاملبيض مل ،املال غري املشروع أي مساهم تبعي 

.2بغسل األموال اليت حتصلت منها اجلرمية دون مسامهة اصلية يف تنفيذها نشاطه 

ǋيتبيجترمي  :اين ثالفرع ال ¤�ǽ°ƢƦƬǟ ʪ �¾¦Ȃ Ƿȋ ¦�ǒوليةرتاك يف اجلرمية األ:

  يني ـض األموال املرتبكة من قبل األشخاص الطبيعيتكييف عملية تبيحاول بعض الفقهاء   

يف ارتكاب اجلرمية  شرتاك�ƨȈǴǸǟ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ¦،او االعتباريني كالبنوك او املؤسسات املالية األخرى 

من اجلرائم اليت  هاها األموال كاالجتار يف املخدرات او جرائم االختالس وغري االصلية اليت حتصلت من

  .تدر أموال طائلة يراد متويه مصدرها

�ʭ°Ȃǐƫ�ȂǴǧًال قيام امث�¾¦ȂǷ¢�̧ ¦ƾȇϵ�©¦°ƾƼŭ¦�°Ƣš �ƾƷ متحصلة من جرائم املخدرات يف احد

�ǂƳƢƬǳ�Ǯن البنك ميكن ان يسأل يف هذه احلاضها، فإيوذلك من اجل تبي البنوك ȇǂǋ�ǽ°ƢƦƬǟʪ�ƨǳ

.3املخدرات عن طريق املساعدة

ƪ ǻ¦®¢�śƷ�ǆ ȇ°ʪ�» ƢǼƠƬǇ¤�ƨǸǰŰ�Ǿƥ�©ǀƻ¢�ƢǷ�¦ǀǿ  مساهم  بوصفهمدير احد املصارف بباريس

ȐǸǠǳ¦�ƾƷ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�ƨȈǴǏ�¾¦ȂǷ¢�Ƥ يف جرمية أ ȇǂē�ȆǿÂوذلك على أساس ان هذا املدير قد  4نقدية��

�ƨȇƾǬǻ�¼¦°Âϥ وراق النقدية ذات فئة مخسمائة فرنك فرنسيل يف استبدال األمبساعدة العميقام 

�¼¦°Âȋ¦�Ƥ ȇǂē�Ŀ�ǲȈǸǠǳ¦�ǲǸǟ�ǲȀǇ�ƢŲ��Ȇǈǻǂǧ�Ǯ ǻǂǧ�ƨƟƢǷ�ƨƠǧ�©¦̄�Â�ÀȂǈŨ�ƨǸȈǫ�©¦̄�ǲǫ¦

  .ىل دول جماورةاالنقدية 

120امجد سعود قیطفان الخریشة ، مرجع سبق ذكره، ص-/أ-1
121، مرجع سبق ذكره ، صامجد سعود قیطفان الخریشة/أ-2
"امجد امین الرومي/د--3 42، مرجع سبق ذكره ،  ص"غسل األموال في التشریع المصري والعربي:

4-Cour d'appel de Paris ,30/06/1977,Dalloz 1978, p 325



ض األموالیالكیان القانوني لجریمة تبیالثانيالفصل 

74

ǒفاعترب هذ   ǧ°�ǾǻȂǰǳ�ƾǬǼǳ¦�Ƥ ȇǂē�ƨŻǂƳ�Ŀ Å�ƢŷƢǈǷ�» ǂǐŭ¦�¦  اإلفصاح عن شخصية هذا العميل

.1بواجب احرتام السر املهين  اً رعمتذ

بداية صدور عمل إجيايب  ة اجلنائية تفرتضان املسامهيف كون ا الرأي ذعلى ه يعابغري أنه   

االمتناع عن تنفيذ التزام معني ال يعد مسامهة جنائية عند غالبية  فبمجرد ،من قبل املساهم يف اجلرمية

عن مصدر األموال املودعة لديه، ال جيعله شريكا يف  متناع البنك مثال و تقاعسه عن التحريقه، فإالف

اجلنائية من اتفاق أو حتريض أو مساعدة ال فأفعال املسامهة  . جرمية اإلجتار غري املشروع يف املخدرات

�Ȑǧ�ŅƢƬǳʪ�Â��ƨȈǴǏȋ¦�ƨŻǂŪ¦�§ Ƣǰƫ°ȏ�̈ǂǏƢǠǷ�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�Â¢�ƨǬƥƢǇ�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤�ȏ¤�ƢȀƯÂƾƷ�°ȂǐƬȇ

فإذا قام البنك بتلقي أموال متحصلة من جرمية بتحويلها . ƢđƢǰƫ°¦�ƾǠƥ�ƨŻǂƳ�Ŀيتصور قيام املسامهة 

التفاق ʪشريك  هأو سهل استخدامها، فإنه ال ميكن أن يسأل عن اجلرمية األوىل، إذ ال ميكن اعتبار 

©¦°ƾƼŭʪ�°Ƣš ȏ¦�ƨŻǂƳ�§ Ƣǰƫ°¦�ȄǴǟ�̈ƾǟƢǈŭ¦�Â¢�ǒ ȇǂƸƬǳ¦�Â¢2.

املسامهة اجلنائية تقوم فمن املعلوم أن  . افر وحدة اجلرميةأيضا عدم تو  يعاب عليهكما قد   

غري  ،ʪȂǠǏ�Śưȇ�ȏ�ȂȀǧ�¾Âȋ¦�ǺǯǂǴǳ©على ركنني، ركن تعدد اجلناة و ركن وحدة اجلرمية، فبالنسبة 

فال تقوم . وحدة معنويةني عناصر اجلرمية وحدة مادية و أنه لتحقق الركن الثاين، فال بد أن جيتمع ب

من احية املادية إال إذا حتققت هلا وحدة النتيجة اإلجرامية من جهة أو ارتبط كل فعل اجلرمية من الن

  .أفعال املسامهني بتلك النتيجة برابطة السببية من جهة أخرى

و ال تقوم وحدة اجلرمية من الناحية املعنوية إال إذا توافر لدى املسامهني كافة رابطة ذهنية جتمع   

�Àϥ�Ǯ ǳ̄�Â�ǶȀǼȈƥسامهني معه بقصد إحداث كل مساهم إىل األفعال اليت تصدر من امل  مينصرف عل

ƨǘǌǻȋ¦�®ƾǠƬƥ�ǶƟ¦ǂŪ¦�©®ƾǠƫ�Â�ƨȇȂǼǠŭ¦�ƢēƾƷÂ�ƨŻǂŪ¦�©ƾǬǧ�ƨȈǼǿǀǳ¦�ƨǘƥ¦ǂǳ¦�ƪ. النتيجة ǨƬǻ¦�¦̄Ɯǧ

116ص ،  مرجع سبق ذكره  ، حسین صالح عبد الجواد/د-1
119ص  ، ق ذكرهمرجع سب  ، حسین صالح عبد الجواد/د-2
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يكون صادر حلساب من صدر منه حىت و لو   ، الصادرة من اجلناة ألن كل نشاط يف هذه احلالة 

.1ط قد سهل نشاط غريهكان هذا النشا

�ƢȀƬȈƷʭ�ǺǷ� ¦ȂǇ�ƨŻǂŪ¦�̈ƾƷÂ�ȄǴǟ�ǂǧ¦ȂƬȇ�ȏ�ǾǻƜǧ��ǂǯǀǳ¦�Ǧ ǳƢǈǳ¦�ȆȀǬǨǳ¦�Ä¢ǂǳ¦�ń¤�̈®ȂǠǳʪ�Â

اليت يراد منها تبييض األموال املتحصلة منها عن طريق إيداعها يف البنك املادية أو املعنوية ألن اجلرمية 

ʪ�Â��̧ ¦ƾȇȍ¦�ƨȈǴǸǟ�ǲƦǫ�ƢȈǴǠǧ�ƪ ǬǬŢ�ƾǫ��ȐưǷ�ƪ Ť�ƾǫ�ƨŻǂƳ�Ŀ�½¦ŗǋȏʪ�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ�ȏ�ŅƢƬǳ

ƪ ǬǬŢ�ƾǫ�ƢȀƬƴȈƬǻ�À¢�̄¤�ǲǠǨǳʪ، �ƨǧƢǓȍʪ�¦ǀǿ2إىل أن رابطة السببية منتفية يف هذه احلالة.

، و ألن جرمية تبييض األموال ذات بعد دويل، فغالبا ما تتم  و من الناحية اإلجرائية كما أنه  

قعت فيها اجلرمية األولية، لذا يصعب يف هذه احلالة عقاب من خارج احلدود الوطنية للدولة اليت و 

�ƪ Ť�ƨŻǂƳ�Ŀ�ǶǿƢǇ�Ǿǻ¢�ǽ°ƢƦƬǟʪ��ƢȈƟƢǼƳ�ǾƬǬƷȐǷ�Â�ƨǳÂƾǳ¦�®ÂƾƷ�«Ƣƻ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨȈǴǸǠƥ�¿ȂǬȇ

يف دولة أخرى، و يصعب أيضا إثبات االشرتاك يف اجلرمية لكون أن أدلة إثبات حدوثها متواجدة يف 

§ إقليم دولة أخرى مما ƢǬǠǳ¦�ǺǷ�¿ǂĐ¦�©Ȑǧ¤�ń¤�Ä®ƚȇ3.

ƨȈǴƦǬƬǈتبييض األموال جترمي :الثالثالفرع  Ƿ�ƨŻǂ Ƴ �Ŀ �½¦ŗ ǋ ¦�ǽ°ƢƦƬǟ ʪ:

ذهب جانب آخر إىل اعتبار الشخص الذي يقوم السالف الذكر،  على خالف الرأي الفقهي  

 جرمية و ليس على أساس أنه شريكا يفبعملية تبييض، شريك يف جرمية مستقبلية سوف حتدث، 

°̈ǀǬǳ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ƢȀǼǟ�ƪ ƴƬǻ�Ŗǳ¦�ƨȈǳÂȋ¦�ƨŻǂŪ¦�Ȇǿ�Ŗǳ¦�Â�ǲǠǨǳʪ�ƪ ƯƾƷ.

يف جعل األموال تتم عملية املسامهة، حسب هؤالء الفقهاء عن طريق املساعدة و اليت تتمثل   

�ÀƜǧ�ŅƢƬǳʪو . 4رىـغري النظيفة، أمواال مشروعة و اليت سوف تستخدم فيما بعد يف ارتكاب جرمية أخ

  .تتم من أجل إعادة استخدام هذه األموال يف ارتكاب اجلرائم ،ية تبييض األموال وفقا هلذا الرأيعمل

1 Patrick Kolb – Laurence LETURMY« Droit pénal général » 4ème édition, Gualino, Paris, 2009, P163.
.95لعشب علي، مرجع سبق ذكره، ص/د2
.105سمر فایز اسماعیل، مرجع سبق ذكره، ص/د3
"دمحم أمین الرومي/د4 .46، مرجع سبق ذكره، ص"بيغسل األموال في التشریع المصري و العر:
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مسؤولية جنائية عن نشاط تبييض األموال على أساس االشرتاك يف جرمية مستقبلية يبدو  ةقامإإن     

«�¤�ǞƥƢǗ� ƢǨǓ¤�ńلكون أن هذه العمليانوعا ما قاصرا على استيعاب ظاهرة تبييض األموال  ƾē�©

 ،املشروعية على مصدر هذه األموال حبيث تتحول األموال غري النظيفة إىل أموال ذات مصدر مشروع

ƨǟÂǂǌǷ�µ ¦ǂǣ¢�Ŀ�ƢȀǴǈǣ�ƾǠƥ�¿ƾƼƬǈƫ�À¢�µ ŗǨȇ�ŅƢƬǳʪ�Â ، و إال ما اهلدف من وراء غسلها إذا  

.1كانت ستستخدم بعد ذلك يف أنشطة إجرامية أخرى

انعدام الوحدة املعنوية للجرمية اليت ال تقوم إال إذا توافر لدى على هذا الرأي أيضا كما يعاب     

.2الشخص الطبيعي أو املعنوي و بني اجلاين رابطة معنوية جتمعهم على اإلسهام على ارتكاب اجلرمية

:من جرمية إخفاء األشياء جرمية تبييض األموالاعتبار :الثايناملطلب 

آخر  قهيفار تبييض األموال عمل من أعمال االشرتاك اجلرمي، برز رأي اعتبأمام صعوبة   

  .من جناية أو جنحة صور جرمية إخفاء األشياء املتحصلة حاول تكييف هذا الفعل كإحدى

فذهب هذا الرأي إىل إمكانية استيعاب جرمية إخفاء األشياء ذات املصدر غري املشروع   

يقبل إيداع أو حتويل أموال ذات مصدر غري مشروع مع علمه فالبنك الذي  .ألفعال تبييض األموال

�ǞȈǫȂƬǳ�ȐŰ�ÀȂǰȇ�ŅƢƬǳʪ�Â��ƨŻǂƳ�ǺǷ�ƨǴǐƸƬǷ� ƢȈǋ¢� ƢǨƻ¤�ƨŻǂŪ�ƢƦǰƫǂǷ�ƾǠȇ��ƢȀƬȈǟÂǂǌǷ�¿ƾǠƥ

.3العقاب عليه

فصورة جرمية إخفاء األشياء املتحصلة من اجلرمية بشكل عام، تصلح ألن تطبق على كثري من   

تتحقق به جرمية تبييض األموال، و يساعد على ذلك أن القوانني اليت عاقبت  الذيصور النشاط 

عناصر اجلرمية كون اإلخفاء يشمل قد استخدمت عبارات واسعة الداللة يف حتديد  ، على اإلخفاء

.4األشياء املتحصلة من أية جناية أو جنحة

1
.47،  مرجع سبق ذكره ،  ص"غسل األموال في التشریع المصري و العربي"دمحم أمین الرومي، /د

2
.106سمر فایز اسماعیل ،  مرجع سبق ذكره ،  ص/د

3
.126أمجد سعود قطیفان الخریشة  ،  مرجع سبق ذكره ، ص/أ

4
من ق ع ف، و المشرع المصري 1ف 461من ق ع ج ، و المشرع الفرنسي في المادة 388و 387واد نص علیھا المشرع الجزائري في الم

.من ق ع ل221من ق ع أ،و المشرع اللبناني في المادة 83من  ق ع م، و المشرع األردني في المادة 44في المادة 
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اية أو جنحة مدلوال ـنن جــء املتحصلة مشيااألفيعطى هذا الرأي الفقهي للركن املادي يف جرمية إخفاء 

�Ǻǟ� Ȇǌǳ¦�®ƢǠƥϵ�ǶȀƬŭ¦�¿ƢȈǫ�řǠȇ�Äǀǳ¦�Â ، واسعا يستوعب صورا متعددة بعيدة عن املفهوم اللغوي

أو أن يضعه يف مكان بعيد عن متناوهلم ليشمل جمرد حيازة الشيء حمل اجلرمية، سواء  ، أنظار الناس 

.1مادام أن املتهم يعلم بطبيعة هذا الشيء ، حيازة قانونية أو حيازة مادية تكان

�ŅƢƬǳʪ�Â��ǾǳÂ¦ƾƫ�Ŀ�ƨǗƢǇȂǳ¦�Â�Ǿƥ�̧ ƢǨƬǻȏ¦�Â�ƨŻǂŪ¦�ǲŰ� Ȇǌǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�Ǯ ǳǀǯ� ƢǨƻȍ¦�ǲǸǌȇ�Â

�ƨȇƢǼƳ�ǺǷ�ƨǴǐƸƬǷ�ƢĔϥ�ƢȀǸǴǟ�ǞǷ�ȏ¦ȂǷ¢�°ƢǸưƬǇ¦�Â¢�̧ ¦ƾȇ¤�ƨȈǳƢǷ�ƨǈǇƚǷ�ƨȇ¢�¾ȂƦǫ�ŐƬǠȇ  جنحة او

  .ملتحصالت اجلرميةءاً إخفا

:من صور اإلخفاءجرمية تبييض األموال  مدى اعتبار:األولالفرع 

، فاإلخفاء يتحقق بكل  معناه اللغوي عنيف جرمية إخفاء األشياء إلخفاء مدلول واسع ل  

®�Â¢�ǾǧÂǂǛ�ƪ ǻƢǯ�ƢǸȀǷ�ƨŻǂƳ�ǺǷ�ǲǐƸƬŭ¦�¾Ƣŭʪ�ȆǴǠǧ�¾Ƣǐƫ¦�ǲǰƥ�Â�ĺƢŸ¤�½ȂǴǇ فلقيام  .وافعه

لشيء سواء أكانت حيازة قانونية مبعناها الصحيح أم جمرد حيازة يكفي جمرد حيازة ا ، جرمية اإلخفاء

ال يهم سبب اكتساب  ، و2ةكانت حيازة الشيء علنية غري مسترت   مادية، كما يتحقق اإلخفاء و لو

كما ينبغي أن يكون حمل   .أو قرض أو إجيار أو غريهكان بسبب عقد شراء أو هبة   احليازة سواء

  .غري، فهو مثرة اجلرمية و ليس جسم اجلرميةمال منقول مملوك لل ءاإلخفا

    داول ـجمرد التوسط يف ته اعترب  ، إذ لفرنسي يف مفهوم فعل اإلخفاءو لقد توسع القضاء ا        

.يءــ¦ǌǴǳ�ƨȇ®Ƣŭ¦�̈±ƢȈūʪ�ʪȂƸǐǷ�ǖǇȂƬǳ¦�¦ǀǿ�Ǻǰȇ�Ń�Ȃǳ�Â�ƨŻǂŪ¦�Ǻǟ�ǲǐƸƬŭأو بيع الشيء 

عل اإلخفاء حىت و لو كان هذا استعمال املتحصل عن جرمية يكون ف و ذهب أيضا إىل اعتبار جمرد

.3االنتفاع أو االستعمال جمرد من السيطرة املادية على الشيء

1
Patrick Kolb- Laurence Leturmy , op- cit , p173

.52ص،حسام الدین أحمد، مرجع سبق ذكرهوسیم/د2
3 OLIVIER JEREZ ; op-cit ; p 145
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كما توسع القضاء الفرنسي يف مفهوم الشيء حمل اإلخفاء، فلم يشرتط أن يكون ذات          

   ة ـصاديــاملادية، أي ذات القيمة االقت طبيعة مادية، إذ ميكن أن يشمل فعل اإلخفاء األشياء غري

األدبية، فيمكن إذن أن يرد فعل اإلخفاء على املعلومات املخزنة داخل احلاسب اآليل و اليت متت أو 

.1سرقتها من قبل

ورود فعل اإلخفاء على أموال ، مبعىن ينيقضاء الفرنسي إىل فكرة احللول العاستند أيضا ال  

ȂǷ¢�ǺǷ�©¦ǂǿȂů�Äŗǌȇ�ǺǸǯ��Ãǂƻ¢� ƢȈǋ¢�Â¢�¾¦ȂǷ¢�ń¤�Ƣē°ȂǏ�ǲ¦¾�متحصلة من جرائم مث حتوي

ʪ�°Ƣš ȍ¦�ƨŻǂƳ�ǺǷ�ƨǴǐƸƬǷ�ƢȀƟƢǨƻϵ�ǂƻ¡�ǎ Ƽǋ�¿ȂǬȇ�Â��©¦°ƾƼŭ2لديه.

�°ȂǏ�ǺǷ�̈°ȂǏ�ǂǷȋ¦�¥®ʪ�Ŀ�ƾǠƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�̄¤��©¦°Ȃǘƫ�̈ƾǠƥ� ƢǨƻȍ¦�ƨŻǂƳ�©ǂǷ�ƾǬǳ�Â

صلت منها على األشياء، مث حتولت إىل جرمية اإلشرتاك الالحق يف تلك اجلناية أو اجلنحة اليت حت

مستقلة تعاقب على إخفاء األشياء املسروقة فقط دون األشياء املتحصلة من جرائم أخرى، إال أن 

  أخذت شكلها األخري بوصفها جرمية مستقلة تعاقب على إخفاء األشياء املتحصلة من أي جناية

 ،ƨȈƷʭ�ǺǷ�ŚǤǳ¦�¾¦ȂǷ¢�ƨȇƢŧ�Ȃǿ�ǶƟ¦ǂŪ¦�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀو الغاية من جترمي ه.  3أو جنحة أي كان نوعها 

Ãǂƻ¢�ƨȈƷʭ�ǺǷ�ǶƟ¦ǂŪ¦�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�ƨǴǫǂǟ�¿ƾǟ�ÀƢǸǓ�Â4.

ǻϥ�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ�ǾǻƜǧ�� ƢǨƻȍ¦�ǲǠǧ�¿ȂȀǨǷ�Ŀ�ǞǇȂƫ�ǺǷ�¿ƾǬƫ�ƢǷ� ȂǓ�ȄǴǟ�Â شمل الكثري ي ه

�©ƢȈǴǸǟ�Ƣđ�ǶƬƫ�Ŗǳ¦�¾ƢǠǧȋ¦�ǺǷويل أو االستثمارتبييض األموال كالقبول أو اإليداع أو التح      

�Ǯ Ǵƫ�ƪ Ʀǰƫ°¦� ¦ȂǇ��̧ÂǂǌǷ�Śǣ�Ƣǿ°ƾǐǷ�Àϥ�ǶǴǠǳ¦�ǞǷ�ÀƢǯ�ǾƳÂ�Äϥ�Ƣđ�̧ ƢǨƬǻȏ¦�Â¢�¿¦ƾƼƬǇȏ¦�Â¢

¿ȂȀǨŭ¦�©¦̄�Ŀ�ǲƻƾƫ�ƢĔƜǧ��śȇȂǼǠǷ�Â¢�śȈǠȈƦǗ�́ ƢƼǋ¢�ǲƦǫ�ǺǷ�¾ƢǠǧȋ¦5.

.203، ص2012  سنة ، الطبعة األولى،  توزیع، دار وائل للنشر و ال"جرائم مستحدثة"،  معن خلیل العمر/د1
.56، ص، مرجع سبق ذكره"غسل األموال في التشریع المصري و العربي"دمحم أمین الرومي، /د2
من ق ع تلك المتحصلة من أشیاء 387، إذ اعتبرھا من خالل المادة جریمة اإلخفاءللقد أخذ المشرع الجزائري بالشكل األخیر 3

.بددة أو جنایة أو جنحة أخرىمختلسة أو م
17مرجع سبق ذكره ، صھدى قشقوش ،/د4
.128، ص، مرجع سبق ذكرهأمجد سعود قطیفان الخریشة/أ5
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§��ǂƳفليس هناك           ƢǠȈƬǇ¦�ǞǼŻ�ƢǷ�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�ʮǂǜǻ�ƨȈƥƢǬǠǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�Ŀ مية حيازة األموال ذات

املصدر غري املشروع لنشاط تبييض األموال، و تبعا لذلك ليس هناك ما حيول دون اعتبار املصرف 

�ǂǌŭ¦�Śǣ�°ƾǐŭʪ�ǾǸǴǟ�ƪ ƦƯ�ŕǷ�ƨƸǼƳ�Â¢�ƨȇƢǼƳ�ǺǷ�ƨǴǐŰ�¾¦ȂǷ¢�̈±ƢȈƷ�ƨŻǂŪ�ƢƦǰƫǂǷ هلذه ع و

موال ذات مصدر غري صعب عملية إثبات علم املصرف بكون هذه األاألموال، غري أنه قد ت

.1مشروع

:تبييض األموال اإلخفاء و جرمية  رميةبني ج التشابه هأوج:الثاينالفرع 

اته ، بل يكفي أن يكون الفعل قد وقع على املال املسروق ذ جرمية اإلخفاءال يشرتط لقيام   

جرمية  كثمن الشيء املسروق، فاملال حمل  سرقةعن طريق ال أن يقع على شيء مت احلصول عليه

�Śǣ�Â¢�ǂǋƢƦǷ�Ǫȇǂǘƥ� ¦ȂǇ��ƨȈǳÂȋ¦�ƨŻǂŪ¦�Ǻǟ�Ʋƫʭ�¾ƢǷ�Ä¢�ǲǸǌȈǳ�ǞǈƬȇ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒــاإلخف ȈȈƦƫ�Â� Ƣ

و املؤسسات  جرمية اإلخفاء يف مواجهة البنوك مباشر، و على ذلك فإنه ميكن القول بتطبيق نص

.2املالية اليت تقبل إيداع أو حتويل أموال ذات مصدر إجرامي

يت اإلخفاء و تبييض األموال فيما ميما سبق ميكن حصر أوجه التشابه بني جر و بناءا على   

  :يلي

ن اجلرمية ألموال من حيث استقالل كل منهما عاإلخفاء مع جرمية تبييض اتتشابه جرمية : أوال      

اك األولية مصدر املال، حمل اإلخفاء أو التبييض، فالقانون ال يعترب إخفاء أشياء مسروقة جرمية اشرت 

�À¢�ƢǸǯ��Ƣē¦ǀƥ�ƨǸƟƢǫ�ƨŻǂƳ�ƢǿŐƬǠȇ�ǲƥ�� ƢȈǋȋ¦�ǽǀǿ�ƪ ƴƬǻ¢�Ŗǳ¦�ƨƸǼŪ¦�Â¢�ƨȇƢǼŪ¦�Â¢�ƨǫǂǈǳ¦�Ŀ

ƨȈǳÂȋ¦�ƨŻǂŪ¦�Ŀ�Ǯ ȇǂǌǯ�ǆ Ȉǳ�Â�Ƣē¦ǀƥ�ƨǴǬƬǈǷ�ƨŻǂƳ�Ǻǟ�¾ÂƚǈǷ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈƦǷ3.

.106، ص، مرجع سبق ذكرهسمر فایز اسماعیل/د1
.124، ص، مرجع سبق ذكرهحسین صالح عبد الجواد/د2
.125، صذكره، مرجع سبق  حسین صالح عبد الجواد/د3
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ƢȈǻʬ :ون للسلوك املادي، أيضا يف اتساع مفهوم فعل اإلخفاء املك يكمن التشابه بني اجلرميتني

تنطبق على كثري من األفعال اليت تقع  ،ذلك أن النصوص اليت تعاقب على إخفاء متحصالت اجلرمية

� ƢǨƻȍ¦�ǲǠǧ�¿ȂȀǨǷ�ȐưǸǧ��¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�©ƢȈǴǸǟ�ƢđDissimulation  يف مفهومه الواسع، ينطبق

�ǺǷ�ƨǇ®Ƣǈǳ¦�̈®Ƣŭ¦�Ƣē®ƾƷ�Ŗǳ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�°ȂǏ�ǶǜǠǷ�ȄǴǟ�ǽƾƷÂ املشار -سرتاسبورغااتفاقية

األموال Transfertأو نقل  Conversionتبديلو املتعلقة بتبييض األموال و املتمثلة يف - إليها سابقا

ال أو حيازته ــــــة مــاإلخفاء أو التمويه فيما يتعلق بطبيعة املال، اكتساب ملكي، إجرميذات مصدر 

.1مع العلم مبصدره غري املشروع

:االختالف بني اجلرميتني هأوج:لثالثاالفرع 

كل من جرمييت اإلخفاء و تبييض األموال يف كثري من   أنه رغم تشابهبعض الفقه على اليرى   

�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�ÀƢǨǴƬţ�ƢǸĔ¢�ȏ¤��©ȐǐƸƬǷ�ƢȀǼǟ�ƲƬǼȇ�À¢�Â��ƨȈǳÂ¢�ƨŻǂƳ�ª ÂƾƷ�¶¦ŗǋ¦�ƢȀǼǷ�¶ƢǬǼǳ¦

ب على فعل تبييض األموال بل البد من إصدار بنص جرمية اإلخفاء للعقااألمور و ال ميكن االكتفاء 

.2تشريع خاص ينظم جرمية تبييض األموال

  :و ميكن حصر أوجه االختالف بني اجلرميتني فيما يلي

على اإلحاطة بكافة صور و أشكال النشاط اإلجرامي يف " اإلخفاء"مفهوم عدم قدرة : أوال       

مثل  ،يعة خاصة تتسع فيها صور النشاط اإلجراميجرمية تبييض األموال ألن هذه األخرية ذات طب

.3عملية تقدمي املشورة لكيفية متويه و إخفاء املتحصالت غري املشروعة

ƢȈǻʬ :إذ ال  يف كل من جرمييت إخفاء األشياء و تبييض األموال اختالف القصد اجلنائي ،

، يف حني أن  ع مبجرد اإلمهال و التقاعسيتصور أن تقوم جرمية اإلخفاء إال بصورة العمد، فهي ال تق

ƘǘŬ¦�Â¢�ƾǸǠǳʪ�ǞǬƫ�ƢĔƜǧ��ƨȈǧǂǐǷ�ƨȈǏȂǐƻ�ǺǷ�ƢŮ�Ƣŭ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ4.  ف الذي فاملصر

ديد عن التحري عن مصدر األموال اليت تثري الشكوك يتعرض يتقاعس إىل حد اإلمهال الش

.5للمساءلة

.129، ص، مرجع سبق ذكرهحسین صالح عبد الجواد/د1
.61، ص، مرجع سبق ذكره"غسل األموال في التشریع المصري و العربي"دمحم أمین الرومي، /د2
.130، ص، مرجع سبق ذكرهحسین صالح عبد الجواد/د3
.57، ص، مرجع سبق ذكرهوسیم حسام الدین األحمد/د4
ھذا المسلك اتبعتھ اتفاقیة ستراسبورغ في مادتھا السادسة كما تناولھ المشرع السویسري و كذلك المشرع الفرنسي من خالل القانون 5

.1996قبل تعدیلھ سنة 12/07/1990الصادر في 
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Ƣưǳʬ : على الرغم منȐǬƬǇʪ�» ¦ŗǟȏ¦عن اجلرمية األصلية،  ل جرمييت اإلخفاء و تبييض األموال

إال أن النتائج اليت ترتتب على هذا االستقالل ليست واحدة يف احلالتني، إذ ال جيوز أن يكون 

هو ذاته فاعال أو شريكا يف جرمية اإلخفاء بينما ميكن أن يكون كذلك يف  اإلخفاءمرتكب جرمية 

ن يكون مرتكب اجلناية أو اجلنحة هو نفسه الشخص الذي يقوم بغسل جرمية تبييض األموال، مبعىن أ

.1األموال

، يتضح جليا قصور إمكانية إخضاع تبييض األموال لنص جرمية إخفاء من كل ما تقدم   

األشياء، فهذه األخرية قاصرة عن استيعاب خصوصية جرمية التبييض لذا كان من الضروري جترميها 

  .ي انتهجته أغلب الدولبنص خاص و هو األمر الذ

:جرمية مستقلة جرمية تبييض األموالاعتبار :الثالثاملطلب 

اجلزائية التقليدية املالئمة من الناحية النظرية كأساس ملالحقة  رغم وجود بعض األوصاف  

�©ƢǗƢǌǻ�ǲǯ� ¦ȂƬƷ¦�ȄǴǟ�̈°®Ƣǫ�Śǣ�ȄǬƦƫ�ƢĔ¢�ȏ¤��ƨŻǂŪ¦�©¦ƾƟƢǟ�¿¦ƾƼƬǇ¦�Â�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�¶Ƣǌǻ

فأصبح ، 2فالنصوص اجلنائية التقليدية مل تصدر أساسا ملواجهة هذه الظاهرة املعقدة .يض األموالتبي

�ƢĔ¢�°ƢƦƬǟ¦�ȄǴǟ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ŉǂƴƬǳ�ƨŹǂǏ�Â�ƨƸǓ¦Â�ƨȈǻȂǻƢǫ�́ ȂǐǼƥ�ǲƻƾƬȇ�Àȋ�ƢƦǳƢǘǷ�̧ǂǌŭ¦

®�ǺǷ�ǂưǯ¢�Őǟ�¾¦ȂǷȋ¦�Â�̈ƢǼŪ¦�ƢȀȈǧ�ǲǬƬǼȇ�ƨȈǳÂ®�ƨǠȈƦǗ�©¦̄�Ƣē¦ǀƥ�ƨǴǬƬǈǷ�ƨŻǂƳو ال ختتلط ،  3ولة

  .بغريها من األوصاف اجلنائية

كما أن تدخل املشرع بنص خاص لتجرمي و عقاب هذه الظاهرة حيسم كل خالف قد يثور   

.4ائية املناسبةǼŪ¦�©¦ ¦ǄŪ¦�ÀƢǸǔƥ�ƶǸǈȇ�ŅƢƬǳʪ، و  حول طبيعة هذه الظاهرة القانونية احلديثة

.131، ص، مرجع سبق ذكرهأمجد سعود قطیفان الخریشة/أ1
.96، ص، مرجع سبق ذكره لعشب علي/ د2
.107، ص، مرجع سبق ذكرهسمر فایز اسماعیل/د3
.128، ص، مرجع سبق ذكرهعبد هللا الكرجي/د4
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«��ƨǼǇ�̈ƾǬǠǼŭ¦�ƢǼȈȈǧ�ƨȈǫƢǨƫʪو تعترب اتفاقية األمم املتحدة أ        ǂǠƫ�ƢǷ�Â1988  هي حجر األساس

  .املبادئ األساسية ، اليت جرمت هذه الظاهرة،يف هذا اخلصوص، و منها أخذت معظم البلدان 

عند سنها لتشريعات خاصة لتجرمي ظاهرة تبييض األموال و اعتبارها ، غري أن هذه الدول   

ذي اتبعته لتحديد نطاق اجلرمية األصلية الناجتة عنها األموال اختلفت يف املنهج ال، جرمية مستقلة 

  :سنسعى إىل دراستها من خالل الفروع التالية ،حمل التبييض، و يظهر تفرقها هذا يف ثالت اجتاهات

ƾ°¦©:الفرع األول Ƽ ŭʪ �¸Âǂ ǌ ŭ¦�Ś ǣ �°Ƣšȍ ¦�ƨŻǂ Ƴ �Ǻ Ƿ�ƨǴǐ Ƹ Ƭŭ¦�¾¦Ȃ Ƿȋ ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ŉ ǂ š:

ǽƢš ȏ¦�¦ǀđ�©ǀƻ¢  ت اتفاقية فيينا اقتصر إذ  ، ل املايلاتفاقية فيينا، و كذا فريق العم نكل م

�©¦°ƾƼŭʪ�̧ Âǂǌŭ¦�Śǣ�°Ƣš ȍ¦�ǶƟ¦ǂƳ�ǺǷ�̈ƾǸƬǈŭ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ȄǴǟ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�¾ƢǠǧȋ�ƢȀŻǂš �Ŀ

.1دون سواها

اجتاهها حنو تضييق نطاق اجلرمية األصلية لداللة يف و لقد كانت هذه االتفاقية واضحة ا  

ƾƼŭʪ�̧Âǂǌŭ¦�Śǣ�°Ƣš°¦©�مص ȍ¦�ǶƟ¦ǂƳ�ǒ Ǡƥ�ȄǴǟ�Ƣēǂǐǫ�ƢǷƾǼǟ��ƨǟÂǂǌŭ¦�Śǣ�©¦ƾƟƢǠǳ¦�°ƾ

من املادة الثالثة منها، أو من أي فعل من أفعال ) أ(و اليت عينتها على سبيل احلصر يف الفقرة 

ور اتفاقية عقاب وفقا ملنظلخيرج من نطاق التجرمي و اوعلى هذا األساس ،  .2االشرتاك يف هذه اجلرائم

  .فعال تبييض األموال املتحصلة من أي نشاط إجرامي آخرفيينا أ

.94صمرجع سبق ذكره ،  ى ،عادل دمحم السیو/د1
:یشمل ذلك األفعال التالیة2
ضھا للبیع، أو توزیعھا، أو بیعھا إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلیة، أو صنعھا، أو استخراجھا، أو تحضیرھا، أو عرضھا أو عر)أ

.أو تسلیمھا بأي وجھ كان، أو السمسرة فیھا، أو إرسالھا بطریق العبور، أو نقلھا أة استیرادھا أو تصدیرھا
.زراعة حشائش األفیون أو شجیرة الكوكا أو نبات القنب لعرض إنتاج المخدرات)ب
.أعاله)أ(مارسة أي نشاط من األنشطة المذكورة في البند حیازة أو شراء أیة مخدرات أو مؤثرات عقلیة لغرض م)ج
صنع أو نقل أو توزیع معدات أو مواد مدرجة في الجدول األول و الجدول الثاني، مع العلم بأنھا ستستخدم في أو من أجل إنتاج، أو )د

.صنع المخدرات أو المؤثرات العقلیة بشكل غیر مشروع
أعاله، من الجرائم المذكورة في البنود أ، ب، ج، دتنظیم أو إدارة أو تمویل أي )ھـ
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:جترمي تبييض األموال املتحصلة من اجلرمية بوجه عام:الثاينالفرع 

عبارة االجتاه املطلق يف مكافحة تبييض األموال، و لقد أخذت به ى هذا االجتاه، يطلق عل  

ع نطاق اجلرمية األصلية اليت تضم  ي1990ǇȂƫ�ȄǴǟ�©ƾǸǟ�ƢĔȂǰǳسنة املنعقدة  اتفاقية سرتاسبورغ

ƢȀƬǠȈƦǗ�ƪكافة صور و أشكال  ǻƢǯ�ʮ¢�ƨŻǂŪ¦ ،  و لقد عربت على ذلك األحكام اليت مشلتها هذه

�̈°ƢƦǟ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢĔ¦ȂǼǟ�¦ǀǯ�Â�ƨǨǴƬƼŭ¦�Ƣǿ®°¦ȂǷ�Â�ƨȈǫƢǨƫȍ¦"ȈȈƦƫ�ÀƘǌƥ�ʪ°Â¢�ǆ Ǵů�ƨȈǫƢǨƫ¦ض ــ  

  ".لعائدات املتأتية من اجلرميةب و ضبط و مصادرة اــو تعق

�ǒ ȈȈƦƬǴǳ�ȐŰ�ÀȂǰƫ�Ŗǳ¦�¾¦ȂǷȋ¦�¿ȂȀǨǷ�ǞȈǇȂƫ�ń¤�Ƥ ǿ̄ �ǞǇ¦Ȃǳ¦�ƲȀǼŭ¦�¦ǀǿ�ÀƜǧ�ŅƢƬǳʪ�Â

©¦°ƾƼŭ¦�ǶƟ¦ǂƳ�ǺǷ�ƨȈƫƘƬŭ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�ǲǸǌƬǳ  كافة األموال اليت تكون حمصلة من أنشطة ،

.1املشرع اجلزائري  تبعه، وهو ذات املنهج الذي ا إجرامية أخرى

:جترميها وفقا ملنهج قائمة اجلرائم األصلية:الثالثالفرع 

حتديد اجلرائم األصلية مبنهج وضع قائمة اجلرائم اليت يف شأن لقد أخذت بعض التشريعات   

�̈°ƢƦǟ�ǾȈǴǟ�ǪǴǘȇ�ƢǷ�Ȃǿ�Â��¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂŪ�ȐŰ�ƢēȐǐƸƬǷ�ƾǠƫ"2"قائمة اجلرائم األصلية.

ǂǘǫ��ʮ°ȂǇ��ǂǐǷ��ƨȈǰȇǂǷȋ¦�̈ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳ¦�ǂǯǀǻ�ƲȀǼŭ¦�¦ǀđ�©ǀƻ¢�Ŗǳ¦�¾Âƾǳ¦�Ǻو م  

�¾¦ȂǷȋ¦�ƾǠƫ�Ŗǳ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�ǂǐū¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�ƢȀȈǧ�©®ƾƷ�ƨǸƟƢǫ�ƪ ǠǓÂ�ƢĔ¢�̄¤��¾Âƾǳ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣ�Â

  .املتحصلة منها حمال للتبييض

و املعتمدة يف  GAFIايل و لقد أشارت منهجية تقييم االلتزام الصادر عن جمموعة العمل امل  

�ƨǼǇ�ǂȇ¦Őǧ�Ŀ�ǆ ȇ°ʪ�Ŀ�ƾǬǠǼŭ¦�̧ ƢǸƬƳȏ¦2004  من بني  اعتربتهإىل حق الدول يف تبين هذا املنهج و

  .اخليارات اليت ميكن للدول أن تتخذها

.27، ص، مرجع سبق ذكرهنادر عبد العزیز شافي/د1
.97، ص، مرجع سبق ذكرهعادل السیوي/د2



ض األموالیالكیان القانوني لجریمة تبیالثانيالفصل 

84

: أركان جرمية تبييض األموال:الثايناملبحث 

بينما يذهب الفقه  ،معنوي ركنني مادي و اىلإىل حتليل اجلرمية  يذهب الفقه التقليدي  

فالركن . احلديث يف بعض التشريعات إىل حتليلها إىل ثالث أركان، الركن الشرعي، املادي و املعنوي

عنه مببدأ  الشرعي هو األساس القانوين الذي تقوم عليه اجلرمية، و يقوم عليه العقاب، فهو ما يعرب

.1ةبشرعية اجلرمية و العقو 

امه النشاط اإلجيايب أو السليب الذي ينسب إىل  الفاعل، و يؤدي إىل أما الركن املادي فقو   

النتيجة اجلرمية، و اليت هي األثر اخلارجي الذي يتمثل يف االعتداء على احلق الذي حيميه للقانون، 

�Äǀǳ¦�Â�ÄȂǼǠŭ¦�Ǻǯǂǳ¦�¦Śƻ¢�Â��ƨȈǷǂŪ¦�ƨƴȈƬǼǳ¦�Â�¶ƢǌǼǳ¦�śƥ�ƢǷ�ƨȈƦƦǈǳ¦�ƨǘƥ¦°�¿ƢȈǫ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ

.2سواء اختذت صورة القصد أو اخلطأ�ǲǠǨǳ¦�Ƣđ�ÀŗǬȇ�Ŗǳ¦�̈®¦°ȍ¦�Ŀ ثليتم

و جرمية تبييض األموال جرمية ذات وصف جنائي خاص مستقل عن غريه من األوصاف،   

�̧ Âǂǌŭ¦�Śǣ�°Ƣš ȍ¦�ƨƸǧƢǰŭ�̈ƾƸƬŭ¦�ǶǷȋ¦�ƨȈǫƢǨƫ¤�ƢēƾǈƳʪ اتفاقية (ملخدرات و املؤثرات العقلية

   و فرضت على الدول األعضاء التزاما يقضي بتجرمي األفعال املكونة هلا،) 1988 املنعقدةسنة فيينا

ȇ°ƢƬƥ�¹°ȂƦǇ¦ŗǇ¦�Ŀ�¨ƾǬǠǼŭ¦�ĺÂ°Âȋ¦�ǆ ǴĐ¦�ƨȈǫƢǨƫƜǯ�Ãǂƻ¢�©ƢȈǫƢǨƫ¦�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƢēƾǻƢǇ�Âخ ــ

، 2000املنعقدة سنة و اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود  ،08/11/1990

الداخلية املتعلقة مبكافحة �ƢēƢǠȇǂǌƫ صياغة و حتديثعلى ساعدت هذه االتفاقيات الدول  لقدو 

  .تبييض األموال

و كون جرمية تبييض األموال من اجلرائم التبعية، فهي تقتضي وجود عنصر مفرتض و هو   

�Ǻǯǂǳʪ عنهملال غري املشروع و الذي يعرب و هي مصدر ا ،ع جرمية أصلية سابقة على وقوع النشاطو وق

  . شاطـملبيض على علم به وقت البدء يف النهذا املصدر الذي ينبغي أن يكون ا املفرتض،

.28، صعكروم عادل ، مرجع سبق ذكره /د1
.90، ص، مرجع سبق ذكرهأمجد سعود قطیفان الخریشة/أ2
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، و إمنا يتعني أن  جرمية تبييض األموال ارتكاب اجلرمية األصلية أو األولية و ال يكفي لتحقق     

اإلجرامي، سواء يتحصل أو ينتج عنها أموال تشكل موضوعا يقع عليه السلوك أو النشاط املادي 

مثل هذا النشاط يف حتويلها أو نقلها أو إخفائها أو متويه حقيقتها و غريها من السلوكات اليت يقوم تـ

ƨȇǂǿȂŪ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ƨǧƢǰƥ�Â�ƢȀǼǟ�ǲǐƸƬŭ¦�©¦ƾƟƢǠǳ¦�ƨǬȈǬū�ƨǯ°ƾǷ�Â�ƨȈǟ¦Â�Â�̈ǂƷ�̈®¦°ϵ�ňƢŪ¦�Ƣđ

.1للجرمية املكونة

سة أركان جرمية تبييض األموال ، حيث نتناول الركن درا و ترتيبا ملا سبق ذكره ، سنسعى اىل  

  ).املطلب الثالث(، وأخريا الركن املعنوي ) املطلب الثاين(،مث  الركن املادي ) املطلب األول ( الشرعي

:الركن الشرعي:األولاملطلب 

Ū¦�Ŀ�Ǻǯ°��ǲǠǨǴǳ�¿ǂĐ¦�ňȂǻƢǬǳ¦�ǎلقد اختلف فقه القانون    Ǽǳ¦�°ƢƦƬǟ¦�Ŀ�ȆƟƢǼŪ¦ رمية من

  .عدمه

امل اس أنه اخلالق للجرمية، أو أنه عفذهب البعض إىل عدم اعتباره ركن يف اجلرمية على أس  

الردع أو شرط أساسي للجرمية، و من غري املنطقي أن يكون اخلالق للجرمية عنصر فيما خيلقه، كما أن 

Ǻǯǂǳ¦�¦ǀđ�ňƢŪ¦�ƾǐǫ�ƨǗƢƷ¤�¿¦ǄǴƬǇ¦�ǾȈǴǟ�Ƥ ƫŗȇ��Ǯ ǳǀǯ�ǽ°ƢƦƬǟ¦2.

و ذهب رأي آخر من الفقه إىل اعتبار الركن الشرعي ركن يف اجلرمية، من حيث أنه ال جيوز   

  . هــعقوبة ل  تقريـراعتبار أي سلوك أو فعل ما جرمية ما مل ينص القانون على جترميه و ال

  ايب لوك اإلجيــيعين وجود نص تشريعي حيدد الس ، ، فإن الركن الشرعي للجرمية و بعبارة أخرى      

  .أو السليب املعاقب عليه، و حيدد اجلزاء املقرر له من عقوبة أو تدبري أمن

.59، ص، مرجع سبق ذكره ألحمدوسیم حسام الدین ا/د1

2 Patrick KOLB – Laurence LETURMY, Op -cit, P74-75
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أو صفة اجلرمية على السلوك، و عليه فإن الركن الشرعي هو الذي يضفي وصف عدم املشروعية      

�ƨǏƢƻ�ƨȈŷ¢�Ǻǯǂǳ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ�ȆǨǔȇ�ƢǷ�Ȃǿ�Â��Ǿǳ�ƨǴǸǰŭ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�Â�©ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ�ƾǟ¦ȂǬƥ�ȐǸǟ

و يعترب هذا الرأي أكثر  .1ودهاـي يف وجــورته لقيام اجلرمية، فبدونه ال تقوم أصال لكونه ركن أساسلضر 

  .انتشارا يف تشريعات العامل

لذا سنتعرض من خالل هذا املطلب إىل هذا الركن يف مجلة من االتفاقيات الدولية، مث يف 

  .ريلتشريع اجلزائل اً خمتلف التشريعات املقارنة و أخريا وفق

:الركن الشرعي وفقا لالتفاقيات الدولية:الفرع األول

�ǞǸƬĐ¦�½°®¢�ƢǷƾǠƥ�Â�ƨȈƦǴǈǳ¦�°ʬȉ¦�ŅÂƾǳ¦�©ʮ®ƢǐƬǫȏ¦�ȄǴǟ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�̈ǂǿƢǜǳ�̈ŚǘŬ¦

  اهرةــالوطنية و على االقتصاد الدويل عموما، توالت اجلهود الدولية من أجل احلد من هذه الظ

  .كما شجعت التعاون الدويل ملواجهتها،  2نحرفني الذين يسامهون فيهاعقاب عليها و ضبط املو ال 

و من أبرز هذه اجلهود، االتفاقيات الدولية، و اليت اعتربت نصوصها مبثابة قواعد منوذجية   

�ǒ ȈȈƦƫ�ƨƸǧƢǰŠ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ƢēƢǠȇǂǌƫ�Ʈ ȇƾŢ�Â¢�ƨǣƢȈǏ�Ŀ�ƨǨǴƬƼŭ¦�¾Âƾǳ¦�ǲǸǟ�©ǂǈȇ

.3األموال

تفاقيات اليت أكدت على ضرورة جترمي عمليات تبييض األموال، اتفاقية األمم من أهم اال  

ملخدرات و املؤثرات العقلية املنعقدة يف فيينا بتاريخ ʪاملتحدة ملكافحة اإلجتار غري املشروع 

¢�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƦǧ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�©ƢǠȇǂ�ƢĔ، و اليت تعترب األساس و الركيزة الدولية لكل التش20/12/1988

.86، ص، مرجع سبق ذكرهعبد هللا أوھایبیة/د1
.52، ص، مرجع سبق ذكرهجالل وفاء دمحمین/د2
دار "ض التشریعات الدولیة و الوطنیةدراسة موجزة وفقا للمنظور اإلسالمي و بع–عملیات تبییض األموال "ھاني السبكي، /د3

.41، ص2008الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، سنة 
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�Ä®Ƣŭ¦�Ǻǯǂǳ¦�¾Ƣǰǋ¢�Â�°ȂǏ�©®ƾƷ�ƢĔ¢�ȏ¤��¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂŪ�®ƾŰ�Ǧ ȇǂǠƫ�ǞǓÂ�Ǻǟ�ƪ ǴǨǣ¢

�Ä¢�ǺǷ�̈ƾǸƬǈǷ�ƢĔϥ�ǶǴǠǳ¦�ǞǷ�ƢȀǴǬǻ�Â¢�¾¦ȂǷȋ¦�ǲȇȂŢ�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�¾ƢǠǧȋ¦�Ǯهل Ǵƫ�ƢēŐƬǟ¦�̄¤��Ƣ

�» ƾđ��ƨŻǂŪ¦�ǽǀǿ�ǲưǷ�Ŀ�½¦ŗǋȏ¦�¾ƢǠǧ¢�ǺǷ�ǲǠǧ�Â¢�©¦°ƾƼŭ¦�ǶƟ¦ǂƳ�ǺǷ�ƨŻǂƳفاء أو متويه ــإخ

أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب مثل هذه اجلرمية، لإلفالت  ،مشروع لألموالالغري املصدر 

�ƨǬȇǂǗ�Â¢�ƢĔƢǰǷ�Â¢�Ƣǿ°®Ƣــمن العواقب القانونية، و كذلك إخفاء أو متويه حقيقة األموال أو مص

ǳ¦�ǞǷ��ƢȀƬȈǰǴŠ�Â¢�Ƣđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�¼ȂǬū¦�Â¢�ƢȀƬǯǂƷ�Â¢�ƢȀȈǧ�» ǂǐƬǳ¦�¾ƢǠǧ¢�ǺǷ�̈ ƾǸƬǈǷ�ƢĔϥ�ǶǴǠ

.1االشرتاك يف مثل هذه اجلرائم

�ǲȈƦǇ�Ŀ�ƢǬƟƢǟ�ÀȂǰȇ�ȏ�ŕƷ�ƨȈǧǂǐŭ¦�©ʪƢǈū¦�ƨȇǂǇ�¢ƾƦǷ�ǞȇȂǘƫ�ń¤�ƨȈǫƢǨƫȏ¦�ǽǀǿ�ƪ ǟ®�Â

.2مالحقة مرتكيب نشاط تبييض األموال

�ƺȇ°ƢƬƥ�¹°ȂƦǇ¦ŗǇ¦�Ŀ�̈ƾǬǠǼŭ¦�ĺÂ°Âȋ¦�ǆ ǴĐ¦�ƨȈǫƢǨƫ¦�ƾǠƫ�ƢǸǯ08/11/1990مميزة  صورة

ǷȂȀǨǷ�ƪللتعاون اإلقليمي ملواجهة تب ǘǟ¢�ƢĔ¢�̄ ¤��¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈ ا جلرمية تبييض األموال على ذات

ÀƘǌǳ¦�¦ǀđ�̈ƾȇƾŪ¦�¿ƢǰƷȋ¦�ǒ Ǡƥ�ƪ ǧƢǓ¢�Â��ƢǼȈȈǧ�ƨȈǫƢǨƫ¦�Ǿƫ°ǂǫ�Äǀǳ¦�ȂƸǼǳ¦،  و نصت على التزام

.3الدول األطراف على جترمي األفعال املكونة لتبييض األموال

أحلت على �ƢĔȂǰǳ ، خطوة فعالة لتجسيد سياسة مكافحة هذه اجلرمية ʪ�ƨǼŪ¾  أيضاو تعترب  

، إذ دعت إىل ضرورة حتقق البنك من شخصية العميل  يف تبييض األموالمنع استخدام النظم البنكية 

.4و احرتام القوانني و القواعد األخالقية يف مباشرة املؤسسات البنكية ألنشطتها

1
.المادة الثالثة من اتفاقیة فیینا

2
.46سمر فایز إسماعیل ، مرجع سبق ذكره ، ص/د

3
.المادة السادسة من اتفاقیة استراسبورغ

4
.23دمحم علي سكیكر ، مرجع سبق ذكره ، ص/د
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، ملنع االستخدام اإلجرامي 1988ديسمرب سنة  12ل بتاريخ ¦ʪ�ÀȐǟ¤� ƢƳ��°ƢǗȍو يف نفس       

�Ľ��©ƢȈǏȂƬǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ǺǸǔƫ�Ǿǻ¢�̄¤��Ƣǿ°ƾǐǷ�ÀƢǯ�ƢǸȀǷ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�» ƾđ�Ŀǂǐŭ¦�¿ƢǜǼǴǳ

.1صياغتها من قبل ممثلي املؤسسات املالية

افحة اجلرمية املنظمة العابرة تفاقية الدولية ملكاإل 2000كما اعتمدت األمم املتحدة سنة   

ȂǷȋ¦�ǒ¦¾�، 2للحدود الوطنية ȈȈƦƫ�ƨŻǂŪ�ƨǻȂǰŭ¦�¾ƢǠǧȋ¦��ƨǇ®Ƣǈǳ¦�Ƣē®ƢǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�©®ƾƷ�Ŗǳ¦�Â

.3بشكل يتفق إىل حد كبري مع ما جاءت به االتفاقيات السالفة الذكر

ورة السادسة ، اعتمدت األمم املتحدة اتفاقية مكافحة الفساد يف الد2003و أخريا و يف سنة   

«�¤ƫ�Â�Śƥ¦ƾƬǳ¦�ǶȈǟƾƫ�Â�ƲȇÂǂƫ�ń ، جلمعيتها العامة يف فيينا ƾē�Ŗǳ¦�Âري أوجه التعاون الدويل يس  

.4و املساعدة التقنية الرامية إىل منع و مكافحة الفساد و اليت من بينها جرائم تبييض األموال

:الركن الشرعي وفقا للتشريعات املقارنة:الثاينالفرع 

يف اآلونة األخرية إىل سن تشريعات خاصة جترم أنشطة تبييض  ارعت الكثري من الدوللقد س  

¤�ȄǴǟ�ƨǤǳƢƦǳ¦�Ƣǿ°¦ǂǓ¢�Â�ƨŻǂŪ¦�ǽǀǿ�̈°Ȃǘş�ƢȀǼǷ�ʭƢŻ ،األموال من خالل وصف جنائي خاص

ƢȈǫƢǨƫȏ¦�Ƣēǂǫ¢�Ŗǳ¦�©¦Ȃǟƾǳ¦�ǺǷ�ŚưǰǴǳ�ƨƥƢƴƬǇ¦�Â©�،فية طاعات املالية، االقتصادية و املصر الق

ʪ�̧الدو  Âǂǌŭ¦�Śǣ�°Ƣš ȍ¦�ƨƸǧƢǰŭ�̈ƾƸƬŭ¦�ǶǷȋ¦�ƨȈǫƢǨƫ¦�ƢǏȂǐƻ��ƨȈǳ ملخدرات و املؤثرات العقلية

جترم و تعاقب على عمليات تبييض ت على ضرورة إصدار قوانني وطنية و اليت أحل ، 1988لسنة 

.5األموال، و تضع قيودا و التزامات على األنظمة املالية و املصرفية للدول

1
ERIC VERNIER : « Techniques de blanchiment et moyens de lutte » 3

ème
édition, Dunob, Paris, 2013, P184.

.29/09/2003دخلت ھذه االتفاقیة حیز التنفیذ بتاریخ 2
3 ERIC VERNIE , op-cit , P186.

و الوارد في الجریدة 19/04/2004في المؤرخ 128-04صادقت الجزائر على ھذه االتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 4
.25/04/2004المؤرخة في 26الرسمیة عدد 

.82، ص، مرجع سبق ذكره"غسل األموال في التشریع المصري و العربي"دمحم أمین الرومي، /د5
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فات القانونية التقليدية كاملسامهة اجلنائية التبعية، و جرمية إخفاء يو نتيجة لقصور بعض التكي        

ف نشاط تبييض األموال، فلقد أصبحت ياألشياء ذات املصدر غري املشروع كأساس وصف و تكي

ǏÂ¢�ƢŮ�Ƣē¦ǀƥ�ƨǴǬƬǈǷ�ƨŻǂƴǯ�ƨŻǂŪ¦�ǽǀŮ�ƨǏƢƻ�©ƢǠȇǂǌƫ�®ƢŸȍ�ƨƸǴǷ�ƨƳƢū¦افها و أركــ�ƢĔƢ

Ƣđ�ƨǏƢŬ¦�ƢȀǗÂǂǋ�Â1.

�ǺǷ�ȂȀǧ��ʮ¦ǄǷكما أن تدخل املشرع بنص خاص لتجرمي نشاط تبييض األموال، له عدة   

�ƨȈƷʭ حيسم كل خالف قد ينشأ مبناسبة تفسري النصوص اجلنائية التقليدية اليت مل تكن صادرة أساسا

ض ميثل ظاهرة اقتصادية مصرفية يف ملواجهة هذه الظاهرة احلديثة و املعقدة، و ذلك ألن نشاط التبيي

  . املقام األول مما أدى إىل مواجهتها بنصوص خاصة

Ãǂƻ¢�ƨȈƷʭ�ǺǷ�Â ، ذه هلتقرير جزاءات جنائية أكثر تفردًا تدخل التشريعي ال يضمن هذا

ƨǴǸƬƄ¦�ƨȈƟ¦ǂƳȍ¦�©ƢƦǬǠǳ¦�ȄǴǟ�Ƥ اجلرمية ǴǤƬǳʪ�ƶǸǈȇ�Â��2.

�ƨȈǰȇǂǷȋ¦�̈ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳ¦�ǂǯǀǻ��ƨŻǂŪ¦�ǽǀǿ�ƨƸǧƢǰو من أمثلة الدول اليت أصدرت قوانني مل

96/392، فرنسا من خالل قانون رقم 1986مبوجب قانون السيطرة على غسيل األموال الصادر سنة 

من ،سويسرا  ،12/07/1990املؤرخ يف 614-90تعديلها لقانون رقم بعد13/05/1996الصادر بتاريخ 

، بلجيكا من خالل تعديلها للمادة �ƨǼǇ�©ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻ1990مكرر من قا 305خالل تعديلها للمادة 

505�ƨǼǇ�©ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ�ǺǷ1995 الصادر بتاريخ  80من خالل قانون رقم ، ، مصر

، املغرب مبوجب القانون 20/04/2001الصادر بتاريخ 318، لبنان من خالل القانون 02/05/2002

الصادر بتاريخ  15-04من خالل القانون رقم  ، واجلزائر17/04/2007الصادر بتاريخ  43-05رقم 

10/11/2004.

.129، ص، مرجع سبق ذكرهعبد هللا الكرجي/د1
.447، ص، مرجع سبق ذكرهدمحم عبد هللا حسین العاقل/د2
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��ƨȈǧǂǐŭ¦�©ʪƢǈƸǴǳ�ǪǴǘŭ¦�ƨȇǂǈǳ¦�¿Ƣǜǻ�ŘƦƬƫ�Ŗǳ¦�¾Âƾǳ¦�ǒ و من Ǡƥ�ƪ Ǔ°Ƣǟ��ǂƻ¡�Ƥ ǻƢƳ

���ÀƢƬǈǯʪ��¹°ȂƦǸǈǰǳ�ƢȀƬǴưǷ¢�ǺǷ�Â�Ǿƫ¦̄�Ŀ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�¶Ƣǌǻ�ȄǴǟ�§ ƢǬǠǴǳ�ƨǏƢƻ�śǻ¦Ȃǫ�ǺǇ

.1كامين و غريها

:شرعي وفقا للتشريع اجلزائريللركن اا:الثالثالفرع 

�ƨǸǜǼŭ¦�ƨŻǂŪʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƨȈǳÂƾǳ¦�©ƢȈǫƢǨƫȏ¦�ȄǴǟ�ƨǫ®Ƣǐŭ¦�ń¤�ƨǫƢƦǈǳ¦�¾Âƾǳ¦�śƥ�ǺǷتعد اجلزائر   

�Śǣ�°®ƢǐǷ�ǺǷ�ƨȈƫƘƬŭ¦�¾¦ȂǷȌǳ�Ǟȇǂǈǳ¦�Ƥ ǈǰǳ¦�ń¤�ǖǬǧ�» ƾē�Ŗǳ¦�Â��ƨȈǧ¦ǂǤƳ�®ÂƾƷ�ƢŮ�ǆ Ȉǳ�Ŗǳ¦

الث اتفاقيات دولية ذات ارتباط وثيق جبرمية تبييض األموال فلقد صادقت اجلزائر على ث،  2مشروعة

  :و هي

-�Ǯ ǳ̄�Â�ƨȈǴǬǠǳ¦�©¦ǂƯƚŭ¦�Â�©¦°ƾƼŭʪ�̧ Âǂǌŭ¦�Śǣ�°Ƣš ȍ¦�ƨƸǧƢǰŭ�̈ ƾƸƬŭ¦�ǶǷȋ¦�ƨȈǫƢǨƫ¦

�Ƕǫ°�ȆǇʩ°�¿ȂǇǂǷ�Ƥ ƳȂŠ95-41  28/01/1995يف املؤرخ
3.

�Ƕǫ°�ȆǇʩ°�¿ȂǇǂǷ�Ƥ الوطنية تحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرباتفاقية األمم امل- ƳȂŠ�Ǯ ǳ̄�Â

05/02/2002يفاملؤرخ  02/55
4.

-�Ƕǫ°�ȆǇʩ°�¿ȂǇǂǷ�Ƥ ƳȂŠ�Ǯ ǳ̄�Â�®ƢǈǨǳ¦�ƨƸǧƢǰŭ�̈ƾƸƬŭ¦�ǶǷȋ¦�ƨȈǫƢǨƫ¦04-128املؤرخ يف

19/04/2004
5.

من الدولة على تطبيق ما  اً عد املصادقة على هذه االتفاقيات يف نظر القانون الدويل، التزامو ي

.6تيباتورد فيها من تر 

.62، ص، مرجع سبق ذكرهجالل وفاء دمحمین/د1
.67، ص، مرجع سبق ذكره لعشب علي/ د2
.15/02/1995المؤرخة في 7عدد الر ج3
.10/02/2002المؤرخة في 9عدد الر ج4
.25/04/2004المؤرخة في 26عدد الرج5
.67، ص، مرجع سبق ذكره لعشب علي/ د6
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�ȏ¤��©ƢȈǫƢǨƫȏ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ƨǫ®Ƣǐŭ¦�ń¤�ƨǫƢƦǈǳ¦�¾Âƾǳ¦�ǺǷ�ƪ ǻƢǯ�ǂƟ¦ǄŪ¦�À¢�ǺǷ�Ƕǣǂǳʪ�Ǿǻ¢�Śǣ

هومها الضيق أي ـأن املشرع اجلزائري مل يدرج جرمية تبييض األموال ضمن منظومته التشريعية سواء مبف

 الواسع كجرمية عامة رغم صدور مبفهومها ، أو جترمي تبييض األموال الناتج عن االجتار يف املخدرات

  :النصوص اليت تفيد مكافحة هذه اجلرمية مثل بعض

«�09/07/1996يف  خاملؤر  22-96مر رقم األ) أ ǂǐǳʪ�śǏƢŬ¦�ǶȈǜǼƬǳ¦�Â�ǞȇǂǌƬǳ¦�ƨǨǳƢű�ǞǸǬƥ�ǪǴǠƬŭ¦

املعدل و الذي جرم من خالله املشرع، التصريح الكاذب ، 1و حركة رؤوس األموال من و إىل اخلارج

«��ÄǂƸƬǳʪ وضع ف و املؤسسات املالية حبيث ألموال املودعة لدى املصار ل ǂǐŭ¦�ǪƫƢǟ�ȄǴǟ�¿¦ǄƬǳ¦

أي مراقبة أول مرحلة يف عملية تبييض األموال أال و هي مرحلة  ،على مصدر األموال املودعة لديه

  .التوظيف

07/04/2002املؤرخ يف  127-02املرسوم التنفيذي رقم ) ب
خلية معاجلة  إنشاءو الذي يتضمن  2

�ńȂƬȇ�Äǀǳ¦�Â�ƨȈǳƢŭ¦�̈°¦±Ȃƥ�ƨȈǳƢŭ¦�©ʮǂƸƬǴǳ�ǲǬƬǈŭ¦�±ƢȀŪ¦�¦ǀǿ�Ƙǌǻ¢�Ʈ ȈŞ�ƢȀǸȈǜǼƫ�Â�ŅƢŭ¦�¿ȐǠƬǇȏ¦

  .حتليل تصرحيات االشتباه املتعلقة بكل عمليات تبييض األموال أو متويل اإلرهاب

.3رض26/08/2003Ǭǳ¦�Â�ƾǬǼǳʪ�ǪǴǠƬŭ¦�Âاملؤرخ يف  11-03األمر رقم ) ج

�¾£ƢǈƬǳ¦�ǲǛ��ƨƸǓ¦Â�̈°Ȃǐƥ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�Ƥ ǫƢǠȇ�Â�¿ǂŸ�ÀȂǻƢǫ�°ÂƾǏ�ǂƻϦ�¿ƢǷ¢�Â

  .مطروحا عن مدى تطبيق االتفاقية الدولية املصادق عليها أمام انعدام التجرمي على املستوى الداخلي

زائري ملزم بتطبيق لقاضي اجلن امن الدستور اجلزائري، فا132املادة إىل نصاستنادا 

املعاهدات اليت "اإلجراءات الواردة يف االتفاقيات املذكورة أعاله، ذلك أن هذه املادة تنص على أن 

   ،" على القانون موتسيصادق عليها رئيس اجلمهورية حسب الشروط املنصوص عليها يف الدستور 

Š�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ȄǴǟ�©ƢȈǫƢǨƫȏ¦�¿ƢǰƷ¢�ǪȈƦǘƫ�ȆǤƦǼȇ�ŅƢƬǳʪ�Âن هناك إال أ ،جرد املصادقة عليها

األمر الذي يتعارض مع مبدأ  ،م األفعال دون أن تقرر هلا العقابمعاهدات تتضمن أحكاما جتر 

©ʪȂǬǠǳ¦�Â�ǶƟ¦ǂŪ¦�ƨȈǟǂǋ. تطبيق االتفاقية لعدم وجود نص من هنا يرى البعض بعدم إمكانية  و  

10/07/1996المؤرخة في43ددعالرج1
.07/04/2002المؤرخة في 23عدد الرج2
27/08/2003مؤرخة في52العددرج3
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يف االتفاقية ضمن تشريعه الداخلي ألن  ال بد على املشرع أن يتدخل و يدمج ما جاء إذ ،عقايب

Ƣđ�́ ƢŬ¦�§ ƢǬǠǳ¦�ƾȇƾŢ�Â�ƨŻǂŪ¦�ƾȇƾŢ�ȆǔƬǬƫ�ƨȈƥƢǬǠǳ¦�ƨȈǟǂǌǳ¦1.

�Ƥ ƳȂŠ�ǾǴȇƾǠƫ�ƾǠƥ�©ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ�Ŀ�ƶǓ¦Â�ǲǰǌƥ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ŉǂš � ƢƳ�¦ǀǳقانون ال

7مكرر  389مكرر إىل  389يف املواد من  10/11/2004املؤرخ يف 15-04رقم 
قانون ال  تالهمث،  2

26/02/2005�Ʈاملؤرخ يف  01-05رقم  ȈŞ�§ Ƣǿ°ȍ¦�ǲȇȂŤ�Â�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ǺǷ�ƨȇƢǫȂǳʪ�ǪǴǠƬŭ¦�Â

�ÀƢǸǓ�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦�©ƢƠȈŮ¦�Â�́ ƢƼǋȋ¦�ǺǷ�©ƢƠǨǳ¦�ǒ Ǡƥ�ȄǴǟ�©ƢǷ¦ǄƬǳ¤�̧ ǂǌŭ¦�ǾȈǧ�µ ǂǧ

.3مكافحة تبييض األموال

20/02/2006�ǺǷ�ƨȇƢǫȂǳʪ�ǪǴǠƬŭ¦�Âاملؤرخ يف  01-06كما أصدر املشرع أيضا قانون رقم   

.4منه و ما بعدها 60تدابري ملنع تبييض األموال من خالل املادة  سنالفساد و مكافحته و 

:الركن املادي:املطلب الثاين

رمية و تكون له طبيعة مادية ��Ū¦�ÀƢȈǯ�Ŀ�ǲƻƾȇ�ƢǷ�ǲǯ�ŘǠŠ��Ƣēʮ®ƢǷ�Ȃǿن املادي للجرميةكالر   

ود و الواقع امللموس ـــاملادي ألي جرمية هو الركن الذي خيرجها إىل عامل  الوجفالركن . ة حسياملموس

كما أن قيام اجلرمية على ركن مادي جيعل من إقامة الدليل . 5من جمرد فكرة تدور يف خلد اإلنسان

.عليها أمرا يسرياً 

عاقب نة ماجلاين، و تتحقق به نتيجة معيو عماد الركن املادي، هو نشاط إجرامي يصدر من   

�ƨǴƟƢǈǸǴǳ�ƢǇƢǇ¢�ÀȂǰƫ�ŕƷ��ƨȈƦƦǇ�ƨǘƥ¦ǂƥ�ǲǠǨǳ¦�Ǯ ǳǀƥ�ƨƴȈƬǼǳ¦�ǽǀǿ�ǖƦƫǂƫ�À¢�ȄǴǟ��ʭȂǻƢǫ�ƢȀȈǴǟ

.6اجلنائية

.104، ص، مرجع سبق ذكرهحسن صالح عبد الجواد/د1
مؤرخة في 84منشور في الجریدة الرسمیة عدد الو20/12/2006المؤرخ في 23-06المعدل بدوره بموجب قانون رقم  2

24/12/2006.
المؤرخة في 08یة عدد المنشور في الجریدة الرسمو13/02/2012الصادر بتاریخ 02-12المعدل بموجب األمر رقم 3

الصادر 18والمنشور في الجریدة الرسمیة العدد15/02/2015الصادر في06-15والمعدل ایضاً بموجب القانون رقم15/02/2012
15/02/2015بتاریخ

والمنشور في الجریدة 26/08/2010المؤرخ في05-10مر رقمالمعدل والمتمم باأل08/03/2006ة فيالمؤرخ14العددرج4
01/09/2010المؤرخة فى50رقمالرسمیة

.34ص،  ، مرجع سبق ذكرهعكروم عادل/د5
188ص ، .، مرجع سبق ذكرهحسین صالح عبد الجواد/د6
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�Ä®Ƣŭ¦�ƢȀǼǯ°�ÀƜǧ��¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�ń¤�̧ȂƳǂǳʪ�Âشمل فعل حتويل األموال و نقلها مع ي

�ƢĔƢǰǷ�Â¢�Ƣǿ°ƾǐǷ�Â¢�ƢȀƬǬȈǬƷ�ǾȇȂŤ�Â¢� ƢǨƻ¤، أو حيازة أو استخدام هذه كما يشمل اكتساب

، مما يؤدي إىل حتقيق النتيجة اجلرمية، و اليت تتمثل 1غري مشروعاألموال على أن تكون ذات مصدر 

يف تغيري صورة املال الذي مت احلصول عليه من وسائل غري مشروعة، ليبدو يف ظاهره أنه حتصل 

و قد ال يكتمل .ه يف مظهر مشروعبطريقة مشروعة، و من مت إدخاله يف الدورة االقتصادية و ظهور 

�ǽ°ƢƦƬǟʪ�Ƥ ǫƢǠȇ�ƢŶ¤�Â�ǾǼǷ�Śƻȋ¦�¦ǀǿ�ƪ ǴǨȇ�Ȑǧ��ǾȈǧ�ǾǴǟƢǧ�̈®¦°¤�Ǻǟ�«°Ƣƻ�Ƥ Ʀǈǳ�Ä®Ƣŭ¦�ǲǠǨǳ¦

  .و سنسعى إىل توضيح كل هذه العناصر يف فروع ثالث. 2التامةشروعا بنفس عقوبة اجلرمية 

:عناصر الركن املادي:الفرع األول

األفعال املكونة هلذه : أوال: تبييض األموال ثالث عناصر هي رميةالركن املادي جل يتضمن  

ƢȈǻʬ��ƨŻǂŪ¦ :3مصدر غري املشروع  لتلك األموال: طبيعة األموال املبيضة، و أخريا.

:األفعال املكونة جلرمية تبييض األموال:أوال

رفات اليت من من خالل القيام مبجموعة من اإلجراءات و التص يتم نشاط تبييض األموال  

�ƾǫ�Â��ƨǷǂů�¾ƢǠǧ¢�Â�©ƢǗƢǌǻ�ǺǷ�̈ƾǸƬǈŭ¦�̈°ǀǬǳ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ȄǴǟ�ƨǟÂǂǌŭ¦�ƨǤȈǐǳ¦� ƢǨǓ¤�ƢĔƘǋ

�ƨǼǈǳ�ƨȈǴǬǠǳ¦�©¦ǂƯƚŭ¦�Â�©¦°ƾƼŭʪ�̧Âǂǌŭ¦�Śǣ�°Ƣš ȏ¦�ƨƸǧƢǰŭ�̈ƾƸƬŭ¦�ǶǷȋ¦�ƨȈǫƢǨƫ¦�©°Ƣǋ¢1988

  :و هي إىل ثالث أمناط سلوكية متثل أنشطة تبييض األموال) اتفاقية فيينا(

.حتويل األموال و نقلها-

-ƢĔƢǰǷ�Â¢�Ƣǿ°ƾǐǷ�Â¢�¾¦ȂǷȋ¦�ǽǀǿ�ƨǬȈǬƷ�ǾȇȂŤ�Â¢� ƢǨƻ¤.

.اكتساب أو حيازة أو استخدام هذه األموال-

135ص ، مرجع سبق ذكرهّ ، عبد هللا الكرجي /د1
.71، ص، مرجع سبق ذكرهدمحم عبد هللا الرشدان/د2
66، ص، مرجع سبق ذكرهنادر عبد العزیز شافي/د3
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�Śǣ�°ƾǐŭ¦�ǾȇȂŤ�Â¢� ƢǨƻ¤�» ƾđ�ǂƻȉ�ƾǴƥ�ǺǷ�ǶƟ¦ǂŪ¦�©¦ƾƟƢǟ�ǲǬǻ��¾¦ȂǷȋ¦�ǲȇȂƸƬƥ�ƾǐǬȇ

رط يف ارتكاب مثل هذه اجلرائم على هلذه العائدات أو بقصد مساعدة أي شخص متو املشروع 

ألموال غري املشروعة صورة من و متثل التحويالت اإللكرتونية ل. اإلفالت من العواقب القانونية ألفعاله

�ǲȈǴǬƬǳʪ�Â�ƨǟǂǈǳʪ�ǶǈƬȇ�§ȂǴǇ¢�ƢĔȂǰǳ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�¾Ƣů�Ŀ�śǘǋƢǼǴǳ�ƨǴǔǨŭ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ǲǬǻ�°ȂǏ

.1هامن حجم املخاطر اليت ميكن أن تنشأ عن

�ƨǬȈǬƷ��ŚǤǳ¦�½°ƾȇ�ȏ�Ʈ ȈŞ�ƢȀȈǴǟ�ŗǈƬǳ¦��ƨǟÂǂǌŭ¦�Śǣ�¾¦ȂǷȋ¦�ƨǬȈǬƷ� ƢǨƻϵ�ƾǐǬȇ�ƢǸǯ

�ȄǴǟ�ƨȈǟǂǌǳ¦�ƨǤȈǐǳ¦� ƢǨǓ¤�ń¤�Ä®ƚȇ�ƢŲ�ƢȀǯǂŢ�Â¢ƢȀȈǧ�» ǂǐƬǳ¦�ƨǬȇǂǗ�Â¢�ƢĔƢǰǷ�Â¢�Ƣǿ°ƾǐǷ

ǂǸƬǇʪ¦°�دة، تتجدد و داحملمتحصالت اجلرائم اليت أنتجتها و طرق إخفاء املتحصالت اإلجرامية غري 

.2إذ يصعب حصرها

ن مأما النمط السلوكي الثالث و املتمثل يف اكتساب أو حيازة أو استخدام األموال املتحصلة   

ȇǂƳ�ǺǷ�̈ƾǸƬǈǷ�ƢĔϥ�ƢȀǸȈǴǈƫ�ƪر اجل ǫÂ�ǶǴǠǳ¦�ǞǷ�¾¦ȂǷȋ¦�ǽǀǿ�¿ȐƬǇ¦�Â�ȆǬǴƫ�řǠȇ�ǶƟ¦و يقصد  .مةـ

�ǞǇ¦Ȃǳ¦�ƢǿƢǼǠŠ�̈±ƢȈūʪ ،إذ أن قبول الفاعل استالم األ�ŘǠŭʪ�ƨŻǂƳ�ǲǰǌȇ�Ǿȇƾǳ�Ƣđ�· ƢǨƬƷȏ¦�Â�¾¦ȂǷ

.3الكامل ألنه عامل حبقيقة مصدرها

ʪ�Âبني جرائم الضرر فإن جرمية تبييض األموال جتمع 1988إىل اتفاقية فيينا لسنة  لرجوع  

ƢǸȈǧ�ƢȀȈǴǟ�Ƥ و جرائم اخلطر،  ƫŗƫ�Ŗǳ¦�ƨȈƦǴǈǳ¦�°ʬȉ¦�Â�ƨŻǂŪ¦�̈°Ȃǘƻ�ÃƾǷ�ǆ ǰǠȇ�ǞǸŪ¦�¦ǀǿ�Â إذا 

.4متت بشكل كامل

�ǽ°ȂȀǛ�Â�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�̈°Âƾǳ¦�Ŀ�°ǀǬǳ¦�¾Ƣŭ¦�¾Ƣƻ®¤�Ŀ�ǲưǸƬƫ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦�ƨƴȈƬǼǳƢǧ

مبظهر املال املشروع، و إن مل تتحقق هذه النتيجة ألسباب خارجة عن إرادة اجلاين، فإنه يسأل عن 

.35، ص، مرجع سبق ذكرهعكروم عادل/د1
.65، ص، مرجع سبق ذكرهھدى قشقوش/د2
.38، ص، مرجع سبق ذكرهعكروم عادل/د3
.108، صع سبق ذكره، مرج أمجد قطیفان الخریشة/أ4
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رامي الذي ــالقة السببية مبجرد ارتباط السلوك اإلجكما تنشأ الع  .1الشروع يف جرمية تبييض األموال 

�ƨȈǷǂŪ¦�ƨƴȈƬǼǳʪ�ňƢŪ¦�ń¤�Ƥانصب على املال غري املشروع  ǈǼȇ�Äǀǳ¦�Â�ƢǷ�ƨŻǂƳ�ǺǷ�ǲǐƸƬŭ¦

و اليت تشمل التمويه أو احليلولة دون اكتشافه من خالل إضفاء الصيغة الشرعية على األموال غري 

.2ةوعشر امل

ƢȈǻʬ: ال املبيضةطبيعة األمو:

تبييض األموال يتمثل يف على أن حمل جرمية  1988من اتفاقية فيينا لسنة  نصت املادة الثالثة  

đ�ƨǬǴǠƬŭ¦�¼ȂǬū¦�Â¢�ƢȀƬǯǂƷ�Â¢�ƢȀȈǧ�» ǂǐƬǳ¦�ƨǬȇǂǗ�Â¢�ƢĔƢǰǷ�Â¢�Ƣǿ°ƾǐǷ�Â¢�¾¦ȂǷȋ¦�ƨǬȈǬƷا ـ     

ǂǿȂĐ¦�ǲưǷ�ƨȇ®Ƣŭ¦�¾¦ȂǷȋƢǯ¦©�و تشمل هذه األموال غري املشروعة األموال املنقولة،  . أو ملكيتها

Ƣđ�ǪǴǠƬǷ�ǪƷ�Ä¢�Â¢�¾¦ȂǷȋ¦�ǽǀǿ�Ǯاليت تثبت مت نقولة، كالعقاراتو األموال غري امل  Ǵ3.

  ، ليهـع ه يستخلص من بعض املصطلحات الدالةأما حمل اجلرمية وفقا للقانون الفرنسي فإن  

     ول ــادي منقـأو غري مو الذي هو مصطلح عام قد يكون مادي  ،"املال"و من ذلك مصطلح  

�ǪƟʬȂǳ¦�ń¤�ƨǧƢǓ¤��°ƢǬǟ�Â¢و لقد أضاف املشرع الفرنسي . لمعيناليت تساهم يف إثبات وجود املال ل

�ǀƻ¢�ƾǫ�Ǿǻϥ�ƾȈǨȇ�ƢŲ" املصادر املالية" عبارةحيث حل حمل " املوارد"، مصطلح 1996يف سنة 

¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�ǲƄ�ǞǇ¦Ȃǳ¦�¿ȂȀǨŭʪ4.

®ȂǠǳʪ�Â املمتلكات"ة إىل التشريع اجلزائري، فإن املشرع و بعدما كان يستخدم مصطلح "

389ÀȂǻƢǫ�Ƥللداللة على حمل ا جلرمية من خالل املادة  ƳȂŠ�¾ƾǠŭ¦�©ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ�ǺǷ�°ǂǰǷ

.54، ص، مرجع سبق ذكرهأحمد المھدي و أشرف شافعي/أ1
.112، ص، مرجع سبق ذكرهأمجد قطیفان الخریشة/أ2
.71، ص، مرجع سبق ذكرهنادر عبد العزیز شافي/د3
.107، ص، مرجع سبق ذكره لعشب علي/ د4
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من خالل األمر ، فأصبح يستخدم مصطلح أموال مبعناها العام ،10/11/2004املؤرخ يف  15-04رقم  

و املتعلق  06/02/2005ؤرخ يف ـامل01-05املعدل لقانون  13/02/2012الصادر بتاريخ 02-12رقم

§ Ƣǿ°ȍ¦�ǲȇȂŤ�Â�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨƸǧƢǰǷ�Â�ƨȇƢǫȂǳʪ.

Ƣưǳʬ: الركن املفرتض(املصدر غري املشروع لألموال(:

�Â¢�ƨŻǂƳ�̧مبا أن جرمية    ȂǫÂ�̈°Âǂǔǳʪ�µ ŗǨƫ�ȆȀǧ��ƨȈǠƦƫ�ƨŻǂƳ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ لية سابقة

لذلك جيب أن تكون األموال حمل التبييض  ،عليها، و هي اليت حتصلت عنها األموال غري املشروعة

و تتعدد مصادر األموال غري املشروعة بتعدد األفعال غري املشروعة، ،  1ذات مصدر غري مشروع

.2املمنوعة أو اجلرمية و اليت يصعب حصرها يف إطار أو عدد معني

:الشروع يف تبييض األموال :الفرع الثاين

�ȆǷǂƫ�¾ƢǠǧϥ تهو كل حماولة الرتكاب جناية أو جنحة بدأالشروع يف جرمية تبييض األموال   

و جتدر اإلشارة إىل أنه . مباشرة إىل اقرتافها، مث حال دون إمتامها ظروف خارجة عن إرادة الفاعل

ة تبييض األموال مبجرد القيام يوجد بعض التشريعات اليت نصت على إمكانية الشروع يف جرمي

رة أو غري ـبعمليات مالية متهيدا إلخفاء أو متويه مصدر األموال أو املتحصالت الناجتة بصورة مباش

.3مباشرة عن ارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذه التشريعات

ʭȂǻƢǫ�ƨȈǸƄ¦�ŁƢǐŭ¦�µ اىلو يرجع أساس العقاب على احملاولة اجلرمية    ǂǠƫ�¾ƢǸƬƷʪ�ǂǘƼǴǳ�

.4يف حال البدء يف تنفيذ اجلرميةالقضاء عليها كلها أو بعضها 

.72ص،  مرجع سبق ذكره،  نادر عبد العزیز الشافي1
.21، ص، مرجع سبق ذكرهعكروم عادل/د2
.168، صمرجع سبق ذكره  السیوي ، عادل دمحم/د3
.125، ص، مرجع سبق ذكرهسمر فایز اسماعیل/د4
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عنصر مادي يتمثل يف البدء يف تنفيذ اجلرمية، و عنصر معنوي : و للشروع عناصر ثالث هي       

«��Ǻǟ�ƨƳ°Ƣƻ¤، يتمثل يف قصد ارتكاب اجلرمية كاملة  Âǂǜǳ�ƢȀǷƢŤ¦�¿ƾǟ�Ȃǿ�Â�Ʈ ǳʬ�ǂǐǼǟ�Âة راد

  .علالفا

���ń¤�ŚǰǨƬǳ¦� ƾƥ�ǀǼǷ�ƨŻǂŪ¦�Ƣđ�ǂŤ�Ãǂƻ¢�ǲƷ¦ǂǷ�ǾǬƦǈƫ�ǲƥ رحلة األوىلو ال يعترب الشروع م  

  .البدء يف تنفيذها

ȈǈǨǻ�̈ǂǰǧ�ƢĔȋ�ƢȀȈǴǟ�§ ƢǬǟ�ȏ�Ŗǳ¦�Â�ǶȈǸǐƬǳ¦�Â�ŚǰǨƬǳ¦�ƨǴƷǂǷ�Ȇǿ�ǲƷ¦ǂŭ¦�ńÂƘǧة أو جمرد ــ

  .إرادة مل تظهر بعد إىل العامل اخلارجي

�ƢĔ¢�Śǣ، دية ظاهرة ¦ƢǷ�¾ƢǸǟϥ�ƨŻǂŪ¦�ǀȈǨǼƬǳ�®¦ƾǠƬǇȏ¦�Â�ŚǔƸƬǳ¦�Ŀ�ƨȈǻƢưǳ و تتمثل املرحلة  

.1لذا فال عقاب عليها، حة الداللة على القصد منها أعمال غري واض

روع، و ال ـفهي مرحلة البدء يف تنفيذ الركن املادي للجرمية أي مرحلة الش ،أما املرحلة الثالثة  

األمر الذي يهدد املصاحل احملمية  ، ǀȈǨǼƬǳʪ�¢ƾƥ�ƾǫ�ȆǷǂŪ¦�½ȂǴǈǳ¦�À¢�ȏإ، تتحقق النتيجة املقصودة 

�ʭȂǻƢǫ ،لذا يستوجب العقاب عليها.  

:االشرتاك يف اجلرمية:الفرع الثالث

أو التواطؤ ، الذي يشمل كل أعمال املسامهة يف أنشطة تبييض األموالاالشرتاك هو السلوك   

đƢǰƫ°¦�ƨǳÂƢŰ�Â¢�ƢđƢǰƫ°¦�ȄǴǟ ا و املساعدة و التحريض على ذلك و تسهيلها و إبداء املشورة

ƢĔƘǌƥ2.

�ŉǂšتو نظرا لطبيعة اجلرمية و خصوصيتها و اليت ت   �ÀƜǧ��ƢȀȈǧ�śǴǟƢǨǳ¦�®ƾǠƫ�ʭƢȈƷ¢�Ƥ Ǵǘ

�Ƣē¦̄�ƨǘǌǻȋ¦�Ŀ�̈ƾǟƢǈŭ¦�ƪ ǻƢǯ� ¦ȂǇ�ƨŻǂŪ¦�ǞǸǬǳ�ƢȈǇƢǇ¢�ȐǷƢǟ�ƶƦǐȇ�̈ƾǟƢǈŭ¦�½ȂǴǇ أو يف

ǻȂǻƢǫ�°ʬ¡�ǺǷ�Ǯألصليني لمساعدة مرتكبيها ا ǳ̄�ȄǴǟ�Ƥ ƫŗȇ�ƢǷ�Â�ǶŮƢǠǧ¢�ƲƟƢƬǻ�ǺǷ�©ȐǧȎية، ــ  

.78، ص، مرجع سبق ذكرهنادر عبد العزیز شافي/د1
"أحسن بوسقیعة/د2 .22، ص2007، سنة  الطبعة الرابعةا لجزائر،، ، دار ھومة"الوجیز في القانون الجنائي العام:
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�̈°Ȃǌŭ¦� ¦ƾǇ¤�ƨȈƷʭ�ǺǷ�Ǯ ǳǀǯ�Âيف هذه  - و ينطبق أيضا على املؤامرة أو التواطؤ و يتخذ ،للفاعلني

.1الركن املادي سلوك سليب يتمثل غالبا يف عدم اإلبالغ عن أنشطة التبييض- احلالة 

�ƨȈƟƢǼŪ¦�ƨŷƢǈŭ¦�°ȂǏ�Ǧعلى أن تشمل  1988اتفاقية فيينا لسنة و لقد حرصت    ǴƬű�ŉǂƴƬǳʪ

يف جرائم تبييض األموال، إذ جاء يف نصوصها أن االشرتاك أو املسامهة أو املشاركة يف ارتكاب أية 

     ، ¢�ƢđƢǰƫ°¦�ÀƘǌƥ�̈°Ȃǌŭ¦� ¦ƾƥ¤�Â ، أو تسهيلها و التواطؤ على ذلك، جرائم اليت نصت عليها 

و لقد دعت . 2ليةــحتضع لنفس عقوبة اجلرمية األص، الشروع فيها أو املساعدة أو التحريض عليها  وأ

          حريض و االشرتاك ـــهذه االتفاقية الدول األطراف إىل اختاذ التدابري الالزمة لتجرمي أفعال الت

�ƨǼǈǳ�ȂǷŚǳʪ�ƨȈǫƢǨƫ¦�ƪ .و املساعدة ǐǻ�¼ƢȈǈǳ¦�©¦̄�Ŀ�Â2000 رمي أفعال املساعدة على جت        

و االشرتاك يف اجلرمية وفقا للمادة السادسة منها، كما نصت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

.3التشجيع على ارتكاب اجلرميةأو على جترمي املشاركة أو التعاون أو التآمر  2003�Ƣē®ƢǷ�Ŀ23لسنة 

:الركن املعنوي:املطلب الثالث

و تقرير املسؤولية اجلنائية عنها، أن يصدر عن اجلاين سلوك  بوقوع اجلرميةالقول  يكفيال   

إجرامي ميثل الركن املادي للجرمية، و إمنا ال بد من توافر ركن آخر لدى اجلاين، و هو الركن النفسي 

.4يعرب عن إرادته اآلمثة خطأ معني ب أن يتوافر لديه، حىت ميكن مسألته، حيث جييأو املعنو 

ǂǘȈǇ�Ŀ�ǲưǸƬƫ��ňƢŪ¦�ƨȈǐƼǋ�Â�ƨŻǂŪ¦�©ʮ®ƢǷ�śƥ�ǖƥ̈�ركن املعنوي للجرمية هو عالقة تر فال  

®¦°ȍ¦�Ȇǿ�ƨǫȐǠǳ¦�ǽǀǿ�ǂǿȂƳ�Â��ǽ°ʬ¡�Â�ǲǠǨǳ¦�ȄǴǟ�ňƢŪ¦و يعرف القصد اجلنائي يف النظم  .ة

�Ǿǻϥ�ƨȈƟƢǼŪ¦"ي حدث جاء ، أي أن الفعل الذ5"اجتاه إرادة اجلاين الرتكاب الفعل املكون للجرمية

  .متفقا مع ما يريده فاعله

  :و القصد اجلنائي نوعان  

.70، ص، مرجع سبق ذكرهدمحم عبد هللا الرشدان/د1

.1988المادة الثالثة من اتفاقیة فیینا لسنة 2
.174، ص، مرجع سبق ذكرهعادل دمحم السیوي/د3

4 Patrick KOLB – Laurence LE TURMY ; op- cit , P103.
228ص،  مرجع سبق ذكره،  ح عبد الجوادحسین صال/د5
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ǴǏȋ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�ÃƾƷ¤�ǺǷ�ǲǐƸƬǷ�ǒ:القصد العام ȈȈƦƬǳ¦�̧ȂǓȂǷ�¾Ƣŭ¦�Àϥ�ňƢŪ¦�ǶǴǟ�Ȃǿ�Âيةـ،  

  .و اجتاه إرادته إىل ذلك

  .نتيجة معينة أو ضرر خاص أو حتقيق غرض معني حتقيق تعمدوهو : القصد اخلاص

  بعنصريه العلمألموال جرمية عمدية، تقوم على أساس توافر القصد اجلنائي و جرمية تبييض ا  

ǐƸƬǷ�ǒو اإلرادة، فيتعني علم اجل  ȈȈƦƬǳ¦�ǲŰ�¾Ƣŭ¦�Àϥ�ňƢ جرائم املنصوص على جترمي تبييض  ل من

ǶƟ¦ǂŪ¦�Ǯ Ǵƫ�ǺǷ�ǲǐƸƬǷ�¾Ƣŭ¦�À¢�ǲȀŸ�ňƢŪ¦�ÀƢǯ�¦̄Ɯǧ��Ƣē¦ƾƟƢǟ، ي ئفال يتوافر لديه القصد اجلنا  

.1أحد عناصرهلك لتخلف و ذ

فينتفي القصد ، توافر إرداة الفعل و النتيجة  ،و يتطلب القصد اجلنائي أيضا جبانب العلم

°ȂǔƄ¦�Ä®Ƣŭ¦�½ȂǴǈǳʪ�¿ƢȈǬǳ¦�ȄǴǟ�ǒ ȈƦŭ¦�ǽǂǯ¢�¦̄¤�ȆƟƢǼŪ¦.�ń¤�̈®ȂǠǳʪ�Â االتفاقيات الدولية السابق

ǈǨǳ¦�ƨƸǧƢǰǷ�ƨȈǫƢǨƫ¦�Â��ȂǷŚǳʪ��ƢǼȈȈǧ�ƨȈǫƢǨƫ¦�Ƣǿǂǯ̄�©¦ƾƟƢǠǳ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ŉǂš �ȄǴǟ�¦Âƾǯ¢�ƾǫ�ǶĔƜǧ��®Ƣ

كما مل تشرتط هذه االتفاقيات   . اإلجرامية يف حالة العمد و ضرورة توافر العلم بطبيعة هذه العائدات

نية خاصة لدى اجلاين، فيكون جوهر الركن املعنوي إذن القصد اجلنائي العام بعنصريه العلم و اإلرادة، 

.2ات عنصر خاصا يضاف إىل القصد اجلنائيو مل تشرتط تلك االتفاقي

إال أن هناك رأي يشرتط توافر القصد اجلنائي اخلاص يف صورة واحدة من صور السلوك 

 مل تكتف على جمرد اجتاه يتاملادي الثالث الواردة يف املادة الثالثة من اتفاقية فيينا السابق ذكرها، و ال

الذي يقوم به مع علمه بذلك، و إمنا استوجب فضال عن إرادة اجلاين إىل مباشرة النشاط اإلجرامي 

   نشاطه إىل حتقيق أحد الغرضني غري املشروعني، و مها إما اإلخفاء ءذلك أن يسعى اجلاين من ورا

أو متويه املصدر اجلرمي لألموال و مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرائم على اإلفالت من 

.3العواقب القانونية ألفعاله

.40، ص، مرجع سبق ذكرهعكروم عادل/د1
.62، ص، مرجع سبق ذكرهوسیم حسام الدین األحمد/د2
.94، ص، مرجع سبق ذكرهنادر عید العزیز الشافي/د3
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 ذا الركن من خالل فروع ثالث ، حيث نتناول عنصردراسة عناصر هب و سنحاول القيام

�°ƾǐŭʪ�ǶǴǠǳ¦إرادة النشاط املكون جلرمية تبييض األموال ، مث نتوىل حتديد  )فرع أول(املشروع  غري

)ňʬ�̧ǂǧ(  إثبات علم، و أخريا نتعرض لكيفية ƢǬǳ¦�ƨǠȈƦǘǳʪ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�Ŀ�ǶȀƬŭ¦ نونية

Ʈ(للجرمية  ǳʬ�̧ǂǧ(.

ƾ°�:الفرع األول ǐ ŭʪ �Ƕ ǴǠǳ¦املشروع  غري:

تعين نشوء عالقة بني أمر ما و بني النشاط الذهين للشخص، فتصبح العلم هو حالة ذهنية   

�Ŀ�Ƣđ�ƨǻƢǠƬǇȏ¦�ǞȈǘƬǈȇ�Ʈ ȈŞ��ǎ Ƽǌǳ¦�ƢĔǄƬź�Ŗǳ¦�ƨȈǼǿǀǳ¦�̈ŐŬ¦�ǂǏƢǼǟ�ǺǷ�ǂǐǼǟ�ƨǠǫ¦Ȃǳ¦�ǽǀǿ

.1ء و يف حتديد طريقة تصرفه إزاء الظروف احمليطة بهحكمه على األشيا

�ǶǴǟ�Ä¢��ÀȂǻƢǬǳʪ�ǶǴǟ�ƢǷ¤�Â��ÀȂǻƢǬǳ¦�Ƣǿ®ƾƷ�ƢǸǯ�ƨŻǂƴǴǳ�ƨȇ®Ƣŭ¦�ǞƟƢǫȂǳʪ�ƢǷ¤�ǶǴǠǳ¦�ÀȂǰȇ�Â

ƨȈǻȂǻƢǫ�̈ƾǟƢǫ�Ǧ ǳƢź�Ǿǻϥ�ňƢŪ¦2.

ǳÂ¢�ƨŻǂŪ�ƨǠƥʫ�ƢĔȂǯ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨǏƢƻ�ƨǠȈƦǗ�©¦̄�ƨŻǂƳ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�°ƢƦƬǟʪ�Â ية

�ǶǴǟ�ÀÂ®�ÄȂǼǠŭ¦�ƢȀǼǯ°�ǂǧ¦Ȃƫ�°Ȃǐƫ�ǺǰŻ�Ȑǧ��ƢđƢǰƫ°¦�ǪƦǇȌǳ�̧Âǂǌŭ¦�Śǣ�°ƾǐŭʪ�ǲǟƢǨǳ¦،موال  

ƨŻǂƳ�ǺǷ�ƨǴǐƸƬǷ�ƢĔϥ�Â3.

و اليت ) النتيجة(و العلم املقصود يف هذه احلالة هو ذلك الذي ينص على اهلدف احلقيقي   

با على كافة صور ما ينبغي أن يكون منصه األموال، كهي إخفاء أو متويه املصدر غري املشرع هلذ

  .السلوك اإلجرامي املكون جلرمية تبييض األموال

.65، ص2005 ، سنة  محلة الكبرى، دار الكتب القانونیة، مصر، ال"مكافحة غسل األموال"سلیمان عبد الفتاح، /د1
.30، ص، مرجع سق ذكرهھدى قشقوش/د2
.64، ص، مرجع سبق ذكرهوسیم حسام الدین األحمد/د3
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من اتفاقية فيينا، فإن العلم بنشاط تبييض األموال جيب أن استنادا إىل أحكام املادة الثالثة    

ǰƫ°¦�ƪ ،يتوافر معاصرًا للنشاط اإلجرامي ǫÂ�ňƢŪ¦�ǶǴǟ�¿ǄǴȇ�Ʈ ȈƷ��ƨȈƬǫÂ�ƨŻǂƳ�ƢĔ¢�¿¦®ƢǷ ابه للفعل

ƨŻǂƳ�ǺǷ�̈ƾǸƬǈǷ�ǒ ȈȈƦƬǳ¦�ǲŰ�¾¦ȂǷȋ¦�Àϥ�Ä®Ƣŭ¦.�ŅƢƬǳʪ�Â البد من تعاصر العلم حلظة بدء  

ألموال يف هذا الوقت اكتملت اجلرمية، و إذا ختلف ǳ�̧Âǂǌŭ¦�Śǣ�°ƾǐŭʪ�ǶǴǠǳ¦�ǂǧ¦Ȃالنشاط، فإذا ت

ت به التشريع اجلزائري ما جاءلقد ساير و . فيما بعدالعلم، انتفت اجلرمية حىت و لو طرأ هذا العلم 

12/02اتفاقية فيينا، إذ ألزمت املادة الثانية من األمر رقم
1ǒ ȈȈƦƫ�ǺǷ�ƨȇƢǫȂǳʪ�ǪǴǠƬŭ¦  األموال يف الفقرة

̄�¢ƢĔأن يكون ا" ج" ¤��ȆǷ¦ǂƳȍ¦�¶ƢǌǼǳ¦� ƾƦǳ�Å¦ǂǏƢǠǷ�ǶǴǠǳ يعترب تبييضا : "تنص على ما يلي

§�¦Ƣē±ƢȈƷ�Â�¾¦ȂǷȋ) ج.... ألموالل ƢǈƬǯ¦  وقت أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك

...."¢ƨȈǷ¦ǂƳ¤�©¦ƾƟƢǟ�ǲǰǌƫ�ƢĔتلقيها

�Ȃǳ�Â�ÄȂǼǠŭ¦�ƢȀǼǯ°�ǲǸƬǰȈǧ��̈ǂǸƬǈǷ�ƨŻǂƳ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ إال أن هناك    ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�Àϥ�Ãǂȇ�ǺǷ

ǽǀǿ�ǾȈǬǴƫ�Â¢�ǾǳȂƦǫ�ƾǼǟ�ǲǟƢǨǳ¦�ƨȈǻ�ǺǈƷ�Ǻǟ�ǂǜǼǳ¦�» ǂǐƥ�ƨȈǳʫ�ƨǜū�Ŀ�¾¦ȂǷȋ¦�°ƾǐŠ�ǶǴǠǳ¦�¢ǂǗ

ȆǈǻǂǨǳ¦�ǞȇǂǌƬǳ¦�Â� ƢǔǬǳ¦�Ä¢ǂǳ¦�¦ǀđ�ǀƻ¢�ƾǬǳ�Â��¾¦ȂǷȋ¦2.

:ة النشاط املكون جلرمية تبييض األموالدراإ: الفرع الثاين

و عقد  ميمـǐƬǳ¦�Ƣđ�ƾǐـمعينة، و يق سيلةيتجه إىل حتقيق غرض معني بو  ة نشاط نفسياإلراد  

، و كان القصد  يةـرامـƳȍ¦�ƨǨǐǳʪ العزم على إجناز أمر معني، فإذا كان الغرض غري مشروع، اتصف

.3جنائيا

�ǂǐǼǟ�Ȇǿ�Â��ƨƴȈƬǼǳ¦�ª، قد تت فاإلرادة اآلمثة إذن   ¦ƾƷ¤�Â�¿ǂĐ¦�½ȂǴǈǳ¦�§ Ƣǰƫ°¦�ȂŴ�Ǿƴ

جوهري يف القصد، و قد تتجه حنو إتيان السلوك دون إرادة النتيجة، ففي احلالة األوىل نكون أمام 

نكون بصدد خطأ غري عمدي  ثانيةعمدية، و يف احلالة الاجلرائم ال عليهالقصد اجلنائي الذي تقوم 

.4اجلرائم غري العمدية عليهتقوم 

.15/02/2012المؤرخة في 08، منشور في الجریدة الرسمیة عدد 13/02/2012الصادر بتاریخ 12/02األمر رقم 1
.66، صسبق ذكره، مرجع  وسیم حسام الدین األحمد/د2
.234، ص، مرجع سبق ذكرهحسین صالح عبد الجواد/د3
.334، ص، مرجع سبق ذكرهعبد هللا أوھایبیة/د4
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و مبا أن جرمية تبييض األموال جرمية عمدية، كما جاء يف االتفاقيات الدولية، فإنه يشرتط   

حداث لتوافرها اجتاه إرادة مرتكبها إىل مباشرة صورة السلوك اإلجرامي املكون هلا، و إرادته أيضا إل

النتيجة املرتتبة على هذا السلوك، من حيث إخفاء و متويه و قطع الصلة بني املال املبيض و مصدره 

.1غري املشروع، كل ذلك مع علمه بكل هذه الوقائع

ȍ¦�ǂǐǼǟ�́°¦®̈�و قد تثور بعض ا   ȐƼƬǇ¦�ÀƘǌƥ�©ʪȂǠǐǳ اآلمثة أو النية اإلجرامية يف بعض

ا و أن الصور املختلفة تتباين فيما بينها، فقد تبدو سهولة إثبات صور جرمية تبييض األموال السيم

األموال غري املشروعة، غري أن ذلك يبدو جد صعب يف حاالت " إخفاء"أو " نقل"اإلرادة يف حالة 

هذه األموال يف ضوء تنوع العمليات املالية و تعقيدها أمام استخدام " حتويل"أو " تلقي"أو " إيداع"

.2و فائقة السرعة عرب و داخل الدولتقنيات متطورة 

ƨŻǂ إثبات علم:الفرع الثالث ƴ Ǵǳ�ƨȈǻȂ ǻƢǬǳ¦�ƨǠȈƦǘ ǳʪ �¾¦Ȃ Ƿȋ ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂ Ƴ �Ŀ �Ƕ Ȁ Ƭŭ¦:

اجلرمية األولية اليت أنتجت األموال حمل التبييض، يقع على عاتق سلطة عبء إثبات وقوع   

ǳʪ�ǶȀƬŭ¦�ǶǴǟ�©ƢƦƯ¤�Ǻǟ�̈Śƻȋ¦�ǽǀǿ�Ǆƴǟ�ÀƜǧ�¦ǀǳ��¿Ƣēȍ¦ طبيعة القانونية للجرمية، يؤدي إىل انتفاء

وي جلرمية تبييض األموال حىت و لو أقامت الدليل على أن األموال حمل التبييض مستمدة نالركن املع

.3من اجلرائم املنصوص عليها يف قانون املكافحة

األموال  ��ƾǐǷ�ƨȈǳÂȋ¦�ƨŻǂŪʪ�¦ƾȇƾŢ�ǶȀƬŭ¦�ǶǴǟ�©ƢƦƯ¤�Àϥ° يرى جانب من الفقه يف حني   

�ǶƟ¦ǂƳ�̈ƾǟ�ƨǴȈǐƷ�ÀȂǰƫ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣ�¾¦ȂǷȋ¦�ǽǀǿ�À¢�Â��ƨǏƢƻ�ʮ°ÂǂǓ�¦ǂǷ¢�ÀȂǰȇ�Ǻǳ��ǒ ȈȈƦƬǳ¦�ǲŰ

�ÃƾƷ¤�ǺǷ�ƨǴǐƸƬǷ�ǒ. خمتلفة ȈȈƦƬǳ¦�ǲŰ�¾¦ȂǷȋ¦�Àϥ�ǶȀƬŭ¦�ǶǴǟ�©ƢƦƯϵ�¾ȂǬǳ¦�ȆǨǰȇ�ǾǻƜǧ�ŅƢƬǳʪ�Â

ʭȂǻƢǫ�ƢȀȈǴǟ�́ ȂǐǼŭ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦ Ƥ ǟ�¿Ƣēȍ¦�ƨǘǴǇ�ȄǴǟ�ÀȂǰȇ�À¢�ÀÂ® اً املتهم حتديد مثبات علإ

ǶƟ¦ǂŪ¦�ǽǀŮ�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ƨǠȈƦǘǳʪ4.

.234، ص، مرجع سبق ذكرهحسین صالح عبد الجواد/د1
35، ص، مرجع سبق ذكرهھدى قشقوش/د2
250، ص، مرجع سبق ذكرهحسین صالح عبد الجواد/د3
.64، ص، مرجع سبق ذكرهوسیم حسام الدین األحمد/د4
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�ȄǴǟ�̈ƾȇƾǟ�ǂǗƢű��Ǧ، يتبنياستنادا إىل كل ما مت توضيحه        Ǵţ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�Àϥ�ÅƢȈǴƳ�

Ǐ�ǀƼƬƫ�ƪمجيع  ƸƦǏ¢�ǲƥ�Ƥ ǈƸǧ�¦ǀǿ�ǆ Ȉǳ���©ʮȂƬǈŭ¦ ورة اإلجرام املنظم الذي يتسم خبطورة

ƫǂȇ�Â�©ƢǠǸƬĐ¦�ȄǴǟ��̈ƾȇƾǋŚ̈Ʀǯ�©ƢȈǻƢǰǷϵ�Â�ǞǇ¦Â�¼Ƣǘǻ�ȄǴǟ�Ƥ ǰ.

ن معروفة آليات جديدة مل تك قدي هلا عن طريأمام هذا الوضع كان من الضروري أن يتم التص      

ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�©ǂȀǜǧ���Ƣđ�ƨǗȂǼŭ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ǲƦǫ�ǺǷ   كآلية جديدة مزودة

ƾǫ�Â�©¦°ƢǗϵلومات بشأن العمليات املالية  قصد فحصهارات بشرية  مؤهلة  تعمل على رصد املع    

  .و حتليلها



:ولالباب األ
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تقوم على متابعة إجراءات  جديدةض األموال إنشاء آلية ياستلزمت الطبيعة اخلاصة جلرمية تبي        

إذ ال يكفي ملكافحة هذه  .، أطلق عليها تسمية وحدات االستخبارات أو املخابرات املاليةتهاكافحم

أهل العلم واخلربة واملعرفة، اجلرمية ، أن يتم إصدار قانون جيرم ويعاقب عليها، بل حيتاج ذلك إىل مشاركة 

.1وتوفري الوسائل واألدوات الفعالة ، مع وجود تنظيم هيكلي قوي

�Ŗǳ¦�̈ŐŬ¦Â�ƨǧǂǠŭ¦�ǺǷ�ƢȀȇƾǳ��ƨǴǿƚŭ¦�ƨȇǂǌƦǳ¦�©¦°ƢǗȍʪ�®ÂǄǷ�±ƢȀƳ�ª ¦ƾƷ¤�̈ǂǰǧ�© ƢƳ�Ļ�ǺǷ

جمموعة من األساليب  علىض األموال، تعتمد يتؤهلها وجتعلها قادرة على العمل يف جمال مكافحة تبي

ƨǸǜǼŭ¦�ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦�©ʪƢǐǠǳ¦�ƢǿŚǈƫ�Ŗǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�©ƢǯǂŢ�ǞƦƬƫ�ȄǴǟ�̈°®ƢǬǳ¦�̈°ȂǘƬŭ¦Â�ƨǟȂǼƬŭ¦2.

اجلرمية  التقليدية املعروفة لقمع اآللياتجديدة غايرت من خالهلا  اتآليفوحدات املخابرات املالية،        

��Ƣđ�ƨǗȂǼŭ¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ���ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ  حيث تقوم بتلقي اإلخطارات و البالغات عن العمليات

.3فيها من عدمه االشتباهاملالية املشتبه فيها و حتليلها للوقوف على صحة معايري 

، "ةـات املاليــوحـدات التحريـ "ةتسـمي ،GAFIليةعليها جمموعة العمل املايل الدو  أطلقت       

Financialجنليزيـة لعبـارة ȏ¦�ƨºǤǴǳʪ�ƨºǴƥƢǬŭ¦�ƨºŦŗǳ¦�Ȇºǿو Intelligences units(FIU)تقابلهـا

ƨººǤǴǳʪ الفرنســية عبــارةUnités de renseignements financiers(U.R.F)عبــارة أو(C.R.F)

cellules de renseignements financiers4.

املتحصلة من   األموالض يتبي مكافحة جرمية عناصررئيسيًا من  هذه الوحدات عنصرا تعترب       

 األجهزةتعمل على تزويد السلطات الرقابية و  ¢ƢĔ، حبيث  اإلرهابالغري املشروعة و متويل  األنشطة

43ص ،  ، مرجع  سبق ذكرهيخالد كردود/د1
234ص ، ،  مرجع سبق ذكره بدیعة لشھب/د2
412مرجع سبق ذكره  ، ص ، ىعادل دمحم السیو/د3
كما ھو الشأن "وحدة المعلومات المالیة"كما ھو الشأن في مصر وعبارة"وحدة مكافحة غسل األموال "ّتطلق علیھا بعض الدول عبارة 4

.كما ھو الشأن في الجزائر"خلیة معالجة  االستعالم المالي"ارة في لبیبا و قطر، وعب
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ة ـــه األجهزة حمليذاليت سعت إىل حتليلها و التحقق منها ، سواء كانت ه علوماتملʪ��ƨȈƟƢǔǬǳ¦�Â  يةـاألمن

.1للتعاون الدويل يف هدا الشأن لك مبوجب ضوابط حمددة ذو  أو دولية ،

أو متويل ض األموال ين توفرها الوحدات على عمليات تبيأوال تقتصر املعلومات اليت ميكن        

،   األموالض يجلرمية تبي األصليةمعلومات حول خمتلف اجلرائم  كذلكتقدم   نأاإلرهاب ، بل ميكن 

  . ، التهرب الضرييب، التزوير وغريها، جرائم االختالس ، الرشوة  كاالجتار يف املخدرات

ليات العمحول  تقارير كيفية إعدادعن   للمؤسسات املعنيةتوجيهات  إعطاء إىل أيضاكما تسعى       

ȈƦƫ�ƨŻǂƳ�¾ȂƷ�ª املشتبه فيها ، ƢŞϥ�¿ȂǬƫ�Âلسلطة  لوضع لض األموال واليت بناءاً عليها تقدم توصيات ي

.2ه اجلرمية حة هذعات و الضوابط الالزمة ملكافالتشري

ه الوحدات اليت تعترب أجهزة حكومية ، حيث ميكن أن تكون ذوليس هناك  منوذج  تنظيمي موحد هل     

���ƨǳÂƾǴǳ�ÄǄǯǂŭ¦�» ǂǐŭʪ�ƨǘƦƫǂǷ�ÀȂǰƫ�À¢�ǺǰŻ�Â¢��� ¦°±Â�ǆ ȈƟǂǯ��ƢȈǴǟ�ƨȈǷȂǰƷ�ƨȀŝ�ƨǘƦƫǂǷ�Â¢�ƨǴǬƬǈǷ

¤�ÃƾƷϵ��ƨǬƸǴǷ�ÀȂǰƫ�Â¢���ǲǬƬǈǷ�ǲǰǌƥ�ǾǴƻ¦ƾƥ��ƘǌǼƬǧ 3داراته.

الصدد ، اجتهت معظم الدول إىل اعتناق اخليار اإلداري ، مبعىن االجتاه إىل إنشاء جهة  ذاويف ه      

يف دعم   األوىلض األموال ، و يرتكز هذا اخليار على ثالث ركائز جوهرية ، تكمن يكافحة تبيمبخاصة 

ŻǂŪ¦�ǽƾđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�̈°¦®¤�ƨȇǄǯǂǷ�Ŀ�ƨȈǻƢưǳ¦�Â���Ŀǂǐŭ¦�Â�ŅƢŭ¦�śǷƢǜǼǳ¦�Ŀ�ƨǬưǳ¦و الثالثة يف  ة ،ــ

 اتذيار اإلداري تبادل املعلومات  اخل ويشمل هذا . 4تبادل املعلومات على األصعدة الوطنية والدولية 

  كل دولةــة و املصرفية يف  ات املاليـدرها يف ما تفرزه املؤسس، واليت يكمن مص5الطبيعة العامة و اخلاصة 

ƥ�ǂǋƢƦŭ¦�½ƢǰƬƷȏ¦�ƨƦƷƢǏ�ƢĔȂǯ©ʪƢǐǠ ض األموال ، وما تقدمه السلطات املختصة اليت تتوىل يتبي

ϱ/د1 ί ήѧΤϣ�ϲѧϣ"ΎϳέϮѧγ�ϲѧϓ�ΏΎѧϫέϹ�ϞѧϳϮϤΗ�ϭ�ϝϮѧϣϷ�ϞѧδϏ�ΔѧΤϓΎϜϣ�ΔѧΌϴϬϟ�ϲόϳήѧθΘϟ�έΎѧρϹ"����������ΔϳΩΎμ ѧ˰˰Θϗϻ�ϡϮѧϠόϠϟ�ϖѧθϣΩ�ΔѧόϣΎΟ�ΔѧϠΠϣ
10، ص  2011 ،   ، العدد الثاني27، المجلد و القانونیة

2 " Les cellules de renseignements financiers "Tour d'horizon, Fonds monètaire international .Groupe de la
banque mondiale , 2004 , P15

421ص ،مرجع سبق ذكره  ، سیوىعادل دمحم ال/د3
129ص  ، ، مرجع سبق ذكره ھدى حامد فشقوش/د4
بإجمالي التدفقات الدولیة للنقود ، و یقصد بتبادل المعلومات ذات الطبیعة الخاصة تلك المتعلقة بأیة تلك المتعلقةیقصد بالمعلومات العامة ،5

ً لما جاءت بھ  التوصیتینینشاط تبی ىعل ىخرأعملیة یشتبھ في احتوائھا بصورة أو ب عن لجنة العمل  المالي 31و30ض األموال طبقا
یةالدول
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اليت تراقب التدفقات النقدية و ترصد   املعنية ك اهليئاتلو الرقابة على تلك املؤسسات ، وكذاإلشراف 

.1بطة ببعض العملياتالشكوك املرت

 زمة لتحليل العمليات املالية ، إذويشرتط يف وحدات املخابرات املالية توافر املهارات و اخلربات الال       

ملا هلا من مدلوالت    يهابىن عليها اختيار موظفيالكيفية اليت  ،ه الوحدات ما جيب مراعاته يف هذ أهم أن

�ƨȈǳƢŭ¦�Â�ƨȇǂǌƦǳ¦�®°¦Ȃŭʪ�ǪǴǠƬƫ أداءو اخلصوصية يف االختيار، وهو ما ينعكس على �Ƥ Ǵǈǳʪ� ¦ȂǇ�̈ƾƷȂǳ¦

§ أو ƢŸȍʪ،احملللني   متتع فإىل جانبʪ هم اخلصوصية ديتتوافر ل أنخلربة و التنوع يف االختصاص ، جيب

  ها ¦ǴȈǴŢ�ƾǐǫ�©ʮǂƸƬǴǳ�ƨǷ±Ȑǳ¦Â�ƨȈǧƢǰǳ يف العمل و اليت تتمثل يف سرعة احلصول على املعلومات املالية

ƨǴǬƬǈǷ�ƨȇǄǯǂǷ�̈ƾƷÂ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ���ƨǷʫ�ƨȇǂǇ�Ŀ�ƢȀƬŪƢǠǷ�Â2.

و إىل التعرف على ) الفصل األول (كل هذا يدفعنا إىل حتديد مفهوم وحدات املخابرات املالية        

  .  )الفصل الثاين (  تبييض األموال اهليئات املعنية مبكافحةو عالقتها مبختلف  مناذجها

656ص  ،مرجع سبق ذكره دمحم عبد هللا حسین العاقل ،/د1
437ص ،مرجع سبق ذكره  ، ىوعادل دمحم السی/ د2



:الفصل االول 
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�ƾǠƫ�ƢĔȂǯ���¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨƸǧƢǰǷ�Ŀ�ȏƢǠǧÂ�ƢȈǇƢǇ¢�¦ǂǐǼǟ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�̈ƾƷÂ�ǲǰǌƫ

ƢȀǸȈǸǠƫÂ�ƢȀǴȈǴŢÂ�ƢǿƾǏ°Â�ƨȈǳƢǷ�°ȂǷϥ�ƨǴǐƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�¾®ƢƦƬǳ�ƨȈǳÂ®Â�ƨȈǸȈǴǫ¤Â�ƨȈǴŰ�̈ƢǼǫ1.

أوجبت  التوصية السادسة والعشرون من  للمكافحة ، ففي سبيل وضع إسرتاتيجية فعالة      

متارس  Gafi��ƨȈǳƢŭ¦�©ʮǂƸƬǴǳ�̈ƾƷÂ� Ƣǌǻϵ�¿ȂǬƫ�À¢���ƨǳÂ®�ǲǯ�ȄǴǟ توصيات جمموعة العمل املايل

 ، مهامها كمركز وطين الستقبال وطلب وحتليل وتوجيه اإلخطارات عن العمليات املثرية لالشتباه

.2األموال أو متويل اإلرهاب احملتملةواملعلومات األخرى ذات الصلة حباالت تبييض 

ه الوحدة القدرة على الوصول يف الوقت ǀŮ�ÀȂǰȇ�Àϥ�ǂǯǀǳ¦�ƨǨǳƢǈǳ¦�ƨȈǏȂƬكما أوجبت ذات ال      

إىل املعلومات املالية واإلدارية الالزمة للقيام بعملها ، مبا  - بصورة مباشرة أو غري مباشرة -املناسب 

§لك حتليل اإلخطارات عن العمذيف  Ƣǿ°ȍ¦�ǲȇȂŤ�Â¢�¾¦ȂǷ¢�ǒ ȈȈƦƫ�ǺǸǔƬƫ�ƢĔ¢�Ŀ�ǾƦƬǌŭ¦�©ƢȈǴ.

�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ� Ƣǌǻ¤�ȄǴǟ�ƨȈǳÂƾǳ¦Â�ƨȈǸȈǴǫȍ¦�©ƢȈǫƢǨƫȏ¦Â�ƨȈǼǗȂǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�ƪ ǏǂƷ�ǲǠǨǳʪÂ

املالية نظرا ألمهيتها يف حتديد حتركات األموال وتتبعها وتوثيقها، وحتديد األصول اخلاضعة إلجراءات 

«�¦�ǾǠƦƬȇ�Äǀǳ¦�ŅƢŭ¦�°Ƣǈŭ ، ومعرفة مواقعها ني مكافحة تبييض األموال انتنفيذ قو  ƢǌƬǯ¦�ŅƢƬǳʪÂ

ǶŮ¦ȂǷ¢�Ǯ ȇǂƸƬǳ�ÀȂǷǂĐ¦  ،�©¦ ¦ǂƳȍ¦�̄ Ƣţʪ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�Ƣǔȇ¢�¿ȂǬƫ�ǲƥ���Ƥ ǈƸǧ�¦ƾǿ�ǆ Ȉǳ

ن أضرار النظامية  للحد من جرمية تبييض األموال واحليلولة دون منوها وانتشارها واستفحاهلا ، ملا هلا م

�ƾǠȇ�Äǀǳ¦�ŅƢŭ¦�¼Ȃǈǳ¦�°¦ǂǬƬǇ¦�ȄǴǟ�ǒ ȈȈƦƬǳ¦�©ƢȈǴǸǟ�ǂƯƚƫ�Ʈ ȈƷ���¾Âƾǳ¦�ǲǯ�®ƢǐƬǫ¦�ȄǴǟ�ƨǤǳʪ

�ǲƻƾǳ¦Â�°ƢǸưƬǇȏ¦�ƢǼǷ�ȄǴǟ�ǂƯƚƫ�ƢǸǯ���ǽ°ƢȈĔʪ�®ƾēÂ�řǗȂǳ¦�®ƢǐƬǫȏ¦� ƢǼƥ�Ŀ�ƨȈǇƢǇȋ¦�̈ǄȈǯǂǳ¦

السياسات النقدية وامليزانية الكلي للدولة وتوزيعه واألسعار احمللية وقيمة العمالت والقطاع املصريف و 

.3العامة للدولة

1
8صمرجع سبق ذكره ، ، مي محرزي/د

2
259ص ، مرجع سبق ذكره ، دمحم عبد هللا حسین العاقل/د

3
Jérôme Lasserre Capdeville ; op -.cit , p29
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�ǾƦƬǌŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�¾ȂƷ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ȄǬǴƬƫ�ƨǴǬƬǈǷ�ƨȇǄǯǂǷ�©ƢƠȈǿ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽفهذ

ń¤�«ƢƬŢ���ƢȀǴȈǴŢÂ�ƢȀǐƸǧ�ń¤�ȄǠǈƫÂ�Ƣđ كما حتتاج   عالية  قدرات بشرية تتميز بكفاءات ومهارات

�ƨȈǳƢŭ¦�©ȐȈǴƸƬǳʪ�ƨǴǐǳ¦�©¦̄�©ƢǏƢǐƬƻȏ¦�Ŀ�ƨȇ®ƾǠƬǳ¦ ،�ǲǸǠǳ¦�Ŀ�ƨȈǏȂǐŬ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍʪإىل 

�ǾƳÂ�ǲǔǧ¢�ȄǴǟ�ƢȀǨƟƢǛȂƥ�¿ƢȈǬǳ¦�ǺǷ�ǺǰǸƬƫ�ŕƷ�ƨǷƢƬǳ¦�ƨȇǂǈǳʪ�ƨǷǄƬǴǷ.

�ǲȇȂŤÂ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒمتكنها  ه القدرات البشريةهذ  ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�À¦ƾȈǷ�Ŀ�ª ȂƸƦǳʪ�¿ƢȈǬǳ¦�ǺǷ�Ƣǔȇ¢

مر الذي جيعلها ترتقي اىل فهم آليات اجلرمية وتبحث عن أسباب ظهورها مما يساعدها يف اإلرهاب األ

.1استحداث طرق جديدة ملكافحتها 

ه الوحدات إىل اختاذ القرارات الصحيحة قصد وضع قاعدة لذا حترص الدول عند إنشائها هلذ

ƨȈǳƢǠǨǳʪ�ǶǈƬȇ�Äǀǳ¦�ƢŮ�ǶƟȐŭ¦�« Ȃ̄ǸǼǳ¦�°ƢȈƬƻ¦�ÀƘǌƥ�ƨǈǇƚǷ  مع خلق ثقة بينها وبني القطاع املايل

��ƢǸǴưǷ�ƢȀǧ¦ƾǿ¢�ǪȈǬŢ�ǺǷ�ƢȀǼǰŤ�ƨȈǧƢǯ�ƨȈǳƢǷ�®°¦ȂŠ�Ƣǿ®¦ƾǷ¤�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ، عن طريق التشاور املسبق 

ŅƢŭ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǟȂǸĐ�ÀȂƯȐưǳ¦�ƨȈǏȂƬǳ¦�ǾȈǳ¤�©°Ƣǋ¢2.

شروطها  املالية مع تبيانوحدات املخابرات بتعريف للالفصل  اسنخصص هذتبعا ملا ورد ذكره ، 

Ƣē¦ǄȈŲÂ  ) املبحث األول ( كي نتوىل دراسةمث�ƢēƘǌǻ�ƨȈǨ) املبحث الثاين( .  

1
11ص،مرجع سبق ذكره ،مي محرزي/د

2
131ص ، مرجع سبق ذكرهھدى حامد قشقوش،/د
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Ƣē املاليةتعريف وحدات املخابرات :  املبحث األول ¦Ǆ ȈŲÂ�ƢȀ ǗÂǂ ǋ �.

�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ãƾǳ�ÀȂǰƫ�À¢�Ƥ يف سبيل القيام مبكافحة تبييض األموال ،       Ÿ

�ƨȈǳƢŭ¦�©ʮǂƸƬǳʪ�¿ƢȈǬǳ¦�» ƾđ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ�ƨǴǐƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǺǷ�̈®ƾŰ�̧ ¦Ȃǻ¢�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦

ه يف احلصول على هذ ية تساهم بشكل فعالاملخابرات املال و مما الشك فيه أن وحدات. �ƢĔبشأ

ائما بتحريك عوائدهم غري املشروعة يف إطار السعي إلخفاء املعلومات ألن مبيضي األموال يقومون د

¦�ƨǬȇǂǗÂ�ƢĔƢǰǷ���ƨȈǬȈǬū¦�ƢȀƬǠȈƦǗ���Ƣǿ°ƾǐǷ�ǾȇȂŤ�Â¢لتصرف فيها ، ويتم ذǀǿ�«ƢǷ®ϵ�Ǯ ǳ ه العوائد

.1يف االقتصاد املشروع

ولقد  ��ƨǷƢǟ�ƨŻǂŪ¦�ƨƸǧƢǰǷ�Ŀ�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�ƨȈǼǷȋ¦�©ƢȀŪ¦�ƲĔ�Ǻǟ�ƢƳÂǂƻ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽفتعد هذ      

¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�ƨƸǧƢǰŠ�ƢēƘǌǻ�ƾǼǷ�ƪ ǐƬƻ¦2، �Ŀ�ǲưǸƬƫ�ƨȈǻʬ�ƨǸȀǷ�ƢŮ�ƪ ǨȈǓ¢�Ǿǻ¢�Śǣ

2001�̈ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳ¦�Ŀمكافحة متويل اإلرهاب ، مباشرة عقب أحداث احلادي عشر سبتمرب

ألموال ه على دور هذه الوحدات فيما خيص جرمية تبييض اغري أننا سنركز يف دراستنا هذ. ة األمريكي

.فقط مثلما سبق اإلشارة إليه

¦�¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ʮǂƸƬǳ¦�ǞŦ�ȄǴǟ�¾Âƾǳ¦��¾ƢĐذولقد ساعدت عملية وضع تشريعات خاصة يف ه      

�ƪ Ǘŗǋ¦�ƢǸǯ���̈®ƾŰ�©ƢǷȂǴǠǷ�Ǻǟ�¹ Ȑƥȍ¦�ƪ Ǘŗǋ¦�ƢĔȂǰǳ���ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�Ǻǟ

.3صعيدين احمللي والدويلتبادل املعلومات فيما بني السلطات املختصة على ال

ستوجب علينا أوال حتديد مفهومها بصفة دقيقة ونظرا للدور اهلام الذي تلعبه هذه الوحدات ، ي      

ستوجب علينا ، كما ي) املطلب األول( ا التشريعات الوطنية ا تبنته اهليئات الدولية وكذمن خالل م

�Ƣđ�ǄȈǸƬƫ�Ŗǳ¦�ǎ،  )املطلب الثاين(حتديد الشروط الواجب توافرها فيها  ƟƢǐŬ¦�Ƕǿ¢�ń¤�̈°Ƣǋȍ¦�ǞǷ

ª ƢŞȋʪ�¿ȂǬƫ�ƨǴǬƬǈǷ�ƨȇǄǯǂǷ�̈ƾƷÂ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ )املطلب الثالث (.  

incb:التالي كترونيلأنظر إلى الموقع اإل1 org./e/conv/1988http.w.w.w
2 Philippe broda:"les coulisses de la triche économique" édition Eyrolles , France, 2012 , p30

242ص ، مرجع سبق ذكره ، ىعادل دمحم السیو/د3
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املالية املخابراتتعريف وحدات : املطلب األول

��Ŀ�Ƣǿ°ƾǐǷ�ÀƢǯ�ʮ¢�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǞȈǸš �Ŀ�ǲưǸƬƫ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ� Ƣǌǻ¤�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇ¤�À¤

�ƨƥƢưŠ�ƨȀŪ¦�Ǯ Ǵƫ�ÀȂǰƫÂ���ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ƢēƢǠȇǂǌƫ�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�ƾǸƬǠƫÂ�ƨǳÂƾǳ¦�ƢȀƠǌǼƫ�̈ƾƷ¦Â�ƨȀƳ�Ǧ Ǽǯ

ƨǇ¦°®Â�ǎ Ƹǧ�ńȂƬƫ�Ľ��ª ¦ƾƷȋ¦�©ʮǂů�Ƥ ǈŞ�®ƾƴƬǳ¦Â�°ȂǘƬǳ¦�ƨǸƟ¦®�ƨǫȐǸǟ�©ʭƢȈƥ�̈ƾǟƢǫ  تلك

¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�©ƢȈǴǸǟ�¾ȂƷ�©ƢȀƦǌǳ¦�ƨƸǏ�ƾȇƾƸƬǳ�ƨǫƾƥ�©ʭƢȈƦǳ¦1 .يتم تبادل تلك  ،وأخريا

املعلومات على صعيدين ، األول الصعيد الوطين ، حيث يتم تبادل تلك املعلومات بني كافة 

ثاين السلطات الداخلية املعنية يف الدولة سواء أكانت أمنية أو إدارية أو قضائية أو مصرفية ، وال

�ƨǘǌǻ¢�ƨƸǧƢǰŠ���ƨȈǼǠŭ¦�ƢēƢȀƳÂ�ƢēƢǘǴǇ�Ŀ�ƨǴưǸƬǷ�ƨǳÂ®�ǲǯ�śƥ�¾®ƢƦƬǳ¦�ǶƬȇ�Ʈ ȈƷ���ŅÂƾǳ¦�ƾȈǠǐǳ¦

.2تبييض األموال

©¦°ƢƦƬǟȏʪ�ƢǷȂǰŰ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ� Ƣǌǻ¤�À¢�ƢǸǯ  اخلاصة بكل دولة ، مما أثر على

.3ومهام كل منها، مفهوم ، طبيعة 

�ǲǸǠǳ¦�ƨǟȂǸů�Ǻǟ�̈°®Ƣǐǳ¦�śǠƥ°ȋ¦�©ƢȈǏȂƬǳʪ�ǖƦƫǂƫ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽإن كل التعريفات املمنوحة هلذ      

ا املطلب إىل توضيح ، لذا سنسعى من خالل هذ 26 والسيما التوصية رقمGafiاملايل الدولية 

مث حسـب مــا تبنته )الفرع األول  (Gafiمفهومها حسب مــا تبنته جمــموعة العــمل املايل الدوليــة

Le  جمموعة اجيمونت groupe Egmont)الفرع الثالث(  وأخريا حسب التشريعات، )الفرع الثاين (.

661ص، مرجع سبق ذكره  ، دمحم عبد هللا حسین العاقل/د1
425ص ، ذكرهمرجع سبق  ، نبیل دمحم عبد الحلیم عواجة/د2
108ص ، مرجع سبق ذكره ، ریتا سیدة/د3
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ƨȈǳÂƾ:الفرع األول ǳ¦�Ņ Ƣŭ¦�ǲ Ǹ Ǡǳ¦�ƨǟȂ Ǹ Đ �ƢǬǧÂ�ƢȀ Ǩȇǂ Ǡƫ)Gafi(

«�¤Gafi-Fatf، �ǂȇȂǘƫÂ�ŚǔŢ�ń جمموعة العمل املايل الدولية       ƾē�©ƢǷȂǰū¦�śƥ�ƨǯŗǌǷ�ƨƠȈǿ

إرشاد السلطة ملستوى الوطين والدويل،كما تسعى إىل إسرتاتيجيات مكافحة تبييض األموال على ا

�ǒ ȈȈƦƫ�ƨƸǧƢǰǷ�©ƢȈǴǸǟ�À¦ƾȈǷ�Ŀ�ǶǜǼǳ¦Â�śǻ¦ȂǬǳ¦�¬ȐǏ¤�ƨȈǤƥ�ƨȈǼǗȂǳ¦�©ʮȂƬǈŭ¦�ȄǴǟ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦

.1األموال

من طرف رؤساء دول وحكومات جمموعة  م1989 يف سنة ƨǟȂǸĐ¦�ǽأنشأت هذ      

Groupe)السبع des sept)2السنوي اخلامس عشر  ةمبقتضى أحد مقررات مؤمتر القمة االقتصادي

�Ŀ�ǆ ȇ°ʪ�Ŀ�ƾǬǟ�Äǀǳ¦14/15وتعمل هذ ، 1989جويلية�©ƢƠȈŮ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ǞǷ�ÀÂƢǠƬǳʪ�ƨǟȂǸĐ¦�ǽ

  .واملنظمات الدولية واإلقليمية

�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƨǼƦǴǳ¦�ƢŮȐƻ�ǺǷ�ƪأصدرت هذ1990 سنة ويف       ǠǓÂ���ƨȈǏȂƫ�śǠƥ°¢�ƨǟȂǸĐ¦�ǽ

ه التوصيات أن تتخذ كل الدول أوىل اخلطوات يض األموال ، يضمن اإلطار العام هلذملكافحة تبي

ه  تعرقل السرية البنكية توصيات هذاتفاقية فيينا بشكل كامل وتسرع للمصادقة عليها ، وأن ال يدلتنف

ǪȈǬƸƬǳ¦�Ŀ�ƨǳ®ƢƦƬǷ�ƨȈǻȂǻƢǫ�̈ƾǟƢǈǷÂ�¦ƾȇ¦ǄƬǷ�ƢȈǟƢŦ�ʭÂƢǠƫ�ƢȀůʭǂƥ�ǲǸƬǌȇ�À¢�Ƥ Ÿ�ƢǸǯ���ƨǟȂǸĐ¦3.

عقب أحداث 2001 للمرة الثانية يف سنةمث،  1996 تعديل هذه التوصيات ألول مرة يف سنة مت      

2001�Â�Ʈ ر سبتمرباحلادي عش ȈƷ���ƨȈǰȇǂǷȋ¦�̈ ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳʪ�ƪ ǠǫÂ�Ŗǳ¦ سعت من نطاق

Ƣǔȇ¢�§ Ƣǿ°ȍ¦�ǲȇȂŤ�ƨƸǧƢǰǷ�ǲǸǌƬǳ�ƢēƢȈƷȐǏ ، فاعتمǀđ�ƨǏƢƻ�©ƢȈǏȂƫ�ƨȈǻƢť�©ƾ ه

§2004ويف أكتوبر .4الصالحية Ƣǿ°ȍ¦�ǲȇȂŤ�ƨƸǧƢǰǷ�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇ¤�Ƕǟƾƫ�ƨǠǇʫ�ƨȈǏȂƫ�ƪ ǨȈǓ¢5.

86،ص2012الجزائر، ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع"اإلجرام االقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحتھ"مختار شبیلي/د1
.المتحدة االمریكیةوالوالیاتفرنسا،كندا،إیطالیا،ألمانیا،الیابان،بریطانیا:ه المجموعة الدول التالیةذوتضم ھ2

3Michel Dion ; op-cit , P127 .
4 Hervé Landau ; op-cit , p96
5Revue de L’association d’économie financière ,« la lutte contre la criminalité et les délits
financiers » Grand enjeux de la crise financière , Paris , 2012 , p 86
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�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨǫ®ƢǐŠ�ǞƬǸƬƫ�ƢĔ¢�ȏ¤�ƨǷǄǴǷ�ƪوعلى الرغم من أن هذ       ǈȈǳ�©ƢȈǏȂƬǳ¦�ǽ

ƨƸǧƢǰǷ�©ƢȈǴǸǠǳ�ŅÂƾǳ¦�ȆǇƢȈǬǳ¦�°ƢȈǠŭ¦�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�ƨȈǼǠŭ¦�©ƢǸǜǼŭ¦Â لذا اكتسبت . تبييض األموال

§هذ Ƣǿ°ȍ¦�ǲȇȂŤÂ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨƸǧƢǰǷ�©¦ ¦ǂƳϵ�řǠŭ¦�ƾǴƦǴǳ�ƨǷǄǴǷ�ƨȇȂǼǠǷ�̈Ȃǫ�©ƢȈǏȂƬǳ¦�ǽ1.

على إلزامية إنشاء وحدات خمابرات مالية على النحو السادسة والعشرون ولقد نصت التوصية      

��ǲȈǴŢÂ�ȆǬǴƬǳ�ȆǷȂǫ�ǄǯǂǸǯ�ǲǸǠƫ�ƨȈǳƢǷ�©ʮǂŢ:" التايل  ƾ̈ƷÂ� Ƣǌǻϵ�¾Âƾǳ¦�¿ȂǬƫ�À¢�Ƥ Ÿ

�ȂǷ¢�ǲǈǣ�ǺǸǔƬƫ�ƢĔ¢�Ŀ�ǾƦƬǌŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦Â�©¦°Ƣǘƻȍ¦ ال أو متويل إرهاب ، وأن

ل يف الوقت املناسب إىل مجيع املعلومات اليت حتتاجها يف ممارسة ه الوحدة القدرة على الوصو يكون هلذ

.2"عملها

�ƢǷƢǟ�ƢǨȇǂǠƫ�ƪ ǘǟ¢�ƾǫ�ƨȈǳÂƾǳ¦�ŅƢŭ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǟȂǸů�Àϥ�ǂǯǀǳ¦�ƨǨǳƢǈǳ¦�ƨȈǏȂƬǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƶǔƬȇ

¦°Ƣǘƻȍ¦�ȆǬǴƬǳ���©ʭƢȈƥ�̈ƾǟƢǫ�Â¢�ÄǄǯǂŭ¦�̧®ȂƬǈŭ¦�Ǯ ǳ̄�ƢēŐƬǟ¦�̄¤��ƨȈǳƢŭ¦�©¦°ƢƦƼƬǇȏ¦�̈ƾƷȂǳ ت

والبالغات اخلاصة بعمليات تبييض األموال املشتبه فيها ، ألن ذلك يضمن توافر كافة املعلومات 

�ƨǳƢǠǧ�̈°Ȃǐƥ�ƢȀǴȈǴŢÂ�ƢȀǐƸǧ�ǲȀǈȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦���ƾƷ¦Â�ÀƢǰǷ�Ŀ�ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�ƨȈǴǸǠǳʪ�ƨǴǐǳ¦�©¦̄

Ƥ ǇƢǼŭ¦�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǞŦ�©ƢȈǴǸǟ�̈ ƢǨǯ�̈®ʮ±�Ǯ ǳ̄�ǺǸǔȇ�ƢǸǯ���ƨǸǜǼǷÂ.

Ƣǫ�ÀȂǰƫ�Àϥ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦°ƢƦƼƬǇȏ¦�̈ƾƷȂǳ�ƢȀǨȇǂǠƫ�ƾǼǟ�ƨȈǳÂƾǳ¦�ŅƢŭ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǟȂǸů�ƪ®°̈� كما ƦƳÂ¢

ويتطلب ذلك من جهة ، أن يتاح هلا حق  ، على الوصول إىل مجع املعلومات يف الوقت املناسب

اجها ملمارسة اإلطالع املباشر وغري املباشر على سائر املعلومات املالية واإلدارية والقانونية اليت حتت

�ƨȈǻʬ�ƨȀƳ�ǺǷ  ،�Ƣđ�śǴǷƢǠǳ¦�śǴǴƄ¦�ƨǫ®Â�̈ ، كما يستلزم ،3وظائفها  ƢǨǯ ، وكذلك على البنية

�ǺǷ�Ŗǳ¦�©¦°¦ǂǬǳ¦�ǀƼƬƫ�Àϥ�¾Âƾǳ¦�Ʈ.األساسية التكنولوجية اليت تساند جهودهم Ţ�ȆȀǧ�¦ǀǳĔƘǋا

ǴƸƬǳ¦�©¦°ƢȀǷ�¾ƢǸǠƬǇʪ�ǾƳÂ�ǲǔǧ¢�ȄǴǟ��©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�¿ƢȈǫ�ƨȈǨȈǯ�ǂȇȂǘƫ يل لدى موظفيها ، كما

�©¦°ƢȀŭ¦�ǽǀđ�Ƣǿ®¦ƾǷȍ�ƨƦǇƢǼǷ�ƨȈǈǇƚǷ�ƨƠȈƥ�ǲǔǧ¢�®ƾŢ�À¢�¾Âƾǳ¦�ȄǴǟ�ƪ ƦƳÂ¢4.

1Michel Dion ; op-cit , p128.

w.w.w.FAFT-gafi-org/members-en-htm :االتي  أنظر إلى الموقع اإللكتروني 2

505ص ، كرهذمرجع سبق ، ةاجنبیل دمحم عبد الحلیم عو/د3
424، ص، مرجع سبق ذكرهى عادل دمحم السیو/د4
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�ƨǟȂ¤: الفرع الثاين Ǹ Đ �ƢǬǧÂ�ƢȀ Ǩȇǂ ǠƫمونتجيntoLe groupe Egm

مببادرة من وحدة مكافحة تبييض  1995 جمموعة إجيمونت هي مجاعة دولية أنشأت سنة      

Ctif األموال البلجيكية
Fincen، ووحدة املخابرات األمريكية 1

Leمية، يطلـــق علــيها تس2 groupe

Egmont 3أرينبريغ يف بروكسل- مونتجيإقصر  نسبة إىل املكان الذي عقد فيه أول اجتماع هلا وهو.

وهي تعمل على ، من مثلي معظم الدول اليت لديها وحدات خمابرات مالية  �ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ تتشكل

تبادل معلومات املخابرات على أساس دويل وتساعد جهات الشرطة واجلهات القضائية الوطنية يف 

نظم االتصاالت الدولية للشرطة كاألنرتبول وما تنص  ، ل على املعلومات ، وتستخدم يف ذلكاحلصو 

كما تقدم الدعم الفين واملؤسسي والتنظيمي للوحدات ساعدات املتبادلة القائمة ،يات املعليه اتفاق

�ƨȇǂǇ�śǷϦÂ�©¦ƾƷȂǳ¦�śƥ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�¾®ƢƦƫ�¶Âǂǌƥ�ƨǬǴǠƬǷ�¥®ƢƦǷ�°¦ƾǏ¤�ȄǴǟ�ǲǸǠƫÂ، الوطنية 

.4االتصاالت بينها عرب شبكة إنرتنت خاصة وآمنة

�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ƪ ǧǂǟ ،وحدة املخا،  1996يف نوفمرب�ƢĔϥ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥ" وحدة مركزية وطنية تقوم

� ¦ȂǇ��¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨƸǧƢǰǷ�» ƾđ�ƨǐƬƼŭ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�ȄǴǟ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�Ǟȇ±ȂƫÂ�ǲȈǴŢÂ�ȆǬǴƬƥ

�ǽǀǿ�ƪ ǻƢǯ�¿¢��ǶƟ¦ǂŪ¦�Ǻǟ�ƨš ʭ�ƢĔȂǯ�Ŀ�ǾƦƬǌŭ¦�©ȐǐƸƬŭʪ�ƨǬǴǠƬǷ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǽǀǿ�ƪ ǻƢǯ¢

.5"يعات الوطنية ملكافحة اجلرائماملعلومات مطلوبة مبوجب القوانني والتشر 

�ƨǸȀǷ�ƨǧƢǓϵ�̈ƾƷȂǳ¦�ǽǀŮ�¦ƾȇƾƳ�ƢǨȇǂǠƫ�ƪجيوضعت جمموعة إ 2004ويف شهر جوان سنة       ǻȂǸ

وحدة  " :تعرف كالتايل ل ، حيث أصبحتمكافحة متويل اإلرهاب إىل مهمة مكافحة تبييض األموا

�ƨǐƬƼŭ¦�©ƢȀŪ¦�̈Ƣǧ¦ȂǷÂ���ǲȈǴŢÂ�Ƥ ǴǗ�Â¢�ȆǬǴƬƥ�ǎ Ƭţ�ƨȇǄǯǂǷ�ƨȈǷȂǫ�ƨƠȈǿ�Ȇǿ�ƨȈǳƢŭ¦�©ʮǂƸƬǳ¦

�ƾǫ�Ŗǳ¦�¾¦ȂǷ¢�Â¢�ƨȈǷ¦ǂƳ¤�ƨǘǌǻ¢�Ǻǟ�ƨǴǐƸƬǷ�ƢĔ¢�Ŀ�ǾƦƬǌȇ�¾¦ȂǷϥ�ǪǴǠƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©¦°Ƣǘƻȍʪ

ƢǠȇǂǌƬǳ¦�Ƣđ�Ƥ©�، ترتبط بتمويل اإلرهاب  ǳƢǘƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©¦°Ƣǘƻȍʪ�Â¢ القومية ملكافحة غسل

.6"األموال ومتويل اإلرهاب

Celluleھو اختصاراً لعبارةCTIFمصطلح 1 de traitement des informations financieres
Theھو اختصاراً لعبارةfincenمصطلح 2 financial crimes enforcement network
324، ص، مرجع سبق ذكرهبدیعة لشھب/د3

4Michel Dion ; op –cit , P123
435، ص، مرجع سبق ذكرهىعادل دمحم السیو//د5

http;//www.egmontgroup.org:االلكتروني االتيانظر الموقع6
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̈�¦�ƨȇǄǯǂŭ¦�ƨȀŪ¦�Ȇǿ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ ،يتضح من خالل التعريفني السالفني الذكر ƾƷÂ�Àϥ

املسؤولة عن كل املعلومات املالية اليت تتحصل عنها واملتعلقة بشبهة عوائـد الـجرمية أو املطلوبة من 

ية وتقدميها بعد فحصها وحتليلها ، إىل السلطات املسؤولة وذلك يف إطار السلطات القضائية احملل

  .مكافحة تبييض األموال أو متويل اإلرهاب

لتشريعاتا بعض تعريفها وفقا:الفرع الثالث

الصادرة من جمموعة العمل الدولية سارعت أغلب الدول يف إحداث  26استجابة للتوصية رقم 

هيئات مركزية مكلفة -كما سلف الذكر -واليت هي  أجهزة ملراقبة ومكافحة تبييض األموال ،

  .بتسجيل وحتليل وإرسال إشعارات االستعالمات املالية إىل السلطات املختصة

:التشريع الفرنسي) أ

«�ǶǇʪالفرنسي وحدة للمخابرات املاليةلقد أنشأ املشرع  ǂǠƫ" معاجلة املعلومات  هيئة

Tracfin1.�Ƕǫ°�ȆǇʩǂǳ¦�¿ȂǇǂŭ¦�Ƥ" ومكافحة الشبكات املالية السرية ƳȂŠ90-381خ  ـبتاريملؤرخ ا

1990ماي9
2، �ƨȈǳƢŭ¦Â�®ƢǐƬǫȏ¦�̈°¦±Â�Ŀ�½°ƢǸŪ¦�̈°¦®ȍ�ǂǷȋ¦�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�ƨǠƥʫ�ƪ ǻƢǯ�ƨƦǫ¦ǂǷ�ƨƠȈǿ�ȆǿÂ

ƺȇ°ƢƬƥ�°®Ƣǐǳ¦�ȆǇʩǂǳ¦�¿ȂǇǂŭ¦�Ƥ ƳȂŠ�ƨǼȇǄŬ¦Â�®ƢǐƬǫȏ¦�̈°¦±Â�ƨȇƢǏÂ�ƪ Ţ�ƪ ƸƦǏ¢�Ľ���ƨȈǈǻǂǨǳ¦

2006ديسمرب6
ييض املوظفني املؤهلني يف  جمال مكافحة تب وتتكون هذه اهليئة من جمموعة من ،3

  .األموال

:لعبارةاختصاراجاءت   TRACFIN كلمة 1
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins

10/05/1990المؤرخة في108الوارد في الجریدة الرسمیة العدد2
3JEAN-Baptiste Carpentier ; "Etat et prespective de le lutte contre le blanchiment en
France ". Rapport moral sur l’argent dans le monde.2012 voire le site : www.oef.osso.fr
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�ń¤�» ƾē�ƨȇǄǯǂǷ�ƨƠȈǿ�ƢĔϥ���ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�̈ƾƷÂ�ȆǈǻǂǨǳ¦�̧ ǂǌŭ¦�» ǂǟ�ƾǬǳÂ

ƨȀƦǌǳʪ�ƶȇǂǐƬǳʪ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�¿¦Ǆǳ¤�¾Ȑƻ�ǺǷ�¾¦ȂǷȋ¦�°®ƢǐǷ�Ŀ�ǪȈǬƸƬǳ¦1 . فهي هيئة تقوم

¦�ƨƥƢȈǼǴǳ�ƢȀŻƾǬƫÂ�ƨƷÂǂǘǷ�ƨȈǔǫ�Äϥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǞǸŝفهي تقوم بتلقي وجتميع كافة . لعامة

املعلومات الالزمة لتحديد أصل املبالغ ، وطبيعة العمليات اليت يتضمنها اإلخطار ، ويف حال توفر 

قدر كاف من املعلومات إلثبات حدوث وقائع تكشف عن اجلرمية ، فإن هذه املعلومات تقدم 

.2للنيابة العامة الختاذ اإلجراءات الالزمة

:البلجيكي التشريع) ب

�ǶǇʪ�» ǂǠƫ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�̈ƾƷÂ�ȆǰȈƴǴƦǳ¦�̧ǂǌŭ¦�Ƙǌǻ¢�ƾǬǳ"خلية معاجلة املعلومات املالية" 

Ctif.1993�̈جانفي11مبوجب القانون الصادر بتاريخƾƟƢǨǳ�ŅƢŭ¦�¿ƢǜǼǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�ǺǷ�ƨȇƢǫȂǳʪ�ǪǴǠƬŭ¦Â

ولقد عني القرار امللكي الصادر . ƾǠǳ¦�̈°¦±ÂÂ�ƨȈǳƢŭ¦�̈°¦±Ȃǳ�ƨǠƥʫ�ƨƦǫ¦ǂǷ�ƨƠȈǿ�ȆǿÂ¾تبييض األموال ،

1993�ƺȇ°ƢƬƥ�ƢȀǷƢȀǷ�©ǂǋʪ�Ŗǳ¦�ƨƠȈŮ¦�ǽǀŮ�śǻȂǰŭ¦�śǴǿƚŭ¦�śǨǛȂŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸůجوان 11بتاريخ

.19933جويلية6

�̈ƾǟƢǫ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨƠȈŮ¦�ǽǀǿ�ȆǰȈƴǴƦǳ¦�̧ǂǌŭ¦�» ǂǟ�ƾǬǳÂ�ȆǬǴƫ�ńȂƬƫ�ƨȇǄǯǂǷ�©ʭƢȈƥ

ȆƟƢǔǫ� ¦ǂƳ¤�Äϥ�¿ƢȈǬǳ¦�Â¢�ƨǠƥƢƬŭ¦�Ŀ�Ǫū¦�ƢŮ�ÀȂǰȇ�À¢�ÀÂ®�ƢȀǴȈǴƸƬƥ�¿ȂǬƫ�Ľ�©ƢǷȂǴǠŭ¦ ،  هلا احلق

ويف حالة اكتشاف عالقة بني . يف أن تطالب املعلومات من مصاحل الشرطة إذا تطلب األمر ذلك

نيابة العامة املختصة إقليميا قصد حتريك الدعوى حتيل القضية إىل ال، األموال املبلغ عنها وجرمية ما 

.4العمومية

1 Cour des Comptes, rapport public annuel 2012.voire le site : www.comptes.fr
2Jérome Lasserre capdeville ; op–cit , p13
3Jean spreutels et Claire Sohier: "la cellule de traitement des informations financières et la

prévention du blanchiment de capitaux en Belgique", voire le site :w.w.w ctif/cfi.be/web

site/image/fr/pub-art/NL web26-pdf

.
w.w.w.ctif-cfr.be/website/image/fr/pub-art/s6v-10244-pdf:ع االلكتروني االتي الموقالىأنظر4



مفھوم وحدات المخابرات المالیةالفصل األول

118

: التشريع األمريكي) ج

مركز لتحليل املعلومات 1990أفريل 25لقد أنشأ املشرع األمريكي مبوجب القانون الصادر يف       

إداري وهي خلية ذات منوذج ،Fincen" خلية اإلجرام املايل األمريكية"املالية أطلق عليها اسم 

  .تعمل حتت وصاية اجلهاز الفيدرايل للمالية األمريكية

�©¦°Ƣǘƻȍ¦�ǞǸŝ�¿ȂǬȇ�ÄǄǯǂǷ�±ƢȀƳ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈǳƢŭ¦�©ʮǂƸƬǳ¦�̈ƾƷÂ�ȆǰȇǂǷȋ¦�ǞȇǂǌƬǳ¦�» ËǂǠȇÂ

��̈ǄȀƳȋ¦�Ǧ ǴƬű�ǺǷ�ƨȀƦǌǳʪ  وخصوصا تلك التقارير اإللزامية اليت تعدها البنوك بصفة دورية مث تتوىل

، إضافة إىل ذلك، فإن هلذا اجلهاز مهام 1لها قبل احالتها إىل األجهزة القضائية املختصةفحصها وحتلي

�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�À¦ƾȈǷ�Ŀ�ÄǂƸƬǳ¦Â�Ʈ ƸƦǳʪ�ƨǨǴǰŭ¦�ŁƢǐǸǴǳ�©¦°ƢǌƬǇȏ¦�ǾȈƳȂƫ�Ŀ�ǲưǸƬƫ�Ãǂƻ¢

.ومتويل اإلرهاب

:التشريع املصري)د

ل العربية يف امللتقيات الدولية واملصادقة على اإلتفاقيات عالوة على احلضور الفعال للدو       

��¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�¶Ƣǌǻ�ƨƸǧƢǰŠ�ƨǴǐǳ¦�©¦̄�ƨȈǳÂƾǳ¦�ǪƟʬȂǳ¦Â  وعلى غرار بقية دول العامل ،مل تتأخر

�Ãǂƻȋ¦�Ȇǿ�ƪاجلمهورية املصرية  ǠǓÂÂ���ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ƢēƢǠȇǂǌƬǳ�ƢǬǧÂ�Śƥ¦ƾƫ�ǺǷ�ƢǸƟȐǷ�ǽ¦ǂƫ�ƢǷ�̄Ƣţ¦�Ŀ

.2ومكافحة تبييض األموال أجهزة ملراقبة

بشأن مكافحة تبييض األموال 22/05/2002الصادربتاريخ  80 املصري قانون رقم لقد أصدر امل      

آلية فعالة يتم من خالهلا التنسيق بني خمتلف اجلهات املكلفة مبكافحة التالثةأنشأ من خالل مادته 

خاص،حدد مقرها  وهي وحدة مستقلة ذات طابع ،"وحدة مكافحة غسل األموال"هذه اجلرمية تسمى

ȆƟƢǔǬǳ¦�ǖƦǔǳ¦�Ä°ȂǷƘǷ�ƨǨǏ�ƢȀȈǧ�śǴǷƢǠǴǳ�Ȅǘǟ¢Â��Äǂǐŭ¦�ÄǄǯǂŭ¦�Ǯ ǼƦǳʪ�ǶƟ¦ǂƴǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ

.3املنصوص عليها يف هذا القانون ويشمل اختصاصهم مجيع أحناء الدولة

http:w.w.w.fincen.gov/af-main.html:أنظر الموقع اإللكتروني اآلتي1
128ص، مرجع سبق ذكره  ، د العشب علي2
.43ص،  2009، سنة اإلسكندریة ، التانیةالطبعة الوفاء، مكتبة  "غسیل األموال في الدول العربیة"وائل أنور بندق/د3
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�ƨƠȈǿ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�¾¦ȂǷȋ¦�ǲǈǣ�ƨƸǧƢǰǷ�̈ ƾƷÂ�Äǂǐŭ¦�̧ ǂǌŭ¦�» ËǂǠȇÂدد كاف من   ـع تضم

�ǺǷ�®ƾǟ�¦ǀǯÂ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨƸǧƢǰǷ�ÀȂǻƢǫ�¿ƢǰƷ¢�ǪȈƦǘƬƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ�śǐǐƼƬŭ¦Â� ¦ŐŬ¦

ʭƢȈƦǳ¦Â�©¦°Ƣǘƻȍ¦�ǲȈǴŢÂ�ǎ العاملني املؤهلني واملدربني ، Ƹǧ�ȄǴǟ�ǲǸǠƫاملوجهة هلا من خمتلف  ت

Ʀƫ�ƾǟ¦Ȃǫ�®ƢǸƬǟ¦Â���Ƣđ�ƨȈƟƢǔǬǳ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�ƾȇÂǄƫÂ���©ƢȀŪ¦ ادل املعلومات يف الداخل واخلارج واقرتاح

.ƨƸǧƢǰŭ¦�ǽǀđ1 األنظمة واإلجراءات اخلاصة

:التشريع املغريب)ه

من القانون رقم  14لقد أنشأ املشرع املغريب وحدة للمخابرات املالية مبوجب املادة        

وحدة معاجلة "ها اسمواملتعلق مبكافحة غسل األموال ،أطلق علي 17/04/2007الصادر بتاريخ 05/43

.2"املعلومات املالية

ƢȈǘǠǸǴǳ�̈ƾǟƢǫ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƢĔ¢�ȄǴǟ��ǂǯǀǳ¦�Ǧ©�15لقد عرفها مبوجب املادة         ǳƢǈǳ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�ǺǷ

��Ƣđ�ǾƦƬǌŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ƨŪƢǠǷÂ�ǞŦ�ńȂƬƫ�¾¦ȂǷȋ¦�ǲǈǤƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦  واختاذ القرار

ƢȀȈǴǟ�ƨǓÂǂǠŭ¦�ʮƢǔǬǳ¦�¾ƖǷ�ÀƘǌƥ.�©ʮǂƸƬǳ¦Â�ª ƢŞȋ¦�ǞȈǸŝ�ǂǷϦ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�̈®Ƣŭ¦�©¦̄�ƪ ǧƢǓ¢Â

ǶŮ�Ƣđ�śǴǷƢǠǳ¦�śǨǛȂŭ¦�À¢�°ƢƦƬǟ¦�ȄǴǟ�ÄǂƸƬǳ¦Â�Ʈ ƸƦǳ¦�ŁƢǐǷ�Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦  صفة الضبطية للقيام

     ي ـيف اقرتاح أي إصالح تشـريعكما أنه خول هلا احلق .3صعيد مجيع الرتاب املغريبمبهامهم على 

وكذا إبداء رأيها حول مضمون  أو تنظيمي أو إداري ضروري يف جمال غسل األموال على احلكومة ،

.4التدابري املتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون

448عادل دمحم السیوى ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
03/05/2007الصاذرة بتاریخ 5522ج ر العدد 2
،مطبعة سیدي مومن ، الطبعة "مرشد الشرطة القضائیة في أسالیب البحث والتحري وطرق اإلستدالل الجنائي "عصام المدیني/أ3

.207، ص 2011الرابعة، دار البیضاء، سنة 
.274، ص، مرجع سبق ذكرهبدیعة لشھب /د4
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2-08-572رقم مبوجب املرسوم الذي أحدثها واحلامل2009ولقد بدأت هذه الوحدة عملها سنة       

24/12/2008الصادر يف
1.

:التشريع اجلزائري)و

أخذ التشريع اجلزائري بنفس األسلوب الذي أخذ به التشريع الفرنسي خبصوص مكافحة لقد       

2002أفريل07املؤرخ يف 127-02نشاط تبييض األموال ، إذ أنه أنشأ مبوجب املرسوم التنفيذي رقم
2

     ، سواء من حيث املهام املتبعة من طرف املشرع الفرنسيآلية املكافحة   آلية تشبه إىل حد كبري

Ctrf"خلية معاجلة اإلستعالم املايل"أو الطبيعة ، مسيت ب
.ووضعت حتت وصاية وزارة املالية ،3

ولقد عرف املشرع اجلزائري خلية معاجلة اإلستعالم املايل يف بداية األمر مبوجب املادة الثانية من       

.ŅƢŭ¦�¾ȐǬƬǇȍ¦Â�ƨȇȂǼǠŭ¦�ƨȈǐƼǌǳʪ�ǞƬǸƬƫ4مؤسسة عمومية�ƢĔ¢�ȄǴǟ ، ر أعالهاملرسوم املذكو 

ايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال غري أنه من خالل التقرير الذي أجنزته جمموعة العمل امل       

Menafatfإفريقيا
Gafimoanأو5

 ،2010ديسمرب 01، بشأن تقييم خلية معاجلة اإلستعالم املايل يف6

Ƕǫ°�ÀȂǻƢǬǳ¦�À¢�Ʈ ȈŞ���ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�Ŀ�®ƾŰ�Śǣ�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ƨǈǇƚŭ¦�¿ȂȀǨǷ�Àϥ�ƶǔƫ¦01-88

®ƾƷ�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�©ƢǈǇƚŭʪ�ǪǴǠƬŭ¦04املؤسسات العمومية ) أنواع من هذه املؤسسات العمومية هي ، أ

) ص ، دوذات التســيري اخلا) وذات الطابع الصناعي والتجـاري ، د) ذات الطابع اإلداري ، ب

  .واملؤسسات العمومية واالقتصادية

�Ǟǧ®�ƢǷ�¦ǀǿ���ƨȈǴƼǴǳ�ňȂǻƢǬǳ¦�ǞǓȂǳʪ�Ǯ ǰǌȇ�ƢŲ�¦®ǂů�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ƨǈǇƚŭ¦�¿ȂȀǨǷ�®ǂȇ�Ń�ƢǸȈǧ

08/01/2009الصادرة  بتاریخ5698نشر  بالجریدة الرسمیة العدد1
المؤرخة بتاریخ 23الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 7/04/2002المؤرخ في 127-02المرسوم التنفیذي رقم 2

والصادر في الجریدة 15/04/2013الصادر بتاریخ157-13لمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم،المعدل وا07/04/2002
.28/04/2013المؤرخة في 23الرسمیة العدد

Celluleجاء اختصارا لعبارةCTRFمصطلح   3 de traitement du renseignement financiére
129لعشب علي ، مرجع سبق ذكره ، ص/د4
Middleھو اختصار باللغة اإلنجلیزیة لعبارة Menafatfمصطلح 5 east and North Africa Financial Task Force
:ھو اختصار باللغة الفرنسیة لعبارة Gafimoanمصطلح 6

Groupe d'action Financiére Internationale de moyen orient et Afrique du Nord .
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-13مــمبوجب املرسوم التنفـيذي رق127-02إىل تعديل املادة الثانية من املرسوماملشرع اجلزائري

ȐǬƬǇȏ¦Â�ƨȇȂǼǠŭ¦�ƨȈǐƼǌǳʪ�ǞƬǸƬƫ�ƨǴǬƬǈǷ¾�سلطة إداريةواعتربها 15/04/2013الصادر بتاريخ157

ƨȈǳƢŭʪ�Ǧ وعةوضايل ، و مامل Ǵǰŭ¦�ǂȇ±Ȃǳ¦�Ãƾǳ1 .  وتتوىل هذه اخللية استالم تصرحيات االشتباه املتعلقة

بكل عمليات تبييض األموال أو متويل اإلرهاب اليت ترسلها إليها اهليئات واألشخاص اخلاضعني 

وبعد معاجلتها وحتليلها ترسلها إىل وكيل اجلمهورية املختص إقليميا ، إذا  ��ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻلواجب اإل

.2كانت الوقائع املعاينة تشكل جرمية

وإصدار خطوط توجيهية وتعليمات وخطوط  ، كما هلا احلق يف اقرتاح نص تشريعي أو تنظيمي      

ǈƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�̈ǄȀƳȋ¦Â�©ƢǈǇƚŭ¦�ǞǷ�¾Ƣǐƫȏʪ�ƨȈǯȂǴǇ لطة الضبط واملراقبة يف إطار الوقاية ومكافحة

.3تبييض األموال أو متويل اإلرهاب

مهمة التوقيع على بروتوكوالت اتفاق -السالف الذكر-157-13املرسوم التنفيذي رقم كما منحها      

.4وتبادل املعلومات مع السلطات املختصة

.املخابرات املاليةالشروط الواجب توافرها يف وحدات :  ملطلب الثاينا

�Ƥيعترب إنشاء وحدات املخابرات املالية خطوة ذ       ǠǴƫ�ȆȀǧ���ƨǤǳʪ�ƨȈŷ¢�©¦ يف مجع  ارئيسيا دور

�ǺǷ�ǾƳƢƬŢ�ƢŠ�ÀȂǻƢǬǳ¦�̄ƢǨǻ¤�©ƢȀƳ�®¦ƾǷϵ�¿ȂǬƫÂ ، املعلومات املالية عن العمليات املالية املشتبه فيها

.5معلومات بشأن هذه العمليات

�ƨǴǿƚŭ¦�ƨȇǂǌƦǳ¦�©¦°ƢǗȍʪ�ÄȂǬǳ¦�ȆǈǇƚŭ¦�±ƢȀŪ¦�¦ǀǿ�®ÂǄȇ�À¢�śǠƬȇ���² ƢǇȋ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ

  مكافحة ال ــواملدربة جيدا ، ولديها املعرفة واخلربة الكافية اليت تؤهلها وجتعلها قادرة على العمل يف جم

تبییض األموال وتمویل األرھاب بشأن الجزائر، المنجز من طرف مجموعة العمل المالي  لمنطقة  تقریر التقییم المشترك لمكافجة1
Org/ard/articlewww.menafatf:، انظرالى الموقع اإللكتروني األتي.01/12/2010الشرق األوسط و شمال إفرقیا بتاریخ 

détail. Asprid 1010
157-13من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة2
www.mf-ctrf.gov.dz:أنظر الموقع اإللكتروني االتي 3
157-13مكرر من المرسوم التنفیذي رقم 7أنظر إلى المادة 4
70، ص2010دار الرایة للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى، عمان ، سنة "جریمة غسل األموال"، دمحم عبد حسین/د5
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ŭ¦�¿¦ǂƳȍ¦�©ʪƢǐǟ�À¢�ń¤�¦ǂǜǻ���Ƥتبييض األموال ȈǳƢǇȋ¦�Ǧ ǴƬű�®ƢǸƬǟʪ�� نظم تستخدم طرقا

ƢȀǠƦƬƫÂ�ƢǿƾǏ°�Ƥ Ǡǐȇ���¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǟȂǼƬǷÂ�̈®ƾǠƬǷ1.

®�Ǻȇǀǳ¦�Ƣđ�śǴǷƢǠǳ¦�śǴǴƄ¦�ƨǫ®Â�̈ ƢǨǯ�ƨƳ°®�ȄǴǟ�ƨȈǳƢŭ¦�©ʮǂƸƬǳ¦�ƨǫو فتعتمد درجة جودة       

Ƥ ǇƢǼŭ¦�ƪ ǫȂǳ¦�ĿÂ�ƨǠȇǂǇ�ƨǬȇǂǘƥ�©ʮǂƸƬǴǳ�ƨǷ±Ȑǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ń¤�ÀȂǠǈȇ ) الفرع

الفرع ( ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�Ƣđ�ǄȈǸƬƫ�ƨȈǏȂǐƻ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ƨǟǂǈǧ. )  األول

.)الثاين

عدم تسرب املعلومات مل هذه الوحدات أمرا واجبا لضمان كما أن فرض مبدأ السرية على ع

ƢĔ�ƨȇƢǣ�ń¤�ƢĔƢǸƬǯÂ، كما يضمن من جهة أخرى عدم إساءة ية معاجلتها للتأكد من حقيقتها

  . )الفرع الثالث(  استخدامها

القدرات الالزم توافرها يف املوظفني: الفرع األول

يكمن هدف وحدات املخابرات املالية يف حتديد حتركات األموال وتتبعها وتوثيقها ، فهذه       

ǶŮ¦ȂǷ¢�Ǯ ȇǂŢ�Ŀ�ÀȂǷǂĐ¦�ǾǠƦƬȇ�Äǀǳ¦�ŅƢŭ¦�°Ƣǈŭ¦�» ƢǌƬǯ¦�ń¤�ȄǠǈƫ�©¦ƾƷȂǳ¦ .الدول يف  لذا تسعى

��ǂȇȂǘƫ�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�©¦°¦ǂǬǳ¦�̄ Ƣţ¦�ń¤�Ƣđ�¶ȂǼŭ¦�¿ƢȀŭʪ�¿ƢȈǬǳ¦�Ŀ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀŮ�ƢēƾǻƢǈǷ�ǲȈƦǇ

ƢȀȈǨǛȂǷ�Ãƾǳ�ǲȈǴƸƬǳ¦�©¦°ƢȀǷ�¾ƢǸǠƬǇʪ�ǾƳÂ�ǲǔǧ¢�ȄǴǟ�ƢȀǷƢȈǫ�ƨȈǨȈǯ2.

.138، ص ، مرجع سبق ذكره حمسن أمحد اخلضريي /د 1
2Les notes interprétatives et les notes directives aux recommandations spéciales sur le financement du
terrorisme et au questionnaire d'auto-évaluation du groupe d'action financiére . voire le site
resources.world bank.org/INT AML/resources AML ref-Guide-French . PDF.
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���ƨȈǳƢŭ¦�©ʮǂƸƬǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�̈ŐŬ¦�ǂǧ¦Ȃƫ�¶ŗǌȈǧ كتسبها احملللون واملعلومات اليت يأي تلك املعارف

Â���©ȏƢĐ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ  دة منها وتطبيقها يف مواقف الحقة ، ميكنهم االستفااليت�ÀƢǰǷϵ�ǆ Ȉǳ�̄¤

هذه الوحدات اكتشاف املعامالت املالية اإلجرامية ومتيزها عن غريها من املعامالت إال من خالل 

Ʀǳ¦�ǞŦ�Ƥ ȈǳƢǇ¢�¿¦ƾƼƬǇʪ�ǪȈǫƾǳ¦�ǲȈǴƸƬǳ¦Â�ǎ ƸǨǳ¦�ŅƢŭ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ� ¦Őƻ�» ǂǗ�ǺǷ�̈°ȂǘƬŭ¦�©ʭƢȈ

  .واملصريف ، يتسمون بدرجة كبرية من الدقة والكفاءة

�Ŀ�ƨȇ®ƾǠƬǳʪ���©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�ȆǨǛȂǷ�°ƢȈƬƻ¦�ƨǬȇǂǗ�ǶǈƬƫ�À¢�ȆǤƦǼȇ وبناءا على هذا ،      

�°®�Ȅǐǫ¢�ń¤�̧ȂǼƬǳ¦�ǪȈǬŢ�ǲƳ¢�ǺǷ�Ǯ ǳ̄Â���ƨȈǳƢŭ¦�©ȐȈǴƸƬǳʪ�ƨǴǐǳ¦�©¦̄�©ƢǏƢǐƬƻȏ¦ جة ممكنة

يف األداء ،  ةيف عملية تعيني املوظفني ، وهو ما يؤدي إىل حتقيق التنوع يف االختصاص وتوفري اخلرب 

ƨǤǳʪ�ƨȈŷ¢�ǺȇǂǷȋ¦�ǺȇǀȀǴǧ.

ʭǀƻ¢�ȂǴǧ مديرية اجلمارك أو املشرفني على البنوك ، فإن هؤالء   مثال موظفي وزارة املالية أو

ŭ¦�Ƕē¦Őş�ƨŷƢǈŭ¦�ÀȂǠȈǘƬǈȇ�©ƢǈǇƚŭ¦�ǲǸǟ�ƨǠȈƦǘǳ�ǶȀǸȀǨǧ���ƨȈǳƢŭ¦�©ȐȈǴƸƬǳ¦�ÀȂǼǼǬƬȇ�ǶĔȂǯ�ƨȈǳƢ

�¦ǀǿ�Ŀ�©ƢǈǇƚŭ¦�ǽǀǿ�̈°ƾǫ�śǈŢ�ȄǴǟ�ƾǟƢǈȇ�ǽƢƦƬǋȏʪ�°Ƣǘƻȍ¦�Ƥ Ƴ¦Â�ƢȀȈǴǟ�ǞǬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦

.1الشأن

إن غياب اخلربات املطلوبة يف موظفي وحدات املخابرات املالية وقلة املهارات ذات مستوى       

من هيئات أخرى،األمر بطريقة االنتدابƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ� ¦Őƻ�śȈǠƫ�ń¤�¾Âƾǳʪ¦© نʮ®ƚقد ي ، عايل

ǲȇȂǘǳ¦�ƾǷȋ¦�ń¤�Ƣē¦°¦ǂǫ�ƲƟƢƬǻÂ�ƢȀǴǸǟ�Ŀ�Ƣǿǂǧ¦Ȃƫ�Ƥ Ƴ¦Ȃǳ¦�ƨȈǳȐǬƬǇȏ¦�ȄǴǟ�ǂƯƚȇ�Äǀǳ¦2.

�Ƥ ƳȂƬǈȇ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀđ�śǴǷƢǠǳ¦�śǨǛȂŭ¦�Ŀ� Ő̈Ŭ¦�ǺǷ�°ƾǫ�ŚǧȂƫ�ǲƳ¢�ǺǷ�ǾǻƜǧ�¦ǀǳ

�ƾȇǄȈǧ�ǲȈǿƘƬǳ¦�ƾǠƥ�ļϩ�Ƥإ ȇ°ƾƬǳƢǧ���ǲǸǠǳ¦�©ȏƢů�ǺǷ�ǂưǯ¢�Â¢�®ƾŰ�¾Ƣů�Ŀ�Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦�ń¤�ǶȀǟƢǔƻ

من القدرة العامة أو التخصصية لدى املوظف ، ولقد تنوعت أساليبه ، فهناك التدريب على التحري 

15ص ، 2012، سنة  األردن ، دار الثقافة للنشر والتوزیع"مكافحةالفساد:"ثائر سعود العدوان/د1
07/04/2002المؤرخ في 127-02من المرسوم التنفیذي رقم6في ھذا الصدد أجاز المشرع الجزائري صراحة من خالل المادة2

.إمكانیة استعانة خلیة معالجة االستعالم المالي بأي شخص تراه مؤھال لمساعدتھا في انجاز مھامھا  
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مال اخلربة وهناك التدريب على التحقيق وفحص املعلومات وهناك التدريب على أع، ومجع املعلومات 

  .التقنية وعلى أعمال اخلربة اإللكرتونية وغريها

�ƨŻǂŪ¦�ª ƢŞϥ�ƨȈǼǠŭ¦�ƾǿƢǠŭ¦�ǺǷ�¦®ƾǟ�©Ƙǌǻ¢�ƾǫ�̈ƾƸƬŭ¦�ǶǷȋ¦�ƨƠȈǿ�À¢�ń¤�̈°Ƣǋȍ¦�°ƾšÂ

ȂǷϥ�řǠǷ�ȂǿÂ°� وأساليب مواجهتها ، ومنها معهد األمم املتحدة اإلقليمي ألحباث اجلرمية والعدالة ،

التدريب والبحوث يف جمال مكافحة اجلرائم ، ومنها جرائم الفساد ، وإىل جانب عدد من املعاهد 

ƨȈǼǷȋ¦�¿ȂǴǠǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�Ǧ ȇʭ�ƨȈŻ®Ƣǯ¢�ƢȀǼǷÂ���¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǐǐƼƬŭ¦�ƨȈǸȈǴǫȍ¦1.

ر التدريب حبيث وضح ¦Ƿϥ�®ƢǈǨǳ¦�ƨƸǧƢǰŭ�̈ƾƸƬŭ¦�ǶǷȋ¦�ƨȈǫƢǨƫ تويف هذا االجتاه ، اهتم        

أوجه التعاون بني الدول األطراف يف جماالت التدريب وألزمها بوضع مجلة من الربامج التدريبية اهلادفة 

إىل رفع كفاءة العاملني يف جماالت مكافحة الفساد ، حبيث نصت على أن تقوم كل دولة طرف 

ŭ�ƨǏƢƻ�Ƥ ȇ°ƾƫ�ƲǷ¦ǂƥ�śǈŢ�Â¢�ǂȇȂǘƫ�Â¢�ª ¦ƾƸƬǇʪ�¿±Ȑǳ¦�°ƾǬǳʪ وظفيها املسؤولني عن منع

.2الفساد ومكافحته

ضرورة الربط بني اخلصوصية والكفاءة: الفرع الثاين

�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ƨǟǂǇ�Ŀ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�Ƣđ�ǄȈǸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǏȂǐŬ¦�ǲưǸƬƫ

Ƥ ǇƢǼŭ¦�ƪ ǫȂǳ¦�ĿÂ�©ʮǂƸƬǴǳ�ƨǷ±Ȑǳ¦Â�ƨȈǧƢǰǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦ . را كبريا يف تتبع املسار فعامل السرعة يلعب دو

  .املايل الذي يتبعه مبيضو األموال قصد اختاذ التدابري الالزمة لوضع حد له والقضاء عليه

�Àϥ�ƢǸǴǟ���ƢȀȈǧ�ǂǧ¦ȂƬƫ�À¢�Ƥ Ÿ�Ŗǳ¦�ƨȈǏȂǐŬ¦�ǽǀđ�ǖƦƫǂƫ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�̈ ƢǨǰǧ"الكفاءة" 

، كما  مفهوم عام يشمل القدرة على استعمال املهارات واملعارف الشخصية يف وضعيات جديدة

.3"تنظيم العمل وختطيطهحتوي أيضا 

مقال وارد في مجلة أكادیمیة نایف العربیة للعلوم "جھاز الضبط الجنائي ودوره في مكافحة الفساد:"علي حسن الشرفي/د1
845، ص2003، سنة الریاض ، .كافحة الفسادخاص بم-األمنیة،الجزء الثاني

.من اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد السالفة الذكر   74المادة 2
:http://ar.wikipedie.org/wiki/انظر إلى الموقعاالكتروني االتي/د3
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فهي إذن تلك اخلربة املعرفية للفرد ، أي املعرفة السابقة اليت اكتسبها من خالل املمارسات اليومية   

.1اليت تساعده يف حتقيق هدف معني

�ǲǸǟ�ǪȈǠƫ�ŅƢƬǳʪÂ ، غري أنه قد تعيق هذه اخلصوصية تلك القوانني اليت تفرض سرية البنوك        

�ǽǀǿ�À¢�ÀȂǰǳ�Ƣē ƢǨǯ�ȄǴǟ�ǂƯƚȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦���©ƢǷȂǴǠǸǴǳ�ǲǴŰ�̧ ®ȂƬǈǷ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ

الزمة لكشف القوانني تؤدي إىل إحباط جهود التحقيقات اهلادفة إىل احلصول على املعلومات املالية ال

.Ƣē°®Ƣǐŭ�¦ƾȈȀŤ�¾ȂǏȋ¦�ǞƦƬƫÂ�¾2جرائم تبييض األموا

�ÀȂǴǷƢǠƬŭ¦�Ǿƥ�ȆǔǨȇ�ƢǷ�ƨȈǳƢŭ¦�ŚǣÂ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ȆǨǛȂǷ�ÀƢǸƬǯ�ƨȈǧǂǐŭ¦�ƨȇǂǈǳʪ�ƾǐǬȇÂ

��ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�Â¢�ƨȇ°ƢƴƬǳ¦�Â¢�ƨȈǳƢŭ¦�ǶȀƬǘǌǻ¢�Ǻǟ�©ƢǷȂǴǠǷÂ�©ʭƢȈƥ�ǺǷ�ƢȀǠǷ  وغريها من األنشطة

إن املتعاملني مع تلك .وعدم اإلعالن عنها أو نشرها ، املهنية اليت يرغبون إخفائها عن أنظار اآلخرين

�ƨȈǐƼǌǳ¦�ǲƟƢǈŭ¦�ǺǷ�ǂǈǳƢǧ���ƨȈǳƢŭ¦�ǶǿǄǯ¦ǂǷÂ�Ƕǿ°¦ǂǇϥ�ƾƷ¢�ǶǴǠȇ�ȏ¢�ȄǴǟ�ÀȂǏǂŹ�©ƢǈǇƚŭ¦

.3ويعد إفشاؤه جرمية يعاقب عليها القانون واألمور اخلاصة اليت يؤمتن عليها األشخاص ،

ألن أوىل اخلطوات اليت جيب  ، وتعترب السرية املصرفية عقبة بوجه مكافحة تبييض األموال      

اختاذها يف عمل وحدات املخابرات املالية هي االستقصاء والتفتيش عن األموال غري املشروعة وعن 

¦�ǲȈǴŢÂ�ƨǇ¦°®�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ���Ƣǿ°®ƢǐǷعمليات لعمليات النقدية ، ومجع املعلومات املتعلقة بتطور  

ƢǈǇƚŭ¦�Ŀ�̈®ȂƳȂŭ¦�ǞƟ¦®Ȃǳ¦�Ǻǟ�Ǧ©�.  تبادل األموال ǌǰǳ¦�Ƥ ǴǘƬȇ�©¦ȂǘŬ¦�ǽǀđ�¿ƢȈǬǳ¦�À¢�ȏ¤

.�ƨȈǧǂǐŭ¦�©ʪƢǈū¦�ƨȇǂǈƥ4 االصطداماملالية وخاصة املصرفية ، مما يؤدي إىل 

 ¦ǂƳ¤�̄Ƣţ¦�ń¤�¾Âƾǳʪ�Ǟǧ®�ƢǷ�¦ǀǿ ات سريعة تعمل على عدم التعارض بني خصوصية عمل

ƨȈǳÂƾǳ¦�ŅƢŭ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǟȂǸů�©ƢȈǏȂƬƥ�ȐǸǟ�©ʪƢǈū¦�ƨȇǂǇ�śǻ¦ȂǫÂ�©¦ƾƷȂǳ¦Gafi. فأكدت التوصية

ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�̈°®Ƣǐǳ¦�ƨȈǻƢưǳ¦ املالية تنفيذ على أنه ينبغي أن ال متنع قوانني سرية عمل املؤسسات

25ص ، 2009 ، سنةالجزائر,دار ھومھ "الكفاءة مفاھیم ونظریات:"فاطمة الزھراء بوكرمة/د1
439ص  ،"  المرجع سبق ذكره"،عادل دمحم السیوى /د2
231، صدمحم محي الدین عوض ، مرجع سبق ذكره/د3
196ص ، مرجع سبق ذكره ، الجدید في أعمال المصارف من الوجھتین القانونیة واالقتصادیة4
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§ Ƣǿ°ȍ¦�ǲȇȂŤÂ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨƸǧƢǰǷ�ÀƘǌƥ�ƢēƢȈǏȂƫ�ǺǷ�Ä¢.ÀƜǧ�ŅƢƬǳʪÂ  استحداث قوانني

.1خاصة ملكافحة جرمية تبييض األموال يعد تغلبا عن العوائق اليت تشكلها قوانني سرية البنوك

�©ƢǷȂǴǠǷÂ�©ȐƴǇÂ�ǪƟʬÂ�Ǻǟ�ƨȈǧǂǐŭ¦�ƨȇǂǈǳ¦�Ǟǧ°�¦ ƢǼưƬǇ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�ǽǀǿ�©±ƢƳƘǧ املؤسسات

§ Ƣǿ°ȍ¦�ǲȇȂŤÂ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂŪ�ƨƦǈǼǳʪ�ƨȈǳƢŭ¦�ŚǣÂ�ƨȈǳƢŭ¦ ،  أثناء إجراء البحث والتحــري

.2أو التحقيق فيها

والكتمال مبدأ اخلصوصية يف عمل وحدات املخابرات املالية ، فإنه من الضروري أن تقوم هذه       

ǎ ǐƼƬǳ¦�¢ƾƦǷ�ȂǿÂ�¿Ƣǿ�¢ƾƦǷ�®ƢǸƬǟʪ�©¦ƾƷȂǳ¦.

يؤدي هذا املبدأ إىل تقييد استخدام املعلومات املتحصل عليها من طرفها واملرفوعة إليها من        

فاستخدام املعلومات . خمتلف املؤسسات يف غري أغراض مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب

 ،ن اجلهأو الغرض الذي حرر االشتباه م، املتحصل عليها يف الغرض الذي طلبت من أجله حتديدا 

ƢȀȈǳ¤�ǽƢƦƬǋȏ¦�ǂȇ°ƢǬƫ�Ǟǧǂƫ�Ŗǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦Â�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�śƥ�ƨǬưǳ¦�̈®ʮ±�ń¤�Ä®ƚȇ3.

Le ، فلقد أوجبت جمموعة إجيمونتومن جهة أخرى         groupe Egmont على ضرورة وضع

مبدأ التخصص مبا ال مينع الوحدة من تنفيذ القوانني واللوائح التنظيمية املتممة لعملها يف مكافحة 

جرمية تبييض األموال ومبا ال يؤثر على كفاءة التعاون الدويل فيما بني هذه الوحدات ، وذلك عندما 

اطها جبرائم تبييــض األموال أو األشخاص تتوىل وظيفة تبادل املعلومات بشأن العمليات املشتبه يف ارتب

Ƣđ�śǸƟƢǬǳ¦.

1Pierre lascoumes,Thierry Godefroy,Gilles Favarel-Garrigues:"les sentinelles de l'argent sale.les
banques aux prises avec l'antiblanchiment",lectures en ligne,descompes rendu en 2009 mis en ligne le
29/12/2009, consulté le 26/09/2013. voire le site:http/lectures revues.org/878

280ص ، مرجع سبق ذكره ، أعمال المؤتمرات الصادرة عن المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة"مكافحة الفساد في الوطن العربي "2
.143ص   ، 2008 ،األردن،اتحاد المصارف العربیة"التعاون الدولي في مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب:"صالح السعد/د3
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مونت على الوحدة الطالبة للمعلومات اإلفصاح بكل واقعية للوحدة جيفتشرتط جمموعة ا

املطلوب منها ذات املعلومات عن الغرض منها أي من املعلومات املطلوبة ، وسبل استخدامها ، 

ƨȈǼǗȂǳ¦�ƢēƢǠȇǂǌƬǳ�ƢǬǧÂ�ǾƬȈƦǴƫ�Ŀ�ǂǜǼǳ¦�Ƥ، حىت يتسىن للوحدة متلقية الط اوهدفه Ǵ1.

مبدأ السرية: الفرع الثالث

ƢȀȈǳ¤�®ǂƫ�Ŗǳ¦�©ƢǷȂǴǠǸǴǳ�ƢȀƬŪƢǠǷÂ�ƢȀǴȈǴŢ�ƾǼǟ�ƨǷƢƬǳ¦�ƨȇǂǈǳʪ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�¿ǄƬǴƫ  ،

  .سواء من املؤسسات احمللية املختلفة أو من وحدات خمابرات مالية أجنبية

إن فرض مبدأ السرية على عمل هذه الوحدات يف شأن املعلومات املالية ، يعد أمرا واجبا        

فعدم التمسك به قد يؤدي من جهة إىل زعزعة االستقرار داخل . 2للحماية من إساءة استخدامها

�ń¤�Ä®ƚȇ�ƢŲ��ÀȂǻƢǬǳ¦�ǂǜǻ�Ŀ�ƨŻǂƳ�ƾǠƥ�ŐƬǠƫ�ȏ�©ƢȈǴǸǟÂ�©ʮǂŢ�°¦ǂǇ¢� Ƣǌǧȍ�ƨƴȈƬǻ�ǞǸƬĐ¦

أن اإلنسان بريء، حىت تثبت "ضيحة غري صحيحة حبق شخص قد يكون بريئا وشريفا عمال مببدأف

.3"إدانته

�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�̈ƾƷÂ�ǺǰŻ�À¢�ǾǻƘǋ�ǺǷ�¢ƾƦŭ¦�¦ǀđ�Ǯ ǈǸƬǳ¦�ÀƜǧ�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�Ǿǻ¢�ƢǸǯ

ƢǔǬǳ¦Â�¹ � املعنية ، Ȑƥȍʪ�ƨǷǄǴŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�śƥ�ǖȈǇȂǯ�ǾƳÂ�ǺǈƷ¢�ȄǴǟ�ƢȀǨƟƢǛȂƥ�¿ƢȈǬǳ¦�ǺǷ

.

��Ƣǟ�Ǟǔţ�ƢĔƜǧ®̈�جزءا من هيئة أخرى كهيئة الشرطة فعندما تكون وحدات املخابرات املالية      

حيث ال يوجد  ��ƨǴǬƬǈǷ�ƨƠȈǿ�ÀȂǰƫ�ƢǷƾǼǟ�ƢĔ¢�Śǣ. لواجب عام يشرتط السرية والكتمان يف أعماهلا

من ـكما جيب ان يتضمنه احكام القانون الذي انشاها ،هذا الواجب العام ، فينبغي أن تتض

ƨȇǂǈǳ¦�¢ƾƦŠ�ƾȈǬƬǳ¦�¿ƾǟ�ƨǳƢƷ�Ŀ�ƢȀǠȈǫȂƫ�Ƥ Ƴ¦Ȃǳ¦�©ʪȂǬǠǳ¦4.

135صمرجع سبق ذكره ، ، دید في أعمال المصارف من الوجھتین القانونیة واالقتصادیةالج/د1
.143ص ، مرجع سبق ذكره ، صالح السعد/د2
.192صمرجع سبق ذكره ، ، الجدید في أعمال المصارف من الوجھتین القانونیة واالقتصادیة3

4"Les cellules de renseignements financiers"Tour d'horizon.FMI.et BM , 2004, p19
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املؤرخ 127-02نص املشرع اجلزائري من خالل املرسوم التنفيذي رقم ويف هذه الصدد ،      

15/04/2013الصادر بتاريخ157-13واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقمواملعدل 07/04/2002يف
1 ،

�ǂǈǳʪ�Ƕđ�śǠƬǈƫ�Ǻȇǀǳ¦�́ ƢƼǋȋ¦Â���ŅƢŭ¦�¿ȐǠƬǇȍ¦�ƨŪƢǠǷ�ƨȈǴƻ� Ƣǔǟ¢�¿¦ǄƬǳ¦�̈°ÂǂǓ�ȄǴǟ املهين

Ǿƥ�¾ȂǸǠŭ¦�ǞȇǂǌƬǴǳ�ƢǬƦǗ�ǚǨƸƬǳ¦�Ƥ Ƴ¦Â�¿¦ŗƷʪ�¦ǀǯÂ���ƨȈǴǏȋ¦�Ƕē°¦®¤�ǽƢš ¦�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƢŠ2.

منصوصا عليه مبا ال  ، ينبغي أن يكون مبدأ السرية يف عمل وحدات املخابرات املاليةكما       

�©ƢȈǳ¡�ǂȇȂǘƫ�ƾǐǫ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�©ƢǷȂǴǠǷ�ƨƷʫ¤�ƨȈǻƢǰǷ¤�ǞǷ�ľƢǼƬȇ�ȏ�Äǀǳ¦�ƾȈȈǬƬǳ¦�ń¤�Ä®ƚȇ

.��śǧǂǘǴǳ�ƨǷƢǿ�©ƢǷȂǴǠǷ�ƢĔȂǰǳ اإلبالغ

�ǀƻϩ�ȏ�ŕƷ�¢ƾƦŭ¦�¦ǀŮ�¶Âǂǋ�ǞǓÂ�Ƥ Ÿ�¦ǀǳ على إطالقه ويعرقل ،ŅƢƬǳʪ ،  التعامل يف إطار

.3التعاون الدويل بني خمتلف وحدات املخابرات املالية

مميزات وحدات املخابرات املالية:املطلب الثالث

�¾ƢǸǟϥ�¿ƢȈǬǳ¦�ǾȈǳ¤�ƾǼǈȇ�ǲǬƬǈǷ�±ƢȀƳ�ǎ Ȉǐţ�ÀƘǋ�Ŀ�ƨǻ°ƢǬŭ¦�©ƢǠȇǂǌƬǳ¦�ƪ ǨǴƬƻ¦�ƾǬǳ

  .ستداللاملكافحة عن طريق التحري واال

�ǞƥƢǘǳ¦�ń¤�ǂǜǼǳʪ�ȆǗǂǌǳ¦�ǞƥƢǘǳ¦�±ƢȀŪ¦�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�ȆǨǔƫ�̈Śưǯ�ƨǻ°ƢǬǷ�©ƢǠȇǂǌƫ�½ƢǼȀǧ

�ǺǷÂ���́ ȂǐŬ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈǳÂƾǳ¦�ƨȈƟƢǼŪ¦�ƨǗǂǌǳʪ�ƨǻƢǠƬǇȏ¦�Ǻǟ�Ȑǔǧ���¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ǶƟ¦ǂŪ�́ ƢŬ¦

ÀʪƢȈǳ¦Â�̈ƾƸƬŭ¦�ƨǰǴǸŭ¦Â�¦ƾǼǯ�©ƢǠȇǂǌƫ�Ǯ ǳ̄.

ويف املقابل هناك جمموعة من التشريعات تسند ذلك االختصاص إىل وحدة مستقلة يغلب عليها       

ƨȈǰȇǂǷȋ¦�̈ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳ¦Â�Ƣǈǻǂǧ�ƢȀǼǷÂ��ƪ ǫȂǳ¦�©¦̄�Ŀ�řǬƬǳ¦�Ä°¦®ȍ¦�ǞƥƢǘǳ¦4.

28/04/2013المؤرخة في 23العدد رج1
.السالف الذكر 157-13رقم  المعدل بموجب المرسوم127-02من المرسوم رقم12المادة 2
ϒϳΎѧϧ�ΔѧόϣΎΠϟ�ΕϮѧΤΒϟ�ϭ�ΕΎѧγέΪϟ�ΰѧϛήϣ�ˬΔϤψϨϤϟ�ΔϤϳήΠϟ�ΔϬΟϮϤϟ�ϲϟϭΪϟ�ϥϭΎόΘϟ�ΔѧϴϨϣϻ�ϡϮѧϠόϠϟ�ΔѧϴΑήόϟ:"مختار حسین شبیلي/أ3

.281، ص 2013الریاض ، الطبعة االولى ، سنة 
.351صمرجع سبق ذكره ، ،" جریمة غسل األموال بین الوسائط اإللكترونیة ونصوص التشریع"عبد الفتاح بیومي حجازي/د4
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�̈ƾƷÂ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƪ ǠŦ¢�ƢĔ¢�ȏ¤�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ� Ƣǌǻ¦�ƨȈǨȈǯ�Ŀ�©ƢǠȇǂǌƬǳ¦�ƪ ǨǴƬƻ¦�ƢǸȀǸǧ

�ƨǧƢǯ�Ǻǟ�ǂȇ°ƢǬƫ�©ƢǈǇƚŭ¦�ƢȀȈǳ¤�Ǟǧǂƫ�Ʈ ȈƷ���ƨȈǳƢŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�» Ȃǌǯ�¿ȐƬǇ¦�ƨȀƳ�ƨƥƢưŠ�ƾǠƫ�ƨȇǄǯǂǷ

�¾Ƣưŭ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�ƨȇƾǬǼǳ¦�©ȐǷƢǠŭ¦�ǂȇ°ƢǬƬǯ�ƨƥȂǴǘŭ¦�Ãǂƻȋ¦�©ʭƢȈƦǳ¦Â�ƨǿȂƦǌŭ¦�ƨǘǌǻȋ¦  وهذا ما

يضمن وجود كافة املعلومات ذات الصلة يف مكان واحد مما يسهل جتهيز وحتليل املعلومات بصورة 

.1منسقة

ومحايتها من إساءة كما أنه ومن أجل محاية سرية املعلومات الواجب فحصها وحتليلها       

نية مستقلة وجهاز استوجب أن تكون هذه الوحدة املركزية ، هيئة مستقلة هلا ميزا ، استخدامها

ȆǇƢȈǈǳ¦�̄ȂǨǼǳ¦�Ǻǟ�ÃƘǼŠÂ�Ãǂƻ¢�ƨƠȈǿ�Äȋ�ƨǠǓƢƻ�Śǣ�ȆǿÂ�Ƣđ�́ Ƣƻ�ȆǨȈǛÂ2.

وحدة مركزية: الفرع األول

حثت توصيات جمموعة العمل املايل ، الدول األطراف على أن تويل االهتمام إلنشاء نظام يلزم       

بضرورة اإلبالغ عن كافة الصفقات النقدية ، احمللية والدولية اليت تزيد عن  املؤسسات املالية وغريها ،

�ńȂƬƫÂ�ƢȈǳ¡�ƨŪƢǠǷ�©ʭƢȈƥ�̈ƾǟƢǬƥ�̈®ÂǄǷ���ƨȇǄǯǂǷ�ƨȈǼǗÂ�ƨƠȈǿ�©ƢǣȐƦǳ¦�ǽǀǿ�ȄǬǴƬƫÂ. مبلغ معني

" اهليئة الوطنية املركزية " ومل تفصح جمموعة العمل املايل عن طبيعة .استخدامها على الوجه األمثل

ملشار إليها ، أو تعيينها أو تشكيلها ، بل تركت هذه األمور التفصيلية لكل دولة طبقا لنظمها ا

.3الداخلية ووفقا لظروف ومتطلبات الواقع العملي لكل منها 

276مرجع سبق ذكره ، ص ، بدیعة لشھب/د1
421مرجع سبق ذكره ، صصالح السعد،/د2
ήϫΎѧρ�ϰϔτ/د3 μ ϣ":ΕέΪѧΨϤϟ�ϢήѧΟ�Ϧѧϣ�ΔϠѧμ ΤΘϤϟ�ϝϮѧϣϷ�ϞѧδϏ�ΓήϫΎѧψϟ�ΔϴόϳήѧθΘϟ�ΔѧϬΟϮϤϟ"�ϊ ѧϳί ϮΘϟϭ�ήѧθϨϠϟ�Δρήѧθϟ�ϊΑΎѧτϣ

404، ص2004القاھرة ، 



مفھوم وحدات المخابرات المالیةالفصل األول

130

من خالل ، 1وبدورها نصت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية      

ƥƢǈǳ¦�Ƣē®ƢǷ عة ، على أنه يتعني على كل دولة طرف ، إنشاء وحدة خمابرات مالية تعمل كمركز وطين

  .جلمع وحتليل وتعميم املعلومات جتنبا لوقوع جرائم تبييض األموال

سبتمرب  11بعد احداث  2001سبتمرب 28كما أوصى جملس األمن الدويل الذي انعقد بتاريخ       

.ƨǳÂ®�ǲǯ�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ŅƢŭ¦�¿ȐǠƬǇȏʪ2إنشاء هيئة خمتصة بوجوب  2001

�¾Âƾǳ¦�ǲǯ�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�Ƣđ�ǄȈǸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢǇȋ¦�̈ǄȈŭ¦�ȄǴƴƬƫ�ƢǼǿ�ǺǷ

  .اليت استحدثت هذا النظام ، واليت هي صفة املركزية

ʮǂƸƬǳ¦�̈ƾƷȂ©�تعترب صفة املركزية يف تلقي اإلخطارات والبالغات شرطا أساسيا لكي يكون ل      

.إطار فّعال للتعاون الوطين أو الدويل ملكافحة تبييض األموال

وهلذا فإن وجود وحدة واحدة كمستودع مركزي لإلبالغ أو اإلخطار عن العمليات املالية حمل      

ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�ƨȈǴǸǠǳʪ�ƨǴǏ�©¦̄�©ƢǷȂǴǠŭ¦�§ǂǈƫ�¿ƾǟ�ǺǸǔȇ.���©ʭƢȈƥ�̈ƾǟƢǫ�ƨƥƢưŠ�ȆȀǧ، االشتباه 

ʮ±�ǺǸǔƫ�ƨȇǄǯǂŭ¦�ƨǨǏ�ÀƜǧ�Ǯ®̈��صها وحتليلها بصورة منظمة وفعالة ، ا يسهل فحمم ǳ̄�ń¤�ƨǧƢǓ¤

.3كفاءة عمليات مجع املعلومات

-Ƣǟ�ǞǬȇ�Äǀǳ¦�ƢǿǂǬǷ�À¢�ń¤�ǂǜǼǳʪ–ƨǸǏƢǠǳʪ®̈� ، فتتمتع هذه اهليئة بقدر كبري من الفعالية      

Ƣđ�ǞǬƫ�Ŗǳ¦���ƨȈǈȈƟǂǳ¦�Àƾŭ¦�ÃƾƷϵ�Â¢  أيضا معظم املؤسسات املالية ، األمر الذي يساهم يف تسيري

ويتيح إمكانية استقبال وجتميع وحتليل كافة املعلومات  ، سبل االتصال بني اجلانبني إىل حد بعيد

�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦Â�ƨǷ±Ȑǳ¦�©ʭ°ƢǬŭ¦� ¦ǂƳ¤Â���ƨǿȂƦǌŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�ƨǠȈƦǗÂ���¾¦ȂǷȋ¦�°ƾǐŠ�ƨǬǴǠƬŭ¦

ȈǴȈǸǰƫ�©ʭƢȈƥ4ة بسرعة من اجلهات الوطنية أو الدولية.

1�ΦϳέΎѧѧΘΑ�ΓΪѧѧΤΘϤϟ�ϢѧѧϣϷ�ΔѧѧϤψϨϤϟ�ΔѧѧϣΎόϟ�ΔѧѧϴόϤΠϟ�ϞѧѧΒϗ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϴϨρϮϟ�ήѧѧΒϋ�ΔѧѧϤψϨϤϟ�ΔѧѧϤϳήΠϟ�ΔѧѧΤϓΎϜϤϟ�ΓΪѧѧΤΘϤϟ�ϢѧѧϣϷ�ΔѧѧϴϗΎϔΗ�ΕΪѧѧϤΘϋ
05/02/2002المؤرخ في 02/55وصادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 12/12/2000

 2013 سنة ، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ،"وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض األموال:"فضیلة ملھاق/د2
.131ص 

279، صمرجع سبق ذكره ، بدیعة لشھب/د3
.410مرجع سبق ذكره ، صمصطفى طاھر،/د4
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وحدة مستقلة: الفرع الثاين

 مية،إن إنشاء وحدات املخابرات املالية على املستوى احمللي،كهيئة مستقلة عن اهليئات التنظي       

Ȃŭʪ�ǪǴǠƬȇ�ƢǸȈǧ�ƨȈŷȋ¦�̈ƾȇƾǋ�©ȏȂǳƾǷ�Ǿǳ�ÀȂǰƫ�ƾǫ¦°®� أو اإلدارية ، أو هيئات تنفيذ القوانني ،

�ƢȀȈǴǟ�ǲǐƸƬƫ�Ŗǳ¦�ƢēƢǷȂǴǠǷ�ƨȇǂǇ�ƨȇƢŧ�ÀƢǸǓ�ǲƳ¢�ǺǷ، كما أنه . 1الالزم توافرها هلذه الوحدات

�ǲǯ�Ŀ�ƨȈǳȐǬƬǇȏʪ�ǞƬǸƬƫ�À¢�Ƥ ƳȂƬǈȇ���ǽƢƦƬǋȏ¦�ǲŰ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�ǲȈǴŢ�ǺǷ�Ǿƥ�¿ȂǬƫ�ƢǷ� ¦ǂƳ�ǺǷ

´ ȂǐŬʪ���ƢēǄȀƳ¢Ƣđ�́ ƢŬ¦�ȆǨȈǛȂǳ¦�±ƢȀŪ¦�ĿÂ�ƢȀƬȈǻ¦ǄȈǷ�Ŀ.

هذه االستقاللية جتعلها غري خاضعة للمساءلة أمام اهليئات املعنية مبكافحة جرمييت تبييض       

  .األموال ومتويل اإلرهاب واليت تتعامل معها يف هذا الصدد

ية نصت على ضمان لذا فإن كل دولة اليت سعت النشاء وحدة مركزية للمخابرات املال      

استقالليتها من اجلهات الرقابية أو هيئات اإلشراف على املؤسسات املالية ، أو جهات إنفاذ 

.2القانون

�ǺǷ�ƨȈǻƢưǳ¦�̈®Ƣŭ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȈǳȐǬƬǇȏ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ǾƬȀƳ�ǺǷ�ƾǯ¢�ƾǬǴǧ���ƢǼǟǂǌǷ�ń¤�̈®ȂǠǳʪÂ

-13املعدل مبوجب املرسوم التنفيــذي رقم07/04/2002املؤرخ يف 127-02املرسوم التنفيذي رقم 

خلية معاجلة اإلستعالم املايل عبارة عن سلطة "...،واليت نصت على أن 15/04/2013املؤرخ يف 157

3..."إدارية مستقلة

.324مرجع سبق ذكره ، ص ، عادل دمحم السیوى/د1
2Les cellules de renseignements financiérs" Tour d'horizon :F.M.I et. BM-2004,op – cit , p85

28/04/2013المؤرخة في 23العدد رج3
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مما يوفر هلا احليدة يف حتديد  كما عمدت الدول أيضا على جعلها مبنأى عن النفوذ السياسي ، 

فمبدأ االستقاللية يتيح ،الوحداتاملعلومات الواجب حتليلها وفحصها وتبادهلا مع خمتلف اهليئات و

.1نوعا من احلماية من إساءة استخدام املعلومات الواردة يف تقارير االشتباه

املالية واملؤسسات املالية اليت ترفع الثقة بني وحدات املخابرات قد يوفر  مبدأ االستقاللية  إن     

�Ŀ�ƨȈǴǟƢǨǳ¦Â�̈ ƢǨǰǳ¦�̈®ʮ±�Ŀ�ǆ ǰǠǼȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦���śǻ¦ȂǬǳ¦�̄ ƢǨǻ¤�©ƢȀƳ�Ǯ ǳǀǯÂ���ƢȀȈǳ¤�ǂȇ°ƢǬƬǳ¦

  .العمل

¦�ƨȈǳȐǬƬǇ¦�ÃƾǷ�¾ȂƷ�ǾǬǨǳ¦�Ŀ�¾£Ƣǈƫ�°ʬ�ƾǬǳÂ لوحدة يف مواجهة األجهزة األخرى   ، فهناك

إال شكلي ظاهري فقط لكون أن تشكيل أعضائها يتم من  Ȃǿ�ƢǷ�̈ƾƷȂǳ¦�¾ȐǬƬǇ¦�Àϥ من يرى

  .طرف السلطة التنفيذية اليت متلك حق االعرتاض على عضوية بعض الشخصيات مما يفيد تبعيتها هلا

ǾǬǨǳ¦�ǺǷ�ňʬ�Ƥ ǻƢƳ�ƢǿŐƬǟ¤�ƢǸǼȈƥ�Äǀǳ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�ǎ ǻ�ƶȇǂǐƥ�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�Ƣē°¦®¤Â�ƢĔƢȈǰƥ�ƨǴǬƬǈǷ�̈ƾƷÂ��

، وهذا هو االجتاه 2أو تصديق ة دون احلاجة إىل اعتمــاد   ¤ǀǧʭ�ÀȂǰƫ�Ƣē¦°¦ǂǫ�À¢�ń ضف أنشأها ،

.الراجح

بل تضع كل الدول أسس حملاسبة ، غري أنه ال ينبغي أن تؤخذ هذه االستقاللية مبفهومها املطلق       

¢�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ƨǳ Ƣǈŭ¦�ƾǟ¦Ȃǫ�ǞǓÂ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ƣđ�ƨǨǴǰŭ¦�¿ƢȀŭ¦�Ǻǟ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ مام جهات القضاء

ƢȈǴǟ�ƨȇ®ƢȈǇ�ƨȀƳ�ǺǷ�Ƣđ�¶ȂǼŭ¦�¿ƢȀŭ¦� ¦®¢�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�ƨƥƢǫǂǳ¦�Ǯ ǳǀǯÂ3.

1Les notes interprétatives et les notes directives aux recommandations spéciales sur le financement du
terrorisme et au questionnaire d'auto-évaluation du GAFI.voire le site resources-world bank-org/INT
AmL/resources AML Ref-Guid-French-P.D.F.

399دمحم علي العریان ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
441عادل دمحم السیوى ، مرجع سبق ذكره ، ص /د3
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وحدة أحباث: الفرع الثالث

من خرباء ماليني وقانونيني وممثلني هليئات - كما أسلفنا الذكر-تتكون وحدات املخابرات      

هؤالء . الدولية لألموال واألوراق املالية الشرطة واجلمارك وغريها من املتخصصني يف مراقبة التحويالت

، هلم القدرة على إجراء حبوث يف جمال تبييض ƨȈǳƢǠǳ¦�Ƕē ƢǨǯÂ�ǶȀǼȇȂǰƫÂ�Ƕē¦Őƻ�ǶǰŞ1 ، املوظفني

األموال وكذا متويل اإلرهاب ، ذلك أن إجراء التحليل اإلسرتاتيجي للمعلومات املالية موضوع 

ها ترتقي إىل فهم آليات جرمية تبييض األموال وتبحث عن جيعل ، الفحص اليت تقوم به هذه الوحدات

.2األمر الذي يساعدها يف استحداث طرق جديدة ملكافحتها ومنع حدوثها، أسباب ظهورها 

ƢǠȇǂǌƬǳ¦�ǒ©�تعد عملية         Ǡƥ�Ŀ�ª ȂƸƦǳʪ�¿ƢȈǬǳ¦ وظيفة إىل جانب الوظائف األخرى اليت تقوم

�Â�Ǻǰƫ�Ń�À¤Â�ŕƸǧ���©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�Ƣđ�̈°ƾǬǳ¦�À¢�Ǯ ǳ̄���ŚƦǯ�¿ƢǸƬǿ¦�ƢȀȈǳ¤�ŅȂƫ�ƢĔ¢�ȏ¤�ƨȈǇƢǇ¢�ƨǨȈǛ

��ǾƳÂ�ǲǔǧ¢�ȄǴǟ�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƢȀǨƟƢǛÂ�ȆǫƢƦƥ�¿ƢȈǬǳ¦�ƢŮ�ǺǸǔƫ�©ƢȈǴǸǠǳ¦�À¦ƾȈǷ�Ŀ�ª ƢŞȋʪ�¿ƢȈǬǳ¦�ȄǴǟ

على تقدمي توصيات للسلطة لوضع التشريعات كما تساعدها واستيعاب أهدافها بطريقة سريعة ،

ليس هذا فحسب ، بل حيق هلذه الوحدات نظرا ملركزها ومستوى . 3حة اجلرميةوالضوابط الالزمة ملكاف

أن تقرتح كل نص تـشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة تبييض األموال أو متويل  موظفيها ،

ذا ما أكده وه. كما حيق هلا أن تضع اإلجراءات الضرورية للوقاية من هذه اجلرائم وكشفها. اإلرهاب

127-02من املرسوم التنفيذي رقممن نص املادة الرابعة  والسـابعة السادسة املشرع اجلزائري يف  الفقرة

Ƕǫ°�ÄǀȈǨǼƬǳ¦�¿ȂǇǂŭʪ�ǶǸƬŭ¦Â�¾ƾǠŭ¦13-157وأكده املشرع املغريب من خالل الفقرة  4السالف الذكر ،

املتعلق مبكافحة تبييض 17/04/2007الصادرة بتاريخ43-05من القانون رقـم 15السادسة من املادة

.5األموال

.31عصام المدیني ، مرجع سبق ذكره  ، ص/د1
.395دمحم علي العریان ، مرجع سبق ذكره ، ص /د2
.325مرجع سبق ذكره ، ص ، عادل دمحم السیوى/د3
07/04/2002المؤرخة في23ج ر العدد 4
03/05/2007المؤرخة بتاریخ 5522العددرج5
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.كيفية نشأة وحدات املخابرات املالية: املبحث الثاين

�ȄǬǴƬƫ�ƨȀƳ�®ȂƳÂ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨȀƦǋ�ǺǸǔƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ�°Ƣǘƻȍ¦�¿Ƣǜǻ�Ƥ ǴǘƬȇ

بفحصها على اإلخطارات من القطاع املايل اخلاضع ألحكام قانون مكافحة تبييض األموال وتقوم 

�ƨȈǟȂǓȂǷ�ǂǏƢǼǟ�ǂǧ¦Ȃƫ�ƾǼǟ���ʭȂǻƢǫ�®ƾƄ¦� ¦ǂƳȍ¦�̄Ƣţȏ�¦ƾȈȀŤ���©ƢǷȂǴǠǷ�ǺǷ�ƢȀيضوء ما يتوافر لد

  .تؤيد االشتباه

ناسب ألعضائها، شك أن االختيار املناسب هلذه اجلهة اليت تتلقى اإلخطارات والتشكيل املوال       

ها ضمان تعاون القطاع املايل اخلاضع ألحكام قانون ŷ¢���ʮ¦Ǆŭ¦�ǺǷ�¦®ƾǟ�ǪǬŹ وضمان استقالهلا

مكافحة تبييض األموال من جهة تلقي اإلخطارات ، وتوافر قدرة خاصة على معاجلة حمتوى 

�®ȂǌǼŭ¦�ÀÂƢǠƬǳ¦�ǪȈǬŢÂ���ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ�ƨǏƢŬ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦Â�©ʭƢȈƦǳ¦�ǞŦÂ�©¦°Ƣǘƻȍ¦

.1مكافحة جرائم تبييض األموال مع األجهزة املسؤولة يف الدول عن

��©¦°ƢƦƬǟȏ¦�ǽǀǿ�ń¤�ǂǜǼǳʪ  ينبغي اختاذ القرارات الصحيحة بعد دراسة الوضع السياسي

�řƦƫ�ƾǐǫ�ŅƢŭ¦�¿¦ǂƳȍʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ǲǯƢǌŭ¦�ƨǧƢǯ�́ ȐƼƬǇ¦Â�¾Âƾǳ¦�Ŀ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦Â�Ä®ƢǐƬǫȏ¦Â

�Äǀǳ¦�¿ƢŮ¦�°Âƾǳ¦�ƾȇƾŢ�Ļ�ǺǷÂ���¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�ƨƸǧƢǰǷ�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�ǄȇǄǠƬƥ�ƨǴȈǨǰǳ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦

كما تسعى الدول أيضا من . ات املالية فور إنشائها مع امدادها مبهارات كافيةستلعبه وحدات املخابر 

أجل خلق قاعدة مؤسسية مالئمة هلذه الوحدات إىل التشاور مع ممثلي القطاع املايل قصد تطوير الثقة 

ƨǿȂƦǌŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�Ǻǟ�©ƢǷȂǴǠŭʪ�ƢǿƾȇÂǄƫ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�Ƣđ�ǖƦƫǂǷ�ǾǻȂǰǳ�©¦ƾƷȂǳ¦�śƥÂ�ǾǼȈƥ2.

  .هذا التشاور املسبق يقلل من خطر تعرض املؤسسات املالية لإلجرام املايل بصفة عامة نإ     

ϝΎѧѧόϟ�ΪѧѧΒϋ�ϒѧѧϴτϠϟ�ΪѧѧΒϋ�ຼ":ϱήѧѧμ/د1 Ϥϟ�ϥϮϧΎѧѧϘϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬΘΤϓΎϜϣ�ϞΎѧѧγϭϭ�ϝϮѧѧϣϷ�ϞѧѧδϏ�ΔѧѧϤϳήΟ"�ˬ�ΓήϫΎѧѧϘϟ�ˬΔѧѧπ ϬϨϟ�έΩ�ˬ2003
.113ص

2Les cellules de renseignements financiers" Tour d'horizon F.M.I et B.M. op - cit , p 7
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على ختصيص ميزانية إلمداد ولالدGafiجمموعة العمل املايل  حتث،ومن جهة أخرى

ƢȀǸƴƷ�Ƥ ǈŞ�ƨȈǧƢǰǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦�®°¦Ȃŭʪ�Ƣē¦ƾƷÂ ، ، مع حتديد أهم  وحبسب الوظائف املمنوحة هلا

  .املصاحل اليت تقوم عليها سواء كانت إدارية أو تقنية حسب نظامها وقوانينها الداخلية

انتهجت أغلب التشريعات نظام عدم  ، ومن أجل تكريس مبدأ استقاللية هذه الوحدات      

���ƢĔ¦Ȃǟ¢�ƾǓ�Â¢�ƢǿƾǓ�ƨȈǻƾǷ�Â¢�ƨȈƟƢǼƳ�ƨȈǳÂƚǈǷ�ƨȇ¢�ǺǷ�ƢȀƟƢǨǟ¤Â�ƢȀǷƢȀǷ�Ǻǟ�ƢȀƬǳ ƢǈǷ ليس هذا

بل امتد هذا اإلعفاء حىت لألشخاص الطبيعيني أو املعنويني اخلاضعني لواجب اإلخطار ، فحسب 

ƨȀƦǌǳʪ.

مراحل إنشاء الوحدة:املطلب األول

إىل وضع األطر املؤسسية الالزمة هلا عن  ، تلجأ الدول عند إنشائها لوحدات املخابرات املالية      

طريق حتديد الدور الذي ستلعبه مسبقا ، فتسعى إىل اختاذ قرارات حمددة بعد دراسة خمتلف املشاكل 

اليت تعاين منها يف ميدان اإلجرام املايل وحتديدها حتديدا دقيقا ، ومن مت تضع الوسائل اليت تيسر هلا 

ة تستند إليها وتعمل على حسن سريها وحتافظ يف الوقت ذاته مهامها عن طريق خلق أجهزة إداري

  .على استقالهلا الدائم

يعتمد اختاذ القرار الصحيح إىل امدادها بكفاءات ومهارات التحليل وقدرات تقنية كما       

�¾®ƢƦƫ�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�ǺǷ�ƢȀǼǰŤÂ�ƨǿȂƦǌŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǎ Ƹǧ�ȄǴǟ�ƢǿƾǟƢǈƫ

.1علومات مع الوحدات األجنبية يف إطار تعزيز التعاون الدويلامل

تسعى هذه الدول قبل إنشاء هذه الوحدات إىل التشاور مسبقا مع ممثلي  ، إضافة إىل ذلك     

ويسهل عملية فهم ، القطاع املايل لكون أن ذلك يؤدي إىل تطوير الثقة بينها وبني املؤسسات املالية 

.ǽƢƦƬǋȏʪ�°Ƣǘƻȍ¦�ǂȇǂŢ�ÀƘǌƥ�̧ƢǘǬǳ¦�¦ǀǿ�ǪƫƢǟ�ȄǴǟ�̈ƢǬǴŭ¦2 االلتزامات اجلديدة

.110مرجع سبق ذكره ، ص ، دمحم عبد اللطیف عبد العال/د1
2Hervé landau ; op-cit , p45
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وأخريا ، ولكي حتقق هذه الوحدات األهداف املنتظرة منها ، البد من إمدادها مبوارد مالية        

كافية تغطي خمتلف التكاليف اليت حتتاجها مثل الرتبصات والتدريبات اليت خيضع هلا موظفيها وغريها 

  .ة إىل أخرى حسب النموذج املنتهج حدات يف هذا اإلطار خيتلف من دول، فتمويل الو 

زامية ، وإل )فرع أول (ختاذ القرارات املنشأة للوحدات وترتيبا ملا سبق ، سنحاول دراسة كيفية ا       

Ʈ(��ƨȈǳƢŭ¦�®°¦Ȃŭʪ�Ƣǿ®¦ƾǷ¤�ƨȈ، مث كيف )ňʬ�̧ǂǧ (التشاور مع القطاع املايل  ǳʬ�̧ǂǧ(.

القرارات احلامسة : لفرع األولا   

يعتمد اختاذ القرار الصحيح من جانب الدول بشأن إنشاء وحدات املخابرات املالية على        

�ń¤�ƾǸƬǠȇ�ƢǸǯ�ƢŮ�ƨȈǧƢǬưǳ¦�Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�Â�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�» Âǂǜǳʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦

�ǆ ǇϥÂ���Ƣđ�ňȂǻƢǬǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�ȄǴǟ�ŚƦǯ�ƾƷ1تنفيذ القوانني فيها.

جتماعي يف البالد يسمح بتحديد املشاكل اليت ة الوضع االقتصادي والسياسي واالإن دراس        

�ƢȀǴȈǴŢ�ƾǠƥ�ƢǸȈǧ�ƢŮ�ŘǈƬȇ�Ȇǰǳ�ƢǬȈǫ®�¦ƾȇƾŢ���́ ȂǐŬʪ�ŅƢŭ¦�¿¦ǂƳȍ¦�À¦ƾȈǷ�Ŀ�¾Âƾǳ¦�ƢȀǼǷ�ňƢǠƫ

  .قصد احلد منها

على مكافحة اإلجرام  Ƣē°ƾǫ�ǄȇǄǠƬƥ�ƨǴȈǨǰǳ¦�©¦ ¦ǂليت تبين اإلجلذا تسعى السلطات يف الدول ا       

املايل وخاصة جرمية تبييض األموال ، عن طريق إنشاء األطر املؤسسية الالزمة إلنشاء وحدات 

ƨǷƢǠǳ¦�ƢēƢǇƢȈǇ�ǶǇ°�ǞǷ���ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦2.

حتديد الدور الذي ستلعبه الوحدة فور إنشائها ، وحتديد األهداف اليت  أوىل هذه السياسات ،      

�Ǧ ǴƬű�ǪǴƻ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�¿ƢǜƬǻʪ�ǲǸǠǳ¦�ȄǴǟ�ƢǿƾǟƢǈƫ�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǞǔƬǧ���ƢȀǬȈǬŢ�ȄǴǟ�ǲǸǠƬǇ

.3األجهزة اإلدارية اليت تسند إليها وتسهر على حسن سريها وعلى استقالهلا الدائم

.445مرجع سبق ذكره ، ص ، عادل دمحم السیوى/د1
.162مرجع سبق ذكره ، صأحمد سفر،/د2

3Les cellules de renseignements financier " ; Tour d'horizon F.M.I et, B.M ,. op - cit , p 5
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̄�¦�ȄǴǟ�ƢȀǷƢȈǫ�ƨȈǨȈǯ�ǂȇȂǘƫÂ�̈ƾƷȂǳ¦�©ƢȈǴǸǟ�ǄȇǄǠƫ�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�©¦°¦ǂǬǳإىل اختا فهي تسعى      

أفضل وجه عن طريق إمدادها مبهارات التحليل متكنها من حتقيق أفضل استفادة من قدرات التحليل 

حىت تكون هلا سلطة حقيقية قانونية وقدرات تقنية ، املايل ملوظفيها من جهة ، ومن جهة أخرى 

ǌŭʪ�ƢŮ�ƶǸǈƫ اركة يف التعاون الدويل حسب االقتضاء ويف الوقت املناسب ، عن طريق تبادل

.1املعلومات بسرعة وبكفاءة

تلجأ الدول عند اختاذ القرارات إلنشاء وحدات املخابرات إىل اختاذ اإلجراءات الكفيلة اليت 

تضمن حفاظها على سرية املعلومات املتبادلة حىت ال تتعرض إىل خماطر إساءة استخدامها ، األمر 

.2الذي يعرقل مهامها

وأخريا يتضمن القرار الصحيح بشأن اختيار النموذج املالئم هلذه الوحدات ، دراسة معمقة        

.3مليزانيتها ، فال بد من إمدادها مبوارد مالية كافية متكنها من حتقيق أهدافها

.   التشاور مع القطاع املايل: الفرع الثاين

�ƘƴǴƫ���ƨȈǴǟƢǨǳʪ�ǶǈƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷȂǳ�ƨǸƟȐŭ¦�ƨȈǈǇƚŭ¦�̈ƾǟƢǬǳ¦�ŚǧȂƫ�ǲƳ¢�ǺǷ

العديد من الدول عند حتضريها ملشاريع القوانني املنشأة هلذه الوحدات إىل التشاور مع ممثلي القطاع 

جلهاز مرتبط مباشرة املايل ، لكونه األكثر تضررا من عمليات تبييض األموال ضف إىل أن عمل هذا ا

ƨǿȂƦǌŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�Ǻǟ�©ƢǷȂǴǠŭʪ�¿ƢǜƬǻʪ�ƢǿƾȇÂǄƫ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�Ƣđ4.

�ǾǻȂǰǳ�ʮ¦Ǆŭ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ǪǬŹ��©¦ƾƷȂǳ¦� Ƣǌǻ¤�ǲƦǫ�̧ ƢǘǬǳ¦�¦ǀǿ�ǞǷ�ǪƦǈŭ¦�°ÂƢǌƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǧ

ŅƢŭ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�©¦ŐŬ¦�ǺǷ�ƾȇǄŭ¦�Ƥ ǈǰȇ.

449مرجع سبق ذكره ، ص ، عادل دمحم السیوى/د1
579مرجع سبق ذكره ، ص ، نبیل دمحم عبد الحلیم عوجة/د2
137مرجع سبق ذكره ، ص ، محسن أحمد الخضیري/د3

.4Les cellules de renseignements financiers"; Tour d'horizon F.M.I et B.M., op – ci t , p 7
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ات فرصة تطوير الثقة بني الوحدات واملؤسسات املالية كما أن هذه العملية تتيح للسلط

ʪ�©ƢȈǳȉ¦�ǞǓÂ�¾Ȑƻ�ǺǷ���ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻȍ¦�Ƥو  Ƴ¦Â�ƢȀȈǴǟ�ǞǬȇ�Ŗǳ¦Â���ƢȀǼǷ�ƨȈǧǂǐŭ¦�́ ȂǐŬ

.1الفعالة لتحقيق التعاون البناء بينهما

على  ومن جهة أخرى ، تسهل هذه التشاورات عملية ضبط وفهم االلتزامات اجلديدة امللقاة

�ƲǷʭǂƥ�ǞǓÂ�ń¤�Ä®ƚȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦���ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�Ãǂƻȋ¦�©ƢǟƢǘǬǳ¦Â�ŅƢŭ¦�̧ƢǘǬǳ¦�ǪƫƢǟ

ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�©ƢȈǴǸǠǴǳ�ǂȇ°ƢǬƫ�®¦ƾǟ¤�ƨȈǨȈǯ�¾ȂƷ�©ƢȀȈƳȂƬǳʪ�ǪǴǠƬȇ�ǶǰŰ�ǲǸǟ2.

ملالية اخلاضعة لذا فإن هذه التشاورات املسبقة مع القطاع املايل ختلق نظاما جديدا للمؤسسات ا

�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�ǽƢš ¦�ǽƢƦƬǋȍʪ�°Ƣǘƻȍ¦�Ƥ ƳȂǳ ، مما يقلل من خطر تعرضها إلجرام املايل

  .بصفة عامة

. متويل وحدات املخابرات املالية: الفرع الثالث

ال بد  لكي حتقق وحدات املخابرات املالية األهداف اليت أنشأت من أجلها على أفضل وجه ،

فهذه الوحدات حتتاج إىل موارد مالية حبسب حجمها وحجم مواردها . من إمدادها مبوارد مالية كافية

ينبغي على الدول أن تقدم :" على أنه  Gafiالبشرية ، إذ تنص  يف هذا الصدد جمموعة العمل املايل 

رية وتقنية ، كما عليها اختاذ للسلطات املعنية مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب موارد مالية وبش

3."مجيع اإلجراءات لضمان نزاهة موظفيها

�ƨȇǂǌƦǳ¦�Ƣǿ®°¦ȂǷ�ǶƴƷ�°ƢƦƬǟȏ¦�śǠƥ�ǀƻȋ¦�ń¤���Ƣē¦ƾƷÂ�ƨȈǻ¦ǄȈǷ�ƾȇƾŢ�ƾǼǟ�¾Âƾǳ¦�ȄǠǈƬǧ

  والتقنية ، فهذه الوحدات حتتاج إىل تكاليف لرتكيب أجهزة معلوماتية على أعلى مستوى وتعمل 

1.Paul Allan schott:"Guide de reférence sur la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le
financement de terrorisme " , deuxieme édition et supplement sur la recomandation 9, publié
le1/10/2010 , B.M , p 111
2Paul Allan Schott ; op -cit , P113

Gafiثون لمجموعة العمل الماليالتوصیة الثال3
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°¦ǂǸƬǇʪ�ƢǿǂȇȂǘƫ�ȄǴǟ. تربصات وغريها من األمور اليت كما حتتاج إىل إخضاع موظفيها إىل تدريبات و

.1ر هلا مهامهاتيس

 ذات النموذج اإلداري منها خصوصا ، يتم متويل معظم وحدات العامل مباشرة من ميزانية الدولة      

ǳƢŭ¦�̈°¦±Ȃǳ�ƨǠƥʫ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ ، ومثال . خاصة من ميزانية الوزارة املعنية التابعة هلا فهي وحدات هلا ميزانيةية

Kofiu) الشمالية(ووحدة املخابرات الكورية Fincen هذه الوحدات وحدة املخابرات األمريكية
2.

أما الوحدات التابعة ألجهزة الشرطة أو ما يسمى بنموذج املالحقة ، فهي متول من وزارة       

Ncis لنسبة لوحدة املخابرات التابعة للمملكة املتحدةʪ�ÀƘǌǳ¦�Ȃǿ�ƢǷ�ǲưǷ ، الداخلية
3.

كما هناك وحدات أخرى متول مباشرة من طرف البنك املركزي أو هيئة الرقابة على القطاع       

UIfية ف، ومنها وحدة املخابرات البولي4املايل للدولة
UIC ووحدة املخابرات اإليطالية 5

ووحدة  ،6

Sepblac املخابرات اإلسبانية
7ƨȇǂǐŭ¦�©ʮǂƸƬǳ¦�̈ƾƷÂ�¦ǀǯÂ.

إىل جانب ذلك توجد وحدات تتلقى متويال مشرتكا من قبل السلطات أو وزارات خمتلفة مثل      

Mot وحدة املخابرات اهلولندية
اليت تتلقى متويال مبوجب اتفاق مشرتك بني وزارة املالية ووزارة و ، 8

.9العدل

1Les cellules de renseignement financiers" ,Tour d'horizon F.M.I et B.M , op -cit , p 9
korea:ھي اختصارا لعبارةKofiu  كلمة 2 Financial Intellignce Unit
Nationalھي اختصاراً لعبارةNCIS   كلمة 3 Criminal Intelligence Service:

4Paul Allan Schott ; op - cit , P115
Unidadھي اختصارا لعبارة UIF كلمة 5 de Investigaciones Financieras :
Ufficio:اختصاراً لعبارة    UICكلمة 6 Italiano dei Cambi
7�ΔѧϤϠϛSEPBLACΓέΎѧΒόϟ�˱έΎѧμ ΘΧ�ϲѧϫServicoEjecutivo de la ComisionPrevencion de Blanquco de :

Capitales InfraccionesMonitarias
MeldpuntOnge:ھي اختصاراً لعبارة    MOT   ةــكلم 8 Bruit LijkeTransacties

9Maria Luisa Cesoni ;"La lutte contre le blanchiment en droit belge,suisse,Français, Italien et
international" , Groupe de Boek-éditons Bruylant.Bruxelle, 2013, p135
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�Ƥ ƳȂŠ�ƢȀǠǸš �Ŗǳ¦�©ƢǷ¦ǂǤǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ƣē¦ƾƷÂ�ǲȇȂŤ�ń¤�ȄǠǈƫ�Ŗǳ¦�¾Âƾǳ¦�ǺǷ�½ƢǼǿ�À¢�Śǣ

ʮ°ƢǤǴƥ�Ŀ�¾Ƣū¦�Ȃǿ�ƢǷ�ǲưǷ���¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨƸǧƢǰǷ�ÀȂǻƢǫ ، ¿ƾƼƬǈƫ�ƢĔ¢�̄¤ من املبلغ %25 نسبة

¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�́ ȂǐŬʪÂ�ŅƢŭ¦�¿¦ǂƳȍ¦�ƨƸǧƢǰǷ�¾Ƣů�Ŀ�ƢȀǠǸš �Ŗǳ¦�©ƢǷ¦ǂǤǴǳ�ÄȂǼǈǳ¦  كدفع ،

ƢēƾƷÂ�ȆǨǛȂǷ�Ƥ ƫ¦Â°Fia
كتكلفة لتحسني التدريب واملعدات واملشاركة يف %30نسبة  ، وختصص1

.2تربصات دولية

�ŅƢŭ¦�¿ȐǠƬǇȍ¦�ƨŪƢǠǷ�ƨȈǴŬ�ƨƦǈǼǳʪ�ƢǷ¢CTRFفلقد  2002اليت أنشأها املشرع اجلزائري سنة ،

«�¦Ȃŭ¦�ń¤�¦®ƢǼƬǇ¦® مت إخضاع متويلها للدولة ، ǂǐǳʪ�ǂǷȉ¦�ƨȈǴŬ¦�ǆ ȈƟ°�ŐƬǟ¦Â18،19 من املرسوم  20و

.3السالف الذكر157-13املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم127-02التنفيذي رقم

تنظيم الوحدة: املطلب الثاين

األخرية هي هذه  إن استحداث قواعد إجرائية ملواجهة جرمية تبييض األموال مرتبط خبصوصيتها،      

�̈ǄȀů�¾ȏƾƬǇȏ¦Â�ÄǂƸƬǳ¦�ńȂƬƫ�ƨȈǳƢǷ�©ʮǂŢ�©¦ƾƷÂ� Ƣǌǻ¤�ń¤�ÀȂǟ°Ƣǈȇ�ŃƢǠǳ¦�ȆǟǂǌǷ�ƪ ǴǠƳ�Ŗǳ¦

�Ŗǳ¦�ǽƢƦƬǋȍʪ كمصلحة تلقي وحتليل اإلخطاراتتعمل أساسا على حتقيق أهدافها ، مبصاحل تقنية

¦ ��ŅƢŭ¦�¾ƢĐ¦�Ŀتقوم بفحص املعلومات فحصا دقيقا بعد استالمها من جهات خمتلفة بواسطة خرب 

�©¦ƾƷÂ�ń¤�©ʭƢȈƦǳ¦�¾ƢǇ°¤�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�Ŗǳ¦�ŅÂƾǳ¦�ÀÂƢǠƬǳ¦Â�©ƢǷȂǴǠŭ¦�¾®ƢƦƫ�ƨƸǴǐǷÂ���ňȂǻƢǬǳ¦Â

�ƨƸǴǐǷ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�ƢȈǻÂŗǰǳ¤�©ƢǷȂǴǠŭ¦�̈°¦®¤�ƨƸǴǐǷ�¦ǀǯÂ���¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨƸǧƢǰŠ�ƨȈǼǠǷ�ƨȈƦǼƳ¢

  .املراقبة

أيضا تتوىل تنظيم العمل بداخلها ، واليت تتكون من مصاحل إدارية على تشتمل هذه الوحدات       

�Śǈƫ�ƨǷƢǟ�ƨǻƢǷ¢Â���̈ƾƷȂǳ¦�©ƢǗƢǌǻ�ǞȈŦ�ǶȈǜǼƫ�Ŀ�¾Â¦ƾƬȇÂ���Ƣđ�ÀȂǴǸǠȇ� Ƣǔǟ¢�Ƕǔȇ�ǆ Ǵů

  .الشؤون اإلدارية والوسائل البشرية واملادية

Finoncial:ھي اختصاراً لعبارة FIA كلمة 1 Intelligence Agency
2Maria Luisa Cesoni ; op- cit , P139

19ϡϮѧγήϤϟ�Ϧϣ02-127ˬΔѧϟϭΪϟ�ΕΎѧϧΎϋ·�ϰѧϠϋ�ΕΩήѧϳϹ�ΏΎѧΑ�ϲѧϓˬ�ΏΎѧΑ�ϲѧϓϭتشتمل میزانیة خلیة معالجة االستعالم المالي وفقاً للمادة3
النفقات على نفقات التسییر والتجھیز وكل النفقات األخرى المرتبطة بنشاط الخلیة
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ǶȀȇƾǳ�ǂǧȂƬƫ�ƨǨǴƬű�©ȏƢů�Ŀ�śǐǐƼƬŭ¦Â� ¦ŐŬ¦�ǺǷ�» Ƣǯ�®ƾǟ�Ƣđ�ǪƸǴƫ�ƢǸǯ ؤهالت امل

.1ق حول سوابقهم القضائية واملالية والشخصيةـد حبث معمـ، ويتم تعيينهم بعاملطلوبة تعكس نزاهتهم

املصاحل التقنية للوحدة:   الفرع األول 

مبثابة جهات استالم كشوف  -مثلما سبق اإلشارة إليه -تعد وحدات املخابرات املالية       

��ƨȈǳƢŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦Â���ƨǿȂƦǌŭ¦�ƨǘǌǻȋ¦�ƨǧƢǯ�Ǻǟ�ǂȇ°ƢǬƫ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ƢȀȈǳ¤�Ǟǧǂƫ�Ʈ ȈƷ

األخرى املطلوبة كتقارير املعامالت النقدية على سبيل املثال ، وهو ما يضمن وجود كافة املعلومات 

.2فهي إذن عبارة عن مستودع مركزي جلميع املعلومات املالية . ذات الصلة يف مكان واحد

لذا ، فحىت يتمكن هذا املستودع املركزي من القيام بوظائفه على أحسن وجه ، ال بد من أن       

  .يكون جمهزا مبصاحل خمتلفة إدارية منها وأخرى تقنية ، تتوىل تنظيم العمل بداخله

وجتدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد تنظيم داخلي موحد لكل وحدات خمابرات املالية املوجودة على   

، بل لكل دولة احلرية التامة يف وضع املصاحل اليت تراها ضرورية وهامة لتحقيق أهدافها  ملستوى العام

.3حسب النموذج املنتهج من طرفها وحسب حجم الوظائف املمنوحة هلا

1Maria Luisa Cesoni ; op - cit , P143
278،  صبدیعة لشھب ، مرجع سبق ذكره/د2

3Paul Allan Schott ; op -cit , P125
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�ƢĔȂǰǳ�ŁƢǐŭ¦�ǒ Ǡƥ�ǞǓÂ�Ŀ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�ƨƸǧƢǰŠ�ƨȈǼǠŭ¦�¾Âƾǳ¦�½ŗǌƫ�ƾǫ�Ǿǻ¢�Śǣ

ويتم حتديد هياكلها  ،أساسية تعكس الدور الذي تلعبه هذه الوحدات على الصعيد احمللي والدويل

.1مبوجب مراسيم تنفيذية تصدرها هذه الدول فور صدور القانون املنشيء للوحدات

هي املصلحة املخصصة لتلقي وحتليل ، أهم مصلحة تقنية يف وحدات املخابرات املالية 

ǶǴǈƫ�ȄǴǟ�Ǆǰƫǂƫ���ƨȈǇƢǇ¢�ƨǨȈǛȂƥ�¿ȂǬƫ�ƢĔȂǰǳ���ǽƢƦƬǋȏʪ�©¦°Ƣǘƻȍ¦  املعلومات وتفحصها فحصا

°ÂƢǌƬǳʪ�ƢǬȈǫ® ه ويعمل على مستوى هذ.مع املوظفني املكلفني مبراقبة العمليات املالية على مستواها

ƨȈǳƢǟ�©¦ ƢǨǯÂ�©¦°ƢȀŠ�ÀÂǄȈǸƬȇ�Ǻȇǀǳ¦�ňȂǻƢǬǳ¦Â�ŅƢŭ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ� ¦Őƻ�ƨƸǴǐŭ¦.

�ǞǷ�°Ƣǘƻȍ¦�ǲŰ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�¾®ƢƦƫ�ƨǨȈǛÂ�Ȇǿ�Ŗǳ¦Â�ƨƸǴǐŭ¦�ǽǀŮ�ƨȈǻʬ�ƨǨȈǛÂ�¾Âƾǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƶǼŤ

�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƨǨȈǛȂǴǳ�ƨǠƥʫ�ƨǨȈǛÂ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�ŅÂƾǳ¦�ÀÂƢǠƬǳ¦�°ƢǗ¤�Ŀ�ƨȈƦǼƳ¢�©¦ǂƥƢű�©¦ƾƷÂإال 2األوىل ،

أن دول أخرى تفضل ختصيص مصلحة خاصة هلا وهي ما تسمى مبصلحة التعاون الدويل وتبادل 

�Ãǂƻ¢�©ƢȀƳ�Â¢�ƨȈƦǼººƳ¢�©¦ǂºƥƢű�©¦ƾƷÂ�ń¤�©ʭƢȈƦǳ¦�¾ƢǇ°¤Â�¾Ȃǐū¦�ń¤�ȄǠǈƫ�ȆȀǧ���©ƢǷȂǴǠŭ¦

.3أجنبية معنية مبكافحة تبييض األموال

ول إىل إنشاء مصلحة خاصة الستعمال التقنيات املتقدمة إىل جانب هذه املصاحل ، تعمد الد      

�ȆȀǧ���©ƢǷȂǴǠŭ¦�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ�ƨȈƬƸƬǳ¦�ƨȈǼƦǳ¦�Ƕǟ®Â�ƨǻƢȈǏÂ�©ʭƢȈƦǳ¦�ǲȈǴŢÂ�Ʈ ŞÂ�ǺȇǄţ�ǲƳ¢�ǺǷ

ƫ�ƢĔȂǰǳ�ǲȈǴƸƬǳ¦Â�ǎ ƸǨǳ¦�ƨƸǴǐǷ�ǞǷ�ƢȀǴǸǟ�Ŀ�ƨǘƦƫǂǷ�ƨƸǴǐǷسر عملها عن طريق استخدام ي

.4نظاما الكرتونيا إلدارة املعلومات

441عادل دمحم السیوى ،  مرجع سبق ذكره ، ص/د1
2Les cellules de renseignements financiers" , Tour d'horizon F.M.I et B.M , op- cit , p 32
3Célestin Foumdjem ; op-cit , P345
4Maria Luisa Cesoni ; op - cit , P141
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�ǎ ǐţ�ȆȀǧ���ŅƢŭ¦�̧ ƢǘǬǳ¦�ȄǴǟ�ƨƥƢǫǂǳ¦Â�» ¦ǂǋȍ¦�ƨǘǴǈƥ�ǞƬǸƬƫ�Ŗǳ¦�©¦ƾƷȂǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ƢǷ¢

مصلحة أخرى خاصة مبراقبة مدى تطبيق االلتزامات املوضوعة يف جمال مكافحة تبييض األموال على 

�°ƢǤǴƦǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷȂǳ�ƨƦǈǼǳʪ�¾Ƣū¦�Ȃǿ�ƢǷ�ǲưǷ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦يةFIA
1.

Ƣǟ�śǷ¢�̈ƾǟƢǈŠ�ȆǇʩ°�¿ȂǇǂǷ�Ƥ¿� ، يشرف على هذه املصاحل ƳȂŠ�śǠȇ�Äǀǳ¦�̈ƾƷȂǳ¦�ǂȇƾǷ

  .يسري الشؤون اإلدارية والوسائل البشرية واملادية للوحدة

�ŅƢŭ¦�¿ȐǠƬǇȍ¦�ƨŪƢǠǷ�ƨȈǴƻ�ƨǴǰȈǿ�ƾȇƾŢ�Ļ�ƾǫ�ǾǻƜǧ���ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞȇǂǌƬǳ¦�ń¤�¨®ȂǠǳʪÂ

CTRFالسالف الذكر واملعدل واملتمم 2002أفريل07املؤرخ يف127-02مبوجب املرسوم التنفيذي رقم

2008سبتمرب06املؤرخ يف 275-08التنفيذي رقممبوجب املرسوم 
من هذا املرسوم  03ووفقًا للمادة.2

 من هذا األخري املصاحل07ولقد حددت املادة من جملس وأمانة عامة ومصاحل ، فإن اخللية تتكون

  :وفقا ملا يلي ةالتقنية للخلي

مصلحة التحقيقات والتحاليل املكلفة جبمع املعلومات والعالقات مع املراسلني وحتليل  -     

  .تصرحيات اإلشتباه

-ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ǲȈǳƢƸƬǳ¦Â�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ƨǠƥƢƬŭ¦Â�ƨǷƢǠǳ¦�ƨƥƢȈǼǳ¦�ǞǷ�©ƢǫȐǠǳʪ�ƨǨǴǰŭ¦�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ƨƸǴǐŭ¦.

، املكلفة جبمع املعلومات وتشكيل بنوك املعطيات الضرورية ¦ƢȈǘǠŭ¦�ƾǟ¦ȂǫÂ�ǪƟʬȂǳ© مصلحة -     

  .لسري اخللية

-�©ƢǈǇƚŭ¦�Â¢�©ƢƠȈŮ¦�ǞǷ�» ¦ǂǗȋ¦�¨®ƾǠƬŭ¦Â�ƨȈƟƢǼưǳ¦�©ƢǫȐǠǳʪ�ƨǨǴǰŭ¦�ÀÂƢǠƬǳ¦�ƨƸǴǐǷ

  .األجنبية اليت تعمل يف نفس ميدان نشاط اخللية

1Paul Allan Schott , op- cit , P127
ˬ�07/09/2008�ϱΫѧϳϔϧΗϟ�ϡϭѧγέϣϟ�ΏѧΟϭϣΑ�ϡϭѧγέϣϟ�Ϋѧϫ�ϝϳΩѧόΗ�ϡΛالمؤرخة في50صدر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة العدد2

2013افریل 28الصادر بتاریخ 23،  ورد في الجریدة للعدد 2013افریل15المؤرخ في157-13رقم 
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كما يتم ،1ويشرف على هذه املصاحل رؤساء يعينهم رئيس اخللية مبقرر إىل جانب األمني العام      

�ƨǨȈǛȂǳʪ�ƨǨǴǰŭ¦�ƨǘǴǈǳ¦Â�ƨȈǳƢŭʪ�Ǧ Ǵǰŭ¦�ǂȇ±Ȃǳ¦�śƥ�½ŗǌǷ�°¦ǂǬƥ�ƨȈǴƼǴǳ�ƨȈǼǬƬǳ¦�ŁƢǐŭ¦�ǽǀǿ�ǶȈǜǼƫ

.2العمومية

املصاحل اإلدارية للوحدة: الفرع الثاين 

تشمل وحدات املخابرات املالية مصاحل إدارية تسهر  ،جانب املصاحل التقنية السالفة الذكر إىل      

Ƣđ�ÀȂǴǸǠȇ� Ƣǔǟ¢�ǺǷ�ǆ،  تتشكل املصاحل اإلدارية من جملس وأمانة عامة. على تسيريها ǴĐ¦�ÀȂǰƬȇ

برامج سنوية  ويتداول يف تنظيم مجيع املعطيات واملستندات واملواد املتعلقة مبجال اختصاصه ، وإعداد

ومتعددة لنشاط الوحدة ، واإلجراءات املخصصة الستغالل ومعاجلة تصرحيات االشتباه، وتقارير  

�©ʮǂƸƬǳ¦Â�©ƢǬȈǬƸƬǳ¦.

�Ǻȇ®ƢȈŭ¦�Ŀ�ǾǴǸǟ�Ƕǟ®Â�ǄȈǨŢ�ń¤�» ƾȀȇ�ƲǷʭǂƥ�ǲǯ�ǀȈǨǼƫ�ń¤�ǆ ǴĐ¦�ȄǠǈȇ�ƢǸǯ املرتبطة 

ǏƢǐƬƻʪاون مع كل هيئة أو مؤسسة وطنية أو أجنبية أخرى وكذا تطوير عالقات التبادل والتع،  اته

�ƨȈƦǴǣϥ�©¦°¦ǂǬǳ¦�̄Ƣţ¦�ǶƬȇÂ�ƢȀƬȈǻ¦ǄȈǷ�̧ÂǂǌǷ�Ŀ�ǆ تعمل يف نفس ميدان نشاط الوحدة ǴĐ¦�¾Â¦ƾƬȇÂ��

.3أصوات األعضاء

��ƢȀȈǴǟ�» ǂǌȇÂ�ŁƢǐŭ¦�ǞȈŦ�śƥ�ǪȈǈǼƬǳ¦�ńȂƬȇ���ǆ ȈƟ°�ǆ ǴĐ¦�ȄǴǟ�» ǂǌȇ  ويسهر على السري

ưŤÂ�ǆ ǴĐ¦�Ŀ�̈ǀƼƬŭ¦�©¦°¦ǂǬǳ¦�ǀȈǨǼƫ�ÀƢǸǓ�ȄǴǟÂ�̈ƾƷȂǴǳ�Ǻǈū¦ل الوحدة أمام السلطات واهليئات ي

  .الوطنية والدولية ، ويقرتح التنظيم الداخلي هلا

الشؤون وهي تسري حتت سلطة رئيس الوحدة  ،أما األمانة العامة ، فيشرف عليها أمني عام       

.4وسائل البشرية واملاديةاإلدارية وال

السالف الذكر157-13من المرسوم التنفیذي رقم 17المادة 1
الصادرة 59والمنشور بالجریدة الرسمیة العدد2010اكتوبر10الصادر بتاریخ 237-10المادة االولى من المرسوم التنفیذي رقم2

127-02من المرسوم15والمعدل للمادة13/10/2010بتاریخ 
3Célestin Foumdjem ; op - cit , P349
4Paul Allan Schott ; op -cit , P128
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�ƨŪƢǠŭ¦�ƨȈǴŬ�ƨȇ°¦®ȍ¦�ŁƢǐŭ¦�ƨǴǰȈǿ�ƾȇƾŢ�ƾǼǟ�ŃƢǠǳ¦�ȆǟǂǌǷ�Ȇǫʪ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�̧ǂǌŭ¦�ǂȇƢǇ�ƾǬǳÂ

أعضاء منهم 07إذ أنه وضع جملسا هلا يتكون من ،1لالستعالم املايل رغبة منه يف جناح هذه اهليئة

وقاضيني  ،04Ƕē ƢǨǰǳ�¦ǂǜǻ�Ƕǿ°ƢȈƬƻ¦�ǶƬȇ� Ƣǔǟ¢ƨȈǼǷȋ¦Â�ƨȈǳƢŭ¦Â�ƨȈǰǼƦǳ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ2الرئيس و

 ƢǔǬǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦�Ä¢°�ƾǠƥ�¿ƢƬƻȋ¦�ǚǧƢƷ�¾ƾǠǳ¦�ǂȇ±Â�ƢǸȀǼȈǠȇ .و ويعني الرئيس �ǆ ǴĐ¦� Ƣǔǟ¢

ƾ̈ŭ�ȆǇʩ°�¿ȂǇǂǷ�Ƥ ƳȂŠ04 3سنوات قابلة للتجديد مدة واحدة فقط.

التنظيم البشري للوحدة: الفرع الثالث

إذ ، من أهم ما تراعيه الدول يف وحدات املخابرات املالية ، الكيفية اليت يبىن عليها اختيار موظفيها 

�ƨƥ°ƾŭ¦Â�ƨǴǿƚŭ¦Â�ƨȀȇǄǼǳ¦�ƨȇǂǌƦǳ¦�°®¦Ȃǰǳʪ�¦®ÂǄǷ�ÀȂǰȇ�À¢�ń¤�ÄȂǬǳ¦�ȆǸȈǜǼƬǳ¦�ǲǰȈŮ¦�¦ǀǿ�«ƢƬŹ جيدا ولديها

.4ليات تبييض األموالقادرة على التحقق من عم املعرفة واخلربة الالزمة حىت تكون

�ǲǰǳ�ƨƥȂǴǘŭ¦�©Ȑǿƚŭ¦�®ƾŹ�ƲǷʭǂƥ�ǞǓȂȇ�̄ ¤��̈ƾƷȂǳ¦�Ŀ�ƾƳȂȇ�ƢǷ�Ƕǿ¢�ÄǂǌƦǳ¦�ǶȈǜǼƬǳƢǧ

املايل ، االقتصادي ، (فباإلضافة إىل املعارف املتخصصة والكفاءات يف خمتلف امليادين . منصب

ي حبث معمق حول سوابق املوظفني جير ) البنكي ، القانوين ، األمين ، هندسة اإلعالم اآليل وغريها

ʪ�ƨȈǼǠŭ¦�ŁƢǐŭ¦�ǞǷ�ÀÂƢǠƬǳʪ�Ǯ ǳ̄Â���ǶȀǼȈȈǠƫ�®¦ǂŭ¦ الشرطة ، اجلمارك ،  إلجرام املايل مثل قطاع العدالة

�ȄǴǟ�ǂƯƚƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ƨǬƥƢǇ�Ä¢�ƾȇƾŢ�ǪǸǠŭ¦�Ʈ. وغريها مصاحل املراقبة ƸƦǳ¦�¦ǀǿ�» ƾȀƬǈȇ

.5م مبهمته بصفة عادية أو تؤثر على النزاهة املطلوبةاستقاللية املرتشح أو تشكل عائق على القيا

134فضیلة ملھاق ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
السالف الذكر275-08من المرسوم04المادة2
السالف الذكر278-08مكرر من المرسوم رقم10المادة3
187امجد سعود قیطفان الخریشة ، مرجع سبق ذكره ، ص/ا4

5Maria Luisa Cesoni ; op- cit , P143
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إذ أنه أخضع العاملني يف خلية معاجلة اإلستعالم ،ذات املنطقاجلزائري  ولقد ساير املشرع 

2006جويلية15الصادر بتاريخ03-06املايل إىل األمر رقم
و املتضمن القانون األساسي للوظيفة 1

  .بصفتهم موظفني عموميني العمومية ،

من هذا األمر على أنه ينبغي أن يتوافر يف املوظف العمومي شرط عدم 75وقد نصت املادة 

�ƨȈƟƢǔǬǳ¦�ǾǬƥ¦ȂǇ�̈®ƢȀǋ�Ŀ�Ƣđ�¼ƢƸƬǳȏ¦�®¦ǂŭ¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�ƨǇ°ƢŲÂ�ľƢǼƬƫ�©ƢǜƷȐǷ�®ȂƳÂ . كما منعت

أو مباشرة  الرتاب الوطين أو خارجهامتالك داخل من من ذات األمر املوظف العمومي45املادة 

أو تشكل عائقا للقيام مبهمته بصفة عادية يف مؤسسة ، مصاحل من طبيعتها أن تؤثر على استقالليته 

.2ختضع إىل رقابة اإلدارة اليت ينتمي إليها أو هلا صلة مع هذه اإلدارة

. الرقابة على الوحدة ومساءلتها: املطلب الثالث 

ها خمتلف أنشطتها ومدى فياملخابرات املالية تقاريرها بصفة دورية ، تعرض  تصدر وحدات

تقدمها يف جمال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ، واليت من خالهلا تتوىل السلطات املختصة 

  .ممارسة رقابتها على مهامها

تفضل إخضاع عملية الرقابة إىل جلان عليا تتوسطها مع هذه الوحدات،  غري أن دول أخرى ، 

.3وقد ختتلف وظائفها من دولة إىل أخرى

Une" بلجنة التوجيه"أنشأت البعض منها ما يسمىف  commission D'orientation و البعض

ول أخرى إىل وضع جلأت دحین ي ف     Une commission d'aideجلنة املساعدة"اآلخر، أنشأت

"Ä°ƢǌƬǇȏ¦�ǆ ǴĐ¦".« conseil consultatif »

16/07/2006الصادرة بتاریخ 46الوارد في الجریدة الرسمیة العدد 1
�ΔѧΟϟΎόϣ�ΔѧϳϠΧ�ϝϭѧΣ�ΎѧϳϘϳέϓ�ϝΎϣηϭ�ργϭϻ�ϕέηϟ�ΔϘρϧϣϟ�ϲϟΎϣϟ�ϝϣόϟ�ΔϋϭϣΟϣ�ϑانظر الى تقریر التقییم2 έρ�ϥϣ�ί Οϧϣϟ�ϙέΗηϣϟ

www.memafatf.org/ord/articledetail.asp?rid:1010:،في الموقع التالي48ص12/2010-01االستعالم المالي في
3Paul Allan Schott ; op-cit , P130
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�ǲƳ¢�ǺǷ�ƢȀǧ°ƢǠǷÂ�Ƣē¦Őƻ�ǺǷ�ƢȀǼǰŤ�Ǿƫ¦̄�ƪ وهي عبارة عن جلان تراقب أعمال الوحدة       ǫȂǳ¦�ĿÂ

  .تطوير أساليب مكافحة تبييض األموال

أعفتها من املسائلة عن مهامها ، فوفرت هلا  ويف سبيل تكريس مبدأ استقاللية هذه الوحدات ،      

محاية مطلقة من املتابعات أمام اهليئات القضائية أو هيئات أخرى ، حىت لو مل تؤد التحقيقات إىل أية 

 ̈¦Őǳʪ�©ƢǠƥƢƬŭ¦�ƪ ȀƬǻ¦�Â¢�ƨƴȈƬǻ.¦�́ ƢƼǋȋ¦�ń¤Â�ƢĔ¦Ȃǟ¢�ń¤� ƢǨǟȍ¦�¦ǀǿ�ƾƬǷ¦�ƢǸǯ خلاضعني

��ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻȍ¦�Ƥ Ƴ¦Ȃǳ  ؤولية اجلزائيةتقام دعاوى ضدهم على أساس املس ميكن أنإذ ال

�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�Ǻǟ�ǶŮ�ƨǤǴƦŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ƨȇǂǇ�ȄǴǟ�ƨǜǧƢƄʪ�ǶȀƬǷǄǳ¢�ƢĔ¢�Śǣ���ƨȇ°¦®ȍ¦�Â¢�ƨȈǻƾŭ¦�Â¢

.1املشبوهة ومنعت استخدامها ألغراض أخرى غري مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب

) الفرع األول( مهام الوحدات عملية الرقابة على حتديد سبق ذكره ، سنحاول ما  وإسنادا إىل       

  ) .الفرع الثالث(�ƢĔ¦Ȃǟ¢�ƨȈǳÂƚǈǷ�ƾȇƾŢ مع )الفرع الثاين( وعدم إخضاعها إىل نظام املسائلة

الرقابة  على الوحدة:لفرع األول ا

املخابرات املالية عن طريق االطالع  متارس السلطات املختصة وظيفتها الرقابية على وحدات        

ه الوحدات  فتشري اغلب القوانني املنشأة هلذ .على تقاريرها اليت تنشرها حول مهامها بصفة دورية

�ÅʮȂǼǇ�ǂȇ°ƢǬƬǳ¦�ǽǀǿ�ǲưǷ�ǂǌǻ�ƨȈǷ¦Ǆǳ¤�ȄǴǟ ،  غري انه ترتك هلا السلطة التقديرية الواسعة يف حتديد

   .هيكلها وحمتواها

�ƨǼǈǳ¦�¾Ȑƻ�Ƣđ�ƪ ǷƢǫ�Ŗǳ¦�ƨǘǌǻȋ¦�ǲǯ�®ǂǇ�ń¤�ǂȇ°ƢǬƬǳ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ���©¦ƾƷȂǳ¦�ǶǜǠǷ�ƘƴǴƫ

�ƨǳƢƄ¦�©ƢǨǴŭ¦�®ƾǟÂ���ƢȀȈǴǟ�ǲǐƸƬŭ¦�ǽƢƦƬǋȏʪ�©¦°Ƣǘƻȍ¦�®ƾǟ�¾ȂƷ�ƢēƢȈƟƢǐƷ¤�¦ǀǯÂ���ƨǗ°ƢǨǳ¦

.2للمتابعة ، أو املتبادلة مع وحدات أجنبية يف إطار التعاون الدويل

1Maria Luisa Cesoni ; op- cit , P147
2 Paul Allan Schott ; op-cit , P129
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AUSTRACمثل وحدة املخابرات االسرتالية  اخرى ن وحدات أجنبيةغري أ
، حترر تقريرها 1

وفقًا ألهدافها  احملققة وتقدم تقييمها اخلاص حول مدى تطورها ، وهو يعترب نظام جدي لكونه 

.2يسهل تقييم مهام الوحدة ليس فقط من طرف الوزارة املختصة ، بل أيضاً من طرف اجلمهور

�ƢĔ¢�¦̄¤�ÀƢȈƷȋ¦�Ƥ Ǵǣ¦�Ŀ���̈ƾƷȂǳ¦�ȄǴǟ�̈ǂǋƢƦǷ�ƨȈƥƢǫǂǳ¦�ƢȀƬǘǴǇ�ƨǐƬƼŭ¦�̈°¦±Ȃǳ¦�µ ǂǨƫ�ƾǫÂ

  .تضع جلان عليا تتوسطها مع الوحدة ، وختتلف وظائفها من بلد إىل آخر

une"جلنة التوجيه"تأسیس ففي ايطاليا مثًال ، مت commission d'orientation
1997سنة   3

يض األموال من اختبار سنوي شامل للوحدة حتت إطار تطبيق أحكام قانون مكافحة تبيقصد إجراء 

®ȂȀĐ¦�ǶȈȈǬƫ�ǲƳ¦ وتقدمي بعض املقرتحات لتحسني فعالية ، ات والنتائج املتوصل إليها من طرفها

  .نشاطها

ة الداخلية ، من وزار ضم ممثلي من بنك ايطاليا ،ـيرتأس هذه اللجنة املدير العام  للخزينة ، وت

و تلتزم الوحدة بتقدمي تقرير حول أنشطتها كل سداسي ،  وزارة املالية ، وزارة العدل والتجارة اخلارجية

.4هلذه اللجنة ،كما تقدم هلا كل املعلومات  اليت حتتاجها يف ممارسة وظيفتها  الرقابية

une"بلجنة املساعدة"فلقد جلأت إىل  وضع ما يسمى هولندا، أما  commission d'aide،  

املعنية ، من هيئات الشرطة، النيابة العامة وهيئات  مراقبة القطاع ي جلنة  تتكون من ممثلي الوزارة وه

عن طريق منحها معارفها  يف مهامهاMOTاملخابرات املالية اهلولنديةة وحدة و تلتزم مبساعد. املايل

Ƣē¦ŐƻÂ"Ses connaissanses et son savoir faire". كما تقدم النصائح و اإلرشادات للوزارة

.5حول كيفية  قيامها  بعملها ،الوصية  على الوحدة 

Australionھي اختصاراً لعبارة  Austrac" كلمة 1 trensaction report analysis centre :"
2"Les cellules de renseignements financiers " Tours d'Horizon .FMI et BM ,op-cit , P30
3Arrété – loi N°143 du 13 mai1992 , modifié par l'arrete législatif N°153 du 26 mai
1997,articles 3ter
4Paul Allan Schott ; op-cit , P135
5Loi de 16 décembre 1993 , portant réglementation de la communication d'opérations
inahabituelles liées aux services financiers , section 15 et 16
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ض األموال ومتويل  يوعلى خالف هولندا ، مت وضع جملس استشاري ملكافحة تبي، يف فرنسا        

8/01/2010  الصادر بتاريخ2010-69مبوجب املرسوم رقم  اإلرهاب
1.Conseil d'orientation de

lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement de terrorisme(COLB)

�ǆيرتأس  ǴĐ¦�¦ǀǿ مدير  يعني من وزارة  االقتصاد ملدة ثالث سنوات بعد أخذ رأي وزير

أي سلطة على وحدة    ليس له. شرف على أمانته املديرية العامة للخزينة تالداخلية ووزير العدل و 

كما أنه ال ميارس أي  نوع من الرقابة  عليها ، فهو  يسعى  ، TRACFIN املخابرات املالية الفرنسية

�» ƾē�Ŗǳ¦�ŁƢǐŭ¦Â�©ƢƠȈŮ¦�ǲǯ�śƥ�ǪȈǈǼƬǳ¦�ń¤�ǖǬǧويل اإلرهاب ـض األموال ومتيمكافحة تبي اىل ،

زارة املعنية واليت بدورها  تصدر  عمليات التبييض ويقدمها للو  كما حيدد خطوط و حجم أخطار

.2توجيهات  عامة  للوحدة  قصد  أخدها  بعني االعتبار  عند القيام  مبهامها 

م إىل رها خامس دولة يف جمال التطور تنضƢƦƬǟʪ، دولة إفريقيا اجلنوبية ومن جهة  أخرى سعت 

2003 سنة إىل وضع جملس استشاري ، جمموعة العمل املايل
أطلق عليه تسمية ،3

"Le conseil consultatif sur le blanchiment de capitaux"، أن بعد �ƢēƾƷÂ�©Ƙǌǻ¢

2001FICللمخابرات املالية سنة
  .العمومية حتت وصاية اخلزينة ووضعها4

�¾ȂƷ�ƨȈǏȂǳ¦�̈°¦±ȂǴǳ�ƶƟƢǐǼǳ¦�ŉƾǬƫ�Ä°ƢǌƬǇȏ¦�ǆ ǴĐ¦�¦ǀǿ�ńȂƬȇ  سياسات مكافحة أنشطة

.5وحدة  املخابرات املالية بشأن كيفية قيامها بوظائفهالكما يقدم استشارات ،  ض األموال يتبي

ويف الوقت ذاته متكنها ، الوحدات عمال ه اللجان تراقب أ، أن هذيتضح من خالل  ما سبق

  شارات الالزمة للوزارة الوصية من اجل تطوير اساليب مكافحة ت¦Ǉȏ¦�¿ƾǬƫÂ�Ƣēرب من معارفها وخ

1"Tracfin et la lutte contre le blanchiment d'argent ", Rapport annuel publié par la cour des
compte , 2012 , voire le site www.comptes.fr

20/01/2010المؤرخة في 16لعدداالجریدة الرسمیة ، 2
3Note Focus, revue éléctronique.cgop@worldbank.org.site web.www.egap.org

financialجاءت اختصارا لعبارة    FICكلمة4 Intelligence Centre :
5Voire le site .cgap@worldbank.org.site web.www.egap.org
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ن قواعد مؤسسة تستجيب يف واقع األمر إىل التوصية ، هي عبارة ع فهذه اللجان. ض األموال يتبي

.1ني من توصيات  جمموعة العمل املايلالواحد والثالث

¤�̧ȂƳǂǳʪ�Ǿǻ¦�Śǣ، ىل التشريعات العربية �°Ƣǌŭ¦�¿ȂȀǨŭʪ�ÀƢƴǴǳ¦�Â¦�ǆ ǳƢĐ¦�ǽǀǿ�ǲưŭ�ǂƯ¦�ƾų�ȏ

���Å¦ǂȇǂǬƫ�ƾǠƫ�Àϥ�ƨȈƥǂǤŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�̈ƾƷÂ�¿ǄǴȇ�̧ǂǌŭ¦�ÀƜǧففي اململكة املغربية مثالً  .  اليه أعاله

�¿ƢȀǷ�ȄǴǟ�ƨȈƥƢǫǂǳ¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�Àϥ�ƾȈǨȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȏ¦���¾Âȏ¦�ǂȇ±Ȃǳ¦�ń¦�ǾǷƾǬƫÂ���ƢȀƬǘǌǻ¦�Ǻǟ�ÅʮȂǼǇ

.2وحدة يتوالها الوزير االول لوحده ال

164ما يف التشريع املصري ، فقد نصت صراحة املادة السادسة من قرار رئيس اجلمهورية رقمأ      

واملتضمن إنشاء وحدة مكافحة غسيل األموال ، على أن يعد رئيس جملس 24/06/2002الصادر يف

�ÅʮȂǼǇ�Å¦ǂȇǂǬƫ�̈ƾƷȂǳ¦� ƢǼǷ¦قدم اىل جملس ادارة البنك املركزي املصري، يتضمن عرضًا لنشاط الوحدة ي

ض األموال ، وموقف مصر منها، مث يرفع التقرير السالف يوالتطورات العاملية يف جمال مكافحة تبي

فعملية الرقابة . مع مالحظات جملس ادارة البنك املركزي لكي يعرض على رئيس اجلمهورية  ،الذكر

.3دة يتوالها إذن البنك املركزي وكذا رئيس اجلمهوريةعلى مهام الوح

�ƨƦǈǼǳʪ�ƢǷ¢فلم ينص صراحة على وجود نوع من الرقابة على خلية معاجلة  اجلزائري للمشرع ،

�ȄǴǟ�ƨǼŪ� Ƣǌǻ¦�ń¦�ȄǠǇ�Ǿǻ¦�ń¦�̈°Ƣǋȏ¦�ȆǤƦǼȇ�Ǿǻ¦�Śǣ��ǾƷǂǋ�ǪƦǇ�Äǀǳ¦�¿ȂȀǨŭʪ�ŅƢŭ¦�¿ȐǠƬǇȏ¦

�°ȂȀǸŪ¦�ƨǇʩ°�ÃȂƬǈǷ�ǆ Ǵů�©¦°¦ǂǫ�ǀȈǨǼƫ�ƨǠƥƢƬǷ�ȄǴǟ�ǂȀǈǴǳ�ƨȇ°ȂȀǸŪ¦�ǆ ȈƟ°�°ƢǌƬǈǷ�ƨǇʩǂƥ�ƨȇ

  .موال ومتويل اإلرهابض األيالسيما تلك املتعلقة مبكافحة تبي،االمن التابع لألمم املتحدة 

وتتشكل هذه اللجنة من ممثل من وزارة اخلارجية ، وزارة الداخلية، وزارة العدل ، وزارة النقل،       

جتتمع هذه اللجنة . وخمتلف املصاحل األمنية  بنك اجلزائريالخلية معاجلة االستعالم املايل ، رئيس 

ȈǷȂǰū¦�©ƢǈǇƚŭ¦�Ǧ ǴƬű�śƥ�ǶƟ¦ƾǳ¦�°ÂƢǌƬǳ¦�ȄǴǟ�ǲǸǠƫÂ�Åʮ°Â®سرتاتيجية املعتمدة يف ة لوضع اإلـ  

43-05و المتضمن تنفیذ القانون رقم 17/04/2007الصادر في 01-07-79الفقرة االخیرة من ظھیر شریف رقم 15المادة 1
03/05/2007الصادرة في 5522المتعلق بمكافحة غسل االموال  ، ج ر رقم 

47ودي ، مرجع سبق ذكره ، صدخالد كر/د2
457، مرجع سبق ذكره ، صىعادل دمحم السیو/د3
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Ŗǳ¦�ǂȇ°ƢǬƬǳ¦�Åʮ°Â®�ǄƴǼƫ�Ƣ�Ãƾǳ�ǺǷȏ¦�ǆكمرهاب ،  ل اإليو متو ض األموال أيجمال مكافحة تبي ǴĐ�Ǟǧǂƫ

  .االمم املتحدة

منا ها ، وإفي فهذه اللجنة ال متارس اي وظيفة رقابية على الوحدة بدليل ان رئيس الوحدة عضو      

.1فيدها ببعض التوجيهات ملمارسة مهامهات

. مساءلة الوحدة:الفرع الثاين 

ىل عدم خضوع موال إألايض ملكافحة تبينظمة قانونية لقد أمجعت كل الدول الذي انتهجت أ       

وحدات املخابرات املالية اىل املساءلة عن مهامها ، فوفرت هلا محاية مكثفة من املتابعات امام اهليئات 

القضائية او اية هيئة اخرى ، ذلك ان عمل هذه الوحدات ذو طبيعة خاصة ، فالتحري وحتليل 

 ىل اختاذ تدابريلوحدات إʪ��Ǟǧƾƫرد شبهة ، اليت قد املعلومات حول العمليات املالية ينطلق من جم

ع عليه شبهات كية ألي شخص  طبيعي أو معنوي ، تقعملية بن كاالعرتاض على تنفيذ أية،  حتفظية 

.2موال مما قد يسبب اضراراً لذوي النية احلسنةض األيقوية لتبي

ملساءلة عن عملها ، فال جيوز ان �ǺǷ�ƢĔ¦Ȃǟ¦�¦ǀǯÂ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�¾Âƾǳ¦�ǽǀǿ¦ تفلذا فلقد أع      

�ǺǷ�śǨǴǰŭ¦�ƢĔ¦Ȃǟ¦�ƾǓ�Â¦�̈ƾƷȂǳ¦�ƾǓ�ƨȈǻƾŭ¦�Â¦���ƨȈƟƢǼŪ¦�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�²ت ƢǇ¦�ȄǴǟ�ÃȂǟ®�ƨȇ¦�¿ƢǬ

ǶŮ�ƨǳȂƼŭ¦�¿ƢȀŭʪ�¿ƢȈǬǳ¦�Ƥ Ʀǈƥ�ƢȀǧǂǗ.

ويبقى هذا اإلعفاء من املسؤولية قائمًا حىت لو مل تؤد التحقيقات اىل اية نتيجة او انتهت 

.�ÃȂǟƾǳ¦�ǾƳÂ� ƢǨƬǻʪ�Â¢�ƨǠƥƢƬǸǴǳ�ǾƳÂȋʪ�©¦°¦ǂǬƥ�© ̈¦Őǳʪ�Â¢املتابعا

1 Rapport d'activité de la cellule de traitement du renseignement financier

du31/12/2010,publié par le ministère des finances algérien en 2011

2 voire le site : www.menafatf.org/ard/article .détail.asp? rid.1010
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شخاص الطبيعيني أو املعنويني ألبل امتد هذا اإلعفاء أيضًا إىل ا ليس هذا فحسب ،

لدول محاية مطلقة �ǽǀǿ�ǶŮ�©ǂǧȂǧ���ƨȈǻ�ǺǈŞ�¦Ȃǧǂǐƫ�Ǻȇǀǳ¦Â�ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻ¦واجب اإلل عنياخلاض

.1و جزائيةمدنية أ، دارية ة إمن كل مسؤولي

يعد هذا املنهج املتبع واملتمثل يف عدم مساءلة الوحدة عن مهامها، من أهم الوسائل اليت 

وهو ما  ليها ،ملالية اليت ترفع التقارير إبه استقالليتها ، مما يدعم الثقة بينها وبني املؤسسات ا تتحقق

ȈƦƫ�ƨŻǂƳ�ƨƸǧƢǰǷ�ƨȈǴǟƢǧÂ�̈ ƢǨǯ�̈®ʮ±�ȄǴǟ�ǆ ǰǠǼȇولقد ساير املشرع املصري هذا  . موالض األي

 رقم   ¦22/05/2002ÀȂǻƢǬǳʪ�¾ƾǠŭ الصادر بتاريخ80 املنهج من خالل املادة العاشرة من قانون رقم

22/05/2002 الصادر بتاريخ78
05رقم  من القانون 27 كما سايره املشرع املغريب من خالل املادة  .2

.3موال ض األيواملتعلق مبكافحة تبي17/04/2007الصادر بتاريخ43-

�̈®Ƣŭ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǂǯǀǳ¦�Ǧ ǳƢǈǳ¦�ƲȀǼŭ¦�©¦̄�ǽ°Âƾƥ�ǞƦƫ¦�ƾǬǴǧ���ÄǂƟ¦ǄŪ¦�̧ǂǌǸǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ƢǷ¢24

الصادر بتاريخ 06/02/2005Ƕǫ°�ǂǷȋʪ�ǶǸƬŭ¦Â�¾ƾǠŭ¦12-02الصادر بتاريخ 01-05رقم  من القانون

13/02/2012
4.

.مسؤولية موظفي الوحدة:لفرع الثالثا

يتجلى عمل وحدات املخابرات املالية يف حتديد حتركات االموال واكتشاف املسار املايل الذي 

ǶŮ¦ȂǷ¦�Ǯ ȇǂƸƬǳ�ÀȂǷǂĐ¦�ǾǠƦƬȇ.

تزم موظفي هذه ليف. ŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ÀƜǧ�ÅʮǂǇ�ÅƢǠƥƢǗ�ȆǈƬǰƫ�ƢŮ�ƨǤǴƦ لذا

�¿ƾǠƥÂ���ǶȀǨƟƢǛȂƥ�ǶȀǷƢȈǫ� ƢǼƯ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ƨȇǂǇ�ȄǴǟ�· ƢǨūʪ�ǶȀǼǷ�śǴǴƄ¦�ÅƢǏȂǐƻÂ�©¦ƾƷȂǳ¦

1Paul Allan Schott ; op-cit , P136

447، مرجع سبق ذكره ، صىعادل دمحم السیو/د2
279بدیعة لشھب ، مرجع سبق ذكره ، ص/د3
15/02/2012بتاریخ ة دراالص08الجریدة الرسمیة العدد 4
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ǷϦ�ǶƬȇ�Ǯ ǳ̄�ǲƳȋ���ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦�̈  ƢǇ¤�ǺǷ�ƢȀƬȇƢŧ�ȄǴǟ�ÀȂǳÂƚǈǷ�ǶȀǧ���ƢȀǼǟ�¬Ƣǐǧȏ¦ ني نظام

.1إدارة املعلومات بطريقة جد حمكمة عن طريق عزله عن العامل االلكرتوين اخلارجي

�Ǧ ǴƬű�ǺǷ�ǶȀȈǳ¦�ƨǟȂǧǂŭ¦�©ʭƢȈƦǴǳ�ǶȈǴǈǳ¦�¿¦ƾƼƬǇȏ¦�ÀƢǸǔƥ�©¦ƾƷȂǳ¦�ȆǨǛȂǷ�¿ǄƬǴȇ�ƢǸǯ

دم وبعاملؤسسات املالية ، او تلك املبلغة اليهم يف اطار تبادل املعلومات مع وحدات اجنبية ، 

�Ʈض األموال او متويل اإليغراض مكافحة تبياستعماهلا يف غري أ ǳʬ�» ǂǗ�ń¦�¿ƾǬƫ�ȏ�ÀϥÂ���§ Ƣǿ°

.2اال بعد موافقة مسبقة من الوحدة اليت قدمت هذه املعلومات 

املعدل 127-02التنفيذي رقم من املرسوم12بنفس املبدأ يف املادة وقد متسك التشريع اجلزائري       

���ǂǯǀǳ¦�ƨǨǳƢǈǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳʪ�¾Ȑƻȏ¦�ƨƥȂǬǟ�¾Âƾǳ¦�©ƢǠȇǂǌƫ�ȏÂ�ȆƳ،  واملتمم Ȃ̄ǸǼǳ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�ƶǓȂȇ�ŃÂ

بل تركت ذلك للنظام الداخلي لكل وحدة ، فهي اليت حتدد جزاء املوظف الذي يفصح عن 

.3املعلومات للغري أو الذي يستعملها يف غري اهلدف املطلوب حتقيقه 

وم هذه الوحدات عن طريق عرض خمتلف التعريفات اليت تضمنتها بعد أن سعينا إىل حتديد مفه     

�Ƣē¦ǄȈŲ�Â�ƢȀǗÂǂǋ�ƨǇ¦°®�ƾǠƥ�Â���ƨȈƥǂǠǳ¦�Â�ƨȈƥǂǤǳ¦�©ƢǠȇǂǌƬǳ¦�ǒ Ǡƥ�Â�ƨȈǳÂƾǳ¦�©ƢƠȈŮ¦     و كذا كيفية

¤�¼ǂǘƬǳ¦�Ä°Âǂǔǳ¦�ǺǷ�Ǿǻ¢�ƢǼȇ¢°���ƢēƘǌǻ املعنية بنفس ىل مناذجها و عالقتها مع اهليئات األخرى

هذا ما سنتناوله يف الفصل  .الوقوف على النموذج املنتهج من طرف التشريع اجلزائري  مع املكافحة 

. الثاين 

398صدمحم علي العلیان ، مرجع سبق ذكره ،/ذ1
القاھرة ، الطبعة االولي ،  ، دار النھضة العربیة"موال ألجرائیة لجریمة غسل اإلالموضوعیة و احكامألا"احمد البدري /د2

291ص ، 2012سنة
298، مرجع سبق ذكره ، ص احمد البدري /د3
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، مما يؤثر على طبيعة  اخلاصة لكل دولة ƢƦƬǟȏʪ°¦©إن إنشاء وحدات املخابرات املالية حمكوما       

  .ومهام كل منها

النموذج املالئم الذي يعتمد عليه عند إنشاء  اختيارفاختاذ القرار الصحيح من جانب الدولة بشأن       

«�يتوقف على الكثري من العوامل املتعلق ، هذه الوحدة Âǂǜǳʪ�ƨهذا  والثقافية والسياسية هلا االقتصادية ،

.1على النظام القانوين املتبع فيها االعتمادإىل جانب 

الدول يف بيان  اختلفتبل  ، فليس هناك منوذج واحد هلذه الوحدات واليت تعترب أجهزة حكومية      

ƢēǄȀƳ¢�ǂƟƢǇ�ń¤�ƨƦǈǻ�ƢŮ�ȆǸȈǜǼƬǳ¦�ǞǫȂŭ¦ ، وضع وحدة حتت هيكل وزارة املالية إذ ذهبت البعض إىل ، 

شراف إيف حني ذهبت دول أخرى إىل وضعها حتت هيكل الشرطة بينما جعلتها دول أخرى حتت 

.2وتبعية البنك املركزي أو حتت إشراف وزارتني معا

 ، وألن وحدات املخابرات املالية تعترب ركنا رئيسيا من أركان جهود مكافحة جرمية تبييض األموال     

ǸŪ¦�ń¤�Ƣē¦ƾƷÂ� Ƣǌǻ¤�ƾǼǟ�¾Âƾǳ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ƪ ǠǇ�«¯ƢǸǼǳ¦�ǲǯ�ʮ¦ǄǷ�śƥ�Ǟ، �« Ȃ̄Ŷ�śƥ�ƪ ǠŦ�ƢĔ¢�̄¤

�Ǧ ،  اهليئة اإلدارية ومنوذج تنفيذ القوانني ƟƢǛÂÂ�ƨȇ°¦®¤�Ǧ ƟƢǛÂ�©ʮǂƸƬǳ¦�̈ƾƷÂ�ńȂƬƫ�ƪ ƸƦǏ¢�ŅƢƬǳʪÂ

.3تنفيذ القانون

»ومن الدول اليت        Ȃ̄ǸǼǳ¦�¦ǀđ�©ǀƻ¢ إذ نص املشرع  ، منارك واجلزائرا، الد نورفيجيا ، نذكر

واملعدل واملتمم مبوجب األمر  6/02/2005واملؤرخ يف  01-05من القانون رقم16اجلزائري من خالل املادة 

صالحية  c.t.r.fستعالم املايللية معاجلة االعلى إعطاء خ 13/02/2012الصادر بتاريخ 01-02رقم

ǎإرسال امللف يف حالة اإلخ ƬƼŭ¦�ƨȇ°ȂȀǸŪ¦�ǲȈǯÂ�ń¤�ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘ.

1
445عادل دمحم السیوى ، مرجع سبق ذكره ، ص/د

2
582م عواجة ، مرجع سبق ذكره ، صنبیل دمحم عبد الحلی/د

3
"Les cellules de renseignements financiers " ; Tours d'horizon , groupe de BM et F.M.I, op-cit , 16
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unité أن جناح هذا النموذج املختلطكما      de type hybride، �ƨƸǧƢǰǷ�Ŀ�ǾƬȈǴǟƢǧ�ƾȈǯϦÂ

  الثقة يف النظام البنكي واملايل مع ضرورة توافرقف على توافر عوامل عديدة منها ، تبييض األموال يتو 

ń¤�ƨǧƢǓȍʪ���®ȂȀŪ¦�ƪبتبييض امركزية إدارة املعلومات املختصة  ȈƬǌƫÂ�Ǟȇ±Ȃƫ�¿ƾǠǳ�¾¦ȂǷȋ  ضرورة

đ�ƨǴǐǳ¦�©¦̄�ǶƟ¦ǂŪʪ�ƨǏƢŬ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǞǷ�ƢȀƬǻ°ƢǬǷÂ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�¾®ƢƦƫ�®ȂƳÂ ،  ذا النشاط اإلجرامي

ƢȈǴǸǟ�ƨƸǧƢǰŭ�©ʮȂƬǈŭ¦�ǽǀǿ�À¢�°ƢƦƬǟʪ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ© كافةإمكانية التعاون الدويل على  و أخريا ، ȈȈƦƫ

.1 ذات طبيعة دولية ائم ر اجل

سنتطرق يف هذا الفصل إىل  دراسة خمتلف مناذج وحدات املخابرات املالية و ملزيد من التوضيح ،       

 مث نتناول عالقتها مع خمتلف اهليئات املعنية ،) املبحث األول ( مع تبيان موقف املشرع اجلزائري منها 

  ) .املبحث الثاين ( بنفس املكافحة 

106يف أعمال املصارف من الوجهتني القانونية واالقتصادية ، مرجع سبق ذكره ، ص الجدید1
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  .مناذج وحدات املخابرات املالية وموقف املشرع اجلزائري منها: املبحث األول

أغلب بلدان العامل إىل إنشاء جهاز مستقل يناط به التحري والكشف عن عمليات تبييض  اجتهت      

ابع ، حيث أضفت عليه بعض التشريعات الط يف تسميته اختلفت���ƢĔ¢�ƾȈƥ األموال ومتويل اإلرهاب

�ȄǴǟ�ƨƥƢǫǂǳʪ االهتمامبينما اعتمدت تشريعات أخرى على ،مثل كندا واململكة املتحدة ، الشرطي

  . أعمال املؤسسات املالية كالتشريع األمريكي، الفرنسي، البلجيكي، واهلولندي

ǀǿ�ƨȈŷ¢�ȄǴǟ�ƨȈǳÂƾǳ¦�ǪƟʬȂǳ¦�©ƾǯ¢�ƾǬǳÂاجلهاز على الصعيد الدويل لكشف حاالت تبييض  ا

وعلى أن يتم التعيني فيه من  ، وعلى أن يكون له الشخصية القانونية املستقلة ، ألموال ومتويل اإلرهابا

وأن يضم جمموعة من اخلرباء والفنيني يف  ، أو وزير العدل ، ، أو وزير املالية قبل رئيس جملس الوزراء

.1تع مبيزانية مستقلةوأن يتم ، القانون واألعمال املالية املصرفية وتكنولوجيا املعلومات

��2�ƨǳȂƼŭ¦�©ƢȈƷȐǐǳ¦�ǞǷ�±ƢȀŪ¦�¦ǀǿ�¿ƢȀǷ�ǲƻ¦ƾƬƫ�À¢�ȆǤƦǼȇ�ȏ�Ǿǻϥوينوه التشريع النموذجي    

  .لسلطات الشرطة أو النيابة العامة أو الضرائب

ية سلطة من ϥ�ƨǬƸǴǷ�̈ǂƟ¦®�®ǂů�ń¤�¾ȂƸƬأن يكون أو ي -  يف الوقت ذاته - كما ال ينبغي      

Ǿǳ�ǲǬƬǈŭ¦Â�ǎ االحتفاظ قاألوفإذ أنه من  ر إليها ،السلطات املشا ǐƼƬŭ¦�ǞƥƢǘǳʪ ، وأن يعمل مبثابة 

بتقدمي العون للمؤسسات  ، من جهة ، فيقوم .بني املؤسسات املالية وسلطات تنفيذ القانون "وسيط"

 ، هلاويتحقق من صحة الشكوك املثارة من حو  ، ƨǿȂƦǌŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�®ƾǐƥ�ƢēƢǣȐƥ�ȄǬǴƬȇÂ ، املالية

ʭƢȈƦǳʪ�Ƣǿ®¦ƾǷ¤�ǪȇǂǗ�Ǻǟ©� ، ويعمل من جهة أخرى على تيسري مهام سلطات التحقيق والقضاء

ƢǼǰŲ�Ǯ ، والتقارير والتحليالت املالية ǳ̄�ÀƢǯ�ƢǸǴǯ��ƨǷ±Ȑǳ¦�©ƢƦƯȍ¦�ƨǳ®ϥ�̈ƾȇƚŭ¦.3.

»�ǟÂ�ǽʮ¦ǄǷ�ÀƢȈƦƫ�ǞǷ�̈ƾƷ�ȄǴǟ ، سبق ذكرهعلى ما  واستنادا       Ȃ̄Ŷ�ǲǰǳ�ƨǇ¦°®�ǎ ǐƼǼǇ يوبه

  .) ول املطلب األ(   ذلك منكما سنوضح موقف املشرع اجلزائري ،  ) املطلب األول ( 

الطبعة األولي ، القاھرة ، ، دار النھضة العربیة"ة و اإلجرائیة لجریمة غسل األموال األحكام الموضوعی:"احمد البدري /د1
283، ص 2012سنة

التشریع النموذجي بشأن غسل األموال والمصادرة في مجال المخدرات ، برنامج األمم المتحدة الدولي للرقابة على المخدرات ، برنامج 2
 1995نوفمبر ، المشورة القانونیة

405ص ، مرجع سبق ذكره ، مصطفى طاھر/د3
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  :مناذج وحدات املخابرات املالية: املطلب األول

الذي  ، منوذجا من بني النماذج الثالث التالية ، ƨȈǳƢŭ¦�©ʮǂƸƬǳ¦�̈ƾƷÂ إنشاء، عند  الدولختتار      

.¦Ƣđ�ƨǏƢŬ يتفق مع األوضاع الداخلية

يئة إشراف كالبنك ــ¤ǿ�Â¢�ǶȈǜǼƫ�ƨƠȈđ�ƢǷ هذا النموذج مرتبط كون حيث ي:منوذج اهليئة اإلدارية    

  .) الفرع األول (  هيئة إدارية مستقلةعبارة عن  كون أو وزارة املالية أو ي   املركزي

العامة أو املتخصصةكون اهليئة مرتبطة بقوات الشرطة سواء حيث ت :منوذج تنفيذ القوانني    

  .) الفرع الثاين (

1مرتبطة مبكتب املدعي العام أي مبثابة هيئة قضائيةاهليئة  حيث تكون :منوذج هيئة املالحقة    

  . ) الفرع الثالث(

  ليس واضحا بدرجة كبرية ، فإن الفرق بني النماذج الثالث ، وعلى خالف ما يبدو للوهلة األوىل      

¢�ǀȈǨǼƫ�ƨƠȈǿ�ƢĔ¢�Ä ، من النموذج املنطوي على وظيفة الشرطة املاليةكانت وحدة املخابرات ذلك أنه إذا  

فإن هذا  ، االستدالالت¢�ǞŦ�ƨȈǈȈƟǂǳ¦�ƢēƢȈǳÂƚǈǷ�À¢�Ä، أو من منوذج املالحقة القضائية  ، القوانني

لديها مسؤوليات التعريف ميكن أن ينطبق بذات الدرجة على العديد من مناذج الوحدات اإلدارية اليت 

كما أن العديد من وحدات  .كمصلحة الضرائب بكافة أنواعها ومصلحة اجلمارك ، تنفيذ القوانني

تكون هلا يف ذات الوقت صالحيات  أو وظائف قضائية ، املخابرات املالية القائمة بوظائف الشرطة

ʭƢȈƦǳ¦�ǲȈǴŢÂ©� ، شتبه فيهاعلى سبيل املثال وظيفة تلقي التقارير عن العمليات املنذكر  إذ  ، إدارية

Ƣđ�̈®°¦Ȃǳ¦ ، قد ال متلك أية صالحيات لتنفيذ القوانني مما جيعلها تعمل كوحدات  ، ويف نفس الوقت

Ä°¦®ȍ¦�« Ȃ̄ǸǼǳ¦�ń¤�§ǂǫ¢�ƨȈǳƢǷ�©ʮǂŢ2.

106الجدید في أعمال المصارف من الوجھتین القانونیة واالقتصادیة ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
445عادل دمحم السیوى ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
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Unité. منوذج اهليئة اإلدارية: الفرع األول de type administratif

ما يف مواجهة اجلرمية ااإلداري واملايل احملكم والنظام القانوين املتكامل دورا هيلعب التنظيم       

وإعطاء صالحيات  ، واملالية الدولية من خالل إنشاء هياكل ذات طابع وقائي ورقايب االقتصادية

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨŷƢǈǸǴǳ�ƨȇ°¦®ȍ¦�ƨǳÂƾǳ¦�̈ǄȀƳ¢�Ǧ ǴƬƼŭ1.

«�فوحدات املخابرات املالية ذات ال       ¦ǂǋ¤�ƨƠȈǿ�Â¢�ǶȈǜǼƫ�ƨƠȈđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�Â¢�ƨǴǬƬǈŭ¦�Ä°¦®ȍ¦�« Ȃ̄ǸǼ

 ، كتسبت ثقة القطاع املايل واملصريف نتيجة لعزل هذا األخري عن سلطات املالحقةقد ت ، أو وزارة املالية

ƢŹǂǐƬǳ¦�̈®ʮ±�ȄǴǟ�Ǯ©�مما ي ǳ̄�ǆ ǰǠǼǽƢƦƬǋȏʪ.

 إطارلتمييز بني احلاالت اليت تدخل يف ʪ نه يسمحلكو ليةاعفبالرغم مما يقدمه هذا النموذج  من ف      

ǾǼǷ�ƢȀƳÂǂƻ�ǲǸƬŹ��Ŗǳ¦�Ƣđ�ǾƦƬǌŭ¦�©ȏƢū¦Â�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ2، املسامهة يف التبادل  ومما يقدمه من

يف اختاذ التدابري  إال أنه قد يتأخر ، السريع للمعلومات املالية بني خمتلف وحدات املخابرات العاملية

 ، ستعجلة الالزمة يف مواجهة بعض املعامالت املشبوهة األمر الذي يسمح ملبيضي األموالالوقائية امل

�Ŀ�°ȂǘƬǳ¦�Ƥ ǯ¦ȂƫÂ�ƨǻÂǂŭʪ�ǶǈƬƫ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�©ƢȈǴǸǟ�À¢�°ƢƦƬǟʪ�Ãǂƻ¢�¾Â®�ń¤�ǶŮ¦ȂǷ¢�Ƥ ȇǂē

  .خمتلف امليادين

اإلثبات الالزمة  احلصول على أدلة ، من جهة أخرى،هذا النموذج كما قد يصعب يف إطار     

�ƾȈǯϦ�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǲȈǴŢÂ�ǎ ƸǨǳاملمنوحة  االختصاصاتوالتحقق منه لكون أن  االشتباه

.3.له حمدودة

»�¦�ƨȈǨȈǯÂ�Ä°¦®ȍ ، وتدعيما ملا سبق ذكره        Ȃ̄ǸǼǳ¦�¦ǀđ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�ń¤�̧ǂǨǳ¦�¦ǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ�¼ǂǘƬǼǇ

.ǾƥȂȈǟÂ�ǽʮ¦ǄǷ�ÀƢȈƦƫ�ǞǷ ،إنشائه 

125، ص2013الجزائر، ، توزیعالجھاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة  ّ دار ھومة للطباعة والنشر وال: ّ شبیلي مختار/د1
405مصطفى طاھر، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
2007الفساد والجریمة المنظمة  ّ جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ، مركز الدراسات والبحوث ، الریاض،: ّ  دمحم األمین البشري/د3

195ص
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  إنشاء اهليئة اإلدارية: والأ

ǶȈǜǼƫ�ƨƠȈđ�Ä°¦®ȍ¦�« Ȃ̄ǸǼǳ¦�©¦̄�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�̈®Ƣǟ�ǖƦƫǂƫ ،  أو هيئة إشراف كالبنك

  .أو تكون هيئة إدارية مستقلة ، أو وزارة املالية ، املركزي

�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ خطاراتفاختارت بعض الدول األوروبية أن تعهد إىل وحدة إدارية مهمة تلقي اإل     

إذ تتوىل  ، ،كما هو الشأن يف فلندا قد تكون هي نفسها اليت تتوىل الرقابة على املصارف ، املشتبه فيها

�ǎ. التصرف يف املعلومات اخلاصة بتبييض األموال1سلطة الرقابة املالية Ƹǧ�Ƣđ�¶ƢǼȇ�̈ƾƷÂ�ƘǌǼƫ�ƾǫÂ

،كما هو ȍ¦�Ǻǟ�ǖȈǈƥ�¾ȐǬƬǇʪ�ǞƬǸƬƫ�ƾǫ�Ŗǳ¦Â®¦̈° ، موالاأل ت املالية اليت تتضمن شبهة تبييضاملعلوما

.Mot(2(أو هولندا )Tracfin(�ƢǰȈƴǴƥ�Ŀ�ÀƘǌǳ¦�Ȃǿ�ƢǸǯ��ƢȀǼǟ�¿ʫ�¾ȐǬƬǇʪ�Â¢�)Ctif(الشأن يف فرنسا

  الصادر  ¦ȆǇʩǂǳواخلزينة مبوجب املرسوم   االقتصاد  بوزارة  Tracfinففي فرنسا، تلتحق هيئة      

وهي تتلقى املعلومات من املؤسسات املالية مث تقوم بتجميعها وحتليلها واستخالص  ، 12/2006 / 06يف 

�ƢĔƜǧ فإذا تبني من خالل ذلك إمكانية وجود هذه العملية.النتائج منها فيما يتعلق بعمليات التبييض

وتقدم اخلربات تتلقى البالغات  إداريةفهي تعد إذن جهة  .النائب العام إخطاروتتوىل  ،إيقافها تستطيع 

.3بشكل يساعد املؤسسات املالية أن تتعاون معها وال تتجه مباشرة إىل السلطة القضائية إال من خالهلا

من اهليئات اإلدارية املستقلة والناجحة  Ctifكما تعترب وحدة معاجلة املعلومات املالية البلجيكية     

ƨȈǐƼǌǳʪ�ǞƬǸƬƫÂ�¾ƾǠǳ¦�̈°¦±ÂÂ�ƨȈǳƢŭ¦�̈°¦±Ȃǳ�ǞǔţǬǳ¦�̄Ƣţ¦�Ŀ�¿ʫ�¾ȐǬƬǇʪÂ�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦ميكنها  و ، راراتــ

  .أن تعرتض على تنفيذ أي عملية مشتبه فيها بعد حتليل البالغات املشتبه فيها

أنشأت احلكومة اهلولندية هيئة إدارية مستقلة خاصة مبركزية املعلومات املتعلقة  ،االجتاه ويف نفس       

  ويعني رئيسها مبرسوم ملكي برتشيح من  ،1993 لقانون الصادر يف سنةوفقا ل) Mot(بتبييض األموال

1 José Antonio F.Lopes de Lima ; " les fiu’s et la perspective d'une Agence européenne anti-blanchiment"
,voire le site .w.w.w Asser institute (center for international and european)
2 José Antonio F.Lopes de Lima ; idem .

144الجدید في أعمال المصارف من الوجھتین القانونیة واالقتصادیة ، مرجع سبق ذكره ، ص3
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وهلا نفس االختصاص السالف الذكر يف مجيع املعلومات وحتليل التقارير  ، وزارة املالية والعدل معا

.1وهي تعد من التجارب الناجحة ، وفحصها

Ǽǳ¦�ǽ°ƢƦƬǟʪ�Ä°¦®ȍ¦�« Ȃ̄ǸǼǳ¦�¦ǀǿ�ƨȈƥǂǟ�ȏÂ®�©°ƢƬƻ¦�ƢǸǯǽʮ¦Ǆŭ�¦ǂǜǻ�ǲưǷȋ¦�« Ȃ̄Ǹ ، يف كل  إذ تتبع

كما تتبع وحدة مكافحة  ، ، وحدات مكافحة غسل األموال البنك املركزي واليمن وليبيا من اإلمارات

Â�ƢēƾƷÂ�ǞƦƬƫ�ÀƢǸǟ�ƨǼǘǴǇ�ĿÂ±¦°̈� ، غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف مملكة البحرين وزارة الداخلية

وحدة املعلومات املالية من اللجنة الوطنية ملكافحة غسل  فتنبثق ، ، أما يف دولة قطر الوطين اقتصاد

.2األموال املنشأة مبصرف قطر املركزي

�°Ƣǘƻȍ¦�Ƥ Ƴ¦Ȃǳ�ƨǠǓƢŬ¦�ǺȀŭ¦�́ ȂǐŬʪÂ�ŅƢŭ¦�̧ ƢǘǬǳ¦�¾Ǆǟ�ȄǴǟ�̈®Ƣǟ�« Ȃ̄ǸǼǳ¦�¦ǀǿ�ǄǰƫŚǧ

¿¦ǂƳȍ¦�À¦ƾȈǷ�Ŀ�ƨǬƷȐŭ¦�Â¢�ǪȈǬƸƬǳ¦�©ƢǘǴǇ�Ǻǟ�ƨȀƦǌǳʪ ، التفرقة بني احلاالت اليت  حبيث يستطيع

ŉǂƴƬǳ¦�¼Ƣǘǻ�ǺǷ�ƢȀƳÂǂƻ�ǲǸƬŹ�Ŗǳ¦Â�ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�©ȏƢū¦Â�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�ǲǠǨǳʪ�ǲưŤ.  فتواجه

ƨȈǷ¦ǂƳ¤�ƨǘǌǻϥ�ƢȀǗƢƦƫ°¦�Ŀ�ǾƦƬǌȇ�ƨȈǳƢǷ�©ƢȈǴǸǟ�ÀƢȈƷȋ¦�Ƥ Ǵǣ¢�Ŀ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦ ، �ǂǬƬǨƫ�ƢĔȂǰǳÂ

غ عنها إىل سلطات تنفيذ القانون واملالحقة خوفا من أن تشكل فقد ترتدد يف اإلبال ، إىل الدليل املادي

.يف غري حملها ¦ƢǷƢē©هذه الشكوك 

يكمن  لذا فإن دور وحدات املخابرات املالية وخصوصا تلك اليت متثل النموذج السالف الذكر ،

 إرساهلا إىل سلطات يف هذه احلالة ، يف التحقق من هذه الشكوك أو الشبهات والتأكد منها ، ومن مت

.3املالحقة

149جدید في أعمال المصارف من الوجھتین القانونیة واالقتصادیة ، مرجع سبق ذكره ، صال1
442عادل دمحم السیوى ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2

3 Jérome Lasserre capdeville ; op -cit , p29
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ƢȈǻʬ:Ä°¦®ȍ ¦�« Ȃ̄ Ǹ Ǽǳ¦�ʮ ¦Ǆ Ƿ

فلقد قامت العديد من البلدان ،  إن معظم وحدات املخابرات املالية يف العامل من النموذج اإلداري      

´- األوربية ȂǐŬʪ-�ǞƥƢǘƥ�ǄȈǸƬƫ�©ƢƠȈǿ� Ƣǌǻϵ ومعطيات مكافحة  مبادئبغية نقل  ،االستقاللية

.1جرائم تبييض األموال من اإلطار النظري إىل أرض الواقع العملي

ȂǷȋ¦�ǒ¦¾ فاالجتاه       ȈȈƦƫ�ƨƸǧƢǰŭ�ƨǴǬƬǈǷ�ƨȀƳ� Ƣǌǻϵ�Ä°¦®ȍ¦  األكثر فاعلية نظرا ملا  االجتاه، هو

 وسلطات التحقيق من جانب آخر، ، بني البنوك واملؤسسات املالية من جانب اتصالحيققه من 

.2قة بني احلاالت اليت تعد فعال جرمية تبييض األموال واحلاالت األخرى املشتبه فيها فقطويستطيع التفر 

̧�¦�ƨȈǳƢŭ¦�¶ƢǇÂȋ¦�ƨǬƯ�Ä¢�ŅƢŭو        ƢǘǬǳ¦�ƨǬưƥ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�ǞƬŤ�Ŀ�« Ȃ̄ǸǼǳ¦�¦ǀǿ�ʮ¦ǄǷ�Ƕǿ¢�ǲưǸƬƫ

«�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�ƢȀǠǷ�ÀÂƢǠƬǳ¦�ȄǴǟ�ƢȀǠƴǌȇ�ƢŲ-ŭ¦�̈ǄȀƳ¢�Ȇǫʪ ، واملصرفية Ȑƻ�ȄǴǟكافحة- �ʭƢȈǯ�ƪ ǈȈǳ

  .غريبا عنها

عمل هذه الوحدات كحلقة وصل بني القطاع املايل والقطاعات األخرى اخلاضعة  يعدكما 

Ãǂƻ¢�ƨȈƷʭ�ǺǷ�ÀȂǻƢǬǳ¦�ǪȈƦǘƬƥ�ƨȈǼǠŭ¦�©ƢǘǴǈǳ¦Â��ƨȈƷʭ�ǺǷ�ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻȍ¦�Ƥ Ƴ¦Ȃǳ ،  مما يؤدي إىل

  .يئات الشرطةعدم إنشاء روابط مؤسسة مباشرة بني هذه املؤسسات وه

ƢĔȋ�¿ƢǜǼǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�®¦®Ǆƫ�ƾǫ�ƨȈǧǂǐŭ¦Â�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ƨǬưǧ تعلم �Ǟȇ±ȂƫÂ�ǂǌǻ�Àϥ�ƢǬƦǈǷ

ǂƳȍ�Ǟǔź�ȏ�ŅƢƬǳʪÂ¦ ¦©� ،تشكل جرمية تبييض األموال ال غرياملعلومات سيقتصر على احلاالت اليت 

  .رمية السالفة الذكرمعها ارتكابه اجل من توافرت ضده معلومات يرجحاملالحقة إال 

643نبیل دمحم عبد الحلیم عواجة ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
106وجھتین القانونیة واالقتصادیة ، مرجع سبق ذكره ، صالجدید في أعمال المصارف من ال2
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   تكون لوحدات املخابرات املالية ذات النموذج اإلداري مزيد من اخلربة يف النظام املايل  ، هلذا      

مادام أن  ،1وتكون قادرة على تبادل املعلومات بكل سهولة مع نظرائها يف خمتلف دول العامل  ، هنفسـ

¾Â®�̈ƾǟ�ÃƾǠƬƫ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�°ʬ¢  يستوجب ملالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، إذ ، �¾ƢǸǟϥ�¿ƢȈǬǳ¦

�Ŀ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�Ƣđ�ǞƬǸƬƫ�Ŗǳ¦�©¦ŐŬ¦Â�©¦°ƢȀŭƢǧ .إجرائية خارج حدود الدولة حيث ارتكبت فيها

.2جتعلها تساهم بدور فعال يف تعزيز التعاون الدويل ، جمال حتليل العمليات املالية

»�¦��ǂǯǀǻ�Ä°¦®ȍنت وحدااليت تب ومن الدول       Ȃ̄ǸǼǳ¦�Ƣē بوليفيا ، بلجيكا ، أسرتاليا ، ʮ°ƢǤǴƥ ، 

مجهورية   ، سلوفينيا ، روسيا ، كرواتيا ، رومانيا ، بولونياأندور،  إمارة ، ȂǯʭȂǷ إمارة ، فرنسا اسبانيا،

ʮ°Ȃǯ ، تشكسلوفاكيا ، ƢŶʪ ، كولومبيا ،فنزويال  ، أوكرانيا ، هولندا ، ¨ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳ¦ األمريكية ، 

.3قطر وغريها ، البحرين ، ليبيا،  اإلمارات

Ƣưǳʬ :عيوب النموذج اإلداري.  

  إن عملية تقييم هذا النموذج يستند إىل العديد من العوامل اليت تعتمد على النظام السياسي      

 القوانني إنفاذهزة  طبيعة العالقة بني أجىلكما يستند إ ، والثقافة والتقاليد املساندة فيها ، للدولة

فيسفر عن النموذج اإلداري وحدات مالية أقل . والسلطات الرقابية على املؤسسات املالية واملصرفية

ǽǂǯ̄ �Ǧ ǴǇ�ƢǸǯ�ŅƢŭ¦�̧ ƢǘǬǳ¦�ƨǬưƥ�ǞƬǸƬƫ�ƢĔ¢�ǺǷ�Ƕǣǂǳʪ�ƨȈǳȐǬƬǇ¦ ،  فبغض النظر عن بعض الوحدات

ƨǷʫ�ƨȈǳȐǬƬǇʪ�ǞƬǸƬƫ�Ŗǳ¦ ،  إذ ال تكون مبنأى عن  ، السلطات السياسيةفإن هذا النوع خيضع لرقابة

يف حتديد املعلومات اليت ينبغي حتليلها أو اليت ينبغي احليدة النفوذ السياسي مما يؤدي إىل عدم توفر 

.4 تعميمها

على هذه اهليئات اإلدارية احلصول على أدلة اإلثبات اليت  ، من جانب آخر ، كما قد يصعب      

Ǯحتتاجها عند حتليل امل ǴŤ�ȏ�ƢĔȂǰǳ�©ƢǷȂǴǠ ، االختصاصاتذات  غالبا �©ƢƠȈǿ�Ƣđ�ǞƬǸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨǠǇ¦Ȃǳ¦

442عادل دمحم السیوى ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
2 Célestin Foumdjem ;op-cit , p 345
3 "Les cellules de renseignement financiers" , Tours d'Horizon , Groupe de B.M. et F.M.I , op-cit , p12
4 Paul Allan Schott ; op -cit , p19
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عملها ويعرقل فحص ذي يؤثر بصفة مباشرة على األمر ال ، املالحقة وكذا السلطات القضائية

.1اإلخطارات املبلغة هلا من خمتلف اجلهات

ƫ�ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤�ƢǷ�ƾȇƾŢ�ƨȈǴǸǠǧقـالتحقشكل فعال جرمية تبييض األموال و

ʮǂƸƬǳ¦�©¦ƾƷÂ�©ƢǏƢǐƬƻ¦�À¢�ƢŠÂ©� ، أدلة اإلثبات اليت تؤيدها ǂǧ¦Ȃƫ�ȄǴǟ�̈°Âǂǔǳʪ�ƾǼƬǈƫ،  منها

فإنه قد يتعذر عليها استغالل ما يصل إليها من معلومات  ، املالية ذات النموذج اإلداري حمدودة

.2لتحقيق أغراضها

̄�¦ÀȂǻƢǬǳلكو  ، وأخريا ƢǨǻϵ�ƨǨǴǰŭ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�ǺǷ� ǄƳ�ƾǠƫ�ȏ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�À¢�À�ƾǫ�ƢĔƜǧ��

�² اختاذتتأخر يف  ƢǇ¢�ȄǴǟ�Ƕđ�ǾƦƬǌǷ�» ƢǬȇ¤�Â¢�ƨǿȂƦǌŭ¦�©ȐǷƢǠŭ¦�ƾȈǸš �ƾǐǫ�ƨǠȇǂǈǳ¦�Śƥ¦ƾƬǳ¦

ƨȈǳƢŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦ ،  3إلفالت من العقابلمما يتيح الفرص للمجرمني.

Unitéنونمنوذج إنفاذ القا:الفرع الثاين de type policier

ختتص بتلقي البالغات  ، لقد أنشأت دول عديدة هيئات وطنية مركزية داخل أجهزة الشرطة 

ƨǿȂƦǌŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦Â�¾¦ȂǷȋʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦ ، اخلربات والكفاءات اليت تتمتع  وذلك لعدة اعتبارات منها ،

�¿¦ǂƳȍ¦�ƨƸǧƢǰǷ�¾Ƣů�Ŀ�Ǆ̈ȀƳȋ¦�ǽǀǿ�Ƣđوخصوصا يف البحث والتحري ومجع األدلة، ، املايل  

�©ƢǟƢǸŪ¦�ǂǏƢǼǟ�ƨȀƳ¦ȂǷ�Ƥ ǇƢǼƫ�Ŗǳ¦Â�Ƣđ�̈®ÂǄŭ¦�ƨȇǂǌƦǳ¦Â�ƨȇ®Ƣŭ¦Â�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ

.4اإلجرامية املنظمة

1 Paul Allan Schott ; op - cit , p25
120دمحم عبد اللطیف عبد العال ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
655دمحم عبد هللا الحسین العاقل ، مرجع سبق ذكره ، ص/د3
180شبیلي مختار ، مرجع سبق ذكره ،  ص/د4
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علومات جيعلها تؤدي دورا حامسا يف مجع امل ، فوجود وحدات املخابرات املالية داخل هذا الكيان      

لتجميد عائدات  االستعجالوتساهم يف اختاذ تدابري على وجه  ، ذات الطابع التكتيكي واإلسرتاتيجي

 ،كما جيعلها يف اتصال دائم ومستمر مع اهليئات األخرى املعنية مبكافحة تبييض األموال ، إجرامية

سن هلذه الوحدات تكما ي ،ʮƢǔǬǳ¦�Ŀ�ǪȈǬƸƬǳ¦�©¦ ¦ǂƳ¤�ƨǠƥƢهلا عملها من خالل مت األمر الذي يسري

اليت حتتاجها يف فحص املعلومات املقدمة هلا لكي  الالزمةالوصول بكل سهولة لألدلة  ، من جهة أخرى

.1حتقق أغراضها

الواجبة للوحدة لوجودها يف  االستقالليةيفتقر إىل  ، غري أن هذا النموذج ذو الطابع الشرطي      

إىل ثقة املؤسسات املالية اليت قد ترتدد يف اإلبالغ عن العمليات املالية كما يفتقر  ، القانون اذإنفهيكل 

.ƨǗǂǌǳ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�̈ǂǋƢƦǷ�ǪȈǬƸƬǴǳ�ÀȂǠǔƼȈǇ�ƢȀǠǷ�ÀȂǴǷƢǠƬŭ¦�Àϥ�ǪƦǈŭ¦�ƢȀǸǴǠǳ2 ، املشبوهة

»�ǾƥȂȈǟÂ�ǽʮ¦ǄǷ�ÀƢȈƦƫ�ǞǷ إنشاءسنتناول يف هذا الفرع كيفية  ،و ملزيد من التوضيح        Ȃ̄ǸǼǳ¦�¦ǀǿ.

  القانون إنفاذهيئة  إنشاء: أوال

Gafi��ƨȈǳÂƾǳ¦�©ƢƠȈŮ¦�ȄǴǟ�Ƥلقد أكدت جمموعة العمل املايل Ÿ�Ǿǻ¢�ȄǴǟ�ƢēƢȈǏȂƫ�Ŀ-ربول ـاألنت

أن يتحمل املسؤولية جلمع ونشر املعلومات للسلطات املختصة اليت تتعلق  -أو جملس التعاون اجلمركي 

ǳƢǇȋ¦Â�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƬǳ�̈Śƻȋ¦�©¦°ȂǘƬǳʪƢđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƨȈǼǨǳ¦�Ƥ Ȉ.املركزية للبنوك  كما أجازت القيام بذلك

�ǞǷ�©¦°ÂƢǌŭʪ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēȏƢů�Ŀ�ƨȈǷȂǬǳ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�¿ȂǬƫÂ. ومنظمي البنوك يف نطاق عملهم

.3املؤسسات التجارية قصد نشر هذه املعلومات للمؤسسات املالية يف كل دولة على حدة

1 Paul Allan Schott ; op - cit , p21
261المؤتمرات للمنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ، حول مكافحة الفساد في الوطن العربي ، مرجع سبق ذكره ، صأعمال 2
لمجموعة العمل المالي الدولیة31التوصیة رقم3
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ǰƫ�¦ǀđÂ ون جمموعة العمل املايل قد ألقت العبء األكرب على الشرطة الدولية ملتابعة كل ما

تبعا لذلك سعت  . كفاءة وخربةمن  يتعلق من معلومات عن عمليات تبييض األموال ملا تتمتع به

الكثري من الدول اليت تبنت قوانني ملكافحة تبييض األموال إىل ترك مهمة مجع املعلومات وعمل 

ʮǂƸƬǳ¦ليات ــوما تشري إليه من عم ، لتحلل تلك املعلومات ، ت لسلطات الشرطة املتخصصة يف ذلك

¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�°ȂǏ�ÃƾƷ¤�®ȂƳÂ�ȄǴǟ�ǲƟȏƾǳ¦�ƨǷƢǫȍ�ƢĔƘǋ�ǺǷ�¾¦ȂǷ¢�Ǧ ȈǛȂƫ�Â¢�©ȐȇȂŢ�Â¢�ƨȈǰǼƥ1.

Ȁǈƫ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�̈ǂǋƢƦǷ�ƨǗǂǌǳ¦�©¦ȂǬƥ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�ǖƦƫŚǧ ر على تطبيق

وهي أسهل وأبسط طريقة إلنشاء هذه الوحدات أي داخل جهاز األمن ودون احلاجة إىل  ، القوانني

  .كيان جديد أو إطار قانوين وإداري جديد  إنشاء

فلقد عملت الدول اليت اختارت هذا النموذج على تقريب هذه الوحدات من اهليئات األخرى 

Ƣē¦Őƻ�ǺǷ�ƾȈǨƬǈƫ�ŕƷ�ŅƢ�ǺǷ�ƢȀȈǴǟ�ǲǐƸƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�°®ƢǐǷÂ�Ƣē ƢǨǯÂاملكلفة مبكافحة اإلجرام امل

  للوحدة ، ƨǷƾǬŭ¦�ǽƢƦƬǋȏʪ اإلطالع على التصرحيات تستطيع هذه اهليئات من جهة أخرى، 2جهة

  .واستعماهلا يف التحقيقات مما يسهل عملية تبادل املعلومات عرب الشبكات الوطنية والدولية 

 االستخباراتوحدة قسما ماليا أحلقته ب ،1987 أنشأت اململكة املتحدة سنة ، الصددويف هذا 

NDIUالوطنية للمخدراتّ  
3 ، �ƨǟÂǂǌŭ¦�Śǣ�¾¦ȂǷȋ¦�ƨǯǂŞ�ƨǴǐƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳʪ�ǎ Ƭź

ي الوطين اجلنائ االستخباراتجهاز " يف 1992 ، مث أدمج هذا القسم سنة املخدرات املستمدة من جتارة

"NCIS
4، �ƢȀǸǓÂ�ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ�ƨǏƢŬ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǲǐǧ�ǺǰŻ�Ʈ ȈŞمعلومات لل

�ƨȈǼǠŭ¦�̈ǄȀƳȋʪ�¾Ƣǐƫȏ¦�ƨǳȂȀǇ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ���ǒ ȈȈƦƬǳ¦�ǲŰ�¾¦ȂǷȋ¦�°ƾǐǷ�ƨȈƟƢǼŪ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�Ǻǟ�̈ǂǧ¦ȂƬŭ¦

ملكافحة الوسيلة الفعالة  ƨǗǂǌǳ¦�©ƢǘǴǇ�ǺǷ�©ǀţ¦�ƾǫ�̈ƾƸƬŭ¦�ƨǰǴǸŭ¦�ÀȂǰƫ�¦ǀđÂ.5يف دول أخرى

.Ƣēافعاليتها ولقلة نفق أنشطة تبييض األموال لقوة

104الجدید في أعمال المصارف من الوجھتین القانونیة واالقتصادیة ، مرجع سبق ذكره،ص1
2 José Antonio F.Lopes de Lima;Les Fiu's et la perspective d'une Agence européenne anti-blanchiment
voire le site:.w.w.w Asser institute (center for international and european).

National:ھي اختصارا لعبارة   NDIUكلمة  3 Drugs Intelligence Unit
National:ھي اختصارا لعبارة NCISكلمة   4 Criminal Intelligence Service
117ص ، مرجع سبق ذكره ، دمحم عبد اللطیف عبد العال/د5
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¢ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ�©¦°Ƣǘƻȍ¦�ȆǬǴƬǳ�ƨǗǂǌǳ¦�̈ǄȀƳ ، ولقد اختارت إيطاليا هي األخرى      

وإحالتها  ، ¤Ȃǰǌǳʪ�½ȂǼƦǳ¦�©¦°Ƣǘƻ½-احمللي االختصاصتبعا لقواعد -1"املراقب احمللي"حيث يتلقى

�ń¤�ƢȀǴȈŢ�ƢĔƜǧ ،االشتباه �ƾȈǯϦ�ƨǳƢƷ�ĿÂ. التحقيقات القضائية اليت تتوىل التحقيق فيها إدارةإىل 

1998سبتمرب  01غري أنه بعد التعديل الذي أدخله املشرع اإليطايل يفيا ، مكتب التحقيقات ضد املاف

لتلقي UICب ة تعرف اختصاراخاص إدارة أنشأت ، على النصوص اخلاصة مبكافحة تبييض األموال

�ǲƦǫ�ƢȀǐƸǧÂ�©ʭƢȈƦǳ¦2إىل مكتب التحقيقات ضد املافيا إحالتها.

 نذكر منها، ǽƢƦƬǋȏʪومن الدول األخرى اليت اختارت أجهزة الشرطة لتلقي وفحص التصرحيات       

  .السويد وغريها ، ¦ǂĐ ، النمسا ، أملانيا ،ايرلندا 

ƢȈǻʬ:¯ƢǨǻ¤�« Ȃ̄ Ŷ �ʮ ¦Ǆ Ƿ القانون  

�ƨȇ®Ƣŭ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ƨȇƢǨǰƥ�ƨǴǐƬŭ¦�ʮ¦Ǆŭ¦�ǒ ألجهزةحتقق تبعية جهة تلقي اإلخطارات        Ǡƥ�ƨǗǂǌǳ¦

بينها وبني اهليئات املعنية مبكافحة تبييض  االتصال، مثل قنوات  والقانونية اليت حبوزة هذه األجهزة

 االتفاقيات أيضامثل و  ، وتبادل اخلربات ʮƢǔǬǳ¦�Ŀ�ǪȈǬƸƬǳ¦�©¦ ¦ǂƳ¤�ƨǠƥƢƬǷ�ƢŮ�ǂǈȈƫ�Ŗǳ¦Â ، األموال

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ÀÂƢǠƬǳ¦�¾®ƢƦƫ�ǄȇǄǠƫ�ƢŮȐƻ�ǺǷ�ǺǰŻ�Ŗǳ¦�» ¦ǂǗȋ¦�̈®ƾǠƬŭ¦Â�ƨȈƟƢǼưǳ¦ ،  إذ تستغل هذه

.3الوحدات املعلومات املتبادلة مع الشبكات الوطنية والدولية يف حتقيق أغراضها

ƨǗǂǌǳ¦�̈ǄȀƳ¢�©¦Őƻ�ǺǷ�ƾȈǨƬǈƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ جمال مكافحة اإليف ǞŦ�¾Ƣů�Ŀ�Ƣē ƢǨǯÂ�ŅƢŭ¦�¿¦ǂƳ

  .املعلومات وضبط األدلة

تستطيع هذه الوحدات الوصول وبكل سهولة إىل  ، فعلى خالف الوحدات ذات النموذج اإلداري      

  .يف فحص وحتليل املعلومات املالية اليت تصل إليها الستغالهلااألدلة الالزمة 

ھو ما یعادل مدیر الشرطة"المراقب المحلي"1
،  2012دار النھضة العربیة ، القاھرة ، الطبعة األولى،سنة"دور الشرطة في مكافحة جریمة غسل األموال:"احمد البدري /د2

239ص
325، مرجع سبق ذكره ، ص"دور الشرطة في مكافحة جریمة غسل األموال"أحمد البدري، /د3
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ƢŹǂǐƬǳ¦�ƨǼǸǔƬŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ǲǯ�ȄǴǟǽƢƦƬǋȏʪ©� ، تطلع أجهزة إنفاذ القانون ، خرىومن جهة أ      

مما يساهم يف سرعة اختاذ بعض التدابري الضرورية كتجميد العمليات  ، املقدمة لوحدات املخابرات املالية

.1القبض على املشتبه فيهم قبل فرارهم إلقاءأو  إمتامهااملالية املشبوهة قبل 

Ƣưǳʬ:  القانون إنفاذعيوب منوذج  

 ألن ثقة القطاع املايل فيه ليست بقدر ، القانون إىل وجود استقاللية خاصة إنفاذيفتقر منوذج       

ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�Ƣđ�ǞƬǸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨǬưǳ¦ ، فاملؤسسات املالية  .القائمة على أساس النموذج اإلداري

 ، ƨǗǂǋ�ƨƠȈǿ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǸƟƢǬǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷȂǳ�ƢȀȈحتجم عن اإلبالغ عن األنشطة املشتبه ف

ǲǷƢǠƬŭ¦�Àϥ�ƢǬƦǈǷ�ǶǴǠƫ�śƷ2يصبح خاضعا مباشرة للتحقيق من قبل الشرطة معها.

ألجهزة الشرطة،ال خيلو من اخلطورة بسبب ميل هذه  ǽƢƦƬǋȏʪفتبعية جهة تلقي اإلخطارات       

خاصة تلك  ، ¤Ȃǰǌǳʪ�©ƢŹǂǐƬǳ¦�ȄǴǟ�ȆƟƢǼŪ¦�ǞƥƢǘǳ¦� ƢǨǓ½إىل  -تبعا لطبيعة عملها – األجهزة 

اليت يكون مصدرها املهنيون العاملون يف املؤسسات املالية اخلاضعة ألحكام قانون مكافحة تبييض 

تكون هلذه الوحدات خربة كبرية يف النظام املايل األمر الذي ينعكس سلبا على ال �ŅƢƬǳʪÂ . األموال

.3عملها

Unitéمنوذج اهليئة القضائية أو املالحقة: لثالفرع الثا de type judiciaire ou doté de

pouvoir de poursuite

أي  ، وحدات خمابرات مالية مرتبطة مباشرة مبكتب املدعي العام إنشاءلقد فضلت بعض الدول       

 لتحري ومجع األدلة،ملا هلذه األخرية من اختصاصات واسعة يف جمال الفحص وا ، مبثابة هيئة قضائية

.4وكذا اختاذ التدابري املؤقتة بطريقة سريعة

وال تستطيع  ، وحدات ذات منوذج اهليئة القضائية تفتقر إىل ثقة القطاع املايلالرغم من أن فبال      

¢ƢǟƢǸŪ¦�ǞƦƬƫ�Ŀ�̈ǂǋƢƦǷ�ƨȈǴǸǟ�̈°Ȃǐƥ�ǶǿƢǈƫ�ƢĔ©�، إال  املشاركة بفعالية يف التبادل الدويل للمعلومات

1 Paul Allan Schott ; op -cit , p21
443عادل دمحم السیوى ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
العربیة للتسویق والتوریدات ،القاھرة  الشركة"مكافحة الفساد في ضوء القانون واالتفاقیات اإلقلیمیة والدولیة"ولید إبراھیم الدسوقي /د3

273،  ص 2012سنة 
4 Paul Allan Schott ; op -cit , p23
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ē¦ƾƟƢǟ�ƾȈǸšÂ�ƢȀƬǘǌǻ¢�Ǧ ǌǯ�ń¤�ȄǠǈƫÂ�ƨǸǜǼŭ¦�ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦و ا �¶ƢǇÂȋ¦�ǞǷ�ÀÂƢǠƬǳʪ�©ƢǬȈǬŢ� ¦ǂƳ¤

ة ألي نفوذ سياسي وتستغل غري خاضع،ئات مستقلة عن كل السلطاتفهي هي .املالية واملصرفية

ǣ�ȏ�§ Ƣǿ°ȍ¦�ǲȇȂŤÂ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨƸǧƢǰǷ�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�ǲǐƸƬƫ�Ŗǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦Â�©ƢǷȂǴǠŭ¦1ري.

»��ǽʮ¦ǄǷ�ÀƢȈƦƫ�ǞǷ إنشاءكيفية إىل  يف هذا الفرع   سنتطرق، ا مت توضيحهمل و تبعًا  Ȃ̄ǸǼǳ¦�¦ǀǿ

  .وعيوبه

  إنشاء منوذج اهليئة القضائية: أوال 

وغالبا ما خيضع لسلطات  ، ينشأ هذا النموذج من الوحدات على مستوى السلطة القضائية للدولة      

من طرف النيابة اليت تتخذ فورا أعمال التحري والفحص  ǽƢƦƬǋȏʪفيتم استالم التصرحيات  .النيابة العامة

 االشتباهبشأن املعلومات اليت تضمنتها اإلخطارات لتحديد مدى جدية األسباب اليت قام عليها 

أن تستعني مبن يلزم من وجيوز  ، والتثبت من صحة هذه األسباب وارتباط العملية بتبييض األموال

ǶƟ¦ǂŪ¦�ƨǧƢǯ�Ŀ�ÄǂƸƬǳ¦Â�Ʈ ƸƦǳʪ�ʭȂǻƢǫ�ƨǐƬƼŭ¦�©ƢȀƳ2.

ƾǼƬǈǷÂ�©ȐƴǇ�ȄǴǟ�̧¦©�االشتباه للتحقق من جدية  ، وميكن هلذه اهليئة ȐǗȍʪ�¿ȂǬƫ�À¢�

وعلى ملفات العمالء  ، املؤسسات املالية املتعلقة مبا جتريه من العمليات املالية احمللية أو الدولية

ƨȈǐƼǌǳ¦�ǶēʭƢȈƥ�ƢȀȈǧ�ƢŠ�©ƢǈǇƚŭ¦�ǽǀǿ�Ãƾǳ�ś ، �ƨǬƥƢǈǳ¦�ǶēȐǷƢǠƫÂ�ǶēȐǇ¦ǂǷÂواملستفيدين احلقيقي

¢ʭƢȈƥ�ƨȇ©� استكمال ،كما ميكن هلا أن تطلب من املؤسسة املالية ومن اجلهات ذات الشأن  .معها

 وتستطيع ،3تكون ضرورية ألعمال التحري والفحص ، أو معلومات عن العمالء واملستفيدين احلقيقيني

ʪƢǈū¦�ƾȈǸš©� إىلكما تسعى  ، حجز األموال بسرعة عن طريق القيام ببعض التدابري اإلستعجالية

©ƢǌȈƬǨƬǳʪ�¿ƢȈǬǳ¦Â�©ʪ¦ȂƴƬǇ¦� ¦ǂƳ¤Â.

فتقوم الوحدة حينها  أية جرمية، حص قد ال تكشف عن وجتدر اإلشارة إىل أن أعمال التحري والف      

�°¦ǂǫ�°¦ƾǏϵ ًالتدابري التحفظية  إلغاءويتم  ، قتها واملعلومات اليت حصلت عليهاحبفظ اإلخطارات اليت تل ا

.يف حالة اختاذها من طرف النيابة العامة

279مرجع سبق ذكره  ، ص"الجھاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة"شبیلي مختار /د1
443عادل دمحم السیوى ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
279میة اإلداریة حول مكافحة الفساد في الوطن العربي ، مرجع سبق ذكره ، صأعمال المؤتمرات للمنظمة العربیة للتن3
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يقوم حيث  ، وسويسرا الدامنارك ، الربتغال ، القضائي االجتاهومن أمثلة الدول اليت تبنت هذا       

ȀƦǋ�ƢȀȈǧ�ǆ Ȉǳ�Ŗǳ¦�ǂȇ°ƢǬƬǳ¦�®ƢǠƦƬǇʪ�¿ƢǠǳ¦�Ƥ ƟƢǼǳ¦جنائية تت ة¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�°ȂǏ�§ Ƣǰƫ°ʪ�ǪǴǠ ،  وحيول

.ǪȈǬƸƬǳʪ�ƨǐƬű�ƨǘǴǇ�ń¤�ǂȇ°ƢǬƬǳ¦�ǺǷ1 ما عداها

Ƕǫ°�ňƢǼƦǴǳ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�ǎو        Ǽȇ�Ʈ ȈƷ�« Ȃ̄ǸǼǳ¦�¦ǀđ�©ǀƻ¢�Ŗǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�¾Âƾǳ¦�ǺǷ�ÀƢǼƦǳ�ƾǠƫ348 بشأن

هيئة التحقيق  "يئة مستقلة لدى مصرف لبنان تسمى ه إنشاءعلى  ،تبييض األموال يف املادة السادسة 

غري خاضعة يف ممارسة أعماهلا  ، ƨȇȂǼǠŭ¦�ƨȈǐƼǌǳʪ�ǞƬǸƬƫ�ȆƟƢǔǫ�ǞƥƢǗ�©¦̄�ƨƠȈǿ�ȆǿÂ ، "اخلاصة 

ȂǷȋ¦�ǒ¦¾ ، لسلطة املصرف ȈȈƦƫ�ǶƟ¦ǂƳ�ǲǰǌƫ�ƢĔ¢�Ŀ�ǾƦƬǌȇ�Ŗǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�Ŀ�ǪȈǬƸƬǳ¦�ƢȀƬǸȀǷ ،  وتقرير

.2مدى جدية األدلة والقرائن على ارتكاب هذه اجلرائم

ƢȈǻʬ:ƨȈƟƢǔ Ǭǳ¦�ƨƠȈŮ¦�« Ȃ̄ Ŷ �ʮ ¦Ǆ Ƿ.

ال شك أن تبعية اجلهة املختصة بتلقي اإلخطارات لسلطة قضائية هلا مزية قد ال تتوافر يف حالة       

وهي ضمان عدم استغالل املعلومات اليت تتلقاها هذه اجلهة يف  ، ية سلطة أخرىϥ�ƨȀŪ¦�ǽǀǿ إحلاق

فاملربر الوحيد إلفشاء أسرار العمالء املالية هو  . لسياسيةكاألغراض الضريبية أو ا ، حتقيق أغراض أخرى

.3من أجل مكافحة عمليات تبييض األموال

فإنه يسهل على هذه الوحدة  ، وعلى خالف وحدات املخابرات املالية ذات النموذج اإلداري       

ƢǐƬƻ¦�©¦̄�ƢĔȂǰǳ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǲȈǴŢ�ƾǼǟ�ƢȀƳƢƬŢ�Ŗǳ¦�©ƢƦƯȍ¦�ƨǳ®¢�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦األمر  ،صات واسعة

الذي ييسر هلا عملية فحص وحتليل اإلخطارات املبلغة هلا من خمتلف اجلهات ويساعدها على استغالل  

  .لتحقيق أغراضها إليهاكل املعلومات اليت تصل 

 وإيقافʪƢǈū¦�ƾȈǸšÂ�ǄƴūƢ©�ك  ، كما يتميز منوذج اهليئة القضائية بسرعة اختاذ التدابري املؤقتة      

Ǯ ، به فيهماملشت ǳǀƥ�À̄Ϧ�Ŗǳ¦�ƨȀŪ¦�©¦̄�Ȇǿ�ƢĔȂǰǳ.

107الجدید في أعمال المصارف من الوجھتین القانونیة واالقتصادیة ، مرجع سبق ذكره ، ص1
26ص ،ره مرجع سبق ذك، لوطن العربي الفساد في اأعمال المؤتمرات  للمنظمة العربیة للتنمیة  و اإلداریة  حول مكافحة2
118، صمرجع سبق ذكره ، دمحم عبد اللطیف عبد العال3
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فهي غري خاضعة  ، التامة عن كل السلطات واجلهات ƨȈǳȐǬƬǇȏʪوأخريا تتمتع هذه الوحدات       

يف حتديد احليدة مما يؤدي إىل توفر  ، ȆǇƢȈǈǳ¦�̄ȂǨǼǳ¦�Ǻǟ�ÃƘǼŠ�ƢĔ¢�ƢǸǯ ، لرقابة السلطات السياسية

.1ليلهااملعلومات اليت ينبغي حت

Ƣưǳʬ :عيوب منوذج اهليئة القضائية  

�ǞƬǸƬƫ�ƨǬƷȐŭ¦�« Ȃ̄Ŷ�©¦̄�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�À¢�ǺǷ�ǶǣǂǳʪƨȈǳȐǬƬǇȏʪ ، التامة �ƢĔ¢�ȏ¤

  .القطاع املايل قةث تفتقر إىل

»�¦Ů فإن األوساط املالية ، فعلى خالف النموذج اإلداري       Ȃ̄Ŷ�ȄǴǟ�ƢƦȇǂǣ�ʭƢȈǯ�ƾǠƫيئة القضائية، 

�ǶǴǠƫ�ƢĔȂǰǳ ، عن األنشطة املالية ǽƢƦƬǋȏʪ، إذ حتجم عن تقدمي التصرحيات  الفعلي معه االتصالفيقل 

ƨƥƢȈǼǳ¦�» ǂǗ�ǺǷ�ǪȈǬƸƬǴǳ�ƢǠǓƢƻ�ƶƦǐȈǇ�ƢȀǠǷ�ǲǷƢǠƬŭ¦�Àϥ�ƢǬƦǈǷ.

��̈Őƻ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀŮ�ÀȂǰƫ�ȏ�ŅƢƬǳʪÂ2ملهايف النظام املايل مما ينعكس سلبا على ع كبرية.

�ȏ�ŅƢƬǳʪÂ�ƨȈƟƢǔǫ�ƨƠȈǿ�ƢĔȂǰǳ�©ƢǷȂǴǠǸǴǳ�ŅÂƾǳ¦�¾®ƢƦƬǳ¦�Ŀ�ƨȈǳƢǠǨƥ�½°Ƣǌƫ�À¢�ǞȈǘƬǈƫ�ȏ�ƢǸǯ

إضافة إىل أن أغلب وحدات العامل هي ذات منوذج  ، يسمح هلا بتبادل املعلومات املالية بصورة غري رمسية

.3إداري هلا مميزات خاصة وخمتلفة

1 "Les cellules de renseignements financiers" ; Tours d'Horizon Groupe de B.M. et F.M.I , op-cit , p19.
444عادل دمحم السیوى ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
117، صدمحم عبد اللطیف عبد العال ، مرجع سبق ذكره /د3
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deالنموذج املختلط(النموذج املنتهج من طرف التشريع اجلزائري: ملطلب الثاين ا type hybride(

�ƨǸǜǼŭ¦�ƨŻǂŪʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƨȈǳÂƾǳ¦�©ƢȈǫƢǨƫȏ¦�ȄǴǟ�ƨǫ®Ƣǐŭ¦�ń¤�ƨǫƢƦǈǳ¦�¾Âƾǳ¦�ǺǷ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƪ ǻƢǯ�ƾǬǳ

كسب السريع تسعى فقط لل و اليت ، اليت ليس هلا حدود جغرافية أو اجتاهات اديولوجية أو عقائدية

  .لألموال املتآتية من أموال غري مشروعة

وهي  ، دولية ذات صلة جبرمية تبييض األموال اتفاقياتفصادقت اجلزائر بتحفظ على ثالث       

األمم املتحدة ملكافحة  اتفاقية ، يف املخدرات واملؤثرات العقلية غري املشروع لالجتاراتفاقية األمم املتحدة 

.1اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد مة عرب الوطنية وأخريااجلرمية املنظ

¦�ƢĔȂǻƢǬǳ�ƢǬǧÂ�©ƢȈǳ¡Â�Śƥ¦ƾƫ�ǺǷ�¿ǄǴȇ�ƢǷ�̄Ƣţ¦�ȄǴǟ�¾Âƾǳ ثولقد استجابت اجلزائر للبنود اليت حت      

 أنشأتاملعدل واملتمم اليت  07/04/2002بتاريخ 02/127إذ أصدرت املرسوم التنفيذي رقم ، الداخلي

ولقد حدد ذات املرسوم كيفية تنظيمها املايل ،  االستعالموحدة خمابرات تسمى خبلية معاجلة  مبوجبه

  .الوقائية والردعية وكذا مهامها

�ǖǴƬƼŭ¦�« Ȃ̄ǸǼǳ¦�ƲȀƬǻ¦�̧ǂǌŭ¦�À¢�ÀȂǰǳ�ƨǘǴƬƼŭ¦�ƨǤƦǐǳʪ�̈ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�ǄȈǸƬƫÂ ،�ʮ¦ǄǷ�śƥ�ǞŦ�̄¤

ʮ¦ǄǷ�¦ǀǯÂ�ǂǯǀǳ¦�Ǧ ǳƢǈǳ¦�Ä°¦®ȍ¦�« Ȃ̄ǸǼǳ¦ مكافحة جرمييت تبييض  تتوىلفهي  ، منوذج هيئة املالحقة

اليت  ،األموال ومتويل اإلرهاب فقط على خالف بعض وحدات املخابرات األجنبية كالفرنسية مثال

 ƢǼưƬǇ¦�ÀÂ®�ƨȈǳƢŭ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�ǞȈŦ�ƨƸǧƢǰǷ�ń¤�» ƾē2.

 االستعالمخلية معاجلة  اءإنشسنحاول من خالل هذا املطلب معرفة كيفية  ، وعلى هذا األساس      

  )  .الفرع الثالث (   Ƣē¦ǄȈŲ�¦ǀǯÂ) الفرع الثاين (مهامها   ،) الفرع األول (  املايل

من ھذا البحث26و25أنظر إلى ص /د1
36عیاد عبد العزیز، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
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  املايل االستعالمإنشاء خلية معاجلة : الفرع األول

Cellule" املايل االستعالمخلية معاجلة  "ى وحدة املخابرات املالية تسمية أطلق املشرع اجلزائري عل      

de traitement du renseignement financier وهي ما يعرب عنها اختصارا ب)CTRF(.

Ƕǫ°�ÄǀȈǨǼƬǳ¦�¿ȂǇǂŭ¦�Ƥ ƳȂŠ�ƨȈǳƢŭ¦�̈°¦±Ȃƥ�ƨȈǳƢŭ¦�©ʮǂƸƬǴǳ�ǲǬƬǈŭ¦�±ƢȀŪ¦�¦ǀǿ�Ƙǌǻ¢02-127

املعنوية 07/04/2002�ƨȈǐƼǌǳʪ�ǞƬǸƬƫ�ƨȈǷȂǸǟ�ƨǈǇƚǸǯ�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ƢȀƬǠȈƦǗ�®ƾƷÂالصادر بتاريخ

.1مقرها مبدينة اجلزائر ، املايل واالستقالل

     أفريقيا بتاريخ غري أنه وبعد التقرير الذي أجنزته جمموعة العمل املايل للشرق األوسط ومشال

2010ديسمرب 01
-13تعديل املرسوم املذكور أعاله مبوجب املرسوم رقم إىلسعى املشرع  ، عن اخللية2

15/04/2013بتاريخالصادر 157
 واالستقالل�ƨȇȂǼǠŭ¦�ƨȈǐƼǌǳʪ�ǞƬǸƬƫ�ƨǴǬƬǈǷسلطة إداريةواعتربها ، 3

  .املايل

قبل أن  2002اخللية السالفة الذكر سنة إنشاءأنه سارع إىل  ، وما يالحظ على املشرع اجلزائري      

  املؤرخ 04/14مبوجب القانون رقم 2004ذلك أن هذا األخري مت جترميه سنة، جيرم فعل تبييض األموال 

ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ�ǺǷ��Ʈ©� إدراجحيث مت  ،10/11/20044يف ǳƢưǳ¦�ǲǐǨǳ¦�ǺǸǓ  املتعلقʪ�ƶǼŪ¦Â�©ʮƢǼŪ

389يتضمن مثان مواد جديدة من املادة "تبييض األموال"مكرر بعنوان  اسادس اقسم ، ضد األموال

.7مكرر389مكرر إىل املادة

  من جهة  املايل هو االستعالمخلية معاجلة  إنشاءاإلسراع يف السبب الذي دفع املشرع إىل  ولعل      

  ، ) ȂǷŚǳʪ اتفاقية(مصادقته على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية 

المعدل والمتمم127-02المادة األولى والثانیة من المرسوم رقم 1
rid?w.w.w.menafatf;org/arb/Article=1010:أنظر إلى الموقع االلكتروني التالي 2 détail,asp
28/04/2013المؤرخة في 23الصادر في الجریدة الرسمیة العدد  يالمرسوم الرئاس3
10/11/2004الصادرة بتاریخ 71الجریدة الرسمیة العدد  4
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، أن تنشأ وحدة استخبارات مالية كمركز وطين  اليت أوصت على أنه جيب على كل دولة طرف فيها

تنفيذا  ، ƨȈǻʬ�ƨȀƳ�ǺǷÂ ،1ليل وتعميم املعلومات بغرض مكافحة عمليات تبييض األموالجلمع وحت

Ƣǌǻϵ� Ƣǔǟȋ¦�¾Âƾǳ¦�¿Ǆǳ¢�Äǀǳ¦Â � ، 1373/2001 ملضمون قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم

ƨŻǂŪ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ƨȇƢǫȂǳ¦�ń¤�» ƾē�ʮȐƻ2.

ȆǇʩǂǳ¦�¿ȂǇǂŭ¦�°ƾǏ�À¢�ƾǠƥ�Ǯ، 14/03/2004 مت تنصيب هذه اخللية بتاريخ       ǳ̄Â يف

10/02/2004
3، �Ǯ ǳ̄Â�ňȂǻƢǬǳ¦Â�ŅƢŭ¦�śǳƢĐ¦�Ŀ�Ƕē ƢǨǯ�Ƥ ǈƷ�ÀÂ°ƢƬź�Ǻȇǀǳ¦Â�Ƣǿ£Ƣǔǟ¢�śǟ�Äǀǳ¦

-08وجتدر اإلشارة إىل أنه بصدور املرسوم التنفيذي رقم .4ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

06/09/2008املؤرخ يف275
دد أعضاء اخللية سبعة منهم الرئيس وأربع أعضاء خيتارون أصبح ع، 5

ȆǰǼƦǳ¦Â�ŅƢŭ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�Ƕē ƢǨǰǳ وقاضيني يعينهما وزير العدل حافظ األختام بعد رأي  ، األمينو

 ƢǔǬǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦6.

�ƨǷƢǠǳ¦�ƨǻƢǷȋ¦Â�ǆ ǴĐ¦�ǺǷ�ƨȈǴŬ¦�ÀȂǰƬƫمصاحل تتمثل يف ما يلي أربعو:  

املكلفة جبمع املعلومات والعالقات مع املراسلني وحتليل تصرحيات  ، التحقيقات والتحاليلمصلحة  -   

  .وتسيري التحقيقات االشتباه

.¦ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ǲȈǳƢƸƬǳ¦Â�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ƨǠƥƢƬŭ¦Â�ƨǷƢǠǳ¦�ƨƥƢȈǼǳ¦�ǞǷ�©ƢǫȐǠǳʪ�ƨǨǴǰŭ ، املصلحة القانونية -   

-©ƢȈǘǠŭ¦�ƾǟ¦ȂǫÂ�ǪƟʬȂǳ¦�ƨƸǴǐǷ ، جبمع وتشكيل بنوك للمعطيات الضرورية لسري اخللية املكلفة.  

-�ƨȈƦǼƳȋ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�Â¢�©ƢƠȈŮ¦�ǞǷ�» ¦ǂǗȋ¦�̈®ƾǠƬŭ¦Â�ƨȈƟƢǼưǳ¦�©ƢǫȐǠǳʪ�ƨǨǴǰŭ¦�ÀÂƢǠƬǳ¦�ƨƸǴǐǷ

.7اليت تعمل يف نفس ميدان نشاط اخللية

235ص ، 2014،  اإلسكندریةدار الجامعة الجدیدة ، ، "السیاسة الجنائیة في مجال تبییض األموال في الجزائر"یزید بوحلیط /د1
76، صبق ذكرهمرجع س ، عكروم عادل/د2
15/02/2004الصادر بتاریخ10ورد في الجریدة الرسمیة العدد،   10/02/2004المرسوم الرئاسي الصادر في3
52ص ،  مرجع سبق ذكره ، عیاد عبد العزیز/د4
السالف الذكر157-13تم تعدیل ھذا المرسوم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ، 07/09/2008المؤرخة في 50الجریدة الرسمیة العدد 5
السالف الذكر275-08من المرسوم رقم4المادة6
)السالف الذكر(المعدل والمتمم275-08من المرسوم التنفیذي رقم7المادة7



نماذج  وحدات  المخابرات المالیة وعالقاتھا بمختلف الھیئاتالثانيالفصل 

175

ƨȈƦǴǣȋʪ�Ǿƫ¦°¦ǂǫ�ǆ ǴĐ¦�ǀƼƬȇ1  ل اجلمهورية يسحب منه امللف إىل السيد وكي إرسال، وعند

Ƭǳ¦�ǶƬȇ�ȏ�Ȇǰǳ�ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻȍ¦تطبيقا ملبدأ سرية  ،2عرف على هوية الشخص الذي أخطر اخللية

  .املعلومات املتحصل عليها

الكاملة عن اهلياكل واملؤسسات  ƨȈǳȐǬƬǇȏʪ كما يتمتع أعضاء اخللية عند ممارستهم ملهامهم      

ƪكما يتمتعون ،  التابعني هلا  ǻƢǯ�ƨǠȈƦǗ�Ä¢�ǺǷ�©ʭƢǿȍ¦Â�©¦ƾȇƾȀƬǳ¦�ǺǷ�ƨȇƢǸūʪ  اليت ميكن أن ،

.3يتعرضوا هلا بسبب أو مبناسبة اجناز مهامهم

  مهام خلية معاجلة االستعالم املايل: الفرع الثاين 

لقد اعتمدت اجلزائر هذا النظام رغبة منها يف حتقيق درجة عالية يف جودة التحقيقات املالية       

�ǺǸǓ�ǲƻƾƫ�ƢĔȂǰǳ�ƢȀǗƢǌǼǳ�ƨǷ±Ȑǳ¦�ƨȇǂǌƦǳ¦Â�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦Â�ƨȈǼǬƬǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǲǯ�ŚǧȂƫ�ǞǷ�ƨȈǴƼǴǳ�̈املسند

.4أجهزة الوقاية من جرمية تبييض األموال ومكافحتها

املعدل واملتمم مهام خلية معاجلة 127-02 من املرسوم التنفيذي رقم ة الرابعةولقد حددت املاد      

  :يلياالستعالم املايل يف ما 

أو تبييض األموال اليت ترسلها  اإلرهاباستالم تصرحيات االشتباه املتعلقة بكل عمليات متويل  -   

  .اهليئات واألشخاص الذين يعينهم القانون إليها

  .معاجلة تصرحيات االشتباه بكل الوسائل أو الطرق املناسبة -   

كلما كانت  ، مهورية املختص إقليمياعند االقتضاء امللف املتعلق بذلك إىل وكيل اجل إرسال -   

  .الوقائع املعاينة قابلة للمتابعة اجلزائية

  .اقرتاح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة متويل اإلرهاب وتبييض األموال -   

  .الضرورية للوقاية من كل أشكال اجلرائم السالفة الذكر، وكشفها اإلجراءاتوضع  -   

.من نفس المرسوم5المادة 1
52عیاد عبد العزیز ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
77عكروم عادل ، مرجع سبق ذكره ، ص/د3
235ط ، مرجع سبق ذكره ، صیزید بوحلی/د4
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.ƨǴƯƢŲ�¿ƢȀŠ�ƨǳȂű�ƨȈƦǼƳ¢�©ƢƠȈǿ�ǞǷ�Ƣē±ȂŞ�Ŗǳ¦�©ƢǷȂǴǠ ، ǲưŭʪ�ƨǴǷƢǠŭ¦�ƨǘȇǂǋ1تبادل امل - 

.2السالف الذكر، مهمة التوقيع على بروتوكوالت اتفاق157-13وأضاف هلا املرسوم التنفيذي رقم

املصرح بني   ǲǏȂǳ¦�̈Ǆŷ�ǖǬǧ�ǲưŤ�ȏ�ƨȈǴŬ¦�ǽǀǿ�Àϥ ، يتضح من خالل دراسة هذه املهام      

ǽƢƦƬǋȏʪǦ Ǵŭ¦�ǆ ȈǇϦ�ƾǼǟ�ƨȈƟƢǔǬǳ¦�ƨǠƥƢƬŭʪ�ǎ Ƭţ�Ŗǳ¦�ƨȈƟƢǔǬǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦Â ،  ولكن عليها أن جتمع

�ƢĔȂǰǳ�ÀȂǻƢǬǳ¦�ƢŮ�ƢȀƸǼǷ�Ŗǳ¦�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦Â�ƢŮ�ƨǳȂƼŭ¦�ƨǷƢŮ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�¾ƢǸǠƬǇʪ�ǺƟ¦ǂǬǳ¦Â�ƨǳ®ȋ¦

.3لتأدية مهامها ¦Ƣē¦±ƢȈƬǷيستلزم عليها تفعيل  ، سلطة عامة

لطلب كل وثيقة أو معلومة ضرورية 127-02فلقد أهلها املرسوم التنفيذي رقم، وألجل ذلك       

املعدل مبوجب األمر رقم01-05من األشخاص الذين يعينهم القانون رقم  إلجناز املهام املستندة إليها

 بتاريخ  ادرالص06-15 قمر القانون مبوجب  املعدل أيضا 13/02/2012يف لصادرا12-02

15/02/2015
4

 ،ƢȀǷƢȀǷ�Ŀ�ƢēƾǟƢǈŭ�ȐǿƚǷ�ǽ¦ǂƫ�ǎ Ƽǋ�ǲǰƥ�śǠƬǈƫ�À¢�ǺǰŻ،أن  أيضاميكنها  و

على تنفيذ أي عملية بنكية ،ساعة72ملدة أقصاها  االعرتاضتتخذ اإلجراءات التحفظية عن طريق 

، وهلا أن تقدم هابألي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض األموال أو متويل اإلر 

رية لتمديد األجل وكيل اجلمهو جلزائر العاصمة وبعد استطالع رأي ʪ أدمحمطلب لرئيس حمكمة سيدي 

�ȄǴǟ�ƨƬǫƚŭ¦�ƨȈƟƢǔǬǳ¦�ƨǇ¦ǂūʪ�ǂǷȌǳ�Â¢¸ȂǓȂǷ�©¦ƾǼǈǳ¦Â�©ʪƢǈū¦Â�¾¦ȂǷȋ¦ املذكور أعاله،

.5اإلخطار

Ƣē: الفرع الثالث ¦Ǆ ȈŲ

والقانونية مـن جهـة  ،املالية التقنية من جهة ، لصبغة املختلطةʪالستعالم املايل خلية معاجلة ا تتميز

»�¦�ǖǴƬºƼŭ الذكر ةإذ يتضح من خالل مهامها السالف ، أخرى Ȃ̄ºǸǼǳ¦�ƲȀƬºǻ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�̧ǂǌŭ¦�Àϥ  فجمـع

« Ȃ̄Ŷ�ʮ¦ǄǷÂ�Ä°¦®ȍ¦�« Ȃ̄ǸǼǳ¦�ʮ¦ǄǷ�śƥ املعدل 01-05من قانون16هيئة املالحقة ال سيما وأن املادة

المعدل والمتمم127-02من المرسوم التنفیذي رقم8المادة1
157-13مكرر من المرسوم التنفیذي رقم7المادة2
80ص ، مرجع سبق ذكره ، عكروم عادل/د3
، الجریدة الرسمیة بییض االموالاالمتضمن الوقایة من ت05/01قد عدل القانون رقم15/02/2015الصادر بتاریخ06-15القانون رقم4

15/02/2015الصادرة بتاریخ08العدد
71ص ، مرجع سبق ذكره ، لعشب علي/ د5
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ǎ حالة  أعطت للخلية صالحية إرسال امللف يف ، واملتمم  ƬºƼŭ¦�ƨºȇ°ȂȀǸŪ¦�ǲȈǯÂ�ń¤�ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻȍ¦

¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂŝ�ƨǘƦƫǂǷ�Ƣđ�¬ǂǐŭ¦�ǞƟƢǫȂǳ¦�ÀȂǰƫ�À¢�ƢȀȈǧ�ǲǸƬŹ�̈ǂǷ�ǲǯ�Ŀ.

Ŗǳ¦�ƨǼǿ¦ǂǳ¦�» Âǂǜǳ¦�Ŀ�ǲǸǠǳ¦�ƨƥȂǠǏÂ�±ƢȀŪ¦�¦ǀǿ�ƨƯ¦ƾƷ�ǺǷ�Ƕǣǂǳʪ تتميز بتحديث املنظومة املالية 

  .تلعب خلية معاجلة االستعالم املايل دورا مهما يف مكافحة تبييض األموال والوقاية منها ، اجلزائرية

�ƢĔ¢�ƢǸǯ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�¾®ƢƦƬƥ�¿ȂǬƫ�Ʈ ، فهي تعمل وفقا لتوصيات جمموعة العمل املايل الدولية       ȈƷ

دول الشرق  ، لبنان ، سويسرا ، بلجيكا ، ة دول مثل فرنساأبرمت بروتوكوالت اتفاق ثنائية مع عد

ولقد تلقت اخللية منذ .  ¦ƢǿŚǣÂ�ƨȈǰȇǂǷȋ¦�̈ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳ ، كندا ، السنغال ، األوسط ومشال أفريقيا

2005�ƨǼǇ�ƨȇƢĔ�ń¤2014ȏʪ�©¦°Ƣǘƻȍ¦�ǺǷ�Ǿƥ�²سنة   ϥ�ȏ�¦®ƾǟ إخطار، 9377شتباه يقدر ب

معاجلة  خليةولقد انضمت   .1أمام القضاء قصد املتابعة 85يلها ، مت إحالة إذ بعد فحصها و حتل

03/07/2013جمموعة اجيمونت بتاريخ إىل ستعالم املايلاال
2.

�ƢēŚǜǻ�ǲưǷ�ª ƢŞ¢�ƨƸǴǐŠ�ƪ ǈȈǳ�ƢĔ¢�ǽǀǿ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�̈ƾƷÂ�ȄǴǟ�ǚƷȐȇ�ƢǷ�Ǿǻ¢�Śǣ

خربة  إجراء ، لقي االشتباه من طرف املؤسسات املالية وغريهاالفرنسية بل هي مركز معلومايت خيتص بت

.ȂǷȋ¦�ƨǯǂū�ƨƦǫ¦ǂǷ�«Őǯ�ŐƬǠƫ�ƨȈǴŬƢǧ�ŅƢƬǳʪÂ3¦¾ ، والتدقيق يف املعلومات املتحصل عليها

 وعلى خالف التشريع الفرنسي الذي وسع من اختصاصات وحدة املخابرات املالية الفرنسية      

tracfin فإن املشرع اجلزائري قد حصر  ، طات اإلجرامية املالية مهما كان وضعهاإىل كامل النشا

.4مهمتها يف مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب فقط

wwwأنظر إلى الموقع اإللكتروني اآلتي 1 . mf . ctrf - gov . dz :
بجنوب 2013جویلیة5الى1عقدة ما بینالموافقة على االنضمام الجزائر رسمیاً إلى مجموعة ایجمونت خالل اجتماع ھذه األخیرة المن2

dzأنظر الى الموقع األلكتروني اآلتي.إفریقیا :.ctrf - gov.mf.www
77صعكروم عادل ، مرجع سبق ذكره ،/د3
37صعیاد عبد العزیز، مرجع سبق ذكره ،/د4



نماذج  وحدات  المخابرات المالیة وعالقاتھا بمختلف الھیئاتالثانيالفصل 

178

         التنسيق والتعاون بني خلية معاجلة االستعالم املايل وخمتلف اهليئات املعنية : املطلب الثالث 

  مبكافحة تبييض األموال                                          

تتعاون اخللية مع هيئات خمتلفة تلعب  ، من أجل خلق ميكانيزمات ملكافحة جرمية تبييض األموال      

  الديوان املركزي لقمع الفساد ، كالديوان الوطين ملكافحة التهريب ، أدوارا مماثلة يف جماالت ذات الصلة

  .توكذا الديوان الوطين ملكافحة املخدرا

يكفل هذا التعاون دورا وقائيا ال سيما من خالل تبادل الدراسات واإلحصائيات واقرتاح احللول       

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ1.

املؤسسات املالية من خالل توظيف املعلومات اليت تتلقاها لكشف  إىلكما ميتد تعاون اخللية       

الضرائب ومديرية أمالك  إدارةارير سرية من ويدعم نشاطها أيضا مبا تتلقاه من تق ، شبكات التبييض

.ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǺǸǔƫ�Ŗǳ¦Â2 ، الدولة

، كما  ƢȀǷƢȀǷ�Ŀ�ƢēƾǟƢǈŭ�ȐǿƚǷ�ǽ¦ǂƫ�ƢǷ�ǲǰƥ3 ةناستعالحية االلخلية معاجلة االستعالم املايل صف      

¦�±Ƣųȍ�ƨȇ°ÂǂǓ�ƨǷȂǴǠǷ�Â¢�ƨǬȈƯÂ�ǲǯ�Ƥ Ǵǘǳ�ƨǴǿƚǷ�ƢĔ¢ ملهام املسندة إليها من  بعض اهليئات املتخصصة

أو من إدارة الضرائب و أمالك الدولة) الفرع الثاين ( ، أو من املؤسسات املالية  ) الفرع األول (

  .) الفرع الثالث( 

80صمرجع سبق ذكره ، ، عكروم عادل/د1
138صذكره ،مرجع سبق  فضیلة ملھاق ،/د2
.المعدل والمتمم127-02من المرسوم التنفیذي رقم -8-7-6-5المواد 3



نماذج  وحدات  المخابرات المالیة وعالقاتھا بمختلف الھیئاتالثانيالفصل 

179

  التنسيق والتعاون مع اهليئات املتخصصة: لفرع األول ا

أمهها الديوان الوطين ملكافحة  ، تعالم املايل هيئات متخصصة كثريةاالس تتعاون مع خلية معاجلة      

  .، الديوان املركزي لقمع الفساد، والديوان الوطين ملكافحة املخدرات التهريب

  :الديوان الوطين ملكافحة التهريب: أوال

�ƨȈǐƼǌǳʪ يتمتع ، إداريالديوان الوطين ملكافحة التهريب عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع      

.1املتعلق مبكافحة التهريب 06-05من األمر رقم06 مبوجب املادة شأنأ،  املايل واالستقاللاملعنوية 

مث حتت وصاية وزير العدل حافظ األختام مبوجب  ، األمر حتت وصاية رئيس احلكومة ʪ®¥وضع يف 

.2ن وسريهاحملدد لتنظيم الديوا 2006أوت26املؤرخ يف286-06املرسوم التنفيذي رقم

كما  ، ومن جملس التوجيه واملتابعة ، ويديره مدير عام ، يتكون بصفة أساسية من جهاز مداواليت     

¿ƢǠǳ¦�ǂȇƾǸǴǳ�̈ǂǋƢƦŭ¦�ƨǘǴǈǴǳ�Ǟǔţ�ƨǸƟ¦®�ƨǻƢǷϥ�®ÂǄȇ3.

كما يتوىل مجع  ، يتوىل هذا الديوان إعداد برامج عمل وطنية ملكافحة التهريب والوقاية منه      

مع خلية  -من هذا اجلانب -وهو يتعاون  ، ǂ̈ǿƢǜǳ¦�ǽǀđ�ƨǴǐǳ¦�©¦̄�©ƢǇ¦°ƾǳ¦Â�©ƢȈǘǠŭ¦Â�©ƢǷاملعلو 

�Ŀ�ƢŮȐǤƬǇ¦�ǲȈƦǇ�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�ǲǐƸƬŭ¦Â�ƨǷ±Ȑǳ¦�©ƢȈǘǠŭʪ�Ƣǿ®¦ƾǷ¤�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ŅƢŭ¦�¿ȐǠƬǇȏ¦�ƨŪƢǠǷ

  .عملها

يف  نييوان املتخصصتستعني اخللية مبوظفني من إدارة اجلمارك وكذا من الد ، ومن جانب آخر     

-02  أحكام من املرسوم إىل استنادا�ǽƢƦƬǋȏʪ اإلخطاراتالتحليل والتحري يف سبيل التحقيق وفحص 

.4الذي جييز هلا ذلك127

28/08/2005الصادر في 59ر العدد .،ج المعدل والمتمموالمتعلق بمكافحة التھریب ،23/08/2005المؤرخ في 06-05رقماألمر1
المحدد لتنظیم الدیوان الوطني لمكافحة التھریب  26/08/2006في  المؤرخ286-06الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم2المادة2

30/08/2006المؤرخة في 53ر العدد.، جوسیره
السالف الذكر286-06من المرسوم التنفیذي رقم 14-9-5ادالمو3
المعدل والمتمم السالف الذكر127-02من المرسوم 6المادة 4
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ƢȈǻʬ :الديوان املركزي لقمع الفساد  

-06القانون رقم بسن قام املشرع اجلزائري ،لتدعيم املنظومة التشريعية ملواجهة جرمية تبييض األموال       

ون يف إطار ـولقد جاء هذا القان، 20/02/2006ǾƬƸǧƢǰǷÂ�®ƢǈǨǳ¦�ǺǷ�ƨȇƢǫȂǳʪ�ǪǴǠƬŭ¦1املؤرخ يف  01

التفاقية الدولية لومالئمة تشريعها الداخلي  مشاركة اجلزائر يف املساعي الدولية ملكافحة ظاهرة الفساد

�ȆǇʩǂǳ¦�¿ȂǇǂŭ¦�Ƥ ملكافحة الفساد ƳȂŠ�ƢȀȈǴǟ�¼®Ƣǐŭ¦19/04/2004ؤرخ يف ــامل 128-04 رقم
2.

ƢǈǨǳ¦�ǺǷ�ƨȇƢǫȂǳʪ�ƨǨǴǰǷ�ƨȈǼǗÂ�ƨƠȈǿ®� همن17من خالل املادة 01-06ولقد انشأ القانون رقم      

�ƢȀǠǓÂ�Ļ�ŅƢŭ¦�¾ȐǬƬǇȏ¦Â�ƨȇȂǼǠŭ¦�ƨȈǐƼǌǳʪ�ǞƬǸƬƫ ، ومكافحته وهي عبارة عن سلطة إدارية مستقلة

  .رئيس اجلمهورية حتت إشراف

26/08/2010 الصادر يف 05-10مبوجب األمر رقم01-06على اثر تعديل قانونو       
تغري اسم  ،3

  . هذه اهليئة ليصبح تسميته الديوان املركزي لقمع الفساد

ƾŭ�ȆǇʩ°�¿ȂǇǂǷ�Ƥ̈� ستةيتشكل هذا الديوان من رئيس و       ƳȂŠ�ÀȂǼȈǠȇ� Ƣǔǟ¢05قابلة  سنوات

ومديرية التحاليل  سيوالتحسمديرية الوقاية و  ، قييموالت اليقظةجملس  إىل�ƨǧƢǓȍʪ ، للتجديد مرة واحدة

�ȆǇʩ°�¿ȂǇǂǷ�Ƥ.  والتحقيقات ƳȂŠ�śǠȇ�¿Ƣǟ�śǷ¢�ƨǘǴǇ�ƪ Ţ�ǞǓȂƫ�ƨǷƢǟ�ƨǻƢǷϥ�Ƣǔȇ¢�À¦Ȃȇƾǳ¦�®ÂǄȇÂ

.4واملايل للهيئة حتت سلطة الرئيس اإلداريويتوىل التسيري 

08/03/2006المؤرخة في 14ر العدد .ج1
25/04/2004المؤرخة في 26ر العدد .ج2
01/09/2010المؤرخة في 50ر العدد .ج3
تنظیمھا ھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد الذي یحدد تشكیلة ال22/11/2006المؤرخ في 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 7-6-5المواد4

22/11/2006الصادرة في 74ر العدد.ج.وكیفیة سیرھا
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التوصيات  العديد من، وهو يصدر 1ث والتحري عن جرائم الفساديكلف هذا الديوان مبهمة البح      

́�إىل اهليئات املعن إرساهلاواآلراء أو التقارير أو الدراسات قصد  ȂǐŬʪÂ�ƨȈلية معاجلة االستعالم خل

�ǎ.2التعاون والتنسيق بني اهليئات احمللية إطاريف  ، املايل Ƭű�ǎ Ƽǋ�Äϥ�śǠƬǈƫ�À¢�ƨȈǴƼǴǳ�ǺǰŻ�ƢǸǯ

البالغات املرسلة إليها مادام أن املهمة األساسية للديوان هي  يف يساعدها يف فحص وحتقيق يف الديوان

  .البحث والتحري عن اجلرائم

Ƣưǳʬ :الديوان الوطين ملكافحة املخدرات:  

¦�ƨȇȂǼǠŭ¦�ƨȈǐƼǌǳʪ�ǞƬǸƬȇ�Ä°¦®¤�ǞƥƢǗ�©¦̄�ƨȈǷȂǸǟ�ƨǈǇƚǷ�©¦°ƾƼŭ¦�ƨƸǧƢǰŭ�řǗȂǳ¦�À¦Ȃȇƾǳ يعد    

09/06/1997املؤرخ يف 212-97مبوجب املرسوم التنفيذي رقم أنشئ ، املايلواالستقالل 
، وضع حتت 3

مث حتت وصاية وزير العدل حافظ األختام مبوجب املرسوم  ، األمر ʪ®¥وصاية رئيس احلكومة يف 

�Ƕǫ°�ȆǇʩǂǳ¦06-181 31/05/2006املؤرخ يف
4.

�ƨǘǴǇ�ƪويشتمل على جلنة ال، يسري الديوان مدير عام       Ţ�ǞǓȂƫ�ƨǸƟ¦®�ƨǻƢǷϥ�®ÂǄȇÂ�ƨǠƥƢƬŭ¦Â�ŉȂǬƬ

أربع ممثلني من احلركة  إىل ƨǧƢǓȍʪواملتابعة من ممثلي كل الوزارات  التقومي وتتكون جلنة .املدير العام

ƢĔƢǷ®¤Â�©¦°ƾƼŭ¦�ƨƸǧƢǰǷ�À¦ƾȈǷ�Ŀ�ǖǌǼƫ�Ŗǳ¦�ƨȇȂǠǸŪ¦5.

يقوم جبمع املعلومات اليت من  إذ ، ومكافحتها ويتوىل الديوان عدة مهام قصد قمع جرائم املخدرات     

ǾǠǸǫÂ�©¦°ƾƼǸǴǳ�Ȇǟǂǌǳ¦�Śǣ�¾Â¦ƾƬǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦�ǲȈȀǈƫ�ƢĔƘǋ.¦�ǞǷ�ÀÂƢǠƬǳʪ�ǲǨǰƬȇ�ƢǸǯ لقطاعات

�©ƢǇƢȈǈǳ¦�®¦ƾǟϵ�ƨȇȂǼǠŭ¦الوطنية واهليئات املعنية مبكافحة هذه اجلرائم.

السالف الذكر05-10مكرر من األمر 24ة الماد1
01-06من قانون 20السالف الذكر والمادة413-06من المرسوم الرئاسي رقم18المادة 2
41ر .ج.یتضمن إنشاء الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانھا09/06/1997المؤرخ في 212-97المرسوم التنفیذي رقم3

15/06/1997الصادرة بتاریخ 
36ر العدد .ج.212-97المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم31/05/2006المؤرخ في 181-06المرسوم الرئاسي رقم 4

31/05/2006الصادرة في 
المعدل والمتمم212-97من المرسوم التنفیذي رقم8-7-6المواد 5
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�ƨš ʭ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ǶƟ¦ǂƳ�Ƥ Ǵǣ¢�À¢�ƢŠÂفإن البحث   ، )جرمية املصدر(  عن جرائم املخدرات

  املايل والتحقيق يف مصدر األموال  املأتية من جرائم املخدرات من املهام األوىل خللية معاجلة االستعالم 

لذا فهي تتعاون مع الديوان يف جمال البحث والتحري عن البالغات املتحصل عليها ملعرفة مصدر 

فاملعلومات اليت جيمعها الديوان يف سبيل قيامه مبهامه وفقا لنص املادة  . الشتباهالعمليات املالية حمل ا

  .السالف الذكر تستغلها اخللية للوصول إىل أهدافها212-97الرابعة من املرسوم التنفيذي رقم

  التنسيق والتعاون مع املؤسسات املالية: الفرع الثاين

املشروعة عن طريق إيداعها يف البنوك وغريها من املؤسسات املالية  غري ا ما يتم توظيف األموالبغال     

ǂǋ�Â¢�©ʪƢǈū¦�ƶƬǧ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǯ¦ � داخل أو خارج البالد ǳ̄Âاملالية أو تزوير املستندات األوراق�� . 

فتلتزم هذه األخرية .ƨȈǷȂȈǳ¦�ƢēƢǗƢǌǻ�Ŀ�Ƣđ�ƾȈǬƬƫ1 التزاماتلذا أخضع املشرع هذه املؤسسات لعدة 

ƾǯƘƬǳʪ�ƨȇȂǼǠǷ�Â¢�ƨȈǠȈƦǗ�ƢǏƢƼǋ¢�¦ȂǻƢǯ� ¦ȂǇ�ƢȀǼƟʪ±�ǺȇÂƢǼǟÂ�ƨȇȂǿ�ǺǷاعرف "إىل مبدأ   استنادا 

Ƣŭ¦�ǎ®¨ إىلإضافة ، 2"عميلك  ǻ�ń¤�¦®ƢǼƬǇ¦�ƨȈǴŬ¦�Ãƾǳ�ƨȀƦǌǳʪ�ƶȇǂǐƬǳʪ�ƢȀǷƢȈǫ20من القانون رقم

لعملية واألطراف وتتوخى املؤسسات املالية يف عملها عدم تنبيه الزبون صاحب ا . واملتمماملعدل 05-01

ƨǴǷƢǠŭʪ�ƨǴǐǳ¦�©¦̄ ، 3بتحركات البنك ومبا يتخذه من إجراءات البحث والتحري عن العملية املشبوهة.

  موضوع العملية املشتبه فيهاونـوخيص هذا اإلجراء مجيع العمليات بغض النظر عن حجم املبالغ اليت تك

  عند مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهابوال تستخدم هذه العمليات املبلغة للخلية ألغراض أخرى 

.Ƕē°¦®¤4حىت اجتاه لية بواجب التحفظ والسر املهين ويلتزم أعضاء اخل

كما كرس املشرع اجلزائري من مبدأ رفع السر البنكي أمام وحدة املخابرات املالية حىت تستطيع      

  .بكل سهولة و الوصول إىل كل املعلومات

، 2010 ،مركز القومي لإلصدارات القانونیة،الطبعة األولىال،  " نخبة األقوال في مكافحة غسل األموال"سید حسن عبد هللا /د1
84ص

من التوصیات األربعین لمجموعة العمل المالي الدولیة5مبدأ اعرف عمیلك نصت علیھ التوصیة رقم 2
137صمرجع سبق ذكره ، ، فضیلة ملھاق/د3
227، صمرجع سبق ذكره ، یزید بوحلیط/د4
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ه القانون بني اخللية واملؤسسات املالية من شأنه أن لفن هذا النمط من التعاون الذي يكإوبذلك ف     

األموال ألنه يساهم يف التقليل من نشاطات  ضيتبينوعا من الوقاية للنظام البنكي من يضمن 

.1التبييض

  :التنسيق والتعاون مع إدارة الضرائب وأمالك الدولة: الفرع الثالث 

إذ  اخللية يف جمال تبادل املعلومات إىل جهات تلعب أدوارا مماثلة يف جماالت ذات الصلة، ميتد تعاون    

�ǾƦƬǌŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǺǸǔƬƫ�ƨȇǂǇ�ǂȇ°ƢǬƫ�¾ƢǇ°ϵ�ƨǳÂƾǳ¦�½ȐǷ¢�¦ǀǯÂ�Ƥتتل Ɵ¦ǂǔǳ¦�̈°¦®¤�¿Ǆ

فرضها  ةالسريرير التقا فهذه . ƨƦǫ¦ǂŭ¦Â�ǪȈǬƸƬǳʪ�ƨǏƢŬ¦�ƢȀǷƢȀŠ�ƢȀǷƢȈǫ�¾Ȑƻ ، فيها فور اكتشافها

.21املعدل واملتمم من خالل املادة01-05املشرع مبوجب قانون

�ŅƢŭ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�̈ŚƦǰǳ¦�ǶēŐŬ�ƨǳÂƾǳ¦�½ȐǷ¢Â�Ƥ Ɵ¦ǂǔǳ¦�̈°¦®¤�ȆǨǛȂŠ�ƨǻƢǠƬǇȏ¦�ƨȈǴƼǴǳ�ǺǰŻ�ƢǸǯ

املعدل واملتمم 127-02من املرسوم التنفيذي رقم06نص املادة إىلللقيام مبهام التحقيق والتحليل استنادا 

.2واليت جتيز هلا ذلك صراحة

1Rapport d'activité de la cellule de traitement du renseignement financier , année 2012, publié
par le ministère des finances algérien en 2013 .
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�ǒ: املبحث الثاين  ȈȈƦƫ�ƨƸ ǧƢǰ Š�ƨȈǼǠŭ¦�ƨȈǳÂƾ ǳ¦�©ƢƠȈŮ¦Â�©ƢǸ ǜ Ǽŭʪ �ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂ ƥƢƼ ŭ¦�©¦ƾ ƷÂ�ƨǫȐ ǟ

  األموال                                                     

كان البد من  ، ض األموال عرب وحدات املخابرات املاليةمكافحة تبيي إسرتاتيجيةمن أجل جناح       

الدولية املعنية هي األخرى مبكافحة ذات  تدعيم أواصر التعاون بينها وبني خمتلف األجهزة واهليئات

، املنظمة الدولية  جمموعة اجيمونت ، ومن أبرز اهليئات الدولية اليت تتعاون معها الوحدات.  اجلرمية

.ƨȈǳÂƾǳ¦�ŅƢŭ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǟȂǸůÂ�¾Ȃƥŗǻȋ¦�ǶǇʪ�ƨǧÂǂǠŭ1للشرطة اجلنائية ا

ومن أجل تدعيم  تعد جمموعة اجيمونت احتاد لكل وحدات املخابرات املالية وتتشكل من ممثليها ،       

، كما تعمل على حتسني خربات وقدرات موظفيها عن  سعت إىل خلق منتدى خاص ، مهام الوحدات

ǰƬǳ¦�©¦°ȂǘƬƥ�Ƕē®Ƣǧ¤�ǪȇǂǗ ذوتتوىل ه .املكافحة وإقامة دورات تدريبية إطارنولوجيا يف�Őǟ�ƨǟȂǸĐ¦�ǽ

ƢȀǸȈȈǬƫ�ǞǷ�ƢēƢǷ¦ǄƬǳ¦�ǀȈǨǼƫ�Ŀ�©¦ƾƷȂǳ¦�ƨǠƥƢƬǷ��ƢŮ�ƨǠƥƢƬǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�ƨǫǂǧ. تسعى   وعلى هذا األساس ،

   .) املطلب األول ( لكي تستفيد من هذه التسهيالت كل وحدة للحصول على العضوية فيها

�ƨǷƢǟ�ƨǸǜǼŭ¦�ƨŻǂŪ¦�ƨƸǧƢǰǷ�Ŀ�ƢǷƢǿ�¦°Â®�ƪ –  ا املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيةأم       ƦǠǳ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪÂ

–¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ǶƟ¦ǂƳ�°ƢǌƬǻ¦�ǺǷ�ƾū¦�ǲȈƦǇ�Ŀ�ƢĔƜǧ  بداخلها إدارات متخصصة إنشاء إىل، سعت ، 

�ǶǇʪ�ƨǧÂǂǠŭ¦½ʪȂǧ�̈°¦®Fopac¤ إجراميةمنع ومصادرة األموال املتأتية من أعمال  إدارةمثل 
تسعى  ،2

�Śǣ�Ƣē°Â®�Ǟǘǫ�ƾǐǫ�«°ƢŬ¦�Ŀ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�ƾƟ¦ȂǟÂ�©¦®ȂƳȂŭ¦�ƨǬƷȐǷ�ń¤�ƢŮȐƻ�ǺǷ

يد الوحدات و املتقدمة اليت تعمل على تز  جمموعة التكنولوجيا إنشاء إىلكما سعت   ،3املشروعة

�©¦ŐŬ¦�śǈŢ�ǞǷ�ƨƸǧƢǰŭ¦�¾Ƣů�Ŀ�ƢȀů¦ǂƥ�Ƕǟƾǳ�©ƢǷȂǴǠŭʪإىلف ، ض ينفوالدعم ال التصالوا �ƢĔ¢

  .األصول املالية اإلجرامية إىلȂǏȂǳ¦�ƾǐǫ�©ʭƢȈƦǳ¦�ƾǟ¦ȂǬ¾�بتزود جمموعة اجيمونت 

1 Hervé Landau ; op - cit , p91
Fonds:جاءت اختصارا لعبارة  Fopac كلمة 2 Provenant d'Activités Criminelles
179ص ، مرجع سبق ذكرهأمجد سعود قطیفان الخریشة ،/أ3
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تسهر على رعاية  ، العامة�ƢȀƬǻƢǷ¢�ǞǷ�ǪȈǈǼƬǳʪ تعمل2004كما أنشأت األنرتبول جلنة عمل سنة   

املالية ضد األنشطة اإلجرامية اإلرهابية ملنع تغلغل  الوعي الدويل ألمهية استغالل التقنيات االستقصائية

   .)املطلب الثاين ( 1املنظمات اإلرهابية يف القطاع املايل وتبييض األموال

ويعود  ، واليت هي عبارة عن جهاز دويل حكومي ، فإن جمموعة العمل املايل الدولية ، ومن جهتها      

�ǶȈȈǬƫÂ�ƾǏ°�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�ƢĔƜǧ ، وانتشارها عرب العامل ، اليةوحدات املخابرات امل إنشاءالفضل يف  إليها

ƢȀƬǠǓÂ�Ŗǳ¦�©ƢȈǏȂƬǳ¦Â�ŚȇƢǠŭʪ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�¿¦ǄƬǳ¦�ÃƾǷ ، وذ�½°Ƣǌȇ�ƨȈǻ¦ƾȈǷ�©¦°ʮ±�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ǯ ǳ

املساعدات  ا،ـŮ�ƨǴƯƢǸŭ¦�ƨȈǸȈǴǫȍ¦�ƢēƢƠȈǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ�¿ƾǬƫ�ƢǸǯ. فيها خرباء متخصصني يف جماالت خمتلفة

«�هلذه الوحدا ƾđ�ƨȈƦȇ°ƾƫ�©¦°Â®Â�ƨȈǸǴǟ�©¦Âƾǻ�¾Ȑƻ�©بعض التحسينات على التدابري  إدخال

  . )املطلب الثالث (  2املعتمدة من طرفها

  عالقة وحدات املخابرات املالية مبجموعة اجيمونت: املطلب األول 

ثر على طبيعة مما أ ، ƨǳÂ®�ǲǰǳ�ƨǏƢŬ¦�©¦°ƢƦƬǟȏʪ�ƢǷȂǰŰ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ إنشاءكان       

1995�ƨǟȂǸů�ǲǔǨƥ�ƢȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�ÀÂƢǠƬǳʪ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�©¢ƾƥمنذ سنة ولكن ، ومهام كل منها

.3 اجيمونت

يرتكز نشاطها حول العمل على تعزيز التعاون وتبادل  ، تعد جمموعة اجيمونت مجاعة دولية     

«�Ǩǳ¦�©¦°ƾǬǳ¦�ǂȇȂǘƫ ، املعلومات بني الوحدات على مستوى العامل ƾđية ــ، بغ نية واملؤسسية هلا

�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ƪمكافحة تبييض األموال ، ل ǠǓÂ�ƾǬǧ�Ǯ ǳǀلتبادل املعلومات بني الدول لتعقب  مبادئ

  .األموال املشكوك فيها

1 "Les cellules de renseignements financiers" , Tours d'Horizon, Groupe de B.M. et F.M.I , op-cit , p129
2 Michel Dion ; op - cit , p121
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ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ƨȈŷȋ�¦ǂǜǻÂ ،  تسعى وحدات املخابرات املالية ملختلف الدول احلصول على العضوية

من تيسري يف احلصول على أية معلومات تتعلق مبكافحة تبييض  األخريةملا توفره هذه  نظرا بداخلها،

حتسني خربات العاملني  إىل ƨǧƢǓȍʪ ، اآلمنة اخلاصة بدول األعضاء اإلنرتنتاألموال عن طريق شبكة 

على  ƢȀǸǟ®Â�¾Âƾǳ¦�©¦°ƾǫ�̈®ʮ±Â ،استخدام تكنولوجيا املعلومات التدريبية وعلىعن طريق الدورات 

.1التعاون يف جمال مكافحة تبييض األموال

  التعريف مبجموعة اجيمونت: الفرع األول 

Leويطلق عليها اسم  1995سنة أنشأتجمموعة اجيمونت مجاعة دولية       groupe Egmont نسبة

ببلجيكا، وذلك مببادرة من  Egmontمونت جي¦�ǂǐǫ�ȂǿÂ�ƢēƢǟƢǸƬƳ¦�¾Â¢�©ƾǬǟ�Ŗǳ¦�ÀƢǰŭ¤ إىل

Fincen، ووحدة املخابرات املالية األمريكيةCtifالبلجيكية  املخابرات املاليةة وحد
2.

ƨºȈǳƢǷ�©¦ǂƥƢºű�©¦ƾºƷÂ�ƢȀȇƾºǳ�Ŗºǳ¦�¾Âƾǳ¦�ǶǜǠǷ�ȆǴưŲ�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ǲǰǌƬƫ ،  وقـد عملـت علـى

Š�ƨºǏƢŬ¦�©¦°®ƢƦŭ¦�ǪȈǈǼƫÂ�ƢȀů¦ǂƥ�ǶȈǟƾƬǳ�Ƣđ�́ Ƣƻ�ÃƾƬǼǷ�ǪǴƻذلـك ويشـمل . كافحـة تبيـيض األمـوال

حتســــني خــــربة وقــــدرات  ، املاليــــةتبــــادل االســــتخبارات )systématisation(وتنظــــيم)expansion(توســــيع

وكــذلك املســاعدة يف  �ƨººƷƢƬŭ¦�ƢººȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�ǺººǷ�̈®ƢǨƬººǇȏʪ�ƢººȀǼȈƥ�ƢººǸȈǧ�ǲººǏ¦ȂƬǳ¦�©ƢººȈǳ¡�ǂȇȂººǘƫÂ ، موظفيهــا

.3إنشاء وحدات خمابرات مالية يف خمتلف أحناء العامل

إليهــا، فحــىت  لالنضــمامالعمــل القــانوين يف جمموعــة اجيمونــت اإلجــراءات املطلوبــة ولقــد حــدد فريــق       

ƨǟȂǸĐ¦�ǾƫƾǸƬǟ¦�Äǀǳ¦�̈ƾƷȂǳ¦�Ǧ ȇǂǠƫ�ƢȀȈǴǟ�ǪƦǘǼȇ�À¢�ȆǤƦǼȇ��ƢȀȈǧ�¦Ȃǔǟ�©¦ǂƥƢƼŭ¦�̈ƾƷÂ�ƶƦǐƫ.

660ص ، مرجع سبق ذكره ، دمحم عبد هللا حسین العاقل/د1
2 Michel Dion ; op-cit , p 123
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�ǪǧÂ�ǲǸǠǳʪ�¿¦ǄƬǳȏ¦�ȂǔǠǳ¦�ȄǴǟ�Ƥ و  Ÿاملبادئ ¦�¾®ƢƦƫ�ǎ ź�ƢǸȈǧ�ƨǟȂǸĐ¦�ƢȀƬǠǓÂ�Ŗǳ¦ ملعلومات بني

وتشتمل هذه املبادئ شروط تبادل  ، بشأن عمليات تبييض األموال ، وحدات املخابرات املالية

.1تقييد السرية و ƢǷȂǴǠŭ¦�ǽǀŮ�Ƣđ�¬ȂǸǈŭ¦�©ƢǷ¦ƾƼƬǇȏ¦�ƾȇƾŢ© ، املعلومات

ــــة يف احلصــــول علــــى  كمــــا تســــاعد       جمموعــــة اجيمونــــت جهــــات الشــــرطة واجلهــــات القضــــائية الوطني

نظــم االتصــاالت الدوليــة للشــرطة كــاألنرتبول ومــا تــنص عليــه اتفاقيــات  ، ذلــكوتســتخدم يف  ، علومــاتامل

 دولـة مـن بينهـا دول139حـوايل�Ŀ�ƨºǟȂǸĐ¦�ǶǔƫÂ�ƨǼºǇ�ƨºȇƢĔ�ƨºȇƢǣ�ń¤�ƢȀƬȇȂºǔǟ2013.2املساعدة املتبادلة

مصــــر ،2003، البحــــرين ســــنة 2003لبنــــان ســــنة ، 2002يف ســــنة أنظمــــتوالــــيت اإلمــــارات : عربيــــة هــــي 

2009، اململكـة العربيـة السـعودية يف سـنة2005ƨǼºǇ�ʮ°ȂºǇ��2007 ، قطـر سـنة 2004سنة
، أمـا اجلزائـر 3

.2013 سنة  يف جويلية فانضمت

ƪ: الفرع الثاين ǻȂ ǸŸ¤�ƨǟȂ Ǹ Đ �Ȇ Ǵǰ ȈŮ¦�ÀƢȈǼƦǳ¦

Ů�ƨǸƟ¦®�ƨȇ°ʫǂǰǇ�ǲȈǰǌƫ�ǞǷ�©ƢǟȂǸů�ǆ Ũ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢȀǴǸǟ�ƪ ǻȂǸŸ¦�ƨǟȂǸů�² °ƢŤ ا يف

«تقوم  واليت ،2007بكندا يف سنة Torontoتورنتو ¦ǂǋȍʪ  ، ومتابعة أعماهلا�©ƢǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ÀȂǰƬƫÂ

جمموعة العمليات  ، جمموعة عمل التدريب ، جمموعة الشؤون القانونية ، اجلغرافيةوعة التغطية من جمم

  .وجمموعة عمل التكنولوجيا

واستالم املعلومات عن  ، دور جمموعة اجيمونت عامليا تتوىل جمموعة التغطية اجلغرافية نشر مفهوم

 وتقييم مدى  ، Ƣđ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷȂǳ�ƨȈǻ¦ƾȈǷ�©¦°ʮǄƥ�¿ƢȈǬǳ¦Â ،لالنضمام الدول املرشحة 

ƨǟȂǸĐ¦�ń¤�¿ƢǸǔǻȐǳ�ƢȀƬȈƷȐǏ ، ǽǂǜǻ�ƨȀƳÂÂ�ŅÂƾǳ¦�ƾǬǼǳ¦�¼ÂƾǼǏ�Ä¢ǂƥ�ƨǻƢǠƬǇȏʪ�Ǯ ǳ̄Â ، 

.4وكذا البنك الدويل

http://w,w,w,oecd,org/data-oecd/44/56/34345425,pdf:أنظر إلى الموقع االلكتروني التالي1
2 Michel Dion ; op-cit , p123-124

of:أنظر إلى الموقع االلكتروني التالي3 fuis 062304 pdfhttp://w.w.w.egmont,group,org/list
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ƨȇȂǔǠǳ¦�Ƥوتقوم  ǴǗ�ƪ Ƿƾǫ�Ŗǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦�Ǻǟ�ƶȈǋŗǳ¦�¼¦°Â¢�¿ȐƬǇʪ�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ÀÂƚǌǳ¦�ƨǟȂǸů

والعمل على التقييم النهائي للتأكد من جدية التزامها بشروط عضوية  ، ودراسة األطر التشريعية بداخلها

ƨǟȂǸĐ¦�Ǯ جمموعة اجيمونت Ǵƫ�ƘƴǴƫ�ƾǫÂ�� ، دمي طلب دعوة الدولة املرشحة لتق إىل ، عند الضرورة

.1التحاقها يف مقابلة شخصية مع ممثلها

�Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦�ǲǸǟ�ƨǟȂǸů�» ƾēÂوضع الربامج التدريبية املوجهة للدول األعضاء وتنظيم ورش  إىل  

.ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǷ±Ȑǳ¦�ƨȈǼǨǳ¦�©¦ƾ¾وتقدمي املساع ، عمل تدريبية لوحدات املخابرات املالية

  هذه املتابعة لنتـائج �ƢǬǧÂ�ǶƬȈǳ�ƢēƢǷ¦ǄƬǳ¦�ƨǧƢǯ�ǀȈǨǼƫكما تتوىل جمموعة العمليات متابعة الدول يف

¤ǂȇǂǬƫ�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ȄǬǴƬƫ�̄¦� ، اجتاه الدول غري امللتزمة إجراءاتوالنظر يف اختاذ  ، م موقف الدوليتقي

�©ʭƢȈƥ�̈ƾǟƢǬǯ�ƢȀǷ¦ƾƼƬǇȏ�ŃƢǠǳ¦�¾Â®�ƨǧƢǯ�ǺǷ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨƸǧƢǰǷ�©¦ǂǋƚǷÂ�©¦°ȂǘƬǳ¦�Ǻǟ�¦ǄƳȂǷ

  .فها وجهودهالتقييم مواق

�ȄǠǈƫ�ƢĔƜǧ�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�ǲǸǟ�ƨǟȂǸů�ƢǷ¢تعزيز قدرات تكنولوجيا املعلومات مع وحدات  إىل

ŅÂƾǳ¦�Ǯ ǼƦǳ¦�ǞǷ�ǪȈǈǼƬǳʪ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦ ، Ƿ�̧ÂǂǌǷ�Ŀ�ǲǸǠǴǳ� Ƣǔǟȋ¦�ƨƠȈēÂني وتقدمي التوجيهات ع

.2يف تقنية املعلومات

  جمموعة اجيمونت ووحدات املخابرات التنسيق والتعاون بني: الفرع الثالث 

تعمل جمموعة اجيمونت على تعزيز التعاون وتبادل املعلومات بني وحدات املخابرات املالية على       

  :بغية تطوير القدرات الفنية واملؤسسية هلا على النحو التايل،مستوى العامل

  .شبكة اإلنرتنت إنشاء آلية خاصة لتبادل املعلومات بني الوحدات الوطنية عرب-

.تقدمي الدعم الفين واملؤسسي والتنظيمي للوحدات الوطنية-

.3إصدار مبادئ متعلقة بشروط تبادل املعلومات-

660ص ، مرجع سبق ذكره ، دمحم عبد هللا حسین العاقل/د1
459، صھاني السبكي ، مرجع سبق ذكره/د2
298، صمرجع سبق ذكرهوسیم حسام الدین األحمد ،/د3
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ʮ±�ǲƦǇ�¾ȂƷ�ƢȀǠȈŦ�°Âƾƫ®̈�ثالثة عشر مبدأ، 2001ولقد أصدرت جمموعة اجيمونت خالل سنة      

 إحباطملصلحة املشرتكة هلا واليت تتمثل يف تبادل املعلومات بني وحدات دول األعضاء بغية حتقيق ا

  .أنشطة غسل األموال عرب القنوات املالية واملصرفية املشروعة

إىل ضرورة أن تكون وحدات املخابرات املالية قادرة على تبادل املعلومات  املبادئوأشارت تلك       

سواء كان بطلب ،مشرتكة اتاتفاقيعلى أساس تباديل وفق ،حبرية مع الوحدات األجنبية املماثلة

كما جيب على وحدات املخابرات املالية اليت تطلب املعلومات أن تفصح عن أسباب . أو بدون طلب

وأي معلومات أخرى ميكن أن تساعد الوحدة املستلمة ،جلهطلبها والغرض الذي ستستخدمها من أ

املعلومات وال حيق نقل هذه  ، نينها احملليةللطلب من حتديد فيما إذا كان هذا الطلب ال يتعارض مع قوا

�ƨǴȈǨǰǳ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦�̄ Ƣţʪ�©¦ƾƷȂǳ¦�Ǯ Ǵƫ�¿ǄƬǴƫÂ���ƢŮ�ƨǷƾǬŭ¦�©¦ƾƷȂǳ¦�ƨǬǧ¦ȂǷ�ÀÂ®�Ʈ ǳʬ�» ǂǗ�ń¤

�ƨǳ®ƢƦƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ƨȇǂǇ�ȄǴǟ�· ƢǨūʪ1.

اجيمونت  جمموعة عقدتومن أجل القيام بدورها اهلام واحليوي يف جمال مكافحة تبييض األموال،      

ƨǼǇ�ǆ االجتماعاتجمموعة من  ȇ°ʪ�̧ ƢǸƬƳ¦�ƢȀŷ¢1995،1996سان فرانسيسكو سنة اجتماع،

، اجتماع بنما  1998،اجتماع بونيس ايرس سنة1997،اجتماع مدريد سنة1996اجتماع روما سنة 

ميكن ومن مت . وغريها 2003 سيدين سنة ،2001ƨǼǇ�ȂǯʭȂǷ��2002، اجتماع هولندا سنة 2000سنة

ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�Ǧ االجتماعاتاعتبار هذه  ǴƬű�śƥ�ÀÂƢǠƬǳ¦�ǂǏ¦Âȋ�̈®ʮ±�ƨƥƢưŠ ، وعرضا

¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨǘǌǻ¢�ƨƸǧƢǰǷ�¾Ƣů�Ŀ�Ƣđ°ƢƴƬǳ.�§ ¦Ȃǐǳ¦�ǾƳÂ¢�ȄǴǟ�ƾȈǯƘƬǳʪ�ƨǟȂǸĐ¦� ¦Őƻ�¿ȂǬȈǧ

�ƨȈǳƢŭ¦�ƢēƢǈǇƚǷ�ȄǴǟيعرض  والتنبيه على عيوب تطبيق اإلجراءات املتخذة من قبل الدول حيال ما

وعلى هذا األساس فإن جمموعة اجيمونت تتوىل تفعيل وحدات املخابرات املالية ،واملصرفية من عمليات

شبكة انرتنت خاصة وآمنة  بينها عرب  االتصاالت�ƨȇǂǇ�śǷϦÂ ، يف تنسيق تبادل املعلومات فيما بينها

ات وإقامة الدورات التدريبية وتطوير نظم كما تقدم املساعدة لألعضاء وذلك عن طريق حتسني اخلرب 

.2تبادل املعلومات عرب أكثر الوسائط االلكرتونية تقدما

445ص ، مرجع سبق ذكره ، نادر عبد العزیز شافي/د1
583ص ، مرجع سبق ذكره ، نبیل دمحم عبد الحلیم عواجة/د2
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  عالقة وحدات املخابرات املالية مبنظمة األنرتبول: املطلب الثاين 

Organisationتعد املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية       de la police criminelle internationale

�ŉƾǬƫÂ�ȆǐǬƬǳ¦Â�Ʈ إحدى ƸƦǳ¦Â�ǪȈǈǼƬǳ¦�ƨǸȀǷ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȀȈǳ¤�ǲǯÂ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǷȂǰū¦�©ƢǸǜǼŭ¦

، تعرف  ، وجرمية تبييض األموال على وجه اخلصوص اإلرشادات يف ميدان مكافحة اإلجرام عموما

¾Ȃƥŗǻȋ¦�ǶǇʪ�¦°ƢǐƬƻ¦Interpol
ن م ونةـمك 1923وهي أكرب منظمة شرطية دولية أنشأت يف سنة  ،1

 ، وهلا أربع لغات رمسية وهي العربية ، ومقرها الرئيسي يف مدينة ليون بفرنسا ، دولة188لقوات الشرطة 

  :وتتكون منظمة الشرطة اجلنائية الدولية من األجهزة التالية. ، الفرنسية واإلسبانية اإلنكليزية

 ، يب الدول األعضاء يف املنظمةوتضم مندو وهي متثل السلطة العليا يف املنظمة :اجلمعية العامة -

.ƢēȏƢƴŠ�ƨǐƬƼŭ¦�°ȂǷȋ¦�Ŀ�©ƢȈǏȂƬǳ¦Â�©¦°¦ǂǬǳ¦�°¦ƾǏ¤Â ، وختتص بوضع سياستها العامة

 ويكون رئيسا للمنظمة يف الوقت ذاته، ، رئيس اللجنة هم عضو13من  وتتكون :اللجنة التنفيذية -   

وتتوىل اإلشراف على تنفيذ التعليمات  ، ظمةوتسعة أعضاء ختتارهم اجلمعية العامة للمن ، وثالث نواب

  .والقرارات الصادرة عن مجعيتها العامة

ويرأسها  ، ƢĔÂƚǋ�Śيسوت ، وهي اجلهاز اإلداري الفين الذي يتوىل إدارة املنظمة :األمانة العامة -

  .الدائمة اليت تتكون منها املنظمة اإلداراتوتضم كافة  ، األمني العام لالنرتبول

.2كل دولة عضو  إقليمعلى  وتكون :وطنيةمكاتب -   

�ƨƸǧƢǰǷ�ǲȈƦǇ�Ŀ�ǺǷƢǔƬǳ¦�» ƾđ�ƨǸǜǼŭ¦�ǽǀǿ�©Ƙǌǻ¢�ƾǬǳÂعلى املستوى الدويل اإلجرام ، �śǷϦ

ولقد لعبت  .االتصال بني جهات الشرطة يف الدول املختلفة لتبادل اخلربات واملعلومات وأساليب العمل

تبييض وبشكل خاص يف احلد من انتشار جرائم  ، كافحة اجلرمية املنظمةاالنرتبول دورا هاما يف م

�śǷǂĐ¦�ǶȈǴǈƫÂ�ƨǬƷȐǷÂ�Ƥ ، األموال ǬǠƫ�ǺǷ�ƨǸǜǼŭ¦�Ǯ Ǵƫ�Ǿƥ�ƪ ǷƢǫ�ƢǸȈǧ�°Âƾǳ¦�¦ǀǿ�ŃƢǠǷ�ƪ Ǵš �ƾǬǳÂ

، لذلك  3الدويل وضبطهم ، األمر الذي كان له عظيم األثر يف مكافحة اجلرائم االقتصادية على النطاق

«�¤ƨƸǧƢǰǷ�ńمت إنش ƾē�ƨǸǜǼŭ¦�ǲƻ¦®�ƨǐǐƼƬǷ�̈°¦®¤� Ƣ األموال الناشئة عن ترويج  أنشطة تبـييض  

62ص ، مرجع سبق ذكره ، ابراھیم عبد ربھ ابراھیم/ھشام بشیر و د/د1
580، ص، مرجع سبق ذكرهنبیل دمحم عبد الحلیم عواجة/د2
لبنان  2012سنة  ، الطبعة الثانیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، "الرشوة وتبییض األموال-الجریمة المنظمة"نادیا قاسم بیضون /د3

53ص
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كما .) الفرع األول (  "إجراميةإدارة منع ومصادرة األموال املتأتية من أعمال ّ" أطلق عليها تسمية ، املخدرات

«� ، " جمموعة جرمية التكنولوجيا املتقدمة"جمموعة تعرف بتسمية  مت تشكيل ƾē�ȆǿÂاالرتقاء  إىل

 لمـنة عــود جلـوج إىل ƨǧƢǓȍʪ، ) الفرع الثاين (  وال ــبربامج متطورة ملواجهة عمليات تبييض األم

2004�ǒسنة االنرتبول اليت أنشأت ȈȈƦƫ�©ƢȈǼǬƫ�ƨǇ¦°®Â�©ƢǷȂǴǠŭ¦�¾®ƢƦƫ�śǈŢ�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦Â

  . )الفرع الثالث (  1األموال

ʪȂ½التنسيق : الفرع األول ǧ�ƨǟȂ Ǹ ů Â�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂ ƥƢƼ ŭ¦�©¦ƾ ƷÂ�ś ƥ�ÀÂƢǠƬǳ¦Â

½ʪȂǧ�ƨǟȂǸůFOPAC�ƨƦǠǌǳ�ƨǠƥʫ�ƨǟȂǸů�Ȇǿاالقتصادي واملايل التابعة ملنظمة  اإلجرام

أنشأت سنة ، "موال املتأتية من أعمال إجرامية إدارة منع ومصادرة األ "أطلق عليها تسمية  ، االنرتبول

1983�» ƾđمجع املعلومات عن الوسائل واملصادر املتوافرة عن املبالغ  إىليسعى  ، م مركزينظا إقامة

أمال يف  األعضاءالدول  إىلورفع تقارير حول ذلك  ، القذرة واملشروعات اليت استغلت واجهة لتبييضها

ƢƦǴǘƬŠ�ǪǴǠƬƫ�ƨǇ¦°®�½ʪȂǧ©� إدارةومن مت فقد دشنت  .2قطع دورة هذه األموال غري املشروعة

سواء أكانت يف  ، التعاون الدويل على صعيد مالحقة املوجودات غري الشرعية يف اخلارج انياتوإمك

وقد تصدت تلك الدراسة  .عقارات أو منقوالت أو أسهم أو سندات إىلأو مت حتويلها  ، صورة نقدية

Ƥ ƸǇ�ǺǷ�©ʪƢǈūʪ�ǪǴǠƬƫ�ƨȈǰǼƥ�©ʭƢȈƥ�ƪ ǻƢǯ¢� ¦ȂǇ�©¦®ȂƳȂŭ¦�Ǯ Ǵƫ�Ǻǟ�©ʭƢȈƦǳ¦�ǞŦ�ƨȈǨȈǰǳ

أو تلك اليت تتعلق مبكاتب قيود العقارات أو ترخيص السيارات  ، أو معلومات ضريبية وإيداعوحتويل 

.ƢȀǈȈǇϦ�ƨǸǜǻ¢Â�©Ƣǯǂǌǳ¦�©ȐƴǇ�¦ǀǯÂ3 ، والقوارب والطائرات

�ƢȀƟƢǬƬǻ¦�ƾǠƥ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨǘǌǻ¢�¾ȂƷ�©ƢǷȂǴǠǷ�¨ƾǟƢǫ�ƪ ǻȂǯ�½ʪȂǧ�ƨǟȂǸů�À¢�ÀȂǰǳÂ

  تتقدم ة أنـفيمكن لوحدات املخابرات املالي ، منظومة االنرتبول للمعلومات اجلنائيةيف  وإدخاهلاومعاجلتها 

1 Michel Dion ; op-cit , p123
176ص ، ،مرجع سبق ذكرهسمر فایز إسماعیل/د2
107ص ، مرجع سبق ذكرهأحمد سفر،/د3
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�ǪȈǬŢ�¾ȂƷ�ƨȇ°Âǂǔǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭʪ�ƢǿƾȇÂǄƬǳ�Ƥ Ǵǘƥ�ƨǸǜǼŭ¦�ń¤ أو قضية تتعلق بذات األنشطة موضوع

.1شريطة أن تكون الدولة اليت تنتمي إليها الوحدة عضو فيها ، االشتباه

ومن أجل تعزيز التعاون بني خمتلف اهليئات املعنية مبكافحة أنشطة تبييض  ،اإلطار  نفس ويف      

حول عمليات التبييض  تتضمن املعلومات اهلامةƨǼǇ�̈ǂǌǻ�°¦ƾǏϵ�½ʪȂǧ2000 إدارةقامت  ، األموال

.ƨȀƦǌǳʪ�©¦°Ƣǘƻȍ¦�Ŀ�ǪȈǬƸƬǳ¦�ƨƦǇƢǼŠ�ƢȀǴǸǟ2وحدات املخابرات املالية يف تستند إليها 

  وجمموعة جرمية التكنولوجيا  التنسيق والتعاون بني وحدات املخابرات املالية: الفرع الثاين 

  املتقدمة                                 

ǼǸǴǳ�ƨǷƢǠǳ¦�ƨȇ°ʫǂǰǈǳ¦�ǲȈǰǌƫ�̈ ®Ƣǟϵ�ƨǷƾǬƬŭ¦�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�ƨŻǂƳ�ƨǟȂǸů�©ǂȀǛ ظمة الدولية

وربطت جرمية تبييض األموال جبرائم التكنولوجيا املتقدمة   ،2001سبتمرب17للشرطة اجلنائية بتاريخ

ŐŬ¦�ǲȈǠǨƬƥ�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�¿ȂǬƫÂ¦©� .املزيفة املدونة واملتمثلة يف بطاقات الدفع وغريها احلديثة كالعمالت

والفين مع خمتلف اهليئات  األمينتطوير التعاون العاملية و  اإلجراميةاملتاحة املتقدمة يف بعض املناطق 

¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ʮƢǔǫ�Ŀ�ƨǐǐƼƬŭ¦3.�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷȂǳ�ƪ ǻȂǸŸ¦�ƨǟȂǸů�ǞǷ�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ÀÂƢǠƬƫÂ

¤ŐŬ¦�śǈŢ�ǞǷ�ƨƸǧƢǰŭ¦�¾Ƣů�Ŀ�ƢȀů¦ǂƥ�Ƕǟƾǳ�©ƢǷȂǴǠŭʪ�̈Śƻȋ¦�ǽǀǿ�Ƣǿ®ÂǄƫ�ƨȀƳ�ǺǷ�̄¦©� ، املالية

ومن جهة أخرى تدعم جمموعة جرمية التكنولوجيا املتقدمة جمموعة اجيمونت  ، الفين واالتصال والدعم

¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨǘǌǻ¢�Ǻǟ�ƨš ƢǼǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦�¾ȂǏȋ¦�ƨǧǂǠǷ�ƾǐǫ�©ʭƢȈƦǳ¦�ƾǟ¦ȂǬƥ،  خاصة عند حتويلها

�ƾǐǫ�ǞȇǂǇ�ȆƳȂǳȂǼǰƫ�¿Ƣǜǻ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƢȀǠǷ�©ȏƢǐƫȏ¦�¾®ƢƦƫ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ ، أو نقلها من دولة ألخرى

.4رسائل وحتسني االستخبارات املاليةبث ال

588ص،  مرجع سبق ذكره  ، نبیل دمحم عبد الحلیم عواجة/د1
233، ص، مرجع سبق ذكرهعكروم عادل/د2
الطبعة عمان ،  ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، "دراسة مقارنة،  ون الجنائيغسیل األموال في القان"فخري عبد الرزاق الحدیثي /د3

233ص ،  2006 األولى
204ص ، مرجع سبق ذكره،  "التعاون الدولي لمواجھة الجریمة المنظمة"مختار حسین شبیلي/د4
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  التنسيق والتعاون بني الوحدات وجلنة عمل االنرتبول لتبييض األموال : فرع الثالثال

  واإلرهاب                                 

�ƨǸǜǼǸǴǳ�ƨǷƢǠǳ¦�ƨȇ°ʫǂǰǈǳ¦�ǞǷ�ǪȈǈǼƬǳʪ�ǲǸǠƫ�ȆǿÂ ،2004أنشأت جلنة عمل االنرتبول سنة      

  ات ــة للشرطة اجلنائية ومع املنظمات الدولية على رعاية الوعي الدويل ألمهية استغالل التقنيالدولي

قصد مساندة اجلهود الدولية ملنع تغلغل املنظمات  االستقصائية املالية ضد األنشطة اإلجرامية اإلرهابية ،

من األموال  اإلرهابويل اإلرهابية للقطاع املايل وتبييض أمواهلا واملسامهة يف وضع برامج لقمع مت

.1املبيضة

ة تشمل أربع ،اإلجراءات جمموعة من 2004سبتمرب22حددت هذه اللجنة يف أول اجتماع هلا يفولقد 

 ، دراسة تقنيات تبييض األموال ، تتمثل يف حتسني تبادل املعلومات ، نقاط ترتكز عليها يف مهامها

التدريب  إىل ƨǧƢǓȍʪ .ث األنظمة الرقابية املاليةواستحدا ، العالقة بني تبييض األموال واإلرهاب

ƢēƾǏ°¢�ƾȈǸšÂ�ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦�ƨȈǳƢŭ¦�¾ȂǏȋ¦�ƾȇƾŢ�ǞǷ�ƨȈǼǬƬǳ¦�̈ ƾǟƢǈŭ¦Â ،  ورصد الصلة بني الشركات

¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�śƥÂ�ǂȇƾǐƬǳ¦Â�®¦ŚƬǇȏʪ�ƨǐǐƼƬŭ¦�ƨȇ°ƢƴƬǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ǲǯ�ǲǠƳÂ�§ Ƣǿ°ȍ¦�ǲȇȂŤÂ

.2وفري معلومات ميدانيةحتت املراقبة قصد ت

ومن هنا يتجلى التعاون بني وحدات املخابرات املالية وجلنة عمل االنرتبول يف كون أن هذه          

�ǎ ƸǧÂ�ǲȈǴŢ�Ŀ�ƢǿƾǟƢǈƫ�Ŗǳ¦Â�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨǘǌǻ¢�Ŀ�ƨǴǸǠƬǈŭ¦�©ƢȈǼǬƬǳʪ�ƢȀǸǟƾƫ�Ś̈ƻȋ¦

ǽƢƦƬǋȏʪ�©¦°Ƣǘƻȍ¦ ن خالهلا نظامها الرقايب على املؤسسات ،كما متكنها من برامج جديدة حتسن م

.3املالية

232ص ، مرجع سبق ذكره ، عكروم عادل/د1
 ،  2013 الطبعة األولى بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،،  "اآلثار وسبل المعالجةائم ، الفساد أبرز الجر"نادیا قاسم بیضون/د2

404ص
405المرجع السالف الذكر، ص ، نادیا قاسم بیضون/د3
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  .عالقة وحدات املخابرات املالية مع جمموعة العمل املايل الدولية: املطلب الثالث

تعد جمموعة العمل املايل الدولية من أقوى وأشهر املنظمات الدولية العاملة يف جمال مكافحة       

«�ǶǇʪ�°ƢǐƬƻʪ فهي عبارة عن جهاز ، تبييض األموال ǂǠȇ�ȆǷȂǰƷ�ŅÂ® ّ"Gafi"
.Fatf"2" أو .1

�̈°®ƢǐǷÂ�ǖƦǓÂ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨƸǧƢǰǷ�©ƢǇƢȈǇ�ǂȇȂǘƫÂ�ƨȈǸǼƫ�ȄǴǟ�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ǲǸǠƫ

 راميةــإجوتعقب وتتبع استخدام هذه العائدات يف ارتكاب أنشطة  ، عائدات األنشطة اإلجرامية

ȄǴǟ�¾Âƾǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�Ʈ .جديدة ŢÂ تدابري تتعلق مبكافحة تبييض األموال من خالل  إصدار

.3من توصيات�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ǽ°ƾǐƫ�ƢǷ�°ƢƦƬǟȏ¦�ǞǓȂǷ�ǞǓȂǳ¦�ǞǷ عمليات متويل ذايت ومتبادل بينها،

أصدرت هذه األخرية أربعني توصية تناولت من خالهلا كافة اجلوانب املوضوعية  1990ويف سنة       

هلا أمهية   ، ƨǻÂǂŭ¦Â�ƨȈǷȂǸǠǳʪ�ǶǈƬƫ�ǲǸǟ مبادئلذا فهي تعد مبثابة  ، األموالواإلجرائية لعمليات تبييض 

  .لدور املصارف يف مقاومة ومواجهة اجلرائم السالفة الذكر إبرازهاكبرية يف 

فقد مت  ، وبناءا على اخلربات اليت اكتسبتها جمموعة العمل املايل الدولية خالل السنوات املاضية      

ر هذه التوصيات مبا يؤدي إىل إحداث نوع من املالئمة يف ظل التغريات احلديثة ملشكلة مراجعة وتطوي

  .تبييض األموال

ƨǼǇ�©ƢȈǏȂƬǳ¦�ǽǀǿ�ǲȇƾǠƫ�ń¤�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ Ǡǈǧ1996عقب أحداث احلادي عشر 2001مث سنة

2001ƨȈǰȇǂǷȋ¦�̈ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳʪ�ƪسبتمرب  ǠǫÂ�Ŗǳ¦ ، ية التاسعة أضافت التوص 2004ويف أكتوبر

.4واألربعني دعمت من خالهلا إسرتاتيجية مكافحة متويل اإلرهاب

�ǺȇǂǌǠǳ¦Â�ƨǇ®Ƣǈǳ¦�ƢȀƬȈǏȂƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�©Ƙǌǻ¢�ƾǬǳÂ

ʭƢȈƥ�̈ƾǟƢǫ�Â¢�ÄǄǯǂŭ¦�̧®ȂƬǈŭ¦�ƢēŐƬǟ¦�Ʈ© ، هلا تعريفا عامامنحت  ȈŞ ، ارت اخلاصة ـــلتلقي االخط

Groupeكلمة فرنسیة جاءت اختصارا لعبارة  Gafiكلمة  1 d'Action Financiere Internationale
Theاءت اختصارا لعبارة كلمة انجلیزیة ج Fatf  كلمة 2 Financiel Action Task Force
، اإلسكندریة ، دار الفكر الجامعي"جرائم غسل األموال بین االتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة"محمود دمحم یاقوت/د3

62ص ،  2012طبعة
4 Michel dion ; op-cit , p127
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ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦�ƨǘǌǻȋ¦�°ƢǈǷ�ǞƦƬƫ�ƨȈǤƥ�ƢȀǴȈǴŢÂ�ƢȀǐƸǧÂ�ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�¾¦ȂǷȋʪ ، �ȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ƪ ǴǸǟÂ عة على

�ƨȈƦǼƳȋ¦�©¦ƾƷȂǳ¦�Ǧ هلاتقدمي الدعم  ǴƬű�śƥ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�¾®ƢƦƫ�śǈŢÂ�ƨȈǻ¦ƾȈǷ�©¦°ʮ±�¾Ȑƻ�ǺǷ

.1والسلطات الوطنية والدولية

  لدوليةتعريف جمموعة العمل املايل ا: األول  الفرع

أنشطة تبييض األموال من أهم اآلليات الدولية ملكافحة  Gafiتعترب جمموعة العمل املايل الدولية      

وتعمل  ،فهي تعد مكملة لعمل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية تها ولتوسعها عرب القارات ،نظرا لفعالي

ȈǸȈǴǫȍ¦Â�ƨȈǳÂƾǳ¦�©ƢǸǜǼŭ¦Â�©ƢƠȈŮ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ǞǷ�ÀÂƢǠƬǳʪفهي عبارة عن مؤسسة مشرتكة تتكون  .2ة

ƨǼǇ�ƪ ، من العديد من احلكومات ǈǇϦ1989  فرانسوا ميتريان ،مببادرة من الرئيس الفرنسي السابق

�Ŀ�ǆ ȇ°ʪ�Ŀ�ƾǬǠǻ¦�Äǀǳ¦Â���ƨȈǟƢǼǐǳ¦�ǞƦǈǳ¦�¾ÂƾǴǳ�ǂǌǟ�ƨǈǷƢŬ¦�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨǸǬǳ¦�̧ ƢǸƬƳ¦�¾Ȑƻ

�ȄǴǟ�ƨȈƦǴǈǳ¦�Ƣǿ°ʬ¡Â�¾¦ȂǷȋ¦�ǒالهتمامات املتزايد،كرد فعل ل1989جويلية15و14 ȈȈƦƫ�ƨǳƘǈŠ�¨

ȆŭƢǠǳ¦�ȆǰǼƦǳ¦�¿ƢǜǼǴǳ�Ƣē¦ƾȇƾēÂ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦3.

على املستويني الوطين والدويل املوجهة ل املايل الدولية تطوير السياسات وتستهدف جمموعة العم    

وتراقب  .لتشريعية والرقابيةحقيقية تعمل على تنفيذ اإلصالحات اإدارة  ملكافحة تبييض األموال لتكوين

ƢǿƾǓ�̈ǀƼƬŭ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦Â�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ƨǠƳ¦ǂǷ�ÃƾǷ�Ƣǔȇ¢�ƨǟȂǸĐ¦.

ƨȈǏȂƫ�ÀȂǠƥ°¢Â�ƨǠǈƫ�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ƪ ǠǓÂ�ƾǬǳÂ ،  أنشأت من خالهلا اللبنة األساسية للمكافحة

تبنيها من قبل العديد من  مث ، ǽǂǇϥ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬƴǸǴǳ�ǪȈǫ®�ǲǸǟ�ƲǷʭǂƥÂ�ƨǴǷƢǋ إسرتاتيجيةمن خالل 

أصدر جملس 2005ويف جويلية سنة .الدول واملؤسسات املالية كصندوق النقد الدويل والبنك العاملي

Ƕǫ°�°¦ǂǫ�̈ƾƸƬŭ¦�ǶǷȋʪ�ǺǷȋ¦7  تطبيق املعايري الدولية يف جمال مكافحة  علىحيث فيه بشدة الدول

ŅƢŭ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǟȂǸů�©ƢȈǏȂƫ�Ŀ�̈ƾǈĐ¦Â�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫب مرتبطة ــجوان وتغطي هذه التوصيات. الدولية

170ص،   2001، القاھرةدار النھضة العربیة ،،   "ي مواجھة غسیل األموالالسیاسة الجنائیة ف"دمحم سامي الشوا/د1
187ص ، ، مرجع سبق ذكرهیزید بوحلیط2
180ص ، مرجع سبق ذكره ، أمجد سعود قطیفان الخریشة/د3
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�¿ƢǰƷȋ¦�ǀȈǨǼƫÂ�ȆƟƢǔǬǳ¦�¿ƢǜǼǳʪ  وبتشريعات النظام املايل واملصريف ونواحي التعاون الدويل يف مكافحة

.1تبييض األموال

ƢȀǈȈǇϦ�ǀǼǷ�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ƪ ǜƷȏ�̄¤ ، ƨǼȇƢƦƬǷ�ƨȈǳƢǷÂ�ƨȈǻȂǻƢǫ�Ƕǜǻ�ƢǿŚǈƫ�¾Âƾǳ¦�Àϥ ، مما يصعب 

لذا صبت التوصيات السالفة الذكر يف قالب  . من اختاذ تدابري ووضع إجراءات خاصة بكل دولة

�ƢȀǨȈǰƫÂ�̈ǄȈǸŭ¦�ƢȀǟƢǓÂ¢�Ƥ ، مبادئ عملية عامة ملواجهة تبييض األموال ǈƷ�Ƣđ�ǲǸǠƫ�À¢�¾Âƾǳ¦�ȄǴǟÂ

.2مع ما يتناسب وهياكلها املؤسساتية

واملنظمات  دويلـمع الـƬĐ¦�ƨǫ®ƢǐـŠ�ǞƬǸƬƫ�ƢĔ¢�ȏ¤�ƨǷوعلى الرغم من أن هذه التوصيات ليست ملز      

�ƢĔȂǰǳ�ƨȈǼǠŭ¦اكتسبت �ƢĔƘǋ�ǺǷ�ƨȇȂǼǠǷ�̈Ȃǫإحداث ©ȏƢĐ¦�ǞȈŦ�Ŀ�©¦ŚȈǤƫ، محاية للنظام املايل .  

�Â�ǆ ȈǇϦ�̈°ÂǂǓ�ȄǴǟ�ƢēƢȈǏȂƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�©ƾǯ¢�ƾǬǳÂ حدة املخابرات املالية اليت

 ،3املادية والبشريةȂŭʪ�ƢǿƾȇÂǄƫÂ�ƨȀƦǌǳʪ�©ƢŹǂǐƬǳ¦Â�©¦°Ƣǘƻȍ¦�ǲȈǴŢÂ�ȆǬǴƬǳ¦°®� كمركز قوميتعمل  

  .مجع املعلومات يف الوقت املناسب إىلحىت تكون قادرة على الوصول 

  اهليئات اإلقليمية املماثلة واملتعاونة مع جمموعة العمل املايل الدولية: الفرع الثاين

وتتعاون معها يف جمال مكافحة  ، الدولية املنظمات اإلقليمية املماثلة هلا تدعم جمموعة العمل املايل      

قصد متكينها أكثر من احلضور يف  ، حبيث منحت هلا صفة العضو املشارك فيها ، تبييض األموال

�ƢȀȈǧ� Ƣǔǟȋ¦�¾Âƾǳ¦�®ȂǧÂ�ǺǷ�®ÂƾŰ�®ƾǠǳ�ƪ Ƹũ�ƢĔ¢�ƨƳ°®�ń¤�Ƣē°ʬ¤�ǶƬƫ�Ŗǳ¦�©ƢȈǳƢǠǨǳ¦�Ǧ ǴƬű

ƨǯ°ƢǌŭʪƨȈǼǴǠǳ¦�ƢēƢǈǴƳ�Ŀ.

1 "Les cellules de renseignements financiers" ; Tours d'Horizon , Groupe de B.M. et F.M.I , op-cit , p124
2 Philippe Broyer ; op-cit , p35

من توصیات مجموعة العمل المالي الدولیة26التوصیة رقم 3



نماذج  وحدات  المخابرات المالیة وعالقاتھا بمختلف الھیئاتالثانيالفصل 

197

�Ŀ�ƨǴƯƢŲ�ƨȈǸȈǴǫ¤�ƨǸǜǼǷ�ĿÂ�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƨȇȂǔǠǳ¦�ƨǨǐƥ�ǞƬǸƬƫ�¾Âƾǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�À¢�ƢǸǯ

¦�ƨǟȂǸĐتبين  إىلإضافة  ، وهو ما يساهم يف تنسيق وتبادل املعلومات بشكل سريع وكثيف ، الوقت ذاته

وتتمثل  ،ƾ̈ƷȂǷ�ƨȈƴȀǼǷ�ƾǸƬǠƫ�ƢĔ¢�°ƢƦƬǟ¦�ȄǴǟ�ƨȈǸȈǴǫȍ1لعمليات التقييم اليت تباشرها هذه املنظمات ا

ȆǴȇ�ƢǸȈǧ�ŅƢŭ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǟȂǸĐ�ƨǴƯƢǸŭ¦�©ƢƠȈŮ¦�ǽǀǿ:

menafatfجمموعة العمل املايل للشرق األوسط ومشال أفريقيا: أوال
2، �Ŗǳ¦Â�ǺȇǂƸƦǳ¦�Ŀ�ƪ ǈǇϦ

  حرين، مصر، األردن، الكويتوهي اجلزائر، البدولة 17وتضم2004نوفمرب30أصبحت مقرا هلا بتاريخ

ǸȈǳ¦��̈ƾƸƬŭ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�©¦°ƢǷȍ¦��ʮ°ȂǇ��ƨȇ®ȂǠǈǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȇ°ȂȀǸŪ¦��ǂǘǫ��ÀƢǸǟ��§ǂǤŭ¦��ÀƢǼƦǳ ،ن

.3، العراق وليبيا  السودان

ƨǴǬƬǈǷ�ƨƠȈǿ�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ƾǠƫ ، طوعية ذات طبيعة  ، ال تنبثق من أية معاهدة دولية�ƪ ǈǇϦ��

ǫ�ƢȀƟƢǔǟ¢�¼ƢǨƫʪصد التعاون مع جمموعة العمل املايل الدولية ملكافحة أنشطة تبييض األموال.  

ƢȈǻʬ :جمموعة مكافحة تبييض األموال إلفريقيا الشرقية واجلنوبية)GABAOA(4،�Ŀ�ƢȈǻ¦ǄǼƬƥ�ƪ ǈǇϦ

  .املوزنبيق وغريها ، زميبابوي ، كينيا ،إفريقيا دولة من بينها جنوب 14وتضم ،1999أوت

Ƣưǳʬ: جمموعة العمل مابني احلكومات ملكافحة تبييض األموال يف أفريقيا الغربيةGiABA
5.

ƨǼǇ�ƢȈǬȇǂǧ¤�§ǂǣ�¾Â®�̧ ƢǸƬƳ¦�Ƥ Ǭǟ�ȂǣȂǘǳʪ�ƪ ǈǇϦ1999 ومت املصادقة على القوانني األساسية

15�ÀȂȈǳ¦ŚǇ��¾ƢǤǼǈǳ¦��ʮŚƴȈǻ��ǂƴȈǼǳ¦��ƢȈƦǷƢǣ��śǼƦǳ¦�ƢȀǼǷ�Ȃǔǟببماكو،وتضم 2000للمجموعة سنة

.6وغريها 

�ʪÂ°Â¢�ǆ:رابعا ǴĐ�¾ƢǨȈǻȂǷ�ƨǼŪ)Moneyval(
7،�ƨǼǇ�ƪ ǈǇϦ1997�ʪÂ°Â¢�ǆ Ǵů�ǶȈȈǬƫ�» ƾđ

دولة من بينها ألبانيا،مقدونيا، جورجيا، كرواتيا، 26غري األعضاء يف جمموعة العمل املايل وهي تضم 

ƢǿŚǣÂ�ʮ°ƢǤǴƥ.

249، ص، مرجع سبق ذكرهعكروم عادل/د1
Middle:جاءت اختصارا لعبارة menafatfكلمة / د2 East and North Africa Financial Task Force
109، صذكرهمرجع سبق أحمد سفر ،/د3
Groupeجاءت اختصارا لعبارة  Gabaoaكلمة  4 Anti-Blanchiment de l'Afrique Orientale et Australe :
Groupeجاءت اختصارا لعبارة  Giabaكلمة  5 Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment en :

Afrique
251ص ، ، مرجع سبق ذكرهعكروم عادل/د6
7Moneyvalھي مجموعة الخبراء المختارة التابعة لمجلس أوروبا المعنیة بتقدیم إجراءات مكافحة تبییض األموال.
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�Ŀ�ƪو ،CFATF(1(جمموعة العمل املايل للكارييب:خامسا  ǈǇϦ�¯¤�©ƢǟȂǸĐ¦�¿ƾǫ¢�Ȇǿ

1990�ƢȈǳƢƷ�ǶǔƫÂ�ʪÂ°Âϥ30 ،دولة من حوض الكارييب منها الباهاماس ، غواتيماال، جزر الكاميان

  .مجايكا، مجهورية الدومنيك وغريها

GAP(2.ƨǼǇ�ƪ(جمموعة مكافحة تبييض األموال ألسيا واحمليط اهلادي :سادسا ǈǇϦ1997وتضم 

¦��śǐǳ¦��ÀʪƢȈǳ¦��ƢȈǳ¦ŗǇ¢�ƢȀǼǷ�Ä®ƢŮ جنوب شرق آسيا وجنوب احمليطعضو من جنوب آسيا، 31

ƢǿŚǣÂ�ÀƢƬǈǯʪ.

Gafisud(.3ƨǼǇ�ƪ(جمموعة العمل املايل ألمريكا اجلنوبية  :سابعا ǈǇϦ2000  يف قرطجنة

.4بوليفيا، الربازيل، األرجنتني ، البريو وغريها: دول منها09بكولومبيا ، وتضم 

فهيئة �ƢȀȈǧ� Ƣǔǟȋ¦�¾ÂƾǴǳ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷȂǳ�ƨȈǻ¦ƾȈǷ�©¦°ʮǄبذه اهليئات اإلقليمية تقوم ه      

Menafatf  قد قامت بتقييم وحدة للمخابرات املالية اجلزائريةctrfƨǼǇ�ƢŮ�ƨȈǻ¦ƾȈǷ�̈°ʮ±�¾Ȑƻ�ǺǷ

.ƨƠȈŮ¦� ¦Őƻ�Ƣđ�¿Ƣǫ5موفقة وقدمت عدة اقرتاحات هلا بعد دراسة  2010

  .رقابة جمموعة العمل املايل الدولية على عمل وحدات املخابرات املالية: لثالثالفرع ا

يعود الفضل يف ظهور وحدات املخابرات املالية وانتشارها عرب العامل إىل تلك التوصيات اليت       

ƨȈǳÂƾǳ¦�ŅƢŭ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǟȂǸů�Ƣē°ƾǏ¢ǺȇǂǌǠǳ¦Â�ƨǇ®Ƣǈǳ¦�ƨȈǏȂƬǳ¦�ń¤�́ ȂǐŬʪÂ�� ، هلا واليت من خال

ƨȈǳƢǷ�©ƢǷȂǴǠǷ�̈ƾƷÂ�ǆ ȈǇϦ�ƨǳÂ®�ǲǯ�ȄǴǟ�ƪ ƦƳÂ¢  متارس مهامها كمركز وطين الستقبال وحتليل ،

�Ŀ�ǾƦƬǌȇ�©ƢȈǴǸǟ�ƨȇϥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦Â�©ʭƢȈƦǳ¦كما أوجبت أن يتاح  ، انطوائها على تبييض األموال

ية واإلدارية والقانونية اليت على سائر املعلومات املال ، ويف الوقت املناسب ، هلا حق االطالع املباشر

.6حتتاجها ملمارسة وظائفها

Caribbean:جاءت اختصارا لعبارة   Cfatfكلمة  1 Finencial Action Task Force
Groupe:جاءت اختصارا لعبارة  GAP كلمة 2 d'Action Pacifique
Groupeجاءت اختصارا لعبارة  Gafisud كلمة  3 d'Action Financiere de Sud Amerique :

4 Léopoldine Fay ; op-cit , p55
w.w.w.menafatf.org/arb/article:أنظر إلى الموقع االلكتروني الآلتي5 détail asp?rid2010

6 Hervé Landau ; op-cit , p96
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  ةــوضعت جمموعة العمل املايل الدول ، ويف سبيل حتقيق وحدات املخابرات املالية ألهدافها      

¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨƸǧƢǰǷ�©¦ ¦ǂƳϵ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢȈǏȂƬǳ¦Â�ŚȇƢǠŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů ،  عمل  مبادئواليت هي مبثابة

�ƨǘƦƫǂŭ¦�Ƥ االلتزامينبغي  ،  املرونة على مستوى التطبيقتتسم بقدر من  ǻ¦ȂŪ¦�ǞȈŦ�ȆǘǤƫ�ƢĔȂǰǳ�Ƣđ

  .اإلجراميةمبهامها مما ييسر عملية اكتشافها ملسار العوائد 

رصد وتقييم مدى التزام هذه الوحدات بتطبيق هذه  إىلتسعى بعد ذلك جمموعة العمل املايل       

¦ƾȈǷ�©¦°ʮ±�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ŚȇƢǠŭ¦śǐǐƼƬǷ� ¦Őƻ�ƨǯ°ƢǌŠ�ƢȀȈǴưŲ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�ƨȈǻ ، وأمنيني ماليني،  قانونيني ، 

�ǺǷ�Ƥ ، ويف حالة وجود أي تقصري من جراء هذه املراجعات .وذلك على فرتات متفاوتة ǳƢǘƫ�ƢĔƜǧ

 إجراءاتأي ال يكون هناك أي  ، ويتم ذلك بشكل ودي 1، الوحدة تصحيح هذا اخللل أو التقصري

  .عقابية مقابلة

�ȆǸƬǼƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷȂǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ƢǷ¢هذه جمموعة فإن  يف دول غري أعضاء إىل

�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƨȈǸȈǴǫȍ¦�©ƢƠȈŮ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ÀȂǰȇ�ǂǯǀǳ¦�ƨǨǳƢǈǳ¦�ŚȇƢǠŭʪ�ƢȀǷ¦ǄƬǳ¦�ÃƾǷ�ƨƦǫ¦ǂǷÂمراجعتها 

  .للمجموعة

ȈŮ¦�ǞǷ�ÀÂƢǠƬǳʪÂ�ƢȀƟƢǔǟ¢�¾Ȑƻ�ǺǷ�̈Śƻȋ¦�ǽǀǿ�ÄƾƦƫ�ƢǸǯ،ئات اإلقليمية واملؤسسات الدولية 

بعض  إدخالاستعدادها إىل تقدمي الدعم الفين الالزم ملساعدة الوحدات لتسيري عملها من خالل 

  .ومن خالل دورات تدريبية وندوات علمية ، التحسينات على التدابري املعتمدة للمكافحة

�ȄǴǟ�ǶƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǬȈǫƾǳ¦�ǖƥ¦Ȃǔǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�®ƾŢ�¦Śƻ¢Â أساسها تبادل املعلومات مع خمتلف وحدات

ƨǷʫ�ƨȇǂǇ�°ƢǗ¤�Ŀ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ƨȈǏȂǐƻ�ƨȇƢŧ�ƾǐǫ�ŃƢǠǳ¦�Őǟ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦ ،  وتدعم أواصر التعاون

.2بني املخابرات والسلطات القانونية يف سائر الدول

36، صمصطفى طاھر، مرجع سبق ذكره/د1
71أحمد سفر ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
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�Ŗǳ¦�ƨǻÂǂŭʪ�ǶǈƬƫ�ƢĔȂǰǳ���ȆŭƢǟ�ǞƥƢǗ�©¦̄�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�ǺǷ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒيملا كانت عمليات تبي

واستخدام الفرصة املتاحة يف السوق لتحقيق  ا ،ف مع خمتلف اجلهود الرامية ملكافحتهالتكيمتنحها القدرة على 

االتصاالت أهدافها اإلجرامية ، مستفيدة من مسات العصر يف جمال التطور السريع يف وسائل النقل و 

والتكنولوجيا والنظم املالية واالنفجار املعلومايت ، فإن مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم وتوقيع العقاب عليهم 

�ƢȀȈǴǟ�̈ǂǘȈǈǳ¦�ƾǐǫ�ƨȈǳƢŭ¦�ǶȀƬǘǌǻ¢�ǺǟÂ�ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦�©ƢǟƢǸŪ¦�Ǯيتطلب توفري املعلومات و  Ǵƫ�Ǻǟ�©ʭƢȈƦǳ¦

.1احلد منها ومصادرة أمواهلمو 

�ƢȀǼǷ�ǂǜƬǼŭ¦�°Âƾǳʪ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�¿ȂȀǨǷ�ǖƦƫ°¦�ƢǼǿ�ǺǷ،�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƢȀǨƟƢǛȂƥ�́ ȂǐŬʪÂ

إيقافها األموال قصد فحصها و يمبيض يتبعهاواملتمثلة أساساً يف مجع املعلومات عن املعامالت املالية اليت 

.2يف الوقت املناسب

�ƨǏƢƻ�©ƢȀƳ� Ƣǌǻϵ�©ƢǠȇǂǌƬǳ¦�Ƥ، مل تكثاحلصول على هذه املعلوماتويف سبيل  Ǵǣ¢�Ǧ

ÄǂƸƬǳʪ ىخر أتدابري  اختاذ، بل سعت إىل ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻȍ¦�Ƥ Ƴ¦Â�°¦ǂǫ¤�¾Ȑƻ�ǺǷ -  والذي يعترب

مبناسبة قيامهم  يواجهواواملعنويني الذين  الطبيعينيعلى جمموعة من األشخاص  - أساس ألوىل وظائفها

  .ض األموالي¦°ȈƦƫ�ƨǘǌǻϥ�ƢȀǗƢƦƫبعمليات مالية يشتبه يف ، بعملهم 

ألشخاص الطبيعية أو املعنوية ʪولقد حددت هلذا اإلخطار شكًال معينا يتضمن معلومات متعلقة 

�́ ƢƼǋȋ¦� ȏƚǿ�¿ƢǷ¢�řȀŭ¦�ǂǈǳ¦�Ǟǧ°�¢ƾƦǷ�ǆ ȇǂǰƫ�ń¤�ƪ ǠǇ�ƢǸǯ���ƨǬƟƢǧ�ƨǫƾƥ�̈¢ǄĐ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦Â

ولقد نصت ذات .3عليهم القيام بواجبهم اجتاه وحدات املخابرات املالية دون أي متابعة حىت يسهل

�Ǻǟ�¹ Ȑƥȍ¦�Ǻǟ�̧ƢǼƬǷȏ¦�ƨǳƢƷ�Ŀ�°Ƣǘƻȍʪ�ƨȈǼǠŭ¦�ƨȀŪ¦�ƨȀƳ¦ȂǷ�Ŀ�ƨȈƟƢǼŪ¦�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�¿ƢȈǫ�ȄǴǟ�©ƢǠȇǂǌƬǳ¦

  .   األموال واملعامالت املالية املشبـوهة أو التقاعس عنه

ومل يتوقف دور الوحدات يف مجع املعلومات املالية فقط بل تعدى ذلك إىل حتليلها قصد فحصها       

 ، فحصًا جيدًا للتأكد من مدى صحة االشتباه موضوع اإلخطار ، فالتحليل املعلومايت ، تكتيكي كان

هلا العملية املالية فهو يربز الصلة بني العميل و املؤسسة املالية اليت متت من خال،  عمليايت أو إسرتاتيجي

121صمحمود دمحم یاقوت ، مرجع سبق ذكره ، /د1
162ص ، ،  مرجع سبق ذكرهملھاقفضیلة /د2
405ص، مرجع سابق ذكره ،دمحم عبد هللا حسین العاقل/د3
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وإذا ما ثبت فعًال ذلك ، حتال ، 1ض  األمواليوذلك قصد إثبات الركن املعنوي املتطلب يف جرمية تبي

كما الدولة،   النيابة العامة قصد املتابعة أو أي جهة أخرى حيددها النظام القانوين داخل إىل االشتباهتقارير 

لية أو على الصعيد اخلارجي ، إما مع وحدات خمابرات أجنبية يتم تبادل هذه النتائج داخليًا مع هيئات حم

.2ض األمواليأيضا مبكافحة تبي مع هيئات اخرى معنية هي مماثلة أو

ȏ¦�ŉƾǬƫ�Ŀ�ÅƢǇƢǇ¢�ǲưǸƬƫ�ƨȇȂǻʬ�Ǧو        ƟƢǛÂ�ÅƢǔȇ¢�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀŮ�ƾǼǈƫ�ƾǫملوظفي  ستشارات

ض يد مبعايري وضوابط مكافحة أنشطة تبيعلى التقيومراقبة أعماهلم حلثهم املؤسسات املالية وتدربيهم 

�ǲǯ�ǞǓÂ�ǞǷ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈǸȈǜǼƫÂ�ƨȈǠȇǂǌƫ�́ Ȃǐǻ�¬¦ŗǫ¦�ƨȈƷȐǏ�ÅƢǔȇ¢�ƢŮ�ƾǼǈƫ�ƢǸǯ���¾¦ȂǷȋ¦

.3اإلجراءات الضرورية للوقاية من هذه األنشطة

عوائق تؤثر عليه وحتد من غري أنه قد يعيق هذا الدور اهلام املنوط بوحدات املخابرات املالية بعض ال       

، أمهها املالذات املصرفية  غري املشروعة األموال يف متويهمكافحة العمليات اإلجرامية وتساهم  بشكل كبري 

ضريبية والسرية املصرفية كاإلعفاءات ال  ، األموال يملبيض واالمتيازاتواليت توفر العديد من التسهيالت 

¢�ǶǴǫϦ�ƨƦǬǟ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ���ƨǬǴǘŭ¦ التبييضنشطة ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǼǳʪ ،  حبيث أضحى املبيضون يستغلون

أنشطة إجرامية عن طريق معلومات إلكرتونية  رقمية  الرتكابهذه الشبكة وما توفره من خدمات 

األمر الذي يؤثر سلبًا على مهام  ، و تفكيكها تفسرييهايستحيل على أية جهة غري اجلهة املقصودة 

�ǶƟ¦ǂƳ�Ǻǟ�Ǧوحدات املخابرات املا ǌǰǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨǷ±Ȑǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ƢȀȈǴǟ�Ƥ Ǡǐȇ�̄¤�ƨȈǳ

«��Ƣǿ°ʬ¡�ȄǴǟ،األموال ض يتبي ȂǫȂǳ¦�ƢȀȈǴǟ�Ƥ Ǡǐȇ�ƢǸǯسبب سهولة طمس األدلة وإتالفها تقنياً من قبل ب

śǷǂĐ¦.

 املخابرات املاليةوظائف وحدات ���ƨǇ¦°®�ń¤�ǂǷȋ¦�¥®ʪ�Ŀ�¼ǂǘƬǼǇلذا وترتيبًا ملا سبق ذكره

  ) .الفصل الثاين ( على دورها  العوائق املؤثرة، مث نتناول أهم ) الفصل األول (

1Jérome Lasserre Capdeville ; op- cit , p145
51صنادیا قاسم بیضون ، مرجع سبق ذكره ،/د2
445ص ،، مرجع سبق ذكره ىعادل دمحم السیو/د3
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ƨȇȂǻʬ�Ãǂƻ¢Â�ƨȈǇƢǇ¢�Ǧ ƟƢǛÂ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷȂǳ د إىلـ، فرغم تباين دورها من بل

:آخر  إال أن معظمها يشرتك يف الوظائف األساسية التالية 

وظيفة املستودع املركزي.

وظيفة التحليل.

وظيفة توزيع املعلومات.

�ƨȈǼǠŭ¦�©ƢȀŪ¦�ƢȀȈǳ¤�Ǟǧǂƫ�Ʈ فتعد هذه الوحدات مبثابة       ȈƷ���ƨȈǳƢŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�» Ȃǌǯ�¿ȐƬǇ¦�ƨȀƳ

لومات ذات الصلة يف مكان واحد  ع، وهو ما يضمن وجود كافة امل املشبوهة األنشطةتقارير عن كافة 

  .مما يسهل جتهيزها بصورة متسقة

�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǷȂǴǠǸǴǳ�©ʭƢȈƥ�̈ƾǟƢǫ�®ǂů�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�ƾǠƫ�ȏÂتتوىل أيضًا حتليلها قصد  وإمنا

  : ، وتتم وظيفة التحليل هذه بواسطة العمليات التالية املعامالت املالية اإلجرامية اكتشاف

فحص احلاالت اليت يتم اإلبالغ عنها لتحديد املشبوهة منها فعًال كخطوة أولية حنو توجيهها إىل -أ

ƨȈƟƢǔǬǳ¦�ƨǬƷȐŭ¦�Â¢�ǪȈǬƸƬǳʪ�ƨǐƬƼŭ¦�©ƢǘǴǈǳ¦.

من خالل إجراءات حتليل مايل عند الطلب يف إطار ) Enquêtes(املساعدة يف التحقيقات تقدمي- ب

.1.مساندة حتقيق جنائي

طرق جديدة  استنباطواملساعدة يف  األموالض يلتحسني فهم آليات تبي اسرتاتيجيإجراء حتليل - ج

  .حدوثهاملنع 

حملية الختاذ التدابري الالزمة  هيئات نتائج معالومبجرد انتهاء وظيفة التحليل ، يتم توزيع       

ض األموال عابرة للحدود يومبا أن أغلب أنشطة تبي .صددها أو إىل السلطات القضائية قصد املتابعةب

دويل عن طريق الوطنية ، تتوىل وحدات املخابرات املالية عملية تبادل املعلومات على الصعيد ال

ض يمماثلة ومع هيئات أخرى معنية مبكافحة أنشطة تبي ، مع وحدات أجنبية مناالتصال املباشر واآل

.2كمنظمة االنرتبول  ،األموال

275ص ، مرجع سبق ذكره ،بدیعة لشھب /د1
435ص ، مرجع سبق ذكره ،عادل دمحم  السیوى /د2
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�Ƥ تسند لوحدات املخابرات املالية ساسية ،واىل جانب هذه الوظائف األ       ǴǘƬƫ�ƨȇȂǻʬ�Ǧ ƟƢǛÂ

  . واخلربة من التأهيلموارد مالية كبرية وقدرات بشرية تتميز مبهارات وقدرات عالية 

تتوىل هذه الوحدات أيضًا وظيفة التدريب وتقدمي املشورة ملوظفي املؤسسات املالية القائمني إذ       

كما . ƨȈǇ¦°®�¿ʮ¢Â�ǲǸǟ�©Ƣǋ°Âدورات تدريبية و عن طريق عقد  األموالض يعلى مكافحة جرمية تبي

 مع إمكانية األموالض يتقوم مبراقبة املؤسسات املالية لتبيان مدى تقيدها مبعايري وضوابط مكافحة تبي

  .التحفظ على املال املشتبه فيه

�ƨȇ°Âǂǔǳ¦�©ƢǠȇǂǌƬǳ¦�ǞǓȂǳ�ƨǘǴǈǴǳ�©ƢȈǏȂƫ�ŉƾǬƫ�ƨȈƷȐǏ�ƢŮ�ƾǼǈƬǧ��ª ƢŞ¢�©¦ƾƷÂ�ƢĔ¢�ƢŠÂ

.1يف نفس املوضوع ايضاً  ض األموال ، وصالحية اقرتاح نصوص تشريعية وتنظيميةيملكافحة جرمية تبي

ŅƢƬǳʪ�Â الوظائف األساسية لوحدات املخابرات املالية لدراسة ا الفصل سنخصص هذ 

  ) .املبحث الثاين (  الثانوية هالوظائفونتطرق بعد ذلك ) املبحث األول (

1
279ص ، مرجع سبق ذكره ،بدیعة لشھب /د
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رات املاليةباوحدات املخالوظائف األساسية ل :املبحث األول

، إال أن معظمها يشرتك يف ثالث  ختتلف وظائف وحدات املخابرات املالية من دولة ألخرى      

بشأن GAFIالدولية جمموعة العمل املايل واملفاهيم اليت تستخدمها األسسوظائف رئيسية تتفق مع 

.ƢēƢȈǏȂƫ�Ŀ�¾¦ȂǷȏ¦�ǒيمكافحة تبي

  :وتتجلى هذه الوظائف فيما يلي       

¦��ƢĔȂǯ�Ŀ�ǾƦƬǌŭ أوموال ض األيتلقى اإلخطارات والبالغات اخلاصة بعمليات تبي وظيفة: أوال 

  .كذلك

�ÅƢȈǻʬ: وظيفة ©¦°Ƣǘƻȍ¦Â�©ƢǣȐƦǳ¦�ǽǀđ�̈®°¦Ȃǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ǲȈǴŢ.

�ÅƢưǳʬ: الداخلي واخلارجي تبادل املعلومات على الصعيد وظيفة.  

من أهم  االشتباهبعملية  يف عملية تلقى اإلخطارات اخلاصةواملتمثلة  األوىلوتعترب الوظيفة       

املركزية يف تلقى هذه املعلومات أمراً  ةتعترب صفكما ،  لوحدات املخابرات املالية  األساسيةالوظائف 

�Ŀ�¾ƢǠǧ�°ƢǗ¤�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀŮ�ÀȂǰȇ�Ȇǰǳ�Åʮ°ÂǂǓاملطلب األول (   1األموالض يجرمية تبي مكافحة(.

�ƨǸƟȐŭ¦�©ʭالبيا اسرتجاعبينما تتجلى الوظيفة الثانية يف حتليل املعلومات وفحصها قصد       

وتتوىل وحدات املخابرات املالية . ووضعها يف شكل او صيغة تسهل احلصول على استنتاجات معينة 

ȆǿÂ�©ʮȂƬǈǷ�ª، وظيفة التحليل هذه  ȐƯ�ȄǴǟ:  مستوى التحليل التكتيكي،مستوى التحليل

  .) املطلب الثاين (  للمعلومات االسرتاتيجيالعمليايت وأخرياً مستوى التحليل 

تتوىل وظيفة توزيع هذه املعلومات إذا ما ء من عملية فحص وحتليل اإلخطارات وفور االنتها      

ƢȀƬǼǸǔƫ�Ŗǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�Àϥ�śƦƫ 2ض األمواليمرتبطة بعمليات وأنشطة تبي هذه اإلخطارات.

57خالد كردودي ،  مرجع سبق ذكره ، ص/د1
257ص ، مرجع سبق ذكره ،عبد الفتاح بیومي /د2



وظائف وحدات المخابرات المالیةالفصل األول

207

�ÀȂǻƢǬǳ¦�Ƣǿ®ƾŹ�ƨǐƬű�Ãǂƻ¢�ƨǘǴǇ�Ä¢�Â¢�ƨǷƢǠǳ¦�ƨƥƢȈǼǳ¦�ń¤�ǂȇ°ƢǬƬǳ¦�ƨǳƢƷϵ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ فتقوم   

  .الداخلي لكل دولة وذلك قصد املتابعة

 يتم تبادل املعلومات عن طريق ، ويف إطار التنسيق بني الوحدات واهليئات احمللية ، و أخرياً 

�Śƥ¦ƾƫ�̄ج التحليل إىل خمتلف اجلهات ئإرسال نتا Ƣţ¦�ƾǐǫ�ǪȈǬƸƬǳ¦�Ŀ�ƢēƾǟƢǈŭ�ƨǐƬƼŭ¦�ƨȈǴƄ¦

اخلارجي إما مع الوحدات أجنبية مماثلة  الصعيد علىكما تتبادل الوحدات املعلومات ، فعالة بصددها

.)لب الثالثاملط(1نرتبولكافحة ذات اجلرمية مثل منظمة األ، أو مع هيئات أخرى معنية مبهلا

1
435ص ، مرجع سبق ذكره ،عادل دمحم  السیوى /د
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وظيفة تلقى اإلخطارات اخلاصة بعملية االشتباه: املطلب األول

من أهم املهام الرئيسية لوحدة املخابرات  االشتباهتعترب عملية تلقى اإلخطارات اخلاصة بعملية       

يف تلقى هذه البالغات شرطًا أساسيًا لكي يكون هلذه الوحدة إطار  املالية ، كما تعترب صفة املركزية

  . األموال ض يللتعاون الوطين ، أو الدويل ملكافحة تبيفعال 

وهلذا فإن وجود الوحدة كمستودع مركزي لإلبالغ أو اإلخطار عن العمليات املالية حمل       

�ǲȀǈȇ�ƢŲ��ƾƷ¦Â�ÀƢǰǷ�Ŀ�ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�ƨȈǴǸǠǳʪ�ƨǴǐǳ¦�©¦̄�©ƢȈǴǸǠǳ¦�ƨǧƢǯ�ǂǧ¦Ȃƫ�ǺǸǔȇ ،االشتباه

̈�±ƢǨǯ�̈®ʮ ̈�فحص وحتليل املعلومات بصورة م ƾƷȂǴǳ�ƨȇǄǯǂŭ¦�ƨǨȈǛÂ�ǺǸǔƫ�ƢǸǯ���ƨǳƢǠǧÂ�ƨǸǜǼ

.1عمليات مجع املعلومات

يات، لتقارير االشتباه اليت تعدها اجلهات املعنية تتضمن نوعني من العم أن إىلوجتدر اإلشارة       

أو تداول ألوراق مالية تتجاوز حدًا معينًا أو عملية   ألمواليف كل عملية إيداع  األوليتمثل النوع 

 العتباراتالنوع الثاين فهي العمليات املشتبه يف أمرها  أما،  صادرة تتجاوز حداً معيناً  أوحتويل واردة 

ǂǬŭ¦�®Âƾū¦�Ƣǿ±ÂƢš°̈� معينة تقدرها املؤسسات املعدة للتقارير أو جهات أخرى �¿ƾǟ�ǺǷ�Ƕǣǂǳʪ��

.2نوع الذي يعنينا يف هذه الدراسةال و، وه إلبالغ

�Ŀ�Ǯ ǌǳʪ�ƨǘƦƫǂǷ�©ƢȈǴǸǠǳ¦�ǽǀȀǧفتقوم الشبهة من موالض األيعلى جرمية تبي انطوائها ،

واإلخطار عنها لوحدة  األمر الذي يستوجب اإلفصاح، خالل الظروف واملالبسات اليت تتم فيها 

.املخابرات املالية

وإذا كان جانب من الفقه يعترب هذا اإلخطار مانعاً من موانع املسؤولية، فإن جانب آخر يعتربه 

§�¦ƨƷʪȍ، مانعاً من موانع العقاب  ƢƦǇ¢�ǺǷ�ÅƢƦƦǇ�ǽŐƬǠȇ�ǂƻ¢�Ä¢°Â.

427ص ، مرجع سبق ذكره ، عادل دمحم السیوى/د1
2ERIC Denécé ; « L’ethique dans les activites de renseignement » , Revue Française d’administration
publique ; 2011 /4N°140 , P707 , voire le site :http://www/cairn/info/revue-française- d’administration
publique2011 /4 htm
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ويهدف واجب اإلخطار عن املعامالت املشتبه فيها إىل محاية حق الدولة يف احلصول على       

 ،الطبيعيني واالعتبارين مرتكيب هذه اجلرائمت اليت تساعدها يف تعقب األشخاص ʭƢȈاملعلومات والب

.1وضبطهم ، مما حيقق أمنها االقتصادي واالجتماعي 

ا هلزام¤ϵ� ƢǨƬǯȏ¦�ńمد بعض الدول تزام الواقع على جهات معنية ، تعتاالل و عوضًا عن هذا

�ǖǬǧ�ǽƢƦƬǋȏ¦�ǲŰ�©ƢȈǴǸǠǳ¦�Â¢�¾¦ȂǷȋ¦�Ǻǟ�śǳÂƚǈŭ¦�́ ƢƼǋȋʪ�ƢēƢǫȐǟ� ƢĔϵ ، إال أن معظم

، يصعب األموال املشبوهة حنو قنوات خفية���ǾȈƳȂƫ�Ŀ�ǶǿƢǈƫ�ƢĔ¢�°ƢƦƬǟʪ الدول تستبعد هذه الصيغة

Ƣē°®Ƣǐŭ�Å¦ƾȈȀŤ�ƢȀǘƦǓÂ�ƢȀƦǬǠƫ�ȄǴǟ�ÅʭȂǟ�ÀȂǰƫ�À¢�ǺǷ�Åȏƾƥ���ƢȀǼǟ�Ǧ ǌǰǳ¦2.

املعنويني  األشخاصن العمليات املالية املشبوهة على عدد كبري من عويسري واجب اإلبالغ       

التأمني،  حددهم التشريع النموذجي كمصارف ومنشآت االئتمان، واخلزينة العامة،شركات والطبيعيني

فروضة عليهم مبا يكفل مع احلد من السرية املهنية امل، احملاسبني، احملامني واملوثقني، احملضرين وغريهم 

شفافية املعامالت املالية وإعفائهم من أية مسؤولية جنائية أو مدنية اليت قد تنجر من جراء هذا 

.3اإلفصاح

�µ ǂǧ�¦̄¤�ƨǷʫ�ƨȇǂǈƥ�©¦°Ƣǘƻȍ¦�ǽǀǿ�ǞȇǂǌƬǳ¦�©¦̄�¶ƢƷ¢Âيلـدم حتذير العمـبع االلتزام

� ¦ǂƳȍ¦�ƾǠƫ�ƢĔȂǰǳ�Ƣǿ®ȂƳÂ�Ǻǟ�ƾȈǨƬǈŭ¦�Â¢ض يالوحيد الذي حيقق فعالية النظام املايل يف مكافحة تبي

  . األموال

�ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻȍ¦�ƨǇ¦°®�Ƥ اول من خاللذكره ، سنح وتوضيحا ملا مت       Ǵǘŭ¦�¦ǀǿ حيث نتناول

وأخرياً ،  )ňʬ�̧ǂǨال (مث نتطرق إىل جمال تطبيقه  ،)فرع األول ال(وشكله   ، طبيعته القانونية مفهومه

.) فرع الثالثال ( إىل طابعه السرينتعرض 

254أعمال المؤتمرات للمنظمة العربة للتنمیة اإلداریة ، مرجع سبق ذكره ، ص1
395مصطفى طاھر، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
257أعمال المؤتمرات للمنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ، مرجع سبق ذكره ، ص3
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�ƨȀ :الفرع األول Ʀǌ ǳʪ �°Ƣǘ ƻ ȍ ¦la déclaration de soupçon

وحدات  اليت تتلقاها اإلخطاراتأواألموال ، هي البالغات  من أبرز وسائل كشف جرائم تبيض

جهات  كاملؤسسات املالية أو  نياملخابرات املالية عن الصفقات املالية املشبوهة سواء من أشخاص اعتباري

.1الرقابة عليها أو من أشخاص طبيعيني

�ƨȇϥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�Ǻǟ�ƨȈǻ�ǺǈŞ�¬Ƣǐǧȍ¦���ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ�°Ƣǘƻȍʪ�ƾǐǬȇÂ

ض األموال، بشرط أن يمعاملة يبدو من قيمتها  أو من الظروف اليت تتم فيها شبهة ارتباطها بتبي

.2هذا اإلفصاح للجهات اليت حددها القانونيكون 

، بيع فهو إذن تبليغ وحدات املخابرات املالية بكل عملية مهما كانت طبيعتها ، مالية ، مصرفية      

ƨŻǂƳ�ǺǷ�ƢȀȈǴǟ�ǲǐƸƬǷ�¾¦ȂǷϥ�ƪ Ť�ƢĔȂǯ�́ Ȃǐş�ÅƢǯȂǰǋ�Śưƫ��©ȏȂǬǼǷ�Â¢�©¦°ƢǬǟ� ¦ǂǋ�Â¢.

le مفهوم الشبهة: أوال soupçon

الرغم من أمهية اإلخطار مل حيدد التشريع النموذجي وال حىت قوانني الكثري من الدول معىن  على      

مصطلح شبهة ، كما مل حيددوا املعايري اليت جيب على أساسها تقدير طبيعة الشبهات اليت تكتنف 

  .عملية ما 

فالعمليات .اشتباه أو شبهة حيتوى على معىن واسع مرتبط مبدى توافر األدلة املقنعة فمصطلح      

املالية املشتبه فيها هي تلك اليت تنقص إن مل نقل تنعدم فيها أدلة اإلثبات، فيثور الشك فيها حبكم 

.3خربة املوظف أو خربة احملامي أو املوثق  أو غريهم من األشخاص اخلاضعني لواجب اإلخطار

زم اإلخطار،فسح نها أو بيان ضابط الشبهة الذي يليتعني اإلخطار ع ت اليتافعدم حتديد العملي

�ƢǷ�Ƥ ǈƷ�́ ƢƼǋȋ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�§°ƢšÂ�©¦ŐŬ�¾ƢĐ¦طبيعة املعامالت  تضيهتق

  ما وـوه األموال ،ض يحول تبي االشتباهاملصرفية وغري املصرفية من الدقة واحلذر والشفافية يف تقدير 

299احمد البدري ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
255أعمال المؤتمرات للمنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ، مرجع سبق ذكره ، ص2

3"Les cellules de renseignement financier"; RevueTours d'horizon.FMI et .BM , op-cit , p82
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Ŀǂǐŭ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�Ŀǂǐŭ¦�ǆ ūʪ�½ȂǼƦǳ¦� ¦Őƻ�ǾȈǴǟ�ǪǴǘȇ.  فما يبدو ملوظف البنك املختص قد يغيب

ȈƦƫ�ƨȀƦǋ�Śưƫ�Ŗǳ¦�©ȏƢūʪ�ǂǠǌƬǈȇ�Ǧاملاألمر الذي جيعل ذلك  ، عن الشخص العادي ǛȂض ي

يبدو للموثق أو احملامي قد يغيب عن �ƢǸǧ���Ŀǂǐŭ¦�Śǣ�¾ƢĐ¦�ĿÂ، االموال حبكم اخلربة املصرفية 

.1الشخص العادي أيضا

�ǶǜǠǷ�Ŀ�ȆǇƾƷ�°ȂǠǋ�ÃȂǇ�ƪ ǈȈǳ�ƨȀƦǌǳ¦�Àϥ�Ãǂȇ�ǒ ǠƦǳ¦�ÀƢǯ�¦̄¤Âفإن هناك  األحيان ،

�Ŀ�Ǯ ǌǳʪ�ǖƦƫǂǷ�ǂǷ¢�Ǿǻϥ�°Ƣǘƻȍ¦�» ǂǠȇ�ǺǷض االموال، وانه ال يالعملية املالية على جرمية تبي انطواء

يعتمد على معيار  أي-ƢēƢǈƥȐǷÂنوع العملية  أساسعلى  وإمنا، يتم بناءاً على تقدير شخصي فقط 

كافة املعلومات اخلاصة   اإلخطاراتإذا أنه يضع حتت تصرف الوحدة املسؤولة عن تلقى  - موضوعي

¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�¾Ǆǟ�ƨȈǻƢǰǷ¤�ƢŮ�ǂǧȂȇ�ƢŠ���ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ لنظيفة عن العمليات اليت تتضمن شبهة

،  ارتباطض االموال ، حىت لو تطلب استخالص الشبهة ، تعقب أكثر من عملية مالية بينها يتبي

.2توافر هذه املعلومات  واللبينما يتعذر ذلك 

وإن  - يف قوانني اململكة املتحدة مثالً " شبهة"ƶǴǘǐǷ�Àϥ�ƾšورجوعًا إىل التشريعات املقارنة ،

  .، أو على أساس مؤشرات ضعيفة  إال أنه يتضمن فكرة ختيل شيء دون وجود دليل-مل يتم تعريفه

¨ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳ¦�Ŀ�ǲưŭʪÂ ، فإن ذات املصطلح يتضمن فكرة ختيل أو ختوف من  األمريكية

.3، أو على أساس ضعف األدلة ن قيام الدليلوجود شيء أو وجود خطأ دو 

إذ ينطوي مفهوم كلمة شبهة على بعض القرائن الضعيفة جداً  ، واألمر ذاته يف القوانني الفرنسية      

.4، االفرتاض أو احلدس الرأي ، مثل التخمني

395مصطفى طاھر، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
108دمحم عبد اللطیف عبد العال ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2

3"Les cellules de renseignement financier" , RevueTours d'horizon.FMI et .BM , op-cit , p83
4Jérome Lasserre Capdeville ; op- cit , p25
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Ƣǘƻȍʪ�Ǧكل هذه املعاين عامة  أنولكون    Ǵǰŭ¦�ǎ Ƽǌǳ�ƶǼŤ�� السلطة التقديرية يف ر واسع

�ǺǷ�ƾȇǄŭ¦�ƨǧƢǓϵ�ƨǘǴǈǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ƾū¦��ȄǴǟ�¾Âƾǳ¦�ǒعدم  التمسك به أوك به التمس Ǡƥ�ƪ ǴǸǟ��

.هذا املصطلح متاماً  استخدام، بينما عملت دول أخرى على جتنب الدقة على مصطلح شبهة

 طفاشرت موال، ض األيتوضيح مفهوم مصطلح شبهة يف قانون مكافحة تبي األولفحاول االجتاه 

الذي ، ، ومثال ذلك القانون السويسري  على بعض احلقائق-شبهةال-يأ األخرياستناد هذا 

Un تكون الشبهة مؤسسة أن اشرتط soupçon fondé
1.

كما قامت وحدة املخابرات املالية يف كندا بنشر مبادئ توجيهية غري منصوص عليها يف قانون 

تساعد اجلهات املكلفة  ¤�ƨǷǄǴǷ�Śǣ�¥®ƢƦǷ�ƢĔ¢�ȂǳÂ���©ƢǸȈǜǼƬǳ¦�Ŀ�ȏÂ�¾¦ȂǷȏ¦�ǒƢĔ¢ȏيمكافحة تبي

.2على كشف املعامالت املشبوهة اإلخطاراتبتقدمي 

�ǆ مصطلح شبهة يف قوانينه استخدامفتجنب  ، االجتاه الثاين من الدول أما ȈǇϦ�¾ÂƢƷÂ��

 األورويب االحتادƢȀȈƳȂƫ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǂǯǀǻ©� إذ ، على معيار أكثر موضوعية اإلخطارواجب 

وحدات  ¢Ƣǘƻϵ�ƨȈǼǠŭ¦�©ƢȀŪ¦�¿Ǆǳ°حبيث ، موال ض األيم املايل من عمليات تبيااملتعلقة بوقاية النظ

.3ض االمواليكشف عملية تبي  إىلمؤشراً يؤديتكون  إناملخابرات املالية بكل واقعة ميكنها 

¤̄�¢�ƨǠǫ¦Â�ǲǯ�Ǻǟ�ƶȇǂǐƬǳʪ�°Ƣǘƻȍ¦�ÀȂǰȇ�À¢�¿Ǆǳ ، اإلسباين ذات املنطقولقد انتهج املشرع 

  .مصطلح شبهة اً االموال ومل يستعمل إطالق بتبييض�ƨǘƦƫǂǷ�©¦ǂǋƚǷ�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�ƨȈǴǸǟ أو

املصطلح السالف الذكر ،  استعمالجتنب  الطريقة قصد نفس إىلكما جلأ املشرع اهلولندي 

.4"الطابع غري العادي للعمليات"يستند اإلخطار على أساس أن فاشرتط

1Paul Allan Schott ; op-cit , p17
2Maria Louisa Cesoni ; op-cit , p59
3Directive 2001 /97/CE du parlement européen et du conseil du 4 décembre2001 modifiant la directive
91/308/CEE du conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux
4Jérome Lasserre Capdeville ; op- cit , p26



وظائف وحدات المخابرات المالیةالفصل األول

213

�̈®ȂǠǳʪÂمضمون واجب  إىل أشارمشرعنا ، فإنه مل يعرف إطالقا مصطلح شبهة وإمنا  إىل

�ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻȍ¦ ،واعتربه ضرورة تبليغ خلية معاجلة االستعالم ملايل بكل عملية مهما كانت طبيعتها 

ƢĔȂǯ�́ )عقارات أو منقوالت و شراءبيع أ، مصرفية،مالية( Ȃǐş�ÅƢǯȂǰǋ�Śưƫ���¾¦ȂǷϥ�ƪ Ť

.1متحصل عليها من جرمية أو موجهة لتمويل اإلرهاب 

�ÅƢȈǻʬ :الطبيعة ƨȀ Ʀǌ ǳʪ �°Ƣǘ ƻ Ȏ ǳ�ƨȈǻȂ ǻƢǬǳ¦

Ƥ اإلخطارإن        Ƴ¦Â�ǂǷ¢�ƨȀƦǌǳʪ ض يأقرته أغلب التشريعات اليت انتهجت أسلوب مكافحة تبي

فعلى كل من يقع عليه هذا الواجب أن يبلغ فوراً وحدة املخابرات املالية عن العمليات املالية  .األموال

على عاتقه  رتتبتمن املسؤولية اجلنائية واملدنية اليت قد  فيهǠƫ�©ƢǠȇǂǌƬǳ¦�©¦̄�Àϥ�ÅƢǸǴǟ ، املشتبه فيها

.2من جراء هذا اإلفصاح

البعض سبباً  اعتربه¦���ƨȀƦǌǳʪ�°ƢǘƻȎǳ�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ƨǠȈƦǘǳ¦�ÀƘǌƥ�ǾǬǨǳ¤̄¦� اجتاهاتولقد تباينت        

 أخرالعقاب ، فحني اعتربه جانب  عالبعض اآلخر مانعًا من موان أعتربه، بينما  ¦ƨƷʪȍمن أسباب 

.من الفقه مانعاً من موانع املسؤولية 

�ƨƷ اإلخطار-)أ ʪ ȍ ¦�§ ƢƦǇ ¢�Ǻ Ƿ�Ƥ ƦǇ.

�¦�ÀƜǧ�Ľ�ǺǷ���ƨŻǂƳ�©ƢǷȂǴǠŭ¦� Ƣǌǧ¤�°ƢƦƬǟ¦�Ȃǿ�¿ƢǠǳ¦�ǲǏȋ¦�Àϥ�¾ȂǬǳالرأي اىللقد ذهب هذا 

�ƨǷƢǠǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǴǳ�ÅƢǬȈƦǘƫ� Ƣǌǧȍ¦�ƨŻǂƳ�ƨƷʪ¤�§ ƢƦǇ¢�ǺǷ�ÅƢƦƦǇ�ƾǠȇ�°Ƣǘƻȍ¦�ƨƷʪ¤، ليت تعترب أداء ا

رتكبًا لفعل عد ماملعامالت املالية املشتبه فيها يƨƷʪȎǳ  ،�Ǻǟ�°Ƣǘƻȍʪ�¿ȂǬȇ�ǺǸǧالواجب سببًا عاماً 

§� مشروع ƢƦǇȋ�ǆ ȈǳÂ�ƨȈǟȂǓȂǷ�§ ƢƦǇȋ�ƨƷʪȍ¦�¼Ƣǘǻ�ń¤�ŉǂƸƬǳ¦�¼Ƣǘǻ�Ǻǟ�ǲǠǨǳ¦�«ǂź�Ļ�ǺǷÂ��

.3شخصية

، 15/02/2015المؤرخ في 06-15والمعدل أیضاً بموجب القانون رقم02-12المعدل والمتمم بموجب رقم01-05من ق 20المادة 1
15/02/2015الصادر بتاریخ08الجریدة الرسمیة العدد

135فضیلة ملھاق ، مرجع سابق ذكره ، ص/د2
307احمد البدري ، مرجع سبق ذكره ، ص/د3
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�Ǻ -)ب Ƿ�ÅƢǠǻƢǷ�ǽ°ƢƦƬǟ ʪ �°Ƣǘ ƻ ȍ .وانع العقاب م¦

Ȉǧ�ǾƦƬǌŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ȐǷƢǠŭ¦�Ǻǟ�°Ƣǘƻȍ¦�Àϥ�ǾǬǨǳ¦�ǺǷ�Ƥ ǻƢŪ¦�¦ǀǿ�Ãǂȇا يعترب مانعًا من موانع ه

تبييض األموال، واليت اغلب تشريعات مكافحة  ¦ƢēȂƬƷاستنادا إىل صريح نص املادة الذي العقاب 

 ،ƢǗƢǌǼǳ¦�ǽǀǿ�Ǻǟ�©ʭƢȈƥ© أو¤ƢǷȂǴǠǷ�ŉƾǬƫ�Â¢�°Ƣǘƻȍʪ�¿Ƣǫ�ǺǷ�ǲǯ� ƢǨǟ©�- صراحة-قررت

ƻȋ¦�¦ǀǿ�ȄǨǠȇ�ƢǼǿ�ǺǷÂ��°Ƣǘƻȍʪ�ǶƟƢǬǳ¦�Ãƾǳ�ƨȈǼǳ¦�ǺǈƷ�ǂǧ¦Ȃƫ�ƨǘȇǂǋ ري من العقاب ألسباب

.1شخصية يستفيد منها

لعقاب من خالل امانعًا من موانع  اإلخطارولقد ساير املشرع املصري هذا االجتاه إذا اعترب       

أن نص ل واتبعه املشرع اجلزائري يف ذلك ، لكون اض االمو يعاشرة من قانون مكافحة تبيلاملادة ا

يعفى :" ما يلي ينص صراحة على -السالف الذكر-واملتمم املعدل01-05من قانون 24املادة

ـسن نية ، من Ş�¦Ȃǧǂǐƫ�Ǻȇǀǳ¦Â�ƨȀƦǌǳʪ اإلخطار لواجب الطبيعيون واملعنويني اخلاضعني األشخاص

 تؤد ملفاء من املسؤولية قائمًا حىت لو ويبقى هذا اإلع ؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية ،أية مس

ȏϥ�©¦°¦ǂǬƥ�©ƢǠƥƢƬŭ¦�ƪ ،التحقيقات إىل أية نتيجة  ȀƬǻ¦�Â¢وجه للمتابعة أو التسريح أو الرباءة".  

�ƨȈǳÂƚ -)جـ ǈ ŭ¦�Ǟ ǻ¦Ȃ Ƿ�Ǻ Ƿ�ÅƢǠǻƢǷ�ǽ°ƢƦƬǟ ʪ �°Ƣǘ ƻ ȍ ¦.

�Àϥ�ǾǬǨǳ¦�ǺǷ�Ʈ ǳʬ�Ƥ ǻƢƳ�ŐƬǟ¦املسؤولية  أن، لكون  يعد مانعًا من موانع املسؤولية اإلخطار

لديه  يينتفر حبسن النية ، فاملوظف الذي خيط لدى الفاعلنائي اجلنائية تقوم على انتفاء القصد اجل

.2القصد اجلنائي، ومن مث تنتفي املسؤولية اجلنائية

 تبىن  ن هذه األخريةنعُاً◌ من موانع املسؤولية، لكون أأبدا ما ال يعد اإلخطار�ÀƜǧ��ʭǂǜǻ�Ŀ أما      

¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�ÅʭȂǻƢǫ�̈®ƾŰ�ƨȈǳÂƚǈŭضف إىل ذلك أن موانع ، على أسباب شخصية وليس موضوعية 

  .يف إطارها  االخطار احلصر وال يدخل

406، ص، مرجع سبق ذكرهفى طاھر مصط/د1
308، ص، مرجع سبق ذكرهاحمد البدري/د2
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تلك املوانع تنشأ بعد إمتام اجلرمية،  ونخطار أيضا مانعًا من موانع العقاب ، لككما ال يعد اإل      

لقيامه  وان أسباب اإلعفاء من العقاب هي أسباب شخصية يستفيد منها من قرر القانون إعفاءه

إلرشاد عن جرمية ما ، أما االخطار عن املعامالت حال اقرتانه حبسن النية، ما ، أو حتفيزًا له لبعمل 

.Ƣǘƻȍʪ�¿Ƣǫ�ǺǷ�ǲǯ°  منهعينياً ، يستفيد يعد سبباً 

ضاً يخطار عن املعامالت املالية اليت تشكل تبيإلʪلذا ، فنحن نرى أن من خيرج عن السرية ،       

 جعل جلرمية إفشاء األسرار، بل ال يعد مرتكبًا ألية جرمية لكون أن املشرع لألموال ، ال يعد مرتكباً 

.فعله عمالً مباحاً مشروعاً 

�ÅƢưǳʬ :شكل �ƨȀ Ʀǌ ǳʪ �°Ƣǘ ƻ ȏ ¦.

�ƨȀƦǌǳʪ�ƶȇǂǐƬǳ¦�ÃȂƬŹ على©ʭƢȈƥ�ƨƬǇ إلزامية وهي:  

كان شخصاً   إذا، عنوانه وكافة املعلومات اخلاصة به، Ǿũʪ، تتعلق حول املخطر معلومات. أ

ǾǈȈǇϦ�ƺȇ°ʫÂ�ǽǂǬǷÂ�Ǿƥ�ƨǏƢŬ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ÀÂƾȈǧ�ÅȐưǷ�Ǯصكان شخ  إذا أما طبيعياً  ǼƦǳƢǯ�ÅʮȂǼǠǷ�ÅƢ

.وطبيعته القانونية وغري ذلك

.ومهنته ، امسه، عنوانه معلومات حول الزبون املشتبه به ،. ب

ايل ــاإلمج ، عددها مبلغها ��ƢȀź°ʫ��ƢȀǟȂǻ الشبهةحول العمليات موضوع  معلومات. ت

.ومصدر األموال

دواعي الشبهة ، وذلك بوضع عالمات أمام إحدى االقرتاحات املدونة على وثيقة االخطار . ث

ƨȀƦǌǳʪ:الطابع غري املألوف للعملية ، عدم ظهور شرعية املوضوع، تعقيد العملية وغري ذلك.

.خالصة وآراء. ج

  .توقيع اجلهة املخطرة. ح

�ǲƟƢǇȂǳ¦�ƨǘǇ¦Ȃƥ�Â¢�Ǻǫǂǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻيف اإل ةبدق املعلومات وتدون هذه      

الم تخطار مقابل وصل إسم وحدة املخابرات املالية هذا اإلاإللكرتونية، بدون حشو أو شطب وتستل

.1مؤرخ والذي هو عبارة عن شهادة ميلؤها عضو من أعضاء جملس الوحدة ويوقع عليها

1Jérome Lasserre Capdeville ; op- cit , p27
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�¸ȂƳǂǳʪÂالصادر 05-06فلقد حدد من خالل املرسوم التنفيذي رقم  مشرعنا ، إىل

09/01/2006خـبتاري
ǽ¦ȂƬŰÂ�ǾƳشكل اإل1 Ȃ̄ŶÂ�ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻ ، كل   كما الزم ذكر. 2ووصل استالمه

�ƨȈǠȈƦǘǳ¦�́ ƢƼǋȋʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦أو ƨǬƟƢǧ�ƨǫƾƥ�̈¢ǄĐ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦Â�ƨȇȂǼǠŭ¦3.

ƨȀ اإلخطارجمال تطبيق مبدأ واجب  :الفرع الثاين Ʀǌ ǳʪ.

املتأتية من خمتلف  ، موالض األيجرائم تبي نع تعزيزًا لدور النظام املايل يف جمال الكشف

�śǠƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǧƢǨǌǴǳ�Å¦ƾȈǯϦÂ��°®Ƣǐŭ¦نأ ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�Ƣđ�ǶǈƬƫ من خالل قنوات  ، اليت جتري

صوب  - يف الشرائع الوطنية أو�ƨȈǳÂƾǳ¦�ǪƟʬȂǳ¦�Ŀ� ¦ȂǇ -، فقد برز اجتاه مطرد هذا النظام وأدوات

عن االموال والعمليات  اإلخطاراالعتباريني املخاطبني بواجب و  الطبيعيني األشخاصتوسيع قاعدة 

¦�ƨǘǌǻϥ�ƢȀƬǴǏ�¾ȂƷ�©ƢȀƦǌǳ¦Â�½Ȃǰǌǳ¦�°Ȃưƫ�Ŗǳ أوقيمتها عن مبلغ معني ،  اليت تزيد املالية ،

على كافة  أيضايقع  وإمنافال يقع هذا االلتزام على املصارف وحدها فحسب . موالألا ضيتبي

���ƢēƢȈǏȂƫ�Ŀ بتبين هذا االجتاه ��¤ƨȈǳÂƾǳ¦�ŅƢŭ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǟȂǸů�©°®ʪ�̄ املؤسسات املالية غري املصرفية

���ƨǐƬƼŭ¦�ƨȈǼǗȂǳ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�ȄǴǟ�śǠƬȇ�Ǿǻϥ�ƪ ǿȂǻ�Ŗǳ¦طبيق هذا الكفيلة بت اإلجراءاتتتخذ  أن

.4نطاق أوسعااللتزام على 

واالعتباريني العاملني  الطبيعيني األشخاصالتشريع النموذجي على مجيع  أوجبويف ذات اإلطار 

�ƨȇ¢�Ǻǟ�¹ أونقلها  أويف جمال تلقى االموال  Ȑƥȍʪ�ƢȀǴȇȂŢأو أموال �ƢĔȂǯ�Ŀ�ǾƦƬǌȇ���ƨȈǳƢǷ�©ƢȈǴǸǟ

�ƨǧƢǯ�Ǻǟ�¹ األشخاص، فضًال عن التزام هؤالء  موالاألض يمتصلة جبرمية تبي أومتأتية  Ȑƥȍʪ

.5تبطله أوتعزز ذلك االشتباه  نأاليت ميكن  املعلومات 

15/01/2006المؤرخة في 2صدر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة،العدد1
2و1أنظر الى الملحق رقم 2
09/01/2006المؤرخ في 05-06المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم 3
394مصطفى طاھر ، مرجع سبق ذكره ، ص/د4

5"Les cellules de renseignement financier" ; Revue Tours d'horizon FMI et .BM ;op-cit , p87
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.من يقع عليه واجب اإلخطار : أوال

حسبما حددته التوصية السادس عشر من توصيات جمموعة العمل املايل  اإلخطارسري واجب ي

وحسب ما ذكره التشريع النموذجي ، يف مواجهة طائفة واسعة من املصارف واملؤسسات  ،الدولية

  :مبا يشمل  ما يلي  املعنينيواالعتبارين  الطبيعينياألشخاصو ، األخرىاملالية 

، البنك ، وغريها من املؤسسات املالية ، مثل اخلزينة العامةاملصارف ومنشآت االئتمان -أ

.، دوائر الربيد وشركات التأمنيو املركزيالوطين أ

 طارإالذين يتولون يف  االعتبارين، أوالطبيعينياألشخاصالصيارفة واحملاسبني، وغريهم من  - ب

.¦ƢĔƘǌƥ�̈°Ȃǌŭ تقدمي أومراقبتها  أو، تنفيذ عمليات نقل و حتويل االموال ،  ممارستهم ملهنتهم

، احملضرين القضائيني، املستشارين  كافة املهن اخلاضعة للتنظيم يف بعض البلدان مثل املوثقني  -ج 

.اليت تصل إىل علمهم والوكالء العقاريني واحملامني يف حدود العمليات املالية ، القانونني

من  مالية نقدية مع أي عملياتل، عند إجرائهم  جتار املعادن النفيسة واألحجار الكرمية  -د

.1ادل قيمتها أو تتجاوز احلد املعني املعمول بهعمالئهم تع

�̧ ȂƳǂǳʪÂ9/5/1990املؤرخ يف381-90القانون الفرنسي رقم أحاط فلقد ، التشريعات إىل
2

�ƾǠƥ�̄ ¤��°Ƣǘƻȍʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳʪ���ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�̈ƾƷÂ� Ƣǌǻϵ�ǪǴǠƬŭ¦Â

اخلاضعني له موجبًا على كافة املصارف وغريها من  األشخاصحتديده ملضمونه، قام بتحديد 

ȆƳ( واالعتبارين الطبيعيني واألشخاصاملؤسسات  Ȃ̄ǸǼǳ¦�ǞȇǂǌƬǳ¦�Ƕǿ®ƾƷ�Ǻȇǀǳ¦�Ƕē¦̄�ǶǿÂ( الذين

��ƢĔƘǌƥ�̈°Ȃǌŭ¦�ŉƾǬƫ أوو الرقابة عليها ،، أ بتنفيذ العمليات املالية -يف أدائهم ملهنهم - يضطلعون

ƢĔȂǰƥ�ǶǴǠǳ¦�ǂǧ¦ȂƬȇ�Ŗǳ¦���ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�Â¦�¾¦ȂǷȏ¦�Ǻǟ�ƨǐƬƼŭ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�¹ Ȑƥϵ�¿¦ǄƬǳȏ¦  متحصلة

واملنصوص عليها  االموال املتحصلة منها ،ل ǈǣ�Â¦�©¦°ƾƼŭʪ�̧Âǂǌŭ¦�Śǣ�°Ƣعن إحدى جرائم االجت

3�Ǻǟ�ƨšمن قانون الصحة العامة672 يف املادة ʭ�Â¦إحدى املخالفات املنصوص عليها يف��  

التوصیة السادسة عشر من توصیات مجموعة العمل المالي الدولیة1
10/05/1990المؤرخة في108الوارد في الجریدة الرسمیة،العدد2
من قانون الصحة العامة الفرنسي على جرائم جلب المواد المخدرة وإنتاجھا، وصناعتھا وتصدیرھا كما تعاقب على 672تعاقب المادة3

الشروع في ارتكابھا
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فضًال عن االلتزام  ، و عن نشاط إحدى املنظمات اإلجراميةأ ،1من قانون اجلمارك415 املادة

ƨȈǳÂ®�©ȐȇȂŢ�ƨȇ¢�Ǻǟ�¹ Ȑƥȍʪ  2الف فرنك فرنسي50، تزيد قيمتها عن.

22/05/2002الصادر يف 80ض األموال املصري رقم يكما حدد قانون مكافحة تبي      
وعلى ،3

�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄Â�ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�Ǻǟ�¹ Ȑƥϵ�¿ǄƬǴƫ�Ŗǳ¦�©ƢȀŪ¦��ǂǐū¦�ǲȈƦǇمنهالسابعة املادة 

ŅƢŭ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǟȂǸů�Ƕēǂǯ̄ �Ǻȇǀǳ¦�́ ƢƼǋȋ¦�©¦̄�ȆǿÂ وكذا التشريع النموذجي الدولية.  

�¦ǀǿ�Ŀ�©ƢǠȇǂǌƬǳ¦�Ȇǫʪ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞȇǂǌƬǳ¦�ǂȇƢǇ�ƾǬǳÂاÀȂǻƢǬǳ¦�¿Ǆǳ¢�̄¤��¾ƢĐ املعدل 01-05رقم

سع عشر منه ، السالف الذكر،يف املادة التا06-15وكذا القانون رقم02-12مبوجب االمر رقم واملتمم

:�ȆǴȇ�ƢǸȈǧ�ƢǿǂǐƷ��ƨȀƦǌǳʪ اإلخطاربواجب  واألشخاصمجلة من اهليئات 

وشركات  األخرى¦�ƨđƢǌŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦Â�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƾȇǂƥ�ŁƢǐǷÂ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭÂ�½ȂǼƦǳ -أ 

�©ʭƢǿǂǳ¦Â�©ʮƾǓƢǠƬǳ¦Â�» ǂǐǳ¦�Ƥ ƫƢǰǷÂ�śǷƘƬǳ¦و الكازينوهات واأللعاب.

¢Â�̈°ƢǌƬǇȏʪ�ǾƬǼȀǷ/�̧¦ƾȇ¤�©ƢȈǴǸǟ� ¦ǂƳϵ�Â إطاركل شخص طبيعي او معنوي يقوم يف -ب 

حركة لرؤوس االموال ، السيما على مستوى املهن  أيو أو حتويالت أ أو مبادالت أو توظيفات

والوكالء اجلمركيني  والسماسرة ¦ʪƢǈū©ًا مهن احملامني واملوثقني وحمافظي صاحلرة املنظمة، خصو 

الفوترة، وكذا مؤسسات و  نــوان العقارييـة واألعـوأعوان الصرف و الوسطاء يف عمليات البورص

.4جتار األحجار الكرمية واملعادن الثمينة واألشياء األثرية والتحف الفنية

تتمثل  ىأخر اعتبارية  أشخاصاكما أضاف ذات القانون من خالل مادته الواحدة والعشرين       

Ƿ�ƨȈǴŬ�ÅʮǂǇ�Å¦ǂȇǂǬƫ�ƨǴƳƢǟ�ƨǨǐƥ�¾ƢǇ°¤�ƢȀȈǴǟ�śǠƬȇ�Ŗǳ¦��½°ƢǸŪ¦Â�Ƥ Ɵ¦ǂǔǳ¦�ŁƢǐǷ�Ŀةـعاجلـ

موال أو عمليات أ�ƨƦǫ¦ǂŭ¦Â�ǪȈǬƸƬǳʪ�ƨǏƢŬ¦�ƢȀǷƢȀمباالستعالم املايل ، بعد اكتشافها خالل قيامها 

والخارج من قانون الجمارك الفرنسي المعدل على أي إجراء  او الشروع في إجراء أیة عملیة مالیة بین فرنسا 415تعاقب المادة1
بطریق الجلب او التصدیر او المقاصة وكان موضوعھا أصوال ویتوافر العلم بكونھا متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص علیھا في 

تشریع المخدرات
315، ص، مرجع سبق ذكرهاحمد البدري /د2
41وائل انور بندق ، مرجع سبق ذكره ، ص/د3
146فضیلة ملھاق ،  مرجع سبق ذكره ، ص/د4
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ƨƸǼƳ�Â¢�ƨȇƢǼƳ�ǺǷ�ƨǴǐƸƬǷ�ƢĔ¢�ǾƦƬǌȇ1.

�ÅƢȈǻʬ : رفع السرية املهنية.

�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ƨǟǂǇ�Ŀ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�Ƣđ�ǄȈǸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǏȂǐŬ¦�ǲưǸƬƫ

Ƥلكافية والالزمااملالية  ǇƢǼŭ¦�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ�©ʮǂƸƬǴǳ�ƨ عامل السرعة يلعب دورًا كبريًا يف اكتشاف ، ف

  .الالزمة لوضع حد لهاملسار املايل للمجرمني قصد اختاذ التدابري 

Ǡƫ�ŅƢƬǳʪÂ���ƨȈǼȀŭ¦�ƨȇǂǈǳ¦�µغري أنه قد يعيق هذه اخلصوصية        ǂǨƫ�Ŗǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�Ǯ Ǵƫق ي

��©ƢǷȂǴǠǸǴǳ�ǲǴŰ�̧®ȂƬǈǷ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�©¦ƾƷȂǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�ǽǀǿ�À¢�ÀȂǰǳ�Ƣē ƢǨǯ�ȄǴǟ�ǂƯƚȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦

  .علومات املالية الالزمة لكشف اجلرائمتؤدي إىل إحباط جهود التحقيقات اهلادفة إىل احلصول على امل

معنوية   األشخاصامللقى على عاتق يف الواجب  املهين مبعناه الواسع ،فيندرج مفهوم السر        

اللتزام القانوين  األساسويف سبيل معاجلة .2و وظيفتهمحبكم مهنتهم أ إليهم آلتو طبيعية اليت كانت أ

��ƨȈǼȀŭ¦�ƨȇǂǈǳʪ  انعكاساتله الذي كان  األمر،  احلديثة طريقتني خمتلفتنيسلكت التشريعات 

، يعترب االلتزام  ففي ظل بعض التشريعات ملنظمة هلذه السرية ،اواضحة يف اختالف القواعد 

ƬǠȇ�ƢǸǼȈƥ���ÄƾǫƢǠƫ�¿¦ǄƬǳ¦�®ǂů�řȀŭ¦�ÀƢǸƬǰǳʪإىل التزاماً قانونياً يستند  ىاألخر  يف معظم التشريعات رب

  . التشريعيفنصوص 

�ƨȈǼȀ-)أ ŭ¦�ƨȇǂ ǈ ǳʪ �¿¦Ǆ Ƭǳȏ .تعاقدي  التزام¦

يقوم على أساس ����ǲǬƬǈǷ�ǂƻ¢�¼Ƣǘǻ�ń¤�ƨȈǼȀŭ¦�ƨȇǂǈǳʪ�¿¦ǄƬǳȏ¦�«ǂźالتشريعات  بعضيف      

  ن إرادة العميل قد اجتهت إىل األخذ مبا جرى عليه العرف املهين بشأن كتمان تعاقدي، إذ يفرتض أ

67، ص2006، دار ھومھ، الجزائر،  الطبعة الثانیة ، سنة"الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري الخاص:"لحسن بوسقیعة /د1
443عادل دمحم السیوى ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
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مسؤولية (ƨȈǻƾŭ¦�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�ȄǴǟ�¿¦ǄƬǳȏ¦�¦ǀđ�¾Ȑƻȍ¦�ȄǴǟ املرتتب��ǄŪ¦�ǂǐƬǬȇ�ŅƢƬǳʪÂ¦ �السر

.1دون أن يرتب عليها مسؤولية جزائية)تعاقدية

�ň-)ب Ȃ ǻƢǫ�¿¦Ǆ Ƭǳ¦�ƨȈǼȀ ŭ¦�ƨȇǂ ǈ ǳʪ �¿¦Ǆ Ƭǳȏ ¦.

قوانني  أوات ، ــيستند هذا االلتزام يف معظم التشريعات إىل نص او نصوص حمددة يف قانون العقوب

سؤولية جزائية ،إىل جانب املسؤولية املدنية حال توفر ، واليت يرتتب على اإلخالل به م يليةتكم

نظام السر "قائمًا بذاته يطلق عليه، الكتمان املهين نظامًا قانونيًا مستقًال  فيعترب،  شروط كل منهما

.2"املهين

¦�ǲưŻ�ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦Â�¾¦ȂǷȋʪ�ƨȈǼǠŭ السلطات وإبالغ، املعلومات  إفشاء أن األصلو        

ل خروجًا عن واجب كما انه يشك، )حبسب األحوال(السر املصريف أوǄƬǳȏʪ�řȀŭ¦�ǂǈǳʪ¦¿�إخالال 

الواقع على كاهل املؤسسات املالية املعنية واألشخاص الطبيعيني واالعتباريني  ،عمالء إسداء النصح لل

  .إذا ما كشفوا لعمالئهم عن ذلك اإلبالغ ƨȈƟ¦ǄƳ�©ʪȂǬǠǳ�ÀȂǓمعر ، خاصة وان هؤالء  املعنيني

ǄƬǳȏʪ�ȆƳ¦¿وتشجيعًا على الوفاء  ، من ذلك إستثناءاً  غري أنه        Ȃ̄ǸǼǳ¦�ǞȇǂǌƬǳ¦�ǎ ǻ��°Ƣǘƻȍʪ

شخص   اي ية، بتهمة انتهاك سر املهنة، علىعلى عدم جوازإقامة دعوى جزائه السابعة عشر يف مادت

��Ǿƥ�Ǯ ǈǸƬǳʪ�ÅƢǷǄǴǷ�ÀƢǯ¹ Ȑƥȍʪ�ƨȈǼǳ¦�ǺǈŞ�¿Ƣǫ�ƾǫ�ÀƢǯÂ  كما العمليات املشبوهة ، أو األموالعن

.ǽƾǓ�ƨȈƦȇ®Ϧ�Â¢3 مهنية جزاءات أيتطبيق  أوال جيوز إقامة  دعوى مسؤولية مدنية 

 أن�ǺǷ�ƾǯƘƬƫ�Àϥ�¾Âƾǳ¦�ǲǯ  علىGAFIيف ذات السياق جمموعة العمل املايل الدولية  أوجبتكما 

ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�¿ƢȀǷ�ƨǴǫǂǟ�ÀÂ®�¾ȂŢ�ȏ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�Ŀ�Ƣđ�¾ȂǸǠŭ¦�ƨȇǂǈǳ¦�śǻ¦Ȃǫ4.

�» ƾē�ƨȈǼȀŭ¦�ƨȇǂǈǳ¦�ƪ ǻƢǯ�¦̄Ɯǧحتقيق مصاحل مشروعة لبعض األشخاص، فإنه يتعني يف  إىل

كستار إلخفاء ومتويه املصدر اجلرمي لألموال واملتحصالت   ƢȀǷ¦ƾƼƬǇʪالوقت ذاته عدم السماح 

  وسيلة  إىلاملتأتية من اجلرائم وعرقلة مكافحتها، إذ تتحول هذه السرية من أداة لسالمة  عمل معني 

.422مصطفى طاھر ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، سنة "سر المھنة المصرفیة في التشریع األردني :"عبد القادر العطیر/د2

.14، ص1995
.445عادل دمحم السیوي ، مرجع سبق ذكره ، ص/د3
.التوصیة الرابعة  لمجموعة العمل المالي الدولیة4



وظائف وحدات المخابرات المالیةالفصل األول

221

«�تضع ع ƢĔȂǰǳ ، إلمتام جرائمهم ألموالايستغلها مبيضو  ƾē�Ŗǳ¦�©ƢǬȈǬƸƬǳ¦Â�©ʮǂƸƬǳ¦�¿ƢǷ¢�©ƢƦǬ

.1وضع حد هلا بوجه عام إىل

ل يف غس استخدامهاالسرية املهنية واحليلولة دون  قكان من الضروري احلد من إطال  ، ومن هنا      

يف  والتعاون مع خمتلف أجهزة املخابرات املالية على املستوى احمللي والدويل، العائدات غري املشروعة 

حتديد وتعقب هذه العائدات وجتميدها ويف  ، ت املشبوهةويالعن الصفقات والتح الكشف

Ƣē°®ƢǐǷÂ2.

ƨǬǴǘŭ¦�ƨȈǧǂǐŭ¦�ƨȇǂǈǳʪ�Å¦ƾȇƾŢÂ�ƨǷƢǟ�ƨȈǼȀŭ¦�ƨȇǂǈǳʪ�ƪ وإذا كانت بعض       ǰǈŤ�ƾǫ�¾Âƾǳ¦ ، 

¦ƢǼŪʪ�ƢȀȈǴǟ�ǪǴǘȇ�ƢǷ�Â¢�ƨȈǧǂǐ�ƾǐǫ�ÀȂǷǂĐ¦�ƢĔÂƾǐǬȇ�ƨȈǧǂǐŭ©واعتربت بذلك مبثابة املالذات امل

فإن العديد من الدول األخرى اجتهت إىل استصدار تشريعات تتضمن تنظيف أمواهلم القذرة ، 

ƨǧƢǓȍʪ���ƨȈǳƢŭ¦�©ȐǷƢǠŭ¦�ƨȈǧƢǨǋ�ǲǨǰȇ�ƢŠ�ƨȇǂǈǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ƾƸǴǳ�ÅƢǷƢǰƷ¢إقرار عدد من التدابري  إىل

ملنع استخدام النظم املالية واملصرفية ألغراض غري   يتعني على املؤسسات املالية اختاذهاالوقائية اليت

.3وعةمشر 

لزم البنوك إىل احلد من السرية املهنية إذ أ ، اجته املشرع اجلزائري ومن بني هذه التشريعات      

�ǲǯ�Ǻǟ�ŅƢŭ¦�¿ȐǠƬǇȏ¦�ƨŪƢǠǷ�ƨȈǴƻ�°Ƣǘƻϵ من عمليات مشتبه فيها من خالل املادة التاسعة عشر

 ،13/02/2012املؤرخ يف02-12رقم األمرواملعدل مبوجب 26/02/2005يفؤرخ امل01-05قانون رقم

تطلب من  أن أخرىمبثابة استثناء على مبدأ السرية املصرفية إذ ال خيول ألية جهة  اإلخطارويعد هذا 

�ǶēȐǷƢǠǷ أوودائعهم  أوȐǸǠǳ¦�©ʪƢǈŞ�ǪǴǠƬƫ�©ƢǷȂǴǠǷ � أو¦ʭƢȈƥ�ȄǴǟ�¾Ȃǐū©� أواطالعهاالبنك 

.4من السلطات القضائية أمرقبل احلصول على 

1Hervé Landau ; op-cit , p17
397یان ، مرجع سبق ذكره ، صدمحم علي العر/د2

3Jérome Lasserre Capdeville ; op- cit , p29
165فضیلة ملھاق ، مرجع سبق ذكره ، ص/د4
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الل املادة اخلامسة من قانون مكافحة وذلك من خ ، ولقد ساير املشرع املصري هذا االجتاه 

د من هذه السرية يالذي اجته إىل تقي املشرع الفرنسي وأيضا، 2002سنة  ىفالصادر  األموالض يتبي

ƨǼǇ�°®Ƣǐǳ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�Ƥ ƳȂŠ�Ǯ ǳ̄Â�ƢŮ�ǽ°¦ǂǫ¤�ǺǷ�Ƕǣǂǳʪ1990 عاتق املؤسسات  على، حبيث وضع

،كما حد من قانون السرية  ǶƟ¦ǂƳ�ǺǷ�ƨǴǐƸƬǷ�ƢĔ¦�ÂƾƦƫ�Ŗǳ¦�¾¦ȂǷاملصرفية واجب اإلبالغ عن األ

��¤̄�¢�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�̈ƾƷÂ�ń¤�ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻȍ¦�ǾȈƳȂƬƥ�ȆǷƢƄ¦�¿Ǆǳ على بعض املهن احلرة كاحملاماة

يتوىل مراقبة مدى توافر الشروط الواجب  بواسطة نقيب  املنظمة اليت ينتمي إليها ، هذا األخري الذي

.1توفرها يف اإلخطار قبل إرساله

Ƣưǳʬ : جزاء خمالفة واجب اإلخطار.

إن االمتناع عن اإلبالغ عن األموال واملعامالت املالية املشبوهة ، أو التقاعس عنه ، يؤدي إىل       

كما تتعرض ، شخص طبيعي كان أو معنوي ، قيام املسؤولية اجلنائية يف مواجهة اجلهة املعنية

املؤسسات املالية ومستخدميها للعقاب من جراء حتذير العمالء من أية حتقيقات مالية 

.ǶĔƘǌƥ�ÃǂƴƬǇ�Â¢�ƨȇ°ƢƳ2 أو جنائية

�ª اإلخطارنص التشريع املصري على معاقبة خمالفة واجب  ذإ        ȐƯ�±ÂƢƴƬƫ�ȏ�̈ƾŭ�ǆ Ʀūʪ

�śƫƢǿ�ÃƾƷϵ أوجنيه  أالفجنيه وال تتجاوز عشرين  أالفسنوات وبغرامةال تقل عن مخسة 

.3العقوبتني

ونص أيضا التشريع الفرنسي  على معاقبة كل من تقاعس أو امتنع عمدًا عن إخطار وحدة 

.ƨȈƦȇ®Ϧ�©ʪȂǬºǟ�ń¤�ƨǧƢǓ¤�ƨǷ¦ǂǤǳ¦�ƨƥȂǬǠƥ�ƨǿȂƦǌ4عن العمليات املTracfin املخابرات املالية الفرنسية

1Chantal Cutajar et Gerard Montigny: « L’avocat face au blanchiment d’argent » édition Francis le
fébvre , Paris , 2012 , p142

401مرجع سبق ذكره ، صمصطفى طاھر ،/د2
والمتضمن مكافحة غسل األموال ، السالف الذكر 2002لسنة 80من القانون رقم15المادة3

4Jérome Lasserre Capdeville ; op- cit , p35



وظائف وحدات المخابرات المالیةالفصل األول

223

�ƾǬǧ��ƨȈƦȇ®ƘƬǳ¦�©ʪȂǬǠǳ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍʪاذ  ��ȆǈǻǂǨǳ¦�̧ǂǌŭ¦�ƲĔ�ȄǴǟ ر املشرع اجلزائريولقد سا

لواجب االخطار الذي كل خاضع -السالف الذكر-املعدل واملتمم،01-05عاقب مبوجب قانون رقم

دج �ǺǷ�ƨǷ¦ǂǤƥ��ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻȏ¦�¾ƢǇ°¤�Â�ǂȇǂŢ�Ǻǟ��100.000 بسابق معرفة وميتنع عمدًا أ

.1دج 1.000.000إىل

.اإلخطارسرية  :الفرع الثالث

، األموالض يالوحيد الذي حيقق فعالية النظام املايل يف مكافحة تبي اإلجراءهو  اإلخطارألن       

  . ضمان سريته إىلحملاربة هذه اجلرمية  األسلوب انتهجت ذات اليت جلأت كل الدول

شخص معنوي   اإلبالغ، فإنه يتعني على كل شخص خاضع لواجب اإلخطارولضمان سرية      

اليت تفرضها التزامات احليطة واحلذر واستيفاء  اإلجراءات، عدم املبالغة يف اختاذ طبيعي أوكان 

متوقع حدوثه   أمرعنها  اإلخطار�À¢Â�ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌǷ�ƨȈǴǸǠǳ¦�Àϥ�ǲȈǸǠǴǳ�ȆƷȂƫ�ƾǫ�Ŗǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦Â األوراق

�Ŀ�°Ƣǘƻȍʪ�¿ƢȈǬǳ¦�̈°ÂǂǓ�ǞǷ�ƨȇ®ƢǠǳ¦�©¦ ¦ǂƳȍʪ� ƢǨƬǯȏ¦�Ƥ ƳȂƬǈȇ�Ǯ ǳǀǳÂويف هذا  .2وقت أسرع

ى سرية GAFIǴǟ�ǂǌǟ�ƨǠƥƢǈǳ¦�ƢēƢȈǏȂƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ فقد أشارت جمموعة العمل املايل الدولية الصدد

يها عدم حتذير عمالئهم ، أو إذا على املؤسسات املالية والعاملني ف:"اإلخطارات ونصت على ما يلي

�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭʪ لزم األمر ، جيب أال يسمح بتحذيرهم ، حالة إخطارهم السلطات املختصة

.3"بعمالئهم

و قد فرضت بعض الدول  االلتزام بعدم حتذير العميل أو املستفيد من العملية املالية ، منذ       

اللحظة اليت يتوافر فيها االشتباه يف هذه العملية ، حىت لو مل يقع اإلخطار بعد ، ومن هذه الدول 

10/2001األردن ،إذ نص البند الثاين عشر من تعليمات مكافحة عمليات غسل األموال رقم

  :ب من قانون البنوك على ما يلي /99الصادرة  عن البنك املركزي األردين تطبيقاً ألحكام املادة

السالف الذكر06-15وكذا القانون رقم02-12المعدل والمتمم بموجب االمر رقم01-05من قانون رقم32المادة1
279مؤتمرات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ، مرجع سبق ذكره ، صاعمال 2
139دمحم عبد اللطیف عبد العال ، مرجع سبق ذكره ، ص/أ3
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ŭ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�Àϥ�ƪ ألي ما العاملني أوال جيوز للبنك " ǻƢǯ�̈°ȂǏ�Äϥ�ǲȈǸǠǳ¦�ǂǜǻ�ƪ Ǩǳ طلوب إجراؤها

العميل يف حالة  حتذيرااللتزام بعدم  أخرىبينما  فرضت دول ، 1"ل األموالغس تنطوي على شبهة

ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭʪ�śǴǷƢǠǳ¦Â�Ǻȇǂȇƾŭ¦�ȄǴǟ�©ǂǜƷ�Ŗǳ¦�Ƣǈǻǂǧ ، ومن هذه الدول¤ǲǠǨǳʪ�°Ƣǘƻوجود 

Ƣŭʪ�ǶȀȈǴǟ�́®¨ اآلخرين األشخاصوكذلك  ȂǐǼŭ¦562 األوىلالفقرة ©ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ�ǺǷ  حتذير ،

وجتميعها  األموالالعميل بوجود إخطار للجهاز املسؤول عن تلقي املعلومات اخلاصة بعمليات غسل 

.2اإلخطاراليت تلت  اإلجراءاتإعطاء معلومات خبصوص  أو

Ƣǟ¦ǂǷ�ƨǷʫ�ƨȇǂǈƥ̈� اإلجراءاتاملشرع املصري والذي بدوره أراد إحاطة  ولقد ساير هذا االجتاه      

ة احلادي عشر املادفرضت ف،  األموالض يتسهيل الكشف عن عمليات تبي أمهها، لعدة اعتبارات 

أو لغري  ، دـاملستفي أو للعميل اإلفصاححيضر :"املصري على أنه  األموالض يمن قانون مكافحة تبي

اإلخطار أو التحري  أو اجلهات املختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي إجراء من إجراءات السلطات 

ʭƢȈƦǳ¦�Ǻǟ©�ل األموال أوǈǣ�ǺǸǔƬƫ�ƢĔ¢�Ŀ�ǾƦƬǌŭ¦�ƨȈǳƢŭنفذ يف شأن املعامالت االفحص الذي يأو 

�Ƣđ�ƨǬǴǠƬŭ¦"3.

لكون  اإلخطارالعميل يف حالة وجود  حتذيرولقد فرض املشرع اجلزائري من جهته االلتزام بعدم       

ومل يتوقف عن التحذير فقط بل عاقب بغرامة مالية  ، يكتسي الطابع السري األخريهذا  أن

كل مسريو وأعوان اهليئات   ، التأديبية ʪȂǬǠǳʪ© اإلخاللدون دج 20.000.000اىل دج2.000.000من

�©ƢȈǴǸǠǳ¦�Â¢�¾¦ȂǷȋ¦�Ƥ ƷƢǏ�Å¦ƾǸǟ�¦ȂǤǴƥ¢�Ǻȇǀǳ¦�ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻȍ¦�Ƥ Ƴ¦Ȃǳ�śǠǓƢŬ¦�ƨȈǳƢŭ¦وضوع مب

.4وه على املعلومات حول النتائج اليت ختصهأو بوجوده أو أطلع ، هذا اإلخطار

527صالح السعد ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
2Maria Luisa Cesoni ; op-cit , p127

141دمحم عبد اللطیف عبد العال ، مرجع سبق ذكره ، ص/د3
.المعدل والمتمم01-05قانونمن 33المادة4
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وظيفة حتليل اإلخطارات:املطلب الثاين 

إن وحدات املخابرات املالية ليست جمرد مستودع للمعلومات املالية ، بل هلا القدرة على حتليل       

ƢǿƢǬǴƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦ ،و الكشوفات  ألن الكثري من تقارير املعامالت املالية املشتبه فيها أيضا

ƨȇ®Ƣǟ�ÀȂǰƫ�¾¦ȂǷȋ¦�ǲȇȂŢÂ�©Ƣǟ¦ƾȇȍ¦�À¢�ÀȂǰǳ�ƨǟÂǂǌǷ�ƢĔƘǯÂ�ÂƾƦƫ��Ƣđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�Ãǂƻȋ¦�ƢĔ¢�Śǣ��

  .ض األمواليتتضمن أجزاء من معلومات هامة قد تساهم يف اكتشاف عمليات تبي

املعلومات يف حتديد الصلة بني العميل واملؤسسة املالية اليت متت من فتستخدم الوحدات هذه       

ض االموال، يخالهلا العملية املالية حمل االشتباه، وذلك إلثبات القصد اجلنائي املتطلب يف جرمية تبي

يف العمل االجرامي  لك يف حتديد دوره، وكذ موال حمل اجلرميةي يتمثل يف علم اجلاين بطبيعة األوالذ

.1ي ميثل اجلرمية االصليةالذ

جهزة وأ برات املالية أساليبا، تستخدم وحدات املخ ويف سبيل الفحص والتحليل الدقيق      

،  ƨȈǧƢǰǳ¦�ƨȈǼǨǳ¦�©¦°ƢȀŭ¦Â�©¦°ƾǬǳʪ�ǞƬǸƬƫ�ƨȇǂǌƥ�®°¦ȂŠ تزويدها، كما يتم  متطورة تعينها على التحقيق

�ȄǴǟ�Ǧ ǫȂƬƫ�ƨȈǳƢŭ¦�©ʮǂƸƬǳ¦�ƨǫ®Â�̈®ȂƳÂ�ƨƳ°®�Àȋدرجة كفاءة ودقة احملللني.  

كمن إذن فحوى هذه الوظيفة األساسية الثانية لوحدات املخابرات املالية ، يف حتديد ما إذا  يف      

 ، األموال بييضبت، ترتبط إجراميةالية ت املتحصل عليها تكشف فعًال عن عمليات مكانت املعلوما

كما ،ال  أمالسلطات القضائية املختصة قصد املتابعة   إىل وإرسالهتكوين ملف  أساسهاوميكن على 

�ÀƢǰǷϵ�ǆ Ȉǳ�Ǿǻ¦حيث  من خالل الفحص املعمق والدقيق الإ اإلجراميةاملعامالت املالية  اكتشاف ،

ألجل ذلك تقوم  ،2بطريقة استغالهلا وحتليلها وفحصها وإمنااخلربة ليست جبمع املعلومات فقط  أن

  :هذه على ثالث مراحل وهي هذه الوحدات بوظيفة التحليل 

Analyse التحليل التكتيكي للمعلومات: املرحلة األوىل -أ  Tactique

Analyse التحليل العمليايت للمعلومات:املرحلة الثانية  -ب      Opérationnelle

Analyse للمعلومات االسرتاتيجيالتحليل : املرحلة الثالثة  -ت      Stratégique
3

1"Les cellules de renseignement financier" , Revue Tours d'horizon , FMI et .BM ; op-cit , p88
2Idem , p89
3Paul Allan Schott ; op-cit , p25
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Analyseالتحليل التكتيكي للمعلومات:األوىل الفرع Tactique

�ƨǳ®ȋ¦�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�» ƾđ�ƨȇ°Âǂǔǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦Â�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǞŦ�ƨȈǴǸǟ�ȆǰȈƬǰƬǳ¦�ǲȈǴƸƬǳ¦�ǺǸǔƬȇ

ʭƢȈƦǳ¦�ƨǻ°ƢǬǷ�ȄǴǟ�̈®Ƣǟ�ÄȂǘǼȇ�ȂǿÂ©�، ض األموال يواحلقائق الكامنة اليت تكشف عمليات تبي

�©¦ƾƷÂ�Ƣđ�ǚǨƬŢ�Ŗǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǞǷ�°Ƣǘƻȍ¦�Ƥ Ƴ¦Ȃǳ�ƨǠǓƢŬ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ǺǷ�ƢȀȈǴǟ�ǲǐƸƬŭ¦

وكذا من وحدات  ، تتحصل عليها بناءًا على طلبها من خمتلف اهليئاتقذ املخابرات املالية أو اليت 

  .املخابرات املالية املماثلة يف دول أجنبية

�©ʭƢȈƥ�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳʪ�©¦ƾƷȂǳʪ�śǴǴƄ¦�¿ȂǬȇ��ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�ƨȈǴǸǠǳʪ�ƶȇǂǐƬǳ¦�¿ȐƬǇ¦�®ǂƴǸƦǧ

.1مرتبطة به ، بغية الفحص املعمق أخرىعلى عناصر  أوإضافية حول ذات املوضوع 

  :هي  اإلضافية¦ʭƢȈƦǳ©� إىللوصول لاحملللني  إليهااليت يلجأ  املصادرأهمومن  

ʭ©�:اوالً  ƢȈƦǳ¦ اخلاصة بوحدات املخابرات املالية:

�ǞǷ�ƨȀƦǌǳʪ اإلخطار�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�ǲǐƸƬŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ƨǻ°ƢǬǷ إىليلجأ احملللني يف هذه املرحلة       

ƢǷȂǴǠŭ¦Â�©ʭƢȈƦǳ¦�Ǯ©�املعلومات الواردة يف املصادر الداخلية لوحدات املخابرات  ǳ̄�Ŀ�ƢŠ���ƨȈǳƢŭ¦

©ȐǷƢǠŭ¦�Ǻǟ�ƨđƢǌŭ¦�©¦°Ƣǘƻȏ¦�Ǻǟ  املشبوهة من اجل الوصول اىل دالئل كافية يرتكز عليها قصد

.2احالة امللف من اجل املتابعة القضائية

�ÅƢȈǻʬ:�ƨȈǷȂ Ǹ Ǡǳ¦�©¦°¦®ȍ ¦�Ǻ Ƿ�ƢȀ ȈǴǟ �ǲ ǐ Ƹ Ƭŭ¦�©ʭ ƢȈƦǳ¦:

ƢȀȈǴǟ�ǲǐƸƬƫ�Ŗǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ȆǿÂ الوحدات بناءًا على طلبها وبدون طلب منها من

هزة القضائية ـخمتلف اإلدارات ،كالضرائب واجلمارك ، واحملافظات العقارية ومديرية امالك الدولة واالج

جمع وتحلیل المعلومات الجنائیة الالزمة لضبط جریمة غسل االموال المتأتیة من االتجار غیر الشروع "انور سالمة الطروانة ،/د1
25، ص2011، المملكة األردنیة الھاشمیة ، طبعة "للمخدرات

211، مرجع سبق ذكره ، ص"الجھاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة"شبلي مختار ، /د2
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ŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ǎ ، وغريها Ƹǧ�ǲȈƦǇ�ȆǨǧالوضعية املالية  شتبهة فيها ، قد حتتاج الوحدات اىلʪ لعملية

.1العدلية فيها او العقارية أو صحيفة سوابق املشتبه

�ÅƢưǳʬ:ȍ ¦�©ʭ ƢȈƦǳ¦طاراتن نفس اهليئات اليت أرسلت اإلخضافية املتحصل عليها م :

لوحدات املخابرات املالية صالحية طلب معلومات اضافية من ذات اهليئات اليت ترفع التقارير       

ىل ذات املصدر الذي إ - ا لزم األمرذإ -للمحللني الرجوع كنإذ ميالضرورة،  تقتضيهاليها حسب ما 

�ÂƾƦƫ�ƨȈǧƢǓ¦�©ʭƢȈƦƥ�ƨƦǳƢǘŭ¦�ǲƳ¦�ǺǷ�Ǯ ǳ̄Â�ǎ ƸǨǳ¦�̧ȂǓȂǷ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ȄǴǟ�ǾǼǷ�¦ȂǴǐŢ�ƢĔ¦�¦

و فقط من اجل استكمال معلومات عن العمالء ، أ الدقيق واملعمق جد هامة و ضرورية للتحليل

ان تقوم  -من اجل التحقق من جدية االشتباه -ما ميكن للوحداتك  . تكون الزمة ألعمال التحري

¸ ȐǗȏʪ  على سجالت ومستندات املؤسسات املالية وعلى ملفات العمالء واملستفيدين احلقيقني

ƢȀǠǷ�ƨǬƥƢǈǳ¦�ǶēȐǷƢǠƫÂ�ǶēȐǇ¦ǂǷÂ�ƨȈǐƼǌǳ¦�ǶēʭƢȈƥ�ƢȀȈǧ�ƢŠ�©ƢǈǇƚŭ¦�ǽǀǿ�Ãƾǳ2.

ʭ©�:رابعاً  ƢȈƦǳ¦وحدات املخابرات املالية األجنبية املماثلة تحصل عليها منامل :

�°®ƢǐǷ�ǺǷ�̈ Ȃ̄ƻƘŭ¦�ƨǧƢǓȍ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ǞǷ�ƢȀƬǻ°ƢǬǷÂ�ƢȀȈǴǟ�ǲǐƸƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǎ Ƹǧ�ƾǠƥ

ن تطلب معلومات أخرى من وحدات أ -إن تطلب األمر - ، جيوز لوحدات ملخابرات املالية وطنية

ȈƦƫ�ƨŻǂƳ�ǞǸǬǳ�ŅÂƾǳ¦�ÀÂƢǠƬǳ¦�°ƢǗ¤�Ŀ�Ǯ املخابرات املالية أجنبية مماثلة الرتباطها ǳ̄Â�Ƣđض ي

.3األموال

ǞȇǂǇ�ǲǰǌƥ�ÄǂƸƬǳ¦�¾ƢǸǟ¢�ȄǴǟ�ƾǟƢǈȇ�©ʭƢȈƦǳ¦�ǽǀǿ�ǲǯ�ǞǸƴǧ  كما أن هذا التحليل ،

 ،التكتيكي يفيد أساسا وحدات املخابرات املالية ذات منوذج إنفاذ القانون يف جمال عملها امليداين

ǶȀƬǠƥƢƬǷÂ�śǷǂĐ¦�Ǧ ȈǫȂƬǳ�ǲƻƾƬǳ¦�ǺǷ�ƢȀǼǰŻÂ4.

1Eric Denécé ; op-cit , p708
281اعمال مؤتمرات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ، مرجع سبق ذكره ، ص2
277بدیعة لشھب ، مرجع سبق ذكره ، ص/د3
215، مرجع سبق ذكره ،"الجھاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة "شبلي مختار ،/د4
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Analyse التحليل العمليايت للمعلومات: الفرع الثاين Opérationnelle

ستخباري الذي ميد وحدات ȍ¦�ǲǸǠǳ¦�©ʭȂǰǷ�Ƕǿ¢�ǺǷ معلوماتلل ن موضوع حتليل العمليايتإ      

Ƣē¦°¦ǂǫ�ƢȀȈǴǟ�ŘƦƫ�Ŗǳ¦�ǆ Ǉȋʪ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦.

ليها عن طريق التحليل املتحصل ع(  يكمن التحليل العمليايت يف استعمال املعلومات التكتيكية      

لة مشتبه فيها وذلك قصد الوصول  من اجل وضع فرضيات خمتلفة حول نشاطات حمتم) التكتيكي

.ƨȈƫƢȈǴǸǟ�©ʭƢȈƥ�ń1إ

، فهو يستغل كل مصادر املعلومات املتاحة  فالتحليل العمليايت يدعم عمليات التحقيق      

من الشركاء  ابغريه اēƢǫȐǟÂ انشاطات املشتبه فيه مناذجحتديد  لوحدات املخابرات املالية من اجل

، تتوىل الوحدات تقييمها تقييماً ʭƢȈƦ©الن يتم مجع فبعد أ .اخرى للتحري وغريها وانشاء ميادين

�ƨƦǈǼǳʪ�ǶǇƢƷÂ�Å¦ƾƳ فالتقييم مهم،  مدى صحتهاعلى  مالئمًا من اجل الوقوف على فحواها و

  . هلا فيما بعد وضع فرضيات وحىت يتسىن، للعملية التحليلية قصد تطوير االستنتاجات 

تقنية  ن طرف وحدات املخابرات املالية ، نذكرة ملومن بني تقنيات التحليل العمليايت املستعم     

l’établissementنشاء الوضعية املـالية إ du profil financier.  عديدةا لتقنية طرقاتقدم هذه 

حتليل الدخل اخلفي  هدفف،  ��ǾȈǧ�ǾƦƬǌǸǴǳ�ȆǨŬ¦�ǲƻƾǳʪ�ǪǴǠƬƫ�©¦ǂǋƚǷ�ǞǓȂƥ�Ǿǳ�ƶǸǈƫ للمحلل

ميكن خرى، ملعلومات املتوفرة من املصادر األƨǻƢǠƬǇʪÂʪ،  شروعيةاملهو تقييم مدى إمكانية عدم 

شكل خاص عندما ترتافق مع ما ، وهي مفيدة ب جراميإمؤشرات مبكرة لنشاط  ن توفرهلذه التقنية أ

.2خرىتقنيات أ

.3فعالة جلمع وتقدمي االدلة بشأن وضعيته املاليةلكن طريقة غري مباشرة و  فهي 

1Maria Luisa Cesoni ; op-cit , p131
29مرجع سبق ذكره ، صانور سالمة الطروانة ،/د2

3Paul Allan Schott ; op-cit , p29
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من خالل هذه التقنية استحالة استناد املشتبه فيه على دليل من مصدر مشروع  هر جلياً ظتف      

صل املال ، يتسىن هلذه الوحدات فضل حتديد أالفرق بني نفقاته و بني دخله ، فبليفسر من خالله 

ƨȈǴǏȋ¦�ǶƟ¦ǂŪʪ�Ǿǘƥǂƫ�Äǀǳ¦�°Ƣǈŭ¦�» ƢǌƬǯ¦.

ن طرف وحدات املتحصل عليها م كما انه بفضل التحليل العمليايت تتحول املعلومات        

، تقدم إىل هيئات الشرطة أو النيابة قصد مالحقة  ƨȈƫƢȈǴǸǟ�©ʭƢȈƥÂ�©ƢǷȂǴǠǷ�ńاملخابرات املالية  إ

.1ومتابعتهم  ماملشتبه فيه

Analyse للمعلومات االسرتاتيجيالتحليل : لثالفرع الثا Stratégique

نفاذ أساسًا هيئات إ ل عليها من التحليل التكتيكي تفيديكية املتحصإذ كانت املعلومات التكت      

�ÀƜǧ��ÅƢȈƟ¦ǄƳ�ǶȀƬǠƥƢƬǷÂ�śǷǂĐ¦�Ǧ ȈǫȂƬǳ�ǲƻƾƬǳ¦�ǺǷ�ǶȀǼǰŤÂ��ň¦ƾȈŭ¦�ǶȀǴǸǟ�¾Ƣů�Ŀ�ÀȂǻƢǬǳ¦

�ƨŻǂŪ¦�©¦ƾȇƾē�¼ƢȈǈǳ�ƨǴǷƢǋ�°̈ȂǏ� Ƣǘǟ¦�Ŀ�ƾȈǠƦǳ¦�Ãƾŭ¦�ȄǴǟ تفيداملعلومات االسرتاتيجية 

ر درجة خطرها وتبني وحتدد القطاعات اليت متسها ، وتقدم استشارة من تقييم وتقدي كنمت ،املنظمة

  .االجراءات املالئمة لصدها الختاذمثينة للدوائر احلكومية 

�ȂȀǧ���ƢȀǸȈȈǬƫÂ�ƢǿŚǈǨƫÂ�ƨƷƢƬŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ǲǯ�ǞŦ�ƨȈǴǸǟ�ƾǠƥ�ǂȀǜȇ فالتحليل االسرتاتيجي      

.2وخربة كبرية لدى احملللني ƨȈƫƢȈǴǸǠǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ǺǷ�ǞǇÂجمموعة أيتطلب 

�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ǺȇȂǰƫ�ǺǸǔƬȇ�ǲƥ���ƨǼȈǠǷ�ʮƢǔǬƥ�ǖƦƫǂǷ�Śǣ�Ǿǻ¦�Ȇǿ�ȆƴȈƫ¦ŗǇȏ¦�ǲȈǴƸƬǳ¦�̈ǄȈǷ�Ƕǿأ      

  .املستقبلي لوحدات املخابرات املالية حنو اجتاهات جديدة العمل املعارف اليت تساعد على توجيه

املايل عمومًا وعلى توفري االرشادات الضرورية حول رات االجرام كما يساعد على حتديد تطو       

و الدويل، فهو يتعامل مع ة اليت تظهر على املستوى الوطين اشكال النشاطات االجرامية اجلديد

ǞǇÂ¦�Â�Őǯ¦�» ¦ƾǿ¢Â�ʮƢǔǫ ، ى الطويل قصد حتديد األوعلى املدǼƫ�Ŀ�©ʮȂǳÂ فيذ القانون ، وميد

25، ص2012، دار حامد للنشر والتوزیع ، األردن ، الطبعة األولي ، سنة  "التحلیل االستراتیجي"اسماعیل دمحم الصدایرة ، /د1
2"Les cellules de renseignement financier", Revue Tours d'horizon , FMI et .BM , op-cit , p105
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عداد اخلطط والربامج مستقبلية بشأن احلد ات مرفقة تفيدها يف إقت ذاته خالصاحلكومات، يف الو 

.1ض االموال يمن جرمية تبي

موال، ويساعد يف ض األيليات جرمية تبيآبفهم  اتيجي يهدف اىل االرتقاءومبا أن التحليل االسرت       

 ، فتعمل الدول اليت انتهجت اسلوب مكافحة  استحداث طرق جديدة ملكافحتها ومنع حدوثها

عمليات اىل اعطاء وحدات املخابرات املالية الصالحية القانونية الالزمة ملمارسة عملها هذه ال

، وعلى وجه  ص والتحليللفنية الكافية للقيام بوظائف الفحرات اƾǬǳ¦Â���ƨȇǂǌƦǳ¦�®°¦Ȃŭʪ�ƢǿƾȇÂǄƫو 

 لŰ�©ƢȈǴǸǠǳʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦Â�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ń¦�¾ȂǏاخلصوص اعطاؤها الصالحيات املوسعة للو 

.2تقارير االشتباه

��ƨǏƢŬ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ƾǟ¦Ȃǫ�ń¦�¾ȂǏȂǳ¦�ǪƷ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷȂǳ�©ƢȈƷȐǐǳ¦�ǽǀǿ�¾Ȃţ�ƢǸǯ

من اهليئات اليت ترفع التقارير اليها ومن  ضافيةطلب املعلومات اإل ةوكذلك صالحي ، بكل اهليئات

ليب واجهزة اينها من احلصول على خمتلف اسكحسبما تقتضي الضرورة ، وكذلك مت مصادر اخرى

ǼƬǳ¦�̈ǄȀƳƘǯ���ƨǷƾǬƬŭ¦�©ʮǂƸƬǳ¦ت على املكاملات اهلاتفية والعمليات السرية يف اطار الشرعية ص

.3القانونية و االجرائية

276بدیعة لشھب ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
431عادل دمحم السیوى ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2

3Paul Allan Schott ; op-cit , p31
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وظيفة توزيع املعلومات: املطلب الثالث 

ا فور ��đ�¿ƢȈǬǳ¦�ńȂƬƫخابرات املاليةساسية لوحدات امللعمليات أخر وظيفة أوظيفة توزيع ا تعترب

الشتباه اليها عالشتباه، وبعدما تتأكد من صحة االسباب اليت قام ʪخطاراتحتليل اإلاالنتهاء من 

.1.ض االمواليتبي ƨǘǌǻϥوحتديد مدى ارتباطها 

 هيئات خمتصة املتابعة اجلزائية وذلك اىل اجهزة قضائية ، او حتال اىلحالة التقارير قصد فيتم  إ

  .لكل دولةحسب النظام القانوينقصد حتقيق تكميلي 

، فإن ، ملا شهده من ثورة يف جمال املعلوماتومبا أن العصر احلاضر قد عرف بعصر املعلوماتية

�ÃȂǐǫ�ƨȈŷ¦�Ȅǘǟ¦�ƾǫ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦جرام املنظم وسيلة ملكافحة اإلبوصفها تبادل املعلومات لوظيفة

موال حتديداً، ملا توفره املعلومات الصحيحة واملوثوقة من مساندة ألجهزة األ ضيتبي، وجرمية عموماً 

.2متابعة نشاط املنظمات االجرامية ومصادر االموال كǳ̄�Ŀ�ƢŠ�©ȏƢĐ¦�ƨǧƢǯ�Ŀ��śǻ¦ȂǬǳ¦�ǀيتنف

منية أ وأ ـةقد تكون هيئات رقابي ، ي مع اهليئات احملليةاملعلومات على الصعيد الداخلي أ لفيتم تباد

جنبية مماثلة لوحدات املخابرات ما مع وحدات أإ على الصعيد اخلارجي ، او غريها ، كما يتم تبادهلأ

.3االموال ضيتبية خرى معينة هي ايضاً مبكافحة  جرميأاملالية اومع هيئات 

حالة التقارير قصد التحقيق او املتابعةإ: ولألاالفرع 

عمال الفحص ، تباشر هذه األخرية يف اختاذ أ ىل وحدة املخابرات املاليةإ إلخطاراوصول مبجرد       

اليت قام عليها االشتباه ا وذلك لتحديد مدى جدية االسباب شأن املعلومات اليت تضمنتهب التحريو 

  .ض االمواليالعملية بتبيوالتثبت من صحتها وارتباط 

ι/د1 �ˬ�ϩήϛΫ�ϖΒγ�ϊΟήϣ�ˬ�ϞϗΎόϟ�ϦϴδΣ�Ϳ �ΪΒϋ�ຼ655
143فضیلة ملھاق ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2

3Paul Allan Schott ; op-cit , p49
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ض يففي حالة ما إذ مل يسفر هذا التحليل الدقيق عن قيام دالئل على ارتكاب جرمية تبي      

خطار الذي تلقته و املعلومات اليت حصلت عليها ، كما إلافظ Ş�°¦ǂǫ�°¦ƾǏϵ�̈ƾƷȂǳ¦�¿ȂǬƫ ،موالاأل

.1النيابة العامةها من قبل التدابري التحفظية يف حالة اختاذ يتم الغاء

ȈƦƫ�ƨŻǂŝ�¶ƢƦƫ°¦�®ȂƳÂ�Ǻǟ�̈ƾƷȂǳ¦�Ƣđ�ƪاعمال ما إذا أسفرت أأ       ǷƢǫ�Ŗǳ¦�ǲȈǴƸƬǳ¦Â�ÄǂƸƬǳض ي

اء جر إاالموال ، فتكون الوحدة ملزمة على إحالة نتائج التحليل اىل السلطات املختصة من اجل 

للدولة  لقانويناسب النظام ، حب العامة قصد املتابعة القضائية ىل النيابةرساهلا إتكميلي أو إحتقيق 

اليت  رات املالية حتددها عادة القواننيبن وحدات املخاالتقارير م ستالمʪفاجلهة اليت ختتص  . املعينة

واملنشئ لوحدة املخابرات  املالية  1993جانفي11ا مثالً، فإن القانون الصادر يف ها، ففي بلجيكتنشأ

اىل اليها  صلاملتو ير واملعلومات ر زم من خالل مادته السادسة عشر على إحالة التقال، يCTIFكيةالبلجي

رهاب و متويل اإلموال أض األيȈƦƫ�ƨǘǌǻϥ�ƨǘƦƫǂǷ�©ƢȈǴǸǟ ىعل لتحليلاما اسفر  اإذ النيابة العامة

.2فقط قصد حتريك الدعوى العمومية

واملعدل 25/10/2001املالية بتاريخ املخابرات، فإن القانون املنشئ لوحدة ايسلوفينبينما يف       

ىل لتحليل إا نتائج�ƨǳƢƷϵ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƢēǂǬǧ�Ŀ ه الثانية و العشرونيلزم من خالل مادت20/07/2002اريختب

جرائم ئم الرشوة ، جرا لمواض األيعمليات تبي اكتشافدون حتديدها يف حالة  السلطات املختصة

.3اً ǀǧʭاً أشرار وكل اجلنح اخلطرية اليت تتجاوز عقوبتها مخس سنوات حبس مجعيةتكوين 

ين، فإن املشرع يف دولة جنوب افريقيا قد حدد السلطات املختصة املشرع السلوفي فوعلى خال     

وى القضاء،هيئات التحقيق على مستملالية يف ايف استالم التقارير واملعلومات من وحدة املخابرات 

، مببادرة من الوحدة دون اي طلب وإما بطلب منهم أ لضرائب ومصاحل االستعالمات العامةامصاحل 

.4التحقيق حول نشاطات مشبوهة لن املعلومات اليت توصلت اليها ضرورية من اجتبني هلا أاذا ما 

280اعمال مؤتمرات المنظمة العربیة للتنمیة ، مرجع سبق ذكره ، ص1
www:اإللكتروني اآلتي انظر إلى الموقع/د2 . Ctif-CFR.be/web site image/FR/pub-art/SE6-10244.pdf

3Paul Allan Schott ; op-cit , p53
4"Les cellules de renseignement financier" , Revue Tours d'horizon.FMI et .BM , op-cit , p70
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ومات من املعل حالة توفر قدر كانيف  - TRACFIN - ، فإن وحدة املخابرات الفرنسيةيف فرنسا

للنيابة العامةاملعلومات  هتقدم هذ -ي جرمية ذات طابع مايلإلثبات حدوث وقائع تكشف عن أ

لزم خلية اإلجرام مريكي الذي ألذي سايره املشرع األذات املنهج اوهو  .1اإلجراءات الالزمة ختاذال

.3يضاً املشرع املصريوأ ،2النيابة العامةىل حالة امللف إإىل إFINCEN مريكي املايل األ

، بعد معاجلة CTRFلزم خلية معاجلة االستعالم املايل، إذ أ يضًا املشرع اجلزائريكما سايره أ      

إذا كانت الوقائع املعاينة  إقليمامهورية املختص جلىل وكيل ا�ƢŮƢǇ°¤�ń¤�ƨȀƦǌǳʪ¤ اتخطار وحتليل اإل

-02مــلمادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقلوفقًا ، رهاب إلو متويل ايض األموال أيتشكل جرمية تب

الصادر بتاريخ  157-13واملعدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  07/04/2002الصادر يف 127

15/04/2013
4.

القانون من ة اخلامسة عشر ن املشرع املغريب قد غاير مجيع التشريعات من خالل املادغري أ     

ومل يلزم وحدة معاجلة املعلومات املالية  -السالف الذكر- 17/04/2007الصادر بتاريخ05/43رقم

، هلا السلطة التقديرية الواسعة يف ذلك  املغربية على ارسال نتائج التحليل اىل جهة معنية بل ترك

قرار بشأن  مآل السالفة الذكر صراحة على ان تتخذ الوحدة ال اخلامسة عشر حبيث نصت املادة

ƢȀȈǴǟ�ƨǓÂǂǠŭ¦�ʮƢǔǬǳ¦.5

تبادل املعلومات على الصعيد الداخلي: لثاينالفرع ا

�ƨƸǧƢǰŭ�ƨȈŷȏ¦�Ǣǳʪ�ÅʮȂȈƷيعترب التنسيق بني وحدات املخابرات املالية و اهليئات احمللية أمراً 

  .ض االمواليجرمية تبي

1Cour des comptes ; Rapport-public annuel 2012 , voire le site www.comptes.fr
www.FINCEN:االتي انظر الموقع االلكتروني2 .gov/af.main.html
45وائل انور بندق ، مرجع سبق ذكره ، ص/د3
www.MF-ctrf.gov.dz:انظر الموقع االلكتروني االتي 4
46خالد كردودي ، مرجع سبق ذكره ، ص/د5
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ȍʪتستطيع  ، قصد املتابعة ةونتائج التحليل اىل اجلهات املختصرسال املعلومات إىل إ ضافة

اجل قيامها مبهامها وذلك بتقدمي خرى من املالية تقدمي املساعدة هليئات أ وحدات املخابرات

.1املعلومات املالية الضرورية هلا

والبالغات عن شبهة خطارات الوحدات عند تلقيها وحتليلها اإل فإن املهمة احليوية هلذه، لذلك       

ƢǘǴǈǳ¦�ǞǷ�©ƢǣȐƦǳ¦�ǽǀđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�°ȂǨǳ¦�ȄǴǟ�¾®ƢƦƫÂ�ƨƷʫ©�إ تكمن يف،  موالاألض يتبي

بري فعالة فيها ، واختاذ تدا احمللية االخرى املعنية بذلك ، وذلك حىت تتمكن من سرعة التحقيق

غراض والتنسيق معها خلدمة أتلك اجلهات سواء من تلقاء نفسها او بناءًا على طلب  ، بصددها

.2التحري والفحص

¢�ǂǯǀǳʪ�ǂȇƾŪ¦�ǺǷÂالفة الذكر يعد ادل هذه املعلومات مع السلطات السن التوقيت احملكم لتب

ȋ¦�Ǣǳʪ�Å¦ǂǷ¢ن هذه الوحدات تتوىل تزويد ، ذلك أ موالض األيجراءات مكافحة تبيلتفعيل إ مهية

ȈǳƢŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭʪ�ƨȈǴƄ¦�©ƢǘǴǈǳ¦ǺǰŲ�ƪ ǫÂ�̧ǂǇϥ�ƨ ،  ©ʮǂƸƬǳ¦�ƨǠƥƢƬǷ�ǺǷ�ǺǰǸƬƫ�ŕƷ.

¢�ƨȈǴƄ¦�Ãǂƻȋ¦�©ƢȀŪʪ�ƾǐǬȇÂƨǳÂƾǳ¦�ǲƻ¦®�©ƢȀŪ¦�ƨǧƢǯ���ƨȈǴƄ¦�©ƢǘǴǈǳʪ�Â واليت تعين 

ƢēƢƠǧ�Ǧ منيةعلى القطاع املايل أو أ بيةمتثلت يف جهات رقاض األموال سواء يمبكافحة تبي ǴƬƼŠ3.

ستطيع ان تتبادل املعلومات معها ت اليت حتدد عادة هذه اجلهات اليت لوحدات هيلفالقوانني املنشأة 

�Ǿǳ�ǎ ةخذآ ƻǂǷ�Śǣ�ǎ Ƽǋ�ń¤�Ƣđǂǈƫ�¿ƾǟ�°ƢƦƬǟȏ¦�śǠƥ اوحف، محاية®¦ǂǧȏ¦�©ʮǂƷ�ȄǴǟ�ÅƢǛ
4.

 اجلهود احمللية بني ات املالية دور أساسي يف التنسيق���ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷȂǳ�Àϥ يتضح مما سبق      

  احملوري يف التنسيق بني السلطات املعنيةتويل الدور �ƨȈƷȐǐƥ�ǞƬǸƬƫ�ƢĔ¢�ǲƥ،  موالة غسل األملكافح

التشريع اجلزائري قد ساس فإن ذا األــى هـ، وعل5)وغريها، اهليئة املشرفة على القطاع املايل  و الشرطة(

432عادل دمحم السیوي ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
287دمحم امین الرومي ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
256عبد الفتاح بیومي حجازي ، مرجع سبق ذكره ، ص/د3
121محمود دمحم یاقوت ، مرجع سبق ذكره ، ص/د4
277صمرجع سبق ذكره ،بدیعة لشھب ،/د5
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تبادل اتفاق مع السلطات احمللية قصد فهم و املايل التوقيع على بروتوكوالت  جاز خللية معاجلة االستعالمأ

.1الطريقة املثلى لذلك Ƣǿ°ƢƦƬǟʪاملعلومات بكل سهولة 

.تبادل املعلومات على الصعيد اخلارجي : الفرع الثالث 

�ƨǻÂǂŭʪ�ǶǈƬƫ�ƢĔȋÂ���ȆŭƢǟ�ǞƥƢǗ�©¦̄�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�ǺǷ�¾¦ȂǷȏ¦�ǒيملا كانت عمليات تبي      

واستخدام الفرصة ، اليت متنحها القدرة على التكيف مع خمتلف اجلهود الدولية  الرامية ملكافحتها 

املتاحة يف السوق لتحقيق اهدافها االجرامية مستفيدة من مسات العصر يف جمال التقدم العاملي 

̈�¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�ǽǀǿ�œǰƫǂǷ�ƨǬƷȐǷ�ÀƜǧ���¾Âƾǳ والتجارة ƾǟ�Ƣǿ°ʬ¦�ÃƾǠƬƫ�ƾǫÂ�ƨȈǳƢŭ¦�ǶǜǼǳ¦Â�ƨȈŭƢǠǳ¦

�ƨǳÂƾǳ¦�®ÂƾƷ�«°Ƣƻ�ƨȈƟ¦ǂƳ¤�¾ƢǸǟϥ�¿ƢȈǬǳ¦�Ƥ ƳȂƬǈȇ�ǶȀȈǴǟ�§ ƢǬǠǳ¦�ǞȈǫȂƫÂ��ƨǸǯƢƸǸǴǳ�ǶȀŻƾǬƫÂ

يف يتها حيث ارتكبت اجلرمية اوجزء منها ، مثل تقدمي املعلومات عن االموال اليت مت ادخاهلا وكم

¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦Â�» °Ƣǐŭ¦حقق كل ذلك بدون مساعدة وال يت. 2ن تساهم يف حتقيق هذه اجلرائم

حدة ، االو  تجاوز نشاطها حدود الدولةاالجرامية ي ، خاصة وان كثريًا من املنظمات خرىالدول األ

��©ƢǷȂǴǠŭ¦�ŚǧȂƫ�Ƥ ǴǘƬȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȏ¦�¾Âƾǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ʮȐƻÂ�ÅƢǟÂǂǧ�ƢŮ�©ƘǌǻƘǧ�Ǯ Ǵƫ�Ǻǟ�©ʭƢȈƦǳ¦Â

�ƢēƢǯǂŢ�ƨǠƥƢƬǷÂ�©ƢǟƢǸŪ¦�Ǯتى ذلك إاجلماعات االجرامية ، وال يتأ Ǵƫ�Ǻǟ�ƨǘǌǻ¦�ƾǏ°�¾Ȑƻ�ǺǷ�ȏ

، مبا حيقق العمل املشرتك للحد من انشطتها ومصادرة  ƢĔȂǷƾƼƬǈȇ�Ŗǳ¦�ǶȀǴƟƢǇÂÂ�ǶȀƦȈǳƢǇأ ومعرفة

  .ضهايتلك االموال املراد تبي

ض االموال من اهم اليات التعاون الدويل يات املتعلقة جبرائم تبيفتعد عملية تبادل املعلوم      

�Ƣđ�¶ȂǼŭ¦�ƨȈǳÂƾǳ¦Â واإلقليميةداء اهليئات واالجهزة الوطنية أ، إذ تعتمد فاعلية  ملكافحة تلك اجلرائم

ملعلومات سواء عن اجلرائم االصلية او عن جرائم ʪع والفعال رية على التبادل الساعمال املكافح

االموال ، إذ ان تقاسم املعلومات وسرعة احلصول عليها سيكون من شأنه تسهيل مهمة ض يتبي

.3االجهزة الوطنية يف التحرك املناسب ملواجهة اجلرمية

، السالف الذكر15/04/2013الصادر بتاریخ157-13مكرر من المرسوم التنفیذي7المادة 1
585ص،  مرجع سبق ذكرهنبیل دمحم عبد الحلیم عواجة ، /د2
655دمحم عبد هللا حسین العاقل ، مرجع سبق ذكره ، ص/د3
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  :وتتجلى وظيفة تبادل املعلومات على الصعيد اخلارجي يف نوعني       

  . املماثلةتبادل املعلومات ما بني وحدات املخابرات املالية :اوالً 

�ÅƢȈǻʬ: ض يكافحة تبية مبينجنبية معئات أخرى أالية وهياملعلومات بني وحدات املخابرات امل تبادل

  . موالاأل

تبادل املعلومات ما بني وحدات املخابرات املالية املماثلة: اوالً 

حجر االساس يف تعزيز  يشكل تبادل املعلومات بني وحدات املخابرات املالية يف بلدان العامل      

ن تكون هذه الوحدات قادرة على تبادل ، لذلك يستلزم أ موالض األيالتعاون الدويل يف جمال تبي

، كما  املعلومات حبرية مع الوحدات االجنبية املماثلة ، على اساس تباديل وفق اتفاقيات مشرتكة

الوحدات االجنبية، تقدمي  ، سواء كان بطلب او بدون طلب من ن يتم وفق هذا التبادليتطلب أ

«�¦Ƣđ�ƨǘƦƫǂŭية املعنية واأللقضʪعلومات املتاحة ذات العالقة مجيع امل ¦ǂǗ1.  ويف حالة طلب املعلومات

من طرف وحدات اجنبية ، جيب على هذه االخرية ان تفصح عن اسباب طلبها والغرض الذي 

ملستلمة للطلب من حتديد فيما ستستخدمها ألجله، واي معلومات اخرى ميكن ان تساعد الوحدة ا

كما جيب ان تستخدم املعلومات   .تعارض مع قوانينها احمللية ال ي )الطلب اي(االخري إذا كان هذا

وال حيق نقلها  ، املتبادلة للغرض او الغاية احملددة فقط يف الطلب على نطاق حصري بني الوحدتني

©ƢǷȂǴǠǸǴǳ�ƨǷƾǬŭ¦�̈ƾƷȂǳ¦�ƨǬǧ¦ȂǷ�ÀÂ®�Ʈ ǳʬ�» ǂǗ�ń¦2.

ختضع املعلومات املتبادلة اىل السرعة التامة ومبا يتفق مع احكام القوانني  نوأخريًا يستوجب أ

ƨǷʫ�ƨȇǂǈƥ�Ƣđ�ǲǷƢǠƬǳ¦�ǶƬȇÂ�śǧǂǘǳ¦�ÄƾǴƥ�Ŀ�¾ȂǠǨŭ¦�ƨȇ°Ƣǈǳ¦.

85ص ، مرجع سبق ذكره ،احمد سفر/د1
169ص ، مرجع سبق ذكره ،سامي الشوا دمحم / د2
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وحدات املخابرات املالية يف تنسيق  ونت على تفعيلمساس تعمل جمموعة اجيوعلى هذا األ      

وذلك من خالل إصدار مبادئ  ، ة هلايتبادل املعلومات فيما بينها بغية تطوير القدرات الفنية واملؤسس

ƨǼǷ¦Â�ƨǏƢƻ�ƪ ǻŗǻ¦�ƨǰƦǋ�Őǟ�ƢȀǼȈƥ�©ȏƢǐƫȏ¦�ƨȇǂǇ�śǷϦ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�¦ǀǯÂ�¾®ƢƦƬǳ¦�¶Âǂǌƥ�ƨǬǴǠƬǷ1.

¤�̈®ȂǠǳʪÂ اخلامسة  اسية من خالل املادةسكد هذه الوظيفة األ، فقد أىل التشريع اجلزائري

على انه ميكن للهيئة املتخصصة  - السالف الذكر -املعدل واملتمم01-05من القانون رقم والعشرون

ن تطلع هيئات الدول االخرى اليت متارس مهام مماثلة على املايل أ االستعالممعاجلة ي خلية أ

«�¦ȈƦƫ�ńاملعلومات اليت تتوفر لديها  ƾē�ƢĔ¦�ÂƾƦȇ�Ŗǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�¾ȂƷض االموال مع مراعاة املعاملة ي

ǲưŭʪ.

من نفس القانون االطار العام للتعاون الدويل ة السادسة و العشرون ولقد حددت املاد      

اعاله يف اطار اخلامسة والعشرون على ان يتم التعاون وتبادل املعلومات املذكورة يف املادة:"بنصها

وتبليغ ،احرتام االتفاقيات الدولية واالحكام القانونية الداخلية املطبقة يف جمال محاية احلياة اخلاصة 

املعطيات الشخصية مع مراعاة ان تكون اهليئات االجنبية املختصة خاضعة لنفس واجبات السر 

.2"املهين مثل اهليئة املتخصصة

  :ستعالم املايل ميكنها تبادل املعلومات يف حالتني مها وبذلك فإن خلية معاجلة اال     

:اما مببادرة منها  -)أ

ϥ�ƢȀǸǴǟ�ƾǼǟ�ƢǷ�ƨǳÂ®�Ŀ�ƨǴƯƢŲ�Ãǂƻ¦�ƨƠȈǿ�ƾȈǨƫ�À¦�ƢĔƘǋ�ǺǷ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǽǀǿ�À، ي تلقائيًا أ      

او تسهل م ـذه اجلرائـيب هـو تساعد على الوصول اىل مرتكأ ، على التحري والتحقيق يف عملية مشبوهة

.3القبض عليهم

145صالح السعد ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
139فضیلة ملھاق، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
140نفس المرجع السابق ذكره ، ص3
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:ما عند الطلبإ -)ب

تفيدها يف عملها ، بعض املعلومات اليت  تقدميبجنبية عندما تطلب منها هيئة استخبارات أي أ      

ǲưŭʪ�ƨǴǷƢǠŭ¦�¢ƾƦǷ�²ويتحقق هذا األمر على أ ƢǇ ن تسعى اخللية عند تقدميها للمعلومات ، على أ

.1استغالهلا واستعماهلا على سرية هذه املعلومات وحسنهليئة متخصصة اجنبية ان حتافظ 

اضاف املشرع اجلزائري على انه ال ميكن تبليغ املعلومات  ، غري انه واستنادًا على ما سبق ذكره

و إذ كان هذا التبليغ من شأنه ان ، أ نفس الوقائع ساسعلى أ إذا شرع يف إجراءات جزائية يف اجلزائر

ǂƟ¦ǄƴǴǳ�ƨȈǇƢǇȏ¦�ŁƢǐŭ¦Â�¿ƢǠǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�Â¦�śȈǼǗȂǳ¦�ǺǷȏ¦Â�̈®ƢȈǈǳʪ�ǆ Ż2.

ƢȈǻʬ :ض يكافحة تبيمعينة مب أجنبية أخرىاملعلومات بني وحدات املخابرات املالية وهيئات  تبادل

:موالاأل

الية املعلومات ، تتبادل وحدات ملخابرات  امل جنبيةالوحدات األ لومات معىل تبادل املعإضافة إ      

املنظمة  هم هذه اهليئاتض األموال، أينشطة تبية مبكافحة أينجنبية معأ خرىأيضًا مع هيئات أ

قد لعبت وال تزال تلعب دوراً Interpol ،Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ نرتبولاإل ǶǇʪالدولية للشرطة اجلنائية املعروفة 

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Å¦±°ʪ
3.

فمن اجل تنسيق وتدعيم تبادل املعلومات بني الوحدات وهذه املنظمة، عملت هذه االخرية       

  :امهها  ��ƨȇ°Âǂǔǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ǲǰƥ�ƢǿƾȇÂǄƫ�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�ƢȀǴƻ¦ƾƥ�ƨǐǐخعلى انشاء إدارات مت

زويدها يت تعمل على تو ال ، Fopac جراميةمن أعمال إإدارة منع ومصادرة األموال املتأتية . أ

�ƨǏƢŬ¦�©ƢǷȂǴǠŭʪ¾ȂǏȋʪ  اجرامية كي يتسىن هلاإلاملالية �Ƣē°®ƢǐǷÂ�ƢȀǠƦƬƫالتصرف  قبل

śǷǂĐ¦�» ǂǗ�ǺǷ�ƢȀȈǧ4.

187یزید بوجلیط ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
المعدل و المتمم والسالف الذكر01-05من قانون28المادة2
57ص ،  مرجع سبق ذكره ،نادیا قاسم بیضون /د3
175ص،  مرجع سبق ذكره  ،سمر فایز اسماعیل /د4
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ليت تدعمها بنظام تكنولوجي سريع قصد بث الرسائل اجمموعة جرمية التكنولوجيا املتقدمة و . ب

.1وحتسني االستخبارات املالية

�Ŀ�ƨǴǸǠƬǈŭ¦�©ƢȈǼǬƬǳ¦Â�©ƢǷȂǴǠŭʪ�©¦ƾƷȂǳ¦�ƾȇÂǄƫ�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�Ŗǳ¦Â�¾Ȃƥŗǻȏ¦�ǲǸǟ�ƨǼŪ. ت

.2ض االموال اليت تساعدها يف عملية حتليل االخطاراتيانشطة تبي

لوحدات املخابرات املالية ثانويةلاالوظائف : املبحث الثاين 

املخابرات املالية وظائف ساسية السالف ذكرها ، قد تسند لوحدات الوظائف األ ىل جانبإ      

ƫ�ƨȇȂǻʬ تطلب قدرات بشرية سؤوليات امللقاة على عاتقها ،كما تمع املتطلب موارد مالية تتماشى

  .تتمتع مبهارات ودرجة عالية من التأهيل واخلربة

  :تجلى هذه الوظائف يف ما يلي وت      

ŐŬʪ�ƨǻƢǠƬǇȏ¦Â�Ƥ¦  -)أ       ȇ°ƾƬǳ¦�ƨǨȈǛÂ.

  .وظيفة االشراف على املؤسسات املالية ، املصرفية -)ب    

.�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�¿ƢȀŭʪ�¿ƢȈǬǳ¦�ƨǨȈǛÂ - )ج     

ʪ�ǶǈƬƫ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�ÀȌǧاالخطارات عن ربة يف جمال عملها كمركز وطين لتلقى خل

��ÀƘǌǳ¦�¦ǀđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ȐȈǴƸƬǳ¦�Ŀ�̈®ƾǠƬǷ�©¦°ƢȀǷ�ǺǷ�Ǿƥ�ǞƬǸƬƫ�ƢŭÂ���¾¦ȂǷȏ¦�ǒيجرائم تبي

ŭ¦�ŉƾǬƬǳ�ƨȈũǂǳ¦�©ƢȀŪ¦�ǲǔǧ¦�ÀȂǰƫ�Àϥ�ƨǳȂȀǈƥ�ƢȀǼǰŻ�Ǯ ǳ̄�ÀƜǧ تدريب ملوظفي املؤسسات شورة و

عمل على عقد دورات الساس فهي توعلى هذا ا .ض االمواليجرمية تبي املالية القائمني على مكافحة

ȋ¦�ǲǈǣ�Ƥوأ ǲǸǟ�©Ƣǋ°Â�ǶȈǜǼƫÂ�Ƕēتدريبية لفائد ȈǳƢǇ¢�ƶȈǓȂƫ�ƾǐǫ�ƨȈǇ¦°®�¿ʮ موال و آليات

  .)املطلب األول (  3مواجهتها سرتاتيجيةوإ

233ص ،  مرجع سبق ذكره ،فخري عبد الرزاق  الحدیثي /د1
232ص ،  مرجع سبق ذكرهعكروم عادل ،  /د2
115خالد كرودي ، مرجع سبق ذكره ، ص/د3
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منح لبعضها ، املايل  قطاعǳʪÂ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǴǳ�©ȐȈǴƸƬǳʪ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǲǸǟ الرتباطونظرًا 

االشراف ومراقبة املؤسسات املالية واملصرفية لتبيان مدى تقيدها مبعايري وضوابط مكافحة صالحية 

ل املشتبه به وعلى جتميده مؤقتًا اىل حني امنح هلا احلق على التحفظ على امل،كما  غسل االموال

  .) املطلب الثاين (  1االنتهاء من عملية التحليل

بل تتمتع هذه الوحدات بصالحية اقرتاح نصوص تشريعية او تنظيمية  ، ليس هذا فحسب      

كما حيق هلا يف الوقت ذاته وضع االجراءات الضرورية ،موال ض األيتبي يكون موضوعها مكافحة

  .) املطلب الثالث(  نشطةالالزمة للوقاية من هذه األ والضوابط

وظيفة التدريب: املطلب االول 

لعديد من ʪالكثري من املتغريات االقتصادية  وثموال وحدض األيمعدالت جرمية تبيمع تنامي       

�Ãƾǳ�ƨǧǂǠŭ¦�̈®ʮ±Â�ȆǟȂǳ¦�ÃȂƬǈǷ�Ǟǧǂǳ�ƨȈǇƢǇوسيلة أ مر ضروري لكونهدول العامل ، أصبح التدريب أ

  .دائهمكذا حتسني أو العاملني مبختلف اجلهات 

�Ƣđ�¿ƢȈǬǳ¦�ńȂƬƫ�ƨȈǧƢǓ¦�ƨǨȈǛÂ�ǾƫŐƬǟ¦Â�Ǿƥ�ƨȈǳƢطار، اهتمت وحدات املخابرات املويف هذا اإل      

�Ǧ ȇǂǠƫ�» ƾđاملوظفني ȈƦƫ�ƨǘǌǻ¦�ƨƸǧƢǰǷ��©ƢȈƴȈƫ¦ŗǇ¦�ȄǴǟ�ŅƢŭ¦�̧ ƢǘǬǳʪ�śǴǷƢǠǳ¦ض االموال، ي

ƢđƢǠȈƬǇ¦Â�ǞǓÂ�ƾǐǫ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǴǸǠƬǈŭ¦�ƨưȇƾū¦�Ƥ ȈǳƢǇȏ¦Â�¼ǂǘǳʪ�¿ƢƬǳ¦�¿Ƣŭȏ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ

عن طريق االنتداب اذا تطلب  خطط وبرامج ملواجهتها، وقد تستعني يف ذلك خبرباء من هيئات اخرى

ǈȈǇƘƬǳ¦�ƢĔȂǻƢǫ�Ƣǿ±ƢƳ¦Â�Ǯ ǳ̄�ǂǷȏ¦ اومن منظمات وهيئات دولية قصد االستفادة من جتارب ي ،

.2ول االخرى الد

643دمحم عبد هللا حسین العاقل ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
159محمود دمحم  سعیفان ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
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�ÀȂǠƬǸƬȇ�Ǻȇǀǳ¦�Ƣđ�śǴǷƢǠǳ¦�śǨǛȂŭ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�̈ƾƷȂǴǳ�ŚƦǯ�Äǂǌƥ�ǶƴƷ�Ƥ ǴǘƬƫ�ƨǨȈǛȂǳ¦�ǽǀǿ�À¢�ƢŠÂ

و ورشات عمل ، وحلقات نقاش أريبية تد دوراتم القدرة على عقد ، وهل ةمبهارات عالية يف ميادين عديد

ƢĔƜǧ وليس مجيعها املتواجدة عرب دول العامل، ومن أمثلة الوحدات اليت تقوم  تتقتصر على بعض الوحدا

ƨǨȈǛȂǳ¦�ǽǀđ ،  نذكر وحدة املخابرات املالية البلجيكيةCTIF املايل  اإلجرام، وكذا خلية معاجلة

FINCEN األمريكي
1.

حيث نتناول ثالث اآلتية، الفروع الوىل شرح هذه الوظيفة من خالل ملزيد من التوضيح سنتو       

ŐŬʪ�ƨǻƢǠƬǇȏ¦�ƨȈŷ¢�¦ǀǯÂ�ǾǫǂǗ�ÀƢȈƦƫ�ǞǷ�Ƥ¦  فكرة االهتمام ȇ°ƾƬǳ¦�ƨǳƘǈŠ.

Ƥ: االولالفرع  ȇ°ƾ Ƭǳʪ �¿ƢǸ Ƭǿ ȏ ¦

ط له على كافة طساسيًا تتبناه كافة املؤسسات يف كل دول العامل، وختيعترب التدريب مطلبًا أ

�ȄǴǟ�ǲǸǠƫÂ��ƢȈǴǠǳ¦Â�ƢȀǼǷ�ƢȈǻƾǳ¦�©ʮȂƬǈŭ¦ȋ¦�ƢēƢȈƴȈƫ¦ŗǇ¦�ǲǯ�Ŀ�Ǿƥ�ǀƻȏ¦ ،منيةǽ°ƢƦƬǟʪ  وسيلة

.2حتفاظ بقدرات  العاملني وتطويرها لتحقيق اهدافهااللساسية أ

�Ǿǻϥ�¿Ƣǟ�ǾƳȂƥ� ƢȀǬǨǳ¦�ǒفيعر        Ǡƥ�Ǿǧ":دغيريات يف الفر هدف اىل إحداث تنشاط خمطط ي 

معدالت االداء، وطرق العمل هذه التغريات املعلومات واخلربات واملهارات و ، وتشمل  واجلماعة

�ƾȇ¦ǄƬǷ�² واالجتاهاتوالسلوك  ƢǈƷ¦Â�ƨȈǳƢǟ�ƨȈƳƢƬǻ¦Â�̈ ƢǨǰƥ�ǶȀǷƢđ�¿ƢȈǬǳ¦�ń¦�ƨǟƢǸŪ¦Â�®ǂǨǳ¦�ǲǿƚȇ�ƢŠ

ȆǨȈǛȂǳ¦Â�řȀŭ¦�°¦ǂǬƬǇȏ¦Â�ǺǷȋʪ"3.

¤�ǂǜǼǳʪÂ واليت  يف العصر احلديث موالض األينشطة تبياليت شكلتها أ األمنيةىل تنوع املخاطر ،

«�¦�ǲǸǠǴǳ�̈ƾȇƾƳ�¶ƢŶϥ�®ǂǨǳ، فأصبح التدريب ضرورة حتمية  مل تعد تقتصر على نوع واحد ، ǂǠȇ�̄¤

ض يحديثة تتفق مع متطلبات مواجهة جرمية تبي ريبيةتد طرق ووسائل إىلحباجة  أصبحلكونه 

  .األموال

1"Les cellules de renseignement financier" , Revue Tours d'horizon.FMI et .BM , op-cit , p87
258احمد البدري ، المرجع سبق ذكره ، ص/د2
المجلة العربیة للتدریب ، المجلد االول ، العدد الثاني ، دار النشر "التدریب من منظور علمي وعملي ،:"عبد الكریم درویش /د3

325، ص2001بالمركز العربي للدراسات االمنیة والتدریب ، الریاض ، 
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 التقدم العلمي والتقين يفلغرض االنفتاح على اذا فمن املهم أن تتيح الربامج التدريبية املعدة هل       

Ŭʪ�Ƥاواء عن طريق إيفاد س الدول املتقدمة ȇ°ƾƬǴǳ�®ǂǨǳ ارج يف جمال التقنيات احلديثة ، او بعقد

.1املؤمترات التدريبية واملؤمترات والندوات العلمية  ملواجهة هذه اجلرمية

ƢĐʪ�ƢȀǷƢǸƬǿ¦�¾¦ȂǷ¾�ض األيبيات املعنية مبكافحة جرمية تئومل تغفل االتفاقيات واملواثيق واهلي      

الدول على ضرورة وضع الية تضمن تدريب مجيع  وحثثمهية خاصة له ، ولت أيب ، بل أالتدري

  .القانون نفاذالعاملني يف جمال املكافحة وإ

�ƨȈƦȇ°ƾƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳʪ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ȄǴمم املتحدة نصوصًا خاصة حتث الدول عفقد أفردت اتفاقيات األ      

ن نصت على أ ، اذ) 1988اتفاقية فينا لسنة(امهها ما ورد يف اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة املخدرات

ªيقوم كل طرف حسب الضرورة :" ¦ƾƸƬǇʪ�śǨǛȂŭʪ�ƨǏƢŬ¦�ƨȈƦȇ°ƾƬǳ¦�ƲǷ¦Őǳ¦�śǈŢÂ¦�ǂȇȂǘƫ�Â¦

��ǾȈǨǛȂǷ�ǺǷ�ǶǿŚǣÂ�śǻ¦ȂǬǳ¦�̄ƢǨǻϵ�śǨǴǰŭ¦  2..."اجلمارك موظفومبا فيهم.

ƨǼǈǳ�ȂǷŚǳʪ�ƨȈǫƢǨƫ¦�ǺǷ�ǲǯ�ƪ ، هدافت املعىن واألاوبذ       ǸƬǿ¦2000 بشأن اجلرمية عرب الوطنية 

¦�ƨǷȂǜǼŭʪ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ȄǴǟ�¾Âƾǳ¦�ȂǷŚǳʪ�ƨȈǫƢǨƫ حثتقد إذ  ،2003، وجرمية مكافحة الفساد لسنة

ريب خاص ¦ƾƫ�ƲǷʭǂƥ� Ƣǌǻ¦�ȄǴǟ�̈°Âǂǔǳ ركل دولة طرف فيها ان تعمل قد  لزمتذ أإ التدريبية

موظفو ، القانون، ومن بينهم اعضاء النيابة العامة، قضاة التحقيق  فاذ�ƨȈǼǠŭ¦�ƢēǄȀƳǻϵيف أ للعاملني

  .موالض األياجلمارك وغريهم من املكلفني مبنع وكشف ومكافحة جرائم تبي

على نفس االهداف بشأن  2003مم املتحدة ملكافحة الفساد سنةأيضًا اتفاقية األ حثتكما       

�ƨǠƥ¦ǂǳ¦�Ƣē®ƢǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄Â��ƢǼȈǧÂ�ȂǷŚǳʪ�ƨȈǫƢǨƫ¦�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�́ ȂǐǼŭ¦�ƨȈǼǬƬǳ¦�̈ƾǟƢǈŭ¦Â�Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦

.3والسبعني 

261عبد الكریم درویش ،  المرجع سبق ذكره ، ص/د1
.، السالفة الذكر1988نیة والثالثة من اتفاقیة فینا لسنةالمادة التاسعة ، الفقرة الثا2
ϢѧϫέϭΩ�ΰϳΰόΗϭ�ϢϬΩ�ϞϴόϔΗ�ϲϓ�ΎϬΘϴϤϫϭ�ϦϴΑέΪϤϟ�ΐ:"عبد االرحمن بن ابراھیم الشاعر/د3 ϳέΪΗ�ΞϣήΑ"�Ι ϮѧΤΒϟϭ�ΕΎѧγέΪϟ�ΰѧϛήϣ�ˬ

45، الریاض ، ص2013لجامعة نایف العربیة للعلوم االمنیة ، سنة 
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)MENAFATF(وإفريقيا األوسطق ر اهتمت جمموعة العمل املايل ملنطقة الش ، طارويف ذات اإل      

ساعدات يف والتدريب والتطبيقات ، حيث مت تشكيل فريق عمل املالفنية  يف جمال املساعدات

  :يف  وحددت مهامه 2005والذي انعقد مبملكة البحرين سنة، وعة مللمج ولاالجتماع العام األ

جراء حتليل مفصل للعمليات املتاحة عن التطبيقات قصد الوصول يف الوقت املناسب اىل إ -      

  .اساليب املستعملة يف جمال غسل االموالمادة ميكن االستفادة منها عن 

  .ونشرها لرفع الوعي لدى القطاعني العام واخلاص تعداد مواد التطبيقاإ -      

  .موالاالت الواقعية عن عمليات غسل األتنظيم ورش عمل لدراسة احل -      

. التدريب الالزم بشأن مكافحة هذه اجلرمية وفقاً الحتياجات األعضاءميتقد -

́�¦ƨǟȂǸĐو تنظيم ند - ƢǐƬƻ¦�¾Ƣů�Ŀ�©¦.

جتميع مواد التدريب ذات الصلة مبكافحة هذه اجلرمية وجعلها يف متناول اهليئات احلكومية -

.1املعنية والقطاع اخلاص

 اإلخطاراتتلقى لوملا تتسم به وحدات املخابرات املالية من خربة يف جمال عملها كمركز وطين       

ǀđ¦� ، وملا تتمتع به من مهارات متعددة يف التحليالت املالية املرتبطة األموالض يعن جرائم تبي

ة والتدريب ملوظفي ر و اجلهات الرمسية لتقدمي املش أفضلتكون من  أنسهولة فإن ذلك ميكنها ب ،الشأن

ن من فوحدات املخابرات املالية تتكو  . هذا النوع من اجلرائم املالية القائمني على مكافحةاملؤسسات 

ني يف مراقبة ، اجلمارك، وغريهم من املتخصص خرباء ماليني وقانونني وممثلني هليئات الشرطة

�ƨȈǴǸǟ�ÀȂǳȂƬȇ���ƨȈǳƢǠǳ¦�Ƕē¦ ƢǨǯÂ�Ƕē¦Őƻ�ǶǰŞ� ȏƚǿÂ ، ألموال و األوراق املاليةالتحويالت الدولية ل

�ƨȈǇ¦°®�¿ʮ¢�Ŀ�ƨǯتدريب املوظفني املعنيني عن طريق طرح برامج عمل وإجراء تربصات واملشار 

.ǶȀǴȈǿϦ�ƾǐǫ�Ƕē¦°ƢȀŠ� ƢǬƫ°ȏ¦Â�Ƕē2اوملتقيات وطنية ودولية وغريها قصد حتديث معلوم

432ص ،  مرجع سبق ذكره  ،ى عادل دمحم السیو/د1
845ص  ، مرجع سبق ذكره ،علي حسن الشرقي /د2
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طرق التدريب: الثاين الفرع

إىل جهاز متخصص  هذه العملية إسنادعلى  األموالض ييتطلب جناح تدريب حمققي جرائم تبي      

śƥ°ƾŭ¦�°ƢȈƬƻʪ�řƬǠȇ واخلصـائص والصفات الشخصية ، ة والفنية لميالع تتوافر لديهم الصالحية نالذي

ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ��Ƥ¾ لتويل ȇ°ƾƬǳ¦ƨǸȀŭ¦�ǽǀđ�¿ƢȈǬǴǳ�ǶȀǴǿƚȇ�ÅƢǏƢƻ�¦®¦ƾǟ¤�Ƕǿ®¦ƾǟ¤Â��.

�Ŀ�¦Â°®ʪ�Ǻȇǀǳ¦�ŃƢǠǳ¦�śǟǂǌǷ�Ƥ Ǵǣ¦�ǪǨƫ¦�ƾǬǳÂمنح  إىلاألموال ض ية تبيحقوانني ملكاف إصدار

 ،1املالية هذه املهمة لوحدات املخابرات املالية ملا تتمتع به من مهارات وكفاءات يف التحليالت

�©ȏƾǠǷ�Ǟǧ°Â�Ƕē¦°ƢȀǷ�ƨȈǸǼƫÂ�» °ƢǠŭʪ�ǶǿŚǣÂ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ȆǨǛȂǷ�ƾȇÂǄƫ�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǬǳÂأدائهم 

  .األنشطةاإلجراميةللسيطرة على 

  :الثانوية عن طريق إحدى الطريقتنيتتوىل وحدات املخابرات املالية هذه الوظيفة       

مية أو حلقات ـرات علخالل عقد دورات تدريبية ، أو مؤمتـ تتمثل الطريقة األوىل يف التدريب من

 ض األموال سواء من حيث الوقوفيبعاد جرائم تبيفهم أ دبورش العمل ، تعقد قص نقاش أو ما يسمى

ǳ¦�Ƣǿ°ʬ¢�ȄǴǟضا�ƨǧƢǯ�ƨǠƥƢƬǷÂ�ƢđƢǰƫ°¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢Â�ƢȀǫǂǘƥ�¿Ƣŭȍ¦Â��ÅƢȈǼǷ¦Â�ÅƢȈǇƢȈǇ�ÅƢȈǟƢǸƬƳ¦��Åʮ®ƢǐƬǫ¦�̈°

�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�Â¢�ŅÂƾǳ¦Â�ȆǸȈǴǫȍ¦�ȆǴƄ¦�śȇȂƬǈŭ¦�ȄǴǟ�¾ƢĐ¦��¦ǀǿ�Ŀ�ƨƯƾƸƬǈŭ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦Â�©¦°ȂǘƬǳ¦

Ƣš°� اسرتاتيجيةالتعرف على  �ǺǷ�̈®ƢǨƬǇȏ¦Â���ƢđƢǠȈƬǇ¦Â�ƢȀƬƸǧƢǰǷ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�¾Âƾǳ¦�§

.2حتليل حلاالت دراسية

ممارسة العمل او الوظيفة خصوصاً  أثناءالطريقة الثانية اليت تعتمدها الوحدات هي  التدريب  أما      

�ÀƘǌǳ¦�¦ǀđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǞȈǸš �ƨȈǨȈǯ�Ŀ�©¦°ƢǌƬǇȏ¦�ŉƾǬƫ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ȆǨǛȂŭ

ǶēƢǷȂǴǠǷ�Ʈ ط النتائجوكيفية استنبا ȇƾŢÂ��3.

652نادر عبد العزیز شافي ، المرجع سبق ذكره ، ص/د1
861علي حسن الشرفي ، المرجع سبق ذكره ، ص/د2
265احمد البدري ، المرجع سبق ذكره ، ص/د3
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منها وحدة  -بعض الوحدات عند قيامها مبهمة التدريب إىل إتباع أسلوب الفريق تلجأو       

CTIF-�¦ǀǿ�¿ȂǬȇ�̄¤��ƨŻǂŪ¦�ǽǀǿ�Ŀ�śǬǬƸǸǴǳ�ƨǸƟȐŭ¦�Ƥ املخابرات البلجيكية ȈǳƢǇȋ¦�ǂưǯ¢�ǽ°ƢƦƬǟʪ

ن ¦Ƿ�ƨǟȂǼƬǷ�ƨǟȂǸĐ�¾ƢǠǨǳ¦�¿¦ƾƼƬǇȏ¦�Ŀ�ƨǴưǸƬŭ األسلوب على االقتداء بفلسفة إدارة املشروعات

استخدام فريق متكامل بدًال من استخدام  ، عين بعبارة أخرى، مما ي املتخصصني يف مهمة واحدة

.1، كل على حدة عدد من األشخاص من ذوي املهارات املماثلة

املتخصصني يف جماالت خمتلفة ، يتم الرتكيز على تدريب جمموعة من ، وطبقًا هلذا األسلوب 

صيصه األصلي،مع ر، ويزداد يف الوقت نفسه فهمه لتخحبيث يلم كل منهم مبجاالت ختصص أخ

ǪȈǬƸƬǳ¦�©¦°ƢȀǷ�ǾƥƢǈǯϵ�ǶȀǨǳ¦�¦ǀǿ�ǪȈǸǠƫ.

االستعانة اخلرباء: الثالث الفرع

ض االموال لدى العاملني يف القطاع املايل بشكل يانعدم اخلربة بطرق كشف عمليات تبي نإ      

ض ،حيث يويف القطاع املصريف بشكل خاص ، يشكل عقبة كربى يف وجه مكافحة التبي ،عام

يستطيع اصحاب االموال املشبوهة اجراء العمليات املالية املتعددة إلخفاء املصدر غري املشروع 

 يف التعرف على الصفقات اليت يتبعها املبيضون ألمواهلم بسهولة وحرية مطلقة نظرًا لضعف املوظفني

.�ǶēƢȈǴǸǟ جنازيف ا

وعية وتنمية قدرات املوظفني حدات املخابرات املالية يف سبيل تو  تقوم ، همةعقبة املهذه ال أمام      

ŅƢŭ¦�̧ ƢǘǬǳ¦�Ŀ�śǴǷƢǠǳ¦�ǞȈŦÂ�ƨǨǴƬƼŭ¦�½ȂǼƦǳʪƾƫ�ƾǐǫ�ƨǨǴƬű�©ȏƢů�Ŀ� ¦ŐŬʪ�ƨǻƢǠƬǇȏʪ�� ريبهم

.2إىل إتباع األساليب العلمية والعملية يف أداء أعماهلم

267المرجع سابق ذكره ، ص1
142المرجع سبق ذكره ، صدمحم محمود سعیفان ،/د2
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ث التقنيات للكشف عن املوظفني على استخدام أحد ، فاخلرباء يساعدون بفضل تكوينهم       

رات اخلاصة هااألنشطة اإلجرامية ألن النطاق العريض ألشكال التبييض يتطلب نطاقًا أوسعا من امل

�Ƣđ� ƢǬƫ°ȏ¦Â©ʮȂƬǈǷ�ȄǴǟ¢�ń¤1.

ů�Ŀ� ¦ŐŬʪ�ƨǻƢǠƬǇȏ¦�ǲȈƦǇ�ĿÂإىل موظفيها ، فإن وحدات املخابرات املالية تلجأ ال التدريب

Ƣŭ¦�©ȐȈǴƸƬǳʪ�ƨǴǐǳ¦�©¦̄�©ƢǏƢǐƬƻȏ¦�Ŀ�ƨȇ®ƾǠƬǳʪ�ÀȂǠƬǸƬȇ�Ǻȇǀǳ¦طبيعة ، ذلك أن فهمهم ل لية

، متكنهم من حتسني قدرات هذه  ǽƢƦƬǋȏʪعمل املؤسسات املالية اليت يقع عليها واجب اإلخطار 

ǂǬƬǈǷ�ȆƟƢǫÂ�ǲǸǟ�ƲǷʭǂƥ�ǞǓÂ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�©ƢǈǇƚŭ¦2.

§�ƫ�ƢĔƜǧ�ǺǷ الوحدات ، يويف حالة غياب اخلرباء بني موظف       ¦ƾƬǻȏ¦�ƨǬȇǂǘƥ�Ǻȇǂƻϕ�śǠƬǈ

مادام أن هذه األخرية تتوىل تفعيل  ، اجيمونت ة، كما قد تستعني من خرباء جمموع هيئات أخرى

وحدات املخابرات املالية يف جمال تنسيق وتبادل املعلومات وتقدم هلا املساعدات عن طريق حتسني 

.3اخلربات

127-02يذي رقمــفلقد أجاز املشرع اجلزائري صراحة من خالل املرسوم التنف، ويف هذا الصدد      

�ƢēƾǟƢǈŭ�ÅȐǿƚǷ�ǽ¦ǂƫ�ǎإىل إمكانية ، املعدل واملتمم  Ƽǋ�Äϥ�ŅƢŭ¦�¿ȐǠƬǇȏ¦�ƨŪƢǠǷ�ƨȈǴƻ�ƨǻƢǠƬǇ¦

.4يف اجناز مهامها

200مرجع سبق ذكره ، صالجدید في إعمال المصارف من الوجھتین القانونیة واالقتصادیة ، 1
261عبد الكریم درویش ، المرجع سبق ذكره ، ص/د2
583نبیل عبد الحلیم عواجة ، المرجع سبق ذكره ، ص/د3
لسالف الذكرالمعدل والمتمم ، ا127-02المادة السادسة من األمر  رقم4
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على املؤسسات املالية اإلشراف وظيفة: الثاين املطلب

، فهي  ن وحدات املخابرات املالية تعد مركزًا وطنيًا يف حتديد املعامالت املالية املشتبه فيهامبا أ      

ƨȀƦǌǳʪ�©¦°Ƣǘƻȍ¦Â�©ʭƢȈƦǳ¦�ǲȈǴŢÂ�ƨȈǳƢŭ¦�©ʮǂƸƬǳ¦� ¦ǂƳϵ�ǎ إذن ، Ƭţ�Ŗǳ¦�̈ƾȈƷȂǳ¦�©ƢȀŪ¦ ، 

�ƨƸǧƢǰŠ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷ¦ǄƬǳȏʪ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ƾȈǬƫ�ÃƾǷ�ƨǳȂȀǇ�ǲǰƥÂ�ƾǏ°�ǺǷ�ƢȀǼǰŻ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦

  .ض األمواليجرمية تبي

مدى تبيان للى هذه املؤسسات والرقابة ع اإلشرافهلا وظيفة  أسندتعلى هذا األساس،       

�Ƣđ�¿Ȃـكحفظ السجالت للعمليات املالية اليت تق  ، تقيدها مبعايري والضوابط الالزمة هلذه املكافحة

  .وغريها ها عن العمليات املشتبه في اإلبالغو 

مع  فاعليةمؤقتة من اجل التعامل ب إجراءاتجانب ذلك صالحية اختاذ  إىلهلا  أسندتكما        

 ،للمصادرة اليت ميكن ان تكون حمالً  األصولاحلاالت اليت تستدعي اختاذ تدابري سريعة كالتحفظ على 

تيح يف الوقت ƫÂ��ƢȀƦȇǂē�ǺǷ األموال، حىت متنع مبيضو  حبراستها األمر أومؤقتًا  بتجميدها األمر أو

.1يدها عليها املختصة بوضع للسلطاتذاته 

مت  ، )أولفرع  (الرقابة على املؤسسات املالية  صالحية سنتناول دراسةوملزيد من التوضيح       

املال املشتبه فيه  صالحية وضع وأخريا ،) ňʬ�̧ǂǧ(على املال املشتبه فيه مؤقتًا  تحفظلصالحية ا

Ʈ (حتت احلراسة  ǳʬ�̧ǂǧ(.

1Jérome Lasserre Capdeville ; op- cit , p29
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صالحية الرقابة على املؤسسات املالية: الفرع األول

، مما جيعل دورها هامًا يف الوقاية  أمواهلمملجأ للمجرمني يف جمال تنظيف  ةاملؤسسات املاليتعد     

 اإلجرامياهتمام الدول بوقاية نظامها البنكي من هذا النشاط  أزداد، لذلك فقد  منه ومكافحته

©ƢƠȈǿ�̈ƾǟ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƢȀǯ¦ǂǋϵ ،  أثبتتإذ قد Ǵǟ�ǲǸǠǳ¦�ǶƬȇ�Ń�¦̄¦�Ǿǻ¦�©ʮǂƸƬǳ¦Â�©ƢǇ¦°ƾǳ¦ى وقاية 

.Ǿǳ�ȄǴưǷÂ�ƨƦǐƻ�©¦ȂǼǫ�ǲǰǌƫ�ƢĔƜǧ��1التبييضواملؤسسات املالية داخلياً من  وحتصني البنوك

السلطات  إىلعلى املؤسسات املالية واملصرفية  واإلشرافتعطي معظم الدول مسؤولية الرقابة     

قد - هذه السلطات إىل�ƨǧƢǓȍʪ –الرقابية على القطاع املايل واملصريف ، غري انه جند بعض الدول 

الالزمة ملكافحة  ǖƥ¦Ȃǔǳʪملالية ملعرفة مدى تقيدها اوحدات املخابرات  أيضاإىللوظيفة اهذه  أسندت

عن العمليات  واإلبالغ���Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ŗل، كحفظ سجالت العمليات املالية ا األموالغسل  أنشطة

�ƨȈǳƢŭ¦�©ʮǂƸƬǳ¦� ¦ǂƳϵ�ƨǐƬƼŭ¦�̈ƾȈƷȂǳ¦�©ƢȀŪ¦�Ȇǿ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ نأالعتبار وذلك ،  املشتبه فيها

د م وحيوي ميكنها من رصد مدى التقياألمر الذي جيعلها يف وضع ها ، وحتليل العمليات املشتبه فيها

ǶƟ¦ǂŪ¦�ǽǀǿ�ƨƸǧƢǰŠ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷ¦ǄƬǳȏʪ2.

ه الوظيفة اإلضافية نذكر وحدة من ابرز األمثلة على هذا النوع من الوحدات اليت تتوىل هذ    

،ووحدة املخابرات املالية AUSTRAC، ووحدةاملخابرات االسرتاليةSEPBLACاملخابرات االسبانية

FINTRACالكندية 
3

.

لوحدة  2003جانفي06يفوالصادر  األموالض يفلقد منح القانون الكندي املتضمن مكافحة تبي    

كافة املؤسسات املالية واملصرفية املخاطبة صالحية مراقبة   ،FINTRAC ةالكندي املخابرات املالية

ǾǷƢǰƷϥ ، سمى ــــت، رضــــــــذا الغــمتخصصة هل إدارةهذه الوحدة  تأنشأ خريةهذه األ ومتاشياً مع  

169فضیلة ملھاق ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1.
431عادل دمحم السیوى ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
Financialجاءت اختصاراً لعبارةFINTRACكلمة3 transaction reports analyse center :
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كندا مبعايري   أحناءتقوم مبراقبة مدى االلتزام املؤسسات املالية العاملة يف كافة  ،1مسؤويل االلتزامإدارة 

.2تفتيش شبه دوري إجراءوذلك عن طريق  األموالض يمكافحة تبي وضوابط

�ƾȈǬƬƫ�ȏ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ȄǴǟ�©ʪȂǬǠǳ¦�µهذا النوع من الوحدات  ويتمتع       ǂǧ�ƨȈƷȐǐƥ

ǖƥ¦Ȃǔǳʪ اخلاصة مبكافحة هذه اجلرائم واألسس  ،¾Ƣưŭ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�©ʪȂǬǠǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷÂ ، ت الغراما

  .املالية أوملؤسسة املصرفية اوقف الرتخيص  أواملالية 

وحدة املخابرات املالية سلطة  إىل أسندتهناك من الدول من  أن إىل أيضا اإلشارةكما ينبغي      

أكثر ، مما جيلها أخرىجهة رقابية  أيالقيام برقابة بعض املؤسسات املالية اليت ال ختضع إلشراف 

ȈƦƫ�ƨƸǧƢǰŠ�ƨǏƢŬ¦�©ƢǏƢǐƬƻȏ¦�Ǧ قدرة على معاجلة ما قد ǴƬű�śƥ�ʮƢǔǫ�ǺǷ�°Ƣưȇاألموالض ي. 

ƨȈǇÂǂǳ¦�©ʮǂƸƬǳ¦�©¦ƾƷÂ�¿ȂǬƫ�Ʈ أمثلةومن  ȈŞ�ƢȈǇÂ°�¾Âƾǳ¦�ǽǀǿCFFR،3 برقابة املؤسسات املالية

.4ةصرافاالدخار وشركات ال اليت ال ختضع لسلطة رقابية واليت تتمثل يف صناديق

تساعدها يف اجناز  مالية كبريةموارد  املالية  الرقابة على املؤسسات و اإلشراففة تطلب وظيوت     

�Ȃŭ¦�ǺǷ�Ǿƥ�² ال متويلها بعدد إىل ƨǧƢǓȍʪ ، هذه املهام ϥيتمتعون بدرجة عالية من الذين فني ظ

  .التأهيل واخلربة

خللية معاجلة وعلى خالف التشريع الكندي واالسباين واالسرتايل، فإن املشرع اجلزائري مل مينح     

من خالل القانون  أكد،الصالحية السالفة الذكر، بل وعلى العكس من ذلك CTRFاالستعالم املايل

ومتويل  األموالض ياملعدل واملتمم واملتضمن الوقاية من تبي06/02/2005الصادر بتاريخ01-05رقم

هي اليت تراقب البنوك واملؤسسات املالية عن طريق تفويض  ،5اللجنة املصرفية أن، على  اإلرهاب

.6مفتشني من بنك اجلزائري

Camplianceوھي ما یطلق علیھا باللغة االنكلیزیة تسمیة /1 officerوباللغة الفرنسیة تسمیةAgence de conformité
http/www.fintrac/gé:انظر الموقع االلكتروني 2/ /ca/act-loi L1e-asp
Comitéجاءت اختصاراً لعبارةCFFRكلمة3 de surveillance financière de la fédération de Russie

4Maria Luisa Cesoni ; op-cip , p385
5" ھي ھیئة مكلفة بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة لألحكام التشریعیة والتنظیمیة وقواعد حسن سیر "الجنة المصرفیة /

المعدل والمتمم11-03المتعلق بالنقد والقرض ،  المعدل والمتمم باألمر رقم10-90ثم إنشاؤھا بموجب القانون  رقمالمھنة ،
، السالف الذكر06-15كذا القانون رقم02-12المعدل والمتمم بموجب االمر رقم01-05من القانون 12و11المواد /6
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157-13مـذي رقـمبوجب املرسوم التنفي127-02تعديل املرسوم التنفيذي رقم إطارغري انه ويف        

وجود نوع من رقابة اخللية بطريقة غري مباشرة  إىلاملشرع ضمنيًا  أشار، 15/04/2013الصادر بتاريخ

مكرر منه اليت نص فيها على 05وذلك من خالل املادة ، املؤسسات املالية و البنوك  أعمالعلى 

ǄȀƳȋ¦Â�©ƢǈǇƚŭ¦�ǞǷ�¾Ƣǐƫȏʪ̈� اخللية خطوط توجيهية وتعليمات وخطوط سلوكية إمكانيةإصدار

ض األموال ومتويل اإلرهاب يقابة يف إطار الوقاية من تبيأو الر / بسلطة الضبط واملراقبة و ةاملتمتع

  .ومكافحتها

صالحية التحفظ على املال املشتبه فيه مؤقتاً : ينالفرع الثا

 إىل أمواهلمنقل ملكية  إىلهلم  جرد بدئ املالحقة القضائيةمب األموالض يمرتكيب جرائم تبي يلجأ      

«�Ţ�̈°ȂǏ�Äϥ�ƢȀȈǧ أو�ƢȀƦȇǂē أوالتسرت وراءهم إلخفائها،  أوذويهم  ǂǐƬǳ¦ إمكانيةول دون 

�ƨȇƢȀǼǳ¦�Ŀ�Ƣē°®ƢǐǷ. ضرورة األموالض يوقد تطلبت هذه الطبيعة اخلاصة جلرائم تبي ،ǟƨƷʫ¤ دد من

غرياملشروعة وجتميدها  األموالصة ضبط صلتحفظية اليت تكفل للسلطات املتخا واإلجراءاتالتدابري 

.1التحقق إجراءاتبصفة مؤقتة، وذلك مبجرد بدء  ¢Ƣē°¦®¤Âمنع املشتبه فيه من التصرف فيها  أي

، فإن  لية املشتبه فيهااوالن وحدات املخابرات املالية تعترب مركزًا وطنيًا يف حتديد املعامالت امل

ل التعامل بفاعلية مع احلاالت اليت مؤقتة من او  إجراءاتمتنحها صالحية اختاذ  تشريعاتبعض ال

.تصبح حمالً للمصادرة أناليت ميكن  األصول، كالتحفظ على  سريعة إجراءاتتستدعي اختاذ 

Ȇǌǳ¦�Ǯ �ويقصد        ǳ̄�ǖƦǓ�Ļ� ¦ȂǇ���ƨǷƢǠǳ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�ƾȇ�ƪ Ţ�ǾǠǓÂÂ� Ȇǌǳ¦�ǖƦǓ�ǚǨƸƬǳʪ

 - املشتبه فيه من تلقاء نفسه، فالتحفظ اإليهقدمه  أو،األفراداحد  إليهاقدمه أو مبعرفة تلك السلطات 

،  بوليسي ذو طبيعة وقتية، من شأنه تقييد امللكية لفرتة حمدودة إجراءهو  -املصادرة على خالف

 تواطئة، معنية يف متناول القضاء، وحتت بصره أشياء، ويستهدف وضع  الدولة إىلتنقلها  أندون 

�Ƣē°®Ƣǐŭ2لزوماً لكشف احلقيقة بوجه عام أو.

1Jérome Lasserre Capdeville ; op- cit , p30
246مصطفى طاھر ، مرجع سبق ذكره، ص/د2
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حتريكها ها أو ـالتصرف في ر املؤقت على نقل األموال أو حتويلها أواحلظ:" Ǿǻϥ�ƢǼيقد عرفته اتفاقية فيول      

.1"أو سلطة خمتصة ، على أساس أمر صادر من حمكمة أو وضع اليد أو احلجز عليها بصورة مؤقتة

ȂǷŚǳʪ�ƨȈǫƢǨƫ¦�ǾƬǧǂǟ�ƢǸǯǾǻϥ:"أو حتريكها  اـاملؤقت لنقل املمتلكات أو تبديلها أو التصرف فيه راحلظ

.2"كمة أو سلطة خمتصة أخرىحمها بناءاً على أمر صادر من يأو السيطرة املؤقتة عل

وهي ختتلف من ، وختضع املدة اليت يستغرقها إجراء التحفظ إىل التشريع الداخلي املعمول به      

ن TRACFIN ،ϥفإن املشرع قد أجاز لوحدة املخابرات املالية الفرنسيةدولة ألخرى، ففي فرنسا مثًال 

مع إمكانية متديدها بناءاً على  ساعةثىن عشر ʪملدة أقصاها  ملشتبه فيهااعلى العمليات املالية  تعرتض

ƢǿƢǐǫ¢�ƾȇƾŢ�ÀÂ®�ǆ ȇ°ʪ�ƨǸǰŰ�ǆ ȈƟ°�ǺǷ�ǂǷϥÂ�ƢȀƦǴǗ3.

µتتقدم  نأاملعلومات املالية املغربية املشرع املغريب بدوره لوحدة معاجلة وأجاز      ¦ŗǟʪ  على تنفيذ

 إمكانية، ويتم إرجاء تنفيذها ملدة التتعدى يومي عمل ، مع ǽƢƦƬǋʪعملية كانت موضوع تصريح  أي

�ǺǷ�ǂǷϥ���ÅƢǷȂȇعشر  مخسةمتديدها بناءاً على طلب الوحدة وبعد اخذ رأي وكيل امللك ملدة ال تتجاوز 

.ʪǂǳʪ�ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦4¶رئيس حملكمة 

ولقد ساير املشرع اجلزائري التشريعات السالفة الذكر، إذا أجاز خللية معاجلة االستعالم املايل      

ساعة، على تنفيذ أي عملية بنكية ألي شخص طبيعي أو معنوي تقع 72االعرتاض وملدة اقصاها

.ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻȍ¦�ǲǏȂƥ�°ƢǠ5على اإلش، ض األموال بشرط أن يسجل هذا يعليه شبهات قوية لتبي

من اتفاقیة فیینا"ل"المادة األولى الفقرة 1
المادة الثانیة من اتفاقیة بالیرمو السالفة الذكر2

3Jérome Lasserre Capdeville ; op- cit , p31
17Ϣѧϗέ�ϒϳήѧη�ήѧϴϬυ�Ϧѧϣ1.07.79ΦϳέΎѧΘΑ�ΓέΩΎѧμالمادة4 ϟ17/04/2007ϥϮϧΎѧϘϠϟ�άѧϴϔϨΘΑ�ϖѧϠόΘϤϟϢѧϗέ05-43�ϞѧδϏ�ΔѧΤϓΎϜϤΑ�ϖѧϠόΘϤϟ

03/05/2007الصادرة في 5522ررقم.ج.األموال 
، المعدل والمتمم06/02/2005الصار بتاریخ01-05من قانون17المادة5
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لرئيس حمكمة اجلزائر العاصمة، بناءًا على طلب اخللية وبعد استطالع رأي وكيل  أجازكما       

�ȄǴǟ�ƨƬǫƚŭ¦�ƨȈƟƢǔǬǳ¦�ƨǇ¦ǂūʪ�ǂǷϩ أو -دون حتديده-احملدد األجلميدد  أن ةاجلمهورية لذات احملكم

.1اإلخطار��¦ȂǓȂǷ�©¦ƾǼǈǳ¦Â�©ʪƢǈū̧� األموال

املشرع اجلزائري مل حيدد مدة متديد مدة االعرتاض ليرتك  أن ، ويالحظ من خالل ما سبق ذكره      

، وهو ذات املنهج الذي اختذه  دهايȈǬƫ�ÀÂ®�ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ǲȈǴŢ�ƾǐǫ�ƨȈǴƼǴǳ يفالوقت الكا

  .املشرع الفرنسي

ملصري مل مينح هذه الصالحية لوحدة وعلى خالف التشريعات السالفة الذكر، فإن املشرع ا     

ض ياملخابرات املصرية بل خول هلا من خالل الفقرة الثانية من املادة اخلامسة من قانون مكافحة تبي

، مما يفيد بكل وضوح سلطة النيابة  اإلجراءهذا  الختاذاحلق يف تقدمي طلب للنائب العام  ، األموال

.2التحفظية دون غريها األوامرالعامة يف إصدار 

صالحية وضع املال املشتبه فيه حتت احلراسة: الفرع الثالث

، Ƣē¦°¦®¤�Â¢�Ƣــصرف فيهـ، مبا ال يستطيع معه الت أموالههي غل يد الفرد على  - بوجه عام - احلراسة      

، ويودعها  إيراداها، ويتلقى  األموال، يدير نيابة عنه هذه  ووضع هذا االختصاص يف يد حارس

منها على شؤونه  إلنفاقلنفقة شهرية مقدرة ،  األخرياخلاضع للحراسة، وتصرف هلذا  بحلسا

.3األموال املوجودة حتت يده حلساب اخلاضع، يف حدود  وديونه ǾƫƢǷ¦ǄƬǳʪ، كما يتوىل الوفاء  املعيشية

�¾¦ȂǷȋ¦�ƨǯǂƷ�ǲǋ�» ƾđ�Ƣē¦ƾƷȂǳ�¾Âƾǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƢȀƬƸǼǷ�Ŗǳ¦�ƨȈƟƢǫȂǳ¦�Śƥ¦ƾƬǳ¦�ǺǷ�ƨǇ¦ǂū¦�ƾǠƫÂ

إلحباط  لكي تتيح للسلطات املختصة املبادرة بوضع يدها عليها بسرعة ، مما يتيح فرصًا اكرب

.ها وحتويلهااحملاوالت الرامية لتهريب

المعدل والمتمم06/02/2005الصادر بتاریخ01-05من قانون18المادة1
170دمحم عبد اللطیف عبد العال ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
265طفى طاھر ، مرجع سبق ذكره ، صمص/ د3
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ƨȈƷȐǐǳ¦�ǽǀđ�ǞƬǸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ʮǂƸƬǳ¦�©¦ƾƷÂ�śƥ�ǺǷÂ،  نذكر وحدةƾǻȐȇʫووحدة  ا

بدولة  األموالض يتضمن مكافحة تبيوامل 1997جويلية08استونيا، إذ اجاز القانون الصادر بتاريخ

ƾǻȐȇʫبصفة مؤقتة االمر حبراسة املال املشتبه فيه 48و36-35لوحدة خمابراته املالية من خالل املواد ا

 رار لوحدهǬǳ¦�¦ǀǿ�ǀƼƬȇ�Àϥ�̈ƾƷȂǳ¦�ǂȇƾŭ�ÅƢǔȇ، كما أجاز أ اىل غاية االنتهاء من التحليالت املالية

يعرضه على جلنة رًا بشأن ذلك ، وذلك يف حاالت الضرورة القصوى مث حيرر تقري ، بصفة انفرادية

.1العمليات

موال بدولة ض األياملتضمن الوقاية من تبيو 1998نوفمرب25ولقد ساير القانون الصادر بتاريخ      

ه الثالثة من املادة الثامنة عشر لوحدة املخابرات املالية جاز من خالل فقرتنفس النهج، إذ أاستونيا 

.2ل حمل شبهة بصفة مؤقتةااالستونية ان تتخذ اجراء احلراسة على االمو 

�ƢŮ�Ƣē±ƢƳ¦�ƢǷƾǠƥ�ƨȈƷȐǐǳ¦�ǽǀđ�¿ƢȈǬǳ¦�¾ȂƬƫ�Ŗǳ¦�©¦ƾƷȂǳ¦�ǺǷ�Å¦ƾƳ�ǲȈǴǫ�®ƾǟ�Ǿǻϥ�ǚƷȐȇÂ

ترتك حرية اختاذ هذا االجراء للسلطات  التشريعاتن معظم أ فحني، ليها اليت تنتمي إتشريعات 

  .القضائية دون سواها ومن بينها التشريع اجلزائري

1« Les cellules de renseignement financiers » , Revue Tour d'horizon F.M.I et B, op-cit , p 87
2Idem ; p88
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ȈƦƫ�ƨƸ وظيفة القيام:املطلب الثالث ǧƢǰ Ƿ�¾Ƣů �Ŀ �ª ƢŞ ϥض االموالي

ªلوحدات املخابرات املالية القدرة على القيام        ƢŞϥ ييف جمال مكافحة تبي�ƢĔȂǰǳ�¾¦ȂǷȏ¦�ǒ

حتتوي على اطارات متخصصة يف جماالت عديدة، قادرة على القيام بدراسات علمية عن طريق 

�ǽǀǿ�À¦�ǺǷ�ǶǣǂǳʪÂ���¾¦ȂǷȏ¦�ǒيȈƦƫ�ƨǘǌǻϥ�¶ƢƦƫ°¦�ȄǴǟ�ƨǨǴƬű�ǞȈǓ¦Ȃŭ لالفحص الدقيق والتحلي

�ǺǈƷ¦�ȄǴǟ�ƨǸȀŭ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ȆǫƢƦƥ�¿ƢȈǬǳ¦�©¦ƾƷȂǴǳ�ǺǸǔƫ�ƢĔ¦�ȏ¦�ƨȈǇƢǇ¦�Śǣ�ƨǨȈǛȂǳ¦ و�ƢĔȂǰǳ�ǾƳ

  .) الفرع األول (  نشطةهذه األ الكتشافمتكنها من استنباط طرق جديدة 

الضوابط الالزمة  و مي توصيات للسلطة قصد وضع التشريعاتوتسمح هلا هذه الوظيفة بتقد      

س هذا فحسب بل  ايضًا هلا صالحية اقرتاح نصوص تشريعية اوتنظيمية يف هذا يملكافحة اجلرمية ، ل

��ƢȀǼǷ�ƨȇƢǫȂǴǳ�ƨȇ°Âǂǔǳ¦�©¦ ¦ǂƳȏ¦�ǞǓÂ�ǞǷ�¾ƢĐ¦ ك حىت تساعد السلطة التشريعية بشأن وضع لوذ

  .) الفرع الثاين (   1والتطورات اليت تعرفها هذه اجلرائمقواعد قانونية تتماشى 

 قصد تعزيز الثقة بينها حتسيسيةحبمالت  ،كما تقوم وحدات املخابرات املالية يف نفس االطار      

�ǞȈŦ�ȄǴǟ�ǶƟ¦ǂŪ¦�ǽǀǿ�ǂǗƢƼŭʪ�ƨȈǟȂƬǳ¦�¦ǀǯÂ�ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻشخاص اخلاضعني لواجب اإلوبني األ

  . ض االمواليالطابع الوقائي لقانون مكافحة تبي النواحي مع ابراز امهية

�Ǧعلى م، خرى وتعمل من جهة أ        ǴƬű�ǪȈƦǘƫ�µ ŗǠƫ�Ŗǳ¦�ǲȈǫ¦ǂǠǳ¦Â�©ʪȂǠǐǳ¦�ƨŪƢǠ

  .) الفرع الثالث (  موالض األينشطة تبية مبكافحة أينالتشريعات املع

1Jérome Lasserre Capdeville ; op- cit , p145
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القدرة على اجراء حبوث: ولالفرع اال 

اس هيكل تنظيمي قوي ، لى اسوحدات املخابرات املالية مبنية ع À¦�ń¦�ʭǂǋ¦�À¦Âلقد سبق       

ƾǬǳʪ�®ÂǄǷيداً، ولديها من املعرفة رات الفنية الكافية واملوارد البشرية الكفأة والنزيهة املؤهلة واملدربة ج

املاليني والقانونني رباء فيجتمع فيها اخل .1موالض األينشطة وعمليات تبيللتحقق من أ الالزمة واخلربة

من هيئات الشرطة و اجلمارك وغريهم من املتخصصني يف مراقبة التحوالت الدولية لألموال ،  يممثلو 

طارات جتعلها قادرة على القيام ، ذلك أن هذه اإل لذا فلديها القدرة على اجراء حبوث يف هذا الشأن

¦�ȆǐǬƬǳ¦Â�ǎ ƸǨǳ¦�ǺǷ�ƢȀǼǰŤ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈǸǴǟ�©ƢǇ¦°ƾƥ لشامل وبطريقة دقيقة ملواضيع مرتبطة

 الستغالهلاجبرائم غسل االموال ومن مث اضافة املعلومات الناجتة عن ذلك اىل مصادر اخرى داخلية 

.2مستقبالً 

ů�Ŀ�ª سباب عديدةوهناك أ       ƢŞϥ�¿ƢȈǬǳ¦�ń¦�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�Ǟǧƾƫض يال مكافحة تبي

  .لتحليلاوهي وظيفة  أال�Ƣđ�¿ƢȈǬǳ¦�ńȂƬƫ�ƨǨȈǛÂ�Ƕǿأ يف استغالهلايف مهها ، إذ تكمن أ ألموالا

لى توضيح  عذ تساعدها ، إ فهذه البحوث متكنها من وضع حتليل اسرتاتيجي للمعلومات املالية      

�Ƣđ�Ä®ƚȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȏ¦�ƨȈǷ¦ǂƳȏ¦�ƨǘǌǻȏ¦�ǽǀǿ�©ƢȈǳ¦�ǶȀǧ�śǈŢ�¦ǀǯÂ�ƨǬȈǬū¦�Ǧ ǌǯÂ�ǽŚǈǨƫÂ�ǶȀƦŭ¦

�ƨȇƢĔ�Ŀ3حدوثها و اىل استنباط طرق جديدة ملنع االمر.

Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�Ƥ ǻƢƳ�ń¦�ƨǨȈǛÂ�śǻ¦ȂǬǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ª ƢŞϥ�¿ƢȈǬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ƾǠƫÂ�Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�Ãǂƻȏ¦

�ǲǔǧ¦�ȄǴǟ�ƨȈǇƢǇȏ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ȆǫƢƦƥ�¿ƢȈǬǳ¦�ƢŮ�ǺǸǔƫ�ƢĔ¦�ȏ¦�ƨȈǇƢǇ¦�Ǻǰƫ�Ń�À¦Â�ŕƸǧ���©¦ƾƷȂǳ¦

  .م كبريوجه ، لذا فهي تويل اليها اهتما

1Maria Luisa Cesoni ; op-cit ; P227
65، ص2014، دار الكتب القانونیة ، مصر ، سنة "البحث العلمي أخالقیات :"ابراھیم دمحم تركي/د2
276بدیعة لشھب ، مرجع سبق ذكره ، ص/د3
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ȈƦƫ�ƨŻǂƳ�¾Ƣů�Ŀ�ƨȈǸǴǟ�ª ƢŞϥ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�śƥ�ǺǷÂموال، ض األي

FINCENمريكيةواألCTIFوحدة املخابرات املالية البلجيكية
1.

، فهي ليس مبصلحة CTRFƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƢēŚǜǻ�ǲưǷTRACFINما خلية معاجلة االستعالم املايلأ     

، فهي جمرد مركز معلومايت ختتص بتلقي  حلداثتهاحباث وليس هلا القدرة بعد على القيام بذلك نظر أ

عترب ، فهي ت لكي تقوم بتحليلها يف ما بعد وغريها تصرحيات االشتباه من طرف املؤسسات املالية

.2موال فقطحالياً برج ملراقبة حركة األ

تشريعية وتنظيميةصالحية اقرتاح نصوص : ينالفرع الثا  

 ،ن وحدات املخابرات املالية عبارة عن مركز وطين يف حتديد املعامالت املالية املشتبه فيهاكون أل      

�ŉƾǬƫ�ĿÂ�ƨȈǳƢŭ¦�©ȐȈǴƸƬǳ¦�Ŀ�¨®ƾǠƬǷ�©¦°ƢȀŠ�Ƕǟƾŭ¦�ƢȀǴǸǟ�¾Ƣů�Ŀ� Ő̈ş�ǶǈƬƫ�ƢĔȂǰǳÂ

 والضوابطلسلطة لوضع التشريعات فهي تتوىل صالحية تقدمي توصيات ل ، االستشارات والتدريب

.3ض االمواليالالزمة ملكافحة جرمية تبي

�ÃȂƬǈǷÂ�ƢǿǄǯǂŭ�Å¦ǂǜǻÂ�ª ȂƸƦǳʪ�¿ƢȈǬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ƢŮ�ƶǸǈƫ�ƢǸǯان تقرتح كل نص  موظفيها

وحيق هلا يف الوقت ذاته وضع  ، ض االمواليتشريعي او تنظيمي يكون موضوعه مكافحة تبي

  .االجراءات الضرورية للوقاية من هذه اجلرمية وكشفها

ƾƷÂ�Àʪ�¾¦ȂǷȏ¦�ǒ¦©�يولقد اعتربت اغلب الدول اليت انتهجت اسلوب جترمي انشطة تبي      

ǿ�Ŀ�ƨǴǸǠƬǈŭ¦�©ƢȈǼǬƬǳ¦Â�ƨǿȂƦǌŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ�ƨȇ¦°®�ǂưǯȏ¦�©ƢȀŪ¦�Ȇǿ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦ذا الشأن،ـ  

�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǞŦ�¾Ƣů�Ŀ�ƨȈǇƢǇȏ¦�ƢȀǨƟƢǛȂǳ�Å¦ǂǜǻ�ƨǘǌǻȏ¦�ǽǀǿ�°Ȃǘƫ�ǶȀǧ�ƢȀǼǰŻ�Ŗǳ¦�̈ƾȈƷȂǳ¦�ƢĔ¦�ƢǸǯ

�ƨȈǠȇǂǌƬǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦�ƾǟƢǈƫ�ŕƷ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈǻȂǻƢǫ�́ وحتليلها Ȃǐǻ�¬¦ŗǫ¦�ƨǨȈǛÂ�ƢŮ�ƪ ǐǐƻ�¦ǀǳ��

1Jérome Lasserre Capdeville ; op- cit , p57
234یزید بوحلیط ،  مرجع سبق ذكره ، ص/د2
443عادل دمحم السیوى ، مرجع سبق ذكره ، ص/د3
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اليت تعرفه  والتطور املذهل على قمع هذه اجلرائم عن طريق املسامهة يف وضع قواعد قانونية تتماشى

.1هذه اجلرائم

ذ اقر صراحة خللية معاجلة االستعالم املايل صالحية ، إ ولقد ساير املشرع اجلزائري هذا املنهج      

وكذا صالحية اقرتاح كل ،  كتشافهاا موال و ض األيشكال تبياالجراءات الضرورية للوقاية من أ وضع

وذلك من خالل املادة الرابعة من املرسوم  ض االمواليتبي نص تشريعي او تنظيمي يكون موضوعه

.2السالف الذكر157-13 واملعدل  مبوجب املرسوم التنفيذي رقم127-02التنفيذي رقم

حتسسيةصالحية القيام حبمالت : الثالث الفرع 

لكونه يزعزع الثقة بني  ، مر غري مرغوب فيهشاء وحدات املخابرات املالية يف أول وهلة أناعترب إ      

ʭƢȈ©�، كما يهدد احتمال سوء استغالل الب ǶȀǼƟʪ±�śƥخطار و اإلشخاص اخلاضعني لواجب األ

.3املالية املعلن عنها

 مهية دورها، وتبيان أ ع العام بقيمة وحدة املخابرات املالية كمؤسسةا لذا كان من الضروري اقن      

ن تقوم دة أذا ال ميكن بل يستحيل على الوحإ النظام املايل ،حتققه من فوائد يف جمال محاية  وما

لثقة تسعى اومن اجل خلق هذه  ، خطار فيهاب اإلشخاص اخلاضعني لواجدون ثقة األ بوظائفها

«��ȆƟƢǫȂǳ¦�ǞƥƢǘǳ¦�ƨȈŷϥ�śǼǠŭ¦�ƨȈǟȂƫالوحدات إ ƾđ�ƨȈǈȈǈƸƬǳ¦�©ȐǸū¦�ǺǷ�ƨǴǈǴǈƥ�¿ƢȈǬǳ¦�ń

.Ǿǳ�ƨȈƥƢŸȏ¦�°ʬȏ¦�±¦ǂƥ¦�ǞǷ4ض االموال يلقانون مكافحة تبي

1Maria Luisa Cesoni ; op-cit , P239
113فضیلة ملھاق ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
280بدیعة لشھب ، مرجع سبق ذكره ، ص/د3

4« Les cellules de renseignement financier » , Revue Tour d'horizon F.M.I et B.M , op-cit , p 30
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�Ǧ ǴƬű�°ƢǔƸƬǇ¦�ƨǏǂǧ�©¦ƾƷȂǳ¦�Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǈȈǈƸƬǳ¦�©ȐǸū¦�ǽǀǿ�ǲǰǌƫ�ƢǸǯ

��ƢȀȈǴǟ�Ƥ ǴǤƬǳ¦�ǲƳ¦�ǺǷ�ǞȇǂǌƬǳ¦�¦ǀǿ�ǪȈƦǘƫ�ǾƳ¦Ȃƫ�Ŗǳ¦�©ʮƾƸƬǳ¦Â�©ʪȂǠǐǳ¦ يضًا فضاءاً وتشكل أ

ض االموال على كافة يللتداول واحلوار بني خمتلف الفاعلني واخلرباء، والتوعية مبخاطر انشطة تبي

©ʮȂƬǈŭ¦.

ىل التعاون مع ، إ شخاصل خلق الثقة بينها وبني خمتلف األوقد تلجأ هذه الوحدات يف سبي      

�Ƣđ�ƪل األواليت تتوىل من خالهلا سرد كوسائل االعالم قصد نشر تقاريرها السنوية  ǷƢǫ�Ŗǳ¦�ƨǘǌǻ

ƾǟÂ�ƢȀȈǴǟ�ǲǐƸƬŭ¦�ǽƢƦƬǋȏʪ�©¦°Ƣǘƻ®�حول عدد اإل ƢēƢȈƟƢ، وكذا إحص خالل السنة الفارطة

.1امللفات احملالة للمتابعة

وحدات املخابرات املالية و الذي حيد بشكل واضح من  أمام هذا الدور الفعال الذي تقوم به      

عمليات تبييض األموال عن طريق رصد املعلومات بشأن العمليات املالية املشبوهة ، ظهرت بعض 

ƯϦ�Ŗǳ¦�ǪƟ¦�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƢȀǨƟƢǛÂ�ǪȈǠƫ�ƪالعو  ƸƦǏ¢�Â���· ȂƸǴǷ�ǲǰǌƥ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�Ƣđ�©ǂ

Â����ƨȈǧǂǐŭ¦�©¦̄Ȑŭ¦�°ƢǌƬǻ¤�ƢȀǼǷ���́ ȂǐŬʪ�ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǼǳʪ�ǒ ȈȈƦƬǳ¦��ƨǘǌǻ¢�ǶǴǫϦ�¦ǀǯ.

  .دراسة هذه العوائق يف الفصل الثاين هذا ما يدفعنا إىل 

1Paul Allan Schott ; op-cit , P128



:الفصل الثاني 
العوائق المؤثرة على 

دور وحدات 
المخابرات المالیة 



العوائق المؤثرة على دور الوحدات المخابرات المالیةالفصل الثاني

260

�Ȃŭ¦�©ƢȈǳ¡�ǲǔǧ¢�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�Àϥ�©ƢǠȇǂǌƬǳ¦�Ƥ اعتربتلقد        Ǵǣ¢جهة والفعالة ا

«�ƾƷ�¾Âƾǳ¦�śƥ�ƨǴǏƢǨǳ¦�®Âƾūʪ¦� ، واحلامسة جلرائم تبييض األموال ŗǠƫ�ȏ�̈Śƻȋ¦�ǽǀǿ�À¢Â�ƨǏƢƻ

  .ألنشطتها

�ƨȀƦǌǳʪ اإلخطاراتينطلق من تلقي  - سبق توضيحه مثلما -لذا فلقد حددت هلا دورا هاما      

ª ȐƯ�©ʮȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ƢȀǴȈǴƸƬƥ�¦°ÂǂǷ ، 1غاية توزيعها إىل.

حبيث أقامت نظاما متسما  ، على تفعيل دور هذه الوحدات كما عملت ذات التشريعات      

�ǎ Ƹǧ�ǲƳ¢�ǺǷ�̈  ƢǨǰǳʪ©ʭƢȈƦǳ¦�ǶȈǸǠƫÂ ، ǧƢǰǷ�ǂǗ¢�ƨȈǴǟƢǧ�̈®ʮǄǳ�Ǯ ǳ̄Â حة أنشطة التبييض

ʭƢȈƦǳ¦�ń¤�¾ȂǏȂǴǳ�ƨǠǇȂǷ�©ƢȈƷȐǏ�ƢȀƸǼǷ�ȄǴǟ�Ǿƫ¦̄�ƪ©�تنفيذ ، وإعطائها قوة لل ǫȂǳ¦�Ŀ�ƪ ǴǸǟÂ

�ǂȇ°ƢǬƫ�ǲŰ�©ƢȈǴǸǠǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦ǽƢƦƬǋȏʪ ، ƨȇǂǌƥ�©ƢȈǻƢǰǷϵ�Ƣē±ǄǟÂ ، مالية وتقنية تعمل على تيسري 

.2ها من التنسيق مع خمتلف اهليئات عن طريق تبادل املعلوماتعملها ومتكن

تواجه هذه الوحدات عقبات حتول دون الكشف عن العمليات  ، ¢ǀǿ�ǲǯ�ǺǷ�ǶǣǂǳʪÂ�Ǿǻ¦غري       

¾¦ȂǷȋ¦�°®ƢǐǷ�ǾȇȂŤÂ� ƢǨƻ¤�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦�ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦ من بينها  ، غري املشروعة الناجتة عن اجلرائم

على جذب رؤوس األموال  تعمل واليت ، يف مناطق خمتلفة من العامل وانتشارهااملصرفية  ظهور املالذات

السرية املصرفية  ، ¢ƨȈƟƢƦŪ¦�ʮ¦Ǆŭ¦�ƢȀŷ ، مهماكان مصدرها عن طريق توفري العديد من التسهيالت

ل من هذه املناطق مناخا مناسبا لتبييض األموا املطلقة وكذا بعض اآلليات املمتازة حبيث جتعل

ǶŮ¦ȂǷȋ�Ȇǟǂǌǳ¦� ƢǘǤǳ¦� ƢǨǓ¤�» ƾđ�ƢĔÂƾǐǬȇ  مما يعرقل مهام الوحدات حبيث تتقلص ،

�ƨǟÂǂǌŭ¦�Śǣ�¾¦ȂǷȋ¦�°ƾǐǷ�ǞƦƬƫ�ǶƬȇ�ǾǳȐƻ�ǺǷ�Äǀǳ¦�² ƢǇȋ¦�ŐƬǠƫ�Ŗǳ¦Â�ǽƢƦƬǋȏʪ�©¦°Ƣǘƻȍ¦

.3والكشف عن أنشطة تبييض األموال

461صمرجع سبق ذكره ، ،عادل دمحم السیوي /د1
281ص ، مرجع سبق ذكرهلشھب ، بدیعة /د2

3Jean- Michel Rocchi et Jacque Terray ; op-cit , p227
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تؤثر بصفة مباشرة  �ƨǤǳʪ�ƨȈŷ¢�©¦̄�Ãǂƻ¢�ƨƦǬǟ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǾƳ¦ȂƫƢǿ°ƢƦƬǟʪ ،ومن جانب أخر      

ȂǷȋ¦�ǒ¦¾ على الدور املنتظر منها ȈȈƦƫ�ƨǘǌǻ¢�ǶǴǫϦ�ƨȈǴǸǟ�ȆǿÂ���ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǼǳʪ ، حبيث أصبح

فيستعملون  ، ƢƷ� ƢǯǀƥÂ�ƨǏƢƻ�ƨǠȈƦǘƥ�ÀȂǠƬǸƬȇ�ǶĔȂǰǳ® ، جرمية معقدةإاملبيضون يبتكرون وسائل 

 ، حىت ال تظهر على شكل نظام مفهوم ، املعلومات اإللكرتونية الرقمية اليت تكون مرمزة أو مشفرة

وأمام هذا الوضع تعسرت عملية احلصول على  .1املقصودة أن تفسرها وال ميكن ألي جهة غري اجلهة

ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�» ǂǗ�ǺǷ�ƨȇ°Âǂǔǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦  كما تعسرت  ، رةالقذمن أجل تتبع األموال

 األموال يعملية الكشف عن األنشطة اإلجرامية بسبب سهولة طمس األدلة تقنيا من قبل مبيض

.2مستغلني يف ذلك الشبكة املعلوماتية وما تقدمه من تسهيالت وخدمات يف مجيع امليادين

¦°ƢǼȇϦ ، املاليةتوضيح هذه العوائق اليت تؤثر بشكل مباشر على عمل وحدات املخابرات ل       

�ǶǜǼǳʪ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ارتباط ، مث إىل) املبحث األول  (التطرق أوال للمالذات املصرفية     ȈȈƦƫ�ƨǘǌǻ¢

  .) املبحث الثاين (  املعلوماتية

465صمرجع سبق ذكره ، ،عادل دمحم السیوي /د1
457ص ، مرجع سبق ذكره ،دمحم عبد هللا حسین العاقل /د2
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.املالذات املصرفية:املبحث األول

حتافظ على  لكي صارمة تتمتع أنظمتها املصرفية بقوانني ت املصرفية عبارة عن مراكز ماليةاملالذا      

ƢȀƟȐǸǟ�©ʪƢǈƷ�ƨȇǂǇ من دفع الضرائب يف بلدهم  من التهرب  ، ومتكنهم من خالل ذلك

�ǲƻ¦®�ƨȈƦȇǂǓ�©¦ ƢǨǟ¤�Â¢�©ƢǔȈǨţ�Ŀ�ȄǴƴƬƫ�ƨȈƟƢƦƳ�ʮ¦ǄǷ�ǶȀƸǼŤ�ȆȀǧ ، ضف إىل ذلك ،األصلي

ȂǷȋ¦�²¦¾ ، أراضيها Â£°�§ ǀƳ�» ƾđ  1إليها لدعم التنمية اإلقتصادية بداخلها اتواالستثمار.

·� ،لذلك ƢǨū¦�ȄǴǟ�̈ƾǿƢƳ�ǲǸǠƫ�ƢĔƜǧحىت تضمن  واالجتماعي واالقتصادياستقرارها السياسي  إىل

ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ƢēƾǟƢǫ�°¦ǂǬƬǇ¦ ،  وحتجم عن التدخل يف املشاريع اإلقتصادية وتسعى إىل توفري وسائط

  .زة املعلوماتية املتطورةالتكنولوجية احلديثة واألجه  االتصاالت

هذه املالذات بعض اآلليات املمتازة للمستثمرين بصفة عامة وملبيضي األموال بصفة  كما متنح      

والذي  االئتمانمنها عقد  ، ƨƥƢǫǂǳ¦�ȄǴǟ�°Âǂŭ¦�ÀÂ®�ƨǴƟƢǗ�¬ʪ°¢�řƳ�ǺǷ�ƢŮȐƻ�ǺǷ�ǶȀǼǰŤ ، خاصة

ń¤�Ä¢�ÀƢǸƬƟȏ¦�ǲȈǯÂ�ń¤�¾Ƣũ¢°�Â¢�¾¦ȂǷϥ�ƨǯǂǋ�Â¢�®ǂǨǳ¦�ǾƦƳȂŠ�ƾȀǠȇ  األمني،وآلية شركات التأمني

Ƥتاملقيدة واليت  Ɵ¦ǂǔǴǳ�Ǟǔţ�À¢�ÀÂ®�ǂǗƢƼŭ¦�ǞȈŦ�śǷϦ�ńȂƬ ،  املقيدة واليت تسمح وكذا آلية البنوك

.2ولةبتنفيذ مجيع العمليات البنكية دون رقابة النقد أو خزينة الد

«�Ǟǧǂǳ¦�ń¤�ÃȂǇ ، يتضح من خالل ما سبق       ƾē�ȏ�ƨȈǧǂǐŭ¦�©¦̄Ȑŭ¦�ǽǀǿ�Àϥ  من معدل

لعمل وحدات املخابرات  اهتماملذلك فهي مل تعطي  ، منوها اإلقتصادي وكذا القضاء على البطالة

ƨȈǧǂǐŭ¦�ƨȇǂǈǳʪ�ƨǬǴǘǷ�ƨǨǐƥ�ƪ ǰǈŤ�ƢĔ¢�ǲȈǳƾƥ�ƨȈǳƢŭ¦ ،  األمر الذي أدى إىل نقص اإلخطارات

ǽƢƦƬǋȏʪ واليت تعد �ƾȇƾŢÂ�ƢȀǐƸǧÂ�ƢȀǴȈǴŢ�Ŀ�ƨǐƬƼŭ¦�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǲǸǠǳ�ƾȈƷȂǳ¦�°ƾǐŭ¦

�ƨȈǷ¦ǂƳ¤�ƨǘǌǻϥ�ƢȀǗƢƦƫ°¦�ÃƾǷ3، ¤�ƨǧƢǓȍʪاذ جعلت مهامها  ، ىل عدم تدعيمها ألجهزة الرقابة

  .بني وحدات املخابرات املاليةا و ة مما أدى إىل غياب التنسيق بينهحمدودة وضيق

73ص ، مرجع سبق ذكره ،مختار شبیلي /د1
2Olivier Jerez ; op-cit , p91

105ص ، مرجع سبق ذكره ،دمحم سامي الشوا /د3



العوائق المؤثرة على دور الوحدات المخابرات المالیةالفصل الثاني

263

مباشرة على أهم وظيفة من الوظائف األساسية هلذه الوحدات واليت هي ولقد أثر كل ذلك       

  .وظيفة تبادل املعلومات سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد اخلارجي

طلب امل( ¢�Ƣē¦ǄȈŲ�Ƕǿاملصرفية مع ذكر تعريف املالذات  إىلسنتطرق  ، وتوضيحا ملا سبق ذكره      

ňʬ�Ƥامل (آلليات اليت متنحها للمستثمرين وحتديد أهم ا ،) أول Ǵǘ (، �ǽǀǿ�ŚƯϦ�ÃƾǷ�ƶǓȂǻ�¦Śƻ¢Â

Ʈامل (ى عمل وحدات املخابرات املالية املالذات عل ǳʬ�Ƥ Ǵǘ(.

ماهية املالذات املصرفية :املطلب األول

ومرتعا خصبا  ، ƨȈǧǂǐŭ¦�©ʪƢǈū¦�ƨȇǂǇ�¢ƾƦǷ العتناقاملالذات املصرفية هي البيئة احلاضنة       

والفارة من  ، إلخفاء األموال النامجة عن جرائم خمتلفة أو تلك املهربة من الرسوم الضريبية يف بالدها

 املرافئ�Â¢�ƨǼǷȉ¦�©¦̄Ȑŭ¦�Â¢�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǸƄʪ�Ƣǔȇ¢�ǪǗƢǼŭ¦�ǽǀǿ�ȄǸǈƫÂ . املالحقة والتتبع واملصادرة

.1اجلنات الضريبية أواملالية 

الدولة وأعماهلا املصرفية  ǂȇϵ¦®¦©تتيح قوانينها املتعلقة  ، وتعد هذه املالذات دول ذات سيادة      

ƢȀǔȈǨţ�Â¢�ƨȈƦȇǂǔǳ¦�ǶēƢȈǳÂƚǈǷ�Ä®ƢǨƫ�ƨȈǻƢǰǷ¤�Ãǂƻ¢�À¦ƾǴƥ�ǺǷ�ǺȇǂǸưƬǈŭ¦Â�śǟ®ȂǸǴǳ ،  وتوفر هلم

بسبب دورها املهم يف النشاط املايل  ، لبلداناوتعترب هذه  ، قدرا معينا من السرية املصرفية والتجارية

.2وسيلة فعالة ومغرية لتبييض األموال، الدويل 

عن  االستفسار يتالشى إذ، األجنبية  ¦ƢǸưƬǇȏʪ�®ÂƾŰȐǳ¦�ƢȀƦȈƷŗƥ�©¦̄Ȑŭ°¦© تتميز هذه      

�ƨȈǸǼƬǳʪ�Ǟǧƾǳ¦Â�µ يف حاجة ماسة ƢĔȂǰǳ االستثماراتمصدر األموال حمل تلك  ȂȀǼǴǳ�ƢȀȈǳ¤

وتتميز بتوافر وسائل لبطالة عن طريق توفري فرص العمل ، وحل مشاكل ا ،بداخلها  االقتصادية

 ،¦Ƣđ�śǴǷƢǠƬŭ¦�ƨȇȂǿ� ƢǨƻ¤Â�ƨȈǴǟƢǨǳ¦Â�ƨȇǂǈǳ¦Â�ƨǫƾǳ¦Â�ƨǟǂǈǳʪ�ǄȈǸƬƫ�Ŗǳ¦Â�ƢȀȇƾǳ�ƨǷƾǬƬŭ االتصاالت

هذا ،  تحويالت اإللكرتونية لرؤوس األموال وغريهاوال، األنرتنت  املتزايد لشبكة االستخداممثل 

.3السياسي واملايل بغية النجاح يف جذب رؤوس األموال ǂǬƬǇȏʪ¦°متيزها  إىلإضافة 

1
Jean- Michel Rocchi et Jacque Terray ; op-cit , p195

2Olivier Jerez ; op-cit , p97
145ص ، مرجع سبق ذكرهنبیل  دمحم عبد الحلیم عواجة ، /د3
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ألنشطة اإلجرامية وأنشطة تبييض ابني  ومن جهة أخرى متارس هذه املالذات فصال متزايدا      

�śȈǳƢŭ¦� ƢǘǇȂǳ¦Â�̈ǂǇƢǸǈǳ¦Â�śƦǇƢƄ¦Â�ÀȂǻƢǬǳ¦�¾ƢƳ°�ǺǷ� ¦ŐŬ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳʪ�Ǯ ǳǀƥ�ƨǼȈǠƬǈǷ�¾¦ȂǷȋ¦

ما هو متجدد والشركات املتخصصة،والذين يشكلون معا فريق عمل حمرتف يسعى دائما إىل ابتكار 

ʭƢȈǰǳ¦�Ǯ©�¦ومتطو  ǴƬǳ�ƶȈƬƫ�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ǺǷ�°زيد من رؤوس األموال املتأتية من أية أنشطة ستقبال امل

إجرامية، والتعامل مع تلك األموال حبرفية سعيا حنو تبييضها وإسباغ طابع املشروعية عليها، إنتهاءا 

  .بدفعها إىل دائرة االقتصاد الرمسي املشروع

.مفهوم املالذات املصرفية: األول الفرع

أو شروط توفر  يودـضع للقـفهي ال خت ، للعوملة املالية املصرفية ظاهرة من أبرز املالمح الصادرة املالذات

ƢŲ�ƨȈǧƢǨǋ�ǲǫ¢�ƨȈƥƢǫ°�Ƕǜǻ�Ŀ�ǲǸǠƫ�ƢĔȂǰǳ�ƨȈǧǂǐŭ¦�ƨȇǂǈǳ¦  يؤهلها لتكون خمبأ للثروات غري املشروعة

ƨǟÂǂǌŭ¦�ʭƢȈƷ¢Â.

ǜǼƬǳʪ�À̄¤�ƨȈǧǂǐŭ¦�©¦̄Ȑŭ¦�¿ȂȀǨǷ�ǖƦƫŚǧفشاء املعلوماتالقانوين الذي يساعد على عدم إ يم، 

، حبيث ال توجد نصوص تفرض  يعد السر املصريف أو البنكي أحد العناصر املكونة له وهكذا

�Ŗǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�¦ǀǯÂ�ǶȀƟȐǸǟ�ǺǷ�ǪǬƸƬǳ¦�°ʬ¡�ǚǨƷ�ǶƬȈǧ ، على املؤسسات واملهن املصرفية التزامات

¸إضافة اىل عدم وجود تصريح قانوين يسمح للسلطات املكلفة بتطبيق القانون  تتم ، ȐǗȏʪ  على

ǪƟʬȂǳ¦�ǽǀǿ1.

ʪƢǈƷ�ƨȇǂǇ©� صرفية بقوانني صارمة لتحافظ علىية مناطق تتمتع أنظمتها املففاملالذات املصر       

  .يةن دفع الضرائب يف بالدهم األصلم، فتساعدهم على التهرب  عمالئها األجانب

´ ƢƼǋȌǳ�ƨȈƦȇǂǓ�©ƢǔȈǨţÂ�©¦ ƢǨǟ¤�ƶǼŤ�ƢĔ¢�ƢǸǯ -جلذب األموال  - جانبخصوصا األ

 ، ومتنح هلم هذه املالذات محاية وحصانة من حمققي وحمصلي الضرائب الدوليني ، إليها واالستثمارات

كبرية يف إذ يصعب على هؤالء متابعة أموال هؤالء األشخاص اليت ميكن أن تكون خاضعة لضرائب  

.2بالدهم األصلية

1
Jean- Michel Rocchi et Jacque Terray ; op-cit , p197

2Célestin Foumdjem ; op-cit , p411
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جلوء مبيضو األموال  ثبوتمن جراء ،ذا فتحوم الشبهات اليوم حول أنشطة املالذات املصرفيةإ

من  متنحه�Ƣŭ�ǂǜǼǳʪ�¦ǀǿÂ،واستخدامها كمعرب وحمطة ألمواهلم،ƢēƢǷƾƻ�ǺǷ لالستفادة ،إليها

.ƢēƢǯǂǋ�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟÂ�ƢȀǯȂǼƥ�Ŀ�ƨǟ®Ȃŭ¦1من تعتيم على مصادر األموال تسهيالت وما توفره

صب املالية على اعتبار أن كال مها ينرب مفهوم املالذات املصرفية مع مفهوم املناطق احلرة اويتق

ŅƢŭ¦�¾ƢĐ¦�ȄǴǟ�ƢǸȀǗƢǌǻ، أمر  اختالطإذ هناك العديد من اجلوانب املشرتكة اليت قد تؤدي إىل

Ŀǂǐŭ¦�̄Ȑŭʪ�̈ǂū¦�ƨȈǳƢŭ¦�ƨǬǘǼŭ¦، حيث أن هذا األخري يعتمد على نفس املعايري اليت ترتكز عليها

 االتصالالسر البنكي وشبكة جيدة ،خصوصا وأنه مينح بدوره الليونة الضريبية،املنطقة املالية احلرة

�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ2السياسي االستقرار.

للتمييز بني املنطقتني تتمثل يف البحث عن طبيعة العمليات املتداولة داخل   لكن تبقى أهم نقطة

مستعملي املالذات املصرفية سواء كانوا أفراد أو شركات فهم ذلك أن،كل منهما والغرض منها

Ŀǂǐŭ¦�ǂǈǳ¦�®ȂƳȂǳ�² ƢǇȋʪ�Ǯ ǳ̄� ¦°Â�ÀȂǠǈȇ،�ȄǴǟ�ÀȂǴǸǠȇ�Ʈ ȈƷ�ƨȈƟƢƦŪ¦�ǶēȐǸŢ�ǺǷ�ǲȈǴǬƬǴǳÂ

، ȆǴǏȋ¦�ǺǗȂŭ¦�Ŀ�Ǿƥ�¾ȂǸǠǷ�Ȃǿ�ƢǸǟ�Śưǰƥ�ǲǫ¢�ƨƦȇǂǔǳ�Ǟǔź�ǶēƢǰǴƬŲÂ�ǶȀƷʪ°¢3 جعل جزء من

ن اليت تقام داخل املناطق املالية احلرة تكون هلا ابعاد جتارية حمصنة يرجى م يف حني أن العمليات

املصرفية تكون  يف املالذات كما أن املعطيات،  نشطة االقتصادية ورائها متويل الصادرات وبعض األ

ƢȀǔȈȈƦƫÂ�¾¦ȂǷȋ¦�Ƥومهية وصورية  ȇǂē�Ŀ�² ƢǇȋʪ�ǪǗƢǼŭ¦�ǽǀǿ�ǲǸǠƬǈƫÂ4.

ويتمثل عامل التمييز الثاين بني املنطقتني يف كون أن املقاوالت واملؤسسات املالية وخمتلف 

ƢȀȈǧ�ǺȇǂǓƢƷÂ�ʮ®ƢǷ�ǺȇƾƳ¦ȂƬǷ�̈ǂū¦�ƨȈǳƢŭ¦�ǪǗƢǼŭ¦�Ŀ�śƥ°Ƣǔŭ¦ ، يف الوقت  مأي ميكن معرفته ،

.5الذي ال ميكن التعرف على هؤالء األشخاص داخل املالذات املصرفية

75ص ، مرجع سبق ذكرهمختار شبیلي ، /د1
2 Célestin Foumdjem ; op-cit , p145

115ص ، مرجع سبق ذكره ،دمحم سامي الشوا /د3
547ص ، مرجع سبق ذكره ،دمحم عبد هللا حسین العاقل /د4

5
Jean- Michel Rocchi et Jacque Terray ; op-cit , p215
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أسباب ظهور املالذات املصرفية: الفرع الثاين

ƨŻƾǬǳ¦�ÀʭȂȈǳ¦�ń¤�ƨȈǧǂǐŭ¦�©¦̄Ȑŭ¦�°ȂȀǛ�®ȂǠȇ،��¿ƾƼƬǈƫ�ƨȈǻʭȂȈǳ¦�°ǄŪ¦�ǒ Ǡƥ�ƪ ǻƢǯ�Ʈ ȈƷ

من الضرائب اليت كانت تفرضها أتينها  %02لتجنب دفع نسبة كمستودعات حبرية من قبل التجار 

-1721 خالل سنة -يف املستعمرات األمريكيةن التجار ، كما كاذلك الوقت على السلع املستوردة 

ē°Ƣš �ÀȂǯǂŹهاء يف جمال االقتصاد  بينما يشري بعض الفق .1م من أمريكا الالتينية لتجنب الضرائب

حقيقي يكمن يف سويسرا ،حيث كانت بنوكها منذ فرتة طويلة مالذا لرؤوس مالذ مصريف  اىل ان أول

وهي التزال من أشهر  ، أملانيا وأمريكا اجلنوبية ، يف روسيا االجتماعية ¦ʪ¦ǂǘǓȏ©األموال املهربة من 

ƨǬǴǘǷ�ƨȇǂǈƥ�¶ƢƄ¦�ƢȀǧǂǐǷ�ÀȂǻƢǫ�ń¦�ǂǜǼǳʪ�ȆŭƢǠǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ȄǴǟ�©¦̄Ȑŭ¦    إذ يعترب أي خرق هلذه

.2السرية خمالفة جزائية تستحق العقاب 

 االقتصاديةوترجع أسباب ظهور هذه املالذات إىل رغبة الكثري من املناطق يف حل مشاكلها 

�Äǀǳ¦�°ȂǘƬǳ¦�ȂŴ�ǾƸƬǨƫÂ�Ƣǿ®ƢǐƬǫʪ�µ االستثماراتعن طريق جذب  واالجتماعية ȂȀǼǴǳ�ƨȈƦǼƳȋ¦

وإمنا يهمها فقط إعطاء حيوية ونشاط  ، مصدر االموال املتأتية إليها وال يهمها ، يشهده العامل

  .والقضاء على البطالة ، الداخلي القتصادها

  األجنبية عن طريق تطوير نظامها املايل واملصريف االستثماراتلذا فهي تعمل على تسهيل هذه 

ʮ¦ǄǷ�¿ƾǬƫ�̄¤  كما تنتهج شبكة مصرفية نشيطة تقوم . اإلعفاء منهاجبائية للمستثمرين بتخفيضها أو

إضافة إىل  ، ال ميكن تعديلها بسهولة ، على أساس قواعد مصرفية مشددة من حيث السر املهين

 ، أموال األجانب الستقبالإقليمها  ƞȈēحىت  واالجتماعيسعيها للمحافظة على استقرارها السياسي 

�Ǆǧ¦ȂƷÂ�ʮ¦Ǆŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ŚǧȂƫ�ǪȇǂǗ�Ǻǟوتسهيل اإلجراءات اإلدارية وتطوير النظم يف مواقع  راالستثما

.3واملطارات واملوانئاخلدمات والرتاخيص 

1
Jean- Michel Rocchi et Jacque Terray ; op-cit , p227

176ص ، مرجع سبق ذكره ،محمود دمحم سعیفان /د2
105ص ، مرجع سبق ذكره ،سید حسین عبد هللا /د3
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تسمح بتحقيق مشاريع كثرية ومتنوعة ، ومن مت يتم القضاء على البطالة  االمتيازاتكل هذه 

 استقرار على وكذا توفري قدرا إضافيا من السلع يساعد،عن طريق توفري العديد من فرص العمل

.1األسعار احمللية 

�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�©ƢȈǴǸǟ�̈®ʮǄǳ�ƨƦǇƢǼǷ�ƨȈǧǂǐŭ¦�©¦̄Ȑŭ¦�ƪ ƸƦǏ¢�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ǽǀǿ�ǲǯ�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦Â

¾¦ȂǷȋ¦�Ƥ ȇǂēÂ تستقطب عددا كبريا من األشخاص الطبيعيني واملعنويني و .  

.خصائص املالذات املصرفية: الفرع الثالث

املصرفية مبجموعة من اخلصائص جتعلها تستقطب عددا كبريا من رؤوس األموال  تتميز املالذات      

�» ƾđاالستثمار ، �ń¤�ƨǧƢǓȍʪ� ȐǸǠǳ¦�§ ǀƳ�§ ƢƦǇ¢�Ƕǿ¢�ǲưŤ�Ŗǳ¦�ƨǬǴǘŭ¦�ƨȈǧǂǐŭ¦�ƨȇǂǈǳ¦�ƢȀŷ¢

حجم الضرائب أو اإلعفاء �ňƾƫ�Ŀ�ƨǴưǸƬŭ¦Â�ƨȈƟƢƦƳ�ʮ¦ǄǷ�¦ǀǯÂ ، قطاع مصريف متطور وذو كفاءة عالية

����ȆǇƢȈǇ�°¦ǂǬƬǇʪÂومواصالت جد متطورة اتصاالتكما تتمتع هذه املالذات بشبكة . منها كليا

.2اللذان يضمنان استقرار القاعدة القانونيةواقتصادي ، 

.السرية املصرفية املطلقة:أوال

إذ تعمل هذه األخرية وفقا  ، تعترب السرية املصرفية الركيزة اليت تقوم عليها املالذات املصرفية      

ويعد عدم كثمان .بسر أعماله وأسرار عمالئه االحتفاظلقوانني صارمة يلتزم املصرف مبوجبها على 

ǲȈǸǠǴǳ�ŅƢŭ¦�Ǆǯǂŭʪ� Ƣǌǧȍ¦Â�ǂǷȋ¦�¦ǀǿ ، مسؤولية البنك عن كما تقوم  ، جرمية يعاقب عليها القانون

حىت وإن كان هذا اإلفشاء  إذ يلزم بتعويض العميل عن الضرر الذي يلحقه به ، ǄƬǳȏ¦�¦ǀđ�¾Ȑ¦¿اإلخ

ƨǷ±Ȑǳ¦�ƨǘȈū¦�̄Ƣţ¦�¿ƾǟ�Â¢�¾Ƣŷ¤�®ǂů�Ǻǟ�Ʋƫʭ3.

49سمر فایز اسماعیل ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
118دمحم سامي الشوا ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2

3Célestin Foumdjem ; op-cit , p415
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¦��ƢǼƟ¦®� ¦ȂǇ�ǾƫʪƢǈŞ�̈ƾȈǬŭ¦�ǢǳƢƦŭ ، األسرار املصرفية رقم حساب العميلويشمل نطاق إطار   

مدى التزامه بتسديد  ، والقروض املمنوحة له االئتمانيةالتسهيالت  ، هودائع ، انمديان أو ك

والشيكات اليت يسحبها على البنك وكل األمور اليت  ، ¦Ǿǳ�ƨǷƾǬŭ¦�©ʭƢǸǔǳ ، مقدارها ،األقساط

Ǯ ǼƦǳ¦�ǞǷ�ǲȈǸǠǳ¦�¶Ƣǌǻ�¾ƢǸǟϥ�ǲǐƬƫ1.

مع إحجام �ƨǳȂȀĐ¦�©ʪƢǈƸǴǳ�¾ȂƦǬǳ¦Â ، عدم معرفة هوية الزبون كما يدخل يف ذات النطاق

§ Ƣǈū¦�Ƥ ƷƢǐƥ�ƨǏƢŬ¦�©ȐǷƢǠŭ¦�Ŀ�ƨǬǬƄ¦�¬ʪ°ȋʪ�ƶȇǂǐƬǳ¦�Ǻǟ�Ǯ ǼƦǳ¦ ، �ƨȀƦǌǳʪ�ƶȇǂǐƬǳ¦�¿ƾǟÂ

.2وانعدام الرقابة على املعامالت املالية

ƢǐƬǫȏʪ®وتدعم الثقة  هلذا تساهم هذه السرية يف جذب رؤوس األموال من خمتلف املصادر،

�ǞƴǌƫÂ�Ŀǂǐŭ¦�±ƢȀŪʪÂ�ȆǷȂǬǳ¦ االستثمار، ƨǧƢǓȍʪ�ƨǬưǳ¦�ǂǧȂƫ�ƢĔ¢�ń¤ÀƢǸƬƟȏʪ مما  املصريف،

.3االستقراراالقتصاديينعكس اجيابيا على توفري مناخ 

ƢȈǻʬ:ƨȈƟƢƦƳ �ʮ ¦Ǆ Ƿ

©¦̄Ȑŭ¦�ǄȈŤ�̈ǄȈǷ�Ƕǿ¢�ƨȈƟƢƦŪ¦�ʮ¦Ǆŭ¦�ŐƬǠƫ  املصرفية والدافع األول واملباشر الذي يدفع أصحاب

 ، حلركة هذه األموالالذي يساهم يف تنظيم حرية مطلقة األمر ، األموال اىل حتويل رؤوس أمواهلم إليها 

śǟȂǻ�Ŀ�ƨȈƦȇǂǔǳ¦�ʮ¦Ǆŭ¦�ȄǴƴƬƫÂ:

:النوع األول

�²على األ اقتطاعاتوهي تلك املالذات اليت يقر تشريعها الضرييب  ¢°�ȄǴǟÂ�ǲƻƾǳ¦�ȄǴǟÂ�¬ʪ°

  .ل ضعيف جدادولكن مبع ، املال أو الثروة

:النوع الثاين

بغياب الضرائب املباشرة  إذ تتميز، الضريبية  االقتطاعاتوهي تلك املالذات اليت تنعدم فيها       

Ǯ ǳ̄�ŚǣÂ�¬ʪ°ȏ¦�ȄǴǟÂ�ǲƻƾǳ¦�ȄǴǟÂ�̈ƾƟ¦Ǆǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦�ȄǴǟ.

885دمحم عبد هللا حسین ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
91نصیر شومان ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2

3
Jean- Michel Rocchi et Jacque Terray ; op-cit , p229
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فهي بذلك تضحي ،  ره قوانني هذه املالذات املصرفيةكلي ، تق  ويكون اإلعفاء من الضريبة      

�Ǟȇ°ƢǌǷ�ǪǴƻ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƢȀƬȈǸǼƫ�ǲȈƦǇ�Ŀ�ƨȈƦȇǂǔǳ¦�Ƣē¦®¦ǂȇϵبواسطة استثمارات   اقتصادية

.1أجنبية،وتساهم يف حل مشاكل البطالة عن طريق توفري فرص العمل

Ƣưǳʬ :واملواصالت املتطورة شبكة اإلتصاالت.

، والذي يساعد بدوره  ملعلوماتتصاالت وااألخرية تقدما كبريا يف تقنية اإلشهدت السنوات       

 ، وعوملة اخلدمات املالية واملصرفية ، وتزايد حجم التجارة اإللكرتونية ، انتشار النقود اإللكرتونيةعلى 

ƾȇƾƳ�¶ƢŶ¢�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǲǸǠǴǳ�ƨǠǇƢǋ�©ƢƷƢǈǷ�¾¦ȂǷȋ¦�ȆǔȈƦŭ�¬ʫ¢�ƢŲتشبه اىل حد كبري  ة

لذا فإنه من أهم خصائص املالذات املصرفية هي امتالكها  ، التعامالت املالية والتجارية  املشروعة

ǺȇǂǸưƬǈŭ¦�ȄǴǟ�ǲȈǫ¦ǂǠǳ¦Â�©ʪȂǠǐǳ¦�ǲǯ�ƨǳ¦±¦�ȄǴǟ�ƾǟƢǈƫ�̈°ȂǘƬǷ�ƾƳ�©ȐǏ¦ȂǷÂ�¾Ƣǐƫ¦�ǲƟƢǇȂǳ ، 

  .وتسهل يف الوقت ذاته التعامل مع الشركات األم وفروعها

 االتصالالبا بشبكات متقدمة تساير التطور التكنولوجي يف جمال فتتمتع املالذات املصرفية غ      

ȋ¦�ƨǯǂƷ�ǲȀǈȇ�Äǀǳ¦�́ ȂǐŬʪ¢�°ƢƦƬǟʪ�¾¦ȂǷببعضها البعض يف اطار  األسواق العاملية متصلة ن

  .نظام تبادالت تستغل بصفة دائمة

قتصر ت¦�ƢĔȂǯƨǧƢǓȍʪ�ƢĔ¢�ń  لالستثماردورا أساسيا يف جذب هام  االتصالفتلعب تكنولوجيا       

ƨǟǂǈǳʪ�ǄȈǸƬƫÂ�ƪ ǫȂǳ¦ ، العمل عن طريق   فهي أيضا تيسر وحتسن مستوى اخلدمات واألعمال

.2بواسطة الشبكات عن بعد 

 ، األنرتنتاحلديثة كل األجهزة املعلوماتية املتطورة مبا فيها استخدام  االتصاالتوسائط وتشمل       

  .وغريها ، ونظم التحويالت السريعة االئتمانبطاقات 

1
Jean- Michel Rocchi et Jacque Terray ; op-cit , p231

70، ص، مرجع سبق ذكرهمختار شبیلي/د2
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.واالجتماعيواالقتصاديالسياسي  االستقرار :رابعا

لذا ،الالزمة لدفع عملية التنمية االستثماراتتبذل خمتلف املالذات املصرفية جهودا كبرية جللب 

إذ ،ماعيـواالجتواالقتصاديفهي تعمل جاهدة على احلفاظ على استقرارها يف امليدان السياسي 

  .االجتماعية واالقتصادية¦ʪ¦ǂǘǓȏ©تنعدم فيها  السلطة كماعلى السياسية تنعدم فيها الصراعات

ƢēƢǷȂǰƷ�ǲǯƢȈǿÂ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƢȀǸǜǻ�ƨǷȐǈƥ�©¦̄Ȑŭ¦�ǽǀǿ�ǄȈǸƬƬǧ�ǺǷȋʪ�ǄȈǸƬƫ�ƢǸǯ� واالستقرار

�Ȇǫǂǟ�Â¢�řȇ®�̧ ¦Ǆǻ�Â¢�ȆǴƻ¦®�Ǧ Ǽǟ�Â¢�©ʪȐǬǻ¦�ª ÂƾƷ�Ȅǌź�ȏÂؤثر سلبًا  على مصاحل ي

1.االقتصاديةفيتجسد يف عدم تدخل الدولة يف املشاريع ما االستقرار االقتصادي ، ا. املستثمرين

�ƢȀǗŗǌȇÂ�©¦̄Ȑŭ¦�ǽǀǿ�Ƣđ�ǞƬǸƬƫ�ƨǷƢǿ�̈ǄȈǷ واالجتماعيواالقتصاديالسياسي  فاالستقرار

�©ȐȇƾǠƫ�Â¢�©¦ŚȈǤƫ�ª ÂƾƷ�¿ƾǟ�řǠȇ�Äǀǳ¦Â�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�̈ƾǟƢǬǳ¦�°¦ǂǬƬǇ¦�ǺǸǔƫ�ƢĔȂǰǳ�ÀÂǂǸưƬǈŭ¦

.2حىت ال تتأثر رؤوس األموال األجنبية سلبامفاجئة وغري متوقعة يف التشريعات ،

املصرفية اآلليات املمنوحة من املالذات:الثايناملطلب 

تبييض األموال نظرا ملا تتميز به من خصائص ƢȈǴǸǟ�̈®ʮǄǳ�ƢƦǇƢǼǷ�ƢƻƢǼǷ�ƨȈǧ©�تعد املالذات املصر 

تيسر من خالهلا عمليات دخول رؤوس األموال من مصادر ،ملياديناوتوفره من تسهيالت يف مجيع 

  .خمتلفة مثلما مت توضيحه سابقا

95مرجع سبق ذكره ، ص ، نصیر شومان/د1
2Célestin Foumdjem ; op-cit , p429
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Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�̈®ʮ±،هذه املالذات تقدم بعض اآلليات ملبيضي األموال أو املستثمرين بصفة  فإن

Ƥ،عامة Ɵ¦ǂǔǳ¦�Ǟǧ®�ÀÂ®Â�ƨƥƢǫǂǳ¦�ȄǴǟ�°Âǂŭ¦�ÀÂ®�ǶŮ¦ȂǷ¢�Ǧ ȈǜǼƫ�ǺǷÂ�ƨǴƟƢǗ�¬ʪ°¢�řƳ�ǺǷ�ǶȀǼǰŤ.

le االئتمانمن أهم هذه اآلليات نذكر عقد trustينحدر من شريعةالذيcommon law

le،وأدخل عليه تعديالت بواسطة اجلنوبيةيف أمريكا  والذي طبق1اإلجنليزية liechtenstein2،  والذي

¬ʪ°ȋ¦�řŪ�ƨǳƢǠǧ�ƨǴȈǇÂ�ƾǠȇ ، ذاته لكونه يعهد إدارة األموال إىل األمني دون أن يظهر الشخص.  

lesكما متنح هذه املالذات آلية أخرى جد فعالة وتتمثل يف شركات التأمني املقيدة societes

d’assurance captives3śǷϦ�ńȂƬƫ�Ŗǳ¦�ÂƾƦƫ�ȏ�ƢĔȂǰǳ�Ƥ Ɵ¦ǂǔǴǳ�Ǟǔţ�À¢�ÀÂ®�ǂǗƢƼŭ¦�ǞȈŦ

Ʒ¦�ƢĔϥد�ƨǠƥʫ�Â¢�Ãǂƻ¢�©Ƣǯǂǋ�̧Âǂǧ�Ãومن منظور ميزان املدفوعات، فان  ، صناعات كربى الحتاد

Ǽŭ¦�ƨǳÂƾǳ¦�Ŀ�©ƢǬǨǼǳ¦�ǲȈƦǫ�ǺǷ�ƢĔƘǯÂ�Ƥ ǈŢ�ƨǟȂǧƾŭ¦�śǷƢƬǳ¦�¶Ƣǈǫ¦مع  ، االحتادركة األم أو ــشاة لشـ

..جتاهلها يف املالذ املصريف

lesوتوفر أيضا املالذات املصرفية آلية البنوك املقيدة banques captives4 ، وهي بنوك

إذ تسمح بتنفيذ مجيع العمليات  ، تستجيب لذات منطق شركات التامني املقيدة املذكورة أعاله

، ولقد أصبحت هذه البنوك تشكل نشاطا ماليا  دون رقابة النقد أو خزينة الدولة البنكية واملصرفية

  .متنوعا يف خمتلف املراكز املالية الكربى

le.عقد اإلئتمان:الفرع األول trust

commonينحدر هذا العقد من شريعة  law ، ةـوأدخل عليه تعديالت بواسطاالجنليزية

le liechtensteinاالئتمانوعقد .،وذاع صيته يف كل املالذات املصرفية �¬ʪ°ȋ¦�řŪ�ƨǴȈǇÂ�Ȃǿ

1Maria louisa Cesoni ; op-cit , p242
2Le liechtenstein est la seule juridiction de droit civil qui à largement adopté une législation de trust
anglo saxonne , une différence majeure être , contrairement à la fiducie de Common law , il n’ya
pas de limitation sur la durée pendant lequelle le revenu peut être accumulé et aucune régle contre la
pérénnité : voire le site : http://www.envisage ch/other-services/compagy-trust-amp-foundation-
formation/liechtenstein-trust.
3Célestin Foumdjem ; op-cit , p426
4
Jean- Michel Rocchi et Jacque Terray ; op-cit , p235
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وال أو رأمسال إىل ـǷϥ�ƨǯǂـرد أو شـحيث يعهد مبوجبه ف،أو إلبرام الصفقات بدون أن يظهر الشخص ذاته

leأي األمني ،االئتمان وكيل  trustée . أو رأس واألمني هو ذلك الشخص الذي يتوىل إدارة املال

.واليت يشيدها املؤسس االئتمانويستخدم احلقوق املطابقة ألنظمة عقد ،بصفة عامة املال

 ، االئتمانيسترت خلفه مؤسسي عقد  ، مستعار اسمواألمني يف املالذات املصرفية، ما هو إال       

عن طريق شركاء ، وال عرضا  نة الدولة، ال من قبل خزي والذي ال ميكن تصورهم أو التوصل إليهم

وأقل ضريبة  ،فرنك فرنسي قدمي  450إىل  350ما بني liechtensteinوتتكلف الصفقة يف. الصفقة

شرف بداهة على العديد ȇ�Äǀǳ¦Â��ǖȈǇȂǴǳ�ňȂǻƢǬǳ¦�ǂƳȋ¦�ń¦�ƨǧƢǓȍʪ فرنك ، 1000تقدر حبوايل 

.1لضرائبهلذا الثمن يعفى األمناء على األموال األجنبية من اونظراً من الشركات ، 

ocietéشركة التأمني املقيدة: الفرع الثاين d’assurance captiveS

وهي تنطبق ، تعترب هذه اآللية من اآلليات اهلامة اليت تقدمها املالذات املصرفية ملبيضي األموال

على حال احتاد إحدى الصناعات الكربى، الذي أرهق من دفع أقساط كبرية إلحدى شركات 

مالذ مصريف  ، خيتار هلذا السبب، مر أن يتوىل بنفسه عملية التأمنيȋ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǲǔǨȇÂالتأمني،

¨ƾȈǬǷ�śǷϦ�ƨǯǂǋ� Ƣǌǻ¤�ǲƳȋsocieté d’assurance captiveune قصد التأمني عن مجيع

 -كما هو احلال يف املاضي-التأمني اليت تدفع هلذه الشركة املقيدة،  وتبقى أقساط.2املخاطر

©ƢǟƢǼǐǳ¦�®ƢŢ¦�ȄǴǟ�ƨǓÂǂǨŭ¦�ƨƦȇǂǔǴǳ�ƨǠǓƢŬ¦�¬ʪ°ȋ¦�ǺǷ�ƨǠǘǬƬǈǷ. وال ختضع هذه الشركة املقيدة

�ǲȇȂǸƬǳ�ƨǴƥƢǫ�ƨȈǳƢǷ�ƨǷ̄�ǲưŻ�ȆǈȈƟǂǳ¦�ƢǿǂǬǷ�À¢�ƢǸǯ�Ŀǂǐŭ¦�¯Ȑŭ¦�Ŀ�¬ʪ°ȋ¦�ȄǴǟ�ƨƦȇǂǔǴǳ

.3الحتادلفال تبدو هذه الشركة كأحد الفروع املستقلة ،  وبفضل ستار املالذ املصريف ، االستثمارات

1Maria louise cesoni ; op-cit , p243
2Célestin Foumdjem ; op-cit , p427
3Olivier Jerez ; op-cit , p93
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�ǲȈƦǫ�ǺǷ�ƢĔƘǯÂ�ƨǟȂǧƾŭ¦�śǷƘƬǳ¦�¶Ƣǈǫ¢�Ƥكما أنه ومن وجهة نظر ميزان املدفوعات        ǈŢ��

حيث  ينظر اىل  ، ولكن يتم جتاهلها يف املالذ املصريف،النفقات يف الدولة املنشأة الحتاد الصناعات

ƨǸȈǬǷ�Śǣ�ƢĔƘǯÂ�̈ƾȈǬŭ¦�śǷƘƬǳ¦�ƨǯǂǋ1.

�ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔ�ĿÂ استثمارات االحتاد يف دولة أجنبية متول هذه األقساط ، �ǽǀŮ�ƨƦǈǼǳʪÂ��

تغل هذه فن تسجيله على اإلطالق عند اخلروج ، ، وال ميك يعد هذا مبثابة دخول لرأس مالف ،األخرية

�ƢȀƷʪ°¢�©¦°ƢǸưƬǇȏ¦ولكن يتم جتاهل مرورها من خالل املالذ  ، واليت ال حتصى عند اخلروج

2.املصريف

es.البنوك املقيدة:ثالفرع الثال banques captivesL

 االحتادات يات أوـة اجلنسدتعدـشركات مـطة الـتنشأ هذه البنوك املقيدة يف املالذات املصرفية بواس

�ǀǨǼƫ�Àϥ االحتاداتملنطق يقارب عمل شركات التأمني املقيدة، و تسمح هذه  الستجابةلالتمويلية 

ƨȈǧǂǐŭ¦�ƢēƢȈǴǸǟ�ǞȈŦ ، ومبنأى عن خزينة الدولة وعن رقابة النقد.�°ƢǠǇϥ�©ƢǷƾŬ¦�ǽǀǿ�ÃŗǌƫÂ

ƨǜǿʪ عند  ، البنوكفهذه  جدا لكي تستنزل أقصى مصاريف خاضعة للضريبة على الشركة األم

.3وى بنوك على الورق دون أي رقابة وال إكراه من قبل املالذات املصرفيةالرحيل،مل تكن س

، بل أصبحت تشكل نشاطا ماليا  وقد توقفت هذه املؤسسات على أن تكون جمرد شكل      

 دحيث ينظر اىل البنك املقي ، املمتازة وتعد البنوك املقيدة إحدى األدوات، متنوعا يف املراكز الكربى 

  ف أن متنح له ملكيتهدđ بوصفه مؤسسة تنشأ فقط خلدمة مصاحل شخص طبيعي أو معنوي ،

  .مساحة كبرية من احلركة يف جمال التمويل

106دمحم سامي الشوا ،  مرجع سبق ذكره ، ص/د1
109المرجع  السابق ذكره ، ص/د2

3
Jean- Michel Rocchi et Jacque Terray ; op-cit , p235
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�ǆ ǨǼǳ�Ǟƥʫ�ƾȈǬǷ�Ǯ Ǽƥ�Ƣǔȇ¢�ǶȀƦǫ¦ǂȇÂ�ƾƷ¦Â�ǎ Ƽǌǳ�ƨǠǓƢƻ�©Ƣǯǂǋ�ª ȐƯ�®ȂƳÂ�ƢǼǓǂǧ�ȂǴǧ

Ȑưǳ¦�©Ƣǯǂǌǳ¦�ǽǀǿ�ǲȇȂŤ�©ƢƳƢȈƬƷʪ� ƢǧȂǴǳ�Ǯ ،الشخص ǼƦǳ¦�¦ǀǿ�¿ƾƼƬǈȇ�ȂȀǧويف حالة انشاء .ثة

�Ƥ،حدى املالذات املصرفيةهذا البنك يف إ ƷƢǐƫ�ƢƷʪ°¢�řŸ�À¢�ǾǰǳƢŭ�ǺǰǸȈǧاإل©ʭƢǸƬƟ املمنوحة

�ƨƦȇǂǔǳ¦�ǺǷ�ª،هلذه الشركات الثالثة Ȑưǳ¦�̧ÂǂǨǳ¦�ǽǀŮ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǬǨǼǳ¦�Ƕǐţ�Ǿǻϥ�ƢǸǴǟ املفروضة على

.1للضريبةيف املالذات املصرفية واملنشئ ،بينما ال ختضع العوائد املالية للبنك املقيد،الشركات

ǼƦǳʪ�ƨǏƢŬ¦�ƨȈǳƢŭ¦�¼¦ȂǇȋ¦�Ŀ�¾Ȃƻƾǳ¦�ǺǷ�Ƣǔȇ¢�ƾȈǬŭ¦�Ǯ ǼƦǳ¦�ƾȈǨƬǈȇ�ƢǸǯ أن حيسن ك وميكنه و

  .املايل لفروعه املختلفةمن مركزه يف جمال تداول أسعار الفائدة بفضل التجمع 

ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂ:املطلب الثالث ƥƢƼ ŭ¦�©¦ƾ ƷÂ�ǲ Ǹ ǟ �Ȅ Ǵǟ �ƨȈǧǂ ǐ ŭ¦��©¦̄Ȑ ŭ¦�Ś ƯϦ �Ãƾ Ƿ

وهو حتقيق أعلى معدالت النمو ،واحد هدفىل تسعى املالذات املصرفية إىل الوصول إ

مل تعطي اهتمام ،والقضاء على البطالة عن طريق توفري العديد من فرص العمل،لذا فهي االقتصادي

لعمل وحدات املخابرات املالية بل على العكس من ذلك،جعلت دورها مبهما،ويتضح ذلك من 

µ ȂǸǤǳʪ�ǶǈƬƫ�Ŗǳ¦Â�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƢȀǼǈƫ�Ŗǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�¾Ȑƻ2.

ƨȈǧǂǐŭ¦�ƨȇǂǈǳʪ�ǪǴǘŭ¦�ƾȈǬƬǳʪ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�©¦̄Ȑŭ¦�ǽǀǿ�¿ǄǴƬǧ،عن طريق إصدار  وذلك

تسرب املعلومات البنكية اليت ختص العمالء،ألية جهة كانت،مما يفيد بكل وضوح متنع فيها أنظمة 

�©¦°Ƣǘƻȍʪ�¿ƢǸƬǿ¦�ȄǘǠƫ�Ń�ƢĔϥǽƢƦƬǋȏʪ  واليت تعد املصدر الوحيد لوحدات املخابرات املالية،قصد

  .لوحداتحتليلها وفحصها وكشف مدى ارتباطها بعمليات تبييض األموال ،مما يؤثر سلبا على هذه ا

��ǺǷ�ƨȈǴǠǨǳ¦�ƨȇƢǫȂǳʪ�ƨǴȈǨǯ�©ƢȈǳϕ�ƨƥƢǫǂǳ¦�̈ǄȀƳ¢�©¦̄Ȑŭ¦�ǽǀǿ�Ƕǟƾƫ�Ńكما أنه ومن جهة أخرى

ا وبني الذي أدى إىل غياب التنسيق بينه ، الشيءبل تركت مهامها حمدودة وضيقة،هذه اجلرائم

3.وحدات املخابرات املالية

إىل جانب غياب ،وعدم جديتها ǽƢƦƬǋȏʪاإلخطارات  ذلك أن نقص،ليس هذا فحسب

جعل هذه األخرية تفقد أهم وظائفها األساسية وهي وظيفة ،التنسيق بني أجهزة الرقابة والوحدات

1Maria louisa cesoni ; op-cit , p257
2Olivier Jerez ; op-cit , p93

679ص ، مرجع سبق ذكره ، دمحم عبد هللا حسین العاقل/د3
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مع هيئات حملية مثل الشرطة واجلمارك،أو على الصعيد  تبادل املعلومات سواء على الصعيد الداخلي

  .أو هيئات أخرى معنية مبكافحة ذات اجلرمية هلاجنبية مماثلةلية أمع وحدات خمابرات ما،اخلارجي

، فهي أيضا ȂǷȋ¦�ȆǔȈƦŭ�©ȐȈȀǈƫ�¿ƾǬƫ�ƢĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ¦¾فاملالذات املصرفية يف واقع األمر،

.1توفر هلم محاية مطلقة

ǽƢƦƬǋقلة اإلخطارات: الفرع األول ȏ ʪ وعدم جديتها

́�لقد سبق وأن  ƢƼǋ¢�ǺǷ�ƪ Ť� ¦ȂǇ�ƨǿȂƦǌŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǬǨǐǳ¦�Ǻǟ�©¦°Ƣǘƻȍ¦�Àϥ�ʭǂǋ¢

تعد من أبرز وسائل كشف جرائم ،واليت تتلقاها وحدات املخابرات املالية،طبيعيني أو معنويني

ليس هذا فحسب بل يتوقف على أساسها الدور اهلام الذي تلعبه هذه الوحدات ، األموال تبييض

رفع السرية املصرفية من املؤسسات ، ألجل ذلك سعت أغلب التشريعات إىل  ليلهاحت دعن ، فيما بعد

ويف الوقت املناسب دون أن يؤدي  ، ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦Â�©ʭƢȈƦǳʪ�Ƣǿ®ÂǄƫ�ŕƷ ، املالية وغريها

řȀŭ¦�ǂǈǳ¦� Ƣǌǧϵ�ȄǸǈȇ�ƢǷ�ǪǴƻ�ń¦�Ǯ ǳ̄2.

  ، بل سعت من خاللǽƢƦƬǋȏʪ اإلخطاراتاملصرفية مل تعطي اهتمام هلذه  املالذات أنغري 

ń¤�ƢēƢǠȇǂǌƫ حد  إىل امنه يقتضيالƢĔ¢ وغري واضح هماملالية مبجعلت دور وحدات املخابرات ا. 

ȈƦƫ�©ƢǗƢǌǼǳ�ƢȀŻǂš ، فهذه املالذات �ǺǷ�Ƕǣǂǳʪض األموال وإصدارها لقوانني خمتلفة يف هذا الشأني، 

Ĕ¢�ȏ¤ǶƟ¦ǂŪ�ǽǀǿ�ƨȀƳ¦Ȃŭ�ƨǷ°ƢǏ�Śƥ¦ƾƫ�̄Ƣţ¦�¿ƾǟ�ń¤�ƢēƢǠȇǂǌƬǳ�ƢȀǼǇ�ƾǼǟ�ȄǠǈƫ�Ƣ3.

ظام تشريعي ، فتتعمد عدم وضع ن الودائعقبول فهي ال تفرض قيود على منح االئتمان وال على  

¿ƾǟ�ǞǷ�ƨȇ®ƢǠǳ¦�Śǣ�©ƢȈǴǸǠǳʪ�ƨǐƬƼŭ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�°Ƣǘƻȍ�¾ƢǠǧ�ƨǳƢƷ�Ŀ�ƨǏƢƻ�©ʪȂǬǠǳ�ƢȀǓǂǧ

  .عن العمليات املشبوهة اإلبالغ دجو و عدم 

1Célestin Foumdjem ; op-cit , p479
، اصدرات المنظمة العربیة للتنمیة االداریة "غسل االموال من منظور قانوني واقتصادي واداري "عادل عبد العزیز السن ، /د2

135، ص2008مصر، سنة  
3Jérome Lasserre Capdeville ; op- cit , p239
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ر على مناخ االستثمار من حيث اإلجراءات الصارمة تؤث���Àϥ�ÅƢǬƦǈǷ�½°ƾƫ املالذات املصرفيةف      

 األموالعه متتاح الذي ال  األمر ، املصرفية اإليداعاتوعلى حجم  ، النقديةالتأثري على التدفقات 

ينخفض و ،  الةــالج البطـوعالتشغيل  صأهم فر الالزمة لتمويل املشروعات االستثمارية ، فتضيع 

.1تقلص نقل التكنولوجيا إىل ƨǧƢǓȍʪ األسعاراملعروض السلعي، وتزيد 

 إصدار�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨǬǴǘŭ¦�ƨȇǂǈǳʪ دȈǬƬǳʪلذا فإن هذه املالذات تلزم البنوك واملصارف عامة       

�ƨǧǂǠǷ�ŕƷ�ȏÂ���ƨȈǧǂǐŭ¦�©¦ƾǼƬǈŭ¦Â�ǪƟʬȂǳ¦�ȄǴǟ االطالع إمكانيةفيها صراحة عدم  قوانني تعلن

�Ä®ƚȇ�ƢŲ�� ȐǸǠǳ¦�©ʪƢǈƷعدم تعاون املصارف مع وحدات املخابرات املالية، وذلك من خالل  إىل

 الذي يؤثر األمرعن احلاالت املشبوهة حبجة احلفاظ على مبدأ السرية املصرفية ،  اإلبالغاحلجم عن 

�ƢȀǐƸǧ�ƾǐǫ�ƨȇ°Âǂǔǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ƢȀȈǴǟ�ǲȈƸƬǈȇ�Ŗǳ¦�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ÅƢƦǴǇ

يات هي وىل خطوات مكافحة هذه العملعلى اعتبار أن أ ، األموالض يوالكشف عن نشاطات تبي

ىل دراسة وحتليل العمليات �ƨǧƢǓȍʪ���Ƣǿ°®ƢǐǷ�ǺǟÂ�ƨǟÂǂǌŭ¤موال غري ااالستقصاء والتفتيش عن األ

  .النقدية

الستجابة فقط ل وضعتور، ©�¦ƾǳ¦�ƨŻƾǟ�ƢĔƘǯÂ�ƨȈǧǂǐŭيف هذه املالذا هر هذه الوحداتتظلذا       

.2للمتطلبات الدولية ال غري

مر ت بصفة دقيقة ، فهي جتعل األألجل ذلك ، فإن املالذات تتعمد عدم توضيح دور الوحدا     

لة من جهة، ا، للقضاء على مشكلة البط ƨǬȇǂǗ�ƨȇϥ�ƨȈƦǼƳحىت تستفيد من رؤوس أموال أ هماً مب

.3خرىمعدالت النمو االقتصادي من جهة أ علىولتحقيق أ

86وسیم حسام الدین احمد ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
325ص،  ، مرجع سبق ذكره مصطفى طاھر/د2
169، ص، مرجع سبق ذكرهدمحم سامي الشوا /د3
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.غياب التنسيق بني اجهزة الرقابة ووحدات املخابرات املالية:ثاينالفرع ال

 ىل وسائل التقنية احلديثةكفاءة عالية، إضافة إموال كوادر ذات  ض األيتستخدم يف عمليات تبي      

موال على مبيضي األ يق اخلناقيرقابية فعالة ملواكبة التطورات وتضجهزة ب إعداد أالذي يتطل مراأل

đدف عدم إ§ ƢǬǠǳ¦�ǺǷ�ǶēȐǧ1.

ف املنشود، وتتم هذه ىل اهلدهامًا يف كشف املعلومات للوصول إجهزة الرقابة دوراً فتلعب أ      

 شرافاملؤسسات املالية للمراقبة واإلخضاع حركة األموال من خالل عدة صور منها ،إالرقابة على 

��ǎ ǐū�śǷǂĐ¦�Ǯ ǴŤ�ÀÂ®�ƨǳȂǴȈƸǴǳاملالية  العملياتض ـخضاع بعكبرية متكنهم من السيطرة عليها، إ

نشطة بعض املهن واأل املالية، وكذا رقابة وراقية حتويالت الدولية لألموال و األلرقابة خاصة ، مثل عمل

.2ة العملريتغي وقيمة أـموال واليت تقدم خدمات نقل األاملالية وخصوصاً الشركات منها، ال

وتتعلق ،جهزة الرقابة يف املالذات املصرفية تعاين من نقائص عديدة ، حتد من فعاليتها ن أغري أ      

امللقاة على عاتقها واليت تظهر من خالل القوانني املبهمة وغري خرية عمومًا يف غموض املهام هذه األ

  .الواضحة اليت تنظمها

ت عدم يضًا هذه النقائص يف الثغرات التشريعية والعوائق القانونية تعمدت املالذاكما تظهر أ      

.3جهزة بدورها اهلامتدراكها حىت ال تقوم هذه األ

حيكم عمليات تسجيل وحفظ  تنظيميو دم وجود إلزام قانوين ألتشريعية يف عافتظهر الثغرات       

�©ƢȈǐƼǌƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ǪƟʬȂǳ¦لعمالء يف املؤسسات املالية وخصوصًا املصرفية منهاا، ¤�ƨǧƢǓȍʪىل عدم 

ƨȇ°¦®¤�©ʪȂǬǟ�ŕƷ�ȏÂ��ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�ƨƥƢǫǂƥ�ƨǏƢƻ�©ʪȂǬǟ�®ȂƳÂ4.

678دمحم عبد هللا حسین العاقل ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
165عادل عبد العزیز السن ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
97ذكره ، صنصیر شومان ، مرجع سبق /د3
102ریتا السیدة ، مرجع سبق ذكره  ،ص/د4
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�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ń¤�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦Â�ƨȇ°¦®ȍ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�¾ȂǏÂ�ÀÂ®�¾ȂŢ�ƢĔƜǧ ما العوائق القانونيةأ      

§�¦ʪƢǈū©بشخصيات أ ƢƸǏ ،ǈŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�Â¦ جلة عن طريق وضع رخص

لذا  ، نظرًا للتعقيدات املوضوعة يف هذا الشأن، ن مل نقل يستحيل احلصول عليها مسبقة يصعب أ

موال وال مصدرها وعدم تتبع مسارها وكيفية استعماهلا تعجز أجهزة الرقابة عن معرفة حتركات األ

Ƣđ�ǂǸưƬǈƫ�Ŗǳ¦�©ȏƢĐ¦Â1.

¦�©¦̄Ȑŭ¦�Àʪ�¬ȂǓÂ�ǲǰƥ�ȄǴƴƬȇ�ŅƢƬǳʪÂϕ�ƨƥƢǫǂǳ¦�̈ǄȀƳ¢�Ƕǟƾƫ�ȏ�ƨȈǧǂǐŭ�ƨȇƢǫȂǳʪ�ƨǴȈǨǯ�©ƢȈǳ

املراقبة على نشاطات املؤسسات املالية، بل  تعميق يقموال، عن طر ض األيالفعلية من عمليات تبي

ي دعم التنمية ـهدافها السابق ذكرها واملتمثل ف�ǪǬŢ�ŕƷ�̈®ÂƾŰ�ƢēƢȈƷȐǏÂ�ƢȀǷ¢تفضل ترك مها

.2جنبية ر البطالة عن طريق استقطاب رؤوس أموال أمن انتشا االقتصادية بداخلها ، واحلد

نشطة د من عملية مكافحة واحلد من أت سلبية  حتانعكاسامر غري انه يرتتب عن هذا األ      

هذه النقائص والعوائق القانونية على عمل وحدات املخابرات املالية  تؤثرحبيث ، موال ض األيتبي

�ƪ¢ل ǻƢǯ�̈ǂǋƢƦǷ�ƨƥƢǫǂǳ¦�̈ǄȀƳ¢�śƥ�ǪȈǈǼƬǳ¦�¿ƾǟ�ń¤�Ä®ƚƫ�ƢĔȂǰباشرة مع هذه الوحدات، و غري م

.3خرى وضمن قانون مستقلألاكل جهة منعزلة عن ذ  تعمل  كثر تعقيداً إوتزداد األمور أ

.استحالة تبادل املعلومات على الصعيد  الداخلي واخلارجي: ثالثالفرع ال

 إجرائية ƢǸǟϥ¾عليهم يستوجب القيام  وتوقيع العقاب األموالض يمالحقة مرتكيب جرائم تبي نإ      

مثل توفري املعلومات عن  ارتكب جزء منها ، أو خارج حدود الدولة حيث ارتكبت فيها اجلرمية ،

.ƢēƢǯǂŢÂ4 اإلجرامية��ƢǟƢǸŪʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�¦ǀǯÂ©� ، كميتها إدخاهلااليت مت  األموال

301ص ، ، مرجع سبق ذكرهاحمد البدري/د1
107ص ، ، مرجع سبق ذكرهنصیر شومان/د2
177ص ، ، مرجع سبق ذكرهمحمود دمحم سعیفان/د3
587، ص، مرجع سبق ذكرهنبیل دمحم عبد الحلیم عواجة /د4
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ة بنفس ينمع أخرىمع هيئات  أوتبادل املعلومات بني وحدات املخابرات املالية  إذاشكل في      

، األموالض يتبي أنشطةيف تعزيز التعاون الداخلي والدويل يف جمال مكافحة  األساساهلدف ، حجر 

الوطنية والدولية يف  األجهزة، يسهل بشكل كبري عمل  هاعليȂǐū¦�ƨǟǂǇÂ�©ʭƢȈƦǳ¦�ǶǇƢǬƫ¾� أنإذ 

.1املنظم اإلجرامالتحرك املناسب ملواجهة هذا النوع من 

ما  أولمعلومات ل اً مل تعطي املالذات املصرفية اهتمام - سابقاً  إليه اإلشارةمثل ما مت  -غري انه      

�©¦°Ƣǘƻȍʪ�ȄǸǈȇǽƢƦƬǋȏʪ¤�ƢēƢǠȇǂǌƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƪ ǠǇ�ǲƥبدليل  منها ، قيضيىل الت��ƢĔ¢ ألزمت 

���ƨȈǧǂǐŭ¦�ƨȇǂǈǳʪ�ǪǴǘŭ¦�Ǯ ǈǸƬǳ¦�ȄǴǟ�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦ƨǧƢǓȍʪ  ألجهزة الرقابة وعدم  إمهاهلااىل

  .حملية أخرىوهيئات  التنسيق بينها

¦ʭƢȈƦǳ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ƢȀȈǴǟ�¾ƢƸƬǇ©� إذاثر سلبًا على وحدات املخابرات املالية ، األمرهذا       

.2األموالض يتبي نشطةϥ الضرورية قصد فحصها وحتليلها للتأكد من مدى ارتباطها

، فإن تقلص دور الوحدات يف احلصول على املعلومات الالزمة جيعلها تفقد أخر انبومن ج      

واليت هي تبادل املعلومات على املستوى احمللي مع غريها من  األساسيةوظيفة من وظائفها  أهم

�½°ƢǸŪ¦���ƨǗǂǌǳ¦�ǲưǷ�ƨƸǧƢǰŭ¦�ǽǀđ�ƨȈǼǠŭ¦�©ƢǘǴǈǳ¦،األساسيدورها  دالذي جيعلها تفق الشيء 

���ƾǠȇ�Ń�ƢĔȂǰǳ األموالض يملكافحة جرمية تبي ليةاحملوري يف التنسيق ين اجلهود احمل والذي هو الدور

Ǭƫ�Ƣē°ƾǬŠاألنشطةتدابري فعالة بشأن هذه  ه اهليئات واليت متكنها من اختاذمي املساعدة الضرورية هلذد 

.3اإلجرامية

وظيفة تبادل املعلومات على الصعيد اخلارجي مع  أيضاتفقد  ¢ƢĔليس هذا فحسب ، بل       

ǸǜǼǷ�ǲưǷ�¾ƢĐ¦�ǆيفتعمل  أخرىمع هيئات  أومماثلة هلا  أجنبيةوحدات خمابرات املالية  Ǩǻة� 

.4اجلهود الدولية يف احلد من هذه اجلرمية أمام، مما تقف عقبة  نرتبولاأل

175ص  ، مرجع سبق ذكره ،دمحم سامي الشوا /د1
2
Jean- Michel Rocchi et Jacque Terray ; op-cit , p241

3Célestin Foumdjem ; op-cit , p481
651دمحم عبد هللا حسین العاقل ، مرجع سبق ذكره ، ص/د4
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 إضفاءمتكنهم من  األموالاالمتناع عن تبادل املعلومات يعين توفري احلماية ملبيضي  أنذلك      

و لكي تبد االقتصادية��Âƾǳ¦�Ŀ�ƢŮƢƻ®¤�ŅƢƬǳʪÂ°̈� عي ألمواهلم ذات مصدر غري مشروعالغطاء الشر 

  .نظيفة أموال�ƢĔƘǯÂ�ƾǠƥ افيم

�Ƕيارتباط أنشطة تبي: املبحث الثاين ǜ Ǽǳʪ �¾¦Ȃ Ƿȋ ¦�ǒاملعلوماتية

، غزواً تكنولوجياً هائالً لكافة نواحي احلياة االقتصادية من القرن العشرين شهد العقد األخري      

�ƨǷƾǬƬŭ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�̈ƢȈƷ�ŚǇ�Ŀ�Ä°ǀƳ�ŚǤƫ��ǾǼǟ�Ƥ واالجتماعية و السياسية ، ƫǂƫ�ƢŲنها والنامية، م

�ƨȇǂǌƦǳ¦�ƢēƾȀǋ�Ŗǳ¦�Ǯ األخريةتلك  أصبحت إذ Ǵƫ�Ǻǟ�Ǧ ǴƬţ�©¦°Ȃưǳ¦�ǺǷ�Å¦ǄȈŲÂ�Å¦ƾȇƾƳ�ÅƢǘŶ�ƾȀǌƫ

°̈Ȃưǳʪ�ƢȀȈǴǟ�ǪǴǘȇ�ƢǷ�ȆǿÂ���ƨǬƥƢǈǳ¦�ÀÂǂǬǳ¦�Ŀ  اآلليةاستغالل احلاسبات املعلوماتية واليت قوامها 

°̈ȂǸǠŭ¦�¾ȂƷ�Ƣđ�ƨǴǐƬŭ¦�©ƢǰƦǌǳ¦Â ،  يف سهولة وسرعة  إرجائهافأصبحت تتدفق املعلومات بني

.1رةوغزا

�©ȐȈȀǈƫÂ�©ƢǷƾƻ�ǺǷ�ǾǷƾǬƫ�ƢǷÂ���ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǼǳ¦�ǽǀǿ�°Ȃǘƫ�ǺǷ�ǶǣǂǳʪÂ�Ǿǻ¦�Śǣ ،إال ƢĔ¢

إحداث  رائمهم معتمدين علىجل ǶđƢǰƫ°ȏفعالة  أداة أصبحتإذ ،  ¦śǷǂĐ أيديمن مل تسلم 

ǯ�ǲǰǌƥ�ƢȀǠǷ�ƪ األموالض يومنها جرائم تبي ، اليت توفرهاالتقنيات  ǸǴǫϦ�Ŗǳ¦مبيضوضحى أ، و  فثي 

يف استعمال املعلومات االلكرتونية الرقمية واليت ال ميكن ألي جهة غري  حاديتمتعون بذكاء  األموال

.2اجلهة املقصودة تفسريها وتفكيكها ومعرفة حمتواها

ىل صعوبة تتبع إ أدىإذ املخابرات املالية  بشكل مباشر على  عمل وحدات األمرولقد اثر هذا       

نظرًا لسهولة  األموالض ييات تبيلرت عملية اكتشاف عمكما تعس،حمل شبهة  األموالمصادر 

  .اليت قد ختلفها  ¦ʬȉ°وحمو كل إتالف األدلة تقنياً من طرف مرتكبها 

دار الفكر الجامعي "-دراسة مقارنة-الجوانب اإلجرائیة لجرائم االنترنت في مرحلة جمع االستدالالت "نبیلة ھبة ھروال ،/د1
31، ص2013االسكندریة ، سنة   

591نبیل دمحم عبد الحلیم عواجة ، مرجع سبق ذكره ، ص/د2
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�ƨȈǨȈǯ�ƶȈǓȂƫ�ǞǷ��ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǼǳʪ�Ǧسنسعى إ ، ىل ما سبق ذكرهواستنادًا إ ȇǂǠƬǳ¦�ń ارتباط

صعوبة النفاذ اىل هذه النظم حبثًا عن  إىلنتطرق  ، مث) طلب أولامل (¦�Ƣđ�¾¦ȂǷȋ ضيعمليات تبي

هذه النظم على مهام وحدات  املخابرات  ريƯϦىل إ األخريلكي خنلص يف  ،)ثاينالطلب امل (،  األدلة

  .) املطلب الثالث (  املالية

.ماهية النظم املعلوماتية: املطلب االول

��ƨǷƾǬƬŭ¦�ƨȈǼǬƬǳ¦�©ʬƾƸƬǈŭ¦�śƥ التزاوجو رب النظم املعلوماتية بصفة عامة ، عن اندماج تع      

ƢȀǟƢƳŗǇ¦Â�ƢĔ¦ǄƬƻ¦Â�ƢȀŪƢǠǷÂ�ƢȀǠŦÂ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�Ŀ�ǶǰƸƬǴǳƢđ�̧ƢǨƬǻȏ¦�śǈŢÂ��1.

فرزت جمموعة من جرائم مستحدثة د أذ قري ثورة معلوماتية من منط مميز، إخولقد شهد القرن األ      

دوات املستعملة من حيث األساليب واأل حبداثتهاتتميز عن تلك التقليدية  مل يسبق وان عرفها العامل ،

موال اليت ارتبطت ض األي، جرمية تبي هذه اجلرائم بنيمن  . سلوب ذلك التنفيذ، وكذا يف أ يف تنفيذها

ǴǫϦÂووسائل معقدة  فأضحى املبيضون يبتكرون تقنيات ، شكل كثيفمت مع النظم املعلوماتية ب

ونية الرقمية واليت تكون فهم يستعملون املعلومات االلكرت  ، يف جمال احلوسبة حبكم درايتهم العالية

ʬ¢�ǲǯ�ȂŰÂ� ƢǨƻ¤�ǲƳ¦�ǺǷ�Ǯ°�¢ و مشفرة  عادةمرمزة أ ǳ̄Â�� 2اإلجراميةنشطتهم.

قليم الدولة امتداد هذه األنشطة إىل خارج إنيات بشكل كبري يف كما سامهت هذه التق      

يصبح  علوماتيةىل الشبكة املنائي، اذ انه ومبجرد ولوج الشخص إوخضوعها ألكثر من قانون ج

ي مشقة ، فال وجود حلدود ميكنه التنقل فيه بسرعة ودون أ، شخصًا افرتاضيًا يف عامل افرتاضي 

وعادة ما تتم اجلرمية عن بعد، فال  يتواجد اجلاين يف مسرح اجلرمية ، حيث تتباعد  جغرافية او سياسية،

  .املسافات بني الفاعل والنتيجة

314مصطفى طاھر، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
الطبعة األولى ، دار "-الحاسب االلي و شبكة المعلومات -األحكام الفقھیة للتعامالت االلكترونیة"عبد الرحمن بن عبد هللا السند ، /د2

33، ص2004الورق ، مصر 
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نحاول من خالل هذا املطلب تعريف س ، اء بعض الضوء على  ما سبق ذكرهمن أجل إلقو       

�ǶǴǫϦ�¼Ƣǘǻ�ń¤�µ¢ ، )ولألا الفرع (  لنظم املعلوماتيةا ǂǠƬǻ�Ľينشطة التبي�ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǼǳʪ�ǒ

  .) الفرع الثالث(  نشطة املستحدثة هم مميزات هذه األ، وأخرياً حتديد أ) الفرع الثاين (

.مفهوم النظم املعلوماتية:الفرع االول

رجائه يف ملعلومات بني أكبري ، تتدفق ا  ىل جمتمع معلومايتحولت الثورة املعلوماتية العامل إلقد       

الدولية، و ية ـصال احمللـمن خالل شبكات كثيفة ومرتابطة من احلاسبات ووسائل االت سهولة وسرعة ،

معاجلة واسرتجاع وأداء و يل كأداة هامة وفعالة لتخزين االعتماد على استخدام احلاسب اآل ويتزايد فيه

�©ȏƢĐ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ���ƨȇȂȈū¦�©ƢǷƾŬ¦ ،1ةومنها جمال اخلدمات املصرفية املالي.

ول من كلمة معلومات يف اللغتني االنكليزية ت كلمة املعلوماتية من املقطع األولقد اشتق     

 ، وذلك Automatic/Automatique"آيل"خري من كلمة املقطع األمن و ، informationوالفرنسية

.2"النظم املعلوماتية" لية للمعلومات ، واليت يفضل البعض تسميتهالوصف املعاجلة اآل

ȇÂ��©ƢȈǴǸǟÂ�©ʭƢȈƦǳ¦�©ȐƴǇÂ�́نظام يتكون من أ فنظام املعلومات هو      ƢƼǋمبعاجلتها يف  تم

ذا جمموعة من العناصر املتداخلة اليت تعمل مع بعضها البعض جلمع ومعاجلة أي منظومة، فهو إ

التنظيم بشكل منهجي لدعم اختاذ القرار ولدعم ،  وختزين وتوزيع املعلومات املتوفرة عن موضوع ما

  .مة وبناء تصور حايل و مستقبلي واضح عن موضوع البحثو والتحكم والتحليل يف املنظ

عتباره مرادفًا لنظم املعلومات احملسوبة، واليت هي ʪ�Ƙǘوعادة ما يستخدم هذا املصطلح خ      

 اتوتعترب املعلوم .عناصر نظام املعلومات  ىحدوعبارة عن إ، 3ليست سوى تقنية معلوماتية 

ȈǸƬǳ¦�Ƥ لمعلوماتاحملوسبة جزء من دراسة تقنية ل Ÿ�ǾǻƜǧ���¦ǀǿ�ǺǷ�ǶǣǂǳʪÂز بينهم وبني نظم ي��

  .املعلومات اليت تشملهم

35عبد الرحمن بن عبد هللا سند ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
ΖѧϧήΘϧϻϭ�ϲѧϟϻ�ΐ"اسامة احمد المناعسة ، /د2 γΎΤϟ�ϢήΟ"��ΔѧόΒτ ϟ�ˬ�ΔѧϧέΎϘϣ�ΔѧϴϠϴϠΤΗ�ΔѧγέΩ�ˬήѧθϨϟϭ�ΔѧϋΎΒτϠϟ�Ϟѧϭ�έΩ�ˬϲѧϟϭϻ

147ص2001
دمحم سامي الشوا، مرجع سبق /یعنى في مفھومھ البسیط ، التطبیق المنظم للمعرفة العلمیة ، في مھام عملیة ، انظر د"التقنیة"مصطلح 3

189ذكره ، ص
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ƨȇ°¦®ȍ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�Ƕǜǻ��©ʭƢȈƦǳ¦�ƾǟ¦Ȃǫ�̈°¦®¤�Ƕǜǻ���ƢȀǼǷ�ƨǨǴƬűÂ�̈ƾȇƾǟ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǻÂ، 

نظم دعم اختاذ القرار، نظم السؤال  إجابة او ما تسمى بنظم احلقائقية، نظم املعلومات اجلغرافية ونظم 

.1البيبليوغرايفلومات او نظام املعلومات اسرتجاع املع

ȈƦƫ�©ƢȈǴǸ:الفرع الثاين ǟ �Ƕ ǴǫϦض االموال مع النظم املعلوماتيةي.

�ń¤���ǞǸƬĐ¦�ÀÂƚǋ�Śǈƫ، وتزايد االعتماد عليها يف  دى تقدم وانتشار النظم املعلوماتيةلقد أ     

يضًا جبرائم دثة من اجلرائم التقنية ، واليت أصبحت تعرف أشكال وصور مستحتزايد ارتكاب أ

�Ƣđ�ƾǐǬȇÂƤ ، املعلوماتية ǇƢūʪ�ǲǐƬƫ�Ŗǳ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�̧ȂǸůļƢǷȂǴǠŭ¦�¿ƢǜǼǳʪ�Â¦  بوجه عام، سواء كان

داة و كان هذا آيف هذه اجلرائم، أ املادية او املعنوية حمل االعتداء ǾƫʭȂǰǷ�ƾƷ¦�Âذلك النظام أ

ƢđƢǰƫ°¦، جــرام املعلومايت ذلك طائفة واسعة من صـور اإل ويشمل. 2ووسيلة تنفيذهاLa criminalité

informatiqueحتولت من جمرد ض األموال وغريها من اجلرائم، إذ يطاره جرمية تبي، اليت تندرج يف إ

كثر ما ة عامة ذات طبيعة متميزة، ترتبط أىل ظاهرة تقني، إانتهاكات فردية ألمن النظم املعلوماتية

ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ŅƢŭ¦�̧ ƢǘǬǳ¦Â���Ŀǂǐŭ¦�¾ƢĐʪ��¶ƢƦƫ°ȏ¦�ÀȂǰȇ�Ŀ�©Ƣǯǂǌǳ¦Â�½ȂǼƦǳ¦�ǞǇȂƬǳ�ǂǜǼǳʪ��

.3استخدام احلاسبات

�ƪلنظم املعلوماتية ، إذ أʪ�ÅƢǬȈƯÂ�ÅƢموال ارتبطت ارتباطض األيفجرمية تبي      ƫʪ�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�À

ضحى املبيضون يبتكرون الوسائل اجلرمية املعقدة �ǲƥ���ƨǘȈǈƥ�ǲƟƢǇÂ�ƾǠƫ�Ń�ƢđƢǰƫ¢تستعمل يف ار 

ية التحقيق وإعاقتها طمعًا يف تعقيدًا كبريًا يف حماولة منهم إلخفاء األدلة على جرائمهم ولتعقيد عمل

.4العقاب فالت من طائلة القانون ومناإل

149ص ، اسامة احمد المناعسة ، مرجع سبق ذكره/د1
35ص ، ق ذكرهنبیلة ھبة ھروال ، مرجع سب/ذ2
185ص ، محمود دمحم سعیفان ، مرجع سبق ذكره3
203، ص2014المطبعة الوطنیة ، الجزء االول مراكش ، "اإلثبات الجنائي لجرائم االعمال بالوسائل الحدیثة"إدریس النوازلي ، /د4
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�ƶƦǏ¢�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳʪ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�¶ƢƦƫ°¦�ƾǠƥ�Ǿǻ¢�ǚƷȐȈǧون األموال يتمتع مبيضو

ىل حاجة مثل تلك اجلرمية للمعرفة التقنية والعلمية املتخصصة،فهم بطبيعة خاصة وبذكاء حاد نظرا إ

.1ومشفرة عادة يستعملون املعلومات اإللكرتونية الرقمية،اليت تكون مرمزة

ىل جهة حمددة،حبيث ال ميكن ألي �ȂŢ�ƨȈǴǸǟ�ŚǨǌƬǳʪ�řǠ¤�śǠǷ�ǲǫʭ�Őǟ�©ʭƢȈƥ�¾ƢǇ°¤Â�ǲȇون     

�À¢�ȄǴǟ�ƢȀȈǬǴƬŭ�¿ȂȀǨǷ�ǲǰǋ�Ŀ�ƢȀǴǠšÂ�©ƢǷȂǴǠŭ¦Â�©ʭƢȈƦǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǂǈǨƫ�À¢�̈®ȂǐǬŭ¦�ƨȀŪ¦�Śǣ�ƨȀƳ

  .حييط بتلك العملية أعلى درجات األمان املمكنة

وفق نظام حمدد،حبيث حتتاج  ، عملية حتويل املعلومات من هيئة إىل أخرى ، ǄȈǷŗǳʪ�řǠǻكما     

ǆلة مماثلة رمز إىل آاملعلومات على شكلها امل ǯƢǠŭ¦�ǲǸǠǳʪ�¿ȂǬƫ�Ȇǰǳ�ǄȈǷŗǳ¦�ƨȈǴǸǟ�Ƣē®¢�Ŗǳ¦�Ǯ ǴƬǳ

.2وحتول الرموز إىل نظام مفهوم

ƬǈǷ�ÀƢǯ�ƢǸȀǷ�ƾƷ¢�Äȋ�ǺǰŻ�ȏ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀđÂملعلومات الرقمية ومعرفة واه أن يفكك هذه ا

يضًا عمل ، ويصعب أ األموالوضبط أنشطة تبييض  اكتشافمما يصعب من عملية  حمتواها ،

.وحدات املخابرات املالية

ƨȈƫƢǷȂ: الفرع الثالث ǴǠŭ¦�Ƕ ǜ Ǽǳʪ �ƨǘ Ʀƫǂ ŭ¦�ǒ ȈȈƦƬǳ¦�©ƢȈǴǸ ǟ �©¦Ǆ ȈŲ.

�ǺǷ�ƢǿŚǣ�Ǻǟ�ƢǿǄȈŤ�ǎ ƟƢǐŬ¦�ǒ ǠƦƥ�ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǼǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨǘǌǻ¢�ǄȈǸƬƫ

  :من أمهها ما يلي ، اجلرائم املقرتفة بواسطة وسائل تقليدية

  .اجلرمية الرتكاباحلاسب اآليل يعد أداة  )أ      

  .مرتكب اجلرمية شخص ذو خربة فائقة يف جمال احلوسبة )ب     

  .هي جرمية عابرة للحدود الدولية  )ج    

182اسامة احمد المناعسة ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
215صذكره ،مرجع سبق  ،ادریس النوازلي /د2
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:احلاسب اآليل يعد أداة الرتكاب اجلرمية )أ

ȉ¦�Ƥيتعترب هذه اخلاص      ǇƢūʪ�ƢȀǗƢƦƫ°ȏ�ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦�ƨǘǌǻȋ¦�ǽǀǿ�ǄȈŤ�Ŗǳ¦�ǎ ƟƢǐŬ¦�Ƕǿ¢�ǺǷ�ƨ يل

ǳ¦�ȄǴǟ�ǲǘƫ�Ŗǳ¦�̈ǀǧƢǼǳ¦�ǽ°ƢƦƬǟʪعامل اخلارجي بواسطة شبكة األنرتنت.  

Ņȉ¦�Ƥ ǇƢūʪ�ƾǐǬȇÂ ،  وفقا للموسوعة الشاملة ملصطلحات احلاسب اإللكرتوين ،كل جهاز

 يستطيع ترمجة أوامر مكتوبة بتسلسل منطقي لتنفيذ عمليات إدخال أو إخراج إلكرتوين،

ويتم .التخزين أو راجــهزة اإلخـƳ¢�ȄǴǟ�ƨƥƢƬǰǳʪ�¿ȂǬȇ�ȂǿÂ ، معلومات،وإجراء عمليات حسابية أو منطقية

ǟ�Ƥ ǇƢū¦�ǲǤǌǷ�ƨǘǇ¦Ȃƥ�©ʭƢȈƦǳ¦�¾Ƣƻ®¤أو اسرتجاعها من وحدة  الـدات اإلدخـريق وحـن طـ

.1تتم كتابتها على أجهزة اإلخراج  ، وبعد معاجلتها ، املعاجلة املركزية

:مرتكب اجلرمية شخص ذو خربة فائقة يف جمال احلوسبة )ب

أو عند  ا ـđƢǰƫ°¦�ƾǼـǟ� ¦ȂǇ�ƨȈǳƢǟ�ƨȈǧǂƷ�ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǼǳʪ تتطلب أنشطة تبييض األموال املرتبطة    

مبعىن أنه جيب أن يكون ذلك الشخص خبريا .العمل على عدم اكتشافها من الشخص الذي يرتكبها

ƪ ǻŗǻȋ¦Â�ƨƦǇȂū¦�°ȂǷϥ�ĿƢǰǳ¦Â�¿±Ȑǳ¦�°ƾǬǳʪ.�Ƕǿ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�¾¦ȂǷȋ¦�ȆǔȈƦǷ�ǶǜǠǷ�ÀƜǧ�Ǯ ǳǀǳ

.2اآليلخرباء يف جمال احلاسب 

:هي جرمية عابرة للحدود الدولية)ج

�ƢȈǳÂ®�¦ƾǠƥ�ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǼǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨŻǂƳ�ǀƻϦ  من حيث إمكانية أن يكون

¤�ƢĔ¢�ȏ ، وذلك حينما ترتكب داخل الدولة ، هذا العمل اإلجرامي عرب هذه الوسيلة من طبيعة عالية

Ƣǿ°ʬ¡�Ǻǟ�Ʈمتتد إىل خارج إقليم تلك  ƸƦǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ǺǷ�Ƥ Ǡǐȇ�ƢŲ�̈Śƻȋ¦ ،  وخيضعها يف الوقت ذاته

.3ألكثر من قانون جنائي

117صمرجع سبق ذكره ، ،نبیلة ھبة ھروال /د1
185صمرجع سبق ذكره ، ،اسامة دمحم المناعسة /د2
209، ص2012دار وائل للنشر ،الطبعة االولى، عمان ، سنة "جرائم مستحدثة"معن خلیل العمر ، /د3
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.صعوبة النفاذ للنظم املعلوماتية حبثا عن أدلة عمليات التبييض:املطلب الثاين

�ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǼǳ¦�ń¦�̄ƢǨǼǳʪ�ƾǐǬȇاجلة اآللية ــولوج نظم املع"أو ما يطلق عليه البعض©ʭƢȈƦǴǳ"1، 

¦ƢǰƦǋÂ�ƨȈǳȉ¦�©ƢƦǇƢū¦�Ƕǜǻ�Ŀ�ƨǻǄƬƼŭ¦�©ʭƢȈƦǳ©� البحث والتنقيب يف الربامج وملفات

�Ǻǟ�Ǧاالتصال ǌǰǳ¦�ǎ ƻȋʪÂ�ƢȀȈƦǰƫǂǷ�ǖƦǓÂ�Ƣđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�Ǧ ǌǯ�Ŀ�ǶǿƢǈƫ�Ŗǳ¦�ƨǳ®ȋ¦�Ǻǟ�

  .معها قلمةعمليات تبييض األموال املتأ

عما إذا  -بشكل أدق-ىل األدلة،فيدور التساؤلالطرق للوصول إالنفاذ يعد من أهم وألن هذا       

هذا اإلجراء نوعا من التفتيش،مبفهومه القانوين التقليدي،كوسيلة من وسائل  اعتباركان من اجلائز 

�Ǌ ثباتاإل ȈƬǨƬǳ¦�¿ƢǰƷȋ�ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦�ƢēʭƢȈƥÂ�ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǼǳ¦�ƲǷ¦ǂƥ�Ǟǔţ�Ļ�ǺǷÂ�Ä®Ƣŭ¦

�Ǌوضوابطه،أم أن هذه الرب  ȈƬǨƬǴǳ�ȐŰ�ÀȂǰƫ�À¢�ƢȀƬǠȈƦǘƥ�ȄǐǠƬǈƫ�©ʭƢȈƦǳ¦Â�ƲǷ¦ ، لكونه عامل

.2ىل اإلثبات املادياء مادام أنه ال يؤدي إىل هذا اإلجر ȂƴǴǳ¦�ǺǰŻ�ȏ�ŅƢƬǳʪÂ�ȆǓ¦ŗǧ �¤ا

ؤل أيضا عن مدى قانونية ور التسار النفاذ نوعا من التفتيش،فإنه يثكما أنه ويف حالة اعتبا      

نظم معلوماتية أخرى،خارج إقليم الدولة،يف ضوء الطبيعة التقنية اخلاصة للنظم والشبكات ىل امتداده إ

�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�ǲǸǟ�ȄǴǟ�Ǯ ǳ̄�ŚƯϦ�ƢǷÂ�ŃƢǠǳ¦�ǲǰǳ�ƨƷȂƬǨǷ�ƨȈǻÂŗǰǳ¦�©ƢƠȈƥ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦

.3املالية

ىل ثالث فروع ، حيث إهذا املطلب °�ǶȈǈǬƫ�ƢǼȇϦيف سبيل اإلجابة على هذه التساؤالت ، ا        

ض ينشطة تبياملعلوماتية من قبيل التفتيش عن أول ملدى صحة اعتبار النفاذ للنظم الفرع األ يف تناولن

ƾǠǳ�µ¿�الىل هذه النظم يف موال ، مث نتطرق إىل مسألة جوازية الولوج إاأل ǂǠƬǻ�Å¦Śƻ¢Â���ňʬ��̧ǂǨ

  .) الفرع الثالث(  مشروعية االخرتاق املباشر هلذه النظم عرب احلدود

23، ص2013درا الفتح للطباعة والنشر، الطبعة االولى ، مصر"جرائم غسل االمول عبر االنترنت"دمحم عبد هللا العوا ،/د1
225صمرجع سبق ذكره ، ،نبیلة ھبة ھروال /د2
125مصر،ص 2009المصریة للطباعة ، الطبعة االولى،"جریمة غسل االموال عبر شبكة االنترنت"عبد الفتاح  بیومي حجازي ، /د3
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.مدى صحة اعتبار النفاذ للنظم املعلوماتية من قبيل التفتيش عن أنشطة التبييض:الفرع األول

ني بشأن اعتبار النفاذ أو الولوج إىل النظم املعلوماتية للبحث عن اجتاهىل لقد انقسم الفقه إ      

�ǺǷ�Ƥ.يف مفهومه وخيضع ألحكامه جأنشطة تبييض األموال نوعا من التفتيش، يندر  ǻƢƳ�°ʬ¢�ƾǬǧ

ƢƦǇƢū¦�©ʭƢȈƥÂ�ƲǷ¦ǂƥ�Ŀ©� ، حول صحة اعتبار البحث والتنقيب عن األدلة ، الفقه بعض الشكوك

�°ƢƦƬǟʪ�ňȂǻƢǬǳ¦�ǽƢǼǠŠ�Ǌ ȈƬǨƬǳ¦�ǲȈƦǫ�ǺǷ�ƨȈǳȉ¦إلثبات املادي،وأنه أن ذلك التفتيش هو وسيلة ل

غري أن األمر يتنافر مع الطبيعة غري املادية .ف احلقيقةضبط أدلة مادية تفيد يف كش-دوما- يستهدف

�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�² ȂǈŰ�Ä®ƢǷ�ǂȀǜǷ�Ä¢�ƢŮ�ǆ Ȉǳ�ƨȈǻÂŗǰǳ¤�ƲǷ¦ǂƥ�®ǂů�ȆȀǧ�ƨȈǳȉ¦�©ƢƦǇƢū¦�©ʭƢȈƦǳ

.1ومن هنا فال سبيال ألن يرد عليها التفتيش ، اخلارجي

األول،إىل أن التشكك يف الطبيعة أما اجلانب الثاين من الفقه،فلقد ذهب على خالف الرأي       

�ȏ�ƾǫ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�©ƢȈǴǸǟÂ�ƨǘǌǻȋ�°ʬ¡�Ǻǟ�ƢưŞ�ƢȈǳ¡�ƨŪƢǠŭ¦�Â¢�ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦�©ʭƢȈƦǴǳ�ƨȇ®Ƣŭ¦

�ƢĔ¢�ȏ¤�ƨȈǻÂŗǰǳ¤�©ʪǀƥ̄�Â¢�©ƢǔƦǻ�®ǂů�ƪ ǻƢǯ�À¤Â�©ʭƢȈƦǳ¦�Ǯ Ǵƫ�À¢�°ƢƦƬǟʪ�ǾǣȂǈȇ�ƢǷ�Ǿǳ�ÀȂǰȇ

،كما ،األقراص واألشرطة املمغنطة وغريها ادية يفعلى وسائط أوعية م ل وأن ختزنجقابلة ألن تس

ǯ�ʮȂǼǠǷ�ƢƠȈǋ�À̄¤�ƪميكن تقديرها ونقلها وبتها واستغالهلا، ǈȈǳ�ȆȀǧ األفكار واآلراء،بل أشياء

ƢȀȈǳ¤�«ȂǳȂǳ¦Â�Ǌ ȈƬǨƬǳ¦�®ǂȇ�À¢�ƶǐȇ�ŅƢƬǳʪÂ�ȆƳ°ƢŬ¦�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�®ȂƳÂ�ƢŮÂ�ƨȇ®ƢǷÂ�ƨǇȂǈŰ2.

§��ƢǬū�ƢǫƢǈƫ¦�ǂưǯȋ¦�Ǿǻ¢�ǽ°ƢƦƬǟʪلذا فإنه وإن كان االجتاه        ¦ȂǐǴǳ�§ǂǫ¢�Śƻȋ¦ق األمور، إال ئ

على نص واضح  ملختلف الدول أنه ينبغي القول أيضا بضرورة أن يشتمل قانون اإلجراءات اجلزائية

�Ǧ لكيوصريح، يفيد امتداد نطاق التفتيش، مبفهومه التقليدي، ǴƬƼŠ�ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ǲǸǌȇ

  .أشكاهلا

95صمرجع سبق ذكره ، ،دمحم عبد هللا العوا /د1
325صمرجع سبق ذكره ، ،مصطفى طاھر/د2
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ǎ:الفرع الثاين Ƽ ǌ ǳʪ �ƨǴǐ Ƭŭ¦�ƨȈƫƢǷȂ ǴǠŭ¦�Ƕ ǜ Ǽǳ�«Ȃ ǳȂ ǳ¦ او ƨȈǳƢŭ¦�©Ƣǈ Ǉ ƚ ŭʪ �®Ȃ Ƴ Ȃ ŭ¦

موال ، هو عبارة عن ض األينشطة تبيأ عنالولوج او النفاذ للنظم املعلوماتية حبثًا  إن حمل       

ǸŹ�Äǀǳ¦�ǂǈǳ¦Â���ǽǂǇ�ǺǸǔƬƫ�Ŗǳ¦� ƢȈǋȋʪ� ǂŭ¦�ǾȈǧ�ǚǨƬŹ�Äǀǳ¦�̧®ȂƬǈŭ¦ه القانون ، هو ذلك ي

كون ȇ�ƾǬǧ�ŅƢƬǳʪÂ���ǲƟƢǇǂǳ¦�Âو السيارة أأو الشخص أيستودع يف حمل له حرمة ،كاملسكن الذي 

رة ر جراءات القانونية املقارة أو رسالة، مع مراعاة اإلو سيحمل ذلك التفتيش إما مسكنًا أو شخصًا أ

.1لكل حمل على حدى

يل ،الذي يعترب م ذات طبيعة خاصة ، هو احلاسب اآلفمحل التفتيش يف هذا النوع من اجلرائ      

منا بذاته ، وإ ن مثل هذا احملل ال  يكون قائماً ليت تطل به على العامل، وجتدر اإلشارة إىل أالنافذة ا

يوجد فيه احلاسب يشمله مكان أو عقار ما ، أو يكون بصحبة مالكه أو حائزه، أي أن احلرز الذي 

الشأن يف احلاسوب  كما هو يف(و شخصيأ) عقار-منزل-مسكن(بيعته حرز مادييل هو بطاآل

.)و هاتفاً نقاالً احملمول سواء أكان شخصياً  أ

ملحقاته،كان له حكمه،فال  يحدϵإذا كان احلاسب اآليل موجودا داخل مسكن املتهم،أو      

ʭȂǻƢǫ�ǶȀƬŭ¦�ǺǰǈǷ�Ǌ ȈƬǨƫ�ƢȀȈǧ�±ȂŸ�Ŗǳ¦�©ȏƢū¦�Ŀ�ȏ¤�Ǿǫ¦ŗƻ¦�Â¢�Ƥ ǇƢū¦�Ǯ ǳ̄�«ȂǳÂ�±ȂŸ.

ال يكون جائرا ،الشخص معه خارج مسكنه احلاسب اآليل احملمول الذي حيملهكما أن تفتيش     

ǎ Ƽǌǳ¦�¿ȂȀǨǷ�À¢�°ƢƦƬǟʪ�ǾǈǨǻ�ǎ Ƽǌǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ǌ ȈƬǨƫ�ÀȂǻƢǬǳ¦�ƢȀȈǧ�ǄȈŸ�Ŗǳ¦�¾¦ȂƷȋ¦�Ŀ�ȏ¤ - يف

.2يشمل كيانه املادي ذاته،وما يتصل به من مالبس أو ما حيمله من أمتعة - مقام تفتيش

¦�®ƾǐƥ�ƨǬȈǬū¦�Ǧ ǌǯ�Ŀ�ƢēƾƟƢǧ�ƢŮ�ƪ ǻƢǯ�Â¢�ƨǳ®Ƙǯ�ƨƥȂǴǘǷ�©ʭƢȈƥ�ƨť�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤Â حدى جرائم

�ǲƻ¦®�ƨǻǄű�©ʭƢȈƦǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƪ ǻƢǯÂ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫالنظم املعلوماتية اخلاصة مبصرف، إحدى �ÃƾƷϵ�Â¢

81صمرجع سبق ذكره ، ،عبد الرحمن بن عبد هللا السند /د1
227صمرجع سبق ذكره ،  ،ادریس النوازلي /د2
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بصدد السرية املؤسسات املالية األخرى،فيستوجب مراعاة الضوابط اليت يقررها التشريع املعمول به 

السرية قصد االطالع على ما لدى البنك  فالقانون حيدد احلاالت اليت يرفع فيها قيداملصرفية واملالية ، 

ƨȈǷ¦ǂƳ¤�ƨǘǌǻϥ�ƨǘƦƫǂǷ�©ƢǷȂǴǠǷÂ�©ʭƢȈƥ�ǺǷ1.

.املباشر للنظم املعلوماتية عرب احلدود االخرتاقعدم مشروعية :الفرع الثالث

�Ƣđال جييز املنطق القانوين السليم امتداد التفتيش أو النفاذ املصرح به للنظم املعلوماتية املرتبطة       

األموال،وذلك من حاسب آيل موجود على إقليم دولة ما،إىل حاسب آخر متصل  تبييض عمليات

 االمتدادفمثل هذا املباشر أو الولوج عرب احلدود ،  ŗƻȏʪ¦¼به،يف إقليم دولة أخرى،وهو ما يسمى 

البعض،والقائمة على إقليم أكثر من  ƢȀǔǠƦƥ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǼǳ¦�©ʭȂǰǷ�Őǟ ، لسلطة التفتيش

لدول األخرى،كما يتنافر مع مبدأ لدولة ينطوي دون شك،على انتهاك السيادة الوطنية للدولة أو 

.2إقليمية النص اجلنائي

احنصار  احتماالتإىل تضاؤل " عرب الوطنية"فلقد أدت الطبيعة التقنية اخلاصة للنظم املعلوماتية       

موال داخل اقليم دولة واحدة،لذا قد تقوم السلطات املختصة يف الدولة القائمة أنشطة تبييض األ

�ļƢǷȂǴǠǷ�¿Ƣǜǻ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨǻǄűÂ�ƨǼȈǠǷ�©ʭƢȈƥ�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦Â�Ƥ ȈǬǼƬǳ¦Â�Ʈ ƸƦǳʪ�Ǌ ȈƬǨƬǳʪ  أو جزء من

�Śǣ�Â¢�ƨȇƾǸǟ�°̈Ȃǐƥ�©ʭƢȈƦǳ¦�ǽǀǿ�ȂŰ�ǶƬȇ�ƾǫÂ�Ãǂƻ¢�ƨǳÂ®�ǶȈǴǫ¦�ȄǴǟ�ǞǬȇ�ƨȈƫƢǷȂǴǠǷ�ƨǰƦǋ

�ƨǳÂƾǳ¦�śǻ¦Ȃǫ�Ƥعمدية،يف ذ ƳȂŠ�ƨȈƟƢǼŪ¦�ƨȇƢǸūʪ�ƨǳȂǸǌǷ�̈Śƻȋ¦�ǽǀǿ�ǾȈǧ�ÀȂǰƫ�Ŗǳ¦�ƪ ǫȂǳ¦�©¦

.3األخرية،مما يشكل اعتداء على السيادة الوطنية هلذه الدولة،واعتداءا على واليتها القضائية

إذ يذهب األول،والذي هو  ، ،تنازع قسمني من الفقهاالعتداءلذلك ومن أجل التصدي هلذا        

املوجودة يف  ¤ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǼǳ¦�Â¢�©ʭƢȈƦǳ¦�Ŀ�ǲƻƾƬǳʪ�ƨǳÂƾǳ¦�¿ƢȈǫ�ƨȈǟÂǂǌǷ�¿ƾǟ�ń ، ذو نزعة تقليدية

 والقواعدادئـاملبىل نفس استنادا إ ، دولة أخرى ألغراض الكشف عن عمليات تبييض األموال

اإلجراءات إتباع اليت حتضر اخرتاق نفس األفعال املنفردة بشأن األشياء املادية ،وأنه يتعني ، القانونية

245نبیلة ھبة ھروال ، مرجع سبق ذكره ، ص/د1
97صمرجع سبق ذكره ، ،مصطفى  طاھر/د2
342صسبق ذكره ، مرجع ،دمحم عبد هللا العوا /د3
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Ãǂƻ¢�ƨǳÂ®�ǺǷ�©ʭƢȈƦǳ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�®ƾǐƥ�ƨǳ®ƢƦƬŭ¦�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�̈ƾǟƢǈŭ¦�Ƥ Ǵǘǳ�̈®ƢƬǠŭ¦.

تواجه التحقيق  مهية أكرب للمشكالت العملية اليتويويل أ ، فهو ذو نزعة علمية أما الرأي الثاين،      

�ǲȈǰǌƫ�ǺǰŻ�Ǿǻϥ�Ãǂȇ�̄¤�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ǶƟ¦ǂƳ�́ ȂǐŬʪÂ�ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�©ƢǰƦǌǳʪ�ƨǴǐƬŭ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�Ŀ

�ƨǼȈǠǷ�¼ǂǗ�ǂǧȂƫ�¾ƢƷ�Ǌ اآلراءتوافق  ȈƬǨƬǳ¦�¦ǀǿ�ǀȈǨǼƬƥ�¬ƢǸǈǳ¦�ǽƢš ʪ�ŅÂƾǳ¦�ƾȈǠǐǳ¦�ȄǴǟ  ،عارشكاإل 

.1سبقامل

أخرى  إىل نظم معلوماتية أخرى داخل إقليم دوليتضح من خالل ما سبق أن امتداد التفتيش      

ǎ Ȉƻǂƫ�Ä¢�ÀÂ®�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�©ƢȈǴǸǟ�°ʬ¡�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�µ ǂǤƥ ، خرتاقا يعد عمال غري مشروع وا

  .مباشرا يعرض القائم به للعقاب

.أثر النظم املعلوماتية على عمل املخابرات املالية:املطلب الثالث

بل أن هذه األخرية  ، الوسيلة الفعالة واملسهلة لعمليات تبييض األموالأصبحت النظم املعلوماتية      

األمر الذي عرقل مهام وحدات املخابرات املالية إذ أصبح من  ، تطورت كثريا مع ظهور هذه الشبكة

�ƢēƢǰƦǋ�Őǟ�ǶƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǧǂǐŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�ƢǏȂǐƻÂ ، الصعب جدا تتبع مصادر األموال غري املشروعة

يد حاالت Ǩƫ�Ŗǳ¦�ƨȇ°Âǂǔǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ƾǏ°�ƨȈفتعسرت عمل .2شكل النقود اإللكرتونية واليت تتخذ

سرت عملية كما تع،  )الفرع األول( يف ظرف زمين قصري جدا القرتافهالعدم التفطن هلا نظرا  االشتباه

الوقوف على مسرح هذه العمليات اإلجرامية بسبب سهولة طمس وإتالف األدلة تقنيا من قبل 

ƢǨǯÂ�̈ŚƦǯ�̈°ƢȀŠ�ÀÂǄȈǸƬȇÂ�ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǼǳ¦�ǽǀđ�ƨǬƟƢǧ�ƨȇ¦°®�ȄǴǟ� ȏƚǿ�Àϥ�ƢǸǴǟ ̈� ، األموالمبيضي 

  .) الفرع الثاين ( 3عالية

130صمرجع سبق ذكره ، ،عبد الفتاح بیومي حجازي /د1
475صمرجع سبق ذكره ، ،عادل دمحم السیوي /د2
197صمرجع سبق ذكره ، ،دمحم سامي الشوا /د3
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كما سامهت من جهة أخرى املعامالت اإللكرتونية الرقمية يف عرقلة مهام وحدات املخابرات املالية 

األمر  ،1تفكيكها تنجح يف تفسريها أو على أية جهة غري تلك املقصودة أن على رموز،الميكن الحتوائها

  الذي أثر سلبا على امكانية وضع اسرتاتيجية موحدة من طرف هذه 

الوحدات للدولة للتعامل مع ذلك املد املعلومايت حول أنشطة تبييض األموال بشكل يستثمر كل 

«� ، معلومة على النحو الصحيح ƾđالفرع الثالث (  ومنع حدوثها قمع (.

215صمرجع سبق ذكره ، ،معن خلیل العمر /د1
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.صعوبة التحقق من مصدر األموال:الفرع األول

�» ŗǬƫ�ƪ ƸƦǏ¢�Ʈ ȈŞ�ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǼǳʪ�Ǧ Ȉưǯ�ǲǰǌƥ�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�©ƢȈǴǸǟ�ƪ ǸǴǫϦ�ƾǬǳ

وحدات املخابرات املالية،إذ  عمل بوسائل تقنية حديثة،سهلة وسريعة،األمر الذي أثر سلبا على

تعسرت عملية تتبع املتعاملني عرب هذه النظم،كما تعسرت عملية مجع أية معلومات عنهم،لصعوبة 

اكتشاف اجلرمية من جهة،ومن جهة أخرى ألن شروط التعامل عرب هذه الشبكة املعلوماتية ال تتطلب 

  .اجراءات معقدة

�ǲȈǴǔƬǳ¦Â�ƢđƢǰƫ°¦�Ŀ�̧يتميز مبيضو األموال مبهارات         ¦ƾŬ¦�§ȂǴǇ¢�ȄǴǟ�ÀÂƾǸƬǠȇ�ǶȀǴǠš �̈ŚƦǯ

فأصبحوا .فهؤالء يعتمدون على التخفي عرب دروب النظم املعلوماتية حتت قناع فين.1يف التعرف عليهم

�ǲſ¢�¼Ƣǘǻ�ȄǴǟ�Â¢�ļƢǷȂǴǠŭ¦�¿ǂĐ¦�©ƢǨǐƥ�ÀȂǨǐƬȇ ، تلك الصفات اليت  أصبغتها العوملة على ذوي

�ƨȈǨȈǯ�Ŀ� Ƣǯǀǳʪ�ǄȈǸƬƫ�Ŗǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ȆǿÂ�ȆǷ¦ǂƳȍ¦�¶ƢǌǼǳ¦أنشطة التبييض،والتمويه على  ارتكاب

بهات أو شكوك،حبيث يؤدي ذلك يف ــة شـمصدر األموال والعائدات املتحصلة عنها بطريقة ال تثري أي

¦Â�ňȂǻƢǬǳ¦�ǲǰǌǳ¦� ƢǨǓ¤�ń¤�ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔوذلك عرب القيام  االموال والعائدات لصفة الشرعية على هذه

يدة ومتتابعة يف ظرف زمين خيايل،وتزيل عنها الصفة غري املشروعة فتصبح أمواال دبعمليات تقنية ع

.2مشروعة

لذا فإن األمر يتطلب حرفية فنية عالية من جانب وحدات املخابرات املالية يف سبيل التتبع       

مصدر هذه األموال،إذ يصعب عليها تفكيك التعقيد الذي ينطوي عليه ميكانيكية والتحقق من 

�ƨȀƳ�ǺǷÂ�ƨȀƳ�ǺǷ�ƨȇǂǈǳʪ�ƢȀǧƢǐƫȏ�¦ǂǜǻ�ʮ®ƢǷ�Â¢�ƢȈǼǿ̄كما يصعب علي̄¦��Ƣēالتبييض  �ƢȀǠƦƬƫ�ƢȀ

ƨȈǼǬƬǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ª ƾƷϥ�ƢŮƢǐƫ¦�ƨȈǻʬ3.

195صمرجع سبق ذكره ، ،عادل عبد العزیز السن /د1
175صمرجع سبق ذكره ، ،دمحم سامي الشوا /د2
783صمرجع سبق ذكره ، ،دمحم عبد هللا حسین العاقل /د3
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�Őǟ�ǶƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǧǂǐŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�Ŀ�́ االستخدامكما أن        ȂǐŬʪÂ�ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǼǴǳ�̧ ȂǼƬŭ¦

�Ãǂƻȋ�ƨǳÂ®�ǺǷ�ƨǴƟƢǗ�ǢǳƢƦǷ�ǲȇȂŢ�ǺǷ�ȆǔȈƦŭ¦�ƪ ǼǰǷ�Ŗǳ¦Â�ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦�®ȂǬǼǴǳ�ƨǠȇǂǇ�ƨȈǳ¡�ƪ Ǵǰǋ�ƢēƢǰƦǋ

ƨǳƢƸƬǇ¦�ń¤�Ä®ƚȇ�Äǀǳ¦� Ȇǌǳ¦�ǖǬǧ�ǪƟƢǫ®�ƨǠǔƥ�¾Ȑƻ�Ǯ ǳǀǳ�ƨȇ®ƢǷ�°ʬ¡�½ǂƫ�ÀÂ®Â�ǂǗƢű�ÀÂ®�ƨǳȂȀǈƥ

Â¢�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�ǲƦǫ�ǺǷ�ƨȈǴǸǠǳ¦�ǽǀǿ�Ǧ ǌǰƫ�Ŗǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦  حىت من خمتلف

ȐǏ¢�ƢȀƯÂƾū�ǺǘǨƬǳ¦�¿ƾǠǳ�ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻȍ¦�Ƥ Ƴ¦Â�ƢȀȈǴǟ�ǞǬȇ�Ŗǳ¦�©ƢȀŪ¦.

�ńÂ¢�Ǻǟ�Ǧ ǫȂƬƫ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�ǲǠŸ�©ʭƢȈƦǳ¦�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�¿ƾǟ�ÀƜǧ�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷÂ

لتحليل وال تتعداها،وهي التحليل التكتيكي الذي يبتدأ جبمع املعلومات،فتضعف مهام هذه مراحل ا

ƢȀǼǷ�ǂǜƬǼŭ¦�°Âƾǳ¦�ȄǴǟ�ƢƦǴǇ�Ǯ ǳ̄�ǂƯƚȇÂ��©ʭƢȈƦǳ¦�°®ƢǐǷ�¿¦ƾǠǻȏ�©¦ƾƷȂǳ¦.

وال شك أنه،مما زاد يف عرقلة مهام وحدات املخابرات املالية هي تلك التعامالت اإللكرتونية     

حبيث ال ميكن ألي جهة غري اجلهة  ،1واليت تكون مرمزة أو مشفرة-ر إليها سابقااملشا-الرقمية

¿ȂȀǨǷ�¿Ƣǜǻ�ń¤�ƢŮȂŢÂ�©ʭƢȈƦǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǂǈǨƫ�À¢�̈®ȂǐǬŭ¦،  فيصعب إن مل نقل يستحيل على وحدات

اكتشاف  املخابرات املالية تفكيك هذه املعلومات الرقمية ومعرفة حمتواها،األمر الذي يقف عقبة أمام 

  .عمليات تبييض األموال

فبالرغم من أن وحدات املخابرات املالية حتتوي على هياكل بشرية تتميز بكفاءة ومهارة عالية       

«�±Śǐǫ�řǷ، وختصصات خمتلفة  ǂǛ�Ŀ�ƨǴǸǠƬǈŭ¦�±ȂǷǂǳ¦�ǲƷ�Ŀ�̈ŚƦǯ�©ʪȂǠǏ�ǾƳ¦Ȃƫ�ƢĔ¢�ȏ¤  من

śǷǂĐ¦�ǲƦǫ ، 2مصدر األموال املشتبه فيهامما يعرقل عملية تتبع  ، ومعرفة حمتواها.

217صمرجع سبق ذكره ، ،ادریس النوازلي /د1
115،مرجع سبق ذكره ،صنصیر شومان/د2
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.إمكانية طمس األدلة تقنيا من قبل مبيضي األموال:الفرع الثاين

¦�ǶǜǼǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ يصعب على وحدات املخابرات املالية إثبات األنشطة املتعلقة بعمليات التبييض      

�ƢǷÂ�Ƣđ�ƨǬƟƢǧ�ƨȇ¦°®�Ǟ �́ ƢƼǋ¢�» ǂǗ�ǺǷ�ƨǧŗǬǷ�ƢĔȂǰǳ�ƢȀȈǴǴŰ�̈ ƢǨǯ�ƨƳ°®�ƪ ǤǴƥ�ƢǸȀǷ�ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦

�ǞƦƬƫÂ�ƢȀȈǧ�ǪȈǬƸƬǳ¦�ƨƥȂǠǏ�ŅƢƬǳʪÂ�Ƣǿ°ʬ¡�ǺǷ�ǎ ǴƼƬǳ¦Â�ƨŻǂŪ¦�ŃƢǠǷ� ƢǨƻ¤�ƨǳȂȀǇ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�Ǻǟ�ƲƬǼȇ

ائم تبييض األموال املرتكبة بواسطة على غرار اجلرمية التقليدية،حيث يتأثر إثبات جر  ، مرتكبيها

Ƣđ�Ƥ ǰƫǂƫ�ƾǫ�Ŗǳ¦�ƨȈǸǴǠǳ¦�ǲƟƢǇȂǳʪÂ�Ƣē¦̄�ǶƟ¦ǂŪ¦�ǽǀǿ�ƨǠȈƦǘƥ�ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ƨǰƦǌǳ¦.الف أن إثبات وخب

ŭ¦�°ȂǷȋ¦�©ƢƦƯ¤�ÀƜǧ�¦°ȂǈȈǷ�ȐȀǇ�ÀȂǰȇ�ƨǛȂƸǴǷ�¦°ʬ¡�½ŗƫ�Ŗǳ¦�ƨȇ®Ƣŭ¦�°ȂǷȋ¦ عنوية يكون يف منتهى

�½ŗȇ�ȏ�Ǿǻ¢�ń¤�ǂǜǼǳʪ�ƨƥȂǠǐǳ¦ǟ�Ȑǔǧ�ǾǼǟ�Ǧ ǌǰƫ�Â¢�ǾȈǴǟ�¾ƾƫ�ƾǫ�°ʬ¡�ƨȇ¢�ǽ ¦°Â لى أن اجلاين

.ƨȈǻʬ�ǺǷ�ǲǫ¢�Ŀ�ƨǻ¦®ȍ1يستطيع تدمري دليل ا

�ƢȀȈǴǟ�Ƥر وإذا كانت اجلرمية التقليدية هلا مس       ƫŗƫ�ƨȇ®ƢǷ�¦°ʬ¡�Ǧ Ǵţ�Ŗǳ¦�ª ¦ƾƷȋ¦�ǾȈǴǟ�Äǂš �¬

�ƨǘǴǇ�¿ƢǷ¢�¾ƢĐ¦�ȄǘǠȇÂ�ƨǳ®ȋ¦عن  القرئن ها وعنيف الكشف عن والتحقيق اجلنائي االستدالالت

ǈǷ�̈ǂǰǧ�ÀƜǧ�ƢȀƬǨǴƻ�Ŗǳ¦�ƨȇ®Ƣŭ¦�°ʬȉ¦�ȄǴǟ�ǚǨƸƬǳ¦Â�ƨǼȇƢǠŭ¦�ǪȇǂǗجرمية تبييض األموال املقرتفة  رح

°Âƾǳ¦�ǆ Ǩǻ�Ä®ƚȇ�ȏ�ƾǫ�ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�©ƢȈǼǬƬǳʪ ،  حيث يتضاءل دوره يف اإلفصاح عن احلقائق املؤدية

�ƨŻǂŪ¦�¬ǂǈǷ�ÀÂ®ʫǂȇ�́ ƢƼǋȋ¦�ǺǷ�¦Śưǯ�À¢�ƢǸǯ�ƨȇ®ƢǷ�°ʬ¡�Ǧ Ǵţ�ƢǸǴǫ�ƨŻǂŪ¦�Ǯ Ǵƫ�Àȋ�ƨǳ®ȋ¦�ń¤

وهي قد تكون مدة طويلة نسبيا،األمر الذي يعطي  ، خالل املدة من زمن وقوعها حىت اكتشافها

.2الفرصة للجناة إلتالف الدليل

ان طبيعة الدليل الفين تنعكس عليه، ألنه قد يكون مضمونه فنيًا ال يستطيع فهمه اال  وال شك

اخلبري املتخصص، وإذا كان الدليل الناتج عن هذا النوع من اجلرائم مثرة عمليات فنية معقدة، فإن 

صعوبة، فغالبًا ما اية الاملخابرات املالية، قد يكون يف غالوصول اليه وفهم مضمونه من قبل وحدات 

�Śưǰǳ¦�§ ƢǠȈƬǇ¦�ȄǴǟ�Ƕē°ƾǫ�¿ƾǠǳ�ƨǸǯƢƄ¦�ŕƷÂ�ǪȈǬƸƬǳ¦Â�ÄǂƸƬǳ¦�̈ǄȀƳ¦�ȄǴǟ�ǂǷȏ¦�¦ǀǿ�ȆǐǠƬǈȇ

.3الدليل واستيعابفهم   ƢǿʮƢǼƯمن املسائل الفنية الدقيقة اليت يظهر من خالل 

29صمرجع سبق ذكره ، ،دمحم عبد هللا العوا /د1
225صذكره ،مرجع سبق  ،ادریس النوازلي /د2
105صمرجع سبق ذكره ، ،عبد الرحمان بن عبد  هللا السند /د3
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اخرى، وذلك كما قد يصعب على وحدات املخابرات املالية الوصول اىل الدليل يف حالة       

�ƨǫƢǟȍ�ƨȈǼǨǳ¦�ƨȇƢǸū¦�ǺǷ�«ƢȈǈƥ�ƨǰƦǌǳ¦�Őǟ�ƨǳȂǬǼŭ¦�Â¦�ÅƢȈǻÂŗǰǳ¦�ƨǻǄƼŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�¶ƢŢ�ƢǷƾǼǟ

�ŘǈƬȇ�¦ǀđÂ ، عليها او نسخها او اكتشافها لالطالعاحملاوالت الرامية للوصول غري املشروع اليها 

.1للمجرم وحدة اتالفها عند الضرورة

.التحليل االسرتاتيجي عرقلة وظيفة: الثالثلفرع ا

موال، ويساهم يف ض األيليات جرمية تبيالرتقاء بفهم آيهدف التحليل االسرتاتيجي اىل ا      

اذا يتضمن جمموعة من املعارف اليت تساعد على  استحداث طرق جديدة ملكافحتها ومنع حدوثها ،

توجيه العمل املستقبلي لوحدات املخابرات املالية حنو اجتاهات جديدة، عن طريق توفري االرشادات 

  .يف جمال هذه االنشطة االجرامية ، قصد وضع خطط مستقبلية تساهم يف قمعها

ǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�©ǂǧ¦Ȃƫ�¦̄¦�ȏ¦�ǲȈǴƸƬǳ¦�¦ǀǿ�¿ȂǬȇ�ȏÂ ضرورية عن طريق دراسة شاملة لعدد كبري من

ʮƢǔǬǳ¦2.

اىل النظم  جلأوادلة تقنيًا من قبل مبيضي االموال الذين إال أن سهولة إتالف وطمس األ     

تتبع مصادر االموال القدرة قد ينعكسان سلبًا على هذه ƨƥȂǠǏÂ���ǶēƢȈǴǸǟ�ǲȈȀǈƬǳ�ƨȈƫƢǷȂاملعل

�Â�Ƣđ�ǄȈǸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨǷƢŮ¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�ƢȀƳƢƬŹ�Ŗǳ¦�ƨǷ±ȏ¦�©ƢǷȂǴǠǸǴǳ�ƾǬƬǨƫ�ƢĔȂǰǳ��ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷ

.3مها ييظهر بعد عملية مجع املعلومات املتاحة وتفسريها وتقي ǽ°ƢƦƬǟʪالتحليل االسرتاتيجي، 

117صمرجع سبق ذكره ، ،رتیا السیدة /د1
.198ص ، مرجع سبق ذكره ،نبیلة ھبة ھروال /د2
108ص،  مرجع سبق ذكره  ،دمحم عبد هللا العوا /د3
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¦ƨǘǌǻȋʪ�ƨǠȈƦǘƥ�ǂƯƚȇ�ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ƨǰƦǌǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦Â�ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭة رصد املعلومات املتعلقة بفصعو       

ة االسرتاتيجية اليت تضعها الوحدات للدولة من اجل قمع هذا النوع من اجلرائم ومنع ياحلال على فعال

.1حدوثه 

�ƨȈǻÂŗǰǳȏ¦�ƨƦǫ¦ǂŭ¦�¿Ƣǜǻ�°ȂȀǛ�ǺǷ�Ƕǣǂǳʪ�Ǿǻ¦�ƢǸǯلالتصاالتLa Surveillance éléctronique، 

ض االموال عن طريق مجع املعلومات من اجل يوالذي يعمل يف البحث والتقصي عن عمليات تبي

�ǞǷ�ȄǋƢǸƬƫ�ƨȈǳƢǟ�ƨȈǼǬƫ�̈ ƢǨǯ�Ǟ �ǽ°Âƾƥ�Äǀǳ¦Â���ňÂŗǰǳȏ¦�Ƥ ǫ¦ǂŭʪ�ȄǸǈȇ�ƢǷ�» ǂǗ�ǺǷ�Ƣǿ°ƢǸưƬǇ¦

ŭ¦�©¦ƾƷÂ�ƢȀȀƳ¦Ȃƫ�Ŗǳ¦�ǲȈǫ¦ǂǠǳ¦Â�©ʪȂǠǐǳ¦�ǲǯ�ǲȇǄȇ�Ń�Ǯ ǳ̄�À¦�ȏ¦��ǶƟ¦ǂŪ¦�ǺǷ�̧ ȂǼǳ¦�¦ǀǿ خابرات

·املالية يف  ȂƸǴǷ�ǲǰǌƥ��ǎ ǴǬƫ�Ŗǳ¦Â�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ من دورها.  

1Maximilien Dosté Amégée: « la cybersurveillance et le secret professionnel paradox ou
contradiction » mémoire doctorat , université de Paris ; p50, voire le site: http://memoire on
line.free.fr.
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ــــةاخلـــاتـــمــ

من خالل هذه دراسة ، يتضح لنا جليًا مدى أمهية إنشاء وحدات املخابرات املالية 

ȈƦƫ�ƨŻǂƳ�ǞǸǫ�Ŀ�ÅȏƢǠǧÂ�ÅƢȈǇƢǇ¢�Å¦ǂǐǼǟ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪي�ƨȈǳÂ®Â�ƨȈǸȈǴǫ¤Â�ƨȈǴŰ�̈ƢǼǫ�ƾǠƫ�ƢĔȂǯ��¾¦ȂǷȋ¦�ǒ

�ƢǿƾǏ°Â�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ�ƨǴǐƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�¾®ƢƦƬǳوحتليلها و تعميمها.  

�©ƢȈǴǸǠǳ¦�Ǻǟ�©ƢǣȐƦǳ¦Â�©¦°Ƣǘƻȍ¦�ȆǬǴƬǳ�ƨȈǈȈƟǂǳ¦�̈°¦®ȍ¦�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀȀǧ

ض األموال ، إذ أن وجود وحدة  واحدة ياملشتبه فيها ، تساهم بشكل فعال يف احلد من أنشطة تبي

ملالية حمل االشتباه يضمن عدم تسرب مبثابة مستودع مركزي لإلبالغ أو اإلخطار عن العمليات ا

ƨȈǳƢǠǧ�̈°Ȃǐƥ�ǲȈǴƸƬǳ¦Â�ǪȈǫƾǳ¦�ǎ ƸǨǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ǲȀǈȇÂ���ƢȀȈǧ�ǾƦƬǌŭ¦�ƨȈǴǸǠǳʪ�ƨǴǏ�©¦̄�©ƢǷȂǴǠŭ¦  ،

وبعد التأكد من صحة األسباب اليت قام عليها االشتباه وثبوت ارتباطها  ليتسىن هلا فيما يعد ،

ȈƦƫ�ƨǘǌǻϥعلى املستوى احمللي مع خمتلف اجلهات الرقابية ، ض األموال ، توزيع هذه املعلومات ي

ة مماثلة هلا أو مع جهات األمنية والقضائية، وكذا على املستوى اخلارجي مع وحدات املخابرات أجنبي

  .ة هي أيضا بنفس املكافحةينأخرى مع

تجلى فعالية دور هذه الوحدات من خالل القدرات البشرية اليت تتوافر عليها ، كما ت  

¦�ƨȇǂǇ�°ƢǗ¤�Ŀ�ǲǸǠƫÂ�ƨȈǳƢŭ¦�©ʮǂƸƬǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�ƨǷ±Ȑǳ¦�©¦ ƢǨǰǳ¦�Â�©¦ŐŬ¦Â�©¦°ƢȀŭʪ�ǄȈǸƬƫ�Ŗǳو 

ƨǷʫ.

ē¦Őƻ�ǶǰŞ�śǨǛȂŭ¦� ȏƚŮ�¾Ƣů�Ŀ�ª ȂŞ� ¦ǂƳ¤�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦��ƨȈǸǴǠǳ¦�Ƕē¦ ƢǨǯÂ�Ƕ

جديدة ض األموال للبحث عن أسباب ظهورها األمر الذي يساهم يف استحداث طرقًا يجرائم تبي

  .لقمعها ومنع حدوثها
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ومتكنها هذه القدرات من إصدار توجيهات للجهات اخلاضعة لواجب اإلخطار 

بكيفية إعداد تقارير حول العمليات املشتبه فيها ، وتقدمي املشورة ملوظفي املؤسسات املالية 

ƨȈƦǴǈǳ¦�©ƢȈǟ¦ƾƬǳ¦�ǺǷ�ƾū¦�» ƾđ�ǲǸǟ�©Ƣǋ°Â�Â�ƨȈƦȇ°ƾƫ�©¦°Â®�ƾǬǟ�¦ǀǯÂ���́ ȂǐŬʪ  لعمليات

  .تبييض األموال

كما متكنها هذه القدرات أيضا من تقدمي توصيات للسلطة من اجل وضع التشريعات 

والضوابط الالزمة ملكافحة هذه اجلرمية ، ليس هذا فحسب بل أصبحت تتمتع بصالحيات اقرتاح 

  ،، وذلك يف العديد من الدول  ، كما سبق توضيحه النصوص التشريعية والتنظيمية يف نفس املوضوع

  .كاجلزائر ، املغرب ، فرنسا ، بلجيكا وغريها

�ǺǷ�ǞȈǇȂƬǳ¦�ȄǴǟ�©ƢǠȇǂǌƬǳ¦�Ƥ Ǵǣ¦�ƪ ǴǸǟ���©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀđ�¶ȂǼŭ¦�¿ƢŮ¦�°ÂƾǴǳ�Å¦ǂǜǻÂ

�ƨǴǿƚǷ�ƪ ƸƦǏ¢�̄¤��ǽƢƦƬǋȏʪ�ǂȇ°ƢǬƫ�ǲŰ�©ƢȈǴǸǠǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�ǲȈƦǇ�Ŀ�ƢēƢȈƷȐǏ

قة أو معلومة ضرورية إلجناز املهام املسندة إليها ، من األشخاص أو اهليئات، كما  لطلب كل وثي

ƢȀǷƢȀǷ�Ŀ�ƢēƾǟƢǈŭ�ÅȐǿƚǷ�ǽ¦ǂƫ�ƢǷ�ǲǰƥ�śǠƬǈƫ�À¢�ǺǰŻ.

�ƢēƢȈǻƢǰǷ¤�ǺǷ�ǶǣǂǳʪÂ���ƢŮ�ƨƷȂǼǸŭ¦�ƨǠǇȂŭ¦�©ƢȈƷȐǐǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�Ƕǣǂǳʪ�Ǿǻ¦�Śǣ

مهامها ومتكنها من التنسيق مع خمتلف اهليئات ، إال  تيسريالبشـرية و التقنية اليت تعمل على 

� ƢǨƻ¤�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦�ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦�ƨǘǌǻȋ¦�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�ÀÂ®�¾ȂŢ�̈ŚƦǯ�©ƢƦǬǟ�ǾƳ¦Ȃƫ��ƢĔ¢

  .ومتويه مصادر األموال غري املشروعة

فتظهر املالذات املصرفية  من العوائق اهلامة اليت تؤثر بصفة مباشرة على عمل وحدات 

ض األموال، نظرًا ملا تتميز به من يȈƦƫ�©ƢȈǴǸǟ�̈®ʮǄǳ�ÅƢƦǇƢǼǷ�ÅƢƻƢǼǷ�ƾǠƫ�ƢĔȂǰǳ�ƨȈǳƢŭاملخابرات ا

من خالهلا عمليات دخول رؤوس األموال من  تيسرخصائص وتوفره من تسهيالت يف مجيع امليادين، 

  .معدالت منو االقتصادي أعلىقصد حتقيق  ةمصادر خمتلف
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¦�ƨȈǧǂǐŭ¦�ƨȇǂǈǳʪ�ǪǴǘŭ بتقيدهادور هذه الوحدات وذلك  تضيقفهي تعمل على ، لذا 

مع منعها عملية تسرب املعلومات البنكية اليت ختص العمالء ألية جهة ،مما يؤدي إىل ندرة 

�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ǲȈƸƬǈȇ�̄¤�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷȂǳ�ȆǇƢǇȋ¦�°ƾǐŭ¦�ƾǠƫ�Ŗǳ¦Â�ǽƢƦƬǋȏʪ�©¦°Ƣǘƻȍ¦

.ƨǟÂǂǌŭ¦�Śǣ�©ƢȈǴǸǠǳ¦�ƨƸǧƢǰǷ�©¦Ȃǘƻ�ńÂ¢�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�ƨȇ°Âǂاألخرية احلصول على البالغات الض

كما أن تقلص دور هذه الوحدات يف احلصول على املعلومات الالزمة جيعلها تفقد أهم   

 ،وظيفة أساسية وهي وظيفة تبادل املعلومات و توزيعها على املستوى احمللي وكذا على املستوى الدويل

  .ال متكنهم من إضفاء الغطاء الشرعي على أمواهلم غري املشروعةمما يوفر محاية ملبيضي األمو 

ȈƦƫ�ƨŻǂƳ�ǶǴǫϦ�ÀƜǧ���Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷÂض األموال مع النظم املعلوماتية اثر مباشرة على دور ي

هذه الوحدات ، إذ أصبح من الصعب جدًا على هذه األخرية أن تتبع مصادر األموال غري مشروعة 

  .لسببني هامني

�Ƥ Ʀǈǳ¦�ǲưǸƬȇÂ�śǷǂĐ¦�» ǂǗ�ǺǷ�ƢȀǧȐƫ¤Â�ÅƢȈǼǬƫ�ƨǳ®ȋ¦�ǆ ǸǗ�ƨǳȂȀǇ�ń¤�¾Âȋ¦�Ƥ Ʀǈǳ¦�®ȂǠȇ

إذ أصبح املبيضون حبكم ذكائهم احلاد يستعملون املعلومات  الثاين يف تطور أساليب التبييض ،

  .االلكرتونية الرقمية واليت ال ميكن  ألي جهة غري املقصودة تفكيكها وفهم حمتواها

أصبح نقل األموال و إخفاؤها بطريقة مادية من األمور التقليدية البائدة، ومن املفاهيم  فقد    

فجعلت حتديد أصناف األنشطة اإلجرامية،  لثورة االتصاالت واملعلومات اليد يف صاراملهجورة ، و 

وذ قمبالغ ضخمة تفر من أقصى املعمورة إىل أقصاها بنقرة زر على حاسوب ، وأصبحت الن

ض يونية و التدفقات عرب األلياف البصرية صاحبة املقام الرفيع على صعيد ارتكاب جرائم تبيااللكرت 

�ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǈǇƚŭʪ�ǲǸǠǳ¦�Ƕǜǻ�Ʈ ȇƾŢ�ȂŴ�ǾƳȂƬǳ¦�̈°ÂǂǓ�ƨƸǴŭ¦�©¦°Âǂǔǳ¦�ǺǷ�ƶƦǏ¢�Ľ�ǺǷÂ���¾¦ȂǷȋ¦

بات لتصبح أكثر اعتمادًا على استخدام الوسائط االلكرتونية وذلك من خالل احلاس ،املصرفية

  .والتعامل عرب شبكات االنرتنت 
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كما أصبح من الضروري خلق إطارات جديدة من املوظفني ذوي مهارة عالية يف هذا 

�ª ƾƷ¢�ƨƦǯ¦ȂǷ�ǶŮ�ƶȈƬȇ�ƢŠ���ƨȈƦȇ°ƾƬǳ¦�©¦°Âƾǳ¦Â�©¦ǂŤƚŭ¦Â�©¦ÂƾǼǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ƕē¦°ƢȀǷ�ǲǬǏÂ���®ƾǐǳ¦

ĔȂǴǤƬǈȇ�Ŗǳ¦Â��ǶǜǼŭ¦�¿¦ǂƳȍ¦�©ʪƢǐǟ�ŃƢǟ�Ŀ�©ƢȈǼǬƬǳ¦ض عائدات جرائمهم ، ومن مث كشفها يا يف تبي

  .ومالحقة مقرتفيها عن طريق وحدات املخابرات املالية

Ƣđ�¶ȂǼŭ¦�°Âƾǳ¦� ¦®¢�Ŀ�©¦ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�¬Ƣų�ÃƾǷ�ǶȈȈǬƫ�ƢǼȈǴǟ�Ƥ وعلى ضوء ما تقدم   Ǡǐȇ��، 

ȈƦƫ�ƨǘǌǻ¢�ǺǷ�Ǿƥ�² ϥ�ȏ�®ƾǟ�ƾǏ°�ȄǴǟ�ƪ ǴǸǟ�ÅƢȈǴǠǧ�ȆȀǧيزال   ض األموال ، غري أن العامل الي

وذلك  قنوات املصرفية املشروعة وغريها، يشهد التوالد املستمر لعدد اكرب من هذه العمليات داخل ال

ǀǳ¦Â�ƨǟǂǈǳ¦�Â�ƾȈǬǠƬǳ¦�Ǣǳʪ�ȂŴ�Ȅƨưȇƾū¦�ƨȈǼǬƬǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ªعل ƾƷ¢�¿¦ƾƼƬǇʪÂ���ƨȇǂǈǳ¦�Â� Ƣǿ.

من الضروري التغلب على العوائق اليت تنقص من فعالية دور وحدات  هلذا فإن      

ƨǷ°ƢǏ�©ʪȂǬǟ�Â�ƨǬȈǫ®�ǖƥ¦ȂǓ�ǞǓÂ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦ ،�ƨȈǧǂǐŭ¦�©¦̄Ȑŭ¦�ǽƢš ¦�́ ȂǐŬʪ

.�ƢǿŚǤǳ�ǾƸǼŤ�Ń�ƢǷ�©¦±ƢȈƬǷȏ¦�ǺǷ�ƢȀȈǴǟ�¼ƾǤƫÂ���ƢȀȈǓ¦°¢�ȄǴǟ�ƨǘǌǻȋ¦�ǽǀđ ترحباليت 

بغي العمل على التعزيز من املراقبة االلكرتونية ، ومنح املراقب االلكرتوين كما ين               

ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǼǳ¦�ǞǷ�ƨǸǴǫƘƬŭ¦�ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦�ƨǘǌǻȋ¦�ǽǀǿ�Ǻǟ�ȆǐǬƬǳ¦�Â�Ʈ ƸƦǳ¦�» ƾđ�ǞǇÂ¢�©ƢȈƷȐǏ.



الــمالحــــق



: ~.;JI Å LS:_,..!..JI ~J-A - 1.5.6.3 
: ......llJ 1 - 2.5.6.3 

: ('-'"" '11 - 3.5.6.3 

..i~I .:,LS:......,, ~.)L.:i-4.5.6.3 
: (~) .>71- 5.5.6.3 

: ,, - 6.5.6.3 

: 4..J.1- 7.5.6.3 

3.6.5.1 Å Identit® des principaux associ®s 

3.6.5.2 -Nom : 
3.6.5.3 -Pr®noms : 

3.6.5.4 -Date et lieu de naissance 
3.6.5.5 Å Fils (mie) de : 

3.6.5.6 - Et de : 

3.6.5.7 Å Professien : 

: .t..s:_,....w 1 - 5.6.3 

3.5.6: Pi¯ce d'identit®: (nature, n", date et lieu d'®tablissement) : 

3.6. Personne (s) morale(s): : (..:,>=_,.:......... ...,..~i) <-!~ ~ - 6.3 
3.6.1 ĀD®nomination (raison sociale) et si®ge social : u~I ~" (u~I .:,1_,.:...c) ~ - 1.6.3 
3.6.2 -Statut juridique et date d'®tablissement: : ~W 1 ~.ilĀ-'J .,ra_,..;.LIJ 1 t'""_,J 1 -2.6.3 
3.6.3 -Activit® : : ..bL!...:J 1 - 3.6.3 

cfiL....a.tl _,.!.;li ,,i cfiL....a.tl ~~I ,-.J.) - 4.6.3 
3.6.4 Å Nls (num®ro d'identification statistique) ou identifiant fiscal 

3.6.5 Å Les associ®s : 

3.4 Å Adresse du titulaire et ou du signataire 

3.5 Å Personne (s) physique (s): 
'~t-8~1_,i/.,,~~l~L...:,J,~ -4.3 

(.:i~ ...... ~i)~~- 5.3 
: ..,_.llJ 1 - 1.5.3 

: r--'11- 2.5.3 

: ..i~I .:,LS.... _, ~Jl.:i Å 3.5.3 
: (~) .>71- 4.5.3 

: _, -5.5.3 

: (L..t.)..i-J .:,LS...._, ~) .. :;_, 4---:i.JJ ~):~~I u.,_.:;_, - 6.5.3 

3.5.1Ā Nom : 
3.5.2 -Pr®noms : 

3.5.3 Å Date et lieu de naissance : 
3.5.4 Å Fils (fille) de : 

3.5.5 Å Et de : 

2.2 -ra . 
2.1 Å Adresse: 

2 Å Etablissement bancaire ou financier : : ~UI _,i ~l .......... ;li Ā2 
: .jl_,_:..........J 1 Å 1 .. 2 

: .....i:aL..+-J 1 Å 2.2 

: ~ t-i,,..11 _, ~L.a .~I t_,.;o_,_.. ~L....,.JI J_,.,.. -=-L.._,J..a.... -3 
3 -Informations sur le compte objet du soupon, son titulaire et son signataire: 

: ( Ā~ .d.~l~J ~L-a , <!1_,s...... ~l-a, .!4- ~L-a) ~L.....,JI t_,.:._, ~.! - 1.3 
3.1 Å NÁ et type de compte (Compte courant, compte de ch¯que, compte de d®p¹t, autres) : 

3.2 -Date d'ouverture de compte: : ~L.....,JI ~ ~.!L.:; - 2.3 

3.3 Å Agence : : ULS:_, - 3.3 

2005 ~ .r.!I_,..,... 6 ,j.il,,..111425 ~~ ~I <-!~ 27~ (.!;li 01-05 ,-.J.J .:,_,.:.Li.JI..:,... 20 ._,JJ 15..:,... ..il,,..11 

.~LS...._, ~L..t..J11 ~.,.......,, Jl_,_..)'1 ~..:,... 4-.:¿.,,JL,. .;1..: ... .1.1.,, 

Articles 15 ̈ 20 de la loi nÁ 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant6if®vrier 2005 

relative ¨ la pr®vention et ¨ la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme 

~4).J ... ~~I 
Dçlaration de soupon 

: .,.bJ.I Ā1 1 Å Le d®clarant : 



5 - Informations sur l'(les) op®ration(s) objet du soupon~ 1 t_,...;.._,... ( ..::..4L--J 1) ~ 1 J,,... ..::..L..._,J..s...o - 5 

5.1- Date ou p®riode: : Ā~ 1 Ji ~.il..:...J 1 - 1.5 
5.2 -Type d'op®ration(s) : : ( ..::..~ 1) ~ 1 t.,,.:. Ā 2.5 

..::..U......)l.. 

Observations 

4.7-Profession: 

4.6-Etde: 

4.5-Fils (fille) de : 

4.4-Date et lieu de naissance : 

4.3 - Pr®nom : 

4.2-Nom: : ..,_.il] 1 - 2.4 

: t"""';/1- 3.4 

: .i~l w~J~Jl.::.- 4.4 

(~) ..:,..,.1-5.4 
: J-6.4 

:~l-7.4 

= (U.).i...a! .:..~J ~.il.::.J 4---:i.iJ ~) ~~ 1 u,..:.J - 8.4 
4.8 -Pi¯ce d'identit® (Nature, nÁ, lieu et date d'®tablissement): 

4.1.2 - Client Occasionnel: : <::'..iL::' Å .::. .. .cd ~ .:.,~j - 2.1.4 

: ..,..L.-11 ~ ...... ~~_,.¨.;"':"""!'~ ~,;li ~_,li u....J ~_,.... - 3.1.4 
4.1.3 - L'identit® et la qualit® des signataires habilit®s par d®l®gation de pouvoirs sur le compte 

: ~ ~I wJ-:'j.ll J,,... ..::..L...~1-4 

: w-'":'j.ll .....¨..:....:. -1.4 

: <,,>.i~I .:.,~j - 1.1.4 

4 - Informations sur le client en cause: 

4.1 - Type de client ¨ : 

4.1.1 Å Client habituel: 

J.:.11...::a J ~L¨. ..::..U......)l.. 

Observations et commentaires 

: <,,>)-;o-::.J 1J..;o-..J1- 2.7.6.3 

._..:.L....:..11 ~~I r-l.i -3.7.6.3 

: Ā~- 4.7.6.3 

3.6.7.2 - Registre de commerce: 

3.6.7.3 - Num®ro d'identification statistique: 

3.6.7.4 - Autre(s): 

3.6.6.7 -Pt±ee d'identit®: (nature, n", date et lieu d'®tablissement) : 

= (U..il.i...aJ .:..~J ~.il.::.J 4---:i.iJ ~) ..,..L.-11 ~ ~ ..::..~11 J-'.a~J - 7.6.3 
3.6.7 -Decuments d'identification ¨ l'ouverture du compte (nature, nÁ, date et lieu d'®tablissement): 

3.6.7.1 ĀStatuts : : ..,......t... .. :':11 .:.,_,.:.WI - 1.7.6.3 

: ...,, .. ; Åli .:.,l_,..:....s...Jl-8.5.6.3 

:u;~l~~-9.5.6.3 

: ..::..~J .:.,J <.S~i ..::..L..._,_L.....-.. - 10.5.6.3 

: (wJ~I ) ~I -1.6.3 
: L:!_,..._J 1 - 1.6.6.3 

: ..,...a..LJ 1 - 2.6.6.3 

: t"""';/I - 3.6.6.3 

: .i~I .:.,~ J ¯-=->L..:; - 4.6.6.3 
: (~) ..:,..,.1- 5.6.6.3 

: J - 6.6.6.3 

: (U..il.i...aJ w~J ±-=)Ā.::.J 4-o-l.iJ ~): ~~I U.,:..J - 7.6.6.3 

3.6.5.8 -Adresse personnelle: 

3.6.5.9 Å Montant des parts sociales : 

3.6.5.10 - Autres (s)information(s)s'il y a lieu : 

3.6.6 Å Le(s) g®rant (s): 

3.6.6.1 -Identit® : 

3.6.6.2-Nom : 

3.6.6.3 -Pr®noms 

3.6.6.4 -Date et lieu de naissance : 

3.6.6.5 -Fils (fille) de 

3.6.6.6 -Et de : 

: ..::..4L--J 1 ..I~ - 3.5 5.3 - Nombre d'op®rations: 

5.4 - Montant global : 



~_,JI _,j ..J.,....o..1'-:a .>-4~1 'Á=_,.AĀ l.7 
:~I ~JA Å 2.7 

7. Les motifs du soupon(cocher la r®ponse indiqu®e): 
7.1 ĀIdentit® du donneur d'ordre ou du mandataire: 
7.2 Å Identit® du b®n®ficiaire : 

..::..~)l.. 

Observations 

: .J,J..w...Li bJ-:1~ (..:..~) ~ -1.6 
: J.:_,_,..::.- 1.1.6 

: .:,..b..,..LJ Jl_,_.YI t 4J!Ā 2.1.6 
: ( ..:J~) ..:J....o .._jJ-"'Á. 3.1.6 

: Jl~\'IJ..i........a... Å 4.1.6 
~UI ,,i ~I a............,.;.J.1-5.1.6 

: 4..11.S_,J 1 Å 6.1.6 

:~1-7.1.6 

:~~I ~J Å 8.1.6 

: ~L.....:JI (~~i) ~~ Å 9.1.6 
: U.......1.;-11 ~I ~j...11-10.1.6 

: d....J 1 r-.:© s: 11.1.6 
: d....JI Jl.J..w:>! ~JL.:.-12.1.6 

: Jl.J-OYI -'4":.IĀ 13.1.6 
:~_,_JIJ,.i.1.J(d_l Āll)±i_1 Ā11-2.6 

: l..i...¨...:a ~.i-JI -1.2.6 

: ( ..:J_,_5.-..a) ..:J....o r _. 1 -. - 2.2.6 
: ~ 1 L..........j.J.1 Å 3.2.6 

: U~_,J 1 Å 4.2.6 

: ~L...a.J 1 ~ ..> Å S.2.6 

: '"':"'~' ('"':"'~´) ~L..:. Å 6.2.6 
: ~_,J 1 a.....-....j.J.1 Å 7.2.6 

:d...o.l 1 ~.) Å 8.2.6 

: ~' ~.)Ll. 6.2.9 

6.1 Å Op®ration(s) transfrontali¯re(s): 
6.1.1 Å Transfert : 
6.1.2 Å Rapatriement : 
6.1.3 Å Encaissement de ch¯que(s): 
6.1.4 Å Origine des fonds : 
6.1.S ĀEtablissement bancaire ou financier: 
6.1.6 Å Agence : 
6.1.7 Å Pays : 
6.1.8 Å NÁ de compte: 
6.1.9 Å Titulaire(s) du compte : 
6.1.10 Å Etablissement bancaire correspondant : 
6.1.11 Å NÁ du ch¯que: 
6.1.12 Å Date du ch¯que : 
6.1.13 Å Destination des fonds 
6.2- Op®ration(s) domestique(s) : 
6.2.1 Å Versement en esp¯ces : 
6.2.2- Remise de ch¯que(s) : 
6.2.3 - Etablissement bancaire : 
6.2.4 Å Agence : 
6.2.5 - NÁ de compte : 
6.2.6 - Titulaire(s) du compte : 
6.2. 7 Å Etablissement interm®diaire : 
6.2.8 Å NÁdu ch¯que: 
6.2.9 Å Date du ch¯que : 

: ~ 1 t,_,...;raJ-A ( ~~ 1) 4L-J 1 ~ lL...:J...o d.:i~. 6 
6. Indications d®taill®es sur I' Oes) op®ration(s) objet du soupon: 

Observations 
..::..Å 

:~.:.,.Jt.........-8.S 
: ,,~-9.S 

S.8 Å M®taux pr®cieux : 
5.9 Å Autres : 

5.6 Å Monnaie nationale : 

5.5 Å Nature des fonds objet du soupon : : ~I t~-'"'Á Jl;-oYI ~. 5.5 

:~,,~-6.5 

:4.J~~-7.5 S. 7 Å Valeur mobili¯re : 

~I ..Jl.,,..b'il ~ t..d.~I t:i)l.AJI _, ..::..~1 -.¨....o_, 
Description des op®rations et rapports suppos®s entre les parties concern®es 
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قـائـمــة الـمـراجـــع

1/ƨȈƥǂ Ǡǳ¦�ƨǤǴǳʪ

املراجع العامة :أوال

دار هومة للنشر لطبعة الثالثة عشر اجلزء الثاين ا" الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص" أحسن بوسقيعة / د-

.2012/2013و التوزيع

دراسة مقارنة املؤسسة احلديثة  "مكانة الركن املعنوي يف اجلرائم االقتصادية"جرجس يوسف طعته / د-

.2005للكتاب  طرابلس لبنان 

.2008القانونية مصردار الكتب " جرائم االعتداء على املال"مسري عبد الغين /د -

جزائري و الفرنسي ــشريع الـدراسة مقارنة بني الت" املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي"صمودي سليم / د-

.2012دار اهلدى اجلزائر 

.2011للنشر اجلزائر  القسم العام موفم" ÄǂƟ¦ǄŪ¦�©ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ�¬ǂǋ" وهابية أعبد هللا  /د-

دراسة حتليلية مقارنة دار التفافة " ƨǷƢǠǳ¦�ƨƸǴǐŭʪ�̈ǂǔŭ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦�©ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ�¬ǂǋ"كمال السعيد /د -

.2008للنشر و التوزيع طبعة 

مسامهة يف التأصيل الفقهي للرقابة القضائية على املال " الوجيز يف شرح قانون احملاكم املالية "دمحم براو / د-

.2004اجلزء األول طوب بريس للطبع . العام

الطبعة األوىل دار وائل للنشر " التصاحل و أثره على اجلرمية االقتصادية" دمحم سليمان حسن حماسنة / د-

.2011مصر 

.2012دار اهلدى اجلزائر " يط يف شرح جرائم األموالالوس" نبيل صقر / د-

.2010دار الكتاب القانونية مصر " جرائم األموال العامة" وجدي شفيق فرج / د-

ƢȈǻʬ:املراجع اخلاصة

املؤسسة احلديثة للكتاب   " جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف التشريعات العربية" أمحد سفر / د-

.2006طرابلس لبنان

دراسة مقارنة دار الثقافة للنشر و التوزيع   األموالجرمية غسل " أجمد سعود قطيفان اخلريشة/ د-

.2006لبنان
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املركز القومي لإلصدارات القانونية " سل األموالغحظر و مكافحة " أسامة عبد املنعم على إبراهيم/ د-

.2010األوىل مصرالطبعة

دار الفكر و القانون الطبعة " املواجهة اجلنائية جلرائم غسل األموال"اشرف شافعي  /أمحد املهدي و د/ د-

.2006الثانية القاهرة 

دار النهضة العربية القاهرة مصر " األحكام املوضوعية و اإلجرائية جلرمية غسل األموال"محد البدري أ/ د-

.2012الطبعة األوىل 

دار النهضة العربية القاهرة الطبعة " جرمية غسل األموال دور الشرطة يف مكافحة" محد البدري أ/ د-

.2012األوىل 

.2011مكتبة الوفاء القانونية اإلسكندرية مصر " احلكومة ومكافحة الفساد"أمري فرج يوسف / د-

.2013املكتب اجلامعي احلديث الطبعة   "جرمية غسل األموال" اوزدن حسني دره يب/ د-

.2014دار الكتب القانونية مصر و اإلمارات " أخالقيات البحث العلمي " إبراهيم دمحم تركي / د-

دار حامد للنشر و التوزيع الطبعة األوىل األردن " التحليل االسرتاتيجي" إمساعيل دمحم الصرايرة / د-

2012.

املطبعة الوطنية اجلزء األول  "ƨưȇƾū¦�ǲƟƢǇȂǳʪ�¾ƢǸǟاإلثبات اجلنائي جلرائم األ" ادريس النوازيل / د-

.2014مراكش املغرب  

دراسة حتليلية ، مقارنة ، الطبعة األوىل ، " جرائم احلاسب اآليل و االنرتنيت" أسامة امحد املناعسة / د-

.2001دار وائل للطباعة و النشر األردن 

للموسوعات القانونية  املكتب الفين" الشامل يف جرمية غسل األموال" السيد عبد الوهاب عرفة / د-

.2005مصر

كتاب القانونية يف التشريع املغريب و املقرن " معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي"العريب حنان / د-

ƨǼǇ�§ǂǤŭ¦�Ǌ ǯ¦ǂǷ�ňƢưǳ¦�§ ƢƬǰǳ¦�©ʮ®Âƾǳ¦�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨǫ¦°Ȃǳ¦2010.

ʪǂǳ¦��ÄÂƢǔȈƦǳ¶�مطبع ا" السياسة اجلنائية يف جمال مكافحة جرائم اإلرهاب" الطاهر عطاف/د-

.2009املغرب

دار ايب " االقتصاد العاملي و االقتصادات العربية األموالتأثريها علىظاهرة غسيل " بديعة لشهب / د-

.2010الرقراق الطبعة االوىل 

.2012دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة األوىل األردن " مكافحة الفساد" �À¦ÂƾǠǳ¦�®ȂǠǇ�ǂƟʬ/د-
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.2004دار اجلامعة اجلديدة للنشر " دور البنوك يف مكافحة غسل األموال" دمحمين جالء وفاء / د-

الطبعة األوىل دار النهضة " سل األموالغاملسؤولية اجلنائية عن " حسني صالح عبد اجلواد/ د-

.2009العربية

اء الطباعة فض" جرمية غسل األموال على ضوء التشريع املغريب و القانون املقارن" خالدي كردودي / د-

¶ʪǂǳ¦��ńÂȋ¦�ƨǠƦǘǳ¦2008.

دراسة مقارنة دار وائل لنشر الطبعة األوىل  عمان " غسيل األموال" رمزي جنيب القسوسي / د-

.2002األردن

ƾƼŭʪ�°Ƣš°¦©�يتبي" ريتا سيدة / د- ȏ¦�Ǻǟ�ƨŦƢǼǳ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ "  دار احلديث الطبعة األوىل

.2010لبنان

دراسة مقارنة دار املطبوعات " �ƾǋʭ�Ņƾǟ�Ä±ȂǇ"ƨȈǧǂǐŭ¦�©ʪƢǈū¦�ƨȇǂǇ�¾Ȑƻ�ǺǷ�¾¦ȂǷȋ¦�ǲǈǣ/د-

  .اجلزائر 2011اجلامعية 

دار " التعاون الدويل ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية و السالئف الكيمائية" مسري دمحم عبد الغين/ د-

.2011األوىل مصرالكتب القانونية الطبعة 

القانونية دار الكتب " التعاون الدويل البحري يف عمليات مكافحة املخدرات" مسري دمحم عبد الغين/ د-

.2006مصر

دراسة مقارنة منشورات زين احلقوقية الطبعة الثانية  " ض األمواليتبي" مسري فايز إمساعيل/ د-

.2011لبنان

.2006مصر   دار الكتب القانونية احمللة الكربى" مكافحة غسل األموال" سليمان عبد الفتاح/ د-

القانونية املركز القومي لإلصدارات " خنبة األقوال يف مكافحة غسيل األموال" سيد حسن عبد هللا / د-

.2010مصراألوىل  الطبعة

دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع اجلزائر "  اجلهاز العاملي ملكافحة اجلرمية املنظمة" شبيلي خمتار/د-

2013.

الطبعة الثانية دار هومة اجلزائر " اإلجرام االقتصادي و املايل وسبل مكافحته "شبيلي خمتار /  د-

2012.

الطبعة األوىل املركز " غسل األموال بني النظرية و التطبيق" إبراهيم عبد ربه إبراهيم / هاشم بشري و د/ د-

.2011القومي لإلصدارات القانونية 
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.2013دار الكتاب احلديث   القاهرة مصر "جرائم الفساد" صالح الدين حسن السيسي / د-

الطبعة " �ŅÂƾǳ¦�®ƢǐƬǫȏ¦�°¦ǂǬƬǇȏ¦�®ƾē�Ŗǳ¦�ƨŻǂŪ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ǲȈǈǣ" صالح الدين حسن السيسي/ د-

.2003األوىل  دار الفكر العريب القاهرة مصر

العربية  إحتاد املصارف" التعاون الدويل يف مكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب" صاحل السعد/ د-

.2008األردن 

اجلامعة  دار دراسة مقارنة" جرائم غسل األموال على شبكة االنرتنيت"عبد هللا عبد الكرمي عبد هللا /د-

.2008اجلديدة للنشر  اإلسكندرية مصر

 دار النهضة العربية  الطبعة" " جرمية غسل األموال عرب شبكة االنرتنيت" عبد الفتاح بيومي حجازي / د-

.2009األوىل القاهرة مصر

دار " جرمية غسل األموال بني الوسائط اإللكرتونية و نصوص التشريع" عبد الفتاح بيومي حجازي/ د-

.2008الكتب القانونية مصر

.2007دار اخللدونية الطبعة األوىل " تبيض األموال" عياد عبد العزيز / د-

دراسة مقارنة دار النهضة " رائية جلرمية غسل األموالالقواعد املوضوعية و اإلج" عادل دمحم السيوى/ د-

2008للطباعة و النشر و التوزيع الطبعة األوىل  مصر

املكتب اجلامعي احلديث الطبعة " مكافحة غسيل األموال يف الدول العربية"عموو عيسى الفقى / د-

.2009األوىل 

طوب بريس للطبع الطبعة األوىل  " قارنغسل األموال يف القانون املغريب و امل" عبد هللا الكرجي/ د-

�¶ʪǂǳ¦2010.

إيديسوفت دار البيضاء الطبعة االوىل  " جرائم املال العام " الطاهر كركرى / عبد احلق الدهيب و د/ د-

.2005املغرب 

" مرشد الشرطة القضائية يف أساليب البحث و التحري و طرق االستدالل اجلنائي"عصام املدين / د-

.2011البيضاء املغرب  الرابعة الدارمؤمن الطبعة  مطبع سيدي

شر و ـدراسة مقرنة مكتبة دار الثقافة للن" سر املهنة املصرفية يف التشريع األردين" عبد القادر العطري/د-

.1997التوزيع عمان األردن 

اإلسكندرية ار اجلامعة اجلديدة للنشر ددراسة مقارنة " ض األمواليجرمية تبي" عكروم عادل/ د-

.2013مصر
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.2005دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية مصر" غسل األموال جرمية" عرفةعبد الوهاب /د-

Ƕǿ°Â®�ǄȇǄǠƫ�Â�ǶȀƟ¦®¢�ǲȈǠǨƫ�Ŀ�ƢȀƬȈŷ¢�Â�śƥ°ƾŭ¦�Ƥ" عبد الرمحن بن إبراهيم الشاعر / د- ȇ°ƾƫ�ƲǷʭǂƥ"

ǘǳ¦�ƨȇ®ȂǠǈǳ¦�ƨǰǴǸŭ¦��ƨȈǼǷȋ¦��¿ȂǴǠǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�Ǧ ȇʭ�ƨǠǷƢƳ 2013بعة.

املنظمة العربية " غسل األموال من منظور قانوين و اقتصادي و إداري" عادل عبد العزيز السن / د-

.2008للتنمية اإلدارية مصر 

األحكام الفقهية للتعامالت االلكرتونية، احلاسب اآليل و شبكة " عبد الرمحن بن عبد هللا السند / د-

.2004 مصر دار الورق الطبعة األوىل" املعلومات 

.2006دار الكتب القانونية مصر " جرمية التهريب اجلمروكي" علي عوض حسن /د-

دار النهضة العربية القاهرة " اجلرمية املنظمة يف ظل االتفاقات الدولية و القوانني الوطنية" فائزة الباشا/د-

2002.

.2009الطبعة الثانية  دار هومة اجلزائر "¦ʮǂǜǻÂ�ǶȈǿƢǨǷ�̈ ƢǨǰǳ©"فاطمة الزهراء بوكرمة / د-

دراسة مقارنة دار الثقافة للنشر " غسل األموال يف القانون اجلنائي"فخري عبد الرزاق احلديثى / د-

.2006والتوزيع  األردن 

.2013دار هومة اجلزائر " وقاية نظام البنك اجلزائري من تبييض األموال" فضيلة ملهاق /د-

.2009ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر" القانوين ملكافحة غسل األموال اإلطار"لعشب علي/د-

.2003جمموعة نيل العربية ." العالج,األسباب ,غسيل األموال الظاهرة " حمسن أمحد اخلضريى / د-

ت املعارف اإلسكندرية امنش" الكيان القانوين لغسل األموال" دمحم عبد هللا ابو بكر سالمة/ د-

.2005مصر

.2010دار الراية للنشر و التوزيع الطبعة األوىل األردن" جرمية غسل األموال" دمحم عبد احلسني/ د-

.2010دار الكتب القانونية مصر" اجلرمية املنظمة" دمحم أمني الرومي/ د-

.2008القانونية مصردار الكتب " غسل األموال يف التشريع املصري و العريب" دمحم أمني الرومي/ د-

دراسة مقارنة دار حامد للنشر و التوزيع الطبعة " ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ�Ŀ�̈Ȃǋǂǳ¦�ƨŻǂƳ©�"منتصر النوايسية  /د-

.2012األوىل 

.2012الطبعة األوىل  دار وائل للنشر عمان " جرائم مستحدثة "معن خليل العمر / د-

الفين  الثة املكتبالثالطبعة " غسل األموال كنموذج إجرامي" دمحم عبد هللا أبو بكر سالمة/ د-

.2008للموسوعات القانونية 
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" جرائم الفساد بني آليات املكافحة الوطنية والدولية" عبد العال الديريب / دمحم صادق إمساعيل و د/ د-

.2012الطبعة األوىل  املركز القومي لإلصدارات القانونية القاهرة مصر

لطبعة األوىل  دار قنديل للنشر و التوزيع عمان ا" جرائم غسل األموال" دمحم عبد هللا الرشدان / د-

2007

دراسة نظرية تطبيقية دار  "النظام القانوين الدويل للجرمية املنظمة" دمحم عبد هللا حسني العاقل / د-

.2010مصرالعربية القاهرةالنهضة

دار الثقافة للنشر  "األموالحتليل و تقييم دور البنوك يف مكافحة عمليات غسيل " حممود دمحم سعيفان/ د-

.2008والتوزيع 

دار اجلامعة اجلديدة للنشر اإلسكندرية  " عمليات غسل األموال و آليات مكافحتها" ÀʮǂǠǳ¦�ȆǴǟ�ɧ/د-

.2009مصر

مطابع " املواجهة التشريعية لظاهرة غسل األموال املتحصل من جرائم املخدرات"مصطفى طاهر/د-

.2004ع القاهرة مصر الشرطة للطباعة و النشر و التوزي

دار اجلامعة للنشر اإلسكندرية مصر الطبعة " ʭŗǻȋ¦�Őǟ�¾¦ȂǷȋ¦�ǶƟ¦ǂƳ©"دمحم محد عبد هللا العوا /د-

.2013األوىل 

Ǧجامعة  مركز الدراسات و البحوث اجلامعية " الفساد و اجلرمية املنظمة" دمحم أمني البشرى / د- ȇʭ

�ƨȇ®ȂǠǈǳ¦�ƨǰǴǸŭ¦��µ ʮǂǳ¦�ƨȈǼǷȋ¦�¿ȂǴǠǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦2007.

دار "  جرمية غسل األموال ووسائل مكافحتها يف القانون املصري" دمحم عبد اللطيف عبد العال /د-

.2003النهضة العربية القاهرة 

االقتصادية عمليات و جرائم غسل األموال الكرتونيا و أثرها على األزمة "دمحم عبد السالم سالمة / د-

.2013مكتب الوفاء القانونية اإلسكندرية " العاملية

�ƨȈǼǷȋ¦�¿ȂǴǠǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�Ǧ" جرائم غسل األموال "دمحم حمي الدين عوض / د- ȇʭ�ƨǠǷƢƳ�ńÂȋ¦�ƨǠƦǘǳ¦

�µ ʮǂǳ¦2004.

دار اجلامعة "  مكافحة جرمية غسل األموال على املستويني املصري و العاملي" دمحم علي سكيكر /د-

.2007جلديدة للنشر  اإلسكندرية مصرا

�Ǧ" التعاون الدويل ملواجهة اجلرمية املنظمة" خمتار حسن شبيلي/د- ȇʭ�ƨǠǷƢƳ�ª ȂƸƦǳ¦�Â�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǄǯǂǷ

�µ ʮǂǳ¦�ƨȈǼǷȋ¦�¿ȂǴǠǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦2013.
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Ȃǫʮ�ɧ©�/ د- �®ȂǸŰ" مقارنة  دراسة" جرائم غسل األموال بني الإلتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية

.2012دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية  مصر 

دار النهضة العربية القاهرة مصر " السياسة اجلنائية يف مواجهة غسيل األموال" دمحم سامي الشو/ د-

2001.

املسؤولية الدولية عن جرائم غسل األموال يف ضوء أحكام القانون " نبيل دمحم عبد احلليم عوطة / د-

.2009النهضة العربية  القاهرة مصردار " الدويل العام

.2005طرابلس لبنان املؤسسة احلديثة للكتاب" ض األمواليجرمية تبي"�ĿƢǋ�ǄȇǄǠǳ¦�ƾƦǟ�°®ʭ/ د-

.2009دار النشر و التوزيع الطبعة الثانية " أثر السرية املصرفية على تبيض األموال"نصري شومان /د-

.2008دار اهلدى اجلزائر " ض األموال يف التشريع اجلزائري يتبي" نبيل صقر / د-

.2008دار اهلدى اجلزائر "  اجلرمية املنظمة " قمراوي عز الدين / نبيل صقر و د/ د-

منشورات احلليب للحقوق بريوت لبنان " اجلرمية املنظمة،الرشوة و تبيض األموال" �ÀȂǔȈƥ�ǶǇƢǫ�ʮ®ʭ/ د-

.2012الطبعة الثانية 

منشورات احلليب للحقوق بريوت " ¦��ÀȂǔȈƥ�ǶǇƢǫ�ʮ®ʭ"ƨŪƢǠŭ¦�ǲƦǇ�Â�°ʬȉ¦��ǶƟ¦ǂŪ¦�±ǂƥ¦�Â�®ƢǈǨǳ /د-

.2013لبنان الطبعة األوىل  

دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية الطبعة " اجلوانب اإلجرائية جلرائم االنرتنيت" نبيلة هبة هروال / د-

2013.

�ǒ" نعيم مغبغب / د- ȈƦƫ�Â�Ƥ ȇǂē2005منشورات حلب احلقوقية الطبعة األوىل  لبنان " األموال.

.2010منشورات حلب احلقوقية الطبعة األوىل لبنان " اجلرمية املنظمة " نزيه نعيم شالال / د-

دار النهضة العربية   القاهرة مصر "جرمية غسيل األموال يف نطاق التعاون الدويل"هدى حامد قشقوش/د-

2002.

يض األموال دراسة موجزة وفقا للمنظور اإلسالمي وبعض التشريعات يعمليات تب"كي هاين السب/د-

.2008ار اجلامعة اجلديدة للنشر  اإلسكندرية مصرد" الدولية و الوطنية

منشورات احلليب احلقوقية الطبعة األوىل  " املد و اجلزر بني السرية املصرفية و تبيض األموال"هيام اجلرد/د-

.2004لبنان

" مكافحة غسل األموال يف ضوء التشريعات الداخلية و االتفاقات الدولية" وسيم حسام الدين أمحد /د-

.2008منشورات احلليب احلقوقية الطبعة األوىل لبنان 
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شركة " مكافحة الفساد يف ضوء القانون و االتفاقيات اإلقليمية والدولية"وليد إبراهيم الدسوقي / .د-

.2012و التوزيع  الطبعة القاهرة مصر  العربية املتحدة للتسويق

.2008دار الكتاب احلديث " املنظمات الدولية و دورها يف فض املنازعات بني الدول" عبيد ربيع / د-

Ƥ" يوسف حسن يوسف / د- ȇȂǳ¦�½ȂǼƥÂ�©ʭŗǻȋ¦�ƨǰƦǋ�Őǟ�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�¼ǂǘǳʪ�¾¦ȂǷȋ¦�ǲǈǣ�ƨŻǂƳ"

.2011لقاهرة  مصر ا  لإلصداراتاالوىل املركز القومي  الطبعة

دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية " ض األموال يف اجلزائريالسياسة اجلنائية يف جمال تبي" يزيد بو حليط/ د-

.2014مصر 

�Ƣưǳʬ:ª Ȃ Ƹ Ʀǳ¦�Â�ǂ ȇ°ƢǬƬǳ¦��©Ȑ Đ ¦:

جملة البحوث القانونية و  ،"¦ȂǷȋ¦�ǲǈǤǳ�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�°ʬȉ¦¾�" السيد امحد عبد اخلالق / د-

.1997أكتوبر  22االقتصادية ، حقوق املنصورة ع

"ȆŭƢǠǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ȄǴǟ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�Â�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�Ƣǿ°ʬ¢�Â�¾¦ȂǷȋ¦�ǲȈǈǣ�̈ǂǿƢǛ" عبد هللا عزت بركات/ د-

�ƨǠƦǗ�Ǟƥ¦ǂǳ¦�®ƾǠǳ¦��ƨǸǰŰ�ƨǐǐƼƬǷ�ƨȇ°Â®�ƨȈǸǴǟ�ƨǴů���ƢȈǬȇǂǧ¤�¾Ƣſ�©ʮ®ƢǐƬǫ¦�ƨǴů2006.

Âȋ¦�ƾǴĐ¦��Ƥ¾��" التدريب من املنظور علمي و عملي " عبد الكرمي درويش / د- ȇ°ƾƬǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǴĐ¦

�µ ʮǂǳ¦��Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦�Â�ƨȈǼǷȋ¦�©ƢǇ¦°ƾǴǳ�ĺǂǠǳ¦�Ǆǯǂŭʪ�ǂǌǼǳ¦�°¦®��ňƢưǳ¦�®ƾǠǳ¦2001.

جامعة جملة " اإلطار التشريعي هليئة مكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب يف سورية" مي حمرزي/ د-

�ƾǴĐ¦�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�Â�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�¿ȂǴǠǴǳ�ǪǌǷ®27 – 2011 -العدد الثاين.

تقرير التقسيم املشرتك حول مكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب ، جمموعة العمل املايل ملنطقة -

2010ديسمرب  MENAFATFالشرق األوسط ومشال إفريقيا 

�µ مكافحة الفساد ، حبوث منجزة من طرف أكادميية- ʮǂǳ¦�ňƢưǳ¦� ǄŪ¦���ƨȈǼǷȋ¦�¿ȂǴǠǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�Ǧ ȇʭ

2003.

-�µ ʮǂǳ¦�¾Âȏ¦� ǄŪ¦���ƨȈǼǷȋ¦�¿ȂǴǠǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�Ǧ ȇʭ�ƨȈŻ®Ƣǯ¢�» ǂǗ�ǺǷ��̈ǄƴǼǷ�ª ȂŞ��®ƢǈǨǳ¦�ƨƸǧƢǰǷ

2003.

اجلديد يف أعمال املصارف من الوجهتني القانونية و االقتصادية، أعمال املؤمتر العاملي السنوي لكلية -

  وق جبامعة بريوت العربيةاحلق

2007اجلزء األول، اجلديد يف تقنيات املصرفية الطبعة األوىل -
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2007اجلزء الثاين ، اجلديد يف التمويل املصريف الطبعة األوىل -

-�ńÂȋ¦�ƨǠƦǘǳ¦�» ǂǐǳ¦�¾ƢǸǟϥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ǶƟ¦ǂŪ¦��ƨưǳƢưǳ¦� ǄŪ¦2007  منشورات حلب احلقوقية بريوت

  .لبنان

مكافحة الفساد يف الوطن العريب، أعمال املؤثرات الصادرة من املنظمة العربية للتنمية اإلدارية سنة -

  .الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة  2009

سلسلة ندوات . االقتصاد اخلفي و اجلرائم املالية و دورمها يف إعاقة التنمية ، أوجه الوقاية و املكافحة-

ʪǂǳʪ�» ƢǼƠƬǇȏ¦�ƨǸǰŰ�Ǟƥ¦ǂǳ¦�®ƾǠǳ¦�¶ʪǂǳʪ�» ƢǼƠƬǇȏ¦�ƨǸǰƄ�¾Âȋ¦�ǆ ȈƟǂǳ¦�ǪȈǈǼƫ�ǺǷ�¶2012�¶ʪǂǳ¦

  .املغرب

2/ǳʪغة الفرنسيةل:

raux:généOuvrages
- Patrick Kolb Laurence leturny: “droit penal general” 4eme edition, Gualino, Paris,

2009.
- Tayeb BElloula “ droit pénal des affaires “ édition Berti ,Alger , 2011

ciaux:Ouvrages spé
-Chantal Cutajor et Gerard Montigny « l’avocat face au blanchiment d’argent »

édition Francis le Febre,France, mars 2012.
-Celestin Foumdjem « blanchiment de capitaux et fraude fiscal » édition
L’harmattan,France,2011.
-Eric Vernier « Technique de blanchiment et moyens de lutte » 2eme édition
DUNOD, septembre 2011.
-Eric vernier « technique de blanchiment et moyens de lutte » 3eme édition dunod,
France, 2013.
-Francis Domingez et Thierry Combastet « du blanchiment ou noirceur de l’argent
blanchi » édition du Guerrier, paris France, décembre 2008.
-Hervé Landau « pratique de la lutte anti blanchiment » édition revue
banque,France, 2005.
-Jérôme Lasserre Capdeville « la lutte contre le blanchiment d’argent » édition
harmattan, France,février 2011.
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ʭ© :رابعا Ȑ ǟ ȍ ¦�Â�©ƢȈǫƢǨƫȏ ¦:

يف فينا يف  العقلية املنعقدة اتفاقيةاألمم املتحدة ملكافحة االجتار الغري املشروع يف املخدرات و املؤثرات-

20/12/1988.

-�Ŀ�°®Ƣǐǳ¦�¾±ʪ�ÀȐǟ¤12/12/1988.

ĺÂ°Âȋ¦�ǆ(اتفاقية سرتاسبورخ ، - ǴĐ¦�ƨȈǫƢǨƫ¦( 08/11/1990، الصادرة بتاريخ. 

-�ƺȇ°ƢƬƥ�¨ƾǬǠǼŭ¦�¦ȂǷŚǳʪ�ƨȈǫƢǨƫ¦���ƨȈǼǗȂǳ¦�Őǟ�ƨǸǜǼŭ¦�ƨŻǂŪ¦�ƨƸǧƢǰŭ�¨ƾƸƬŭ¦�ǶǷȋ¦�ƨȈǫƢǨƫ¦

12/12/2000.

 .31/10/2003دة بتاريخ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املنعق-

:التشريعات النموذجية: خامسا

--�ŅÂƾǳ¦�̈ƾƸƬŭ¦�ǶǷȋ¦�ƲǷʭǂƥ���©¦°ƾƼŭ¦�¾Ƣů�Ŀ�̈°®Ƣǐŭ¦Â�¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ÀƢǌƥ�ȆƳ Ȃ̄ǸǼǳ¦�ǞȇǂǌƬǳ¦

�ŐǸǧȂǻ��ƢǼȈȈǧ��ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�̈°Ȃǌŭ¦�ƲǷʭǂƥ��©¦°ƾƼŭ¦�ȄǴǟ�ƨƥƢǫǂǴǳ1995.

:النصوص القانونية: سادسا

:الوطنية النصوص القانونية- أ

:القوانني -1

املتعلق   22-96املعدل و املتمم األمر رقم  19/02/2003الصادرة بتاريخ  01-03القانون رقم  -

  .23/02/2003الصادرة بتاريخ  12، اجلريدة الرمسية العدد حبركة األموال من و إىل خارج الوطن 

املتضمن  156- 66 رقم لألمراملعدل و املتمم  10/11/2004الصادر بتاريخ  15- 04القانون رقم -

  .2004لسنة 71اجلريدة الرمسية عدد  ¦ʪȂǬǠǳ©�قانون 

ǂƯƚŭ¦�Â�©¦°ƾƼŭ¦�ǺǷ�ƨȇƢǫȂǳʪ�ǪǴǠƬŭ¦�Â¦©� 15/12/2004الصادرة بتاريخ  04-18رقم  القانون -

�®ƾǠǳ¦�ƨȈũǂǳ¦�¨ƾȇǂŪ¦��Ƣđ�śǟÂǂǌŭ¦�Śǣ�°Ƣš ȏ¦�Â�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�ǞǼŤ�Â�ƨȈǴǬǠǳ¦83  الصادرة بتاريخ

26/12/2004.

وال و متويل ــض األمييـو املتضمن الوقاية من تب 06/02/2005الصادرة بتاريخ  01-05القانون رقم -

  .09/02/2005الصادرة بتاريخ  11اإلرهاب و مكافحتها، اجلريدة الرمسية العدد 
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و  06-05 رقمو املتضمن املوافقة على األمر  31/12/2005الصادرة بتاريخ  17-05القانون رقم -

  .15/01/2006الصادرة يف  02املتضمن مكافحة التهريب، اجلريدة الرمسية العدد 

��ǾƬƸǧƢǰǷ�Â�®ƢǈǨǳ¦�ǺǷ�ƨȇƢǫȂǳʪ�ǪǴǠƬŭ¦�Â 20/02/2006الصادرة بتاريخ  01-06ون رقم القان -

  .08/03/2006الصادرة بتاريخ  14اجلريدة الرمسية العدد 

 09- 06رقم  األمرو املتضمن املوافقة على  11/12/2006الصادر بتاريخ  20-06القانون رقم -

اجلريدة  التهريب،املتضمن مكافحة  06-05رقم  األمرو الذي عدل  15/07/2006الصادرة بتاريخ 

  .11/12/2006الصادرة يف  80الرمسية العدد 

يف  ؤرخةامل 84، اجلريدة الرمسية العدد 20/12/2006 املؤرخ يف 23-06القانون رقم -

.¦ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ�ǲȇƾǠƫ�ǺǸǔƬŭ© 15- 04رقم قانون لعدل امل 24/12/2006

السالف الذكر  01- 05املعدل و املتمم للقانون  15/02/2015يف  املؤرخ 06-15القانون رقم  -

  . 15/02/2015الصادرة يف  08اجلريدة الرمسية العدد 

:األوامر-2

ƾȇǂŪ¦��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�©ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ�ǺǸǔƬŭ¦�Â̈� 08/06/1966الصادر بتاريخ 156-  66األمر رقم -

 .11/06/1966الصادرة بتاريخ  49الرمسية العدد 

املتعلق بقمع   خمالفة التشريع و التنظيم اخلاصني  09/07/1996املؤرخ يف  22-96قم األمر ر -

�®ƾǠǳ¦�ƨȈũǂǳ¦� ¨ƾȇǂŪ¦��� «°ƢŬ¦��ń¦Â�ǺǷ�¾¦ȂǷȋ¦� ² Â£°�ƨǯǂƷ�Â�» ǂǐǳʪ43  الصادرة

 .10/07/1996بتاريخ

اجلريدة الرمسية  و التضمن مكافحة التهريب، 23/08/2005الصادر بتاريخ  06- 05 رقم األمر-

  .28/08/2005الصادرة بتاريخ  59العدد 

الصادر بتاريخ  06-05رقم األمر املتضمن تعديل  15/07/2006الصادر بتاريخ  09-06رقم  األمر-

الصادرة بتاريخ  47و املتضمن مكافحة التهريب اجلريدة الرمسية العدد  23/08/2005

19/07/2006.

¦ƾȇǂŪ¦�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ƨǨȈǛȂǴǳ�ƨȈǇƢǇȋ¦�ÀȂǻƢǬǳʪ�ǪǴǠƬŭ̈� 15/07/2006الصادر يف  03-06 رقم األمر-

 16/07/2006الصادرة بتاريخ  46الرمسية العدد

املؤرخ يف  01-06 رقم املتمم لقانون 26/08/2010الصادر بتاريخ  05-10 رقم األمر-

20/02/2006®ƾǠǳ¦�ƨȈũǂǳ¦�¨ƾȇǂŪ¦��ǾƬƸǧƢǰǷ�Â�®ƢǈǨǳ¦�ǺǷ�ƨȇƢǫȂǳʪ�ǪǴǠƬŭ¦50 ة يف املوقع

01/09/2010
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املتضمن  01-05املتضمن تعديل القانون رقم  13/02/2012الصادر بتاريخ  02- 12رقم  األمر-

الصادرة يف  08و مكافحتها، اجلريدة الرمسية العدد اإلرهابو متويل  األموالالوقاية من تبييض 

15/02/2012

:املراسيم -3

ƨȈǇ ʩǂ ǳ¦�Ƕ ȈǇ ¦ǂ ŭ¦:

فينا، اجلريدة  اتفاقيةو املتضمن املصادقة على  28/01/1995املؤرخ يف  �Ƕǫ°�ȆǇʩǂǳ¦95-41 املرسوم-

 .15/02/1995الصادرة يف  07العدد  ،الرمسية

-�Ƕǫ°�ȆǇʩǂǳ¦�¿ȂǇǂŭ¦02-55  و املتضمن املصادقة على إتفاقية 05/02/2002املؤرخ يفǳʪ امو ري ،

  10/02/2002الصادرة يف  09العدد  ،اجلريدة الرمسية

-�Ƕǫ°�ȆǇʩǂǳ¦�¿ȂǇǂŭ¦04-128  اتفاقيةاألممو املتضمن املصادقة على ، 19/04/2004املؤرخ يف 

  .25/04/2004الصادرة يف  26اجلريدة الرمسية العدد املتحدة ملكافحة الفساد ،

-�Ƕǫ°�ȆǇʩǂǳ¦�¿ȂǇǂŭ¦06-181  97 التنفيدياملعدل و املتمم للمرسوم  31/05/2006املؤرخ يف-

، اجلريدة الرمسية العدد املخدراتالديوان الوطين ملكافحة  إنشاءاملتضمن  9/06/1997املؤرخ يف  212

 .31/05/2006الصادرة يف  36

-�Ƕǫ°�ȆǇʩǂǳ¦�¿ȂǇǂŭ¦06-413  ية للوقاية من احملدد لتشكيلة اهليئة الوطن 22/11/2006املؤرخ يف

  .22/11/2006اريخ ــادرة بتــالص.74مسية العدد ، اجلريدة الر تنظيمها وكيفية سريهاالفساد ومكافحته و 

-�Ƕǫ°�ȆǇʩǂǳ¦�¿ȂǇǂŭ¦11-426 18/12/2011الصادر بتاريخ ���ȆǇʩǂǳ¦�¿ȂǇǂŭ¦�¾ƾǠȇ�Äǀǳ¦06-

الصادرة بتاريخ . 68، اجلريدة الرمسية العدد و الذي حيدد تشكيلة الديوان الوطين لقمع الفساد 412

14/12/2011.

التنفيذيةاملراسيم:

املتضمن إنشاء الديوان الوطين   09/06/1997املؤرخة يف  212- 97املرسوم التنفيذي رقم  -1

�®ƾǠǳ¦�ƨȈũǂǳ¦�̈ƾȇǂŪ¦���ƢĔƢǷ®¤�Â�©¦°ƾƼŭ¦�ƨƸǧƢǰŭ41  15/06/1997الصادرة يف  

االستعالم معاجلة خلية  إنشاءو املتضمن  07/04/2002املؤرخ يف  127-02رقم  التنفيذي املرسوم-2

  .07/04/2002املؤرخة يف  23، اجلريدة الرمسية العدد (CTRF)يمها و عملها ظتناملايل و 

�ƨȀƦǌǳʪ اإلخطارو املتضمن شكل  09/01/2006الصادرة بتاريخ  05-06رقم  التنفيذي املرسوم -3

  .15/01/2006املؤرخة يف  02اجلريدة الرمسية العدد استالمه يف وصل  و حمتواه و منوذجهو 
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احملدد لتنظيم الديوان الوطين ملكافحة  28/08/2006املؤرخة يف  286-06فيذي رقم املرسوم التن -4

  .30/08/2006املؤرخة يف  53التهريب و سريه، اجلريدة الرمسية العدد 

املعدل و املتمم للمرسوم التنفيذي  06/09/2008الصادرة بتاريخ  275-08املرسوم التنفيذي رقم  -5

االستعالم املايل اجلريدة الرمسية معاجلة �ƨȈǴƻ� Ƣǌǻϵ�ǪǴǠƬŭ¦�Â 07/04/2002الصادرة يف127-02رقم 

.�ƺȇ°ʫ�Ŀ�°®Ƣǐǳ¦07/09/2008 50العدد 

-02املتمم للمرسوم التنفيذي رقم  10/10/2010يفاملؤرخ  237- 10املرسوم التنفيذي رقم  -6

ها و عملها، ــو تنظيمايل االستعالم امل معاجلة ƨȈǴƻ� Ƣǌǻϵ ضمنو املت 07/04/2002الصادرة يف127

  13/10/2010يف  املؤرخة59اجلريدة الرمسية العدد 

املعدل و املتمم للمرسوم  15/04/2013الصادرة بتاريخ  157-13املرسوم التنفيذي رقم   -7

��ŅƢŭ¦�¿ȐǠƬǇȏ¦�ƨŪƢǠǷ�ƨȈǴƻ� Ƣǌǻϵ�ǪǴǠƬŭ¦�Â 07/04/2002الصادرة يف127-02التنفيذي رقم 

 28/04/2013املؤرخة يف  23العدد اجلريدة الرمسية 

:النصوص القانونية االجنبية -ب

:النصوص القانونية املصرية-1

 39،اجلريدة الرمسية العدد  األموالو املتعلق بتبييض  22/05/2002الصادر بتاريخ  80القانون رقم -

  2002سنة 

الصادر بتاريخ  80للقانون املتعلق العدد  املعدل 08/06/2003الصادر بتاريخ  78القانون رقم  -

 2003سنة  32الرمسية العدد  ، اجلريدةاألموالو املتعلق بتبييض  22/05/2002

:النصوص القانونية اللبنانية-2

األموال و الوارد يف املتضمن مكافحة تبييض  20/04/2001الصادر بتاريخ  318القانون رقم -

  .2004لسنة  17الصحيفة رقم 

الوارد يف  318املتضمن تعديل القانون رقم  20/10/2003الصادر بتاريخ  547القانون رقم  -

  .2003لسنة  54الصحيفة رقم 

:النصوص القانونية املغربية-3

اجلريدة الرمسية  األموال،متضمن مكافحة تبييض 17/04/2007الصادر بتاريخ  43-05القانون رقم -

  03/05/2007 بتاريخالصادرة 5522العدد

املتعلق  43-05القانون رقم  تنفيذاملتضمن  17/04/2007الصادر يف  07- 79ظهري شريف رقم -

  03/05/2007الصادرة بتاريخ   5522، اجلريدة الرمسية العدد .األموالمبكافحة تبييض 
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 معاجلة املعلوماتاملتضمن إنشاء وحدة  24/12/2008الصادر بتاريخ  02-08-572املرسوم رقم -

  .08/01/2009الصادرة بتاريخ  5698اجلريدة الرمسية العدد  املغربية،املالية 

:األوروبيةالنصوص القانونية -4

�ȆǈǻǂǨǳ¦�©ʪȂǬǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ�ǲȇƾǠƫ�ǺǸǔƬŭ¦�Â 13/05/1996الصادر بتاريخ  392-96القانون رقم -

  1996 لسنة 49اجلريدة الرمسية العدد 

-�ȆǇʩǂǳ¦�¿ȂǇǂŭ¦90-381  املخابرات املالية وحدات  إنشاءاملتضمن  09/05/1990الصادر يف

 .10/05/1990الصادرة بتاريخ  108اجلريدة الرمسية العدد  ،TRACFIN،الفرنسية 

-�ȆǇʩǂǳ¦�¿ȂǇǂŭ¦06 -12  املعدل 06/12/2006الصادر يف �ȆǇʩǂǳ¦�¿ȂǇǂǸǴǳ90-381  الصادر

املؤرخة يف   83اجلريدة الرمسية العدد  إنشاء املخابرات املالية الفرنسيةاملتضمن  09/05/1990يف 

11/12/2006.

-�ȆǇʩǂǳ¦�¿ȂǇǂŭ¦69-2010  جملس استشاري إنشاء، يتضمن 18/01/2010الصادر يف 

 20/01/2010بتاريخ الصادرة  16اجلريدة الرمسية العدد ،األموالكافحة تبييض مل،الفرنسي

 البلجيكية،معاجلة املعلومات املالية  و املتضمن إنشاءخلية 11/06/1993القانون الصادر يف -

CTIF13/01/1993الصادرة يف  05رقم ،، الصحيفة القانونية 

خلية معاجلة املعلومات املالية  أعضاءو التضمن تعيني  14/06/1993القرار امللكي الصادر بتاريخ  -

   13/06/1993الصادرة يف   74القانونية رقم البلجيكية ، الصحيفة 
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:مــلــخــص

رات استلزمت الطبيعة اخلاصة جلرمية تبييض األموال ،إنشاء آلية جديدة تقوم على متابعة إجراءات مكافحتها، أطلق عليها تسمية وحدات املخاب

  .املالية

�Â�ƨȈǴŰ�̈ƢǼǫ�ƾǠƫ�ƢĔȂǰǳ��¾¦ȂǷȋ¦�ǒ ȈȈƦƫ�ƨǘǌǻ¢�ƨȀƳ¦ȂǷ�Ŀ�ȏƢǠǧ�Â�ƢȈǇƢǇ¢�¦ǂǐǼǟ�ƨȈǳƢŭ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�©¦ƾƷÂ�ǲǰǌƫ إقليمية و دولية لتبادل املعلومات

ȈƦǗ�́ ƢƼǋ¢�ǺǷ�ǽƢƦƬǋȏ¦�ǲŰ�©ƢǣȐƦǳ¦�Â�©ʭƢȈƦǳ¦�ǞǸŝ�¿ȂǬƫ�ƨȇǄǯǂǷ�̈ǄȀƳ¢�ƾǠƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƢǿƾǏ°Â�ƨȈǳƢǷ�©ƢȈǴǸǠƥ�ƨǴǐƬŭ¦عيني و معنويني خاضعني ــ

ÃȂƬǈŭ¦��ȆǰȈƬǰƬǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦���ƨǷƢǿ�©ʮȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ƢȀǴȈǴŢ�Â�ƢȀǐƸǧ�ƾǐǫ���ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻȍ¦�Ƥ Ƴ¦Ȃǳ  العمليايت مث  املستوى اإلسرتاتيجي من أجل

ȆǴƄ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ȄǴǟ���ƨȈƥƢǫ°�Â¢��ƨȈƟƢǔǫ�ÀȂǰƫ�ƾǫ��ƨȈǼǠŭ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�ƾǠƥ�ƢǸȈǧ�Ƣđ�®ÂǄƫ�Ȇǰǳ��ǾǷƾǟ�ǺǷ�ǽƢƦƬǋȍ¦�ŚȇƢǠǷ�ƨƸǏ�ȄǴǟ�» ȂǫȂǳ¦ أو تبادهلا ،

  .ة على مستوى دويلمع وحدات خمابرات مالية أجنبية مماثلة هلا، أو مع جهات أخرى معنية بنفس املكافح

¦Ƣǘƻȍ¦�Ǟȇ±ȂƫÂ�ǲȈǴŢ��©ʭƢȈƦǳ¦�ƾǏ°��ƨȈǳƢŭ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦��ƨȈǳƢŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦��ƨȀƦǌǳʪ�°Ƣǘƻȍ°¦©:الكلمات املفتاحية

Résumé :

Le caractère particulier du blanchiment d’argent a nécessité la création d’un
nouveaumécanisme fondé surlesprocédures de contrôle pour lutter contre se crime, ce
dernier est appelé unité du renseignement financier communément appelé « URF ».

Les unités du renseignement financier sont des éléments majeurs et très efficaces pour
faire face aux activités de blanchiment d’argent, car elles forment un canal local , régional
et international d’échange de données relative aux opérations financières , en outre ce sont
des organes centraux de collecte et de traitement des informations émises de personnes
physiques et morales soumisent à l’obligation de déclaration de soupçon , pour ensuite être
examiné et analysé a différents niveaux , tactique , opérationnel et stratégique , afin de
déterminer le bien fondé des critères du soupçon ,

Pour pouvoir le communiquer ensuite à l’autorité concernée qu'elle soit juridique ou de
controle au niveau national, ou avec des unités du renseignement financier étrangères
similaires, Ou bien avecd'autres organismes charges de la même mission,au niveau
international.

Mots clefs : déclaration de soupçon , informations financières, opérations financières,
collecte des informations, analyse et l’échange des déclarations

Summary:

The particular character of money laundering has requires the creation of a new mechanism
based on the test procedures for combat this crime; this last is called financial intelligence
units commonly called "FIU".

The financial intelligence units are of major elements and very effective to cope with the
money-laundering activities, because they form a channel local , regional and international
exchange of data relating to the financial operations, in addition this are the central bodies
for the collection and processing of information issued to natural persons and legal entities
might subdue it to the obligation of declaration of suspicion , To then be examine and
analyze has different levels , tactical, operational and strategic , In order to determine the
appropriateness of the criteria of the suspicion , To be able to communicate in a suite at the
authority concerned that it be legal or control at the national level, or with foreign financial
intelligence units similar, Or well with other agencies responsible for the same mission, at
the international level.

Key words: the declaration of suspicion, the financial information, the financial operations,
the collection of information, analysis and the exchange of statements
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