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 ثمهيد : 

مت اإلاىظمت التي جخظمً على العمىم           حعخبر ظاهسة جبيع ألامىاٌ مظهسا مً مظاهس الجٍس

الفظاد اإلاالي و ؤلادازي في اإلاإطظاث اإلااليت و الاكخصادًت و العمىميت و الخاصت و هرلً اللؼاع  

ؤلادازاث الحيىميت ، وكد جفاكمذ هره الظاهسة و جىطعذ جىطعا هبيرا في الظىىاث ألاخيرة ، و 

اث و الاجصاالث ، و ألاطاطياث التي حعسف بما ٌظمى العىإلات و جىىىلىجيا اإلاعلىمأصبحذ مً بين 

مت مع جميع أشياٌ ألاخالق ىجدىاف مً بين اهخماماث السأي العام و  ، حيث أصبحذ هره الجٍس

 .إلاا لها مً طلبياث على ؤلاوظاهيت  اإلاجخمع الدوليالحيىماث و 

ادة جلدم              خلىياث بفظل ما جىفسه مً ػسق الىطائل و الو للد اهدشسث هره آلافت مع ٍش

حظابيت مخؼىزة ، و أخرث دائسة جبيع ألامىاٌ جخىطع باطخغالٌ هخائج الثىزة الخىىىلىجيا و هىرا 

هجد أن اإلاإطظاث اإلااليت هي طمان ألامان اإلاظاعد في جىفير عمليت جبيع ألامىاٌ و غظلها وجبعا 

، شسوعت اإلارلً ئظهازها و هأنها ماٌ مشسوع ، لىً اإلاإطظاث اإلااليت مخفؼىت لهره العملياث غير ل

  .خصدي ئليهالحيث كامذ بدظؼير جملت مً ؤلاجساءاث ل

مت و ذلً مً و  حعد اإلاإطظاث اإلااليت مً أهم الىطائل التي حظاعد في جخفيع مً حدة هره الجٍس

، ألن اإلاإطظاث اإلااليت حعد العىصس الحيىي و الاًجابي ئذ ال خالٌ ججىيد وافت الىطائل الىكائيت 

ًدظنى لغاطلي ألامىاٌ الليام بهره العمليت دون اطخخدام الخدماث التي جلىم بها اإلاإطظاث اإلااليت 

ب و جىميت  في وكخىا الحالي و لهرا و مً أجل ميافحت هره الظاهسة جلىم اإلاإطظاث اإلااليت بخدٍز

أطاليب اليلظت و الحيل اإلاخخلفت التي ًلجأ ئليها أصحاب الدخٌى الغير على كدزاث مىظفيها 

ييت ًخىلى بها خبراء على أعلى مظخىي مً جخصص  م بسامج جيٍى ً عً ػٍس اإلاشسوعت حيث ًخم جيٍى

ييت للعاملين و ئعدادهم إلامازطت أعمالهم و  العلمي و اإلانهي باطافت ئلى جحدًد الاحخياجاث الخيٍى

 لىم على أطاض مىهج  علمي طليم لخحليم أهبر كدز ممىً مً ألاهداف .مهامهم ممازطت ج

  :  إلاشكالية أوال :    

 الظإاٌ الجىهسي الخالي : واهؼالكا مما طبم ًمىً صياغت ئشياليت اإلاىطىع في          

 هل جعحبر املؤسسات املالية أداة فعالة في الحد من ظاهرة ثبيض ألاموال ؟               

 خالٌ هره ؤلاشياليت جبرش لىا الدظاؤالث الفسعيت الخاليت :  و مً                

  ما هي  أهم ألاطباب التي أدث ئلى اهدشاز ظاهسة جبيع ألامىاٌ ؟ 

  ما هى الدوز الري جلىم به اإلاإطظاث اإلااليت في الحد مً ظاهسة جبيع ألامىاٌ ؟ 

 ت  في ميافحت ظاهسة جبيع ألامىاٌ ؟  ما هي الجهىد اإلابرولت مً ػسف الدولت الجصائٍس

 فرضيات الدراسة : ثالثا :      

 : :الخاليت الفسطياث وعخمد طىف آهفا اإلاؼسوحت ؤلاشياليت إلاعالجت
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مت البد  - مً البحث عً أطبابها و اطخعماٌ آلالياث اللاهىهيت مع للحد مً جفاكم هره الجٍس

 جدابير ألاخسي للمإطظاث اإلااليت والخيظيم بين اللؼاعاث و الخعاون الدولي .

بي مً أهم أطباب ظاهسة غظيل ألامىاٌ مً أهم دوافع ظاهسة   - ٌعخبر التهسب الظٍس

 .غظیل ألامىاٌ

صها، مً خالٌ كيام الجهاث  العمل على وشس زلافت ميافحت جبييع الامىاٌ ئن - وحعٍص

بيت للعاملين على ميافحت غظیل ألامىاٌ  ئزطاٌ  و ذاث العالكت بعمل بسامج جدٍز

 في مجاٌ 
ً
 هبيرا

ً
مت التي كؼعذ شىػا ِّ

خلد 
ُ
بعثاث جدزیبیت عملیت وعلمیت ئلى الدٌو اإلا

 طيظاعد في الحد مً هره الظاهسة. اإلايافحت

 أهداف الدراسة : رابعا :         

 ئهجاش هره الدزاطت ئلى : مً خالٌ نهدف             

  الخعسف على مصؼلح جبيع ألامىاٌ أو غظيل ألامىاٌ و أهم العالكاث اللائمت عليها 

  معسفت أهم أطباب اللجىء ئلى مثل هره العملياث و مخخلف آلازاز الىاجمت عنها 

 ظاهسة جبيع ألامىاٌ وز اإلاإطظاث اإلااليت و هرا أهميتها في الحد مً معسفت د 

 أهمية الدراسة : خامسا : 

جىمً أهميت الدزاطت فيما ًلي :        

  ٌعخبر مىطىع الدزاطت مً اإلاىاطيع الحدًثت 

  جىفس هره الدزاطت الخعسف اإلاإطظاث اإلااليت و ظاهسة غظيل ألامىاٌ و العالكت بينهما 

 مع دزاطدىا فىسها في جحليم مظاهمت مً خالٌ معسفت دوز اإلاإطظاث اإلااليت  جماشيا

 للحد مً ظاهسة جبييع ألامىاٌ 

خحيار املوضوع : اأسباب سادسا :         

 مً أهم أطباب التي دفعذ بي ئلى اخخياز هرا اإلاىطىع ما ًلي :             

 جميع الدظاؤالث . السغبت الراجيت في دزاطت هرا اإلاىطىع و ؤلاجابت على 

  مت جبيع ألامىاٌ و التي بدأ ذهسها في آلاوهت ألاخيرة الفظىليت في معسفت اإلاصؼلحاث جٍس

 واخخالض و النهب ألامىاٌ العامت .

  ٌمحاولت ئعؼاء هظسة عامت عً آلياث و ئجساءاث ميافحت ظاهسة جبييع ألامىا 

 ًظاهسة جبييع ألامىاٌ  الدوز ؤلاًجابي الري جلعبه اإلاإطظاث اإلااليت في الحد م 
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  د الىعاء الثلافي حٌى هرا اإلاىطىع  جٍص

 املنهج املسحخدم في الدراسة : سابعا :        

دزجخه ًجب أن ٌعخمد على مىهج ًمىً البحث مً اعخباز أن البحث العلمي مهما واهذ ب             

 جحليم الهدف مً الدزاطت فللد اطخعىا ب : 

   : اطخعساض ول مً  اإلاإطظاث اإلااليت و ظاهسة جبيع ألامىاٌ املنهج الوصفي 

  : فيت  املنهج الححليلي  ووالت بىكيراغ  –دزاطت حالت بىً الفالحت و الخىميت الٍس

 صعوبات الدراسة : ثامنا :      

اإلابرولت في ئعداد هره الدزاطت ، فان هىان بعع الصعىباث  على اإلاجهىداثبغع الىظس              

 التي واجهخني أزىاء اهجاش دزاطت هرا اإلاىطىع و جىمً فيما ًلي : 

   كلت اإلاساجع و ألابحار التي جدىاٌو هرا اإلاىطىع 

  ٌعدم جىفس اإلاعلىماث باللدز اليافي حٌى ججسبت اإلاإطظاث اإلااليت في هرا اإلاجا 

 مصادر الدراسة : ثاسعا  :       

 جمذ حغؼيت البحث مىطىع الدزاطت مً خالٌ ما ًلي :              

  : و التي جمثلذ في ألابحار و الىخب بالغت العسبيت و الفسوظيت ذاث  الدراسات النظرية

الصلت باإلاىطىع محل الدزاطت ، بصىزة مباشسة و غير مباشسة ، و أًظا الاطخعاهت ببعع 

 ٌ هرا اإلاىطىع ألابحار الظابلت حى 

  :  فيت  و التيالدراسة الحطبيقية ازة ميداهيت لفسع بىً الفالحت و الخىميت الٍس جمثلذ بٍص

بىوالت بىكيراغ  و جصفح اإلاىكع الخاص بالبىىن محل الدزاطت و بغيت ؤلاإلاام باإلاىطىع محل 

 حدود الدراسة : عاشرا :  البحث

هره الدزاطت ًخحدد بدظليؽ الظىء على دوز اإلاإطظاث اإلااليت في الحد مً ظاهسة  ئػاز          

ت و هى بىً الفالحت و  جبيع ألامىاٌ طىلىم بدزاطت ميداهيت اطخؼالعيت في بىً مً البىىن الجصائٍس

فيت   ، أما ؤلاػاز الصماوي فان عمليت الدشخيص و الخلييم طخيىن   خالٌ (  BADR) الخىميت الٍس

 . 7102 – 7102رة الفت
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  ثقسيمات الدراسة : احدي عشر :        

مً أجل جحليم ألاهداف التي ذهسهاها طابلا اجبعىا في دزاطدىا هره الخؼت اإلاىهجيت               

ين و فصل جؼبيلي جىاولىا في الفصل ألاولى عمىمياث حٌى  الخاليت و التي جسهص على فصليين هظٍس

ً اإلاإطظاث اإلااليت في زالزت مباحث اإلافهىم حٌى اإلاإطظاث اإلااليت و أهىاعها و الخدابير الىكائيت م

مت جبيع ألامىاٌ ، أما الفصل الثاوي فظيخؼسق ئلى ؤلاػاز العام  حٌى ظاهسة جبيع ألامىاٌ و جٍس

ٌشمل هرا أًظا زالزت مباحث اإلابحث ألاولى جحليل ظاهسة جبيع ألامىاٌ ، جىاهب هره الظاهسة و في 

ة في بىً الفالحت و ألاخير دزاطت هره الظاهسة في الجصائس ، أما في الفصل الثالث جؼسكىا لهره الظاهس 

فيت   ( ووالت بىكيراغ . BADR)  الخىميت الٍس
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  جمهيد: 

ي مً حُث ًخيىن الىِام اإلاالًذسم اإلاجخمٕ ، الصي الىِام اإلااليحٔخبر اإلااػؼاث اإلاالُت حعء مً           

ماٌ وألافطاز و  في هصا الىِام  الحيىماث التي حـاضنؿبىت مً اإلااػؼاث اإلاالُت وألاػىاق اإلاالُت وضحاٌ ألٓا

ُفت ألاػاػُت للىِام ،  وجىُِم ٓملُاجه ل ألامىاٌ مً اإلالطهين بلي اإلالترهين ؤو مً فالُى اإلاالي هي جحٍى

 الىحساث شاث الفاثى اإلاالي بلي الىحساث شاث العجع اإلاالي .

ل مً دالٌ ألاػىاو          البي ألامىاٌ و ٍخم هصا الخحٍى ؤًوا مً دالٌ ق اإلاالُت التي ججمٕ بين ٓاضض ي ًو

 اإلااػؼاث اإلاالُت التي جخىػٍ هصه اإلأامالث .

 وػىدىاٌو هصا الفلل مً دالٌ اإلاباحث الخالُت:         

 مفهىم اإلااػؼاث اإلاالُت . املبحث ألاول :

 ؤهىاْ اإلااػؼاث اإلاالُت . املبحث الثاوي :

 .اػؼاث اإلاالُت في الحس مً ُاهطة جبُى ألامىاٌالخسابير الىكاثُت الخاكت باإلا املبحث الثالث :
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 مفهىم اإلااػؼاث اإلاالُت  : املبحث ألاول 

الُت بين ؤححا  الفاثى ل مـيل الىػاًت اإلالحكس حاءث اإلااػؼاث اإلاالُت كسًمت اليـإة ،و حٔس        

 اإلاجخمٕ هيل .اإلاالي الصي ًلىم بذسمت الفطز و  فهي بصلً حعء مً الىِاماإلاالي وؤححا  العجع اإلاالي ،

ألاوضاق اإلاالُت بسال مً ي ألاكٌى اإلاالُت مثل : اللطون ولها فؤًوا حٔخبر ميـإة ؤٓماٌ جخمثل ؤكى و         

ٌ آلاالث واإلاىاز الخام و اإلاباوي و في الخلىم مالُت مثل : هما جمثل دلىمها ؤًوا ، اللىآُت التي جمثل ؤكى

 اإلاسدطاث بإهىآها اإلاذخلفت .الىزاجٕ و 

 

 حٍٔطف اإلااػؼاث اإلاالُت  املطلب ألاول :

 حٍٔطف اإلااػؼاث اإلاالُت  :الفزع ألاول        

 للس ؤدصث اإلااػؼاث اإلاالُت الٔسًس مً الخٔاٍضف التي ػىف هخٌطق بلي البٔى منها :            

ل ألا ماػؼت جخٔامل باالثخمان ) كلير ومخىػٍ و حٔطف اإلااػؼاث اإلاالُت ٓلي ؤنها التعزيف ألاول :  حل   ًٍى

اإلالطهين بهسف نها جلىم بىػاًت بين اإلالترهين و ؤٍت ،و ، في ول مً الؼىق الىلس واإلااٌ وؤػىاق الثاهى 

 1جحلُم الطبح . 

ػدثماضها بلىضة مباؿطة ا زم بٓازةىم بجمٕ ألامىاٌ مً اإلاامً لهم ،هي ماػؼت جلالتعزيف الثاوي : 

ل و  ماٌ ،و حخُاحاث جىفير لا ،وبصلً حؼاهم في جمٍى هدـاض ُاهطة جبُى ا مىٕاإلاالُت إلاذخلف ؤوـٌت ألٓا

 2ألامىاٌ . 

وحٔخبر جإمين ؤػىاق مالُت ) البىضكت   ،واهذ بىىوا ؤو ؿطواث ػىاء  هي ميـإة ؤٓماٌ التعزيف الثالث :

حؼير ألاوضاق كتران و لافمٔطفت ؤوـٌتها في ؤلاكطان الٔمالء ؤو كخلازي هيل ،اإلااػؼاث اإلاالُت للىمى لا

 3دطي مثل : حٔامل باثخمان .اإلاالُت باإلهافت بلي ؿيلُت دسماث ألا 

م بطبٍ فهي جلى كخلازًت ،جمثل هجعء مً الؼىق اإلاالي ،حٔطف ٓلي ؤنها وحساث ملطفُت االتعزيف الزابع : 

اإلاىفٔت مىح اللطون بغطن جحلُم اإلاللحت و الٔملُاث ما بين البىىن ،وهصا مً دالٌ كبٌى الىزاجٕ و 

 4. الخاكت مٕ ؤٓلى ؤضباح ممىىت الٔامت و 

اإلالازض مخٔسزة ٓباضة ًٓ وحساث ملطفُت ؤو مالُت جلىم بخجمُٕ اإلاىاز اإلاالُت مً التعزيف الخامس : 

 5الىلسًت   مذخلفت . كخلازًت ) مالُت و اللُام بإوـٌت او 

ت اللطن اإلااػؼاث اإلاالُت بإنها : مً اللاهىن الىلس و 115طف اإلاازة حٔالتعزيف السادس :  } ؤشخاق مٔىٍى

 111.6اللُام بإٓماٌ البىىُت ما ٓسا جللي ألامىاٌ مً الجمهىض  { بمٔني اإلاازة  الطثِؼُتت و مهمتها الٔازً

                                                           
افى 1 ت ،  ٓبس الغفاض حىفي ـ ضػمُت ظوي كٍط  . 11، ق :  2002، البىضكاث و اإلااػؼاث اإلاالُت ، الساض الجامٔت ، بػىىسٍض
 . 135، ق :  2010محمىز حؼين الىازي ، جىُِم ؤلازاضة اإلاالُت ، زاض اللفاء لليـط و الخىظَٕ ، الٌبٔت ألاولى ، ٓمان  ، 2
ساض ـ ؤػمامت الغطلي ، مبازت ؤلاكخلاز الىلسي ، زاض الجام 3 ت ،محمس زٍو  .43، ق : 2003ٔت الجسًس ، ؤلاػىىسٍض
ت ،  4 ت ً، الساض الجامٔت ، ؤلاػىىسٍض  .215، ق : 1998محمس كالح الحىاوي ـ ٓبس الفخاح ٓبس الؼالم  ، ًاإلااػؼاث اإلاالُت ًـ ًالبىضكت و البىىن الخجاٍض
، ق : 2013اث اإلاالُت و اإلالطفُت ، زاض ألاًام لليـط و الخىظَٕ ، ضاثسٓبس الخالم ٓبس هللا الُٔسي ـ دالم ؤحمس فطحان اإلاؼتهساوي ، زاضة اإلااػؼ  5

24 . 
 . 00، ص : 8002شاكر القزويني ، محاضرات في إقتصاد البنوك ، الطبعة الرابعة ، ) الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية (،  6
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ت ،و كلس اإلاـْط ؤن او          لىً زون ؤن حؼخٔمل إلااػؼاث اإلاالُت جلىم باللطون ٓلى غطاض البىىن الخجاٍض

ألاػاس ي لألمىاٌ اإلاؼخٔملت  ٍمىً اللٌى ؤن اإلالسض ؤمىاٌ الجمهىض في ؿيل وزاجٕ   ،و  ؤمىاٌ الغير ) بمٔني

لت ألاحل . لا اػؼت اإلاالُت وكطون اإلاؼاهمت وًخمثل في ضؤغ اإلااٌ اإلا  1زداضاث ًٍى

 ًبُٔت اإلااػؼاث اإلاالُت الفزع الثاوي :           

اإلااػؼاث اإلاالُت هي ؿطواث ؤٓماٌ حُث جخيىن ؤكىلها بلفت ؤػاػُت مً ألاكٌى اإلاالُت ؤو                

 اإلاىازال مً ألاكٌى اإلاالُت واإلاباوي وألاحهعة ، و كطون بسمؼخحلاث لسي الغير ؤػهم ،ػىساث ،اث و لتزاما

ماٌ ، اق اإلاالُت اإلاٌطوحت ض فهي جمىح اللطون للٔمالء ؤو حـتري وحؼدثمط في ألاو ألاولُت هما في ميـأث ألٓا

 بؼىق اإلااٌ .

جحذ الخإمين الىكاجي والخإمين التي جىسضج الُت ألادطي و اإلا جلسم اإلااػؼاث اإلاالُت الٔسًس مً الخسماثو          

م و و  الخإمين هس اإلاذاًط ٓلى الحُاة وهس الؼطكاث و  الث اإلاالُت و اإلأاؿاث الحٍط  2. الخحٍى

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .808( ، ص : 8002طبوعات الجامعة ، الطاهر لطروش ، تقنيات البنوك ، الطبعة السادسة ، ) الجزائر : ديوان الم 1
 .28عبد الغفار حنفي ـ رسمية قرياقض ، مرجع سبق ذكره ، ص :   2
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 ًىضح ًبُٔت ٓمل اإلااػؼاث اإلاالُت ( : 10الشكل ركم )

 

 

العجع  وحساث

 لياإلاا

 

 

 

 

 اإلالترن النهاجي

 ؤولُتاإلاالُت  ؤوضاق

 ؤػهم )

 ،ػىساث،همبُاالث 

 

كطون،اػدثماضاث 

 ؤدطي دسماث مالُت 

 

 

 

 

ت ؿطواث  بىىن ججاٍض

جامين كىازًم 

 لازداض و لاػدثماض

 آلادطونالىػٌاء 

 

 

 

ت و  ؤوضاق مالُت زاهٍى

 الخسماث ألادطي 

 

 

ت ،  ٕوزاجو حؼاباث حاٍض

ت بىالم الخإمين ، ازداٍض

 جسفم اإلاسدطاث

 وحساث الفاثى اإلاالي

 

 

 

اإلالطهىن و وحساث  

 لازداض

 

 

 

  

 

 الىثير حاحت                                                                                               : بلىاإلاسدطون بحاحت 

 : ألامىاٌ مً  اإلالطوهين

الؼُىلت                                                                                                                

لت    ألاحلكطون ًٍى

 جحمل مذاًط مترجبت  ٓلى ٓملُت لاكتران ألامان                                

س مً  اإلاالثمت                                   لاثخماناإلاٍع

                      ألاكلالحلٌى ٓلى  بمياهُت                              

 إلاالي في ؿيل وحساث كغيرة                               

 

اإلاالُت ،البىىن  ألاػىاق،مكطبا كالٌالبت بآخماز ٓلى ٓبس الغفاض حىفي ،ضػمُت ظوي  بٓسازمً  املصدر:

ت ،  .19 : اإلاالُت ،ؿطواث الخامين ،ؿطوا لاػدثماض ،ق ألاوضاق ؤػىاقالخجاٍض

 

 ػؼاث اإلاالُت ا اإلاووُاثف  ؤهساف املطلب الثاوي :  

 ؤهساف ماػؼاث اإلاالُت  الفزع ألاول :      

لهصه اإلااػؼت هى جحلُم ؤهبر ضبح  يالطثِس ؤن الهسف  مِٔم هخاباث اإلااػؼاث اإلاالُت ٓلىجطهع             

فُلٕ سضاء هصه اإلااػؼاث بلي جحلُلها ،ممىً ؤو حُِٔم زطوة اإلاالن هصا هى الهسف الصي ًجب ؤن ٌؼعي م

ألامىاٌ ػىاء في حالت  اػخذساملي بزاضة هصه اإلااػؼاث الحلٌى ٓلى اإلاسدطاث بإكل جيلفت ممىىت و ٓ
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لت جحلُم ؤٓلى لاػدثماض اللطون ؤو   ثلاػخذساماحُِٔم ٓاثس جيلفت اإلاىاضز و  جسهُهؤي س ممىً ،اثٓ بٌٍط

 اجذاشبالٔسًس مً مجاالث  لاهخماملخحلُم هصا الهسف ال بس مً وبن وان هىان جسادل بين الٔاثس والخيلفت و 

لُت لطاضاث مثل : بزاضة هصه ألاكٌى والخلىم وبزاضة ضؤغ اإلااٌ والطكابت ٓلى اإلالطوفاث و ال الؼُاػاث الدؼٍى

. 

 : إدارة ألاصىل و الخصىم  .1

ازة الفطق بين الخيلفت     ً ؤو اإلاىزٓين و جطهع ؤلازاضة هىا ٓلى ٍظ ت للمسدٍط بين الٔاثس اإلاخحلم مً اإلاسفٓى

 . لاػدثماضاللطون ؤو 

اٌو ؤن اػؼت مالُت جحفيل م،أو هامش صافي الفائدة صافي الزبح هامش صا الفطق ٌؼمي ه              

ً وجحلل ٓلى ٓاثس مً اإلالترهين ،و جلسم ؤكل ٓاثس  ليل اإلاىافؼت مً اإلااػؼاث اإلاالُت ألادطي جحس للمسدٍط

 1مً كسضتها ٓلى شلً .

زاضة هي ال         
ّ
حفاَ ٓلى هامف مىحب بين الٔاثس والخيلفت حتى جِل في الؼىق وبالخالي جيىن مهمت ؤلا

ازة هصا او  ظٍازة حجم الخىُِم و الخٌىض الخىىىلىجي ، لهامف فمثال ؤمام ؤلازاضة الٔسًسة مً الفطق لٍع

 وكس ًيىن هىان ملازض حسًسةً ؤن ٌؼآس ٓلى جللُل الخيالُف ،ًمى،وجحؼين هفاءة الٔملُاث السادلُت،

 ؤو جلسًم دسماث حسًسة .لإلًطازاث مثل : جٌىض الخسماث ،ؤو زدٌى ؤػىاق حسًسة ،

خباض الخلىم جخٌلب ألادص في وبزاضة ألاكٌى و         ثل : دٌط زضحت اإلاذاًط التي ًمىً الخٔطن بها م لٓا

 دٌط ؤلافالغ .الؼُىلت و 

  ٍمىً ٓىس الٌلب ؤو ٓىس الحاحت بليها و دٌط الؼُىلت ٌٔني ٓسم جىاحس الىلسًت ؤو ألامىاٌ الؼاثلت

ٌلب ٓلى الىزاجٕ ؤو ٓلى للماػؼاث اإلاالُت جفازي هصا الخٌط بشا اػخٌآذ ؤن جفي باحخُاحاث ال

زضحت لف بادخالف كسضتها ٓلى الخيبا  و وبن واهذ حاحت اإلااػؼاث اإلاالُت بلى الؼُىلت جذخطون ،الل

 اػخلطاض مىاضزها اإلاالُت .

  ل.دٌط ؤلافالغ و  َٔني ٓسم اللسضة ٓلى حغٌُت السًىن في ألاحل الٌٍى

 

 :إدارة رأس املال  .0

متزاًس بةزاضة ضؤغ اإلااٌ فُحاٌو مالن اإلااػؼاث بلسضة  اهخماممذاًط ؤلافالغ ججٔل هىان                     

خمازبلى حس ممىً وؤلاميان جذفُى ضؤغ اإلااٌ  ازة الٔاثساث الصي ًحللىن ٓلُه ٓلى ألامىاٌ الغير لٍع لٓا

 .باملتاجزة بامللكيت ٌؼمي  هى ماو 

 :الزكابت على املصزوفاث  .2

ازة الطبحُت ضغم ؤن اإلاىافؼت بين اإلااػؼاث اإلاالُت                  حٔخبر الطكابت ٓلى اإلالطوفاث ٓامل مهم لٍع

ً بال هىان ًطق ؤدطي مثل :  لجص  اإلاسدطاث غالبا ما ت للمسدٍط ازة مٔسالث الفاثسة اإلاسفٓى جازي بلى ٍظ

                                                           
 .21ٓبس الغفاض حىفي و ؤدطون ، مطحٕ ػبم شهطه ، ق :  1



عمىمياث حىل املؤسساث املاليت                                                             ل :الفصل ألاو   

 

10 
 

كس حؼآس ٓلى والخىىىلىحُا الحسًث ،آلالُت  اػخذسامظٍازة و جلليل العمالت أو مصزوفاث املباشزة 

 1جذفُى اإلالطوفاث .

 :السياست التسىيليت  .3

ترهيز ٓلى مٔطفت ضغباث الٔمالء وألاػىاق الجسًسة التي جخومً بؼٔط الخسماث اإلاالُت و الو                   

الن ًٓ الخسماث و  جلسًم اللطون .الجسًسة وىػاثل لجص   اإلاسدطاث و ؤلٓا

                     

 مىاًم اجذاش اللطاضاث و ؤهساف الىػٌاء اإلاالُىن ( : 12الشكل ركم )      

 

 

 

 

 

 جخفيض

 

 

 

 ر

 

 

 

 

 

 

 

 

و البىىن بٓساز الٌالبت بآخماز ٓلى ٓبس الغفاض حىفي و آدطون ، ألاػىاق اإلاالُت و البىضكاث مً   املصدر:

ت و ؿطواث لاػدثماض و ؤػىاق اإلااٌ ، ق  .22، 21ق :   الخجاٍض

 

                                                           
 .26ضاثس الخالم ٓبس هللا الٔبسي ـ دالس ؤحمس فطحاث اإلاـهساوي ، مطحٕ ػبم شهطه ، ق :  1

 إدارة الخصىم 

 جيالُف الحلٌى ٓلى ألامىاٌ  جذفُى

ازة ملازض الحلٌى ٓلى ألامىاٌ   ٍظ

 إدارة ألاصىل 

 حُِٔم الٔاثساث 

ملابلت مخٌلباث الؼُىلت و 

 اللىاهين 
 أهداف الىسطاء املاليىن 

ازة زطوة اإلاالن   ٍظ

 حُِٔم كافي ؤلاًطازاث 

ازة مٔسٌ الىمى   ٍظ

 إدارة رأس املال

جذفُى ضؤغ اإلااٌ بلى ؤزوي حس 

 ممىً 

جسهِذ اإلاذاًط الىفاء بمخٌلباث 

 ضؤغ اإلااٌ

 ركابت املصزوفاث

ازة في هفاءة و اػخذسام  الٍع

  اإلاىاضز

اهدـاف ًطق لخذفُى 

 اإلالطوفاث

 السياست التسىيليت

 الخيؼُم بين الجىزة و الؼٔط 

مخٌلباث الٔمالء مٔطفت  
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اثف اإلااػؼاث اإلاالُت الفزع الثاوي :      ُو

ان الحُىي الصي ًحلم الىمى وجمثل ألامىاٌ ا                   شلً مً و  اكخلازيألي وـاي  لاػخلطاض لـٍط

اثف ا   دالٌ   التي جمثلذ في : لتي جلىم بها اإلااػؼاث اإلاالُت و الُى

 : ٓلى مماضػت البُٕ والـطاء للؼلٕ والخسماث، وهىان  لاكخلازًتجطهع ألاوـٌت  وسيلت التبادل

اي ٓملُت ػساز للُمت هصه الؼلٕ غالبا ما ًطافم هصا اليـحهت جبُٕ اإلاىخجاث وحهت حـتريها ،و 

ت و  اث اإلاالُت حؼخٔمل هصا بخيلفت مىذفى فةن اإلااػؼوالخسماث ،وحتى جخم هصه الٔملُت بؼٓط

ؤػالُب وؤزواث جازي  باػخذساموشلً ٓىس زفٕ ألامىاٌ هلسا ، لاػخٔاهتدالٌ بمياهُت اليـاي مً 

ٕ ٓملُاث الخبازٌ ألامثل ،  الصكىن بدل دفع العملت الىلديت .مثل : بلى جبؼٍُ وحؼَط

 مً الىاحُت حٔمل اإلااػؼاث اإلاالُت ٓلى جىفير اإلاسدطاث للمؼدثمط :  الستثمارهحى  الادخار  ىجيهج ًٍ

خمازاث الخاكت ، دالٌ مىح جُمىً مً هم في ٓطن ألامىاٌ إلاً ًحخاحها ،و حُث حؼااللطون وؤلٓا

ُفها تفي ؤوـٌت اإلاالُت  جُى ت فيها ،و  حٔملجذسم اإلاجخمٕ و  اػدثماٍض َٔخمس ٓلى زٓم الحطهت الخىمٍى

 ػتهالن . لا ث الفطزًت ٓلى الفاثى مً السدل وحجم اإلاسدطا

 : ت ؤوـٌتها منها ؿطواث الخإمين ٓلى مماضػحٔمل بٔى اإلااػؼاث اإلاالُت و  التأمين ضد الحىادث

ٓملُت اإلاالُت و اإلااػؼاث هس اإلاذاًط اإلاذخلفت ،حُث  ججمٕ اإلاذاًط التي جخٔطن بليها ألافطاز و 

واث ٓىس جحلم الحىازر با ث ػُمىنها هصا مً فةهه ػُازي بلي حماًتهم حُلفٔل ،حغٌُتها بالخٍٔى

ع كسضتها ٓلى لا حبٓازة وـاًها و   ػدثماض في جإزًت ؤوـٌت ؤلاهخاحُت .ٍٔع

 

 مهام اإلااػؼاث اإلاالُت  :املطلب الثاوي 

مهامها  اللطناإلاخومً كاهىن الىلس و  10ـــ  90بمىحب اللاهىن ضكم  ػخٔازث اإلااػؼاث اإلاالُتا              

حٔخبر حؼب  اإلاالُت اللُام بٔملُاثفي ُل هصه ؤلاكالحاث ؤكبح بةميان اإلااػؼاث الطثِؼُت والخللُسًت ،

ت ؤو جابٔت .كاهىن الىلس واللطن ٓملُاث ؤػاػُت ،و   1ؤدطي حٔخبر ٓملُاث زاهٍى

ىت الٔمىمُت ًٓ الىِام اللطن ادخلفذ داكت الخذلم باليؼبت للبىىن ،               فبٔس ببٔاز الخٍع

جترهع الٔملُاث ألامىاٌ وجىظَٕ اللطون ،و فت بجمٕ البىيي و ؤكبحذ هي اإلااػؼاث اإلاالُت الطثِؼُت اإلايل

 ًلي :  الطثِؼُت لها حٌى ما

                                                           
 . 51، ق :  2003، وكاًت الىِام البىيي الجعاثطي مً جبُى ألامىاٌ ، زاض هىمت للٌبآت و اليـط و الخىظَٕ ، الجعاثط ،  فوُلت ملهاق 1
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  ٕجللي الىزاج 

 ، و  وزًتاإلاطزمٔاًير ن ؤكبح ًذوٕ بلى كىآس الخجاضة و فمىح اللطو مىح اللطون مهما واهذ ًبُٔتها

 الطبحُت 

 ٕاإلاالُت بزاضة هصه الىػاثل بـيل ٌؼهل بحطاء الٔملُاث وػاثل السفٕ جحذ جلطف العباثً و  وه

ىػٕ مً مجاالث جسدل البىىن   ٍو

 : ٕجِهط هما هي ٓباضة ًٓ هلىز اثخماهُت ،بلها وحىز مازي و هي في الحلُلت لِؽ  بوـاء هلىز الىزاج

جِهط مً دالٌ الدسجُالث اإلاحاػبُت للىزاجٕ و ، ٌ الدسجُالث اإلاحاػبُت للىزاجٕ واللطونمً دال

بن اللآسة التي لُلُا ،لِؽ جساوال حالـُياث و مىاٌ باػخٔماٌ هي حٔىؽ جساٌو ألا اللطون ،و 

ًىٌلم منها البىً الخجاضي في بوـاء هلىز الىزاجٕ ال جذخلف هثيرا ًٓ جلً التي ٌؼخٔملها البىً 

فةشا وان هصا ألادير ال ًلىم بٔملُت ؤلاكساض بال بشا جحلل ٓلى هعي في بوـاء الىلىز اللاهىهُت ،اإلاط 

لـإن باليؼبت للبىً الخجاضي الصي ال ٌؼخٌُٕ بوـاء الىلىز هْى مٔين مً ألاكٌى ، فىصلً ا

هصه الىلىز  ٍحلل ٓلىىٌ ،هي الىلىز اللاهىهُت شاتها و الىزاجٕ بال بشا جحلل ٓلى هْى مٔين مً ألاك

 الـطواث مً ألافطاز والخجاض و في ؿيل وزاجٕ مخللاث 
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 ؤهىاْ اإلااػؼاث اإلاالُت  املبحث الثاوي :

،ال بل حٌٔي ملسض دلم  ػىاق اإلاالُتجماضغ اإلااػؼاث اإلاالُت اإلاذخلفت زوض الىػاًت اإلاالُت في ألا              

،حؼب ؤؿياال مذخلفت اإلاالُت دص هصه اإلااػؼاثجإو ، ًطف الؼىق اإلاالُتاضة مً كسبالخٔامالث واهخلاٌ و 

ً ًبُٔت ؤزوا  لصلً ال ًىحس ؿىال واحس لهصه اإلااػؼاث .دلىمها ؤكىلها و تها اإلاؼخذسمت في جيٍى

جلُُم الٔمل بين هصه لؼىق اإلاالُت ،اؤىؼذ ٓلى ًبُٔت الخذلم و بل ؤن جٌىضاث لاكخلازًت             

ًاث اإلأاكطة،هما اؤىؽ الخٌىض ٓلى الحلت اليؼبُت التي حـغلها ول اإلاهىُت في لاكخلازث اإلاالُت و اإلااػؼا

حاهب ألاًمً فاإلالطف مثال وىهه ماػؼت مالُت وػٌُت ، جِهط في  ماػؼت منها في الؼىق اإلاالُت ،ت مجمٓى

ىت ،)  ؤ  : وضاق مالُت مثلمً اللاثمت مطهعه اإلاالي ،ؤكىال جمثل ؤ ..الخ    كطون ...، ؤػهمػىساث ،شوهاث الخٍع

ٌ اإلالطف ٌؼدثمط مىاضزه )دلىمه اًسآت   في  ؤن ؤيكٌى مالُت ،وهي ؤ، بِىما ٌغلب ٓلى مالُت ،  ؤكى

ٌ اإلااػؼاث غير اإلاالُت ًابٕ   الحلُلُت . ألاكى

مىً جلؼُم ماػؼاث مالُت هما ًلي            : ٍو

 الىػٌاء  اإلاالُىن    الطلب ألاول :

اإلاسدطاث  ؤو اإلاالُت مً دالٌ كبٌى الىزاجٕ  تالىػاًالىػٌاء اإلاالُىن هم الصًً  ًلىمىن بسوض                   

 ألاوضاقاإلاالُت التي جلسضها الـطواث اإلالسضة لهصه  ألاوضاق وهي جلً الفئت التي جخٔامل هصه جلسم اللطون و 

 في الؼىق الثاهىي  ألاوضاقوفي هفؽ الىكذ جبُٕ هصه     primer Securities ألاولُتاإلاالُت  ألاوضاقحؼمى و 

Securities  seconda   و  بلى ً ت ، باألوضاقحؼمى اإلاسدٍط ت ٓلى ػبُل اإلاثاٌ جلبل اإلاالُت الثاهٍى فالبىىن الخجاٍض

مالي  ؤكلالتي حٔخبر مً وحهت هِطن وزاجٕ و  ؤو جفخُح حؼاباث ازداض  ؤو الـُياث اإلالسمت مً الٔمُل 

Financial asset    ألاوضاقلاػدثماض في  ؤو ٓلى البىً حُث ًمىً اػخذسامه في مىح اللطون  زًىاَـيل هصا و 

ت وبىىن لازداض وؿطواث لاػدثماض وكىازًم الخامين واإلأاؿاث و  إلاالُتا ؿطواث ، هصلً حٔخبر البىىن الخجاٍض

ٍىضح الـيل الخالي ٓلى اإلااػؼاث  اإلاالُت ،و  ؤػاػُتطهع بلفت الىػٌاء اإلاالُىن ،وػىق ه ؤهممً  الخإحير 

اث اإلااػؼاث  اإلاالُت   .مجمٓى
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اث اإلااػؼاث اإلاالُتًىضح ( : 13الشكل ركم )                                       مجمٓى

 

 

 

 

 

 

          

ت   ـــــــــ                                                                                                                                بىىن ججاٍض

 ػماػطة و ججاض    ـــــــــ

 ألاوضاق اإلاالُت      بىىن لازداض   ـــــــــ          

 بىىن لاػدثماض  ـــــــــــ     ماػؼاث لازداض و ؤلاكطان   ـــــــــ         

 ـــــــــــ بىىن الطهً الٔلاضي      ؿطواث الخإمين ٓلى الحُاة  ــــــــــ         

 ؿطواث لاػدثماض ــــــــــ        

ل          ـــــــــ   ؿطواث الخمٍى

 ــــــــــ  كىازًم الخإمُىاث و اإلأاؿاث        

 الخإحير  ـــــــــــ  ؿطواث       

 

خمازمً بٓساز الٌالبت  املصدر :   ،مطحٕ ػبم شهطه ، ق  ىكطبا كٓلى ٓبس الغفاض حىفي ــ ضػمُت ظوي  باآل

 :28. 

 ؤهىاْ الىػٌاء اإلاالُىن   : ول ألا الفزع  

ُفت ألاػاػُت و  ٓلى الطغم مً ؤن ول الىػٌاء اإلاالُىن            هي كبٌى ألاوضاق اإلاالُت ًلىمىا بىفؽ الُى

ت بلى اإلالطهين ؤو اإلاسمً اإلالترهين و ألاولُت  ً ،بال ؤنهم لِؼىا مدـابهين و بكساض  ؤوضاق مالُت زاهٍى ٍمىً دٍط

اث حؼب اللفت الغالبت ٓلى ؤوـٌتهم واآلحي :   جلؼُمهم بلى مجمٓى

 اإلااػؼاث اإلاالُت

 الىػٌاء اإلاالُين اإلااػؼاث اإلاالُت
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ت حُث ؤن مِٔم ألاوضاق اإلا : الىدائعالىسطاء الذين يتللىا  .0 طون التي هي ملسض لللو الُت الثاهٍى

ت ؤو اللىآُت ؤو اإلاـطوٓاث الحي مً الىزاجٕ ػىاء مً ألافطاز ،جإالتي ًلسمها هاالء الىػٌاء ، خجاٍض

ت . ثل : مؤو الحيىمت ،  وػٌاء البىىن الخجاٍض

لازداض لخىفير بغطن حُث ًسدل هاالء الىػٌاء في الخٔاكس مٕ ٓمالئهم الىسطاء املتعاكدون :  .2

لخإمين ٓلى الحُاة حٔخبر ؿطواث ات ػىاء في ممخلياتهم ؤو حُاتهم و اإلاالُت هس الخؼاثط اإلاحخملالحماًت 

 اللىازًم الخلآس ؤمثلت لهصا الىْى مً الىػٌاء .و اإلامخلياث و 

ٌلم ٓليهم هصا اإلالٌلح ألنهم ٌٔخمسوا بسضحت هبيرة ٓلى اإلااػؼاث اإلاالُت الىسطاء الثاهىيين :  .3 ٍو

ت  ؤدطي مثل : البىىن ل اللطون . الخجاٍض  لخمٍى

لت ؤو كليرة ألاحل ًمىً ؤن الىسطاء الاستثمار :  .4 ًلسم هاالء الىػٌاء ؤوضاق مالُت ػىاء ًٍى

ل ؤو ًبُٔها بشا احخاج بل كىازًم ى ؤمىاله مثل : اػدثماض ألاػهم و ًحخفّ بها اإلاؼدثمط ألحاٌ ًٍى

لت ألاحل .  اػدثماض ألاوضاق اإلاالُت ًٍى

 زوض الىػٌاء اإلاالُىن   الثاوي :الفزع   

ُفت ألاػاػُت للى                 ل ألاكٌى ،و جخمثل الُى شلً مً دالٌ بكساضهم ػٌاء اإلاالُىن في جحٍى

ً ملاضهت  م الـطواث باألوضاق اإلاالُت التألوضاق اإلاالُت ؤهثر حاشبُت ألفطاز اإلاسدٍط ي جلسض مباؿطة ًٓ ًٍط

ل هصه التي ًلىم بها الىػٌ، ُفت الخحٍى هى هُف ؤن للماػؼاث اإلاالُىن ججٔلىا ؤمام ػااٌ هام و اء فُى

لت مطحُٔت بلى ؤوضاق مالُت ألاولُت التي جلسض ها الـطواث و  اإلاالُت حـتري ألاوضاق اإلاالُت جحىلها بٌٍط

ً ؟  ً ؤو اإلاسدٍط ت ؤهثر حاشبُت لألفطاز اإلاؼدثمٍط  زاهٍى

ُفت             ى جذفُى ٓسة ؤهىاْ مً مً دالٌ كسضتها ٓلًمىً للماػؼاث اإلاالُت اللُام بهصه الُى

ًمىً للمسدط ؤن ًخجىبها بشا كام مباؿطة بالخٔامل مٕ الـطواث باإلهافت بلى جلسًمها للٔسًس  الخيالُف ال 

 مً الخسماث التي ال ًمىً للمؼدثمط الفطز اللُام بها .

                           

 ًىضح ٓطن بؼٍُ إلايزاهُت ول مً ؤحس الىػٌاء اإلاالُىن والخالي : ( : 10الجدول ركم )             

 الىػٍُ اإلاالي  الـطهت

 ٌ ٌ  الخلىم ألاكى  الخلىم ألاكى

ؤكٌى حلُلُت ) ملاوٕ 

 ،آالث  

ؤوضاق مالُت ؤولُت 

 )ملىُت ، زًىن   

ؤوضاق مالُت ؤولُت 

 )ملىُت ، زًىن  

ت  ؤوضاق مالُت زاهٍى

 )وزاجٕ ، مسدطاث  

 

 

، مطحٕ  اإلاـهسًًث ٓلى ضاثس ٓبس الخالم ٓبس هللا ــــ دالس ؤحمس فطحآخماز امً بٓساز الٌالبت ب : املصدر

 .29ػبم شهطه ، ق : 

ألاكٌى الٔملُت ول مً الـطهت و الىػٍُ اإلاالي مً حُث  لادخالفاثوهصه اإلايزاهُت البؼٌُت جىضح             

ل ًمىً ؤن جلىم بها اإلااػؼاث اإلاالُت مً دالٌ كسضتها ٓلى جذفُى و الخلىم ليل منها ، ُفت الخحٍى فُى
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ٓسة  ؤهىاْ مً الخيالُف ال ًمىً للمسدط ؤن ًخجىبها بشا كام مباؿطة بالخٔامل بهافت مٕ الـطواث باإلهافت 

 1بلى جلسًمها للٔسًس مً الخسماث التي ال ًمىً للمؼدثمط الفطز اللُام بها .

 

 

 

 

 

 ماػؼاث اإلاالُت وػٌُت   املطلب الثاوي :

ؤو جلسي مً اإلاسهُين شوي العجع اإلاسًىين ، ي حٔمل ٓلى ؿطاء ألاوضاق مالُت مً جلً اإلااػؼاث الت         

منها للساثىين شوي الفىاثى  جبُٕ ألاوضاق اإلاالُت جلسض في هفؽ الىكذ ،وباألوراق املاليت ألاوليت اإلاالي و حؼمى 

ت ، و اإلاالُت و حؼم ت آدط مثاٌ هى : للماػؼاث اإلاالُى باألوضاق اإلاالُت الثاهٍى ت الىػٌُت : ) البىىن الخجاٍض

 2.كىازًم اإلأاؿاث  ،ؿطواث الخإمين ،بىىن لازداض ،

 

 اإلااػؼاث اإلاالُت غير ملطفُت   املطلب الثالث :

اإلاالُت ،ججاض ػماػطة ألاوضاق : )ؤدطي ال جلىم بسوض الىػاًت مثلجخمثل في اإلااػؼاث اإلاالُت              

ت ......الخألاوضاق اإلاالُت ،بىىن لاػدثماض ، مً الـطواث التي جلسم دسمت ؤو ؤهثر مً دسماث   ، بىىن الٔلاٍض

لُت في الىػاًت بين الباجٕ واإلاـتري ق اإلااًخمثل زوض ػماػطة ألاوضا   ، لاثخمان كلير ألاحل)   : اإلاالُت مثل

حلل الؼمؼاض ٓلى ٓمىلت ملابل الجهس ، الصي بصله للخىفُم بين اإلاـتري بحُث ًخم جبازٌ اللفلت اإلاالُت ٍو

جحلُم الطبح الُت لحؼابهم بغطن بٓازة بُٔها و ؤما ججاض ألاوضاق اإلاالُت فال ًلىمىن بـطاء ألاوضاق اإلاوالباجٕ ،

ت فهو ، بُٕ هصه ألاوضاق وجحلُم الطبح ٕ جحمل مذاًط بمياهُتفي اإلاؼخلبل م ي فُما ًخٔلم ببىىن لاػدثماٍض

الجسًسة ؤو ؿطاء هصه ألاوضاق زم بٓازة بُٔها الؼىساث ؤو ألاوضاق الحيىمُت جخٔهس بخلطف في بكساض ألاػهم و 

 بإػٔاض ؤٓلى .

ُفت ، جلىم            ت بىفؽ الُى خىاٌظ ٓليها ؤو بالحلٌى ٓلى الٔلاضاث ػىاء محُث جلىم البىىن الٔلاٍض

لت ألاحل لطاغبين في الحلىٌ ٓليها مً دالٌ ؿطواث الخإمين ؤو بىىن  باػدبسالهاغيرها و جلىم  بلطون ًٍى

 لازداض.

ت ؤهىاْ مخذوبىىن لاػدثماض و ججاض ألاوضاق اإلاالُت ٌٔخبر ول مً ػماػطة و             للت مً البىىن الٔلاٍض

ت ؤو  : ) اإلاالُت فهم لِؼط الىػٌاء اإلاالُىن مثل اإلااػؼاث لاثخماهُت ؤو البىىن  لاجحازاثالبىىن الخجاٍض

جيص ئ ؤوضاق مالُت داكت بها ليي ًلبح  فهصه ألاهىاْ مً اإلااػؼاث اإلاالُت ال  ،لازداض ؤو ؿطواث الخإمين 

ط ؤوضاق مالُت زم و  زوضها وىػٍُ ي بلى بكساضها مً دالٌ ماػؼاث ؤدط بهما زوضها ًخمثل في هلل ؤو جمٍط

ً مً الؼىق . ً ؤو مؼدثمٍط  مـتًر

                                                           
 .17ٓبس الغفاض حىفي و آدطون ، مطحٕ ػبم شهط ، ق :  1
ل و بزاضة اإلااػؼاث اإلاالُت ، الٌبٔت ألاولى ، ألاضزن ، زاض الحامس لليـط و الخىظَٕ ،  ٓبس الىها  ًىػف ؤحمس ، 2  . 129، ق : 2008الخمٍى
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مت جبُى ألامىاٌ   املبحث الثالث :  الخسابير الىكاثُت الخاكت باإلااػؼاث اإلاالُت في مىاحهت حٍط

ٕ السولت الجماؿُا و            الجعاثط حطكا مً خاكت بالىكاًت مً جبُى ألامىاٌ وميافحتها ،و ػُاػت الدـَط

ت السولُت ،ٓلى الىفاء بالت وهٕ اإلاـْط مىِىمت كاهىهُت ؤو بًاض كاهىهُا جذوٕ له زاماتها ججاه اإلاجمٓى

ت الٔمل  السولُت و اإلااػؼاث اإلاالُت في مجاٌ  مت جخٌابم وجىكُاث مجمٓى مً شلً الىكاًت مً هصه الجٍط

ت مخياملت و بدبني هصه الخسابير وؤلاحطاءاث و دالٌ ببطام اإلااػؼاث اإلاالُت  ت مً فطهذ ٓليها مجمٓى مخىٓى

 اإلالطفُت بالٔملُاث ومنها ما ًخٔلم ،)املطلب ألاول  ( و الوىابٍ الىكاثُت منها ما ًخٔلم بالعباثً  لالتزاماث

 .لثاوي (ا املطلب)

 

 اإلاخٔللت بالعباثً لتزاماث لا  :املطلب ألاول 

خه بادخالف ًبُٔخه               ) الفزع ألاول (حـمل ما ًطجبٍ بصخلُت العبىن بساًت بالخٔطف ٓلى هٍى

ث ٓملُاث ؤمام اإلااػؼت اإلاالُت ءاوهصا ًبٔا ٓىس جلسم الٔمُل لٌلب فخح الحؼا  ؤو ٓىس جلسًمه إلحطا،

) الفزع الثاوي البىىُت ٓىس ججاوظها الحس اإلأين كاهىهُا ء ٓملُاجه ٓبر اللىىاث اإلاالُت و وهصلً التزامه بةحطا،

) . 

        

 جفُٔل كآسة آطف ٓمُلً  الفزع الثاوي :        

ت ت محترفت جمخلً هٌاق لاػخٔالم و اإلااػؼاث اإلاالُت ؤشخاق مهىُ                    الخحطي ؤػالُب كٍى

ةنها حؼعي زوما إلحطاء جسكُم ليل ًلب ًلسم بليها لفخح حؼا  لصا فاللطاضاث اإلاىاػبت ، اجذاشجمىنها مً 

 1. التي كس بهمالها هصا ؤلاحطاء تجلُسا للمؼاولُلحفاَ ٓلى ػمٔتها وزلت الجمهىض ،و 

اث ٓلُه فلس حٔلخه مً و                    ت بىىُت لتزاماتها،اؤولٍى بحُث جلٔب اإلااػؼاث اإلاالُت زوض الـًط

ججؼُسا لخىكُت الخامؼت مً جىكُاث البىيي ٓمىما وجبُى ألامىاٌ دلىكا و  ا الخلسي لإلحطامهسفه

                                                           
س محؼً محمس ًىالبت ، حؼاباث الليىن و مؼاولُت اإلالاضف ) الـُياث   ، الٌبٔت ألاولى ، زاض واثل لليـط و الخىظَٕ ، ٓمان ،  1 ، ق: 2004مٍا

35. 
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م الٔمل اإلاالي  اإلأسٌ  01ـــــ  05في اللاهىن ؤكط اإلاـْط الجعاثطي  اعزف عميلكاإلاطجبٌت باللآسة  (G AFI)فٍط

ــــــ  12بىً الجعاثط ضكم  ِامو في هبالىكاًت مً جبُى ألامىاٌ وميافحتها ،اإلاخٔلم  02ـــــــ   12اإلاخمم باألمط ضكم و 

شلً بهسف جٌبُلها ،و هُفُت اإلاخٔلم بالىكاًت مً الفؼاز وميافحخه ،هصه اللآسة و  01ــــــ  06في كاهىن و 03

 1كاهىهُا . هاالٔملُاث التي جلىم بها للخحلم منالٔمُل ووـاًه و ؤو  مٔطفت العبىن 

 03ــــــــ  12مً الىِام ضكم  04بساًت فةن اإلاللىز بالعبىن ؤو الٔمُل هخٔطف ٓلُه مً دالٌ اإلاازة                 

ت العباثً ٓىس بكامت  للس في مومىهه ٓالكت الخٔامل { ،فلس هلذ ٓلى ؤهه : } ًخم بحطاء الخحلم مً هٍى ٍو

 ًلي :  بملٌلح ظبىن ما

 س الجعاثطي ؤو ًخم فخح حؼا  ول شخم ؤو هُئت جملً حؼابا لسي ملطف ؤو اإلالال ح اإلاالُت لبًر

 باػمه ) اللاحب الفٔلي للحؼا   

   ول مؼخفُس فٔلي مً الحؼا 

  اإلاؼخفُسون مً اإلأامالث التي ًىجعها وػٌُا ؤو اإلاحترفىن 

  خُازًين  العباثً غير لٓا

  الىػٌاء الصي ٌٔملىن لحؼا  الغير الىهالء و 

 ىت في اإلأاملت مالُت جىفص بىاػٌت ملطف ؤو ماػؼت مالُت ؤو ملالح مالُت  ول شخم ؤو هُئت ؿٍط

س الجعاثطي   لبًر

هالحّ ألامىاٌ ، ىبخبُُاإلاخٔلم  02ـــــــــ  12اإلأسٌ باألمط ضكم  01ـــــــ  05مً اللاهىن  07بالٔىزة بلى هم اإلاازة 

س ػٔا للعبىن بل ؤهثر مً شلً ،ا واكس جبني همىُا مفهىمؤن اإلاـْط الجعاثطي  حُث آخبر الصخم الصي ًٍط

وهصا ؤمط لسًه اللتزام ٌ مٔه في مٔاملت ؤو جلسًم دسمت ،ضبٍ ٓالكت ٓمل مٕ البىً ظبىها حتى كبل السدى 

مت جبُى ألامىاٌ .و باالػخٔالم ًٓ العباثً   بحطاء وكاجي لخجىب وكْى البىً في حٍط

ماػؼاث اإلاالُت اجذاشها إلاىاحهت هصه التي ًمىً لل ؤهم ألاػلحتمً  عميلكاعزف بن كآسة               

ا  ؤو ؤًت ٓملُت ملطفُت الجطاثم ، فُجب ٓسم التهاون في الخىزُم مً الصخم اإلالسم لٌلب فخح الحؼ

م هصلً وحب وهٕ هصا اإلابسؤ مىهٕ اإلامل مٔه ،و جحسًسا لسي البسء بالخٔاؤدطي ، و  ماضػت الفٔلُت ًٓ ًٍط

ت العباثً و بحطاءاث لخحسًس اث و ػُاػ غيرها مً سما ًجطون مٔامالث مالُت مسجلت و الخحلم منها ٓىهٍى

ماٌ  م اإلاخابٔ،تكل شاثألٓا ً ًٍط ٌٍلم هصا ت السوضٍت لخحسًث ٓهس البُاهاث واإلاالمح الخاكت بالعبىن و ٓو

اًط الخٔطن بلى اإلاذ شلً لخفازيؤ ٓىس بساًت الخٔامل مٕ العبىن وكبل فخح الحؼا  ؤو السفتر ،و اإلابس

ا َؼخىحب شلً الخحلم مً شخلُت العبىن ػالحلُلُت اإلاطجبٌت بالعبىن ،و  ىاء وان شخلا ًبُُٔا ؤو مٔىٍى

ػٌاء الصًً ٌٔملىن لحؼا  الغير الى الء و ىههاثبه وال ػىاء وان ًخٔامل مٕ اإلااػؼت اإلاالُت الٔمُل هفؼه ؤو و 

خُا،و  ٓابط والصخم الصي  ؤو ،  ؤو ما ٌٔطف بالٔمُل اإلااكذ زًينٍمخس هصا الخحلم لِـمل العباثً غير لٓا

                                                           
ٕ الجعاثطي ، مصهطة جذطج لىُل ؿهازة السهخىضة ، ولُت الحلىق ، حامٔت هبُلت جىمي ،  1 مت جبُى ألامىاٌ في الدـَط بلتزم البىىن بالخلسي لجٍط

 . 06حُجل ، ق : 
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الث  يالٔالكت اللاثمت بين البىً و اإلااػؼت اإلاالُت ًلىم بخلللِؽ له حؼا  و  ىلسًت ؤو جلسًم لٌلب الالخحٍى

 1دسمت ما ؤو ًلىم باػدبساٌ ٓملُت ؤحىبُت مً البىً .

ىِىمت مىاػبت لدؼُير اإلاذاًط مً دالٌ وهٕ م، 2ػُاػُا ما ٌـمل ؤًوا ألاشخاق اإلأطهين ه           

جبُِى  اإلاخومً 01 – 05مً كاهىن  04كازضة ٓلى جحسًس ًبُٔت هصا الصخم ًبلا إلاا وضز في الىم اإلاازة 

ل  ألامىاٌ  . 02-12 باألمطاإلاخممت ؤلاضها  اإلأسلت و و جمٍى

ٓىس  ألامىاٌمً ملسض  بالخإهساإلااػؼاث اإلاالُت و اإلاـْط الجعاثطي لم ًلعم البىىن  بلىوـير هىا و             

مً  07هصا في اإلاازة اإلأطهين ػُاػُا ،و  ألاشخاقاػخثىاءاث فُما ًذم  ؤوضزاهه  بال بسء الخٔامل مٔهم ،

اإلالالح اإلااػؼاث اإلاالُت و )  ًجب ٓلى اإلالاضف و   : ٓلى اهه جىمحُث   03-12الىِام البىً الجعاثطي 

س الجعاثط  تها الٔامت ، اإلاالُت لبًر كبل بساًت الٔالكت مٕ ول ظبىن حسًس شخلا جحلل ، نؤًبلا لخلسًط مسًٍط

اإلاصوىض ،اإلأسٌ واإلاخمم ،و  2005فبراًط ػىت  06اإلااضخ في  01-05مٔطها ػُاػُا هما هى مٔطف باللاهىن ضكم 

الساثمت لٔالكت مسٓمت و لخسابير التي جوم مطاكبت جخذص ا بنو  ألامىآٌلى اإلألىماث اليافُت حٌى ملسض  ؤٓاله

 الخٔامل  .

ت العبىن ًلخض ي و الىاحب لال          مٔاملت مهما وان  ؤي بحطاءٍلعم البىً باالمخىاْ ًٓ تزام بفحم الهٍى

ها مٕ  ت اػدىازا مجهىلت و  ؤو مؼخٔاضة  ؤو وهمُت  بإػماء ألاشخاقهٓى الىزاثم  بلىٍيىن الخحلم مً الهٍى

 )العبىن    للصخم ُتخلف بادخالف ًبُٔت اللاهىهالطػمُت اإلاحسزة كاهىها حُث جذ

 الصخم الٌبُعي    : أوال           

هما ٓبرث ٓىه  ؤو ها حـمل ) لاػم، الللب   توان الٔمُل شخلا ًبُُٔا فان البُاهاث الىاحب مٔطف بشا  

ت الصخم بـيل ،الٔىىان،اإلاهىت  ، باألمط وؼب اإلأني  ) 03-12مً الىِام  05اإلاازة  فُجب الخسكُم في هٍى

الطوابٍ  بًجازهه لطفي ٓباضة ًٓ جلطف كاهىوي مً ؿإالحؼا  اإلا نؤحصضي لٌالب فخح الحؼا  وىن 

-12ضكم  باألمط اإلاخمم اإلأسٌ و  01-05ً كاهىن م 02-07حُث هلذ ٓليها اإلاازة ؤًطافه ،اللاهىهُت مباؿطة بين 

ت ؤكلُتمً الصخم الٌبُعي بخلسًم وزُلت ضػمُت  الخإهسهه ًخم ؤ 02  بنللىضجه هما  اإلاخومىت،و ػاٍض

ت الصخم الٌبُعي بخلسًم وزُلت  الخإهس) ًخم   : ٓلى ما ًلي هلذ  03-12مً الىِام  05اإلاازة  مً هٍى

ت كالحُت جخ ؤكلُتضػمُت     . باألمطمً اإلاهم حمٕ اإلألىماث بيؼب اإلأني ومً كىضة و ػاٍض

ت العبىن و  لخإهساإلاـْط وهٕ ؿطوًا  نؤمً دالٌ زضاػت هاجين اإلاازجين هجس و              ؤي ؤبٔازمً هٍى

ني ،حىاظ الؼفط  شلً مً دالٌ جلسًم وزُلت ضػمُت مثلحؼائالث في هصا اللسز،و  ف الًى : ) بٌاكت الخٍٔط

ت اللالحُت وؤ نؤهما ًجب الخ   ، .... تالؼُاكُضدلت ،  . باألمطجحمل كىضة اإلأني ن جيىن جيىن ػاٍض

ت العبىن الصي ًلُم ٓالكت بىاػٌت الىهُلهما ؤ            ؤوضاكاًٌلب اإلالطف   : هه ًجب الخحلم مً هٍى

ت ول مً اإلاخٔاكسًً و زب  .3الىهُل بلىضة ٓنهما ىجُت ًٓ هٍى

                                                           
ا إلحطاء ول الٔملُاث اإلالطفُت بين البىً و العبىن ، بشا هىان مً الٔملُاث مابين جىفُصها بسون اللجىء 1 اإلاؼبم لفخح  ال ٌٔس الحؼا  اإلالطفي ؿًط

الثت ، حؼا  لسي البىً ، ولىً ًبلى فخح الحؼا  هطوضة إلأِم الٔملُاث البىىُت ، ؤهِط في اإلالسض الٌاهط لٌطوؾ ، جلىُاث البىىن ، الٌبٔت الث

اث الجامُٔت ، الجعاثط ،   . 15، ق :  2006السًىان اإلاٌبٓى
ــ  12اإلأسلت و اإلاخممت باألمط  04الصخم اإلأطن ػُاػُا ًبلا للمازة  2 هى: ) ول ؤحىبي مٔين ؤو مىخذب ، ماضغ ؤو ًماضغ في الجعاثط ؤو في  02ـ

ت ؤو كواثُت . ُٔت ؤو جىفُصًت ؤو بزاٍض اثف هامت ، ؿَط  الخاضج ُو
ب وجبُى لامىاٌ ، زضاػت في كاهىن اإلالاضن ، ا  3  .59 : ،ق2008لٌبٔت الثاهُت ، ميـىضاث حلبي الحلىكُت ، لبىان ،ؤُم مغُغب ، تهٍط
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 1 ؤلاهابت ؤهىاْهى مٔطوف هْى مً  هماو    هى ٓلس الىوالت ألاكلالتي جطبٍ الىهُل باإلاىول ) العبىن  فالٔالكت 

ت ظباثنهم ـْط الجعاثطي بفطن ٓلى البىىن و لهصا كام اإلاو  ووهالئهم  ألاكلُيناإلااػؼاث اإلاالُت ٓلى مٔطفت هٍى

 . 03-12مً الىِام البىيي ضكم  5/4و هصا حؼب اإلاازة 

في ،و 02-12 ألامطاإلأسٌ بمىحب  01-05ىن همً كا07وحب في اإلاازة اإلاـْط الجعاثطي فلس ؤ ماؤ           

في البىىن هطوضة  03-12مً هِام البىً الجعاثطي ضكم  04اإلاازة ٔت وـاي ًُبمً مىهْى و  الخإهسٓلى اإلاُى

 2الٔمُل .

شلً ٓنهم اإلااػؼت اإلاالُت في الىـف  ؤو محترفىن كس ال ًفلح البىً  ؤشخاقٓازة  ألامىاٌفمبُوى 

لتباػخذسام  ت و  لاػخٔالم ًٓ ًٍط  اإلاهىت .و  الٔىىانالهٍى

 الصخم اإلأىىي  : ثاهيا          

ين  ألشخاقكام البىً الجعاثطي بفخح حؼاباث  لخٔطف ٓلى الىزاثم او حمُٕ البُاهاث مً دالٌ جىفط  آخباٍض

 اإلاخٔلم بالىكاًت  02-12ضكم  باألمط اإلاخمم اإلأسٌ و   01-05مً كاهىن  07اإلاازة  بلىهصا اػدىازا الثبىجُت له و 

ل  ألامىاٌ ىجبُِمً  اإلاىطض  51اإلاازة ،و  03-12مً هِام البىً الجعاثط  05اإلاازةو  3ميافحتهما .و  ؤلاضها وجمٍى

 . 2006 ؼىت مً كاهىن اإلاالُت ل 02

ىوي ،ًبُٔت وـاًها ؿيلها اللاهاهاث الصخم اإلأىىي اػم الـطهت ،حـمل بُ : بياهاث التعزف .1

فهي هفؼها مٌلىبت لسي الصخم  ُاكاهىهالبُاهاث اإلامثلت  ماؤوضكم اللُس في السجل الخجاضي ،

ر اإلاُالز ومياهه ،و  الٌبُعي جخمثل في اضاث اإلأسة سجل هصه البُاهاث في لاػخم: ) لاػم ،الللب ،جاٍض

ًٓ حخفاَ هما ًلعم البىً بإُ ٓليها ،ًلىم ممثل الصخم اإلأىىي بالخىكمؼبلا لسي البىً   ،

التي و  03-12مً هِام  05وفلا للمازة  هصامً ححت اإلألىماث اإلالسمت له ،و  للخإهسها ٓن وسخت

حمُٔاث شاث وـاي  ؤهىاْالصخم اإلأىىي ٌـمل حمُٕ  نؤفي فلطتها الثاهُت  ؤوضزثواهذ كس 

  ألادطي اإلاىِماث هازف و 

لت اإلا الخإػِؽًلعم الصخم اإلأىىي بخلسًم كىضة ًٓ الٔلس  : الىثائم الثبىجيت .2 ىزم واإلاسجل بٌٍط

ُت ، فان وان هصا الصخم  ألاػاس يفوال ًٓ هِامه مً الىحىز الفٔلي ، الخإهسحل مً ؤؿٓط

ملازق ٓليها مً زبىجُت جيىن مٔخمسة و  ؤوضاقغير ٓامل بالجعاثط فُخٔين ٓلُه جلسًم  ؤحىبيمٔىىي 

 4ولت .حهاث اإلأىُت بالس

اثم التي ًلسمها الصخم الٌبُعي والتي اإلامثل اللاهىوي للصخم اإلأىىي فهى ملعم بخلسًم الىز ؤما

خه ،ٓىىاهه ، ى فُما ًماضغ مً جثبذ هٍى باػم الصخم اإلأىىي  ػلٌاثمؼدىساث التي جاهس جفٍى

 ؤو اهىن ن الصخم الٌبُعي الصي ًذىله اللؤَٔني باإلامثل اللاهىوي للصخم اإلأىىي ولحؼابه و 

وا لصلً . ألاػاس ياللاهىن   للصخم اإلأىىي جفٍى

                                                                                                                                                                                     
 
 13اإلااضخ في  05-07ًخومً كاهىن مسوي اإلأسٌ و اإلاخمم بمىحب اللاهىن ضكم  1975ػُبخمبر ػىت  26اإلااضخ في   58، 75مً لامط ضكم  571اإلاازة 1

 بملخوا ًفطن الصخم شخلا ادط للُام بٔمل ش يء لحؼا  اإلاىول باػمه . التي جىم ٓلى ماًلي )الىوالت او لاهابت هى ٓلس 31ماي ، ج.ض ٓسز 
 .71 : ، ق 2001لٔـب محفَى ، كاهىن ملطفي ، ) ز.ي  اإلاٌبٔت الحسًثت لفىىن اإلاٌبُٔت ، الجعاثط ،   2
 .99 : ، ق 2001ي  ، الجامٔت الجسًسة لليـط ، ملط ،-حالٌ وفاء محمسًً ، زوض البىىن في ميافحت غؼُل لامىاٌ ) ز  3
ت ،   4  .295 : ، ق 2011لُىسة بً ًالب ، غؼُل لامىاٌ و ٓالكخه بميافحت لاضها  ، زاض الجامٔت السًسة ، لاػىىسٍض
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هصا وفلا للمازة ٔىىي بخلسًم وزُلت ضػمُت جثبخه و مً ٓىىان الصخم اإلا الخإهسًخم  : العىىان   .3

ني هما ًخم لاحخفاَ بيسخت ٓنها ،و  03-12مً هِام بىً الجعاثط  05/03  ؤحىبي ؤوٍذخلف وىهه ًو

فان  ؤحىبيوان شخم مٔىىي  بشا ؤما، بزاضجهفهى ميان الصي ًىحس فُه مطهع  ألاولىففي الحالت 

ىه ًيىن في الجعاثط .ٍماضغ وـاي في الجعاثط فةلخاضج و مطهع الطثِس ي في ا  1ن مًى

يا وي للصخم اإلأىىي والـطهت مثال فةٓىىان اإلامثل اللاهى  ؤما مؼير  ؤو ن ممثلها اللاهىوي ًيىن ؿٍط

 وزُلت زبىجُت . ؤيٓىىاهه بخلسًم  مً الخإهسًخم     و ،

بالغت  بةهطاض حؼبب  لإلحطام اهحطف بشالىىه م اإلأىىي فىاثس هثيرة للمجخمٕ ،و ًحلم الصخ : املهىت .4

 ن اإلاـْط هم ٓلى هطوضة الحصض ٓلُه فةًحللها الصخم الٌبُعي ،و التي  هطاض ألا كس جفىق بىثرة 

هما مً اإلاىهْى  ووـاي العبىن ، الخإهسٓلى لالتزام ،و اإلااػؼاث اإلاالُت مٔها ٓىس الخٔامل البىىن و 

 2هى الحاٌ ٓىس الصخم .

خُازًين  : ثالثا  العباثً الغير لٓا

 إلحطاءالبىً  بلىًخلسمىن  ألاشخاقهم الٔاضهىن ،و  ؤو الٌاضثىن  ؤو هم الٔمالء الٔابطون       

ل  بحطاء : لٌلب بٔى الخسماث مثل ؤو بٔى الٔملُاث اإلالطفُت  ن لهم جيى  نؤالخاضج لىً زون  بلىجحٍى

ين  ؤو ًبُُٔين  ؤشخاقكس ًيىهىن حؼاباث ملطفُت لسي البىً واإلااػؼت اإلاالُت و  فخلىم اإلااػؼت ، 3مٔىٍى

ت الٔم اإلاٌلىبت ثبىجُت هفؼها الىزاثم الهصا بٌلب ُل الٔابط ولما جلسم بٌلب دسمت و اإلاالُت بالخحلم مً هٍى

ف البىً و  03-12مً هِام البىً الجعاثط  04في اإلاازة  بليهاـاض اإلاالصخم الٌبُعي و لسي  ٍلعم اإلاُى

وشلً باليؼبت ليل ٓملُت جىٌىي ٓلى مبلغ ًخجاوظ زاثم التي كسمها الٔمُل الٔابط ،باالحخفاَ بيسخت ًٓ الى 

 بلطاض مً وظٍط اإلاالُت .  ؤو كُمخه اإلابلغ اإلاحسز بمطػىم 

لىماث اإلالسمت مً ٓلى جحؼين ول اإلأحؼهط  اإلااػؼاث اإلاالُتالبىىن و   حى و  بلىوـير  ألادير في و                

ا و  لت غير مباؿطة ًٓ الٔمُل ٓىس ٓليها ،و  ًٌطؤٓىس ول حغُير الٔمُل ػىٍى كبل ول هصا جلتزم بالخسدل بٌٍط

 مً مسي ححت مٔلىماث اإلالسمت مً ًطفه . بالخإهسكُامه 

 

 اإلاالُت اث البىىُت و ٓبر اللىى لالتزام بالسفٕ    املطلب الثاوي :

ا بـطي   ؤن جخىفط فُه  ًلٕ ٓلى بىً التزام بفخح حؼا  ملطفي ليل شخم ًبُُٔا وان ؤن مٔىٍى

ت العبىن وملسض ؤمىاله ، فمً حم البىً ادخُاض العباثً الـطوي الالظمت ،وهصا بٔس لاػخٔالم والخإهس مً هٍى

ومً ؤحل مطاكبت ألامىاٌ وجلض ى اإلااٌ الحلُلي للؼُىلت الىلسًت ؤوحب اإلاـْط ٓلى ، مالتزاماتهالصًً ًٌمئن 

م   . الخىُِمالٔمالء السفٕ ٓبر اللىىاث اإلاالُت ٓىس ججاوظ اإلابلغ اإلاطاز زفٔت مبلغا محسزا ًٓ ًٍط

م ٓلى ًحسز الحس اإلاٌب، 14/11/2005اإلااضخ في  442 – 05جفُٔال لهصا لالتزام كسض اإلاطػىم الخىفُصي 

م اللىىاث اإلاالُت ، ٓملُاث السفٕ ً ًٍط هىفمبر  20ٌ  75.ض . ٓسز  جالتي ًجب ؤن جخم بىػاثل السفٕ ٓو

                                                           
مت جبُِى لامىاٌ ، مصهطة لىُل ؿهازة السهخىضاه ، ولُت الحلىق ، حامٔت مىلىز  1 ت ًٓ حٍط  زَضؽ ػيهام ، مؼاولُت الجعاثُت الشخاق اإلأىٍى

 .78 : ،ق 2011، جيزي وظو، مٔمطي 
2
 . 28 : نبيلة تومي ، مرجع سبق ذكره ، ص  

3
 .27: ، ص 8000، الجزائر ، 00دلندة سامية ، ظاهرة تبيض االموال و مكافحتها و الوقاية منها ، نشرة القضائية ، العدد   
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م اللىىاث اإلاالُت   : ،و  2005 ، ٓلما و ؤهه ًجب  زحؤلف  50الصي حسز اإلابلغ ألازوى الىاحب للسفٕ ًٓ ًٍط

 ؤن ًخم السفٕ بما بىاػٌت : 

 ًالل                                                                                                                 le cheque 

                      ل  La                                                                                    الخحٍى

virement                                                      

 ٕبٌاكت السف                                                                              La carte de payement 

                                                                                ْلاكخٌا   La carte de payement                               

                                                                                الؼفخجتLa lettre de change          

                                                             الؼىس ألامط                               Le billet a ordre 

حُث ُهطث وػاثل إهس منها ٓلى ػبُل الحلط ،ؤو بيل وػٌُت زفٕ هخابُت بمٔنى ؤن الىػاثل اإلاصوىضة زم ج 

فهصا الىْى مً اكت البىىُت ؤو بٌاكت لاثخمان ،ؤدطي جخمثل في وػاثل السفٕ لالىترووي اإلاخمثلت في البٌ

بُِى اػخذسامها لخفمً الؼهل الخللُسًت ، وهصا اللٔىبت الخحلم منها ،ن ؤدٌط مً الىػاثل الىػاثل ًيى 

ل ؤلاضها  ،هإن حؼخذسم في ؿطاء ػلٕ و  ل اإلاىِماث ؤلاضهابُت ألامىاٌ و جمٍى دسماث بلُمت حؼخذسم لخمٍى

 زم ًلىم الٔمُل كاحب جلً البٌاكت بؼساز كُمت اإلابلغ ؿطائه بإمىاٌوظ الحس اإلاؼمىح به في البٌاكت ،جخجا

ُت .  غير مـطوْ فُوفي ٓليها كفت الـٓط

 

 

 

 اإلاخٔللت بالٔملُاث لالتزاماث املطلب الثالث : 

التي ًيىن محلها ٔامالث التي ًلىم ول مً العبىن والبىىن واإلااػؼاث اإلاالُت ،َـمل هصا لالتزام اإلاو           

ً مذخلف ؤمىاٌ كصضة غير مـطو  الخجاضة و  اإلاحصضاثؿطاء الجطاثم هبُٕ و ٓت هاججت ًٓ ؤفٔاٌ غير كاهىهُت ،ٓو

ت . واء البـٍط  باأٓل

فخىحه هصه ًخم بًسآها لسي البىىن واإلااػؼاث اإلاالُت ، 1لصا آخبرها اإلاـْط ٓاثساث بحطامُت ،         

ل ؤٓماٌ اإلاىِماث ؤلا  لت مباؿطة ؤو غير مباؿطة ،لصا ًلٕ ٓلى ٓاجم البىىن هابُت ػىاض الٔاثالث بلى جمٍى ء بٌٍط

خُازًت الطكابت ٓلى الٔملُاث اإلاـبىهت و اإلااػؼاث اإلاالُت اجذاش الخسبير الالظمت مً ؤحل و  ) الفزع الغير لٓا

ت العبىن حفّ الىزاثم الخاكت بالٔملُاث و  هصلً،و  ألاول ( ؤحل جفازي الىكْى في ،و ) الفزع الثاوي ( هٍى

 ٓملُاث مـبىهت .

     

 الطكابت ٓلى الٔملُاث اإلاـبىهت  الفزع ألاول :  

                                                           
 .54حلُم ، مطحٕ ػبم شهطه ، ق :  فطاغ 1



عمىمياث حىل املؤسساث املاليت                                                             ل :الفصل ألاو   

 

23 
 

ٔني هصا لالتزام ب الىـف ًٓ ٓملُاث جبُِى ؤلاحطاءاث داكت مً ؤحل الٔملُاث اإلاالُت للطكابت ودواْ َو

ل ؤلاضها  ،و  لىـف ًٓ هي ؤلاحطاءاث التي ًيىن الفطن منها الطكابت ٓلى الحطهت ألامىاٌ بغُت األامىاٌ وجمٍى

 1هت . اإلاـبى الٔملُاث غير اإلاـطوٓت و 

للت بالىكاًت مً اإلاخٔ 02-12اإلأسٌ بمىحب ألامط ضكم  10وهصا ما ؤكطه اإلاـْط الجعاثطي مً اإلاازة        

ل ؤلاضها  ،فمً داللها ؤلعم البىىن و  اإلااػؼاث اإلاالُت بمىحب جىفطها ٓلى ؤهِمت جبُِى ألامىاٌ وجمٍى

ي ؤو اإلاـدبه فيها ،وببالئها ٓىاًت داكت مبرض اكخلاز ػخىـاف اليـاًاث التي ال حؼدىس بلىحؼمح لها با

ت اإلاخٔاملين الم ًٓ ملسضها ووحهتها ،وشلً باليؼبت لجمُٕ ،الحؼاباث ،و لاػخٔو هصا إلاحل الٔملُت وهٍى

بلى  ؤو جبسو ؤنها ال حؼدىسالخلُس غير ٓازًت ؤو غير مبرضة ،بشا ما جمذ هصه الٔملُت في ُطوف مً لاكخلازًين ،

م مبرض اكخلازي ؤو محل مـْط ،ؤو في الحاالث التي ًفىق مبلغ الٔملُت الحس الصي ًخم جحسًس ًٓ ًٍط

 الخىُِم .

   

 بحفّ اإلاؼدىساث لالتزام  الفزع الثاوي :   

ت العبىن والخإهس مً اإلألىماث اإلالسمت ،و  لُاث التي ًلىم بها مٕ  البىىن الٔمبٔس الخٔطف ٓلى هٍى

بمؼان حفّ السجالث والىزاثم هى اإلااػؼاث اإلالطفُت التزام آدط و  ًلٕ ٓلى ٓاجمالُت ،واإلااػؼاث اإلا

حلُت واهذ ؤولُت مً ؤحل الىكاًت والخلسي لٔملُاث جبُِى ألامىاٌ مً اإلأامالث م ججطبتشلً للُس ما ،و 

ل ؤلاضها  مٕ هصه الجهاث س الٔمل شلً لخحلُم الـفافُت ٓىر هصا لالتزام شو ؤهمُت باضظة و ، فُٔخبوجمٍى

ل ؤلاضها  و اهدـاف و مخابٔت الجطاثم التي لها ٓالكت و اإلاالُت و  هصلً مالحلت ًُسة بخبُُى ألامىاٌ وجمٍى

 مطجىبي هصه الجطاثم . 

 

 

 

 

 

 خاجمت الفصل ألاول : 

بآخباضها الٔىلط ألاػاس ي في  اإلااػؼاث اإلاالُتحاولىا مً دالٌ هصا الفلل الخٌطق بلى مفهىم           

ت الىِام لاكخلازي ألن الغطن مً هصه اإلااػؼاث هى جلسًم كطون مً ؤحل اػدثماضها في مـاَض ٕ جىمٍى

حُث كمىا ،حُث جذخلف مً زولت بلى ؤدطي حؼب الىِام لاكخلازي الؼاثس فيها جذسم لاكخلاز اللىمي ،

اثف و بةبطاظ ؤهم  مسي ؤهمُتها في جحٍطً لاكخلاز م بها اإلااػؼاث اإلاالُت و لتي جلى اإلاهام األاهساف والُى

ني مً دالٌ السوض الصي جلىم به هبىىن ؤو وػٌا م بكساض الىلىز وكبٌى الىزاجٕ الًى ء مالُين ًٓ ًٍط

 اإلاالُت و جحسًس ألازاء اإلاالي .اجذاش اللطاضاث و 

                                                           
 .276، ق : 2010، غؼُل ألامىاٌ و ٓالكخه باإلالاضف و البىىن ، الٌبٔت ألاولى ، زاض كىسًل لليـط و الخىظَٕ ، ٓمان ،  محمس حؼً ٓمط بطواضي  1
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ػاًت مالُت في الٌ السوض الصي جلٔبه وى شلً مً دطف ٓلى ؤهىاْ اإلااػؼاث اإلاالُت و هما كمىا بالخٔ          

مت جبُى ألامىاٌ ألاػىاق اإلاالُت ، و ؤما ًٓ الخسابير الىكاثُت الخاكت باإلااػؼاث اإلاالُت في مىاحهت حٍط

مت و فخخمثل في الجاهب اللاهىوي الصي حسزه اإلاـْط الجعاثط  شلً مً دالٌ ي بغطن اللواء ٓلى هصه الجٍط

مت و اػؼاث اإلاالالسوض الطثِس ي الصي جلٔبه اإلا ت مً ُت مً ؤحل الحس مً هصه الجٍط ميافحتها بدبني مجمٓى

ين ،الخسابير الىكاثُت التي جخٔلم بالعباثً   ؤو بما ًخٔلم بالٔملُاث اإلالطفُت .ػىاء واهىا ًبُُٔين ؤو مٔىٍى

زاة فٔالت في مٔطفت ؤما في ألادير ًمىً الىكٌى بلى ؤن الجعاثط مً السٌو التي جخذص اإلااػؼاث اإلاالُت هإ       

مت وهصا آلافاث لاحخمآُت ...... الخ ، الفؼاز ة اهدـاض مً ادخالػاث و  مذخلف الجىاهب التي جخٔلم بهصه الجٍط

 ما ػىف هخٌطق بلُه في الفلل اإلاىالي .
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 : جمهيد

ش ،خُث ومىلُ لاأظاهغة جبُِؼ حػخبر        ت غلى ومغ للخاٍع حشير للضعلؾاث  ومً ؤنضم للظىلهغ للتي غغقتها للبشٍغ

سُت بلى ؤن ؤ أ. هم عحاُ للػطاباث بالطين ومىلُملُت ؾؿُل لاأُو ومً نام بػللخاٍع

ٌُتُ ألُو ومغة بالىالًاث لملخدضة لاأومىلنض ظهغ ومطؿلح ؾؿُل لاأوأ        خُث ، 1930 -1920زالُ للكترة  ومٍغ

ومىلُ للتي جدطلذ لاأ  حل لؾخسضلمومً ل ومداُ ؾؿُل لملالبـ لاوجىوماجٍُي لملاقُا بلى بوشاء غطاباثلجئذ 

هت ؾير  ًاهذ جػم للضزل للىاش ئ، ومىلُججاعة لملسضعلث بؿُت بزكاء هظه لاأشغغُت ومً غليها بؿٍغ غً  خُث 

 ظل  نُلل، لػغلثبإلاعلصلث ل سػؼ هظل للضزل ومؼ ٍوأىومُت للمؿاؾل للخجاعة للؿير ومشغوغت بلى إلاعلصلث للُ

ت للؿير ومشغوغت نض جم بإن لاأ جطبذ ،حغلوميؤضل بله قاألومغ ،ؾؿلها قخطبذ ضالحت لالؾخسضلمعباح للخجاٍع

ُو ومغة ومطؿلح ؾؿُل لاومىلُ ألأنض لؾخسضم ُو لملالي والانخطاصي صون غاثو وألبالخالي جطلح للخضهظُكت وأ

تبلؿت الاأ  (  Money Landing)  1983في   هجليًز

غة غً ًل ظلبغػ هظه للجىلهب إلغؿاء هؾىداُو ؤن وؿلـ للػىء غلى ؤهم وأ ومً زالُ هظل للكطلوأ        

للىؾاثل لملؿخسضومت في ومٍاقدتها ومً زالُ صوع لملاؾؿاث لملالُت ومىلُ وأومً ؤؾاؾُاث ظاهغة جبُِؼ ؤ

ت. أللجؼلثٍغ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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أ

أومىلُ .جدلُل ظاهغة جبُِؼ لاومىلُ ؤو ؾؿُل لاأ   : اإلابحث ألاول 

ًجاص خلُى ومالثمت للحض ىلُ ومً لملىلغُؼ للحؿاؾت في عضض ؤبػاصها إلأومحػخبر صعلؾت ظاهغة  جبُِؼ لاأ          

هظل لزخلكذ ؤعلء للٌخاب و لىظىومت الانخطاصًت بطكت زاضت ،وأفي لملؿلؿلها في لملجخمػاث بطكت غاومت وومً ح

ًاوملت غً هظه للظاهغة للخؿيرة ،وأب للباخثين في كاث شاوملت و لؾاث للػلمُت لهظل لػصلصث للضعأغؿاء حػٍغ

ومً لهخماوماث  ؤضبدذخُث ،بليهاللحاحت وأ بإهمُتهالذ غئُلت ومهاعهت ظ ؤنبػض زيرة ،لملخػلهت بها في آلاوهت لاأ

ين للضولي جم ججؿُض للػضًض ومً للخؿىلث لملخػلهت ب ؤنعحاُ للهاهىن ومىظ وأ لاومًعحاُ  مٍاقدتها غلى لملؿخٍى

أ.للضلزلي وأ

 صغم حؿاهم في للتي للخؿىعلثجلَ  لملالي للجؼلثغي غضة جؿىعلث ومً بُنها غغف للىظام للبىٍي وأوأ           

مت وأ بلىللجهىص للغلومُت  أ.للىناًت ومنها ومٍاقدت هظه للجٍغ

 

أومىلُ ومكهىم ظاهغة جبُِؼ لاأ    : ول اإلاطلب ألا 

للظي ًهطض به الانخطاص للخكي وأومىلُ جىضعج غمً بن غملُت ؾؿُل لاومىلُ ؤو جبُِؼ لاأ              

ت ،وشؿت الانخطاصًلا جضزل غمً زكاء وأألنها جماعؽ في بللتي لها ؾابؼ عؾمي ؤو ناهىوي ، ؤو للخكُتت للؿٍغ

مت الانخطاصًت ،ناثمت  ومما وشؿت للغؾمُت ،ؤؾغع ومً لاوجتزلًض لاوشؿت الانخطاصًت للخكُت بمػضُ للجٍغ

أًازغ غلى قػالُت للؿُاؾُاث الانخطاصًت .

ل للؿابو ًمًٌ لىا              غملُت  ؤنهاشمىلُت لهظه للظاهغة في  ؤيثرأ لحػاع ًوػؿي غضة  ؤنوومً للخػٍغ

ُأومً  لاومىلُ لملخإجُتللشغغُت غلى  بغكاء ومً طلَ ومطضعها ؾير ومشغوغت ناهىها وأ ؤوأومدغومت شغغا  لاضى

ؼ ؾير ومهبىلت لحخماغُا وناهىهُا وأزالُ ل  الانخطاصًتت وغمً للضوعة لملالُ بصزالهاومً زم لهُام بمشاَع

 لاومىلُجمثل هظه ضخها في الانخطاص وأ بغاصةطىعة ؾبُػُت وومشغوغت وأجضلولها ب بلىللشغغُت ووضىال 

أ1 اللرزة كما ًساها اإلاشسوع الجصائسي ( ألامىال) لملشغوغت  للؿير لاوشؿتخطُلت غضص ومً لملماعؾاث و 

أ...للخ. إلاوؿان ؤغػاءوللكؿاص وللخجاعة قُاملسضعلث وأ إلاعهابحغلثم ومً للغشىة وأ ومخإجُتومخدطالث  :أومثل

خهُهت وحؿُير  بزكاء بلىهي ًل ومػاوملت تهضف  لاومىلُظاهغة جبُِؼ  ؤنؾبو وؿخيخج  ومً زالُ ًل وماوأ        

ت ...للخ،وأ خػاٍعل لاومغ بجملت ومً للٍخػلو حػبيرل ،وأ ؤيثرألزظ غُىت هغلها  لعجإًىاهظه للظاهغة  بلىللىضُى للهٍى

أ:أللخالُت

أ

                                                           
1
ًافي ، حغلثم للكؿاص ، ؾؿُل    الالٌترووي ، لملػلىوماجُت ، ومٌخبت لملجمؼ للػغبي لليشغ و للخىػَؼ ،  إلاعهاب، للؿُاخت ،  لاومىلُومطؿكى ًىؾل 

 .50: أ، ص 2014، غمان ،  لاولىللؿبػت للػغبُت 
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أ

أ

أ

      : حعسيف جبييض في الىثائم و الاجـاكاث الدوليت .1

  1 : اإلاؤثساث العلليتخحدة إلاكاؿحت الخجاز باإلاخدزاث و اإلا ألامماجـاكيت 

ش للػاومت  لملىػللتي لغخمضها لملاجمغ للؿاصؽ في حلؿت  ،وصزلذ خيزل  1988 19/12هض في قُيُا بخاٍع

ًان ومً غمً ،13/11/1990لخىكُظ في  م  ؤهضلقهاو ومً ُ للتي لاغماحشً خملت غلى خاقؼ ومً ججٍغ

ل  مت ومً للجغلثم لملسضعلث ، يؤومؿخمضة ومً  ؤنهاومؼ للػلم  لاومىلُشانها جدٍى  ؤوأ بزكاءبهضف حٍغ

ه لملطضع ؾير لملشغوع  أ2. لؤلومىلُجمٍى

  : حعسيف إعالن باشلBasle  1811لسىت : 

هي حمُؼ للػملُاث لملطغقُت للتي ًهىم بها  ’‘ؾؿُل لاومىلُ بإهه  1988بغالن باُػ لػام غغف               

أللكاغلىن و  

ًائهم بهطض بزكاء لملطضع إلاحغلومي لؤلومىلُ و ؤصحابها          3. ’‘شغ

  : في الدشسيع الجصائسي  ألامىالحعسيف حسيمت جبييض  .2

-66عنم  لؤلومغألملخمم لملػضُ وأ 2004هىقمبر  10اعر في لمل 15-04عنم  لاومغأ  ؤخٍامحػٍغل غمً  ؤوأضضع 

 لاومىلُ ؼبخبُُومٌغع لملخػلو  اصؽم للؿفي للهؿهىباث ،غناهىن لملخػمً  1966ًىلُى  8لملاعر في  156

أ4ومٌغع ( .398لملاصة بلىومٌغع  389( ومىلص ) ومً لملاصة  09للظي لخخىي غلى حؿؼ ) ،

  :أبإهه لاومىلُومٌغع جبُؼ  389ٌػغف  في لملاصة         

  ل لملمخلٍاث ً لملطضع ؾير  ؤوأ بزكاءبؿغع  بحغلومُتغاثضلث  ؤنهاههلها ومؼ للػلم للكاغل  ؤوأجدٍى جمٍى

مت  يؤومؿاغضة  ؤوألملشغوع لخلَ لملمخلٍاث  ومنها  جإحيللتي  لاضلُتشخظ ومخىعؽ في لعجٍاب للجٍغ

 .  للهاهىهُت لكػلخه آلازاعأومً  إلاقالثهظه لملمخلٍاث غلى 

 ه ؤوأ بزكاء  ؤوأخغيتها  ؤوأيُكُت للخطغف قيها  ؤوأومٍانها  ؤوأومطضعها  ؤوأللؿبُػت للحهُهت للممخلٍاث  جمٍى

 .  بحغلومُتغاثضلث  بإنهاومؼ غلم للكاغل للحهىم لملخػلهت بها ،

                                                           
1
 Voir : Recommandation n° 17 , GAFI ,les quarante recommanandations ... ,2003 , p : 09 .    

 .77 :أ، ص 2013للؿباغت و لليشغ و للخىػَؼ ، للجؼلثغ ، ؾىت  هغومتُِؼ لاومىلُ ، صعل قػُلت وملهاى، وناًت للىظام للبىٍي للجؼلثغي ومً جب   2
3
 .34،ص :  2102محمد ياقوت ،جرائم غسيل األموال بين االتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية ،دار الجامعي ،اإلسكندرية ،   

أ.81،  80 :أهكـ لملغحؼ للؿابو ، ص    4
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  حشٍل  ؤنهالؾخسضلومها ومؼ غلم للصخظ للهاثم بظلَ ونذ جلهيها  ؤوأخُاػتها  ؤوأليدؿاب لملمخلٍاث

 . بحغلومُت غاثضلث 

  ومداولت  ؤوأغلى لعجٍاب  للخإومغأ ؤو للخىلؾا ؤوهظه لملاصة ومً للجغلثم لملهغعة في  ؤيلملشاعيت في لعجٍاب

لملشغع للجؼلثغي  ؤقغصبػضها ، بشإههلملشىعة  ؾضلصوأ لعجٍابها ولملؿاغضة وللخدٍغؼ غلى طلَ وحؿهُله

مت جبُِؼ  ػا زاضا لجٍغ لملخػلو  2005قبرلًغ  06لملاعر في  01-05هى للهاهىن عنم  لاومىلُحشَغ

ل وأ لاومىلُبالىناًت ومً جبُِؼ   .ومٍاقدتها وأ إلاعهابجمٍى

كه                   -12عنم  لاومغأومً  4في لملاصة  ؤلومىلُل ونض خاُو لملشغوع للجؼلثغي جضلعى هظل لللبـ بخػٍغ

وماصًت  ؤنهاوممخلٍاث غلى وأ ؤومىلُ ؤنهاغلى  01-05لملخمم للهاهىن عنم ولملػضُ وأ 2012قبرلًغ  13لملاعر في   02

ت" وأومخداشُا وملت وؾير ومىهىلت ،ومىهىأوؾير وماصًت وأ ت" و "للػهاٍع للكطل بين  ىبلًطل  ؤنصون طؿلحي "لملػىٍى

أللؿاًت ومً لؾخػماُ للمطؿلحين ومػا . ؤوأو لملمخلٍاث ومً خُث للخػٍغل  لاومىلُ

كين                ً ومهمين ومً غىاضغ جدلُل جبُِؼ  ؤنهاهالخظ ومً زالُ هظًً للخػٍغ  لاومىلُجلخهي في غىطٍغ

هي لغأطضع ،وألملفي  هما ال شغغُت ،وأ ًاء للخؿلؿل للخمٍى  ؤنلضح ومً للىأفي الانخطاص للغؾمي ،وأ لاومىلُؾٍلت ط

 إلًضلعومً حؿهُالث الُت بكػل وما جهضومه يماؾؿاث وم لاومىلُلؿؿُل  لاومانلملاؾؿاث لملالُت هي ضمام 

ت لملشغقت غلى ومثل هظه للػملُاث لملىحىصة في للهىلهين للبىٌُت وأ هاججت غً للخؿيرلث يكاءة لملىلعص للبشٍغ

ً للػلمي  ًاصًميبدٌم غػل للخٍٍى أللضًني وأ لازالقي ههظ للىعيوأ لا

،قالػمل لملطغفي لها حظوعل في لملاض ي  بهمالِؿذ ولُضة للهغن للحالي وأ لاومىلُجبُِؼ ظاهغة   نب             

ؼ غملُاث في للخؿىع وأ لملؿاعغتلملالي في جؿىع ومؿخمغ ؾىلء ومً هاخُت للىؾاثل للبىٌُت وأ هظل وماؾاهم في حؿَغ

لت ن للػىملت بكػل وما جىقغه ومً ؾهىأللشبٍاث الالٌتروهُت للػاملُت ،يظلَ قة ومً زالُ لاومىلُجبُِؼ 

 ً للخجاعة  ؤحجامقلهض بلؿذ ،للجغلثم  ؤومىلُغلى  ههضًت حػبرأ ؤومىالاأ غنها هخجالاهخهاُ للبػاجؼ و لملؿاقٍغ

جىحض ،وأ 2002م وملُاع صوالع غا 700ًاهذ  ؤن( بػض  2003وملُاع صوالع ) وماي 1200الالٌتروهُت غلى ؾبُل للظيغ 

ُأ و الاهترهذ للىضى  للؼباثً بؿبب للبػض لملٍاوي . ىغل  ومماعؾاث غً ؾٍغ

 ؤزغيأجهىم بػملُاث  ؤنلبىىى لًمًٌ لٍل بىَ،للغثِؿُت  لاوشؿتهظه للػملُاث للتي حشٍل  بلىقت بغا  

 :أومنهاآلازغ ومً خيز  ؤوأًخم للهُام بها بطكت ؾير ومؿخمغة  ؤوأٌػخبرها للغثِؿُت ،

  للهُام بػملُاث للطغف يما خضصث لطالح للؼباثً ،ونض خضص للخىظُم آلُاث غملُاث للطغف

ل  12لملاعزت في   20 -94للخػلُمت عنم  لتي ًجب غلى للىظام للبىٍي  للشغوؽ ل 1994ؤقٍغ

  1لخترلومها غىضوما جهىم بػملُاث للطغف لكاثضة لملؿخىعصًً 

                                                           
أ. 53ومغحؼ ؾبو طيغه ، ص :  ، وملهاىقػُلت    1
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 ػها بُوالايدؿاب لها وشغلئها وبصلعتها وخكظها وأ لملالُتحمؼ لملىحىصلث جىظُل للهُم لملىهىلت وأ

. 

  جىمُتها ضوماث للتي حؿهل بوشاء لملاؾؿاث وأحمؼ للخلملالُت وللهىضؾت لملالُت وأ إلاصلعةلملشىعة و

 للشغوؽ للهاهىهُت لملىظمت للمهً للحغة .ؾاع للهىلغض وأفي ب

 لملاؾؿاث لملسىلت قُما ًسظ للبىىى وأًجاع للػاصي لؤلومىلُ لملىهىلت وؾير لملىهىلت غملُاث إلاأ

 ( . للجاعيأغملُاث بًجاع ومهغوهت بدو زُاع للشغلء ) للهغع  بةحغلء

  ومً غمً للىصلجؼ . لغخباعهاجلهي لاومىلُ ومً للجمهىع بكغع جىظُكها لضي لملاؾؿاث صون 

 ُأ و إلاوشاء صون ؤن جخػضي هظه  للضزى في ومؿاهماث ؾىلء في لملاؾؿاث ومىحىصة ؤو في ؾٍغ

ألملاؾؿاث خضوصل ومػُىت ) هطل لاومىلُ للخاضت ( 

مت جبُؼ لاومىلُ    اإلاطلب الثاوي :  أزطاثظ حٍغ

مت جبُؼ لاومىلُ بسطاثظ ومخػضصة جسخلل غً للجغأ          يما ؤنها جدشابه في لثم للخهلُضًت ،جخطل حٍغ

مت لملىظمت ،ومػظ ب م جلَ للخطاثظ للجٍغ ؼ ؾير ناهىهُت وأ(  لملدظعلث،ومثل : ) تهٍغ ثل : ) ومججاعة في ومشاَع

أ1خُث جخمثل هظه للخطاثظ قُما ًلي :( ، للخإلاعهاب .... تهٍغب لاؾلحت لملمىىغت وللتزوٍغ و

  مت جالخكامل حػخبر هظه وأ الاجطاُبُؼ لاومىلُ بخاؾتها بالخٍاومل وللشمىلُت و: ومً ومالومذ حٍغ

مت  ها غىاضغ ومخٍاوملت وهي بط ًجب ؤن جخىقغ لللىزُو بين ومٍىهاتها ، الاجطاُومً للجغلثم طلث للجٍغ

بضءل ومً ومغخلت إلاًضلع ًليها ومغخلت للترنُض و لهتهاء بمغخل إلاصوماج غباعة غً ًل خلهت جٌمل ؤزغي ،
ًدغص للهاثمين ت حشٍل خلهاث ومخطلت ،ؿت لملدشابٌلملخٍاوملت لملغجب للخطىضُتٍالخظ بإن هظه ،وأ 2

هظل ًخؿلب ومً لملاؾؿاث لملالُت ي زلل في ؤي خلهت ومً للحلهاث ، وأغليها غلى غضم حػغغها ألأ

و نؿؼ خلهت في بخضي ههاؾها  دت جبُؼ لاومىلُ و طلَ غًؤحهؼة لملخسططت بمٍاق لؾخسضلم ؾٍغ

مت . ختى، أًدؿنى للؿُؿغة غلى للجٍغ

  : مت جبُؼ لاومىلُ ال ومجاُ قيها بلى الخىظيم و الخخطيط اضغ بل جخىقغ قيها غى، الاعججاُحٍغ

ومخابػتها وقو لها وأ ٍجغي للخدػير وأ بجهانللخىظُم و للخسؿُـ و للػبـ وؤصلء لاصولع بضنت وومهاعة وأ

أ3جىظُم و ومسؿـ ومدضصة لٍل زؿىة ومً زؿىلث جىكُظها .

                                                           
1
 Didier REBUT ‘’ Manquement du banquier à ses obligations professionnelles et commission du  délite de 

blanchiment ‘’ ,Revue Banque et Droit , n° 88, 2114 ,pp :11-17.  
ل إلاعهاب ،      2 أ.79، ص : 2006بجداص لملطاعف للػغبُت ، بيروث ،ضالح للؿػض ، للخدهُو في ؾؿُل لاومىلُ و جمٍى
أ.80هكـ لملغحؼ للؿابو ، ص :     3
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حػمل لزخُاع ضحاًاها ،وأجدضًض ؤهضلقها وأ للىؾاثل للخهىُت فيما ؤنها حسخغ لاؾالُب للػلمُت وأي

جيخكي قيها ؤخُاها غىلومل ىلت ًخػاءُ قيها غىطغ لملكاحإة ،وأغمً نىىلث ومػمًاومل ، يبحغلومبخيؿُو 

ألملساؾغ ة .

  ؼ ومػخمض ة في طلَ : اإلاسدود الهائل مت جبُؼ لاومىلُ ومً للجغلثم طلث ومغصوص ومالي يبير وؾَغ حػخبر حٍغ

ت وبطل نمىا بهُاؾها  غلى ومضة ػومىُت نطيرة حضل ت طلث ؤعباح بؿُؿت ومؼ لاغماُ للخجاٍع الاؾدثماٍع

لت . ألكترلث ػومىُت ؾٍى

  : زالُ جىقغ ؾؿاء ومً ؾغف ومبُػين لؤلومىلُ ألغمالهم بطل ًغيؼون غلى جىقير هكىط ومً طلَ وأالىـىذ

ًهىومىن ُث َػخبروهه في هظغهم وؾُلت ومً وؾاثل خماًتهم خهم إلزكاء للحهُهت وأُاتؾلؿىي في غمل

اء .بةلباؽ للحو بالباؾل وأ أؤن ًبهىل في ومىإي غً ًض للػضللت في ومظاهغ ل لابٍغ

  : عؾم ؤن لملجخمؼ ًخىقغ لها غىطغ إلاصغاء للصخص ي ،حػخبر ومً للجغلثم للتي حسيمت الحم العام

 ػام ٌؿُب غنها لملضعىحغلثم جبُؼ لاومىلُ هي حغلثم خو للخػغع ومً نُاومها ،وأٍوملت ضحُت لها وأبٍا

مت بىكـ لاؾلىب وألظل قةن ومً للػغوعي ؤن ًالخو ومغأللصخص ي ، وأ بحغلءلث ومالخهت جٌبى هظه للجٍغ

أللحو للػام .

  : خسطظ ثم للومً للجغلٍمت للضعحت للػالُت ومً للخىظُم ،غىضوما جغلقو هظه للجغأالخخصص الطبلي

وهي شاهض ولنعي غلى هكىط هظه للؿبهت للتي حسائم أصحاب البيضاء ،للتي ًؿلو غليها للؿبهي ،

مت لملخٍاوملت ،وأ جخىلى صوع للهُاصة لملشغقت  غلى هكىط هظه للؿبهت  جدغى بصلعة وجىظُم ؤصولع للجٍغ

جخلؿش ؤًضيهم بها بن ؾهؿىل في ًض للػضللت جدترم ؤضابػهم وأ غيت ضؿاع لاجباعبغج غالي ج زُىؾها ومً

أ.

  : مت جبُؼ الىكائيت لاومىلُ هي للجغلثم للتي جكُض في ومىػها إلاحغلءلث لىناثُت ألن للػالج بن حٍغ

ل وألملخإ ت ، لظل قةن بحغلءلث للىناثُت ومً هظ، لملغوصًتومخضوي زغ ضػب وؾٍى مت هاومت وغغوٍع ه للجٍغ

ألاؾالُب للتي ججكل ومىابػها نبل ونىغها .حمُؼ للؿبل و بجباعٍجب وأ

  ومػغقت ومىلُ غلى نضع يبير ومً للضعلًت وأبن ومغجٌبي حغلثم جبُؼ لاأ :  الخبصسو  الاحتراؾحسيمت

ومً زاللها جدهُو ؤنل نضع وممًٌ ومً  ٌؿخػؿىنأللتي والانخطاصًت وللهاهىهُت ، الاحخماغُتبالثؿغلث 

ألخخماالث للكشل .

  لؾخسضلومهاوجٌىىلىحُا لملػلىوماث لملخؿىعة وأ الاجطاالثؤصث زىعة   ألابعاد :اإلاالمح وحسيمت عاإلايت 

مت جبُؼ لاومىلُ ،خُث للابػاص للػاملُت وأبلى بضؿاء لملالومذ و لملطغقُتفي للػملُاث  لضولُت غلى حٍغ

للىؾىُت في وغؼ  للجهىصال جهل غىض حؿغلقُت بلض ومػين ومما حػل ؤضبدذ حػبر للحضوص وللهاعلث وأ

مت لملىظمت .وؾاثل وأ أؤؾالُب في ومٍاقدت هظه للجٍغ
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مت جبُؼ لاومىلُ بضنت وأ  حسيمت هلطت الضعف : طلَ عة غالُت بال ؤن وؾاثل يشكها وأومهاجهؼ حٍغ

و بلى  وضىالأ ومً زالُ للخدهُو للضنُو قيها  مت ؾير ومٌشىقت ) ومجهىلت ( غً ؾٍغ   لؾخسضلمهظه حٍغ

مت  وهي ومً زالُ ومخابػت للخُـ للغقُؼ في  بأسلىب الىملتبما ٌؿمى في ومطؿلح ومٍاقدت للجٍغ

أللػملُت ًاصي بلى يشل ومطضع وللىضُى بلى للػطابت . 

 : ل للخٌىىلىحُا للحضًثت لملخؿىع ٌؿخسضم ومبُػى لاومىلُ حمُؼ للىؾاث   حسيمت الخكىىلىحيا

هابل و باملة ؾير ومباشغة غلى زضومت ؤهضلقهم ،نض ؾاغضث جلَ للىؾاثل بطىعأ،لخىكُظ ضكهاتهم ،وأ

لملالُت  مغملُاتهٍخجلى طلَ بدىكُظ في جدهُو ؤعباخهم وأ لؾخؿالُؾىلء  لؾخؿاللهاقهم خٍغطىن غلى 

ل إلالٌترووي ......للخ . للهاجلوأ الاهترهذو لملطغقُت ومً زالُ  أجدٍى

  مت جبُؼ لاومىلُ ًل ومً لخخاُ    : كصدًهحسيمت جبيض ألامىال حسيمت ؤو لخخكظ  لومخلَجمخض حٍغ

مت ،ؤو ؾاغض ؤو ؾاهم ؤو جىؾـ ؤو عبـ ؤو جضزل في  غؽ جىقغ عيً شؤي ومغخلت ومً ومغلخل هظه للجٍغ

ن طلَ ومً اؾؿاث ومطغقُت ؤو ومالُت ،ألأؾىلء جم طلَ ومً نبل ؤشخاص ؤو وململػغقت ) للهطض ( ،

أومطضع لاومىلُ لملؿؿىلت ؤو ومغلص ؾؿلها  بزكاءشإهه لملؿاهمت في 

  مت جبُؼ لاومىلُ جيص ئ ومؿاولُاث جإصًبُت غىضوما جخػلو  اإلاخعددة :حسيمت اإلاسؤولياث بالخؿإ  حٍغ

للظي ًيشإ غً إلاهماُ في ومغلنبت لاومىلُ لملبُػت ؤو إلازكام في جبُػها ؤو ؤو إلاهماُ غً ؾير نطض وأ

في لاهظمت للخاضت بها هين ولللىلثذ وللخػلُماث وومسالكت للخػلُماث ومغلنبتها ، ؤو غضم جؿبُو للهىل

ألملاؾؿاث لملالُت .

مت جبُؼ لاومىلُ وؤؾباب  ؤؾالُب  :   ثالثاإلاطلب ال أ1لهدشاع حٍغ

مت جبُؼ لاومىلُ    الـسع ألاول :    أؤؾالُب لهدشاع حٍغ

أخؿغم بليها قُما ًلي : ه، هىاى غضة ؤؾالُب لؿؿل لملاُ ؾير للشغعي        

 : هت جهؿُم   أسلىب التركيب لملاُ لملغلص ؾؿله بلى ومبالـ ؤنل ومً للحض وهى ؤؾلىب ًخم غً ؾٍغ

قغص ؤو غضة ؤقغلص بةًضلع هظه لملبالـ لضي  زم ًهىمؽ للبىَ لملغيؼي غىضه ،للظي ًجب غلى للبىَ ببالأ

لها ؤو شغلء شٍُاث ؾُاخُت ؤو شٍُاث بىٌُت بها . أللبىىى ؤو جدٍى

  : ) هىم ومىظكى ل للبىَ بدؿهُل في هظه لاؾلىب ًوأسلىب الخىاطؤ الداخلي ) الـسدي أو الجماعي

 بالؽ للؿلؿاث لاومىُت غً طلَ ومؼ غضم بومهابل لهخهاُ شخص ي لهم ،نبُى إلاًضلغاث للٌبيرة 

                                                           
ش غمغو    1     4نىعبً خاج نىي صعي ، ؤبػاص للجُل للثاوي ومً إلاضالخاث الانخطاصًت في للضُو للىاومُت ، وملخهى للضولي ، حاومػت بىومغصلؽ   -يدشَى

أ.   2006هىقمبر  5 -
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 : وهى لملظلت للتي تهضف بلى بظهاع لاومىلُ لملؿؿىلت ؤو ومطضعها ؤو  أسلىب الخمثيل اإلاخالف للحليلت

أٍخم هظل لاؾلىب بؿغم ومخػضصة ومنها : ها ٌؿير لملظهغ للحهُهي وأؾاؾل

ًاث للهاثمت غلى زلـ لملاُ للهظعة ؾير للهاهىوي بإومىلُ بين للؿاؾل وأ الاجكام  -أؤ بػؼ للشغ

أُ إلاحمالُت يػىلثض ليشاؽ للشغيتقترة جظهغ لاومىل  للشغيت وبػض 

ً   -ب                   ًاث للىلحبت : وأ جٍٍى ًاثوما ٌػغف شغ  ممُت ،نض جٍىن ومجغص و هوه هي في للؿالب شغ

خٍىن ومػظم صزلهوميها في غملُت للؿؿل ،وهي جماعؽ وشاؾا هاومشُا ،لؾخسضللؿغع   ـؤوص ئ قه ا ومً   ٍو

ًاث في ؾؿل لاومىلُ غومطاصع لملاُ ؾير للشغعي ،وأ ىضوما ًخطل وشاؾها بخجاعة ٍخػاظم صوع هظل للىىع ومً للشغ

متللظهب وأ ألملجىهغلث و لاحجاع للٌٍغ

  خُث ًخم ومً ى جىلؾا صلزلي بين للبىىى ،هى ؤؾلىب ًدخاج بلوأ  من لبىك إلى آخس : أسلىب الخحىل

ل لاومىلُ ؾير للهاهىهُت ومً بىَ بلى آزغ بىضكها ؤومىالا ناهىهُت . أزالله جدٍى

  خُث جىصع لاومىلُ في للبىىى وقها لهظل لاؾلىب ومً  ًداعاث الكبرر :الاسخثىاء من ؤلابالغ عن ؤلا

ًاث يبيرة ومػكاة ومً إلابالؽ غً بًضلغاتها .  زالُ شغ

  لىب بشغلء للؿُاعلث ، خُث ًهىم للؿاؾل ومً زالُ هظل لاؾألادواث ذاث كيم : اإلاىحىداث وشساء

لملالُت ،وؾيرها بما لضًه للؿاثغلث ،للؿكً ،للػهاعلث ،لملػاصن للىكِؿت ،للشٍُاث للؿُاخُت ،لاوعلم 

ومشغوغت ألومىلله للٌشل غً ؤزمانها يمطاصع ناهىهُت ومً ؤومىلُ نظعة ،وهى ٌؿخؿُؼ بػض طلَ بُػها وأ

. 

 اإلاساؿسين أو سي مع تهسيب العملت من الدولت التي اكدسب منها اإلاال ػرر الشسعي إلى أًت دولت أخ

إضاؿت إلى ألاساليب ، تالخكلسيالبىكيت  ثم إعادتها عن طسيم الحىالاثفي شحىاث البضائع ،

 السابلت 

 

 1غضًضة هظيغ غلى للىدى للخالي : هىاى ؤؾالُب ؤزغي ومسخلكت وأ

  بغاصة إلانغلع 

  ُللىهل لملاصي لؤلومىل 

 ب للؿلؼ  تهٍغ

 لملسططت شغلء لملشغوغاث لملخػثرة ولملكلؿت وأ 

  ضىاصًو الاؾدثماع 

  بىعضاث لاوعلم لملالُت 

                                                           
أ. 68ومغحؼ ؾبو طيغه ، ص :  قالص شايغ ،   1
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  ؤهضًت لانماع 

  أللىؾؿاء وألللجىء بلى ومٍاجب للؿمؿغة

مت جبُؼ لاومىلُ   :الـسع الثاوي  أؤؾباب لهدشاع حٍغ

مت جبُؼ لاومىلُ غلى غضة ؤؾباب ومً ؤهمها :       ألغخمض لهدشاع حٍغ

  ًُاقت ومجاالث الاجطا لهدشاع الاهكخاح الانخطاصي  وللػىملت في صُو للػالم ،وحؿاعع للخؿىع للخهني في 

 لملطغقُت و للخجاعة الالٌتروهُت .،ولاهظمت 

  ػاث للغنابُت بين صُو للػالم ،ومما ؤصي بلى ظهىع حؿيرلث حؿاغض غلى هجاح حغلثم لزخالف للدشَغ

مت .  ؾؿُل لاومىلُ ،يما ؤن بػؼ للضُو لم تهخم بةغضلص نىلهين ملٍاقدت هظه للجٍغ

 ت ومً للهىلهين لملطغقُت هضف جىقيرأ للحماًت ألؾغلع للػمالء  لؾخسضلم بػؼ للبىىى ؤهىلغا ؾٍغ

ض ومً لاومىلُ  لملالُت ،يما ال جىقغ ؤي ومػلىوماث غً للحؿاباث لملطغقُت ،ومً ؤحل لؾخهؿاب لملٍؼ

 لضغم الاؾدثماع لملالي ،ومؼ غضم الاهخمام بمطضع هظه لاومىلُ .

  ظهىع ومىاقؿت بين للبىىى بهضف حظب لملاُ و للحطُى غلى للػمالء ،ومً ؤحل عقؼ وؿب ؤعباخها

 هدطل غليها الاهخمام باملطاصع للخاضت بإومىلُ للتي  صونأ

  مت ؾؿُل لاومىلُ ،بؿبب غضم وحىص لهخماومها  غضم وحىص ؤي حضًت غىض بػؼ للضُو ملػالجت حٍغ

ض ومً الاؾدثماعلث لملالُت   مت ،ؤو بهضف للحطُى غلى ومٍؼ أباإلحغلءلث لملىاقؿت للحض ومً هظه للجٍغ
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أحىلهب ظاهغة جبُِؼ لاومىلُ   اإلابحث الثاوي : 

أ: حي ؾىف هخؿغم بليها في آلاب  وألهظه للظاهغة غضة حىله            

أصوعة خُاة ؾؿُل لاومىلُ وأومغلخل   :  اإلاطلب ألاول 

خُث هىاى زالر ومغلخل ؤؾاؾُت لهظه للخبرلء في ومىغىع ؾؿُل لاومىلُ ،ؤخض  Marc Pietٌػخبر         

مت لملمثل في ل هظه لمل الدمج و الخجميع  والخىظيف  ؤوؤلاًداع  للجٍغ ٍمًٌ غلخل يبري ومخٍاوملت قُما بُنها وأًو

ؤو في ونذ ولخض بةغاقت بلى صوعة للحُاة هظه للظاهغة خُث جبضؤ باألومىلُ لملشغوع ) ؤن جخم بشٍل ومىكطل 

أ.غي للىظُكت ( جدبػها ومغلخل ؤزغي ؾير ومشغوغت لخيخهي باألومىلُ ) لملؿؿىلت (  ومغة ؤز

أومغلخل ظاهغة ؾؿُل لاومىلُ    الـسع ألاول :        

ُ بترجِباث غلغاة هظه لاومىلألهه بطل لم ًخم ومُل لاومىلُ بثالر ومغلخل ؤؾاؾُت وومىظمت ،جمغ غملُاث ؾؿ  

يها زؿىعة للٌشل غً جلَ غاصة وما جخم هظه لملغلخل في جلَ لملىاؾو للتي جهل قوميؿهت نض ًخم يشكها ،وأ

أ1وهظه لملغلخل هي يما ًلي : ،حىص بغهاومج للٌشل غً لاومىلُ لملػضة للؿؿُلبؿبب غػل ؤو غضم وأ لاومىلُ 

  ها للػاومً ألنؾاؾُت في غملُت ؾؿُل لاومىلُ ،حػخبر هظه لملغخلت لاأ   ًداع :مسحلت الخىظيف أو ؤلا

ل لملاُ ؾير لملشغوع بلى قكي هظه لملغخلت ًلاُو لىجاح للػملُت ، ؤعباح طغقُت وأومصلجؼ وأ خم جدٍى

ًاثً في بلض ؤو في للخاعج ،وأًخم جىظُكها فزم ومً وأ وهمُت  حػخبر ي خؿاباث جسظ بىَ ولخض ؤو ؤيثر ،

، 2هٌشافو بها ومً ومساؾغ الاألحلها ًؼ لاومىلُ ُومغخلت للخىظُل ؤغػل خلهاث ومغلخل بخبُ

 قاألحهؼة لملٍلكت 

زل في بًهاقها نبل ؤن جضلاومىلُ وأث ومداولت للٌشل غً هظه بمٍاقدت جبُؼ لاومىلُ جٌثل غملُا

ضلع ومبالـ يبيرة في لملطاعف بُػى لاومىلُ ؾالبا وما ًهىومىن بةًقلهظل قةن ومبؾاع ؾير للىظام لملطغفي ،

ض غً  ػمضون لخجغبت لملاُ بلى ومبالـ ال جٍؼ ىصغها غضة ؤشخاص ومدترقين حض ومللصقػت ولخضة َو ػين ٍو

                                                           
1
  Haritini MATSOPOULOU, ‘’ Le répression du blanchiment d’argent ‘’ Revue de Dort Bancaire et financier , n° 6 

, 2002 , p : 364 .  

ت، للخمهُضًت،حؿمى هظه لملغخلت يظلَ بالغخلت  (:Placementومغخلت للخىظُل)   ألخبضًل ؤو إلاغضلص ومغخلت إلاخالُ ؤو ل للخدػيًر

أ. 93، ومغحؼ ؾبو طيغه ، ص :  وملهاىقػُلت   9 
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اعف ومسخلكت وخؿاباث ومخػضصة ًطػب ليدشاف غملُت لُخم إلاًضلع في ومط،ولِـ لضيهم ؤي ؾىلبو ،

أللخبُِؼ 

 : ضف هظه لملغخلت بلى بزكاء لاومىلُ لملغلص جبُػها بةغاصتها بلى ته  مسحلت الخجميع أو الخؼطيت

ًاث ومشغوغت ،وأ باؾمخؿاباث ومطغقُت ومكخىخت  ًاث للىلحبت للتي ًهىم شغ هى وما ٌؿمى بشغ

لاومىلُ للتي جملٌتها ه غً لمللٌُت للكػلُت للحؿاباث وخمٍىللؾِؿها ومبُػى لاومىلُ نطض بزكاء وأبخإ

ًاث للىهمُت للتي ًخم غً 1، للخىظُماث إلاحغلومُت  ًاث شبيهت بالشغ هها زلو ضكهاث  هظه للشغ ؾٍغ

 ومدشابٌت بؿُت للخؿؿُت غً ومطضع لملاُ ؾير لملشغوع ومالُت ومػهضة وأ

 : حػخبر ومغخلت للضومج ؤو إلاصوماج آزغ ومغخلت لخبُؼ لاومىلُ قكيها ًهىم لملبُػىن بضومج  مسحلت الدمج

ع ٌؿؿي غً ومطضعها حػلها جظهغ بمظهغ ومشغوأ،في الانخطاص وأ لاومىلُ ؾير لملشغوغت في للخبُِؼ

ًا في هظه للػملُاث .حؿؿُت نهاثُت ، أ2و يثير وما ًٍىن للبىَ ؾغقا ومشاع

باغخباع ؤن لاومىلُ جٍىن نض زػػذ ومؿبها لملغخلت لاضػب ليدشاقا ، ضومج هيومغخلت للبن           

اث  ُت جخم غملبمجملها نض جمخض بلى غضة ؾىىلث ،للىلنؼ ؤن هظه للػملُاث ومً للخضلبير وألػضة ومؿخٍى

لِـ في هكـ للىنذ ،ونض جضوم لػضة ؾىىلث ،وأ ومخخابػت نض جٍىنأجبُؼ لاومىلُ بطىعة ومخٍاوملت وأ

ٍطػب للخميز بين بػػها للبػؼ قهض جخضزل لملغلخل قُما بُنها وأ ت غً ؤزغيأومً للِؿغ للكطل ومغخل

ؿُل لاومىلُ جخم بطىعة ومما ؾبو وؿخيخج ؤن ومغلخل غملُاث ؾللكاعم للِؿير للظي ًىحض بُنها،

طل بين ومغخلت غً ؤزغ ،ًىنها غملُاث ومخضلزلت وومدؿلؿلت لِـ ومً للؿهل للكومخٍاوملت وومخخابػت ،وأ

خُث ًمًٌ جىغُذ لملغلخل للثالر ومً هظه لملغلخل هضقها وومىهجها وزطاثطها ، ٍل ومغخلتبال ؤهه ل،

أللجضُو للخالي : في 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مت ؾؿُل لاومىلُ و ؾبل ومٍاقدتها ،     1 ًاصًمُخاومض غبض للغخمً ، حٍغ ً ،  تلا أ.  3، ص:  2012لمللٌُت للشغؾت ، للبدٍغ
أ  .w w w . ayan . comومجلت لملالُت :    2

: هظه لملغخلت هي آزغ ومغلخل جبُؼ لاومىلُ لها غضة حؿمُاث ومنها ومغخلت للخجكُل ؤو للػطغ وؿبت بلى للنهاثُت لؿؿُل   Intégrationومغخلت للضومج   

أللشباب ؤو ومغخلت للخٍاومل ، لملؼج ، الاؾدثماع في للهىىلث الانخطاص.
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أ                    ومغلخل غملُاث ؾؿُل لاومىلُ    ( :  22الجدول زكم )                  

أللخطاثظأآلالُتألملىهجُتأللهضفأ

أ

أ

 ومغخلت

للخىظُل ؤو 

أإلاًضلع

بصزاُ لاومىلُ 

ؾير للشغغُت ، 

و لؾدثماعها 

صلزل للضوعة 

ألملالُت 

ههل لاومىلُ ؾير للشغغُت و بغاصة 

أجىظُكها في ؤومايً ومضعوؾت 

لؾدبضلُ لاومىلُ للىهضًت 

و  بإشٍاُ ؤزغي غً ؾٍغ

ىىهاث ، لملؿاغم ،  للٍاٍػ

أ.......للخ 

ؤيثر غػكا و ؤيثر زؿغل و  هي

أحجم للؿُىلت قيها ضخم حضل 

أ

أ

ومغخلت 

للخجمُؼ ؤو 

أللخؿؿُت 

بزكاء ومطضع 

لاومىلُ ؾير 

أللشغغُت 

لؿؿُل  ثللحاهالؾخسضلم طلث 

ألاومىلُ ظغبُا 

 

ومدؿاهلت و طلَ ؤهظمت ومطغقُت 

بةبػاص لاومىلُ للهظعة غً ومطضعها 

أملىذ ومػغقت ومطضع هظه لاومىلُ 

غباعة غً ؾلؿلت ومىكظة 

و للىظام  غً ؾٍغ

لملطغفي و زلو 

ًاث و  وماؾؿاث و شغ

للخؿؿُت غلى  همُه

أؤضُى هظه لاومىلُ 

ؤيثر ؤوماها و ؤنل زؿغل ومً 

ومغخلت لاولى غلى جىلؾا للؿير ، 

ؤقغلص و لملاؾؿاث ، و جبدث 

غً للضُو للتي حؿخؿُؼ زغم 

نىلهُنها و ؤهظمتها ، و ًخم 

أومُت ومػظمها في للضُو للىا

أ

أ

أ

أ

أومغخلت للضومج 

أ

أ

بظهاع ؾير 

للشغغُت يإنها 

ؤومىلُ ناهىهُت 

أو ومشغوغت 

بغؿاء ضكت للشغغُت لؤلومىلُ للهظعة 

و بغاصة جىظُكها و بصزالها في للضوع 

ألملالُت ، لخبضول ؤنها ؤومىلُ ناهىهُت 

لؾخسضلم جهىُاث ومخؿىع 

و بغاصة  ، غً ؾٍغ

جىظُل و لؾدثماع 

لاومىلُ في بلضلن ؤيثر 

ا و جغخب بمثل هظه ؤومى

لاومىلُ للخضومت للضوعة 

أالانخطاصًت 

لايثر ؤوماها ، و لانل زؿغل و 

لاضػب ليدشاقا و هي حػخمض 

غلى ؤؾلىب للخهىُاث للحضًثت 

و زاضت لملػلىوماجُت و 

ًاقُت في  الاجطاالث لها زبرلث 

أومجاُ لملػلىوماجُت و الاجطاُ
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أ  .94، ومغحؼ ؾبو طيغه ، ص :  وملهاىومً بغضلص للؿالبت باغخماص غلى قػُلت           اإلاصدز :

أ

أ

أ

 :    شٍل جىغُحي ًبن غملُت جىظُل لاومىلُ للهظعة ( 24الشكل زكم )                                           

أ أ

أ

أأأ

أ

أ

أ أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

للجىاجي للؿش لملسضعلث   للغشىة و الازخالؽ  للخجاعة بالبشغ  للتهغب  

 لاومىلُ ؾير للشغغُت

ىىهاث  قىاصم و ناغاث  شغلء ؤؾهم  ًاٍػ

 لللػب 

لملشاعيت في ومٍاجب 

 للطغف و للؿمؿغة 

قخذ خؿاباث في 

 حىاث حباثُت 

وماؾؿاث ومالُت 

 ومخىلؾئت 

 خؿاب بىٍي باؾم وشاؽ لنخطاصي ومشغوع 

 ومغخلت للخىظُل  1

ومغخلت  2

 للخجمُؼ 

 ومغخلت إلاصوماج  3
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أ

أ

أ

أ

، 2005لاومىلُ ، صلع لمللٍي ؾىعٍت ،  ؾؿُل للحاجومً بغضلص للؿالبت ومؼ لغخماص غلى ومدمض غمغ      لملطضع :

أ. 52ص : 

 صوعة خُاة ؾؿُل لاومىلُ    الـسع الثاوي :                 

أصوعة خُاة ؾؿُل لاومىلُ     ( :  25الشكل زكم )                               

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

 

ًافي ، ومغحؼ ؾبو طيغه ، ص : ومً بغضلص للؿالبت باغخماص غلى    اإلاصدز : أ. 53ومطؿكي ًىؾل 

بصلعة ومخسطظ في      : مسحلت ؤلاحالل

                 لاغماُ و إلاصلعة لملالُت و لملطاعف 

 مسحلت جىظيف ألامىال ػرر مشسوعت :

ومخسطظ في بصلعة لاغماُ وإلاصلعة 

 لملالُت   

مسحلت حمع ألامىال بطسق ػرر 

 مشسوعت 

ومخسطظ في بصلعة : مسحلت الخمىيه 

                لملطاعف و الاؾدثماع لهاهىن 

 مسحلت الدمج

 مسحلت ألامىال اإلاشسوعت

ت  لنخىاءلث غهاٍع

 و ومىهىلت  

لؾدثماعلث ومدىع 

لػملُاث جبُؼ 

 ومؿخهبلُت 
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أًمًٌ جىغُذ ؾبُػت ًل ومغخلت في صوعة خُاة ؾؿُل لاومىلُ يما ًلي : 

 : ًاألقغلص و للهاهىهُلُ ومخىقغة لضي ومطاصعها لاضلُت وأقيها جٍىن لاومىأ مسحلت ألامىال اإلاشسوعت ت 

للتي ها لؾمي )  لاومىلُ للىظُكت  ( ،وأٍؿبو غليؿغم ومشغوغت وأومخإجُت بلملاؾؿاث لملالُت وؾيرها وأ

أًبضؤ ؾاؾلى لاومىلُ بالخسؿُـ لخهضًغها .

  : ) قيها جبضؤ غملُاث حمؼ لاومىلُ للهظعة مسحلت حمع اإلابالؽ بطسق ػرر مشسوعت ) جلدًس ألامىال

ب لؿغع تهُئتها لخىظُل وألملدطل غليها بؿغم ومخػضصة ومنه أالها في للضوعة الانخطاصًت .بصزا للتهٍغ

 : و بػض حمؼ لاومىلُ ؾير لملشغوغت ال بض ومً بصلعأ مسحلت إدازة ألامىال ػرر مشسوعت تها في ؾٍغ

ت هاجحت .للخسؿُـ لملؿخهبلي ،  ختى جٍىن غملُت جىظُكها غملُت بصلٍع

  : الاهدباه قكي  لكذلملطغفي صون ؾير ومشغوغت بلى للىظام لملالي وأ هي بصزاُ لاومىلُعمليت ؤلاحالل

ؾالب لاخُان ًخم جىػَؼ لاومىلُ لملغلص جىظُكها غلى غضص ومً لملػاومالث لخجىب للػىلثو للتي لملدٍىومت 

ًاإلبالؽ في لملاؾؿاث لملالُت ولملطغقُت  غلى شٍل شغوؽ إلابالؽ غً لملػاومالث في خضوص ومبالـ ومػُىت

ومً للهىلهين وإلاحغلءلث ومطغقُت  لتقةن ومػظم بلضلن جهىم بىغؼ حمشغلء للػهاعلث .....للخ ،وأ

ًاث لملالُت وومالُت للٌشوأ  إلابالؽ غنها .ل غً بػؼ هظه للخدغ

  : ) ُهت لاومىلُ و قيها ًخم بزكاء خههي ومغخلت ومخممت ملغخلت للؿابهت وأ مسحلت الخؼطيت ) الخمىيه

في هظه ؿخسضومت خُث ًىجم غً طلَ ضػىبت ومػغقت لملطضع لاضلي لؤلومىلُ لملومطاصعها لاضلُت ،

ل هىا ًجضع إلاشاعة للػملُاث ،وأ ًالخدٍى بلى للىؾاثل لملطغقُت هي لايثر عولحا في هظه لملغخلت 

طلَ بؿبب وما جىقغه ومً ومؼلًا حؿاغضهم غلى ومدى ؤزاع ًضلع إلالٌترووي ......للخ ، وأبلٌترووي ؤو إلاأ

مت ومثل : للؿغغت في بهجاػ للػملُاث لملداؾبُت .  للجٍغ

 : ضومجت ومغملُاث إلاخؿاؽ بمشغوع لاومىلُ ،بدُث جطبذ لاومىلُ ومً قيها ًخم زلو   مسحت الدمج

ومما ًجػل ومً  يإنها ومخىلضة ومً ؤغماُ ومشغوغتو ومخٍاوملت ومؼ للىظام لملالي والانخطاصي وجبضو وأ

ت وأ  ومشغوغت ومما ًطػب قُهخغيت هظه لاومىلُ وؤعباخها جدشابه ومؼ خغيت وؤعباح ؤًت ؤغماُ ججاٍع

 جلَ لاومىلُ .ومػغقت خهُهت 

أجبُؼ لاومىلُ  جهىُاث   اإلاطلب الثاوي : 

ؾىهىم بضعلؾتها قيها ًلي : لاومىلُ بىلؾؿت جهىُاث ومخػضصة وجمغ بمغلخل ؤؾاؾُت ، ًخم غملُت جبُؼ           

أجهىُاث جبُؼ لاومىلُ   الـسع ألاول :        
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ؼ الانخطاصًت ججػل ومً للػغوعي لؾخسضلم بالـ لملغجبؿت باالنخطاص للخكي ،بن ضخاومت لمل           لملشاَع

بالخالي ًمًٌ للهُى ؤن ًل نؿاع لنخطاصي نابل الحخظلب ؤحجام يبيرة ومً لاومىلُ للىاججت غً للهاهىهُت ،وأ

أومً ؤهمها هىغين : ضًض ومً للخهىُاث لخبُؼ لاومىلُ وأهىاى للػ،وأ لخبُِط يلليشاؽ 

 : ؤبغػها : ىُاث لملخػلهت بالجهاػ لملطغفي وأًل للخه َشمل هظل للىىعوأ  عن طسيم الجهاش اإلاصسفي 

بن لؾخسضلم جهىُاث للشٍُاث للهابلت للخؿهير  بطاكاث الائخمان :الشيكاث اللابلت للخطهرر و   - أ

يظل بؿاناث الاثخمان للتي إلايثاع ومً للػملُاث لملؿلؿلت ،ومما ٌؿمذ بةغاقت ومطضع لاومىلُ ،وأ جدُذ

هت في بًضلع ؤومىلُ ؾاثلت في خؿاب بلى خُاػجه ههضل ،وأ ،صون للحاحتجدُذ صقؼ لملاُ  جخمثل هظه للؿٍغ

ُ للىهضًت ؤًىما وحض في للػالم ٍمًٌ للمبُؼ ومً سحب لاومىلللبؿانت بدُث ًػل للحؿاب صلثىا ،وأ

الاخخُاُ لسحب مثلذ في جؼوٍغ بؿاناث الاثخمان وونض ظهغث في للؿىىلث لازيرة ومؿإلت حضًض ج،

للطغف آلاحي ومما ًاصي بلى خضور ؤزؿاع تهضص للػمل لملطغفي ، جيخهي بلى قهضلن لاومىلُ ومً هىلقظ 

غلى للغنم للصخص ي لطالح  حػغف لملدخالينت في خالت غُاع بؿانت الاثخمان ،وأزاضلاومىلُ بالٍاومل 

للبؿاناث  بةغاقت بلى نُام بػؼ لاقغلص بتزوٍغ بؿاناث الاثخمان باؾم ؤخض خاوملي، للحؿاب

أفي للخػاومل في سحب لاومىلُ .لؾخسضلومها وأ

ػضص حاالث جبُؼ لاومىلُ غبر لملطاعف وأحػضص خ اإلاصسفي : الخىاطؤ الخبييض عبر اإلاصازؾ و   - ب

 بإطوهىاومثل : بًضلع لملاُ ههضل ؤو سحب للهغوع ؤو الايخخاب ههضل خاالث للتي ًلجإ بليها لملبُػىن ،

ًاث وهمُت في ومغليؼ ومالُت طلث وناًت  ت باؾم شغ ل للجاٍع غػُكت زم غلى للطىضوم ؤو ؤولومغ للخدٍى

اولىن لؾدثماع ؤومىللهم لملبُػت ًدطل لملبُػىن غلى نغوع ومطغقُت في بلضلن ؤزغي خُث ًد

 هظه للهغوع ٌؿخؿُؼ لملبُػىن ؤنومً لاومىلُ ؾير لملشغوغت ، صلئهموطلَ بإن ًهضومىل يػماهه وأ

كت ترول غهاعلث وأٌش الث آجُت ؾبر وماؾؿاث شٍغ أؾيرها لهؿالنا ومً جمٍى

ومً  2500قغع لٍل 500نض بضؤث جيشغ في غملُت جبُؼ لاومىلُ بط ًىحض في بػؼ للضُو وأ             

ًسظ بالخىلؾا لملطغفي قكي هظه للخهىُت ؤوما قيها ضُ غلى شبهه بوشاء هظه لملطاعف ،للؿٍان ومما ً

اعف صون ومىلحهت ضػىباث إلاًضلع بدؿهُل غملُت بًضلع لاومىلُ للهظعة في لملط ًهىم بػؼ لملىظكين

أ1للخدهُو .وأ

قاملػاعبت للبىعضت هي بُؼ  الىساطت :اإلاضازبت البىزصت واللجىء إلى مكاجب السمسسة و   - ج           

هها ؤعباح  ومٍؼلوهمي لؿىضلث ومؿػغة في للبىعضت ومً لملبالـ لىكـ بىلؾؿت شاع   همُهوأًدهو غً ؾٍغ

باؾخػاعة خالت الاؾم لملؿخػاع في للطىعة ،جهغب هظه للخهىُت ومً اء لملطضع للحهُهي ؾير لملشغوع ،وأإلزك

ليؿبت للجىء بلى ومٍاجب للؿمؿغة باوؾُلت للخداًل إلزكاء للحهُهي وللػمل ؾير لملشغوع ،وأ شخظ هىأ
                                                           

مت ؾؿُل لاومىلُ ، حاومػت   1 أ.  11، ص :  2004 للػغبُت للػلىم لاومىُت ، للؿػىصًت ، هافيضهغ لملؿىي ، حٍغ
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ل لاومىلُ للصخظ للىهضًت ب للىؾاؾت قُػمضوأ ؤؾهم نابلت للخضلُو زم جىهل بلى غضة لى ؾىضلث وأبلى جدٍى

أؤشخاص قُطػب للغحىع بلى لملطضع لاؾاس ي .

لملػاعباث لملالُت زم حػمل وهي وماؾؿاث جهىم بطغف للػمالث وأ  إوشاء اإلاؤسساث اإلااليت :  - د           

أاتها .غلى زلـ لاومىلُ للهظعة باألومىلُ ومً وشاؾ

جخمثل في شحً وهمي للبػاجؼ جيخج غنها ؤومىلُ ومهابل للبػاجؼ وأ  جلىياث الاعخماد اإلاخىدي :  - ذ          

ذ غً لاومىلُ بطكتها هاججت غً للػملُاث للصحً . ألملصحىهت زم ًخم جطٍغ

دًت و الخحىيل الخلؼسافي لألمىال :   - ه           جخمثل في بًضلع ؤومىلُ ههضًت بدىالاث ًخم وهي الحىالاث البًر

لها بلى خؿاباث ومىحىصة في للخاعج زم ًخم للحط ل للخلؿغلفي ُى غليها ومً للبلض لملدُى بلُه ،جدٍى ؤوما للخدٍى

ٍخم هظه للػملُت غلى غضة ومغلث إلزكاء لض لآلزغ صون للحاحت لىهل وماصي وألؤلومىلُ قخىهل لاومىلُ ومً ب

أومطضعها لاضلي 

أللطكهاث هما بناومت لملاؾؿاث وأٍىهؿم بضوعه بلى نؿمين وأوأ الجهاش اإلاصسفي : خازج - 2 

ؾابؼ ًي ًػمً خُث ًلجإ لملبُػىن بلى بوشاء وماؾؿاث ؤو بناومت لؾدثماعلث إكامت اإلاؤسساث :    - أ        

 للشغعي غلى ؤومىللهم للهظعة

ًاث شغغُت جىحي بطىعة ؾبُػُت  إوشاء الشسكاث : -ب        ًلجإ لملبُػىن بلى بوشاء ؤو شغلء ؤو بصلعة شغ

ًاث للشغغُت وأقُسلؿىن ؤومىللهم ُاث ههضًت غالُت ،لػمل َػخبر للبػؼ ؤن للظاهغة جبُؼ للهظعة بإومىلُ للشغ

و للشغأ ًاث للتي جهىم بهظل للػمل حؿمىًاث ومىحىصة في ؤؾلب صُو للػالم وألاومىلُ غً ؾٍغ )  هظه للشغ

ًاث  ًاث ؤحىبُت  للضومىشغ جهىم بضوع للىؾُـ بين ؤصحاب جماعؽ وشاؽ ججاعي ؤو ؾير ججاعي ،وأ( وهي شغ

بصزالها بلى للضولت ومغة ؤزغي ومهابل ضف بضباؽ للطكت لملشغوغت غليها وألاومىلُ ؾير ومشغوغت بهعئوؽ 

ًاث  و  للضومىللحطُى غلى غمىالث يبيرة ، يما جهىم شغ بطىعة ؤزغي ومً ضىع جبُؼ لاومىلُ غً ؾٍغ

ػاعها ؤيثر جدضًض ؤؾلؾخيرلص للؿلؼ ومً للخاعج وأجؿلب لت ومغيؼها للغثِس ي زاعج للضولت وأبوشاء قغع صلزل للضوأ

ت في للضُو لاحىبُت .ومً نُمتها للحهُهُت ،  1زم جلؼم قغوغها في للخاعج بةًضلع هظل للكغم في خؿاباث ؾٍغ

لملىخجاث ؿاغم وأخُث ًهىم لملبُػىن بلى بوشاء ؤو شغلء لمل للطاع السياحي :الاسدثماز في ا - 3 

هت جظهغ ؤن لاومىلُ لملبُػت هي بمثابت ؤعباح ومدههت ومً جلَ ُاخُت ،وأللؿ َػملىن غلى بصلعتها بؿٍغ

ؤهه في ؾىت  يللٍىلىومبفي للطغف لملغيؼي  لملؿئىليننض يشل ؤخض يباع للؿُاخُت ،وألملاؾؿاث 

                                                           
أ. 23، ص :  1997، ومطغ ،  ؤجغلىغبض للػظُم خمضي ، ؾؿُل لاومىلُ ، صلع ،   1
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وملُىن صوالع غبر للهؿاع للؿُاحي غلما ؤن لملضلزُل للىاججت غً هظل  900صلزل غلى ًىلىومبُا  1991

 وملُىن صوالع في للؿىت . 300للهؿاع ال جخجاوػ 

خُث جىغؼ اإلاسضيت : إوشاء اإلاؤسساث ؤلاصالحيت والخعليميت والخدماث الاحخماعيت و  -أ          

لملاؾؿاث غلى شٍل جبرغاث وهباث وهمُت زم حػىص هظه لاومىلُ بلى ؤصحابها  لاومىلُ للهظعة في هظه

و للهُام بػمل وهمي ومهابل للحطُى غلى جلَ لاومىلُ . أغً ؾٍغ

ؾيرها في غملُاث للشغلء ونؿاثم لللػب ومً ؤلػاب لملؿير وللهماع وأجمثل وأالصـلاث :    -ب            

أومً للػملُاث 

 : ومً زم بُػها في بلض آزغ ؾير ىم لملبُػىن بشغلء جظليغ للؿكغ وأخُث ًه اسخخدام وكاالث السـس

للبالص للظي جم قُه شغلءها بػض خؿم حؼء بؿُـ ومً زمنها قِشٍل للثمً لملؿترحؼ ومبرعل لىحىص 

 لملاُ .

 :  لها لملهاحغون لملىحضون في  جحىيالث من اإلالترضرن بن ضخاومت لملبالـ لملالُت للتي ًهىم بخدٍى

ض في لبىان غً لاحىبُت بلى بالصهم لاضلُت وأُ للضوأ ا ججػل ومً للطػب  6للتي جٍؼ وملُاعلث صوالع ؾىٍى

ًاث ؾير للػاصًت للحؿاباث للىاجحت غً غملُاث جبُؼ لاومىلُ .  ليدشاف للحغ

 جهىم هظه للػملُت غلى شغلء ؾلؼ ؤو زضوماث بإؾػاع ومغجكػت حضل زم ًهىم  اإلاصدوحت : الـاجسة

ل  و للتي جىلػي  عئوؽ لاومىلُ ومً للبلض للظي وشإه قُه لاومىلُ لملبُػت ألُو ومغةلملبُػىن بخدٍى

جباع جلَ للؿػغ للؿلؼ في بلض آزغ بإؾػاع جهل غً للؿػغ لملػلً غىه و ًػاف بلُه لاومىلُ للؼلثضة وأ

 لملاُ لملغلص جبُػه جلَ للؿلػت .

 م لللػب هماع قُدطلىن ومنها غلى نؿاثحاب لاومىلُ للهظعة بلى ؤهضًت للخُث ًلجإ ؤص لماز :أهدًت ال

لملطاعف وبالخالي ٍخم بػضها ببضلُ هظه للهؿاثم بشٍُاث ومسحىبت غلى ومهابل لاومىلُ للىهضًت ،وأ

 .للهماع ا ؤومىلُ هاججت غً ؤلػاب لملؿير وأيإنهجظهغ وأ

 : ت للتي جغقؼ غلم صولتها ؤو غالوماث ح الخجازة البحسيت زكاء سجُل زاضت بةخُث جهىم للؿكً للبدٍغ

حػخمض بلى بصزالها بلى بخضي للضُو غلى ؤنها ؤومىلُ ومىهىلت ومً للضولت بلى ؤزغي بطكت ؤومىلُ للهظعة ،

أ1بحغلءلث زاضت ملىػها . 1998لجكانُت قُىا  17ججاعة ومشغوغت ونض جػمىذ لملاصة 

أآلازاع للىاشئت غً غملُاث ؾؿُل لاومىلُ     اإلاطلب الثالث :

                                                           
1
 . 22نفس المرجع السابق ، ص :   



 لمحت تاريخيت عن ظاهرة تبيض األموال                                     الفصل الثاني  :     
 

43 
 

بزكاء لملشبىهت وأبن ؾؿُل لاومىلُ هي غملُت حؿتهضف في لاضل بغكاء ومظاهغ للشغغُت غلى لاومىلُ         

شَ بطن ؤن لؿؿُل بالخالي قالأظه لاومىلُ ومً ومخدطالث حغلثمهم وأومطضعها إلاحغلومي ختى ٌؿخكُض ؾاؾلي ه

مت أ 1. لاومىلُ آزاع للػاعة غلى لملجخمؼ للظي ًخم غلى ؤعغه جىكُظ هظه للجٍغ

أؾىدىاُو آلازاع للىاججت غً غملُاث ؾؿل لاومىلُ ومً للىاخُت لملىغىغُت زم للىاخُت للصخطُت وأ         

أآلازاع لملىغىغُت لػملُاث ؾؿل لاومىلُ      الـسع ألاول :

ؤغغلعها جلحو بالىىلحي الانخطاصًت و ملؿخىي للىؿام لملىغىعي ومخػضصة ،وأبن آزاع ؾؿل لاومىلُ غلى ل       

أالاحخماغُت و للؿُاؾُت في لملجخمؼ .

بن آلازاع الانخطاصًت للؿلبُت لملترجبت غلى غملُاث ؾؿل لاومىلُ ومخػضصة غلى  آلاثاز الاكخصادًت : 1

ًالخالي : لىدى ًازغ غلى الانخطاص للىؾني وأل أطلَ 

  ً  في لملجخمؼ  للجضًينجاصي بلى ومىاقؿت ؾير ومخٍاقئت ومؼ لملؿدثمٍغ

 بالخالي جاصي بلى لنهُاع لاؾىلم للىؾىُت لاؾىلم لملالُت للضولُت وأخهغلع جازغ غلى لؾ 

  جازغ غلى ؤؾػاع للػاثض و ؾػغ للطغف 

  َخُث ًخم بلى عقؼ ؤؾػاع للؿلؼ ،بالخالي بلى جسكُؼ نُمت للػملت للىؾىُت وأًاصي ؾؿل لاومىلُ يظل

ل للػملت لملدلُت للىاججت  ؾيرها ومً لاضُى هغلث وأغً ؤومىلُ ؾير ومشغوغت بلى للظهب ولملجىأجدٍى

ت   طلث للهُمت للتي ًمًٌ بُػها في للخاعج ومهابل للػمالث لاحىبُت للهٍى

  اصة في إلاهخاج ومما ًاصي بلى خضور جطخم في اصة للؿُىلت بشٍل ال ًدىاؾب ومؼ ٍػ جاصي بلى ٍػ

 الانخطاص للضولت ًترجب غلُه جضهىع للهىة للشغلثُت للىهىص .

أومً ؤومثلت آلازاع الاحخماغُت للؿلبُت للىاججت غً ؾؿل لاومىلُ وما ًلي  : وأآلاثاز الاحخماعيت :   2  

 اء وأخُث جؼأغُت للضولت ،ًاصي ؾؿل لاومىلُ بلى لزخالُ في للبِئت الاحخما للكهغلء ٍض للكجىة بين لازٍغ

 في لملجخمؼ هدُجت ؾىء للخىػَؼ للضزل للهىومي 

 (  ومدظعلثجغوٍج في  شىة ،لزخالؽ ،اصي بلى لهدشاع للكؿاص للىظُكي وشغلء للظومم ) للغأج 

 للؿلبُت لضي لملىلؾىين جاصي بلى لهدشاع للجغلثم ،و لوػضلم للىالء للىؾً وأ 

 ؼ وأخُث جلهذ هظه لاومىأبلى جكانم ومشٍلت للبؿالت ، جاصي وعلء لِـ لُ لملشبىهت وعلء للغبذ للؿَغ

 ين .للتي حؿاهم في زلو قغص غمل حُضة للمىلؾىللهُمت إلاهخاحُت لملػاقت وأ

                                                           
1
 . 30، ص :  2102محمود محمد باقون ، جرائم غسيل األموال ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ،   
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أ1ومً هظه آلازاع للؿُاؾُت للؿلبُت هي : وأ آلاثاز السياسيت : 3

 ل للخىظُماث إلاعهابُت و هظه لاومىلُ جمٍى الاؾخهغلع للهُام بجغلثمهم لؼغؼغت لاومً و ؤهه ًخم غً ؾٍغ

 في للضولت .

 هؾخسضلم ؤحهؼة للضولت إلاغالومُت وأل ؤو لخدؿين ضىعة للىظام  للصحُكت نلب للحهاثو ؾىلء لدشٍى

 للحايم 

 اغُت وأنض ًمخض ؤًػا هكىط ؤصحاب عئوؽ لاومىلُ لملشب للثهاقُت في ىهت بلى ؤوحه لاوشؿت للٍغ

أبهظه ًاصي بلى لنهُاع  يُان لملجخمؼ ما ًاصي في للنهاًت بلى للكغض ي وللكؿاص وأللضولت ب

أ

      

 

أآلازاع للصخطُت لػملُاث ؾؿُل لاومىلُ  الـسع الثاوي : 

ومخميز لاومىلُ ؾبهت بحغلومُت ومؿخسضومت وأ ؤقغػث غملُاث ؾؿُلغلى لملؿخىي للىؿام للصخص ي قهض          

ؿخسضومت ومً لملجغومين لملداؾبين وومىظكي جػم هظه للكئت لمللُضًت للمجغومين وأجبػض يثيرل غً للطىع للخه

 .رقىن غملُاث ؾؿل لاومىلُ ؾيرهم ومً ًدتللبىىى و لملداؾبين وأ

ي ٌؿتهضف ناهىوصوع قػاُ قيها ههضومه ومً زضوماث وزبرلث طلث ؾابؼ ومالي وأ وهظه للكئت إلاحغلومُت لها        

وغت يظلَ لؾدثماعها في ومسخلل لاوشؿت لملشغأحغلومُت ومً للىاخُت وأللخدطُالث إلاأبزكاء و ههل للػاثضلث وأ

لِـ ومػنى وما ههضم ؤن هظه للكئت إلاحغلومُت جٍىن ومخىعؾت في لاوشؿت لملػترف بها ومً هاخُت ؤزغي ،وأ

بهما ًهخطغ صوعها وللضغاعة ،وججاعة للغنُو .....للخ ،وأ لملدظعلثإلاحغلومُت لاؾاؾُت ؤي للجغلثم لاولُت يجغلثم 

غنها لاومىلُ ؾير  جخدطلللتي  خهه غلى هظه للجغلثم لاولُت وأللتي جإحي الأؾالبا غلى لعجٍاب لاقػاُ إلاحغلومُت 

ألملشغوع 

أ

أ

 

                                                           
أ. 42هكـ لملغحؼ للؿابو ، ص :    1
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أصعلؾت ظاهغة جبُؼ لاومىلُ في للجؼلثغ   اإلابحث الثالث :

ت ؤو           ض صعلؾت ظاهغة جبُؼ لاومىلُ في بالصها ال بض في لاُو للخؿغم بلى بشٍالُت للؿىم لملىلٍػ غىضوما هٍغ

عى الانخطاص لملىلػي ؤوأ ت جظ قالػلم يما ٌػغف بمطؿلح الانخطاص للَغ هغ في شٍل ومغلنب ومً ؤن ؾىم لملىلٍػ

هظل وما ٌؿاغضها غلى ومػغقت ؤن الانخطاص لملىلػي هى للظي ؾغف للضولت وجىكلذ ومً بخطاثُاث للغؾمُت ،وأ

هي ؤن لاشُاء لِؿذ ح لىا ؤن ومبضؤ للظي ًسلو للؿىم وأوهىا ًخطلُاث ؤو جلهاجي ،ًسلو للؿىم للػابؿت آ

ؼل ومتريؼ في قؿغة إلاوؿان ؤيثر بؿاؾت يما هخطىع ، قهي جملَ  للجؼلثغي بػض جكٌَُ الاخخٍاعلث وماال غٍؼ

ض هظل للص يء لىكؿه بال ؤن ؤؾلىب ىاؽ في هظه للحُاة بلى لاشُاء ،و لهظل قةن جىاُو للوبناومت للباػلع ، ًل ًٍغ

في طلَ ؤن هىاى ومهاضض  ومخىاؾينللىكام للخضلِـ وللٌظب وأكي في ؾُاجه ًل ومظاهغ الاخخُاُ وأللٌؿب ًس

أوملٌُت ومؿلهت قامللٌُت لملؿلهت هلل حػالى و للبشغ وملٌُت ومهُضة .شغغُت جهىم بدماًت هظل لملاُ 

ضًاث للجضًضة للضولت جدومطاصع جبُؼ لاومىلُ وأومً زالُ هظل لملبدث ؾىف هخؿغم بلى ومػغقت وأ          

ت وأ أفي هظل لملجاُ . ومضي ومٍاقدتهاللجؼلثٍغ

أ

أ
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أ

أ

أ

أللخدضًاث للجضًضة للجؼلثغ ومطاصع جبُؼ لاومىلُ وأ  اإلاطلب ألاول :

أومطاصع جبُؼ لاومىلُ    الـسع ألاول :       

هي جلَ لاوشؿت للتي حػمل غلى جضقو لاومىلُ للهظعة لخطب في ؤًضي للهاثمين غلى إلاصلعة الانخطاص         

كُتها للتي ومً للىلحب جطباألوشؿت للخكُت ؾير لملشغوغت وأ للخكي و زاضت في للجؼء للخاص ومىه لملخػلو

نغلءجىا للضعلؾت للغلجػت للتي نام بها ًل ومً زالُ غلى ومؿاعها ،وأللخػغف ألؾغلع للخدبؼ و للغنابت ولملالخهت وأ

جمٌىا ومً جبُؼ لاومىلُ ؤو ؾؿُل لاومىلُ ، لزخُاع لها غىىلن : قهم صوعأ للتيوأ’‘ وأإلاانزواد ’‘ و ’‘ بىل باؿس ’‘ ومً 

أ1جلخُظ هظه لملطاصع يما ًلي : 

 لملازغلث للػهلُت لملسضعلث وأ 

 ت وأللخجاعة ؾ  للظزاثغ ير للشغغُت في لاؾلحت للىاٍع

  بمسالكت ؤخٍام ناهىن للبِئت للجغلثم لملغجبؿت 

 للخسلي غً للهُم للؿاومُت وإلاعهاب وللتي لػصلصث بؿبب للكهغ وال غضللت وأ للهغضىت للخؿل وأ 

 جؼوٍغ للىهىص وما ومً ججؿـ وأ زُاهت لاوماهت ووما ًخطل بهحغلثم الاخخُاُ وأ 

 إلاغغلع باألومىلُ للػمىومُت حغلثم للغشىة والازخالؽ و 

                                                           
أ.  154، ص :  2003ومدؿً ؤخمض للحػغي ، ؾؿُل لاومىلُ ، ومجمىغت للىُل للػغبُت ، ومطغ ،    1
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 وما  وما ًغجبـ بهججاعة لاغغلع وللضغاعة وأ 

 جٍىن للضولت جكانُاث للضولُت للتي تي جىظ غليها الاللزغي طلث للطلت بما ؾبو طيغه وأؤًت حغلثم ؤ

أؾغقا قُما 

ش  قلهض               (  ولهض (Criminalité Financiére01وشغة إلاحغلم لملالي عنم  2003/ 01/ 21ضضع بخاٍع

بت ؤو عؾم  ًؿبو في ناومذ صُو إلاجداص لاوعوبي بمباصعة جلتزم قيها باجكانُت تهضف بلى بزػاع لملسضعلث لػٍغ

انها في  ت  2004/ 01/ 01ومجمىغت للضُو لاغػاء غلى ؤن ًبضؤ ؾٍغ بدُث ؤن للبلضلن للتي جؿبو للؿٍغ

  %75ومً هظه لملضلزُل غلى ؤن جىحه   % 15لي ومً لملىبؼ لحىلهت ومبالـ قيها جلتزم باالنخؿاع وألملطغقُت بؿٍغ

ت لملطغقُت ،ومىبها للبلضلن للتي ًهُم ؤصحاب للحؿاباث للخا عؾم ؤهمُت هظل إلاحغلء قهض جم غػت للؿٍغ

وعوبُت ومؿخمغة ملداعبت عؾم  طلَ بهُذ للحملت لاأومً ؾغف بػؼ لملىابغ إلاغالومُت ،وأ سحب هظه إلاحغلءلث

بُت وأ  ضسب الاحخيال اإلااليؿُض طلَ )شػاعل لخجنض جبيذ للظاهغة وأ تهضف هظه للحملت بلى ( وللجىاث للػٍغ

بُت  ُت للىاحمت غً الاخخُاُ لملالي وأجىغُت للغؤي للػام بسطىص لملشاًل لملال ) كاسيذ ؿيدًى للجىاث للػٍغ

  وثائم شازحت  ( و 

 

 

 1 للخدضًاث للجضًضة للجؼلثغالـسع الثاوي :     

خُث ؤن ؾاؾلي لاومىلُ ال ًبالىن بُت،جبُؼ لاومىلُ غلى الانخطاص للجؼلثغي آزاعل ؾلظاهغة  حشٍل          

ي ضىعة حػلها فظُل هظه لاومىلُ للؿير للشغغُت وأبالجضوي الانخطاصًت لالؾدثماع بهضع لهخماومهم بالخىأ

غ لاومىلُ وهى وما ًسالل للهىلهين وأهظل وما شغغُت ًمًٌ للخطغف قيها وأ لهىلغض لٌؿمذ لهم بةغاصة جضٍو

ت حػظُم لاعباح وأالانخطاصًت لملب لى ومىار الاؾدثماعي في للجؼلثغ هظل وما ٌشٍل زؿغل في غيُت غلى للىظٍغ

هظل وما ًاصي بلى لهخهاُ مًٌ ؤن جازغ غلى ؤؾػاع للكاثضة وغلى للطغف في للجؼلثغ ،وأقػلُه قةن ؾؿل لاومىلُ ً،

ومػضالث للكاثضة لملىسكػت ًدضر لزخالال في ضة وأالانخطاصًت للجُعئوؽ لاومىلُ ومً للضولت طلث للؿُاؾاث 

و لى لؾخهغلع ؤؾىلم عئوؽ لاومىلُ ،يما ؤن هظه للظاهغة ًازغ غلملخػاعف غليها ، ومطضلنُت لاؾـ الانخطاصًت

ًمىؼ لؾخؿالُ للجهاػ لملطغفي  1998لهظل هجض ؤن لجىت باُػ للغنابت و إلاشغلف غلى للبىىى ؤضضعث بُاها غام 

افي ؾؿل لاومىل ث للضولُت للخطضي ُ ، يما بوشاء  حهاػ ٌػغف بهىة للػملُاث لملالُت جدذ عغاًت بىَ للدؿٍى

 جىضُت ًمًٌ لغخباعها بمثابت لملُثام للظي ًدٌم ومٍاقدت ؾؿُل لاومىلُ في 40للتي ؤضضعث لهظه للظاهغة وأ

                                                           
1  http ://books . Google . dz / books ? ISBN : 29/04/2019 : h 16  :24.  
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للخاص بمٍاقدت ؾؿُل  2018للجاعي للػام  (  3مؤشس باشل  ) لهض ؤشاع ؾاثغ للضُو و زاضت في للجؼلثغ ،وأ

ل إلاعهاب ، ل  54جطيُل للجؼلثغ في ضىل لاومىلُ وومساؾغ للخمٍى غاملُا في ومٍاقدت ؾؿل لاومىلُ وجمٍى

غ للصولت خُى للػالم ،وهى وما ًثير بؾخكهاوماث بالجملت، 146إلاعهاب ،غمً  ػالمي خىُ بػض وما ؤغض للخهٍغ

ٌُت ،خطُلت بًجابُت خُى للجؼلثغ ،وأ للطاصعة غً للخاعحُتلملسضعلث ومٍاقدت جبُؼ لاومىلُ وأ وضل لاومٍغ

ؿغي  3وماشغ باُػ  ومىذ، بالضئيل حجم غملُاث جبُؼ لاومىلُ في للجؼلثغ    10ههؿت للجؼلثغ ومً  6.48للؿَى

ُأ ل إلاعهاب وأ صو بظولت في هى ومػضُ ومخىؾـ باليؿبت للمجهىصلث لملغغبُت في ومٍاقدت ؾؿُل لاومىلُ وجمٍى

ؿغل ،وأ باُػ للظي ًطضعه ومػهض باُػ للحٍىومت فيًخإلل وماشغ  خُثومٍاقدت ؾؿُل لاومىلُ ،  149ٍمثل ؾَى

ٍخم بغضلص هظل لملاشغ للطكغ لانل زؿغل وللضعحت للػاشغة لايثر زؿىة وأصعحاث خُث ًمثل  10صولت ومً 

 146تي جهؼ في لللملالُت ،ًل حغلثم  و ًطضع، سىيسسا باإلشغلف غالمي ومً نبل لجىت باُػ لملطغقُت للضولُت 

ػاث وأ ت لخػلُماث صولت خُى للػالم وللدشَغ للهىلهين لملدلُت لملػخمضة ملىلحهتها و ومضي جؿبُو للبىىى لملغيٍؼ

غلثم للتي حشٍل زؿغل غلى لملخدضة و وماؾؿاث لملالُت بشإن ومٍاقدت هظه للىىغُت ومً للج للطاصعة غً لاومم

أت باُػ ملػغقت هظه للضعحت هي : ومً لملػاًير للتي جغيؼ غليها لجىللؿلم ولاومً للػاملُين وأ

  للتزلم للضولت باملػاًير لملالُت نُاؽ 

  ؾُاصة للهاهىن 

  إلاحغلءلث لملطغقُت 

  أللشكاقُت

اث للضولُت وأغلى هٌػخمض  ومىظمت للػمل ظل لملاشغ ًل ومً لاومم لملخدضة وللطىضوم للىهض للضولي وبىَ للدؿٍى

الخىعؽ في ومً زالُ بغضلص نىلثم بإؾماء للضُو لملتهمت بوطلَ    -  FATF ؿاجم  –و ومىظمت للػمل لملالي 

ل إلاعهاب ؤو للضُو للتي ال جملَ نىلهين غملُاث ؾؿُل لاومىلُ وأ مت ،وأجمٍى لهض ًاقُت ملىلحهت هظه للجٍغ

مت جبُؼ لاومىلُ ومً زالُ جدهُهها للحثِث في  صزلذ للجؼلثغ في للػهض لازير شىؾا هاوما في ومداعبت حٍغ

ل إلاعهاب ،ويشل وػلعة للضلزلُت ،نبل قترة لاومىل ؼبخبُُومشخبها لبدث ضالخها  وملكا 154للىدى  ُ وجمٍى

ً ومخسطظ ًمٌنهم غابؿا في للجهاػ لاومً ، 55غً ومسؿـ ٌشمل ، جكٌَُ ومؿالُو هظه  زػػىل بلى جٍٍى

مت في للجؼلثغ . أللجٍغ

أللكػاُ و ومداعبت ؾؿُل لاومىلُ  رأللدؿُي   اإلاطلب الثاوي :

ت في للٌشل غً ؾؿل لاومىلُ وأ غالجىا ومطاصعأبػض ؤن    للخدضًاث للجضًضة للتي جىلحهها للضولت للجؼلثٍغ

مت ؟ حؿاءُ لىا  ل ولئلحابت غً طلَ وشير بلى ؤن هىاى للػضًض ومً للىؾاثغً يُكُت للخطضي لهظه للجٍغ
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مت ،للبىٌُت  ًالظل لملغلقو لٍل للتي جدض ومً جىاومي هظه للجٍغ ب قهظه لازيرة  جخمثل للبىٍي ،وأحؿٍغ

أإلاحغلءلث في آلاحي طيغه : 

 ب قػاُ غلمي وأ للػاملُت في  قٌغي لئلؾاعلث للبىٌُت ومؼ جؼوٍغها بٍل لملؿخجضلث لملػلىوماجُتجضٍع

 الاخخُاُ و لملؿالؿاث .ومجاُ يشل للخضلِـ و

  زاضت جلَ للتي جضزل قيها يمُت ومً للىهىص لملطغقُت وأ لملىخجاثللخدغي لملخىلضل غلى ؾير

ت غً ع وأومغلنبت الانترلإلالٌتروهُت ، بغاصة الانترلع بؿُت للحطىُ غلى لملػلىوماث للػغوٍع

 ؾير طلَ وأ عهاهاثللظي ًؿالب بهغوع ومهابل غماهاث وأللػمُل 

 هام ومً ولنؼ للخضعج للهيرلييري وللبيرونغلؾي غغوعة وغؼ خضوص ولضحت للمؿاولُاث لمل

ومً لؾخسضلم لملخداًلين  وهظل وما ًٌبذلملخىلجغ  إلًجاص هىع ومً للغناباثلملغجبـ لملدؿلؿل وأ

 ومً للؿلؿاث للغنابُت  الاهكالثللبىٌُت في ؾبُل ؾؿُل لاومىلُ و لملجغومين للدؿهُالثوأ

  في ومغليؼ  بمىنػهمومسخلل ىى بمسخلل عجبهم و ومسخلل عجبهم وأومىظكي للبىغغوعة للتزلم

 ملخػلهت بإؾالُب ومٍاقدت ؾؿُل لاومىلُ لملؿاولُت باملباصت لاؾاؾُت للتي ؾبو إلاشاعة بليها و ل

  ل لاومىلُ ؾؿُومجاُ ومٍاقدت إلاحغلم الانخطاصي وأال بض ومً حػمُو ؤولضغ للخػاون للضولي في

 إلاوؿاهُت حمػاء زضومت للمجخمؼ للضولي و

 

 

أجبُؼ لاومىلُ في للجؼلثغ  ٍاقدت وم   اإلاطلب الثالث :

ضاصنذ للجؼلثغ غلى لجكانُت لاومم لملخدضة ملٍاقدت للخجاعة ؾير لملشغوع باملسضعلث ولملاجمغلث للػهلُت         

و هظغ لملاغاشخه ومً  اللتزلوماتهاوجىكُظ  1995حاهكي 28لملاعر في  95/45بمىحب لملغؾىم عنم  1988قُيُا 

ً وأومأس ي في للػ ت لازيرة ومً للهغن للػشٍغ اث ،ومما ؾهل جىاومي ً وما ؤقغػجه ومشٍغ آزاع ؾلبُت غلى ًل لملؿخٍى

بي ؤضبذ لؼلوما غلى لملشغع للجؼلغشىة وأللللكؿاص إلاصلعي وأ ب للػٍغ ثغي ججاعة لملسضعلث بغاقت بلى للتهٍغ

م ظاهغة جبُؼ لاومىلُ وأ بال ؤن لملشغع للجؼلثغي  1988عؾم ومطاصنت للجؼلثغ لملبٌغة غلى لجكانُت قُىا بخجٍغ

م لم ً ناهىن للػهىباث لملخػمً  66/156ٍظهغ طلَ خلُا ومً زالُ للهاهىن للظاهغة بال ومازغل وأخكؿً لخجٍغ

مت ومٌغع ووما ًليها ومىه وأ 389للخبُِؼ ومىحب لملاصة  ؤًً حغم غملُاث، قُما ًلي للجؼء لملترجب غلى هظه للجٍغ

أالانخطاصًت : 

أباليؿبت لاشخاص للؿبُػُين     أوال :                      
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صج بلى 1000000ؾىىلث و بؿغلومت ومً  10بلى  5نب ًل ومً نام بخبُُؼ لاومىلُ بالجيـ ومً ٌػا 1

أ1صج 3000000

مت جبُِؼ لاومىلُ غلى ؾبُل الاغخُاص ؤو باؾخػماُ للدؿهُالث للتي  2 ٌػانب ًل ومً ًغجٌب حٍغ

صج بلى  4000000و بؿغلومت ومً  15بلى  10ًمىدها وشاؽ ومنهي ؤو في بؾاع حماغت بحغلومُت بالجيـ ومً 

أ2صج  8000000

مت للخاومت  .1 مت جبُؼ لاومىلُ بالػهىباث لملهغعة للجٍغ   3ٌػانب غلى لملداولت في لعجٍاب حٍغ

مت جبُِؼ لاومىلُ بما قيها للػاثضلث  .2 جدٌم للجهت للهػاثُت لملسخطت بمطاصعة لاومالى ومىغىع للجٍغ

ًاهذ بال بطل ؤزبدذ ومالٌها ؤهه ًدىػها بمىحب ؾىض شغعي و و للكىلثض لازغي للىاججت غنها ، في ؤي ًض 

مت غىضوما ًبهى ر لملشغوع ،وألم ٌػلم بمطضعها ؾيؤهه  ٍمًٌ للحٌم بمطاصعة لاومىلُ ومدل للجٍغ

 ومغجٌبى للخبُِؼ ومجهىلين .

هت شغغُت قةن ومطاصعة لاأ .3 ومىلُ بطل لهضومجذ غاثضلث حىاًت ؤو حىدت ومؼ لاومىلُ لملخدطل غليها بؿٍغ

في لعجٍاب لملػضلث لملؿخػملت جٍىن بال بمهضلع هظه للػاثضلث ،يما ًخم ومطاصعة للىؾاثل وأ ال ًمًٌ ؤن

مت جبُِؼ لاومىلُ وأ بطل حػظع جهضًغ ؤو حجؼ لملمخلٍاث ومدل لملطاصعة قةهه ًخم للهػاء بػهىبت حٍغ

أومالُت حؿاوي نُمت هظه لملمخلٍاث  

           

 

ت ثاهيا :     أباليؿبت لؤلشخاص لملػىٍى

مت جبُؼ لاومىلُ ؾبها لىظ لملاصجين          2و ومٌغعأ 1ومٌغعأ 389ٌػانب للصخظ لملػىىي للظي ًغجٌب حٍغ

أللخالُت بالػهىباث 

ومغلث للحض لانص ى للؿغلومت لملىطىص غليها في لملاصجين للؿابهخين  04ؾغلومت ال ًمًٌ ؤن جهل غً  .1

 للظيغ 

 ضلث للتي جم جبُػها للػاثومطاصعة لملمخلٍاث وأ .2

مت ومطاصعة للىؾاثل وأ .3  لملػضلث للتي لؾخػملذ في لعجٍاب للجٍغ

أهظل بغاقت بلى غهىباث ؤزغي هي : 

                                                           
أ، ومً ناهىن للػهىباث . 1ومٌغع  389لملاصة   1
أ، ومً ناهىن للػهىباث .  2ومٌغع  389لملاصة   2
أ، ومً ناهىن للػهىباث . 3ومٌغع  389لملاصة   3
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مت قهـ ،لم ًٌخكي لملشغع للجؼلثغي بمػاوأ        بل نام ؤًػا بمػانبت ًل ومً ًسكي نبت للهاثمين بهظه للجٍغ

 05/01طلَ بمىحب للهاهىن عنم ولملاؾؿاث لملالُت ،وأغملُاث للخبُِؼ بما قيهم ومؿيرو وؤغىلن للبىىى 

أ1للظي ًىظ غلى : وأ 2005قُكغي  06لملاعر في 

 50000ومً هكـ للهاهىن ، ٌػانب بؿغلومت ومً  06ٌػانب بضقؼ ؤو ًهبل صقػا زاعنا لؤلخٍام لملاصة  .1

 صج  500000صج بلى 

غ ؤو بعؾاُ إلازؿومػانبت ًل زاغؼ ًخمخؼ غمضل وأ .2 اع بالشبهت لملىطىص غليها في ؾابو ومػغقت غً جدٍغ

صج صون إلازالُ بػهىباث ؤشض و بإًت ؾغم  1000000صج بلى  100000هظل للهاهىن بؿغلومت ومً 

 جإصًبُت ؤزغي 

ؤغىلن للهُئاث لملالُت للخاغػىن لؤلزؿاع بالشبهت للظًً ؤبلؿىل غمضل  ضاخب لاومىلُ ومػانبت ومؿير وأ .3

زؿاع ؤو ؤبلؿىل غلى لملػلىوماث خُى للىخاثج للتي هظل لاأ ؤو للخػلُماث ومىغىع لازؿاع بالشبهت بىحىص

بإي غهىبت جإصًبُت ن إلازالُ بػهىباث ؤشض وأصج صوأ 2000000صج بلى  200000جسطه بؿغلومت ومً 

بهت لازغي للظًً ًسالكىن غمضل لملاؾؿاث لملالُت لملشاومػانبت ومؿيرو وؤغىلن للبىىى وأؤزغي 

ل إلاعهاب لملىطىص غليها في ) لملىلص جبُؼ لاومىلُ وأضلبير للىناًت ومً بطكت ومخٌغعة جوأ ،  8،  7جمٍى

 صج  1000000صج بلى  50000( ومً هظل للهاهىن بؿغلومت ومً  11،  10،  9

صج صون  5000000صج بلى  1000000حػانب لملاؾؿاث لملالُت لملظًىعة في هظه لملاصة بؿغلومت ومً وأ .4

 إلازالُ بػهىباث ؤشض 

  

 

 :  خاجمت الـصل الثاوي 

مت  جبُؼ لاومىلُ ملدت بؿُؿت غً للظاهغة للحضًثت وأخاولىا زالُ هظل للكطل بغؿاء            هي حٍغ

مت وؤهم طلللػام لٌنها نضًمت لمليشإ وأ ُأللخضلوأ َ ومً زالُ بغؿاء ومكاهُم ومخػضصة وومخىىغت لهظه للجٍغ

ومسضعلث و يظل آلُاث للخبُِؼ ومً ومطاصعها للتي جدخاج لخبُؼ في ومهضومتها ومنها ججاعة زطاثطها و ؤؾالُبها وأ

أيظل لملغلخل للتي جخم بها بغؿاء لملشغوغُت لهظه لاومىلُ لطُؿت للشغغُت لؤلومىلُ لملبُػت وأزالُ بغؿاء ل

لهظعة خهاثو ؤن جبُؼ لاومىلُ ال جهخطغ قهـ غً لاومىلُ لولهض عؤًىا ومً زالُ غضة ومػؿُاث وأ         

يما ؤن جبُؼ مت هخجذ غنها ؤومىلُ ؾير ومشغوغت ،ًل حٍغا بلى بل جخػمضلهللىاججت غً ججاعة ومسضعلث ،

                                                           
ل إلاعهاب و ومٍاقدتها ) لملىلص  2005قُكغي  06لملاعر في  05/01للهاهىن عنم   1 أ( . 34،  33،  32،  31لملخػلو بالىناًت ومً جبُؼ لاومىلُ و جمٍى
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لزخالف للخهىُاث الانخطاصًت بل ًخػضص و ًسخلل بخػضص وأ لاومىلُ ال ًهخطغ في للػملُاث لملطغقُت قدؿب ،

خٌىىلىحُت ومً ؤخضلر للىؾاثل للها زاضت بػض صزُى غىطغ للػىملت ،وألملىدشغة صلزل ًل صولت ؤو زاعح

اث ُىجغ ولملؿخػملت للٌمب متهم صون خؿِب ؤو عنُب بكػل صغمهم ومً ؤغلى ومؿخٍى الاهترهذ لخدهُو حٍغ

أللؿلؿت للظًً ًٍىهىن في ؤؾلب لاخُان للغؤؽ لملضبغ لػملُاث للخبُِؼ .

أ
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 جمهُد 

و اإلااطظاث اإلاالُت الجصائس هدى الدخ٘ى في الاُخصاد اإلالسفي ، ًسض كلى اإلاصازي جىحه بن       

ت مىاحهت  ت هره الخويراث الجصائٍس اإلاظخجدة ، خُث ما ًميز اللمل اإلاصسفي في كصس اللىإلات و اإلالًس

ت، و مً بين هره  ُت الجصائٍس وهرا ما ؤدي بلى اهدؼاز اللدًد مً الجسائم التي تهدد اإلاىـىمت اإلاصًس

و هرا ما ؤوحب كلى اإلااطظاث اإلاالُت بىطم حملت مً ؤلاحساءاث ظاهرة جبيض ألامىال الجسائم 

ٔاًت البىْى كلى مُت الِاهىهُت و جىـُ مت ، و هرا مً خال٘ ججىُد  التي جِط ي كلى هره الجٍس

ت حمُم ما ًخللّ  ٔاًت الىطائل و الخِىُاث للخلامل مم حمُم الصبائً إلالًس ير  الخسص و اهدباه و جًى

ٔان  د  مً الظباُين في الخد مً ؿاهسة جبُع ألامىا٘ و ذلٗ بىك الفالحت و التىميت الريفيت به ، ُو

 ٔاًت الىطائل في مٖاًدتها .بىطم 

  طيخؼَس في هرا الٌصل بلي : 

ٌُت    ألاول      ;املبحث   (  BADR) جِدًم كام خ٘ى بىٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس

يراغ  املبحث الثاوي   ; ٔالت بُى ٌُت لى م ) دزاطت جؼبُُِت لبىٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس  (  874ُز

ٔالت )  خلُتادالبحساءاث  املبحث الثالث ; يراغ BADRلى م  ( ببُى اًت مً  ( 874) ُز ؿاهسة للُى

 جبُع ألامىا٘  
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ٌُت  )   املبحث ألاول ;  (  BADRجِدًم كام خ٘ى بىٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس

م  1982مازض  13جم جإطِع في           ٔان جإطِع  2006/ 82بمِخط ى اإلاسطىم ُز ، و في الخُِِت 

ٔاهذ هيكلت البىك الىظني الجسائري جبلا إلكادة  ، و هى بىٗ ججازي خُث ًمٕىه حمم الىدائم طىاء 

ت ؤو ألحل ،و ًمثل ؤًظا  لت ألاحل ججاٍز بىٗ الخىمُت باكخبازه ؤن ًِىم بمىذ ُسوض مخىطؼت و ػٍى

 ً لهرا البىٗ ًهى ٌلخبر بىٖا مخخصصا  ُساض يالا زؤض ما٘ زابذ ، و ًيها ًخص الجاهبهدًها جٍٖى

ل في الِؼاق الٌالخت و في هرا اإلاجا٘ ، ًمٕ ُت ً ؤن ًمىذ ُسوطا لخمٍى الِؼاق ًالحي و جُس

ل ؤوؼؼت الصىاكُت الورائُت و ألاوؼؼت اليؼاػاث ال ُت و ٓرلٗ جمٍى ٌُت و الخًس ٌالخُت و الٍس

ل الِؼاق  اإلاخخلٌت في الٍسٍ ، د وزر بةوؼائه جمٍى  1كً البىٗ الىػني الجصائسي  ًالحيُو

 

ٌُت   ;  املعلب ألاول  ٌُت خ٘ى بىٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس يراغ BADR )بؼاُت حلٍس ٔالت بُى م  ( و ُز

874   

ٌُت ماطظت مالُت وػىُت جخمخم بالصخصُت اإلادهُت و              طخِال٘ الا بىٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس

الوير ، اكخبر بىٗ الٌالخت كىد بوؼائه وطُلت مً وطائل طُاطُت اإلاالي و ٌلد جاحسا في كالُاجه مم 

ت في جىمُت الِؼاق  الخٖىمُت الهادًت ٌُت ، بذن ًهى بلى اإلاؼآز ُت اإلاىاػّ الٍس بىٗ  ًالحي و جُس

ل الِؼاق  س مخخصص مهمخه جمٍى س الٍسٍ و جؼٍى ًالحي و ألاوؼؼت اإلاخخلٌت و ذلٗ بِصد جؼٍى

 ٓخٌاء الراحي .كلى الصلُد الىػني و جدِّ الا و الخُىاوي(ؤلاهخاج الورائي  )الىباحي 

ت باكخبازه ماطظت مالُت وػىُت ًهى            بن بىٗ الٌالخت ًىدزج جلِائُا في ُائمت البىْى الخجاٍز

ت ؤو ألحل و ًِسض ألامىا٘ بأحا٘ مخخلٌت ( ،  ًخميز بإهه في آن واخد بىٗ ودائم )ًِبل الىدائم الخجاٍز

ً ؤو ججدًد زؤ و بىٗ جىمُت لت ألاحل حظتهدي جٍٖى ض اإلاا٘ الثابذ ( ، و ) ًمىذ ُسوطا مخىطؼت و ػٍى

ٌُت بمىدها ُسوطا بؼسوغ ؤطهل )ؤي طلس ًائدة ؤُل و هى ٌلؼي ا مخُاشا للمهً الخسة الٌالخت الٍس

 طماهاث ؤُل مما ًٌلله مم هيرها ( .
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ٌُت مساخل     املعلب الثاوي ;   جؼىز بىٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس

ٌُت  الفرع ألاول ;               مساخل جؼىز بىٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس

ٌُت بثالزت مساخل ؤطاطُت هي :         1لِد مس بىٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس

  ( 1::2 – 2:93املرحلت ما بين  ; ) ٌُت جبلا إلكادة جم جإطِع بىٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس

 140هُٖلت البىٗ الىػني الجصائسي ، خُث اهؼلِذ بسؤض اإلاا٘ ُدزه ملُاز دًىاز حصائسي و 

ٔالت مخىا٘ش كنها مً ػسي البىٗ الىػني الجصائسي) ( ، و خال٘ الظىىاث ألا٘و مً BNAو

ٔاالث في  ٌي بٌخذ اللدًد مً الى وؼإجه ٌظعي البىٗ بلي ًسض وحىده طمً اإلاجا٘ الٍس

ٌ ٔان ٔل بىٗ كمىمي ًخخص ُت و هرا اإلاىاػّ الٍس ػبِا إلابدؤ جخصص البىْى خُث 

ت اللامت .  بةخدي الِؼاكاث الخٍُى

  ( 2 – 2::2مرحلت ما ًبن:::  ; ) ُاهىن الىِد و الِسض و الري مىذ بلد صدوز

ٌُت ا طخِاللُت ؤٓبر للبىْى ، هـام الخخصص للبىْى و ؤصبذ بىٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس

ًباػس مهامه اإلاخخلٌت اإلاخمثلت في مىذ الِسوض و حصجُم كملُت الادخاز  ٓويره مً البىْى

ؤًِه بلى مجاالث ؤخسي مً اليؼاغ الاُخصادي بىىكها بالٌائدة و بدون ًائدة ، ٓما وطم 

خاصت ُؼاق اإلااطظاث الاُخصادًت الصويرة و اإلاخىطؼت و اإلاصوسة و كلُه ًمٕىىا حلٍسٍ 

ٌُت  ت ؤو بىٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس ٔاهذ حاٍز  بإهه بىٗ ججازي ًمٕىه حمم الىدائم طىاء 

ٔاهذ ألحل ، و ًمثل ؤًظا بىٗ جىمُت با كخبازه ٌظخؼُم الُِام بمىذ الِسوض طىاء 

ً زؤض اإلاا٘ الثابذ . لت ألاحل ، و هدًها جٍٖى  مخىطؼت ؤو ػٍى

  ( 3113 – 3111مرحلت ما بين  ; )ْى جميزث هره اإلاسخلت بىحىب الخدخل الٌللي للبى

اللمىمُت لبلث هٌع حدًدة في مجا٘ حصجُم الاطدثمازاث و حلل وؼاػاتها و مظخىي 

ل الاُخصاد طمً الخىحهاث  مسدودها ٌظاًس ُىاكد اُخصاد الظَى ، و في بػاز جمٍى

ٌُت كلى حوير طُاطت الاُخصادًت الجدًدة للجصائس كمل بىٗ الٌالخت و ا لخىمُت الٍس

م بلى خد ٓبير حالا جم الِسوض لٌائدة اإلااطظاث الصويرة و اإلاخىطؼت و ُساطُت خُث ًز

ذ جؼىز مخدىالث اإلاظخىي ؤدائه مظاًسة للخدىالث  اإلاصوسة في حمُم اإلاُادًً و في هٌع الُى

. ً  الاُخصادي و الاحخماكُت اللمُِت و اطخجابت لخؼللاث اللمالء اإلاظدثمٍس

     

 

 

  

                                                           
 .  32هٌع اإلاسحم الظابّ ، ص :    1
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ٌُت لبىٗ الٌالخت الخىـُمي الهُٖل    الفرع الثاوي ;   يراغو الخىمُت الٍس ٔالت بُى م  لى  (  874) ُز

ت               ت ًاأل٘و جمثله اإلادًٍس ٍص ت و الالمٓس ٍص ٌُت للىـامين اإلآس ًخظم بىٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس

ت اإلاىحىدة جدذ بدازة السئِع مدًس اللا ٍص ً ، باإل اإلآس ٍص ين اإلآس  طاًت بلى ؤُظام م ، ٌظاكد مدٍز

اث جدذ طلؼت زئِع ُظم ، ومهمتها ؤلاػساي بلى مخخلٍ اللملُاث  جظم ٔل منها كدة مدًٍس

ت ًخمثل في ًسوق البىٗ اإلامخد كبر التراب الىػني جِىم بةػساي و اللمل كلى  ٍص البىُٕت ، ؤما الالمٓس

ٔاالث ًهي الخلُت الِاكدًت ليؼاػاث البىُالدظ ٗ ، و هرا ير الخظً كبر الىؼاَ اإلاددد لها ، ؤما الى

ٌُت كبر مخخلٍ مىاػّ الىػً و الوسض مىه هى جدُِّ جىمُت  الخىشَم الؼامل الٌسوق الخىمُت الٍس

 و هيرها لجمُم اإلاىاػىين . اُتراضػاملت ؤًظا جِدًم خدماث مخخلٌت مً 

 ) ركم  الهيكل التىظيمي لىكالت البىك الفالحت و التىميت الريفيت ببىكيراط                   

985  ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ٔالت مً بكداد الؼالبت با   ;املصدر  يراغكخماد كلى وزائّ داخل الى م بُى  . (  874) ُز

وهي مصلخت بخىحُه و بػازة الصبائً بلى اإلاصالح اإلاخخصت خظب مصلحت التىحيه  ;  .1

 ػلباتها 

ٔالت  مدًس الى
 ألاماهت

ت  مصلخت الصبائً مصلخت الاطخوال٘ اإلاصلخت ؤلاداٍز

 ؤكما٘ اللامت

 مصلخت اإلاداطبُت

 َ  مصلخت الصىدو

 مصلخت الِسوض

 مصلخت الخدصُل

الخظاباث و الىدائمُظم   

 مصلخت الؼباْ

 مدٌـت ألاوزاَ اإلاالُت

 ؤكما٘ الخازحُت
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جىِظم بلى ُظمين و هما ُظم مٖلٍ بالصبائً ) اإلااطظت ( و هي مصلحت املكلف بالسبائن ;  .2

ً ) الخجاز ( و الِظم الثاوي  مٖلٍ بالصبائً ) مظخخدم ( ًِىم مصلخت حظخِبل اإلاظدثمٍس

 طخِبا٘ باقي الصبائً مً اإلاىؿٌين .با

هي مصلخت جِىم بسخب و بًداق مبالى اإلاالُت اإلاىحىدة في الخظاباث مصلحت الشبان ;  .3

 البىُٕت .

 اطخِبا٘ و بًداق و حمم الىدائم . مصلحت الصىدوق ; .4

ت للبىٗ ) ًاجىزة ، مظخخدمين ، جىصِب (  داري ;اللسم لا  .5  هى ُظم يهخم بالؼاون ؤلاداٍز

هى ممثل السئِع للبىٗ ؤمام حمُم اإلاىاشكاث الِاهىهُت و مصلحت اللسم اللاهىوي ;  .6

ت   .ؤلاداٍز

وهى ُظم ٌلالج حمُم ألاوزاَ اإلاالُت و مخخلٍ كملُاث البىُٕت ،  محفظت ألاوراق املاليت ; .8

 ، مِاصت   طٌخجت ، ٓمبُاالث كً بلد مً 

دوزها في مساُبت حمُم اللملُاث البىُٕت لخإٓد مً صخت ًخمثل  مصلحت املحاسبت ; .8

 اإلاللىماث البىُٕت ) اإلادًً هى اإلادًً ، و الدائً هى الدائً ( 

د مم اطخِبا٘ حمُم مصلحت ألاماهت ;  .: دوزها ألاطاس ي جىـُم السجل الصادز و الىازد للبًر

 الصبائً و مٖاإلااث الهاجٌُت 

هدًها السئِس ي ملالجت و دزاطت و مىذ حمُم ؤهىاق الِسوض ) ُسض  مصلحت اللروض ; .21

ل ومخىطؽ و   ( ألاحل ُصير اطدثمازي ، اطخوال٘ ػٍى

ٔالت و كلى مظخىي ألا٘و كلى  طاو٘وهى آلامس و مدًر الىكالت ;  .11 طمان الظير ألاخظً للى

 هىكُت الخدمت اإلاِدمت للصبائً ًهى ٌلمل : 

  جمثُل البىٗ كلى اإلاظخىي اإلادلي 

  ٔالت  مخابلت و مساُبت مىاشهت الى

  ٔالتالظهس كلى جىٌُر احخماكاث دوز  ٍت مم زئطاء اإلاصالح في الى

ٌُت في اإلادُؽ اإلاصسفي   املعلب الثالث ;  الجصائسي مٖاهت بىٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس

لا مخميزا طمً الهُٖل اإلاصسفي الجصائسي ، ًهى       ٌُت مُى ًدخل بىٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس

الث هُٖلُت و كملُت هامت مىر وؼإجه  ٌلخبر  ة ٓإٓبر بىٗ ججازي في البلد هـسا إلاا ٌؼهده مً جدٍى

 1اشها ًُما ًلي : و التي ًمًٕ بًج

ٌُت مىر وؼإجه في  .1 بٖاًت الصالخُاث و الىؿائٍ  1982ًخمخم بىٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس

 اإلاخلازي كليها كاإلاُا 

ت ، خُث صىٍ مً ػسي مجلت ُامىض  .2 ًمخاش بٕثاًت ػبٕخه و ؤهمُت حؼُٕلخه البؼٍس

ص  2001البىْى  ت و هى بىٗ ًدخل اإلآس ص ألا٘و في جسجِب البىْى الجصائٍس  في  668في اإلآس
                                                           

نػآس   1  . 42، ص :  2008، مداطساث في اُخصاد و البىْى ، الؼبلت السابم الجصائس ، : الدًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت ،  يالِص ٍو
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في اإلاساجب  2002بىٗ مصىٍ ، ٓما صىٍ في طىت  4100الترجِب اللالمي مً بين   .3

ِاللؼسة   ُت ، ألاوائل للبىْى ؤلاًٍس

ٔاًت اإلااطظاث كلى اخخالي وؼاػها  .4 ٔاًت الِؼاكاث الاُخصادًت ، ٓما ًم٘ى  ٌلمل في 

 و ػبُلتها الِاهىهُت 

 مً حجم ملامالث  % 30جمثل الخجازة الخازحُت  .5
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ٌُت الدزاطت الخؼبُُِت ; ثاوياملبحث ال يراغ  BADRلبىٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس ٔالت بُى م  لى ُز

874  

ٔالت       طىِىم مً خال٘ هرا اإلابدث الخؼَس بلى مهام وؤهداي و وطائل الدًم اإلاظخخدمت لى

يراغ   بُى

يراغ    BADRمهام بىٗ  املعلب ألاول ; ٔالت بُى م لى   874ُز

يراغ       ٔالت بُى حملت مً اإلاهام التي حظعى دوما لخدُِِها و جؼبُِها كلى ؤزض الىاُم و مً هره  لى

 هي : اإلاهام 

ين جلِي الىدائم الٌىزٍت  .1  و آلاحلت طىاء مً ألاشخاص الؼبُلُين ؤو اإلالىٍى

ُت خاصت بالِسض و الصسي جخص ألاكما٘ الٌالخُت ُصد  .2 ُُام البىٗ باللملُاث مصًس

 حظير وؼاػاتهم 

كدة اإلاالُت للمهً الٌالخُت و اإلاهً اإلاسجبؼت بإكمالها و ؤكما٘ الهُأل الصىاكُت جِدًم اإلاظا .3

ت   و الخجاٍز

ت في خدود بمٖاهُاث  .4 ل كملُاث الخجاٍز  جمٍى

ُت و الخِلُدًت الآخخاب  واطدئجاز وػساء الظىداث و السجالث الخاصت باللملُاث الٌالخُت و الخًس

 و الصزاكُت 

يراغ  BADRؤهداي بىٗ    املعلب الثاوي ; ٔالت بُى م  لى    874ُز

ٔالت بلى جدُِّ ؤهداي كلى هساز        ٔاالث و ًمًٕ ؤن هجيزها ًُما ًلي : حظعى هره الى  باقي الى

 اإلاظاهمت في طُاطت الخىمُت و ججدًد الِؼاق الٌالحي بةدخا٘ الخدظِىاث كليها  .1

س اإلاىخجاث الصزاكُت الورائُت و الصى .2 اكُت و ٓرا مظاكدة الٌالخين لتروٍج اإلاظاهمت في جؼٍى

 الخازحُت و دكم اإلاهً الخسة بهدي اإلاظاهمت في الخجازة اإلاىخجاث 

 ججدًد اإلامخلٖاث و الىطائل  .3

 اإلاظاهمت في دكم الاُخصاد الىػني  .4

س هىكُت الخدماث اإلاِدمت  .5  جؼٍى

  الوير اإلاخللِت بالٌالخت جىطُم اإلاجاالث الِسض في الِؼاكاث ألاخسي  .6

اي و جدظين ؿسوي اللمل و اإلالؼُت  .7 س ألاٍز  اإلاظاهمت في جؼٍى
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ٔالت بلى اإلاىاًظت مم البىْى ألاخسي في مجا٘ الدظُير و جِدًم الخدماث ،  .8 ٓما حظعى هره الى

ير ؤخظً الخدماث اللمُل   و جدظين الـسوي اللمل و جًى

 

 

 

يراغ وطائل الدًم    املعلب الثالث ;  ٔالت بُى ماإلاظخخدمت لدي و  874 ُز

ٔالت         يراغ باكخماد كلى مجمىكت مً الىطائل للدًم مً ؤحل حظهُل واُم   BADRجِىم و ببُى

ٔالت   الخدماث للصبائً داخل الى

ين الرًً ًمازطىن ًٖىن  الحساب الجاري ;  .1 مٌخىخا لألشخاص الؼبُلُين و اإلالىٍى

ت مثل : ) ججازة ، الصىاكت ، الٌالخت ....الخ ( ، ه را اإلاىخج اإلاصسفي بدون وؼاػاث ججاٍز

 ًائدة 

جٖىن خظاباث مٌخىخت لجمُم ألاًساد ؤو الجماكاث التي ال  حساب الصكىن ) شيكاث ( ; .2

، بدازة ....الخ ( ، وذوي ألاحىز الساهبين في جمازض ؤي وؼاغ ججازي مثل :  ) حملُاث 

 الاطخلاهت بالؼبٖاث لخصٌُت الخظاباث 

هي بؼاُت خدًثت الاطخلما٘ ، حظمذ للمالء ;   Livret épargne BADRبعاكت التىفير  .4

ّ اإلاىشكاث  البىٗ الرًً ًملٖىن زصُدًً ، زصُد ػهسي و زصُد ادخازي السخب كً ػٍس

ٔاالث البىٗ   الىِدًت آلالُت دون الخىِل بلى و

ً للخمدزض مخصص;  Lioret épargne junio دفتر جىفير الشباب .4 و  إلاظاكد ؤبىاء اإلادخٍس

ت هرا الدًتر ًٌخذ للؼباب الرًً ال ًخجاوش  ب كلى الادخاز في بداًت خُاتهم الادخاٍز الخدٍز

دًىاز ، ٓما  500طىت مً ػَس ممثليهم الؼسكُين خُث خدد الدًم ألاولي ب  19ؤكمالهم 

الث جلِائُت ؤو ؤوجىماجُُٕت مىـمت  ّ جدٍى ًمًٕ ؤن ًٖىن الدًم في صىزة هِدًت ؤو كً ػٍس

د ، ٓما ٌظخ ٌُد الؼباب صاخب الدًتر كىد بلىهه ألاهلُت الِاهىهُت و ألاُدمُت التي جٍص

ُت جصل بلى ملُىهين دًىاز حصائسي  5كً   طىىاث الاطخٌادة مً ُسوض مصًس

ٌُت ،  ;  Carte BADRبعاكت بدر  .5 هره البؼاُت مىحهت لصبائً بىٗ الٌالخت والخىمُت الٍس

خب لألوزاَ الىِدًت كبر اإلاىشكاث آلالُت خُث جمًٕ مً الُِام بلملُاث الدًم و الس

ٓما جٕمً ؤصخابها ؤًظا مً الُِام بلملُاث السخب مً اإلاىشكاث  DABلألوزاَ الىِدًت 

 آلالُت للبىىْ ألاخسي 

ع ألحل و بلائد مىحه  Les bons de caisseسىداث الصىدوق  .6 : كبازة كً جٌٍى

ين لألشخاص ال  ؼبُلُين و اإلالىٍى
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و هي وطُلت حظهل كلى ألاشخاص الؼبُلُين و  ;  Les dépots à termesلاًداعاث ألحل  .7

ين ببداق ألامىا٘ الٌائظت كً خاحاتهم بلى آزاز مدددة بيظبت ًىائد مخويرة مً  اإلالىٍى

 ػسي  البىٗ 

ً ;  Les comptes devisésحساب بالعملت الصعبت  .8 مىخج ٌظمذ بجمم هِىد اإلادخٍس

 كائد مدددا خظب ػسوغ البىٗ باللملت الصلبت مخاخت في ٔل لخـت مِابل 

ٔالدًتر اإلاخصص للظًٕ ،ؤلاكخماداث و الِسوض التي        ٓما جىحد كدة وطائل الدًم لدي بىٗ 

ّ ػس   وغ ًمىدها بىٗ لصبائىه ًو

     

يراغ ما بين ) اإلاخداو ًبين كدد البؼاُاث (  ;   14جدول ركم ) ال  ٔالت بُى  2019بلى  2017لت في و

Mars  ) 

ٔالت هىق البؼاُت  كدد البؼاُاث في الى

TAVFIR 634 

CBRI 1220 

CBB classique +geld 23 

 1877 اإلاجمىق

 

ٔالت    املصدر ;  يراغ .  BADRمً بكداد الؼالبت باكخماد كلى وزائّ داخل الى  بُى

ٔالت   ام اإلابِىت في الجد٘و والتي جىضح كدد البؼاُاث اإلاخداولت في الى مً خال٘ ألاُز

يراغ مابين  ٔالت في جصاًد مظخمس في اُخىاء بؼاُت  2019بلى  2017بُى هالخف ؤن كدد شبائً هره الى

 وهرا زاحم بلى طسكت هره البؼاُت و ؤمانها ألمىا٘ الصبىن .  CBRIالسخب 

 (   Mars 2019بلى  2017بؼاُاث مابين ) جُِم كدد ال;   ( 15الجدول ركم )   

 الظىىاث

 هىق البؼاُت

2017 2018 2019 Mars 

كدد البؼاُاث 

 ٘ ت اإلاٌلى  الظاٍز

528 601 634 

كدد البؼاُاث 

 ددةخجاإلا

72 96 24 

 100 118 138 كدد البؼاُاث اإلاخصن 
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ٔالت      املصدر ; يراغ .  BADRمً بكداد الؼالبت باكخماد كلى وزائّ داخل الى  بُى

وهرا (  Mars 2019بلى  2017ًبين هرا الجد٘و حوير في كدد البؼاُاث خال٘ الٌترة )  

ٔالت الخوُير زاحم بلى ؤن  ت اإلاٌل٘ى ملخمدة و بؼٖل ٓبير  مً ػسي الصبائً لدي و   BADRالظاٍز

يراغ ٔالت في وؼاغ مظخمس مم شبائنها ، ؤما باليظبت للخظاباث ألاخسي جم اهتهاء  بُى وهرا زاحم بلى ؤن و

 صالخُتها مما ًيخج كىه ججدًدها 

  

ؤكدة بُاهُت جمثل وظبت الخويراث لبؼاُاث الدًم خال٘ الٌترة    ( ; 17الشكل ركم )                    

 (2017 – 2019 Mars  )

 

م ) ب     املصدر ;  (  04ىاء كلى ملؼُاث الجد٘و ُز

 مً خال٘ الؼٖل ؤكاله ًخضح ؤن :      

   ( ت اإلاٌل٘ى خال٘ الٌترة  601بلى  528( ُد حويرث مً  2018 – 2017كدد البؼاُاث طاٍز

و مىه وظخيخج ؤنها في جصاًد مظخمس و هرا الخوير زاحم بلى ؤن  2019في بداًت  634لخصبذ 

 هره البؼاُاث لم جيخهي مدة صالخُتها .

  2018مخىطؽ في لِؼهد ازجٌاق  72ٔان ٌلاد٘  2017كدد البؼاُاث اإلاخجدد خال٘ الٌترة  

و هرا ًىضح ؤن بلد اهتهاء  24ب  2019و ججدًدها في بداًت  زم جم اهتهاء صالخُتها 96ب 

صالخُتها جم ججدًدها مً ػسي ًئت ملُىت لًٕ بيظبت ُلُلت حدا جٖاد جىلدم و هرا زاحم 

ٔالت .  بلى كدم وحىد زِاًت ججدًد داخل هره الى
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  لدؼهد اهخٌاض في طىت  138ُدزث ب  2017كدد بؼاُاث التي في اإلاخصن خال٘ طىت

و هرا زاحم  2019في بداًت طىت  100و ماشلذ في اهخٌاض خُث ُدزث ب  118ب  2018

 طىت في جىاُص لخداولها بلى ؤن البؼاُاث التي في اإلاخصن ٔل 

ٔالت               يراغ BADRمً خال٘ الخدلُل الظابّ لى  2017خال٘ الٌترة اإلامخدة بين  ببُى

ذ بُبا٘ كدد مخىطؽ مً الصبائً كلى الخلامل بالباُاث الدًم  2019بلى هاًت مازض  كًس

ٔالت و هرا زاحم بلى :   اإلاىحىدة داخل الى

  ٔالت صويرة في ػىز الاهجاش  و

  اث ألصخاب الخخصص ، و هرا ما م مً ٌٓاءة اللاملين بةكؼاء ؤولٍى ًجب ًز

 لى جدٌيزهم بلى الخجدًد و الخوُير ًدًم بالصبىن ب

  ٘ب اللما  اطخخدام ؤخدر الىـم البىُٕت جدٍز
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اًت مً ؿاهسة جبُع ألامىا٘ باملبحث الثالث ;    يراغ للُى ٔالت بُى  حساءاث الداخلُت لى

حلد كملُاث جبُع ألامىا٘ ؿاهسة ُدًمت وؼإث مىر ؤن اخخاج ؤلاوظان بلى بخٌاء مصادز       

الٕظب التي خصل مً خاللها كلى ؤمىا٘ هير مؼسوكت ، هير ؤن هره اللملُاث ُد جصاًدث بصىزة 

ذ هٌظه  مت اإلاىـمت و التي صاخبها في الُى ٓبيرة في اللصس الخدًث كىدما احظم وؼاغ الجٍس

م ؤطالُب ؤٓثر ٌٓاءة في كملُاث ؤلاخٌاء ، خُث جدخاج كملُت جبُع ؤمىا٘ في اللصس اطخخدا

الخص٘ى مظدىد زطمي إلالُٕت الخدًث بلى مهازاث خاصت و اطخخدام ؤطالُب كدة للىجاح في 

 ألامىا٘ بصىزة ُاهىهُت 

ٔالت الالتزام بخؼبُِها   املعلب ألاول ;  بحساءاث الداخلُت كلى الى

ل  ًخؼس كلى ؤي    مصسي ؤن ًمخلٗ ؤو ًبد٘ ؤو ًد٘ى ؤو ؤن ًٖىن وطُلت المخالْ ؤو جبدًل ؤو جدٍى

ٔان اإلاصسي ٌللم ؤو ٌؼبه بإن هره ألامىا٘ ؤو ممخلٖاث ألاخس كىائد  ؤمىا٘ و ممخلٖاث ؤخسي بذا 

ل ؤوؼؼت بحسامُت  ، ؤن ًظم طىابؽ داخلُت ؤو بحساء اجصا٘ لٖي ليؼاغ بحسامي ؤو حظخخدم لخمٍى

س ًددد و ًم ىذ اللملُاث التي جخظمً وؼاػاث بحسامُت وجبُع ألامىا٘ و جصوٍد طلؼت الىِد بخٍِس

د ُُمتها كلى كؼسة آالي دوال  ًٖىمي بجمُم الخىالاث الىازدة التي جبلى ؤو جٍص بةطاًت بلى  يز ؤمٍس

و اإلامخلٖاث و ألاص٘ى اللائدة ألشخاص  ُسازاث الدجص اإلاخللِت بدظاباث الىدائم و الخىالاث جىٌُر

ين  و التي حؼبه الجهاث اإلاخخصت بإنها هاججت كً وؼاغ بحسامي  و بةطاًت بلى ٔل كادًين ؤو اكخباٍز

 هرا ًُجب كلى اإلاصسي ؤن ًِىم بمساكاث مجمىكت مً ؤلاحساءاث ألاخسي جخمثل في : 

 التاليت ; ىصا عىد جلدًم الخدماثالتحليم من هىيت حميع العمالء وخص .2

  الخظاباث بمخخلٍ ؤهىاكها ًخذ 

  جِدًم الِسوض 

  جىـُم كِد بًجاز صىادًّ ألاماهاث 

  ٖي ؤو ٌلادلها مً اللمالث د كً كؼسة آالي دوالز ؤمٍس كملُاث الصىدَو التي جٍص

 ألاخسي 

 مبالى هِدًت ؤو ػُٖاث طُاخت في خظاب ُائم مً خال٘ شخص ؤو ؤشخاص  بًداق

ُل ًخص ذلٗ الخظاب   ال جـهس ؤطمائهم في كِد جٓى
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  ت اللمُل بوسض الىـس كً ُُمت اللملُت بذا كلى اإلاىؿٍ اإلاخخص الخدِّ مً هٍى

مخلددة ججسي بمبلى ًِل كً كؼسة آالي دوالز الخف ؤن هىاْ كملُاث هِدًت 

ٖي ، و   ذلٗ كلى الخظاب هٌظه ؤو كلى خظاباث مخلددة لصخص واخد ؤمٍس

  كىد جدصُل ػُٖاث مً خدماث هير ملسوًت مً الخازج 

  ُم كلى اجٌاُُت ًخذ الخظاب و ٔان شخصا ػبُلُا الخُى ًؼلب مً اللمُل بذا 

 صىزة كً ) بؼاُت و بزباث الصخصُت ( مم ألاصل و الخإٓد مً كملُت اإلاؼابِت 

 ٔان شخصا ملىٍى ا ، ًؼلب مىه ببساش اإلاظدىداث خظب ألاصى٘ و ؤهمُتها ، بذا 

م  ُم ٓما هـامه ألاطاس ي و ػهادة الدسجُل و ُز السجل الخجازي و اإلاِسطين بالخُى

ٔاء كىد ًخذ الخظاب و ُساز مجلع بدازة  ً الؼس ًجب الخص٘ى كلى ؤطماء و كىاٍو

ت اإلاخللّ باإلاىاًِت كلى ًخذ الخظاب   الؼٓس

ٔاهذ لدي اإلاصس  .2 ّ جىٌُر بذا  ي ُىاكت بإن اللملُت جىؼىي كلى جبُع ألامىا٘ ، ًللُت ًو

 اإلالاملت ؤو دًم ؤي مبلى منها ، وكلُه في هره الخالت ببالن طلؼت الىِد برلٗ ًىزا 

 كلى اإلاصسي ؤخر اإلااػساث الخالُت بلين الاكخباز بلين الاكخباز :  .3

 ٓمُاث ٓبيرة مً ألاوزاَ الىِدًت مً ًئاث صويرة بإوزاَ مً ًئاث ٓبيرة دون  مبادلت

 ؤطباب واضخت 

  بًداق مبالى ٓبيرة ؤو ببداكاث مخٕسزة إلابالى ٌؼٖل مجمىكاث حجما ضخما باليظبت

 بلى وؼؼاث اللمُل الـاهسة 

 يز كلى السخىباث و ؤلاًداكاث الىِدًت بدال مً اطخخدام الخىالاث اإلاصًس ُت ؤو التٓر

 ؤدواث ألاخسي الِابلت للخدا٘و و بدون ؤطباب واضخت 

  ل مبالى ٓبيرة بلى بلدان ؤحىبُت ؤو لخلِي حؼوُل خظاب بصىزة ؤطاطُت لخدٍى

الث منها في خين ال ًبدو ؤن وؼاغ اللمُل ًبرز مثل جلٗ اللملُاث   جدٍى

 طبت مم حجم اللملُاث الٕبيرة اإلاخٕسزة اإلاخصلت بيؼاغ خازجي و التي جبدو هير مخىا

 وؼاغ اللمُل 

  ٗالاخخٌاؾ بدظاباث مخلددة لىٌع الصخص و بًداق مبالى هِدًت في ٔل جل

ال ًدىاطب مم حجم وؼاغ الخظاباث بدُث حؼٖل في مجمىكها مبلوا ٓبيرا ؤو بما 

 اللمُل 

 ػُٖاث ًٖىن اإلاظخٌُد منها ػسي آخس بمبالى ٓبيرة و مجيزة لصالح صاخب  بًداق

 الخظاب ولٕنها ال جبدو ميسجمت مم اللالُت بصاخب الخظاب ؤو ػبُلت كمله 

  ل ؤلاًداكاث في الخظاب بلى الخازج مباػسة ؤو مبالى مخمازلت جٖىن في مجملها جدٍى

 ٓبيرة 

 الث صويرة بلٕتروهُا الث ٓبيرة بىٌع  جلِي الخظاب كدة جدٍى و بلد ذلٗ بحساء جدٍى

ِت   بلى بلد آخس الؼٍس
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  ُت مً و بلى اإلاصازي في الد٘و اإلالسوطت بإنها مسآص الدجم الٕبير لخىالاث البُر

 لخبُع ألامىا٘ 

  ام و ملىاه دًت اإلادظلظلت ألاُز الدجم الٕبير للؼُٖاث الظُاخُت و الخىالاث البًر

 لىٌع اإلاظخٌُد 

  ُت باللمالث ألاحىبُت بمبالى ال حلدد ػلباث بصداز ػُٖاث طُاخُت ؤو ػُٖاث مصًس

 طب بمبالى ال جدىاطب مم ػبُلت وؼاغ اللمالء جدىا

  ًخذ بكخماداث مظدىدة بمبالى ٓبيرة ال جدىاطب مم ػبُلت و حجم وؼاغ اللمالء ، ؤو

 ؤن ًٖىن اإلاظخٌُد منها ؤخد اللمالء ذوي الصلت الىزُِت باللمُل في الخازج 

 ت خصم ؤ ا ؤحىبُا هير مُِما ؤو هير ملسي للمصسي ؤو وزاَ ججاٍز  ن اإلاظخٌُد منها ػًس

ٔالت  املعلب الثاوي ;   يراغ  BADRؤلاحساءاث ألامىُت لى م  ببُى    874ُز

ت كلى الخؽ مً          اث البىٗ خماًت خظاباث اللمالء اإلاخخلٌت الجاٍز مً مهمت و ؤولٍى

مىا٘ ( ، و لخؼبُّ هـام ؤمني مؼدد ال بد مً جىٌُر الجسائم اإلاخلددة ) الِسصىت ، جبُع ألا 

 مجمىكت مً اإلالاًير و الخدابير اإلاخمثلت في : 

وذلٗ مً خال٘ الخُُِم الدوزي لىـام البىٗ ألامني كلى الاهترهذ ، و   حماًت املىكع ; .2

مُت  م طد الٌيروطاث الُس ير خماًت ًلالت للمُى  جًى

م الصخص ي و ٔلمت اإلاسوز بمثابت ٌلخبر  حماًت خصىصيت العميل ;  .2 بدخا٘ الُس

دكامخين ؤطاطِخين لدؼُٕل خاحص ؤمني لخماًت خصىصُت اللمُل و حمُم اإلاللىماث 

 للِت به ، و ًمًٕ الاطخدال٘ كلى مثل هرا الخاحص مً خال٘ داللخين : اإلاخ

  : // (ؤلاػازةhttp  م  ( التي جٕخب ُبل كىىان اإلاُى

  ؤًِىهت زمص اإلاٌخاح ؤو الٌِل الري ًـهس في هاًرة مخصٌذ الاهترهذ 

(  Déconnecterًخىحب كلى الصبائً الخإٓد مً ُؼم الاجصا٘ )  كعع الاجصال ; .   3                  

البىٖي ختى ٌظخؼُم البىٗ جىٌُر  مظخىي خظابهمباػسة بلد بنهاء اللملُاث التي ًِىم بها كلى  

ائُت و ال ًدظنى أل  ػساي هير ُاهىهُت الاطدُالء كلى بُاهاجه الصخصُت في كملُاث بحساءاجه الُى

 اخخُالُت 

اللمُل في ؤ٘و اجصا٘ له باإلاصلخت  ًجد حماًت املساحت املخصصت للعمالء ; .   4                

م مجمىكت مً الخىحيهاث التي جبين له الٌُُٕت التي ٌظخؼُم بها  ّ اإلاُى اإلاخصصت لللمالء كً ػٍس

م ٔل شبىن في مظاخت اإلاخصصت له   حؼُٕل خؽ ؤمني بِىه و بين البىٗ خُث لهرا ألاخير بخددًد مُى

ٌُت   املعلب الثالث ;    الخددًاث الجدًدة لبىٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس
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 1جخمثل هره الخددًاث في ما ًلي :          

لِد م٘ى البىٗ الٌالخت و ; سىىاث  6مالًير دًىار في  4كروض التحدي جصل إلى أزيد من  .1

الٌالخت بِسوض مؼسوق في ُؼاق  409ٌٍُت خال٘ الظىىاث الخمع اإلااطُت الخىمُت الس 

ملُىن دًىاز حصائسي و جىشكذ الِسوض اإلادكىمت مً  30ملُاز و  3الخددي جِدز ُُمتها ب 

ل و اُخىاء اللخاد ب  ىت الدولت كلى جمٍى ُسطا و جسبُت  46ُسطا زم جسبُت الدواحً  276خٍص

د ب  23بِاز ب ُسطا جليها ػلبت جسبُت ألا  25ألاهىام ب ت الخبًر  ُسطا زم 11ُسطا و هًس

م ؤخسي مخىىكت و مىذ  5اإلاثمسة ب ألاشجاز  ل مؼاَز ال  247ُسوض بطاًت بلى جمٍى جمٍى

ل الاطخوال٘ و الدؼوُل بوالي مالي بُِمت  ُّ اإلاخصص لخمٍى  321لٌالخين طمً ُسض الًس

ّ ذاث اإلاصدز  دجملُىن   ًو

ل                د جم في هرا ؤلاػاز جمٍى ُّ في مجا٘ شزاك 202ُو  40ت الخبىب بُِمت ًالح بِسوض الًس

ملُىن دج ًظال كً جِدًم  83ًالخا في مجا٘ بهخاج الخظس بوالي مالي ًِدز  ب  16ملُىن دج و 

خىن بُِمت  14 ُسطا إلاسبي ألاهىام و ألابِاز  11ملُىن دج بطاًت بلى  126ُسطا ألصخاب خِ٘ى الٍص

 ملُىن دج . 30و  4بُِمت ُسوض إلاسبي الدواحً  4ملُىن دج ( و  42) 

ُسز بىٗ الٌالخت و   ألف كرض سىىيا ; 26اللروض املمىىحت في شعبت الحبىب جلدر ب .  2

م مً وظبت بلى  ٌُت جىطم الِسوض اإلاىحهت للٌالخين ، مً خال٘ ًز مِازهت باإلاىطم  %30الخىمُت الٍس

اإلااض ي ، خُث طِؼمل هرا الِساز ؤحهصة اللخاد ، ألاطمدة ألابِاز و ألاهىام ، بِىما جِدز الِسوض 

ا  15اإلامىىخت مً ُبل البىٗ في ػبٕت الخبىب ب   ؤلٍ ُسض طىٍى

م وظبت الِسوض اإلامىىخت للٌالخين  ٌُت مىاًِخه السطمُت كلى ًز ؤكؼى بىٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس

لها بيظبت اإلاىطم  هرا  باإلاائت مِازهت باإلاىطم اإلااض ي  30، خُث جِسز ًز

ماخسا بولاغ ُؼاق الٌالخت و جم مليىن دج ;  311جحدي ًمكن أن ًصل إلى . مىح كرض  3

ٌُت ؤهه طِخم مىذ   10مً مظدثمساث جٌَى مظاختها  ملُىن دج للمظخٌدًً 200الخىمُت الٍس

ٔان مجلع الىشزاء اإلاىلِد في ػهس ًٌُسي الٌازغ ُد ؤُس مىذ ُسوض مظيرة بمبلى ال  هٕخازاث و 

ًخجاوش ملُىن دج كً ٔل هٕخاز باليظبت للمظدثمساث الجدًدة لتربُت اإلاىاش ي التي ال ًخجاوش 

م هٕخازاث ، مىذ ألصخاب الخٌاوض خ٘ى ُسوطهم في بػ 10مظاختها  از الِسوض الخِلُدًت للمؼاَز

م التي جم اإلاىاًِت كليها مً ػسي الدًىان الىػني لألزاض ي  ، وال ًمىذ هرا الِسض بال للمؼاَز

ً جِدًم دًتر ؤكباء مىاًّ كلُه مً ػسي الدًىان الىػني و كِد  الٌالخُت و ًجب كلى اإلاظدثمٍس

ٔل مؼسوق ًُٕمً ؤن ًٖىن  اإلالُٕت ؤو جىا٘ش ، وجم جددًد مدة الِسض خظب مسخلت بهظاج

امخُاشاث الخخٌُع ٓما طىىاث ( و ٌظخٌُد اإلاظدثمس في هره الخالت مً  7مخىطؽ اإلادي ) بلى هاًت 

ل اإلادي ) بلى هاًت  ٔان هرا الِسض بيظبت ًىائد  15ًمًٕ ؤن ًٖىن ػٍى طىت ( لًٕ في خالت ما بذا 

                                                           
1 WWW. Badr Bank . net com. soulte le 13/04/2019 .  
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بخداء مً الظىت السابلت و بلى هاًت باإلاائت خال٘ الظىىاث الثالزت ألاولى لًٕ ا 100مىخٌظت ب 

م هره اليظبت بلى  1الظىت الخامظت جصبذ وظبت الٌىائد  باإلاائت مً الظىت الظادطت  3باإلاائت و جًس

 بلى الظىت الظابلت و بلد هره الٌترة ًإخر اإلاظخٌُد كلى كاجِه وظبت ًائدة بٖامله 

 

 

 

 

 

 خاجمت الفصل الثالث ; 

ت ُد ػهدث جؼىزاث و مً خال٘ الدزاطت الخؼبُ     ُِت هجد ؤن اإلاىـىمت البىُٕت الجصائٍس

خُث خاولذ الجصائس بدبني الؼَس ؤن جىظم بلى ث مهمت في ؿل الاُخصاد اإلالسفي ،بصالخا

ُت اللمل اإلاصسفي داخل الاُخصاد و هرا ما حللها  في بخدار بصالخُاث  الد٘و الظاكُت لتُر

ُت مً خال٘ بوؼاء هُ ٔاث داخل اإلاىـىمت اإلاصًس مت ئاث و ػس مخخصصت في الخصدي ألي حٍس

 جىاحهها مثل : جبُع ألامىا٘ 

ٌُت ًجدز الخؼَس بلى هخائج اإلاخللِت ببى ُبل  و         بىا ؤلاػازة ؤوال بلى  ٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس

 جخمثل في : اطظاث اإلاالُت ؤن ملامالث اإلا

  هرا الىـام الخدًث في اللالم اللصسي ًخؼلب بلى خبراء مخخصين و هرا ما جٌخِس

 بلُه بالدها ؤو باألخسي ال ٌظخولىن في بالدها 

  ًاإلاللىماث هير ًلا٘ في بالدها هـام ألام 

  اطخددار هـم دًم حدًدة 

ٌُت  جبين لىا ؤن هرا البىٗ واخد  BADRؤما بخصىص دزاطدىا لبىٗ الٌالخت و الخىمُت الٍس

ٓما الخـىا مً ؤهم البىْى اللمىمُت التي طلذ بلى جدظين هىكُت الخدماث اإلاِدمت للصبىن 

 كدة هِائص جخمثل في : 

  ت  بن هىاْ هِصا ٓبيرا في الىعي بإهمُت اُخصاد و بدازة اإلالًس

  مً هاخُت ٓرلٗ بالسهم مً الجهىد اإلابرولت ًبِى جِبل الصبائً طلٌُا للخلامالث

 و هرا لوُاب الثِاًت البىُٕت في اإلاجخمم  تاإلالسوطالخدماث 
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يراغ مجسد كُىت ؤزدها ؤن هلِي كليها الىـس و ذلٗ مً خال٘ ببساش وفي  ٔالت بُى ألاخير ًمًٕ الِ٘ى ؤن و

ٔالت مً ؤحل  س هره الى الدوز اإلاهم الري جللبه في ُظاء كلى مخخلٍ الجسائم و اللمل كلى الخؼٍى

 الـسوي الخدًثت . مىآبت
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    الخاثمة :           

زالٌ دزاطدىا هره هسلص إلى أن عملُت جبُع ألامىاٌ جلىم على وجىد أمىاٌ غير  مً          

مت املىظمت ، مشسوعت جم جدصُلها غير إذ ال جخىكف فلؽ عىد الخجازة مً مسلف أشياٌ الجٍس

بي و املشسوع باملسدزاث بل جخعداها إ ٌ العمىمُت وغيرها ازخالض ألامىالى جسائم أزسي والتهسب الظٍس

الشسعي على هره ألامىاٌ جلىم على مجمىعت مً ألاطالُب التي حظمذ بئطفاء الؼابع مً الجسائم ،و 

لت ألاهم لخبُع ألامىاٌ فبعد أن وان اللؼاع املصسفي الىطُاللرزة ،والتي عسفذ بدوزها جؼىزا ،

ألاعماٌ و املنهي غير املالُت  ألصحاب ءت واللجىهى اللجىء إلى أطالُب غير مالُأصبذ الخىجه الظائد ،

لرزة ألاطلىب املخبع في جبُظها أًا وان مصدز ألامىاٌ الا ٌعسف بأصحاب الُاكاث البُظاء ،و أما م،

ي أزاز وزُمت على وافت ألاصعدة ،الاكخصادًت إذا جدظبب فلُت جبُع ألامىاٌ ال جمس بظالم ،فئن عم،

 .الاجخماعُت  ،الظُاطُت و

ول الىطائل السدعُت الىفُلت بالخصدي ألامس الري  را فمىاجهت مُياهصماجه ًخؼلب خشدل            

مها و بدأ بخ الجهاثمخعدد اطخىجب اهخماما دولُا فاعال و  معاكبت مسجىبيها أػير الظاهسة كاهىهُت بخجٍس

سهُب وجثمين الخعاون وصىال إلى جلىكائُت دازل املؤطظاث املالُت واملصسفُت ،زم جددًد إلاجساءاث ا

مخعددة ألاػساف أو زىائُت و  باجفاكُاثمدعما زي واللظائي لخبادٌ املعلىماث ،إلاداالدولي ،

هما جم ججىُد املىظماث الدولُت مخعددة منها ، بسوجىوىالث دولُت زم الخىكُع فعال على العدًد 

ٌ زخصاصاث في خملت الدعم املادي ،السكابت و الا  ) ما يثبت صحة  : اوهر الخيظُم بين الدو

لت مً العلباث خدر مً فعالُتها هره الجهىد طسعان ما اصؼدمذ بجم ًبدأ، ألاولى ( الفرضية

ت املصسفُت، بُت هرهس منها الظٍس ، طعف إلادازة الظُاطُت ووجىد هُاهاث حعسف بالجىاث ،الظٍس

 غيرها مً العلباث .و 

مت املىظمت مً جهت ،دٌو مً بما أن الجصائس حعاوي هباقي الو          التي  زاصت ججازة املسدزاثالجٍس

 جفخدها على،و ( ما يثبت صحة الفرضية الثانية): حعد مً أهم أطباب ظاهسة غظُل ألامىاٌ وهرا 

فئهما لِظذ الخازجُت أو الاطدثماز ألاجىبي ،طىاء في شيل الخجازة الاكخصاد العالمي مً جهت أزسي ،

على هرا ب عىه مً جبعاث ال جدمد علباها ،و ما كد ًترجألامىاٌ و ً الخعسض لعملُاث جبُع بمىأي ع

خُث لم جىخفي بئعسابها ُت وكؼعذ بالفعل أشىاػا معخبرة ،ألاطاض فلد اهظمذ إلى الجهىد الدول

لُت بل عىفذ على تهُئت ألازطُت واجساذ إجساءاث الصىزي على اطخعدادها لدعم الجهىد الدو 

بُت للعو حشىُل جملت مً البرا جدابير و  إزطاٌ بعثاث املين على ميافدت غظُل ألامىاٌ و مج الخدٍز

بُت علمُت و عملُت إلى الدٌو املخلدمت التي كؼعذ شىػا هبيرا في م جاٌ ميافدت ظاهسة جبُع جدٍز

شيلذ في مجملها الظُاطت املخبعت مً أجل   ما يثبت صحة الفرضية الثالثة ( ):  وهرا ألامىاٌ ،

هُئت املخسصصت بميافدت الظاهسة ودعمها بالىطائل املادًت بئوشاء الميافدت الظاهسة ، بدء 

ذلً بىطع الترطاهت اللاهىهُت مليافدت جبُع ألامىاٌ على املظخىي الدازلي بعد أن واللاهىهُت ،و 

، لىنها على أزض الىاكع حعسف طازعذ إلى  الاهظمام إلى مسخلف الاجفاكُاث الدولُت في هفع إلاػاز 

في هرا إلاػاز طعف حعاون هرهس على طبُل املثاٌ ال الحصس ،عدة علباث جدد مً فعالُتها ،إذا 

ين و املىزلين ،  مع الفظاد أجهصة إهفاذ اللاهىن وجىاػئهم شسواء زلُت الاطخعالم املالي والىهالء العلاٍز
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أهثر اجساذ جدابير أزسي الظُاطت املخبعت و ظس في هره هى ما ًترن املجاٌ مفخىخا مً أجل إعادة الى،و 

لىً كبلها اث إلاطافُت ملعالجت الظاهسة ، و في ألازير ًمىً إعؼاء بعع الاكتراخصسامت وفعالُت ،و

 هىضح بئًجاش هخائج الدزاطُت 

 نتائج الدراسة : 

في الجصائس ،  ٌفي طُاق الحدًث عً طُاطت ميافدت جبُع ألامىاهرا العسض املىجص للبدث و بعد

 عسض الىخائج املخىصل إليها فُما ًلي : جمىىا مً إجماٌ و 

 مت املىظمت ،الازجباغ الىزُم بين ج ألامىاٌ حعخبر ذاث  لُاث جبُعمفعبُع ألامىاٌ و الجٍس

جىفس الغؼاء الشسعي لهره ذلً مً زالٌ  سامُت و اليظبت للخىظُماث إلاجأهمُت بالغت ب

 ألامىاٌ اللرزة .

  مت املىظمت همىا مظؼسدا ًبرش مً زالٌ جصاًد ألامىاٌ أشحشهد ياٌ أزسي والجسائم الجٍس

للحدود في مً فخذ مً جهت إلى العىملت وما زافلها ،ٍسجع هرا الخؼىز إلالىتروهُت واملالُت و 

ما واهبها مً جهت أزسي الثىزة الخىىىلىجُت واملعلىماجُت و  مًوجه السأطماٌ الشسعي و 

 طسعت الاجصاٌ .

  بمىاطبت اجفاكُت فُىا  8811غم أهمُت الجهىد الدولُت مليافدت جبُع ألامىاٌ مىر طىت ز

فئن املجمىعت الدولُت لم جصل الخجازة غير املشسوع باملسدزاث واملؤجمساث العللُت ،مليافدت 

مت املىظمت ،و  بعد إلى اطدئصاٌ امل لعل ذلً ًسجع إلى عدة عى الظاهسة ومً كبلها الجٍس

طعف أجهصه السكابت مً بُنها طعف الخعاون اللظائي و  هرهس لظس املصسفي ،و لِظذ أكلها ا

العلىباث املظلؼت على  إلى عدم زدعُت غُاب إلادازة الظُاطُت لدي بعع الدٌو إطافت و 

 في مجاٌ امليافدت  تالدٌو غير املخعازط

 زسػذ الجصائس طمً الجهىد الدولُت مليافدت جبُع ألامىاٌ بىطع مىظىمت كاهىهُت  للد

ت للخصدي للظاهسة ،ملبىلت على ألاكل مً ا إال أن جلُُم مدي فعالُت هظام لىاخُت الىظٍس

هي لغُاب إلاخصائُاث خٌى الظاهسة و  عملُا ًصعب اللُام به هظسا امليافدت الجصائس

 د  .الىلائص املسجلت بهرا الصد

  أن ًصاٌ مفخىخا لإلصالح ،زاصت و مً الىاضح أن مُدان ميافدت جبُع ألامىاٌ ال

ع لخبُع ألامىاٌ وبِئت جعان ما جصؼدم بؼبُعت املىار املشاملمازطت على أزض الىاكع طس 

جفعُله ال ًمىً أن ًخأحى بمجسد جىُف املىظىمت الخصبت ،وعلُه فئن دعم وشاغ الخلُت و 

َع مُياهصماتها على الدولُت و جىس ىاشاة مع الهظمام ملسخلف الاجفاكُاث اللاهىهُت الدازلُت م

ادة في خدة الخضأزض الىاكع ، خم اللاهىوي الري بلغ خد ألنها كد جخدٌى إلى مجسد ٍش

 دهىُاثفاألمس ًخعدي ال مداولت جىفس الىصىص اللاهىهُت خين ًخعلم بلظُت جضخمه ،

ظه .  ظىى و يان اطخمسازها جمُُع ول املممازطاث بئمو     جلٍى
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 التوصيات : 

 زأًىا مً املمىً جلدًم الخىصُاث التي جدعم ذلً هما ًلي : مالخظاث،على ما جلدم مً هخائج و بىاء 

  معاكبت طد الدٌو التي حعسف فيها اهدشاز واطع بئهخاجها أو جسوٍجها أو إصداز كىاهين زدع و

 اطتهالهها.

 ترجب عنها ًما على اعخباز أن أشمت املدًىهُت و  أهثر عدالت إكامت هظام اكخصادي وججازي دولي

التي جىلد عنها الاكخصاد الخفي بما فُه خاث اكخصادًت أفظذ إلى البؼالت و فسض إصال 

  .ما ٌشيله هرا ألازير مً مادة أولُت لخبُع ألامىاٌإلاجسامي ،و ه شل

  اللاهىوي الري ٌظخؼُع املجخمع املدوي في ميافدت جبُع أو إعؼائه إلاػاز  اشترانًجب

 . ُت بىاطؼخه أداء هره املهى

 ص  جفعُل  ًجب إبسام الاجفاكُاث و ،جبُع ألامىاٌ في مجاٌ ميافدتالخعاون الدولي وحعٍص

بدُث حشمل هره الاجفاكُاث ع في اجفاكُاث الخعاون اللظائي ،الخىطو ،املخعددة ألاػساف

 .ُت الخعاون بين ألاجهصة امليلفت بممازطت الشسػت اللظائ

  خبُُع ألامىاٌ بالدشاوز بين وافت اللؼاعاث املعىُت الخيظُم و. 

  هشف جبُِع ألامىاٌ في جمُع مساخلها و حشجُع البدىر العلمُت املعملت لظاهسة

 .جلىُاتها املخجددة باطخمساز ُاتها و أطاط
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 املزاجع املصادر و  قائمة 

 بالغة العزبية :  –أوال 

 الكتب :  - 1

ا ف –الغفار حىفي  عبذ  .1 ، البىرؾاث و املؤضطاث املالُت ، الذار الجامعت  ضرضمُت سوي كٍز

 . 2002،  ت، إلاضىىذٍر

محمىد حطين الىادي ،جىظُم إلادارة املالُت ،دار الؿفاء لليػز و الخىسَع ،العبعت ألاولى  .2

 .2010،عمان ،

ذار  .3 ت  –محمذ ٍو أضامت الغشلي ،مبادئ الاكخؿاد الىلذي ،دار الجامعت الجذًذة ،إلاضىىذٍر

،2003 . 

عبذ الفخاح عبذ الطالم ،املؤضطاث املالُت ،البىرؾت و البىىن  –محمذ ؾالح الحاوي  .4

ت ، ت ،الذار الجامعت ،إلاضىىذٍر  . 1998الخجاٍر

،خالم أحمذ فزحاث املطتهذون ،إدارة املؤضطاث املالُت رائذ عبذ الخالم عبذ هللا لعبُذي  .5

 . 2013و املؿزفُت دار ألاًام لليػز و الخىسَع ،

ن .6 ،محاضزاث في اكخؿاد البىىن ،العبعت الزابعت ،) الجشائز : دًىان  يغاهز اللش ٍو

 . 2008املعبىعاث الجامعُت ( ،

الجامعُت (  دًىان املعبىعاث  الجشائز :العاهز لعزع ،جلىُاث البىىن ،العبعت الطادضت )  .7

،2007 . 

ت للعباعت و  .8 فضُلت ملهان ،وكاًت الىظام البىيي الجشائزي مً جبُض ألامىال ،دار هٍى

 . 2003اليػز و الخىسَع ،الجشائز ،

ل و إدارة املؤضطاث املالُت ،العبعت ألاولى ،ألاردن ،دار عبذ  .9 الىهاب ًىضف أحمذ ،الخمٍى

 . 2004،عمان ،الحامذ لليػز و الخىسَع 

اللضائُت ،العذد ضامُت ،ظاهزة جبُض ألامىال و ميافحتها و الىكاًت منها ،وػزة  لىذة .10

 . 2006،الجشائز ،60

ذ محطً محمذ  .11 ف )الػُياث( ،العبعت  ظالُتمٍؤ ،حطاباث الؿيىن و مطؤولُت املؿاٍر

 . 2004ألاولى ،دار وائل لليػز و الخىسَع ،عمان ،

ب و جبُض  مغُبوعُم  .12 في كاهىن امللارن ،العبعت الثاهُت ميػىراث ألامىال ،دراضت ،تهٍز

 . 2008حلبي الحلىكُت ،لبىان ،
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لعػب محفىظ ، كاهىن مؿزفي ،) د . ط ( املعبعت الحذًثت لفىىن املعبعُت ،الجشائز  .13

،2001  . 

الجامعت الجذًذة جالل وفاء محمذًً ،دور البىىن في ميافحت غطُل ألامىال ) د . ط ( ، .14

 . 2001،مؿز ،لليػز 

بً ظالب ،غطُل ألامىال و عالكخه بميافحت إلارهاب ،دار الجامعت الجذًذة  لُىذه .15

ت ،  . 2011،إلاضىىذٍر

دار  ،غطُل ألامىال و عالكخه باملؿارف و البىىن ،العبعت ألاولى ، ي ًزوا ر محمذ حطً عمز  .16

 . 2010كىذًل لليػز والخىسَع ،عمان ،

غطُل ألامىال ،الطُاحت ،إلارهاب إلالىترووي ، مؿعفي ًىضف وافي ،جزائم الفطاد ، .17

 . 2014املعلىماجُت ،مىخبت املجخمع العزبي لليػز و الخىسَع ،العبعت العزبُت ألاولى،عمان ،

ل إلارهاب ،إجحاد املؿارف العزبُت ،بيروث  .18 ؾالح الطعذ ،الخحلُم في غطُل ألامىال و جمٍى

،2006 . 

ؼ عمزو   .19 ؾالحاث الاكخؿادًت بعاد الجُل الثاوي مً إلا حاج كىدي دري ،أ كىربً –هدػَى

 .  2006هىفمبر  5 -4في الذول الىامُت ،ملخلي الذولي ،جامعت بىمزداص ،

مت غطُل ألامىال و ضبل ميافحتها ،ألاوادًمُ .20 امللىُت للػزظت  تحامذ عبذ الزحمً ،جٍز

، ً  . 2012البحٍز

مت غطُل ألامىال ،جامعت هافي العزبُت  .21  2004للعلىم ألامىُت ،الطعىدًت ،ؾلز املعىي ،جٍز

. 

 .2003،غطُل ألامىال ،مجمىعت الىُل العزبُت ،مؿز ،محطً أحمذ الحضزي  .22

مت بال حذود ،دراضت ملارهت ،املؤضطت الحذًثت للىخاب  .23 ضلُمان خالذ ،جبُض ألامىال ،جٍز

 . 2004،بيروث ،

ال دولُا و محلُا ضلُمان عبذ الفخاح ،ميافحت غطُل ألامىال ،أهمُت ميافحت غطُل ألامى  .24

ت ،  . 2008،جزائم غطُل ألامىال ،ميافحت غطُل ألامىال في البىىن ،إلاضىىذٍر

ش ،غطُل ألامىال مً املىظىر كاهىوي و اكخؿادي و إداري ، .25 أمبرغً الطً عادل عبذ العٍش

  . 2008للعباعت ،اللاهزة ،

عت إلا  .26 ضالمُت ،املزهش ضُذ أحمذ إبزاهُم ،ميافحت غطُل ألامىال ،دراضت ملارهت بالػَز

 . 2010اللىمي لإلؾذاراث اللاهىهُت ،اللاهزة ،

 . 2002ضُذ وامل غٍزف ،ميافحت جزائم غطُل ألامىال ،دار النهضت العزبُت ،اللاهزة ، .27
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س  .28 مت التي تهذد اضخلزار الاكخؿاد الذولي  يالطَى ؾالح الذًً حطً ،غطُل ألامىال ،الجٍز

 . 2003،دار الفىز ا لعزبي ،اللاهزة ،

مت غطُل ألامىال ،دراضت ملارهت  طُنيال .29 عادل محمذ ،اللىاعذ املىضىعُت و إلاجزائُت لجٍز

 .  2008،اللاهزة ،،نهضت مؿز لعباعت و اليػز و الخىسَع

بً ظالب لُىذا ،غطُل ألامىال وعالكت بميافحت إلارهاب ،دراضت ملارهت ،دار الجامعت  .30

ت ،  . 2011الجذًذة ،إلاضىىذٍر

 الزسائل و املذكزات الجامعية : -ثانيا

مت غطُل ألامىال ،دراضت ملارهت ،رضالت لىُل بً  .1 عبذ الزحمً إبزاهُم محمىد محمذ ،جٍز

 . 2009غهادة الذهخىرة في اللاهىن ،ولُت الحلىق ،جامعت كطىعُىت ،

مت جبُض ألامىال ،مذهزة  .2 ت عً الجٍز دَرظ ضهام ،مطؤولُت الجشائُت ألشخاؽ املعىٍى

 . 2011مىلىد معمزي جبزي وسو ،ة الذهخىرة ،ولُت الحلىق ،جامعت لىُل غهاد

ع الجشائزي ،مذهزة  .3 مت جبُض ألامىال في الدػَز هبُلت جزمي ،التزم البىىن بالخؿذي لجٍز

 .  2014جخزج لىُل غهادة الذهخىرة ولُت الحلىق ،جامعت جُجل ،

مت ،دور البىىن في ميافحت جبُض ألامىال ، جذَرظ .4 مذهزة جخزج لىُل غهادة الذهخىرة هٍز

ولُت الحلىق و العلىم الطُاضُت  –جيزي وسو  –في العلىم اللاهىهُت ،جامعت مىلىد معمزي 

،2014 . 

  املواقع إلالكترونية : -ثالثا 

1. http : // books . Google . dz / books ? ISBN :13 /04/2019. 

2. www. Bank Bank . net com. soulte le 18/04/2019. 

 

 القانونية :النصوص –رابعا 

 النصوص القانونية الجزائزية : .1

 الدستور :  –أ 

،ًخضمً إؾذار هـ حعذًل  1996هىفمبر  07مؤرخ في  438 – 96مزضىم رئاس ي ركم 

خ  76،ج ،ر ،ج ، ج ،عذد  1996هىفمبر  28الذضخىر املؿادق علُه في اضخفخاء  ،ؾادرة بخاٍر

ل  10املؤرخ في  03 – 02،معذل و مخمم باللاهىن ركم  1996دٌطمبر  08 ،ج ، ر  2002أفٍز
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خ  25، ج ، ج ، عذد  ل  14، ؾادر بخاٍر املؤرخ في  19 – 08، ثم باللاهىن ركم  2002أفٍز

خ  63ًخضمً حعذًل الذضخىر ، ج، ر ، ج ، ج ، عذد ، 2008هىفمبر  15  16،ؾادر بخاٍر

 . 2008هىفمبر 

 الاثفاقيات الدولية :  –ب 

. اجفاكُت ألامم املخحذة مليافحت الخجارة غير املػزوعت باملخذراث و املؤثزاث العللُت ،  1

خ  ، املؿادق عليها مع الخحفظ بمىجب املزضىم  1988دٌطمبر  20املىافم عليها في فُىا بخاٍر

، ؾادر  07، ج ، ر، ج  ،ج ،عذد  1995جاهفي  28، املؤرخ في  41 – 95الزئاس ي ركم 

خ   . 1995فُفزي  15بخاٍر

مت املىظمت عبر الىظىُت ،املعخمذة مً ظزف  2 . اجفاكُت ألامم املخحذد مليافحت الجٍز

،املؿادق عليها بخحفظ بمىجب  2000هىفمبر  15الجمعُت العامت ملىظمت ألامم املخحذة ًىم 

،ؾادر  09، ج ، ر ، ج ، ج ، عذد  2002فُفزي  5املؤرخ في  55 – 02املزضىم الزئاس ي ركم 

خ   .  2002فُفزي  10بخاٍر

 النصوص التشزيعية :  –ج 

، ًخضمً اللاهىن ألاضاس ي  2004ضبخمبر  06مؤرخ في  11 -04كاهىن العضىي ركم   .  1

خ  57ج ، ج ، عذد للضاء ، ج ، ر ،   . 2004ضبخمبر  08، ؾادرة بخاٍر

، ًخضمً كاهىن إلاجزاءاث الجشائُت ، ج ، ر  1966جىان  08مؤرخ   في  155 – 66أمز ركم  .2

خ  48، ج ،ج ،عذد   – 06، معذل و مخمم بمىجب اللاهىن ركم  1966جىان  10ؾادر بخاٍر

خ  84، ج ، ر ، ج ، ج ، عذد  2006دٌطمبر  20املؤرخ في  22 دٌطمبر  24، ؾادرة بخاٍر

2006  . 

 . 2005هىفمبر  20ل  75،ج ، ر ، عذد  14/11/2005ملؤرخ في ا 442 -05مزضىم الخىفُذي  .3

 . 02 – 12املعذل بمىجب ألامز ركم  10املادة  .4

 . 02 – 12املعذل و املخمم باألمز ركم  01 – 05اللاهىن  .5

 . 03 – 12مً الىظام ركم  04املادة  .6

 .  02 – 12املعذل ركم  01 – 05مً اللاهىن  07املادة  .7

 لفزنسية : الكتب بالغة ا –خامسا

1. Voir : R recommandation n°17 , GAFI , les quarante recommandations … 2003 . 

2. Didier REBUT ‘’ Manquement du banquier à ses obligations professionnelles et 

commission du délit de blanchiment ‘’ , Revue Banque et Droit , n ° 88 , 2003 . 
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3. H aritini MATSOBOULOU ‘’la répression du blanchiment d’ argent ‘’ Revue de droit 

Bancaire et f financier , n ° 6 ,2002. 



 ص لخملا

ة باليسبة للجزائز ،فتبُض ألاموال ٌعتبر          إن مكافحة التدفقات املالُة غير الشزعُة ًمثل أولٍو

شكل خعزا على ألامً الداخلي والاستقزار الاقتصادي   مً أخعز ألاوشعة الاقتصادًة ،َو

ة جملة مً التدابير القاهوهُة و التىظُمُة  وللحد مً ظاهزة غسُل ألاموال ،وضعت البىوك الجزائٍز

إلاجزاءات و العلمُة ،وفي هذا إلاظار تهدف هذه الدراسة إلى إلاجابة على إلاشكالُة التالُة : ما هي 

فُة ) فزع مسالعلمُة  وكالة بوقيراط  –تغاهم ملكافحة غسُل ألاموال لدى بىك الفالحة و التىمُة الٍز

 ( ؟ 

ولإلجابة على هذه إلاشكالُة و ألاسئلة الفزعُة ،ثم ثقسُم الدراسة إلى ثالثة فصول ،الفصل ألاول 

تعزض الفصل ا تىاول عمومُات حول املؤسسات املالُة ،ٍو خُة حول ظاهزة ثبُض ٍو لثاوي ملحة ثاٍر

 ألاموال .باليسبة للبىك .

 املفتاحية :  كلمات

فُة ،   ستقزار الاقتصاديالا  ألاموال ، ثبُض   .بىك الفالحة والتىمُة الٍز

Résumé :  

En Algérie ,la lutte contre les flux financieers illicites a toujours été une priorité 

car le blanchiment d’argent est au cœur des activités criminelles et présente une 

menace des plus importantes en termes de sécurité intérieure et de stabilité 

économique . 

Les Banques algériennes sont dotées de leur propre dispositif anti blanchiment 

dont un certain nombre d’obligations légales ,reglementaires et opérationnelles  

         De ce fait ,notre recherche a pour but d’etudier la problémaitque suivante : 

Quets sont les dispositifs opérationnels de lutte contre le blanchiment d’argent 

au niveante de la Banque de l’Agriculture et du Développement Rural )BADR) 

de Mostaganem )filiale Bouguirat ( ? 

Afin de répondre à notre problématique ainsi qu’ aux questions secondaires  



Mots clés : blanchiment d’argent ,stabilité économique ,Banque de l’Agriculture 

et du Développement Rural. 
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