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  مقدمة

لكل عصر تعقیداته وتطلعاته ولكل جیل مشكالته واهتماماته، وما إن یحقق بعضها أو 

یتغلب على بعضها اآلخر حتى یظهر غیرها، فالعالم مجموعة من لمتغیرات تتحكم به 

 .والتطور فهكذا هو الماضي وهكذا هو علیه الحاضربصورة دائمة فتجعله دائم التغیر 

وفي هذا اإلطار أفرز التقدم العلمي والتطور التقني الحاصل في هذا القرن وال سیما في      

  مجال وسائل وتقنیات االتصال 

وتكنولوجیا اإلعالم المعاصرة وتنقل األشخاص أنماطا مستحدثة من الجرائم لم یكن 

أمتد إلى تبییض األموال المتأتیة من مختلف الجرائم ال سیما اإلتجار للبشر سابق عهد بها، و 

غیر المشروع بالمخدرات والعقاقیر المخدرة والجرائم التي تدر ماال مثل جرائم الرشوة والدعارة 

واإلتجار في األسلحة والرقیق األبیض وسرقة السیارات، وتزویر النقود ومختلف أنواع الغش، 

ة اإلجرامیة في السلع والخدمات غیر المشروعة تشمل اإلتجار وأصبحت اآلن التجار 

  .باألعضاء البشریة التي یكتسب مرتكبوها ماال طائال من ورائها

من التعبیرات التي تداولت  1تعد جریمة تبییض األموال البیضاء أو غسیل األموال     

رائم االقتصادیة واألمن مؤخرا في كافة المحافل المحلیة واإلقلیمیة والدولیة المهتمة بالج

                                                           

 Money ، ویطلق علیها المشرع اإلنجلیزي Blanchiment des capitaux یطلق علیها المشرع الفرنسي لفظ ، -1

laundering و المشرع السویسري لفظ blachissage.  
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االجتماعي واألمن االقتصادي، وبالتالي فهي من الجرائم ذات الطابع الدولي العابر للحدود، 

أي أنها جریمة عبر الوطنیة تمتد إلى خارج إقلیم الدولة الواحدة، إذا أصبحت خطرا یؤرق 

  .المجتمع الدولي برمته

 اقتصادیا أمنیا، هاجسا تمثل أصبحت التي الخطیرة الجرائم من األموال تبییض یعد و

 .النواحي جمیع على وخیمة أثار من لها لما استثناء دون الدول لكل واجتماعیا

 عن الناتجة المشبوهة األموال بین الصلة قطع هو األموال تبییض فجوهر وعموما    

 و الشرعیة الصفة وإلضفاء المشروع، غیر مصدرها و أصلها وبین متنوعة، إجرامیة أنشطة

 یشجع مما الجنائیة المالحقة من المجرم یفلت الطریقة وبهذه األموال هذه على القانونیة

 قد عناصر عدة هناك المهمة بهذه وللقیام نشاطها، في االستمرار على اإلجرامیة المنظمات

 لخدمة الحدیثة التكنولوجیا تطورات الهدف لهذا مسخرة أدائها على بعضها أو كلها تتكاتف

  استعمال إلى المبیضون یعمد إذ اإلجرامیة، المآرب

 عبر بمرور وذلك المشبوهة، أموالهم تبییض بعملیة للقیام جدا متطورة تقنیات وابتكار

 .العالمیة اإلجرامیة المنظمات قبل من منظمة أوتوماتیكیة متسلسلة مراحل

 عدد من السنین مئات منذ الواقع في تمارس كانت الجریمة هذه أن بالذكر الجدیر و     

 المجتمع قناعة فقد ولهذا شرعیة، غیر بطرق مالیة مكاسب على حصلوا ممن محدد غیر

 من لها لما األموال تبییض لجریمة الشاملة و الفعالة المواجهة إلى الماسة بالحاجة الدولي

 اإلقلیمیة و الدولیة المنظمات من بالعدید حدا الذي األمر األصعدة، جمیع على سلبیة أثار
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 إلى الهادفة المهمة الدولیة االتفاقیات من واسعة مجموعة اعتماد و بصیاغة المبادرة إلى

 من الحد و الجریمة هذه مكافحة و مواجهة في جدیدة دولیة استراتیجیة إرساء و تشكیل

 التعاون وتطویر ودعم النظام دور تعزیز و الجنائیة القوانین تحدیث و السلبیة تداعیاتها

 .الدولي

 أن حیت و صغیرة قریة العالم أصبح االتصاالت ثورة و الشامل  التقني التطور ومع

 وقامت الجریمة هذه مكافحة في الدولي المجتمع سایرت العالمي، النسیج هذا من جزء الجزائر

 و 1988 دیسمبر 20 في الصادرة فیینا كاتفاقیة الدولیة االتفاقیات أغلبیة على بالمصادقة

 ،1995 ینایر 28 في المؤرخ 41-95 رقم الرئاسي المرسوم بموجب علیها صادقت التي

 15 في الصادرة الوطنیة عبر المنظمة الجریمة هذه لمكافحة المتحدة األمم اتفاقیة وكذا

 المؤرخ 55-02 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الجزائر علیها صادقت التي و 2000 نوفمبر

 األموال تبییض لمحاربة جدیدة صفحة فتح سبیل في أولي كخطورة 2002 فیفري 05 في

 .المنظمة والجریمة

 األموال تبییض تجریم إلى تعمد أن الدولیة التزاماتها لتنفیذ الجزائر على لزاما فكان

 .ذلك بعد الحق وقت في المكلفة الهیئات إنشاء رغم تأخرت ولكنها ومحاربته

 قانون تعدیل المتضمن 2004 نوفمبر10 في المؤرخ 15- 04 رقم القانون صدور فكان

 یكتف ولم مكرر، 389 المادة في استحداثه نص في األموال تبییض جرم والذي العقوبات

 المؤرخ 01- 05 القانون إصدار طریق عن الجریمة لهذه وقائیا بعدا أعطى بل بذلك المشرع
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 ومكافحتهما، اإلرهاب وتمویل األموال تبییض من بالوقایة المتعلق 2005 فبرایر06 في

 الحد في الملحة المشرع رغبة أبرزت ولكن الدولیة، بالتزاماتها وقت قد بذلك الجزائر وتكون

 أموال وضیاع الخاصة البنوك إفالس بعد سیما مخاوفها ازدادت التي الجریمة انتشار من

 .للدولة مملكة طائلة

 مطابقة تكون أو مشابهة تقریبا جاءت أنها المذكورة النصوص هذه على والمالحظة

 النهج المشرعین من عدد أخذ وقد أعاله، المذكورتین االتفاقیتین في ورد ما مع األصل

 في النصوص أن إذ تشریعیة عولمة إلى الداخلیة التشریعیة العملیة تحول یفید مما المذكور

 .أنظمتها بین التباین رغم نفسها تكون تكاد العالم تشریعات كل

 أبعاد إلى التطرق دون األموال تبییض لجریمة الوطني البعد على مقتصرة فستكون وعیه

 األبعاد ذات الجریمة جوانب بكل نلم أن المقام هذا في یسعنا وال فضفاض فالموضوع أخرى،

 هنا ومن الجریمة لهذه القانوني بالجانب اكتفینا إنما الخ،...ومالیا اقتصادیا سیاسیا، المختلفة

 بیان لمحاولة"  األموال تبییض لجریمة القانوني اإلطار: " بـ الموسومة المذكرة هذه جاءت

  .الجرائم من النوع لهذا والتنظیمي التشریعي اإلطار

 الموضوع أهمیة: أوال

 والتي األموال تبییض جریمة خطورة أهمیة مدى تبیان في الموضوع أهمیة تمكن

 القانوني للنظام المهددة األخطار أحد تشكل إذ استثناء، دون بأسره العالم تهدد أصبحت
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 لهذا العلمیة األهمیة تبرز وعلیه القانون جرمها لذلك للدولة واالجتماعي واالقتصادي

 :یلي فیما الموضوع

 الجریمة هذه عن الناجمة األضرار و األخطار بیان في المذكرة هذه أهمیة تبرز  -1

 بإیجاد المنظومة على تؤثر القانونیة الناحیة فمن سیاسیا، وحتى إجتماعیا ، اقتصادیا قانونیا،

 سلبا تؤثر االقتصادیة الناحیة ومن/ القانونیة النصوص بین المختلفة التناقضات و الثغرات

 فتؤثر االجتماعیة الناحیة من أما التضخم، على تساعد و باالنخفاض العملة قیمة على

 حیث مدمر، فأثرها السیاسیة الناحیة من أما االجتماعیة، الطبقات على سلبا األموال جریمة

 القوانین سن في ویؤثرون التشریعیة المجالس إلى المشبوهة األموال رؤوس أصحاب یتسلل

 .الفساد فینجم الشخصیة مصالحهم مع تتناسب التي

 من باعتبارها الجریمة هذه على الضوء تسلط كونها في المذكرة هذه أهمیة وتتجلى  -2

 .الوطني المستوى على والبحث الدراسة من حظها تنل لم التي المستحدثة الجرائم

 البحث محل ومنها المستحدثة الجرائم مواجهة عن والمسؤولین المهتمین المذكرة تقید  -3

 التحقیق، إجراءات تعترض التي اإلشكالیات وكشف لها العام اإلطار تحدید في االسهام في

 .لها لمواجهتها الدولیة الجهود وتنسیق

 :الموضوع اختیار أسباب: ثانیا

 یرجع حقیقة في یرجع" األموال تبییض لجریمة القانوني اإلطار"  لموضوع اختیار إن

 :موضوعي اآلخر والبعض شخصي بعضها األسباب من العدید إلى األمر حقیقة في
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  : الشخصیة/  الذاتیة األسباب -1

 ومحاولة المشبوه السریع والریح الكسب نحو الكثیر تسابق مدة منذ انتباهي لفت لقد

 إلى ویعمد یلجأ ثم مشروع غیر مصدر من ماله یكون كمن علیه، الشرعیة الصفة إضفاء

 إلى یؤدي ما والشركات، المصانع كبناء النفعیة المشاریع بعض إنشاء أو العقار في استثمار

 .العام االقتصاد في تتحكم التي واألعمال المال رجال من جدیدة فئة ظهور

  : الموضوع األسباب -2

 األهمیة وكذا الوطني، المستوى على وخاصة المتخصصة الدراسات قلة إلى وترجع

 في والمتمثل االقتصادي بالعصب ومساسها الجریمة لهذه الدولي المستوى على المتزایدة

 .والمصاریف البنوك

 المعدل 2004 نوفمبر 10 في المؤرخ 15-04 رقم القانون وتحلل دراسة محاولة  -

 بالوقایة المتعلق 2005 فبرایر 06 في المؤرخ 01-05 رقم القانون وكذا العقوبات لقانون

 .ومكافحتهما اإلرهاب وتمویل األموال تبییض من

 :الدراسة من المتوخاة األهداف :ثالثا

 من المتخصصین وحتى الباحثین من الكثیر جعل األموال تبییض جریمة لحداثة نظرا

 في القانونیة الدراسات إطار في المتداول غیر المصطلح أمام حائرین یقفون القانون رجال

 .العالم دول من كثیر
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 المعرفة طرح في جدیدة لبنة وٕاضافة المساهمة إلى البحث هذا خالل من نهدف ولهذا

 بصفة والجزائري عامة العربي الفقه في وذلك لألعمال الجنائي القانون مجال في العلمیة

 .                                   لها وٕاثراء القانونیة المكتبة في زیادة إلى یؤدي مما خاصة

 :الدراسة إشكاالت: رابعا

 وخیمة سلبیة آثار من تفرزه لما وأخطرها، الجرائم أهم من األموال تبییض جریمة تعد

 االقتصادي االستقرار وتهدد الحدود تتخطى جریمة أصبحت بحق فهي المیادین جمیع على

 وتارة المخدرات تارة مختلفة بعناوین لوبیات عن تعبر ببساطة ألنها عمقه في واالجتماعي

 عهد منذ الدول جعل الذي األمر طویلة، والقائمة العام المال أو الدعارة، أو السالح أخرى

 على تساعد وتقنیة وتشریعیة مالیة آلیات عن البحث في جهودها من  تكثف بالقریب لیس

 إبرام طریق عن المجال هذا في المتقدمة الدول خاصة منها، الحد و خطورتها من التقلیل

 هذه في أكثر التحكم قصد الخبرات و المعلومات تبادل تسهیل أجل من واتفاقیات معاهدات

 :اآلتیة الموضوع إشكالیة طرح إلى یدفعنا الذي األمر وهو ، الجریمة

 وماهي األموال؟ تبییض جریمة مجابهة في التشریعیة النصوص ساهمت مدى أي إلى"

 "مرتكبیها؟ وقمع الجرائم من النمط لهذا للتصدي المشروع رصدها التي القانونیة اآللیات

 :أهمها لعل عدیدة، فرعیة تساؤالت اإلشكالیة هذه تحت وتندرج

 إلیها المؤدیة واألسباب أسالیب تتمثل وفیما األموال؟ تبییض بجریمة المقصود ما   •

 ؟خطورتها تكمن وفیما



 :المقدمة
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 منها؟ الجزائري المشروع موقف وما الجریمة؟ هذه قیام على المترتبة اآلثار ماهي  •

 :المعتمدة المنهاج: خامسا

 القانوني اإلطار إلى للوصول القانونیة المسائل من العدید على البحثیة الدراسة تنطوي

 هذا طبیعة تفتضیه لما ومتعددة متنوعة المذكرة مناهج جاءت لهذا. األموال تبییض لجریمة

 :اعتمدنا فقد الموضوع

 األموال، تبییض لجریمة والتشریع الفقه موقف تحلیل مفاده والذي: التحلیلي المنهج  -

 تبییض تجریم على نصوصها تضمنت التي الدولیة االتفاقیات تحلیل ذلك إلى إضافة

 .جوانبها بجمیع واإللمام الجریمة لهذه الجید الفهم أجل من وهذا األموال،

 الحاالت بعض في المقارن المنهج على االعتماد األمر منا واقتضى: المقارن المنهج  -

 سبیل في منها لالستفادة وذلك الجریمة، هذه عرفت التي السباقة الدول قوانین بین للمقارنة

 .المستحدث اإلجرامي النمط هذا ومكافحة قمع أجل من الجزائري اعترضت التي الثغرات سد

 :السابقة الدراسات: سادسا

 التشریع في وباألخص األموال تبییض جریمة تتناول التي المراجع ندوة من الرغم على

 الناحیة من مستفیض بشكل الجریمة هذه بدراسة تهتم مؤلفات توجد ال أنه حیث الجزائري

 على اعتمدنا ذلك من ذلك من الرغم وعلى أنه إال نادرة، أنها نقول أن یمكن إذ القانونیة

 بعید، أو قریب من سواء بالموضوع الصلة ذات المقارنة التشریعات في المراجع من مجموعة



 :المقدمة
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 على به وتتصل بالموضوع عالقة لها التي الدراسات من معتبر عدد على أیضا اعتمدنا كما

 :اآلتي النحو

 لنیل تخرج مذكرة-الجزائري التشریع في األموال تبییض جریمة بعنوان :األولى الدراسة  -1

 .2016/2017، أدرار درایة أحمد جامعة السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة الماستر شهادة

 كما الجریمة، لهذه القانوني اإلطار وكذا األموال تبییض جریمة ماهیة الدراسة هذه تناولت

 االقتراحات من حوصلة األخیر وفي مكافحتها وآلیات الجریمة هذه مخاطر أیضا تناولت

 .منها للحد

 

 كلیة الجزائر، في مكافحتها وسبل األموال تبییض جریمة:" بعنوان :الثانیة الدراسة  -2

 2015/2016 سنة السیاسیة، والعلوم الحقوق

 سنة جنائي، قانون علوم الدكتوراه شهادة لنیل أطروحة: مقارنة تحلیلیة دراسة-

2015/2016. 

 من تطرق حیث الجزائر، في مكافحتها وسبل األموال تبییض جریمة الباحث تناول

 وحتى والعربیة الدولیة الجهود وأهم األموال تبییض جریمة ماهیة إلى الدراسة هذه خالل

 .الظاهرة هذه مكافحة سبیل في الوطنیة



 :المقدمة
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"" الجزائر حالة دراسة" األموال تبییض جریمة مكافحة آلیات«: بعنوان :الثالثة الدراسة-3

 بن العربي جامعة – السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة الماستر شهادة لنیل تكمیلیة مذكرة

 .2013/2014 سنة- البواقي أم-مهیدي

 البنوك تسییر إطار في األموال تبییض جریمة مكافحة آلیات هنا الباحثة تناولت

  والتوصیات المقترحات من بمجموعة الدراسة وختمت المالیة، والمؤسسات
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  ماهیة تبییض األموال: الفصل األول

انتشرت ظاهرة تبییض األموال في المجتمعات مؤخرا بصفة كبیرة بالموازاة مع تشعب      

 واألسلحة والتهریب والرشاوي والنصب والغشاألنشطة اإلجرامیة، مثل تجارة المخدرات 

التجاري وتزییف النقود والفساد السیاسي وغیرها، والتي تتم بمالیین النقود وتعد جریمة 

  .1"تبییض األموال من الجرائم االقتصادیة المستحدثة

وسبب ذلك ما أصبح یقوم به مرتكبي " غسیل األموال"ویطلق علیها أیضا جریمة 

ألموال الطائلة، كجرائم التجار غیر الجرائم ال سیما الخطیرة منها و التي تذر على مرتكبیها ا

المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلیة، ولجریمة المنظمة بما تضمنه من جرائم التجار 

في الجنس و األعضاء البشریة و االتجار غیر المشروع في األسلحة و غیرها، حیث 

ات و بالتالي یعمدون إلى إخفاء متحمالت الجرائم التي یرتكبونها من أموال، و الممتلك

التغطیة على جرائمهم و ذلك كله باللجوء إلى مجموعة من العملیات و باالتخاذ مجموعة من 

األسالیب الشرعیة و الطرق االحتیالیة لتبییض هذه األموال أو غسلها أي لجعلها وكأنها تبدو 

من مصدر مشروع، ولذلك أصبح یطلق على هذه الجریمة تسمیة تبییض األموال أو غسیل 

 .2األموال باعتبار مصدرها األسود و القذر

وباعتبار مصطلح تبییض األموال من المصطلحات الحدیثة نوعا ما أذى إلى 

اختالف األراء بشأن تحدید المقصود به ولم یقتصر هذا الخالف بین الفقهاء فقط بل امتد 

  .لیشمل التشریعات سواء الوطنیة أو الدولیة

                                                           
 ،2014الجزائر،  –الجدیدة قائمة  دار الجامعة-مجال تبییض األموال في الجزائر یزید بوحلیط، السیاسة الجنائیة في -1

  .19ص 

مكتبة الوفاء القانونیة للنشر -صالح جزول، ألیات مكافحة جرائم تبییض األموال في التشریع الجزائري واالتفاقیات الدولیة -2

  05، ص 2007، 1اإلسكندریة، الطبعة
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لذلك قسمنا المبحث إلى مطلبین، المطلب األول نتطرق فیه إلى مفهوم جریمة تبییض  

األموال، المطلب الثاني إلى خصائص جریمة تبییض األموال وعالقتها ببغض الجرائم 

  .المشابهة لها
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 مفهوم جریمة تبییض األموال وخصائصها: المبحث األول

تعد جریمة تبییض األموال ضمن الجرائم االقتصادیة، وذلك الرتباطها بالعدید من 

تندرج  الجرائم التياإلرهابیة وغیرها من  وجرائم الفساد والجریمةالجرائم، كالجریمة المنظمة 

 وتفشیها خطرضمنها ویطلق على هذه الجریمة بجریمة العصر وذلك بسبب انتشارها الواسع 

  .1"العالم عن طریق استعمال مختلف التكنولوجیات لتبین في ارتكابه

إلى مطلبین المطلب األول التعریفات التشریعیة أما المطلب " المبحث"وعلیه قسمنا هذا 

  .الثاني التعریفات الفقهیة

  مفهوم جریمة تبییض األموال: المطلب األول

سواء من جانب الدول لقد حظي موضوع جریمة تبییض األموال باهتمام كبیر 

والحكومات أو من جانب الفقهاء إال أن ذلك ال یمنع من تعدد وجهات النظر بخصوص 

تعریف جریمة تبییض األموال، ویرجع األمر في ذلك إلى اختالف المتطور الذي یرى من 

 .2كل جانب هذه الجریمة

  صعدة االقتصادیة، ألونظرا لخطورة عملیات تبییض األموال، وضررها على مختلف ا

  العالم حرك المجتمع الدولي إلى مكافحتها بعقد مجموعة  فيالمالیة واالجتماعیة والسیاسیة 

  . 3مالیة لمراقبة تحركات رؤوس األموال عبر العالم وبتشكیل تكتالتمن االتفاقیات 

 وسنتناول تعریفات جریمة تبییض األموال من خالل التطرق للتعریفات التشریعیة في 

                                                           

جریمة غسل األموال ووسائل مكافحتها في القانون المصري دار النهضة العربیة القاهرة -العالمحمد عبد اللطیف عبد -1

  .10، ص -2003

، ص - 2003الطبعة الثانیة - دیون مطبوعات لجامعة ، الجزائر-علي لشعب اإلطار القانوني لمكافحة غسیل األموال-2

15.  

  .06المرجع السابق، ص–صالح جزول  -3
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   الفرع األول، التعریف الفقهیة في الفرع الثاني

  لجریمة تبییض األموال  التعریفات التشریعیة: الفرع األول

إن تهدید جریمة تبییض األموال للمصالح االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة للدول 

والقانونیة جعل مسألة تجریم ومواجهة هذه الظاهرة تحظى باألهمیة لدى السلطات التشریعیة 

على نطاق الدولي، وهو ما تجلى في تبني العدید من الدول لتشریعات مستقلة لتجریم 

ومكافحة أنشطة تبییض األموال ورغم ذلك ال یزال تعریف جریمة تبییض األموال محل تباین 

  .1بین مختلف التشریعات في مختلف دول العالم

مة تبییض األموال في االتفاقیات التعریفات التشریعیة كجری: وعلیه سوف نحاول أوال

  . الدولیة واإلقلیمیة ثانیا في القوانین الداخلیة لبعض الدول في مقدمتها الجزائر

  :تعریف جریمة تبییض األموال في االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة -أوال 

على الرغم من الشهرة الواسعة التي اكتسبها مصطلح غسیل األموال إال إن 

ء الوطنیة منها أو الدولیة لم تستخدم هذا المصطلح بل استخدمت الوصف التشریعات سوا

المادي لهذه الجریمة مثل تحویل األموال أو نقلها أو اإلخفاء أو تمویه حقیقتها  اللفظي للفعل 

  .أو مصدرها

لم یعرف الوصف اللفظي غسیل األموال بالوصف اللفظي إال في نهایة الثمانینیات  

األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غیر المشروع بالمخدرات المبرمجة في فینا  ویرجع إلى اتفاقیة

، فقد نصت المادة الثالثة منها على ثالث صور لغسیل األموال تتمثل في تحویل 1988عام 

أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من جرائم المخدرات، إخفاء أو تمویه حقیقة األموال أو 

                                                           

أطروحة دكتوراه، جامعة كمین دباغین –ن، جریمة تبییض األموال وسبل محافحتها في الجزائر عبد السالم حسا  -1

  .20، ص2015سطیف 
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أموال مع العلم وقت تسلیمها بأنها مستمدة من جرمة من الجرائم مصدرها واكتساب أو حیازة 

  .1المنصوص علیها في االتفاقیة

ومن أبرز االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة التي تناولت جریمة تبییض األموال وأعطت لها   

  :تعریف خاصا نذكر

  اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة-1

جرمت اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار الغیر المشروع بالمؤثرات العقلیة 

األعمال أو األنشطة التي من شأنها تحویل األموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أیة 

جریمة من جرائم المخدرات، أو من فعل من أفعال االشتراك في مثل هذه الجریمة أو الجرائم 

تموین المصدر غیر المشروع لألموال قصد مساعدته أي شخص متورط في  بهدف إخفاء أو

  .2ارتكاب هذه الجریمة على اإلفالت من العواقب القانونیة ألفعاله

وعلیه یمكننا القول إن اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غیر المشروع 

ألموال لكنها تعرضت إلى بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لم تعطي تعریف جامعا مانعا غسیل ا

ما یتعلق به في الدیباجة من خالل اإلشارة إلى أن األطراف اتفاقیة أن تدرك بأن اإلتجار 

الغیر المشروع یدر أرباحا وثروات طائلة قد كانت المنظمات اإلجرامیة غیر الوطنیة من 

عة والمجتمع اختراق وتلویث وافساد هیاكل الحكومات والمؤسسات التجاریة والمالیة المشرو 

على جمیع مستویاته، كما أن هذا التعریف یتضح في المصطلحات التي وردت  في االتفاقیة 

                                                           

نصت على صنع أو نقل أو توزیع معدات أو مواد، أو مواد مدرجة في الجدول األول والجدول الثاني، (،  03المادة  -1

من ) و صنع المخدرات أو المؤثرات العقلیة بشكل غیر مشروعمع العلم بأنها ستستخدم في أو من أجل زراعة أو إنتاج أ

  .1988اتفاقیة فینا عام 

 1988صادقت الجزائر على اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار الغیر المشروع بالمخدرات المؤثرات العقلیة لسنة  -2

  .1995جانفي  283المؤرخ في  41/95بموجب مرسوم الرئاسي 
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ویقصد بها  أیه أموال متحصل علیها بطریقة مباشرة أو غیر "المتحصالت " من بینها 

و یقصد " األموال"وكذا  3/1مباشرة من ارتكاب جریمة من جرائم المنصوص علیها في المادة

 .1"صول أیا كان نوعها المادیة كانت أو الغیر المادیةبها األ

وهكذا فإن اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غیر المشروع في المخدرات 

والمؤثرات العقلیة قد حاولت وضع تعریف یركز على وصف واحد في أن األطراف التي تقوم 

  ي ــــوعن طبیعة وأثار الفعل اإلجرام یةـــــــبهذه الظاهرة وهي المنظمات اإلجرامیة غیر الوطن

  .الخ.... المتمثل في التلویث والفساد

وربما یرجع ذلك إلى طبیعة االتفاقیة ذاتها ألنها واردة بهدف مكافحة للمخدرات، ومن 

  .تم بقي یسودها الغموض

  :تعریف اعالن جازل لغسیل األموال- 2 

الدولي بین الدول األوروبیة هذا اإلعالن هدفه األساسي هو عدم سبل التعاون 

لمكافحة عملیات غسیل األموال وٕایجاد آلیات فعالیة ومؤثرة لمواجهة لعدى الجریمة المنظمة 

باإلضافة . الدولیة واالقتصادیة ووضع األطر المحیطة بهذه العملیات قید المالحظة الدولیة

جانب غاسلي األموال إلى المنع بقدر اإلمكان استخدام المؤسسات المالیة والمصرفیة من 

عملیات غسیل األموال بأنها جمیع العملیات المصرفیة  (posle)مما أدى إلى اعتباران بازل

  .2الجرمي لألموال التي تهدف إلى إخفاء المصدر غیر المشروع و

  

                                                           

المتحدة لمكافحة اإلتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، صادقت علیها الجزائر بموجب اتفاقیة األمم  -1

  .1995فیفري  15مؤرخ  07الصادر الجرید الرسمیة  1995ینایر  28المؤرخ  95/61مرسوم الرئاسي رقم 

ل أموال في ضوء اتجاهات بلثان مكافحة غس 2002لسنة  80شرح القانون المصري رقم - حسام الدین، محص أحمد -2

  .23ص-2002الحدیثة االهرة دارالنهضة العربیة 
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  :جریمة تبییض األموال في التشریع الفرنسي تعریف-3

في  1994عرف المشرع الفرنسي جریمة تبییض األموال في قانون العقوبات العام 

تبییض أموال أنها تسهیل للتدبیر الكاذب بكافة الوسائل للمصدر  2و1فقرة  324مادته 

الدخول بمرتكب جنایة أو جنحة حصل منها على فائدة مباشرة أو غیر مباشرة، كما  أواألول 

في عملیة تبییض، توظف أو إخفاء أو تحویل العائد المباشر أو یعد تبییض للمال المساهمة 

  .1"الغیر المباشر لجنحة أو جنایة

  :االتفاقیة العربیة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب-4

عرفت االتفاقیة مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرهاب جریمة تبییض أموال أنها 

اء إخفاء أو تمویه أصل حقیقة أموال مكتسبة ارتكاب أي فعل أو الشروع فیه یقصد من ور 

خالفا لما نصت علیه القوانین والنظم الداخلیة لكل دولة طرف وجعلها تبدو كأنها مشروعة 

  .2المصدر

وهذا التعریف بالرغم من اتساعه لمعاقبة أي شخص سواء یرتكب أفعال تبییض 

فاء أو تمویه أمل الموال التي األموال أو یشرع فیها، إال أنه قصر السلوك اإلجرائي على إح

یتم اكتسابها باستعمال أسالیب غیر مشروعة، في حین أن الغایة من ارتكاب جریمة تبییض 

  .3األموال هي إصفاء الصفة المشروعة على األموال وٕاعادة توظیفها في األنشطة المشروعة

  

                                                           

، - 2003الطبعة الثانیة -دیون مطبوعات لجامعة، الجزائر-على لشعب اإلطار القانوني لمكافحة غسیل األموال -1

  .04ص

  .40- 2009إلسكندریة دار الجامعة الجدیدة للنشر، ا-عطیات غسیل األموال وآلیات مكافحتهاممحمد علي العریان،  -2

هاني عیسوي، غسیل األموال دراسة الشریعة إسالمیة وبعض التشریعات الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة دار الثقافة للنشر  -3

  .48ص 2015أردن الطبعة -والتوزیع عمان
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  :اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة -5

  لم تعرف هذه االتفاقیة هي جریمة غسل أموال بوضوح بل اكتفى المشروع الدولي في 

المادة السادسة من االتفاقیة ببیان األعمال التي تشكل جریمة غسیل األموال والتي تتمثل 

  :في

 تحویل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات إجرامیة. 

 الت أو مصدرها أو مكانهااحفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للمشك. 

  اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها بنفس الوصف یشترط فیمن قام بهذه

األعمال أو التصرفات أن یكون علم بأنها عائدات إجرامیة أو فمن الواضح أن اتفاقیة 

 األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة قد ركزت على الجانب الموضوعي 

  .1والمصدر فقط

  :تعریف تبییض األموال في التشریعات العربیة: ثانیا

االتجاه الغالب في التشریعات العربیة ادخال الجانب االقتصادي في مفهوم غسیل 

  األموال ما جاوز الفرض منه، غلب الجانب االقتصادي على تعریف جریمة غسیل األموال

كل السلوك المادي في الكثیر من باإلضافة إلى اختالط مفهوم غسیل األموال بالش

  .التشریعات المعاقبة

  :تعریف جریمة تبییض األموال في التشریعات العربیة: ثانیا

كرست التشریعات العربیة إلى ادخال الجانب االقتصادي في مفهوم غسیل األموال ما 

على تعریف جریمة غسیل األموال جاوز الغرض منه، حیث غلط الجانب االقتصادي 

                                                           

  .18ص  المرجع السابق،  ، علي لشعب-1
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باإلضافة إلى اختالط فهموم غسیل األموال بأشكال السلوك المادي في الكثیر من التشریعات 

  .المعاقبة

  :تعریف جریمة تبییض األموال في التشریع الجزائري-1

تماشیا مع التوصیات المنبثقة عن اللجنة الوطنیة إلصالح العدالة المتعلقة بضرورة 

و التكفل باإلشكالیة الجدیدة   ،لقطاع العدالةإعادة النظر في محمل النصوص القانونیة 

للجریمة المنظمة ال سیما جریمة تبییض األموال وجعل القانون الوطني یتماشى مع 

االتفاقیات التي صادقت علیها الجزائر، جسد المشروع الجزائري أرادته في بلورة االلتزامات 

یات تبییض األموال أ أخذ الدولیة في القوانین الجمهوریة و ذلك من خالل تجریم عمل

   .1بالتعریف الواسع كهذه الجریمة على غرار المشروع المصري و الفرنسي

  ولم یعرف المشروع الجزائري تبییض األموال في النصوص التشریعیة والتنظیمیة بل 

مكافحتها ومن بین  آلیاتاكتفى بتحدید األفعال التي تشكل جریمة تبییض األموال وكذا 

القوانین ذات العالقة بموضوع تبییض األموال في الجزائر قانون العقوبات، في القسم 

المضاف  07مكرر  389مرر إلى  389السادس مكرر الذي أعیدت صیاغته في المواد 

 05/01تحت عنوان تبییض األموال في القانون  04/15بموجب إعادة صیاغة القانون 

 والمتمم بموجب ومكافحتها المعدل وتمویل اإلرهابمن تبییض األموال المتضمن الوقایة 

  . 13/02/20122المؤرخ في  12األمر رقم 

  :اعتبر المشروع الجزائري تبییض لألموال كال من األفعال التالیة    

تحویل أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات مباشرة أو غیر مباشرة من الجریمة بغرض  -

موین المصدر الغیر المشروع لتلك األموال أو مساعدة أي شخص متورط في إخفاء أو ت

                                                           
  .48هاني عیسوي، المرجع نفسه، ص -1

  .23ص، المرجع السابق، حسام الدین -2
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ارتكاب الجریمة األصلیة التي تحصلت منها هذه األموال على اإلفالت من األثار القانونیة 

  .ألفعاله

إخفاء أو تموین الطبیعة الحقیقیة لألموال أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها أو -

  .مع علم الفاعل على أنها عائدات إجرامیةالحقوق المتعلقة بهاحركتها أو 

اكتساب األموال أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها أنها  -

  .تشكل عائدات إجرامیة

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على -

أو محاولة ارتكابها أو المساعدةأو التحریض على ذلك وتسهیله وأساء المشورة ارتكابها، 

  .1بشأنه

 :تعریف جریمة تبییض األموال في التشریع المصري-2

في المادة األولى الفقرة  2002عرف قانون العقوبات المصري تبییض األموال لسنة 

 إدارتهامنه على أنه سلوك ینطوي على اكتساب األموال أو حیازتها أو التصرف فیها أو  2

وحفظها أو استبدالها أو ایداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحویلها أو التالعب في 

نت متحصلة من جریمة جرائم المنصوص علیها في المادة الثانیة من هذا قیمتها إذا كا

القانون مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تموین طبیعته أو 

  أو الحیلولة دون اكتشاف مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فیه أو تغییر الحقیقة 

  

                                                           

، یعدل ویتمم القانون رقم 2012فیفري سنة 13هـ الموافق لـ1433ربیع األول عام  20المؤرخ في  02- 12القانون رقم  -1

المتعلق بالوقایة من تبییض األموال و  2005فبرایر سنة  06هـ الموافق لـ 1425ذي الحجة عام  24المؤرخ في  05-01

  .2012فبرایر  15ا الجریدة الرسمیة المؤرخة في تمویل اإلرهاب ومكافحته
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  .1من ارتكاب جریمة المتحصل منها المالذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص 

یالحظ أن المشرع أن المشرع المصري لم یضع تعریفا مباشرا لجریمة تبییض األموال     

لهذه الجریمة بل جاء تعریفه لتبییض  وٕانما اعتمد على إظهار أشكال السلوك والركن المادي

  .األموال تعریفا عاما

 :التشریع العرقيتعریف جریمة تبییض األموال في - 3

أخذ المشرع العراقي بالمفهوم الواسع لجریمة تبییض األموال حیث نصت المادة الثالثة 

على أن غسیل األموال هو كل من یدیر أو  2004من القانون مكافحة غسیل األموال لسنة 

یحاول أن یدیر تعامل مالي یوصف عائدات بطریقة ما عائدات بطریقة ما لنشاط غیر 

كل من ینقل أو یرسل أو یحیل وسیلة نقدیة لو مبالغ تمثل عائدات بطریقة ما  قانوني أو

لنشاط غیر قانوني عارف بإن هذه الوسیلة النقدیة أو أعمال یمثل عائدات بطریقة ما لنشاط 

  2.غیر قانوني

وسع في نطاق الجرائم الناتج عنها المال المراد   یالحظ أن المشروع العراقي قد   

لم یحصره ضمن مجرد جرائم المخدرات وتوابعها، بل فتح الباب واسعا لكل  تبییضه، بحیث

  .الجرائم ذات المصدر غیر المشروع مستهدیا في ذلك ما التفاقیات ذات الصلة

  لجریمة تبییض األموال التعریفات الفقهیة: الفرع الثاني

  اختالف الفقه القانوني واالقتصادي بخصوص إیجاد تعریف جامع لجریمة تبییض األموال    

                                                           
  .50، ص ، المرجع السابقعلي لشعب -1

ومحاربة التقلب من خالل تجریم , قانون مكافحة غسیل االموال نصت على  تأمین المؤسسات المالیة  "المادة الثالثة  -2

من قانون مكافحة غسیل األموال العراقي ،)وتنظیم تعامالت معینة, تمویل االرهاب , تمویل الجریمة , افعال غسیل االموال 

  .2004لسنة  93الصادر بموجب سلطة اإلتالف المؤقتة رقم 
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لحداثتها وسرعة تطورها التي سایرت التطورات التكنولوجیة، وتعدد األسالیب المستعملة  اخطر 

  .في ارتكابها

عرف أحد الفقهاء جریمة تبییض األموال أنها عائدات مالیة مستمدة من مصدر غیر 

ع، وأنها مجموعة من العملیات المالیة واقتصادیة المتداخلة المنصبة على األموال مشرو 

الغیر المشروعة، والبعض اآلخر عرفها على أساس الهدف والغایة المقصودة من عملیة 

إخفاء المصدر غیر المشروع من أجل استفادة من هذه األموال دون مالحقات قضائیة بغیة 

  .    1بع الشرعيالتمتع بها الكتسابها الطا

ولتوضیح هذه اآلراء الفقهیة التي تناولت هذا الموضوع تم تقسیمها إلى ثالث  

  :مجموعات

أن جریمة تبییض هي كل عملیة من شأنها إخفاء المصدر الغیر  ترى المجموعة األولى

فعل أو الشروع فیه یهدف : آخر على أنها ویراها فقیها ،2الشروع الذي اكتسب منه األموال

ى إخفاء أو تمویه الطبیعة المتحصالت المستمدة من أنشطة غیر المشروعة لتبدو كما إل

كانت مستمدة من مصادر مشروعة لیتسنى بعد ذلك استخدمها في أنشطة مشروعة داخل 

  .  3الدولة أو خارجها

ترى المجموعة الثانیة جریمة تبییض األموال أنها مجموعة العملیات واألنشطة و 

من خاللها استخدام األموال المتحصلة من األنشطة االجرامیة أي  والتي یتمالمالیة المتداخلة 

من الجریمة في إقامة وممارسة أنشطة مشروعة، تكون مصدر اإلرادات نظیفة ظاهریا 

  .فاء المصادر الملوثة أو القذرة لهذه األموالكمصلحة الغاسل ووسیلة إلخ

                                                           

دارا النهضة العربیة القاهرة -محمد عبد اللطیف عبد العال جریمة غسل أموال ووسائل مكافحتها في القانون المصري -1

  .08، ص2008

  .30ص ،المرجع السابقصالح جزول،  -2

  .08ص- 2008الجزائر –نبیل صخر، تبییض األموال في التشریع الجزائري دار الهدى عین المیلة  -3
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وعرف أیضا أنها سلسلة من التصرفات التي یقوم بها صاحب الدخل غیر المشروع 

أو الناتج عن جریمة بحیث تبدو األموال أو الدخل كما لو كان مشروعا تماما مع صعوبة 

 الغایة النهائیة منینما یعتبرها أصحاب المجموعة الثالثة أن . 1عدم اثبات مشروعیته

التبیض هو إضفاء على األموال القذرة صفة المشروعیة، أو عبارة أخرى التمتع بالمال مثل، 

  .2محل التبییض بعد اكتسابه الطابع الشرعي

أو على أنه عملیة تقوم على ادخال أرباح متولدة عن التجارة غیر المشروعة منطویة 

  .لك من الصعوبة معرفة مصادر تلك أموالعلى جرائم في النظام العالمي لصبح بعد ذ

وعرف الفقیه الفي جیرازا جریمة تبغي األموال أنها مجموعة من الطرق والتقنیات 

  المعقدة یرتكبها الجاني قصد إخفاء المشروعیة على األموال المتحملة من نشاط اجرامي غیر 

  .مشروع، وذلك حتى یتسنى إعادة استثمارها في أنشطة مشروعة

كما عرفها فرانسوان توري وبول ال بورد أنها نشاط اجرامي یهدف إلى إخفاء  

المصدر الغیر المشروع للمال من أجل السماح لصاحب التمتع به بشرعیة كاملة من خالل 

 .3استمارة أو توظیفه في أنشطة إجرامیة أو غیر اجرامیة

  :خصائص جریمة تبییض األموال: المطلب الثاني

ییض األموال عن غیرها من الجرائم، كونها ذات طبیعة خاصة تتمیز جریمة تب

ومختلفة عن باقي الجرائم اآلخرى فهي جریمة الحقة كجریمة األصلیة، كما أنها جریمة غیر 

                                                           

الرهون، عملیة غسیل أموال مفهومها، خطورتها واستراتیجیة مكافحتها ، مجلة األمن والقانون ، أكادیمیة محمود حافظ  -1

  .127ص -2006ي السنة العاشرة ،العدد ثاني جویلیة .سرطت ط

  .15ص ،2008الجزائر –نبیل صخر، تبییض األموال في التشریع الجزائري دار الهدى عین المیلة  -2

  .208،ص2008الصیفي، االشتراك بالتحریض، دار الهدى للمطبوعات اسكندریة عبد الفتاح  -3
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عادیة، ألن مقترفیها یعملون ضمن شبكات إجرامیة منظمة، فهي ذات طابع دولي تندرج 

  .مستوى كل دولة على حدىضمن الجرائم المنظمة التي یتعذر مواجهتها على 

وٕان كانت هذه الجریمة ذات طابع جزائي، إال أنها أیضا جریمة اقتصادیة تمس الحیاة 

مهارات "االقتصادیة للدولة بالدرجة األولى، باإلضافة إلى ذلك، فإن مقترفیها یستعملون 

  وصول إلى تحقیق مشروعهم اإلجراميالالزمة لل" التقنیة

  :ض األموال ذات طبیعة قانونیة خاصةحتمیة تبیی: الفرع األول

تعد جریمة تبییض األموال ذات طبیعیة قانونیة وخاصة تمیزها عن باقي الجرائم 

  :األخرى لألسباب التالیة

  :أنها جریمة الحقة لجریمة أصلیة:أوال

ال یمكن أن تقوم جریمة تبییض األموال من خالل جریمة سابقة فالجریمة األولیة هي 

وبالتبعیة فهي انعدام الجریمة األصلیة التي العنصر المفترض الذي یتطلب القانون توافره 

  .تنتج عنها األموال غیر المشروعیة، تنعدم معها حتمیة تبییض األموال

، ألن المحل والدافع إلیها 1بقة انعدام المشروعیةویترتب عن عدم توافر الجریمة السا

غیر موجود لذلك فإن أنجع السبل لدرء جریمة تبییض األموال، هو التصدي ومكافحة 

  .2الجریمة األصلیة التي تنتج عنها األموال غیر المشروعة

المالیة غیر المشروعیة تنشئ رابطة مادیة ملموسة بین الجریمة  أن العائدات وباعتبار

رتكبها فإن عملیة تبییض أموال تهدف إلى إخفاء هذه الرابطة من خالل عدة عملیات وم

                                                           

- جالء وفاء محمدین،دور البنوك في مكافحة غسیل األموال، دار الجامعة الجدیدة، دون ط، اسكندریة-1

  . 40،ص .2001مصر،

.15المرجع السابق، - علي لشعب - 2 
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تهدف إلى تمویه معالم المصدر اإلجرامي لألموال، وتحویلها من أصول نقدیة إلى حسابات 

  التصرفإمكانیة  لیجعلها بعیدة عن المراتبة و  بنكیة، سواء تم ذلك داخل الدولة أو خارجها،

  .1بكل حریة بعدما أخذت صفة الشرعیةفیها بعد ذلك   

  :جریمة تبییض األموال جریمة دولیة-ثانیا

یشكل الطابع الدولي لألموال حقیقة ال یمكن تجاهلها، ویمكن اعتبار هذا الطابع 

شامل لكافة أقنعة التي تختفي وزراءها األموال القذرة وتمتاز جریمة تبییض األموال بأنها 

الممكن أن تقع أركانها في أكثر من دولة مما یجعل أثارها ذات بعد دولي، أي أنه من 

  .2تتجاور حدود الدولة الواحدة

  جریمة تبییض األموال جریمة منظمة-ثالثا

تعتبر جریمة تبییض األموال صورة من صور الجریمة المنظمة، حیث بعد التبییض 

ضخامة هذه في نظر العصابات المنظمة، الوسیلة الناجعة للحصول على األرباح ألن 

األموال المتحصل علیها عنها تتطلب إخفاء مصدرها من خالل إدخالها في نشطة مشروعة 

  .3تعود علیهم بالفائدة بكل راحة واطمئنان

فالجریمة المنظمة هي االصطالح الذي توصف به الظاهرة إجرامیة ألنها تحمل في  

 ول على أرباح مالیة طیاتها تنظیم اجرامي في شكل مجموعات ینشطون بشكل منظم للحص

  ذلك من خالل ممارسة أنشطة غیر قانونیة ویعمل أعضائها من خالل بناء تنظیمي دقیق  و

                                                           

، 2008- المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة القاهرة-قانوني واقتصاديغسل أموال من المنصور –عادل عبد العزیز السن  -1

  .11ص 

  .117عبد الفتاح الصیفي، المرجع السابق، ص -2

  .11ص-2004، لبنان 1الجریمة المنظمة عبر الوطنیة دار الشروقط-محمد شریف بسیوني -3
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  . 1ومعقد یشبه ماهو الحال علیه في المؤسسات االقتصادیة ویخضعون لنظام جزاءات ردعه

  :جریمة تبییض األموال جریمة ذات طابع اقتصادي وسیاسي: الفرع الثاني

الخصائص الممیزة لجریمة تبییض األموال، أنها ذات طبیعة اقتصادیة من بین 

  وسیاسیة

    :جریمة تبییض األموال جریمة ذات طابع اقتصادي :أوال

لم یتوصل الفقه في إیجاد تعریف محدد مانعا جامعا للجریمة االقتصادیة، أال أن 

  :هناك من یعرفها على أنها

االقتصادیة التي ترسمها  ویخالف السیاسةكل فعل أو امتناع یعاقب علیه القانون "

  .2"الدولة بقوانین أو أنظمة أو قرارات

ساعدت على تزاید وانتشار جریمة تبییض األموال، وهي ولعل من أهم العوامل التي 

لذي یشهده كثرة الجرائم االقتصادیة التي أخذ نطاقها یتوسع نتیجة التطور التكنولوجي ا

العالم، وتعد جریمة المخدرات في مقدمة الجرائم االقتصادیة التي یقوم أصحابها بعملیة 

وذلك عن طریق تبییضها في  االخفاء لألموال المتحصل علیها من االتجار بهذه المادة

 لها نظرا لما تذره هذه المخدرات من والمالحقة القانونیةقنوات االقتصاد، إلخفاء الشبهة عنها 

  .باهضة قد تصل قیمتها إلى مالیین الدوالراتأرباح 

وهناك العدید من الجرائم االقتصادیة و التي تتعلق بالكسب غیر المشروع، 

كاالختالس و تزییف العملة، وعملیات التهریب، و االتجار باألعضاء البشریة، وعملیات 

تساعد في تنامي جریمة تبییض األموال التسهیالت البنكیة، وغیرها من الجرائم التي 

                                                           

  117المرجع نفسه، ص -شریف بسیوني محمد -1

ئي المقارن في الفقه اإلسالمي و القانون السوري، الجزء األول، منشورات جامعة دیمشق، عبود سراج، التشریع الجزا -2

  14، ص2005، سوریة، 07طبعة 
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الذي یسعى دوما إلى إخفاء المال الغیر  وانتشارها السبب في ذلك یعود إلى مرتكب الجریمة

المشروع،عن طریق عملیات تنظیف و تطهیر العائدات المالیة التي تحصل علیها إلبعاد 

  .الشبهات عنه

األموال، ترتدي بالنظر وعلى ضوء ما تقدم یمكن التوصل إلى أن جریمة تبییض 

ها، ومالحقة مرتكبلطبیعتها وأثارها االقتصادیة أقنعة عدیدة تساهم في صعوبة الكشف عنها 

  .كونها تختفي ثم تتسلل عبر القنوات البنكیة لتلتحم بالمنظومة االقتصادیة

  :جریمة تبییض األموال جریمة مصرفیة-1

انتشار تبییض األموال، حیث تعد ساعدا في تلعب المؤسسات المالیة البنكیة دورا م

األموال، وذلك لما توفره من كتمان وسریة، لما  المكان اآلمن الذي تتم فیه عملیة تبییض

من الحداثة و التعقید، كالتحویالت المصرفیة الفوریة  تتمیز به أیضا من تقنیات بالغة،

التعامل بین  في دائرة  نت، و البطاقات الممغنطة باستعمال وسائل األنتر اإللكترونیة

، كل هذه الوسائل جعلت من البنك الوسیلة المثلى و األكثر إغراءا زبائنهاالمصارف و 

  .1لتنظیف األموال القذرة

  :جریمة تبییض األموال جریمة متطورة تقنیا وفنیا-2

لقد أدى التطور التكنولوجي وخاصة في میدان االتصاالت بظهور طبقة إجرامیة 

في عملیات تبییض األموال، المهارات العلمیة و التقنیة ما تجعلها محترفة  جدیدة لها من

وذلك بقیام المنظمات االجرامیة باستغالل تلك اإلمكانیات البشریة لتتعاقد معهم مقابل منحهم 

  .المبیضةلنسب محددة من األموال 

                                                           
 ، 2000سكندریة، اإل، النظریة العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة للنشر، دون طبعة، سلیمان عبد المنعم -1

  .79ص 
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فشور المالیة، وهي تبییض األموال استعمال مراكز اآل إنشار ومن أهم العوامل  

مراكز مالیة تقدم خدماتها غیر المقیمین، بحیث تسهل هذه المراكز على استقطاب األموال 

بتوفیر حوافز ستثمارات األجنبیة، وذلك االمنسقة في سبیل جذب من خالل جهود حكومیة 

ضریبیة و ضمان السریة على العملیات المصرفیة للزبون ما ساعد في انتشار عملیات 

 1.5ملیار إلى  590ض األموال التي بلغ حسب إحصائیات الصندوق الدولي، مابین تبیی

  .بالمائة من اإلجمالي الناتج العالمي 2.5ترلیون دوالر سنویا ما یعادل

وبهذا یمكن القول أن عملیات تبییض األموال لها طاقمها، وتحتل المرتبة الثالثة من 

  .1الصناعات العالمیة من حیث القیمة

  :جریمة تبییض األموال جریمة سیاسیة: ثانیا

یرتبط نشاط تبییض األموال بجمیع صور الفساد، ومن بینها الفساد السیاسي الذي 

األموال، ثم تهریبها إلى الخارج للقیا یرتبط باستغالل النفوذ بهدف جمع أكبر قدر ممكن من 

م فإن هذا التبییض یعتبر بتبییضها و العودة بها من جدید في صورة أموال مشروعة، ومن ث

یرتبط بسلوكیات صغار الموظفین، وعلى بمثابة الفساد الكبیر، في حین أن الفساد الصغیر 

فرار بعض الوزراء إلى الخارج لخیر دلیل على خطورة هذه الجریمة التي تستند إلى القوة 

، وغیر غالب الوصول إلى هؤالء األشخاص بسبب غطاء الحصانةالسیاسیة، أین یتعذر في 

بتهمة " أنور إبراهیم"السابق القبض على وزیر المالیة "مالیزیا"دلیل على ذلك عندما ألقت 

  .الفساد التي أدین بها وحكم علیه بالسجن والغرامة

  

  

                                                           
  .221، ص 2008عبد الحكیم مصطفى شرقاوي، العولمة المالیة وتبییض األموال، دار الجامعة الجدیدة، إسكندریة  -1
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  :واقع جریمة تبییض األموال في الجزائر: المبحث الثاني

لقد انتجعت الجزائر مثل كامل الدول على مستوى العالم سیاسة مكافحة ظاهرة تجریم        

تبییض األموال، فعمدت إلى تجنید مختلف وسائل وأجهزة مراقبة سواء على مستوى البنوك 

أو غیرها من المؤسسات وذلك بغرض التقلیل من هذه الظاهرة التي أصبح خطرها شدید 

للبالد على مختلف مستویاتها فماهي أسباب تنامي هذه  وعلى التنمیةد على االقتصادي للبال

  .الظاهرة ؟ وماهي التي عمدت إلیها الجزائر للحد من هذه الظاهرة الخطیرة؟

  :أسباب انتشار غسیل األموال في الجزائر: المطلب األول

الجزائر،  الظاهرة فيأسباب ودوافع متعددة أدت إلى استفحال هذه لغسیل األموال 

  :وبكمن إنجازها أهمها فیما یلي

  :انخفاض مستویات الدخل: الفرع األول

بطالة في الجزائر، ستویات الدخل وما ینجم عنه من ارتفاع نسب الإن انخفاض م

أدى إلى ارتفاع كبیر في معدالت الجریمة، واستمرار انخفاض مستویات الدخل سیؤدي إلى 

ما یسمى بالجریمة المنظمة وكذا انتشار منظمات إجرامیة ذات سلطة ونفوذ، وتعبر  ظهور

ث بلغت في الجزائر من الدول ذات الدخل الفردي المنخفض وذات معدالت بطالة مرتفعة حی

  .1في المائة تقریر صندوق النقد الدولي11.3حوالي 2015سنة 

 ات إجرامیة سعیا منها وراء وهذا ما یدفع بالفئات المحرومة إلى العمل في منظم

  .كسب مدخول یغطي احتیاجاتهم

                                                           
على الساعة  23/04/2015، تاریخ البحث 2015مقال بعنوان، األفامي یتوقع ارتفاع مستوى البطالة في الجزائر سنة -1

 .http://www.dzazaiess.com: ، منشور على الموقع اإللكتروني10:00
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  :نسب الضرائب غیر العادلة: الفرع الثاني

إن هدف السیاسة الضریبیة في أي دولة هو تحقیق العدالة االجتماعیة، عن طریق    

النسب الضریبیة وفقا الختالف مستویات الدخول، غیر أن المالحظ في السیاسة اختالف 

الجزائر هو عدم التزامها بقواعد العدالة و یرجع إلى نقص الدراسات القبلیة الضریبیة في 

لفرض الضربیة حیث ال تتوفر المعلومات الكافیة لها، كما تجدر اإلشارة إلى أن جل 

تجار تعاني من سیاسة الدخل الجزافي و الذي مع العدالة، القطاعات وخصوصا لدى فئة ال

  .رب الضریبيمما یؤدي بطبیعة الحال إلى الته

   :انتشار األسواق الموازیة: الفرع الثالث

  تتمیز األسواق الموازیة بأنها تحقق مداخیل قیاسیة للمتعاملین فیها بمخالفة القوانین 

المتاجرة في العمالت األجنبیة في الدول التي تفرض رقابة على : الدولیة ومن أمثلة ذلك

داخل البلد مقارنة السلع التي بنقص عرضها معامالت النقد األجنبي، باإلضافة مثال إلى 

الذي یؤدي إلى ارتفاع أسعارها بما یتجاوز ضوابط تسعیرة  الشيءبالطلب علیها، وهو 

  1 .الدولة

  : األسالیب المصرفیة: أوال

هي تتعلق بالخدمات و العملیات المصرفیة التي تقوم بها البنوك وغیرها من 

المؤسسات المصرفیة الخاصة باإلیداع وهي تلك الوكاالت التي تنقل األموال من دولة إلى 

أخرى وتعتبر البنوك هي العامل الرئیسي و المسؤول عن تبییض األموال حیث یتم إیداع 

                                                           
الملتقى الدولي -حالة الجزائر- كتوش عاشور وقورین حاج قویدر، ظاهرة غسیل األموال من مظاهر الفساد االقتصادي -1

أبعاد الجیل الثاني من اإلصالحات في الدول النامیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، بومدراس، نوفمبر : األول حول

  .15-14، ص2006
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األعمال غیر المشروعة و األعمال اإلجرامیة في بنوك أحد األموال المشبوهة الناتجة عن 

الدول التي تسمح بذلك لیقوم بعد ذلك بتحویلها إلى الوطن األصلي للمودعین تبدو كأي 

  1.أموال مشروعة

فاألسالیب المصرفیة هي أكثر الطرق التي یستخدمها مرتكبو هذه الجرائم وهذا ألن    

قیام بعملیة التبییض لألموال وتنقسم األسالیب المصرفیة للدور المهم الذي یلعبه البنك بال

  :إلى

 :استغالل البنوك -1

من المعترف علیه أن البنوك لها دور هام في إتمام عملیة تبییض األموال بل ربما 

تكون هي المتحكم الوحید في هذه العملیات وخاصة عندما یقوم مرتكبو هذه الجرائم باستخدام 

وبذلك تكون أول مراحل عملیات التبییض هي مرحلة إیداع األموال في األسالیب المصرفیة، 

البنوك إذا من الطبیعي  أنه یتم من خالل البنوك تبییض األموال الكبیرة ویعمد المجرمون 

إلى اللجوء للبنوك بسبب الرقابة الضئیلة و التي تكون منعدمة أحیانا  حیث النظام المالي 

دون تعقید ،كما یتم المجرم استغالل البنك عن طریق استخدام في البنوك یكون أكثر مرونة ب

الكارت الممغنط الذي یعتبر ائتمان ممغنط حیث بواسطتها یتم صرف النقود من منافذ 

السحب اإللكتروني عن طریق استخدام الرقم السري وتسحب مبالغ طائلة من ماكنة الصرف 

مح بحدوث الكثیر من عملیات تبییض اآللي ومن المؤكد أن بطاقة اإلئتمان الممغنطة تس

األموال  ولهذا هذه البطاقات معرضة للسرقة أو یتم تزویرها وبالتالي یكثر حدوث عملیات 

  .2التبییض عن طریقها

                                                           

، 2005المهدي وأشرف الشافعي، المواجهة الجنائیة لجرائم غسل األموال، دار العدالة الطبعة األولى، مصر  أحمد -1

  .24ص

. 27المرجع نفسه، ص - 2 
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 :عملیات التعامل المادي مع النقود السائلة -2

 ویقصد بالتعامل المادي مع النقود السائلة هو القیام ببعض العملیات النقدیة من أجل

إخفاء األصل الحقیقي لألموال أي تمویه مصدر النقود محل التبییض حیث یتم النقل المادي 

لهذه النقود أو ایداعها بطریقة مجزئة بالبنوك ورغم قدم هذه الطریقة إال أنها الزالت تستخدم 

حتى اآلن بجانب وسائل أخرى، وذلك نظرا ألن النقود أو األموال غالبا ما تكون سائلة 

هذه الوسیلة مناسبة لتحقیق الغرض المراد الوصول إلیه وهو إخفاء المصدر اإلجرامي فتكون 

للنقود فنقل تللك األموال أو النقود مادیا یعتبر مرحلة هامة من مراحل تبییض األموال، 

فتهریب النقود السائلة عبر الحدود یعتبر أسلوب هام و رئیسي في تبییض األموال و الهدف 

عى إلیه مرتكبو جرائم تبییض األموال هو اخراج أرباح الجریمة من المكان الرئیسي الذي یس

الذي أنتجت فیه وٕادخالها في أماكن یصعب تتبعها، كما أن عملیة التعامل المادي بالنقود 

السائلة قد تأخذ صورة أخرى وهي صورة اإلیداع المجزأ للنقود السائلة المتحصلة من الجریمة 

المؤسسات المالیة  عض القیود وااللتزامات التي تفرضها بعضفي حسابات للهروب من ب

والتي تتطلب ضرورة اإلعالن عن المبالغ أو التحویالت المالیة التي تزید عن حد معین عند 

هذه المبالغ بحیث یكون كل جزء أقل  بتجزئة االنتقال من دولة إلى أخرى فتقوم العصابات

من الحد المثیر للشبه و تودع بأسماء متعددة في حسابات بنكیة مختلفة، وهؤالء األشخاص 

الذین یتم إیداع األموال بأسمائهم من الطبیعي أن یكونوا مجندین للعمل لمصلحة أصحاب 

تلك المبالغ المودعة یتم وبعد أن یتم هذا اإلیداع المجزأ فإن . تلك األموال الغیر مشروعة

  .1تحویلها إلى الخارج في حساب مركزي وذلك لمواصلة عملیات التبییض

 

                                                           

، 2005أحمدالمهدي وأشرف الشافعي، المواجهة الجنائیة لجرائم غسل األموال، دار العدالة الطبعة األولى، مصر -1

  .24ص



األموال تبییض ماهیة                                          :األول الفصل  

 

 
33 

 :الحسابات السریة-3

فطریقة الحسابات السریة أو الحسابات مجهولي الهویة تعتبر أحد أسالیب المصرفیة 

لعالمي اآلن التي یتم استخدامها للقیام بعملیات تبییض األموال، ورغم أن االتجاه المصرفي ا

" أعرف عمیلك"یحظر فتح حسابات سریة أو بأسماء وهمیة لمجهولي الهویة تطبیقا لقاعدة 

إال أن تلك الحسابات ال زالت تستخدم في بعض الدول بالرغم من أنها حسابات ادخار ولكن 

  .1یمكن استعمالها في السحب واإلیداع

  :األسالیب غیر المصرفیة: ثانیا 

األسالیب المصرفیة التي یستخدمها مرتكبو الجرائم لتبییض األموال باإلضافة إلى 

والتي تتعلق بالخدمات والعملیات المصرفیة التي یقوم بها البنك هناك أسالیب غیر مصرفیة 

وهي األسالیب الي یتم من خاللها تبییض األموال بدون أن یكون البنك وسیطا في عملیات 

  :التبییض وهي تنقسم إلى

  :یب القانونیةاألسال-1

قد یعتمد مبیضو األموال إلى انشاء شركات وهمیة على الورق فقط تسمى شركات 

الدمى الهدف منها تبریر مصدر األموال غیر المشروعة، أو إنشاء مشروعات كبیرة كإنشاء 

قریة سیاحیة أو بناء سكنیة أو شراء مالهي لیلیة وتقوم بمزج األموال القذرة المراد غسلها في 

ح هذه المشروعات ویكون بنسب معینة ومحددة حتى ینكشف أمرها، وتقوم هذه الشركات أربا

بدفع الضرائب المستحقة للدولة، وغالبا ما تقوم هذه الشركات بتزویر في األوراق والفواتیر 

  بحیث یبدو أمام مصلحة الضرائب أنها حققت أرباح طائلة، بل

                                                           

  .30، صالسابقافعي، المرجع أحمد المهدي وأشرف الش -1
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واألموال إلى االستعانة  ما یلجأ غاسلقد تحقق خسائر كبیرة في واقع األمر وغالبا 

  .1بخبراء وقانونیین وذلك لتسویة الحسابات وٕاضفاء الطابع القانوني على هذه الشركات

  :األسالیب التجاریة-2

قد یلجأ مرتكبو جرائم تبییض األموال إلى األسالیب التجاریة للقیام بعملیات تبییض 

للقیام بعملیة التبییض، فهو یتمثل في دمج النقود األموال باعتباره أكثر األسالیب سهولة 

اإلجرامیة أو الغیر مشروعة مع النقود الناتجة من أنشطة مشروعة فیختلط المصدران 

وبالتالي صعوبة فصلیهما، لذلك تلجأ العصابات إلى استعمال تلك األموال في أنشطة تجاریة 

توماتیكیة فهنا یصعب مراقبة ما تدره ومحال الغسل األو  تدر نقودا سائلة كالمطاعم والفنادق

تلك األنشطة التجاریة من دخل ویصعب تحدید مبلغ النقود المتحصلة من النشاط المشروع 

فیتمكن هؤالء العصابات من القیام بدمج النقود غیر المشروعة في النقود المشروعة، وتتنوع 

وال فقد یتم تزویر الوثائق التجاریة من خاللها تتم عملیات تبییض األم األسالیب واألنشطة

المحاسبیة وذلك من أجل إظهار ازدهار وهمي للمشروع یبرر المبالغ التي تظهر في 

الحساب الدائن له، وقد یقوم أحد المستثمرین في القطاع من القطاعات كبناء القرى السیاحیة 

ن القیمة الفعلیة أو تجارة المباني و العقارات بإثبات قیمة لرأس المال المستخدم أقل بكثیر م

فتظهر بعد عدة سنوات وبمرور الوقت ثروة ضخمة لهذا الشخص وكأنها أرباح حققها من 

خالل هذا النشاط وهي في حقیقیة األمر أموال قذرة تم استثمارها في المشروع الذي لم یحقق 

ل ربحا أو أرباحه ضئیلة، وفي األنشطة  التجاریة التقلیدیة المستخدمة في تبییض األموا

إنشاء مكاتب لبیع السیارات المستعملة وأیضا إنشاء شركات المواصالت ومكاتب السفر و 

السیاحة وشركات الصرافة وأسواق بیع األثاث وتعتبر عملیات تهریب الذهب والمجوهرات 

                                                           

  .99ص .  1لطبعةا ،لقانونیةا لكتبا ،دار لعربيا و يلمصرا لتشریعا في الألموا غسیل ،ميولرا مینأ محمد -1
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هي أحد األسالیب الرئیسیة و التي من خاللها تتم عملیات تبییض األموال عن طریق 

لماس فیقوم مرتكبو جرائم التبییض باستخدام األموال القذرة في شراء التعامل في الذهب و األ

كمیات كبیرة من الذهب أو ألماس ویتم تهریبها إلى مناطق تمون القیود فیها ضئیلة، ثم یتم 

بعد ذلك إیداع حصیلة بیعا لذهب وألماس في حسابات بنكیة بدول ال تتمتع بأي قیود ثم 

تي خرجت منها فیعاد استخدامها في مشروعات أخرى، وتتنوع تتحول هذه النقود إلى الدول ال

  و األراضي التأمین وشراء وبیعأیضا األسالیب التجاریة إلى أنشطة أخرى متعددة كمجال 

  .1كذا المزادات العلنیة ومجال التصمیمات و الدیكورات الفنیة العقارات و

 :أسالیب التبییض باستخدام التكنولوجیا واألنترنت- 3

أدى التقدم الهائل في مجال التكنولوجیا وفي وسائل االتصال إلى شیوع استخدام تلك 

 على أسالیبتبییض األموال  وبالتالي تشجیعالتكنولوجیا في القیام بإجراء المعامالت المالیة 

  ووسائل جدیدة للقیام بجرائهم فظهرت النقود اإللكترونیة

ئم إلى تحویل الملیارات الضخمة إلى نقود و التي أتاحت الفرصة لمرتكبوا هذه الجرا 

الذي یحتوي على ذاكرة ویمكن تحویله مباشرة " الكارت الذكي"إلكترونیات أو ما یطلق علیه 

بكمیات كبیرة من النقود ویتم بعد ذلك نقلها إلكترونیا على كارت آخر بواسطها التلفون المعد 

التي تتالءم مع طبیعة العصر و لذلك دون تدخل البنوك، ومن األسالیب المستحدثة و 

مستحدثاته تبییض األموال عن طریق استخدام األنترنت أو إجراء عملیات معقدة من 

التحویالت النقدیة من حساب آلخر ومن بلدي وذلك إلخفاء الصفة الغیر مشروعة لمصدر 

شخص األموال القذرة ، ویتم عن طریق االنترنت التحویل اإللكتروني لألموال القذرة من 

آلخر عن طریق الكمبیوتر عبر الدول ودون حاجة إلى البنوك من كل ذلك یتمثل في تحریك 

                                                           

،ص 2005المهدي وأشرف الشافعي، المواجهة الجنائیة لجرائم غسل األموال، دار العدالة الطبعة األولى، مصر  أحمد -1

39.  
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وٕاخضاعها لعدة عملیات إلخفاء حقیقتها وتمویه األموال ذات األصل غیر المشروع 

مصدرها، وٕاعادة استخدمها مرة أخرى إما من خالل تعامل مشروع وٕاما عن طریق تمویل 

  .1الجرائم التي أنتجها

 :األثار المرتبة علیها مصادر تبییض األموال و: مطلب الثانيال

إن جریمة تبییض األموال هي بطبیعتها جریمة تبعیة تقتضي الكتمال بنیانها القانوني 

وقوع جریمة أخرى سابقة علیها، وهي الجریمة األولى أو الجریمة األصلیة والمصدر الذي 

 .تحصلت منه األموال غیر المشروعة

ادر األموال غیر المشروعة، بتعدد األفعال الجرمیة الممنوعة وبالتالي وتتعدد مص

 . یصعب حصرها في إطار أو عدد معین

وسوف نقوم فیما یلي بذكر أهم تلك المصادر مع اإلشارة إلى بعض النصوص التي 

  .تجرمها

  :مصادر جریمة تبییض األموال: الفرع األول

هناك مصادر متعددة لكسب األموال غیر المشروعة، والتي یتم استغلها عبر مختلف      

  :دول العالم والتي یمكن تلخیصها فیما یلي

  وقد جرمت اتفاقیة فیینا كل األفعال المرتبطة باالتجار غیر المشروع في : تجارة المخدرات.1

علیه كل التشریعات العقابیة  نفس االتجاه سارت ، و) 1الفقرة (  3المخدرات في مادتها 

من قانون العقوبات، والتشریع اللبناني ) 222/38(مثل التشریع الفرنسي في مادته  ،الحدیثة

  .من قانون العقوبات 631-630في المادتین 

                                                           

 راتمنشو2007ن، لبنا ،13.  1نة رسةمقادرا )  الألموا تبییض جریمة لمكافحة لعربیةوا لیةولدا دلجھوا د،محمو هللا عبد.د  -1

  .25ص  ،لىوألا لطبعةا ،لحقوقیةا لحلبيا
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أشهر عملیات تبییض األموال المرتبطة بتجارة المخدارت تلك الواقعة في الوالیات 

إلى  1992قریر صادر عن مجلس الشیوخ األمریكي عام المتحدة األمریكیة ، حیث أشار ت

أن حجم عملیات غسیل األموال بلغ مائة ملیار دوالر سنویا، كان یتم بتحویلها إلى أموال 

مشروعة ، وقد لوحظ مؤخرا اتجاه تجار المخدرات إلى إجراء عملیات تبییض األموال في 

ب زیادة نطاق المعامالت عن طریق أمریكا من خالل شركات السمسرة بدال من البنوك ، بسب

السندات على مستوى العالم باإلضافة إلى الثغرات الموجودة في قانون سریة الحسابات 

  .19771األمریكیة الصادر سنة

تعتبر الرشوة من أكثر الجرائم التي یتحصل من خاللها على أموال طائلة غیر  :الرشوة. 2

مشروعة لتصبح فیما بعد موضوعا لعملیات التبییض وقد جرمت التشریعات على اختالفها 

في مصر  ما یلیها من قانون العقوبات و و 351الرشوة فالمشرع اللبناني جرمها في المادة 

  وما یلیها من قانون العقوبات وقد بلغت جرائم الرشوة في هذا  111جرمت الرشوة في المادة 

  ملیون جنیه  18قضیة قیمتها  110حوالي  1995البلد حسب إحصاء لوزارة الداخلیة لسنة 

  .2مصري تقریبا

 :التهرب غیر المشروع من دفع الضرائب. 3

كیا أو یقصد بالتهرب غیر المشروع من الضرائب أو الغش الضریبي، تمكن المكلف 

جزئیا من التخلص من تأدیة الضرائب المستحقة علیه، وذلك عبر ممارسة الغش والتزویر، 

ویعتبر التهرب من دفع الضرائب من أكثر  ومخالفة القوانین واألنظمة الضریبة المعتمدة

. تؤدي إلى جني أموال طائلة تكون هدفا لعملیات تبییض األموال أنالمصادر التي یمكن 

ها هو التهرب من سداد ضریبة الجمارك المستحقة على السلع المستوردة وأكثر حاالت

                                                           

38ص  1994علیم المالیة العامة والتشریع المالي والضریبي دراسة مقارنة بیروت : مهدي محفوظ .د. 1 

 2-د. محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، دار النهضة العربیة 1992 ص18.
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تشیر التقدیرات في  و .والخمور والسجائر المنتوجات الذهبیة واألحجار الكریمة كالسیارات و

من الممولین المتهربین من دفع %  50مصر إلى أن نسبة التهرب الضریبي تزید عن 

 .لجنیهات ویهربونها سواء في الداخل أو في الخارجالضرائب والذي یحققون المالیین من ا

جرائم أصحاب الیاقات البیضاء حیث تستغل هذه الفئة مكانتها االجتماعیة للحصول على 

  .منفعة شخصیة للحصول لوسائل غیر قانونیة حیث یتم نهب الملیارات غبر العالم

 جرائم السیاسیین. 4

السیاسي الذي یقترن باستغالل النفوذ لجمع ترتبط عملیة تبییض األموال بالفساد 

الثروات الطائلة ثم تهریبها إلى الخارج لتبییضها ، وعودتها مرة أخرى في صورة مشروعة 

  . واستخدامها في صورة مقتنیات عینیة أو عقارات أو ذهب أو أوراق مالیة

سلطتهم فهناك بعض السیاسیین یستغلون مناصبهم بطریقة غیر مشروعة ویستعملون 

لتحقیق مآرب شخصیة تحت ستار المصلحة العامة كما ال ننسى االختالسات  العامة 

لألموال نتیجة الفساد اإلداري ، وأیضا التجارة بالنساء و األموال التي الزالت منتشرة عبر 

  .العالم رغم سن قوانین ونصوص تجرم هذه  األعمال الشنیعة

  :ال على اقتصاد الجزائريأثار جریمة تبییض األمو : الفرع الثاني

قد یخطر للبعض أن لعملیات تبییض األموال آثار إیجابیة، خاصة عند اتخاذ 

عملیات التبییض الصور العینیة، كإقامة شركات استثمار، مما یؤدي إلى توفیر فرص العمل 

ومنه القضاء على مشكل البطالة وتوفیر قدر إضافي من السلع، مما یسمح باستقرار 

لمحلیة، إال أن ذلك یمكن الرد علیه بأن عدم مشروعیة الدخل الذي تجري عملیات األسعار ا

تبییض األموال علیه، یمثل قوة شرائیه غیر ناتجة عن نشاط اقتصادي حقیقي، مما یؤدي 
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ویساهم في حدوث تضخم یهدد مستقبل التنمیة  ،إلى آثار سلبیة على األسعار المحلیة

  .1ؤثر على المجال السیاسي و األمني للدولاالقتصادیة واالجتماعیة، كما ت

  :األثار االقتصادیة: أوال

  نظرا لضخامة األموال التي یتم تبییضها فإنها تولد آثار اقتصادیة االقتصاد الوطني 

أو االقتصاد العالمي، فهناك مخاطر متعلقة بالجانب المالي وهناك مخاطر متعلقة بالجوانب 

  :المخاطر لتبییض األموال فیما یليغیر المالیة، وسنبرز بعض 

  :اآلثار المتعلقة بالجوانب المالیة -1

تعد الجوانب المالیة في اقتصادیات الدول هي األكثر تأثیرا بنتائج وأضرار وآثار 

تبییض األموال، وذلك من خالل العالقة المباشرة بین هذه الجوانب وتبییض األموال وتكمن 

ي المالیة في انخفاض الدخل القومي وكذا انخفاض معدل أهم المخاطر المتعلقة بالنواح

االدخار، فالدخل القومي هو مجموعة العوائد التي یتحصل علیها أصحاب عناصر اإلنتاج 

السلع و الخدمات، سواء داخل البلد أو من المواطنین، مقابل استخدام هذه العناصر في انتاج

دي عملیة تبییض األموال إلى تهریب خارجها خالل فترة معینة من الزمن عادة سنة وتؤ 

األموال غیر المشروعة إلى خارج الدولة و خسارة اإلنتاج ألحد أهم عناصره، وهو رأس 

المال مما یعیق إنتاج السلع و الخدمات، فینعكس بشكل سلبي على الدخل القومي 

التي أجریت على الدخل غیر " أ.م.ألو"باالنخفاض، كما أشارت بعض الدراسات في 

لمشروع المرتبطة بعملیات تبییض األموال، على أنها مسؤولة على انخفاض اإلنتاجیة في ا

القطاع االقتصادي غیر الرسمي ینمو بمعدل أسرع  ، نظرا ألن%27االقتصاد القومي بنسبة 

من معدل نمو االقتصادیات الرسمیة وهذا ما یجعل الدخل القومي منخفضا، وكذا  معدل 

                                                           

 نلقانوا في سترام  دةشھا 1  لنیل ةمذكر ي،ئرالجزا لتشریعا في الألموا تبییض جریمة ،مینةأ يحدیدو لمنا قبیلي-1

  2015 ،ص12، كليأ لعقیدا جامعة ،لجنائیةا ملعلوا و لجنائيا نانوـلقا تخصص
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أس المال إلى الخارج، إضافة إلى جریمة تبییض األموال تؤدي إلى االدخار بسبب تهریب ر 

ارتفاع معدل التضخم وتدهور قیمة العملة الوطنیة وتشویه صورة األسواق المالیة، فاألموال 

غیر المشروعة التي یجري تبییضها من خالل المصارف وغیرها من المؤسسات، تمثل عائقا 

حریر األسواق المالیة، من أجل جذب االستثمارات أمام  تنفیذ السیاسات الرامیة إلى ت

المشروعة و بالتالي تشوه صورة تلك األسواق و اهتزازها بل وحتى انهیارها عند اكتشافها أو 

االشتباه فیها وبالتالي تهدد سالمة  النظام المصرفي و المالي في األسواق المالیة، كما 

زین المدفوعات في الدول التي تكثر فیها تشكل عملیة تبییض األموال عبئا ثقیال على موا

عملیات التبییض، إذ تؤثر على عناصر میزان المدفوعات، كالمیزان التجاري ومیزان 

المعامالت الرأسمالیة، واالحتیاطات النقدیة األجنبیة، ویعتمد التأثیر في میزان المدفوعات 

جل في هذا المیزان وٕانما على حجم الصفقات المالیة التي تخرج من الدولة ، والتي ال تس

یستدل علیها بآثارها من ناحیة ومن من تضخم بند السهو و الخطأ في المیزان من ناحیة 

  .1أخرى

جراء سهولة المضاربة في األسواق إدخاال أو إخراجا أو تحویال لألموال، ومما ال شك 

األموال في فیه أن تبییض األموال وتهریبها إلى الخارج یؤدي إلى تفوق جماعات تبییض 

المنافسة على المؤسسة التي تمارس أعماال مشروعة طبقا لقواعد المنافسة المشروعة 

  وانضباط

السوق، وذلك بحكم توفر المال في حوزتها مما یؤدي إلى خروج مؤسسات األنشطة  

  .المشروعة من السوق باإلفالس وذلك لعدم قدرتها على المنافسة

 :إفساد مناخ االستثمار -02

  الیتم مبیضو األموال بالجدوى االقتصادیة ألي استثمار یقدمون علیه، بحیث أن      

                                                           

  .59ص المرجع االسابق،،مینةأ يدیدحو لمنا قبیلي -1
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اهتمامهم ینصب حول إیجاد الغطاء الشرعي ألموالهم عبر عملیات التبییض ، إذ 

یقومون باستثمار أموالهم في القطاعات التي تقل فیها إمكانیة الكشف عن مصادر األموال 

في مشاریع ذات المعدالت المردودیة  المرتفعة، األمر غیر المشروعة بدال من استثمارها 

الذي یفسد مناخ االستثمار، ذلك أن إدخال المال غیر المشروع في الدورة المالیة یؤدي حتما 

إلى إخفاء مصدر هذه األموال وشرعیتها، كما یضع كمیات كبیرة من النقود في الدورة المالیة 

  .تثماربصورة عشوائیة وهذا ما یفسد مناخ االس

 :التأثیر على حركة التجاریة الدولیة -3

تمثل عملیات تبییض األموال أحد أبشع أنواع االبتزاز في العالقات االقتصادیة 

المحلیة أو الدولیة، حیث أن آثارها هزت اقتصادیات العدید من الدول، كما أضرت بحركة 

یرة االقتصاد العالمي وأصبحت التجارة الدولیة، إذ تحولت تلك العملیات إلى قوة مؤثرة في مس

  .هناك عصابات منظمة

 :التأثیر على المعامالت القانونیة -4

یمكن للمعامالت غیر المشروعة والناتجة عن عملیة تبییض األموال أن تلحق أضرار 

بالمعامالت القانونیة، فیمكن لبعض من هذه المعامالت القانونیة أن تصبح أقل جاذبیة وذلك 

بتبییض األموال، وهذا بسبب قلة الثقة في األسواق وكذلك قلة كفاءة دور یرجع لعالقتها 

األرباح وهذا یرجع إلى انتشار جرائم خبراء البورصة والغش واالختالس وبعض الجرائم 

  .األخرى

  :دمار االقتصاد المشروع-5

إن من یقمون بتبییض األموال ینتمون إلى منظمات إجرامیة، یعملون على القیام 

یات المتتابعة بهدف اإلفالت من ضبطها من طرف السلطات المختصة وغالبا ما بالعمل

ینجح هؤالء للوصل إلى هدفهم، ألنهم أشخاص من ذوي الكفاءات والخبرات العالیة في 
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المجال االقتصادي، وتكمن خطورة هذه األعمال في الدول النامیة وذلك ألن هذه الدول 

وال تهتم بمصدر تلك األموال وهذا ما یسمح تسعى لجذب رؤوس األموال األجنبیة، 

للمنظمات اإلجرامیة من تحویل أموالهم القذرة إلى مصارف هذه الدول واستثمارها في مشاریع 

اقتصادیة وهمیة، وهذا ما یؤدي إلى تدمیر االقتصاد المشروع في هذه الدول النامیة، وخلق 

  .1استثمار مشبوه ذو مصادر غیر مشروعة

 :االجتماعیة اآلثار -ثانیا

إن عملیات تبییض األموال تؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعیة خطیرة، حیث 

تؤثر وبشكل سلبي على المجتمعات وعلى الدول، فهناك مخاطر متعلقة بظروف العمل، 

وهناك مخاطر  متعلقة بالظروف المعیشیة، كما تؤدي إلى وجود أموال طائلة في أیدي 

ي إلى حدوث فجوة كبیرة بین طبقتي األغنیاء و الفقراء مما العصابات اإلجرامیة مما یؤد

یؤدي إلى حدوث خلل داخل البیئات فیؤثر ذلك على القیم االجتماعیة الموجودة داخل 

و اإلئتمان للوطن، وحدوث هذه الفجوة بین طبقة  المجتمع وذلك تحطیم العمل و اإلنتاج

ید الرغبة بداخل الفقراء إلى الوصول إلى األغنیاء وطبقة الفقراء من شأنه أن یؤدي إلى تول

الثراء بصورة عاجلة وذلك قد یكون بأسالیب غیر مشروعة وقد یدفعهم إلى اإلضرار بالبناء 

االقتصادي، ومن األضرار أو اآلثار التي تخلفها عملیة تبییض األموال أن مرتكبي الجرائم 

بقا دخولهم فیها وذلك كاألنشطة یلجئون إلى التسلل إلى أنشطة اجتماعیة هامة یستبعد منط

الریاضیة وذلك بشراء األندیة الریاضة الكبرى فیحدث خلل في هذه األنشطة الهامة اجتماعیا 

التنظیمات  وذلك بإخراجها عن األهداف المثالیة التي وجدت لتحقیقها وتنخرط المؤسسات

الفئة اإلجرامیة و تتنافى القائمة علیها في أعمال تتالءم مع طبیعة الفئة المتحكمة فیها وهي 

مع األهداف االجتماعیة القویمة، ولهذا یمكننا تلخیص اآلثار االجتماعیة لتبییض األموال 

                                                           

  .59ص المرجع السابق،  ،مینةأ يدیدحو لمنا قبیلي -1
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إلى أربعة آثار أساسیة بدءا بارتفاع معدالت البطالة وتدني مستوى المعیشة إعاقة أصحاب 

تماعیة وصوال الكفاءات من تبوء مجاالت عمل الئقة وكذا انعدام القیم و الروابط االج

  .1لإلدخال باألمن االجتماعي و ارتفاع معدالت الجریمة

  :اآلثار األمنیة والسیاسیة:ثالثا

ال یقتصر تأثیر جریمة تبییض األموال على النواحي االقتصادیة واالجتماعیة فقط بل 

یمتد أكثر من ذلك لیشمل الجانب األمني و السیاسي، حیث یصل األمر إلى حد تسرب 

األموال غیر المشروعة و أصحابها إلى التمثیل في المجالس المنتخبة ما یؤدي إلى رؤوس 

السیطرة على الجانب السیاسي في الدولة وذلك بفضل ما لدیهم من إمكانات مادیة ونفوذ 

  إداري نتیجة لفساد بعض الهیاكل الحكومة،

إذ تستغل عصابات اإلجرام المنظم وخصوصا عصابات المخدرات الضعف في 

أنظمة الحكم الموجودة مما أتاح لها مناخا مالئما لتطویر وسائلها اإلجرامیة في تهریب 

المخدرات و تبییض األموال مستخدمة في ذلك أحدث الوسائل و التقنیات ما ضاعف من 

المافیا الخفیة بتنظیماتها عن ذلك أ برزت إمبراطوریات السیاسي، وفضال  ثروتها ونفوذها

الیة الهائلة الناتجة عن أنشطتها اإلجرامیة لتزید من معاناة هذه الدول المحكمة وقوتها الم

وأنظمتها السیاسیة فصارت هذه العصابات تمول الحمالت االنتخابیة لإلطاحة باألنظمة 

و السیطرة على مراكز صنع القرار معتمدة  في ذلك على قدراتها المتاحة، كما أن  الشرعیة

ثیقة بإفساد الهیاكل الحكومیة، فكلما ساء استخدام السلطة لجریمة تبییض األموال عالقة و 

السیاسیة و اإلداریة من قبل كبار موظفي الدولة إال وزادت عملیات تبییض األموال بسهولة، 

فالفساد السیاسي یقترن باستغالل النفوذ لجمع الثروات الطائلة، ومن ثم تهریب هذه األموال 

                                                           

  .21ص ،المرجع السابقالمهدي وأشرف الشافعي،  أحمد -1
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" إیمیلدا"وزوجته " ماركوس" ا قام به الرئیس الفلبینيوتبییضها، وخیر مثال على ذلك هو م

من فساد سیاسي، جمع من خالله ثروة قدرت بمبلغ عشرة ملیارات دوالر خالل فترة حكمة 

" خلفه نجحت في تجمید حسابات" أكینو"، لكن حكومة "1986-1972"للفلبین من سنة 

ام المنسوب  لماركوس، وعائلته في البنوك السویسریة بعد ثبوت صحة االته" ماركوس

وكنتیجة  لذلك یتمتع مبیضو األموال نتیجة  لعالقاتهم بكبار مسؤولي الحكومة بحصانة 

تمنع من مالحقة أنشطتهم غیر المشروعة، تؤدي في نهایة المطاف إلى إفساد الهیاكل 

 الحكومیة واختراقها، وفضال عن ذلك یقومون بتمویل وسائل اإلعالم لیتمكنوا من تسخیرها

لخدمة مصالحهم على حساب الصالح العام، وفي هذا المقام البد لنا من اإلشارة إلى 

" " نجل الرئیس األمریكي السایق" نیل بوش"فضیحة مؤسسة االدخار و التسلیف التي قام به 

في مجلس إدارة سیل فاردو للصیرفة و " نیل بوش" وذلك من خالل عضویة " جورج بوش

بكولورادو التي تعرضت لالنهیار وٕاجراء تسویة بشأن دیونها و " نفرد"اإلدخار و التسلیف في 

  .ملیون دوالر 49.5التي بلغت 

وأیا ما كانت اآلثار المدمرة المترتبة عن ارتكاب نشاط تبییض األموال، فإن ذلك یحتاج     

إلى إیجاد تكییف دقیق یمكن من إعطاء وصف لجریمة تبییض األموال، بغیة تحدید عقوبة 

رتبةآلثار المتتتالءم وجسامة ا
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  آلیات مكافحة تبییض األموال في الجزائر: الفصل الثاني

حظیت ظاهرة تبییض األموال باهتمام كبیر في اآلونة األخیرة من قبل العدید من 

الوخیمة التي خلفتها هذه الدول المتقدمة منها أو السائرة في طریق النمو، وهذا نتیجة اآلثار 

وتهدد أمنها واستقرارها، حیث نادت بضرورة اتخاذ  هاالجریمة التي أضحت تنخر اقتصاد

كافة السبل و اإلجراءات المناسبة لدرء هذه المخاطر للحیلولة دون انتشارها واستفحالها، إال 

حة محدودة وبعیدة أنه ورغم كل الجهود المبذولة من قبل هذه الدول ال تزال مستویات المكاف

كل البعد عن طموحات المجتمع الدولي، ویرجع ذلك إلى العدید من العقبات التي تعتریها و 

التي تحول دون القضاء على النشاطات التي تهدف إلى إخفاء أو تمویه مصادر األموال 

  . غیر المشروعة

في وجهها، تم تبییض األموال والعقبات التي تقف ولمعرفة الجهود الدولیة في مكافحة 

آلیات مكافحة تبییض األموال على الصعید " تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، المبحث األول 

  .ما المبحث الثاني، فتناول عقبات مكافحة جریمة تبییض األموالأ،"الدولي
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  مكافحة تبییض األموال على الصعید الدولي آلیات: المبحث األول

الدولیة لمكافحة جریمة تبییض األموال، وفي مقدمة هذه تتضافر و تتكاثف الجهود 

الجهود، جهود منظمة األمم المتحدة كونها الراعي الحقیقي و المنظم الفعلي و الحامي 

لحقوق اإلنسان أینما وجد، وال شك أن جهود مكافحة هذه الجریمة تتطلب تعاونا وثیقا بین 

المستمرة بما یكفل القضاء الفعلي والنهائي و الدول، واتخاذ اإلجراءات المتتابعة و الحثیثة 

العملي لها باعتبارها من الجرائم  العالمیة و اإلقلیمیة في ذات الوقت، لذا البد من أن نشیر 

إلى موضوع تبییض األموال في نطاق التعاون الدولي، وهو ما نحن بصدد دراسته في 

ول في األول االتفاقیات و المعاهدات مطلبنا هذا، بحیث قمنا بتقسیمه إلى فرعین اثنین، نتنا

الدولیة و في الفرع الثاني نذكر تشریعات وقوانین بعض الدول األجنبیة الخاصة بمكافحة 

 .تبییض األموال

  دور الصكوك واألجهزة الرقابیة الدولیة لمكافحة جریمة األموال : المطلب األول

أدركت معظم الدول خطورة ظاهرة تبییض األموال، نظرا لما تفرزه من آثار سلبیة 

على مستوى االقتصاد الوطني أو الدولي، كما أدركت أیضا أن محاربة هذه الظاهرة تتطلب 

تضافر كل الجهود الدولیة لتحدید مفاهیم جریمة تبییض األموال، ووضع إطار قانوني شامل 

المناسبة لهذه الجریمة، كذا تحدید صالحیات  الجزاءاتي مع إقرار ینظم هذا التعاون الدول

ومسؤولیات مختلف الجهات والمؤسسات باإلضافة إلى وضع ضوابط لقضایا تبادل 

المساعدات الدولیة لمواجهة هذه الظاهرة الخطیرة، ومن بین المصادر الدولیة لمكافحة ظاهرة 

 .لیةتبییض األموال هي االتفاقیات و اللجان الدو 

  :دور الصكوك الدولیة في مكافحة تبییض أموال: الفرع األول

قبل الحدیث عن دور االتفاقیات الدولیة في مكافحة تبییض األموال، یتعین علینا 

معرفة المقصود من االتفاقیة وفق المفهوم الوارد في لجنة القانون الدولي التابعة لألمم 
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یا بغض النظر عن شكله أو تسمیته، ویكون المتحدة، فاالتفاق الدولي یأخذ شكال كتاب

محكوما بقواعد القانون الدولي، ومبرما فیما بین دولتین أو أكثر، أو بین أشخاص القانون 

الدولي من غیر الدول التي تكون لها أهلیة وصالحیة إبرام المعاهدات ویكون هذا االتفاق 

 .1عض بحیث تكون واحدةمثبتا في وثیقة واحدة أو أكثر من وثیقة، یرتبط بعضها بب

  :دور االتفاقیات الدولیة في مكافحة جریمة تبییض األموال: أوال

اهتمت المجتمعات الدولیة قاطبة بظاهرة التبییض، نتیجة خطورتها وصعوبة 

مكافحتها، وقد أدى هذا االهتمام إلى والدة العدید من االتفاقیات الدولیة التي رسمت معالم 

 :لمكافحة جریمة تبییض األموال، ومن أهم تلك االتفاقیات نذكر ما یليالمنظومة الدولیة 

 :1988لألمم المتحدة لعام " فیینا"اتفاقیة  -1

المتعلقة بمكافحة االتجار غیر  19/12/1988تعتبر اتفاقیة فیینا المنعقدة بتاریخ 

جنائیة واضحة، المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة أول وثیقة دولیة تضمنت سیاسة 

  .تنص صراحة على تجریم عملیات تبییض األموال الناتجة من المخدرات والمواد الشبیهة

ولقد تضمنت هذه االتفاقیة أحكاما موضوعیة تتعلق بمظاهر التوسع في التجریم 

والجزاءات المقررة لجریمة تبییض األموال، وأخرى إجرائیة تتعلق باالختصاص 

  .2والمساعدة القانونیة المتبادلة تسلیم المجرمینو  القضائي

 :األحكام الموضوعیة المنبثقة عن اتفاقیة فیینا-أ

 یشمل حیث األموال، تبییض لجریمة لمرتكبیناألشخاص ا "فیینا"اتفاقیة  حددت 

 هؤالء كانوا إن النظر بغض لألموال، المشروع غیر بالمصدر عملوا الذین األشخاص التجریم

                                                           

  .2، ص2009اصرة، المنظور األمني، ناصر محمد البقمي، جریمة غسیل األموال المع -1

، عمان 1دراسة مقارنة، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط-مفید نایف الدلیمي،غسیل األموال في القانون الجنائي -2

  .182، ص 2006
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 باألصل العلم لدیهم توفر طالما یشاركوا، لم أم األصلیة الجریمة في شاركوا قد األشخاص

عرفت هذه االتفاقیة المقصود باألموال الناتجة عن الناتجة عن جرائم  ،لألموال المشروع غیر

األموال أیا كان نوعها مادیة كانت أو غیر ) ق(المخدرات، حیث نصت المادة األولى البند 

سة أو غیر ملموسة، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك مادیة، منقولة أو ثابتة، ملمو 

  .األموال أو أي حق متعلق بها

وقد أقرت هذه االتفاقیة في مادتها الثالثة الفقرة األولى جملة من الجزاءات تشمل كافة 

صور التبییض، مؤكدة على ضرورة مراعاة درجة جسامة هذه الجرائم كالعقوبات السالبة 

مرتكبي بعض  4والمصادرة، كما أخضعت االتفاقیة في مادتها الثالثة فقرة للحریة والغرامة

الجرائم البسیطة القلیلة األهمیة للتدابیر العالجیة، مثل التوعیة، إعادة اإلدماج في المجتمع 

  .والعالج والرعایة الالحقة

رد وما یمكن مالحظته أن اتفاقیة فینا وسعت من دائرة التجریم إلى حد اعتبار أن مج

ابداء المشورة في ارتكاب جریمة تبییض األموال یعد جریمة مستقلة بحد ذاتها، كما توسعت 

أیضا في مفهوم األموال الناشئة عن جرائم األموال، سواء كان محل هذه األموال حقوق 

مادیة، أو غیر مادیة سواء تعلقت هذه األموال بعقار أو منقول، كما شكلت اإلطار 

تخذها لمكافحة ظاهرة تبییض األموال، لكنها في المقابل تركت التفصیل الضروري للتدابیر ا

  .الدقیقة للقوانین الداخلیة للدول حسب ظروفها

  :األحكام اإلجرائیة المنبثقة عن اتفاقیة فیینا- ب

جملة من األحكام اإلجرائیة من أجل مكافحة  1988انبثقت عن اتفاقیة فینا لسنة 

  :تبییض األموال ومن أهمها
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 المساعدة القانونیة: 

على أحكام إجرائیة تتعلق " فیینا"إلى جانب األحكام الموضوعیة تضمنت اتفاقیة 

، وذلك بموجب نص المادة السابعة منها، التي المساعدة القانونیةبالتعاون الدولي في مجال 

أوجبت الدول على أن تقدم أوسع قدر ممكن في مجال التحریات، والتحقیقات، والدعاوى 

  :، وتشمل هذه المساعدة الصور التالیة1القضائیة المتعلقة بجریمة تبییض األموال

  .أخذ شهادة األشخاص واعترافاتهم-

  .فحص األشیاء وتفقد الموقع -

  .تقدیم المعلومات واألدلة -

  .تقدیم السجالت المصرفیة أو المالیة وسجالت الشركات-

غرض الحصول على األدلة الثبوتیة لجریمة تحدید وتعقب العوائد المالیة غیر المشروعة ب-

  .التبییض

بالتحفظ على سجالت البنوك والسجالت المالیة أو التجاریة تعال بقوانین السریة  االلتزام-

  .2البنكیة

 تسلیم المجرمین:  

یعد تسلیم المجرمین إحدى مظاهر التعاون الدولي في مواجهة تبییض األموال، حیث 

من اتفاقیة فیینا على إمكانیة مالحقة مرتكبي جریمة تبییض  03الفقرة  06نصت المادة 

                                                           

اإلجراءات   ه المادة اكبر قدر من التحقیقات و المالحقات وذتتضمن ه: 1988لسنة " فیینا" المادة السابعة من اتفاقیة  -1

شهادة  األشخاص و إقرارهم  بتبلیغ  ذ، أخ03من المادة  01القضائیة التي تتعلق بأي جریمة منصوص علیها في الفقرة 

  .أوراق قضائیة
دار –دراسة موجزة وفقا للمنظور اإلسالمي وبعض التشریعات الدولیة والوطنیة  –هاني السبكي، عملیات غسیل األموال  -2

  .238-237، ص 2008، اإلسكندریة دةالجامعة الجدی
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األموال، وتوقیع الجزاء علیهم من خالل عملیة تسلیم المجرمین بین لم یربطهما أي اتفاق 

  .بخصوص هذا التسلیم

من االتفاقیة الدولیة، على أن تسعى إلى ابرام اتفاقیات  06فقرة  11قد حثت المادة ول

ثنائیة ومتعددة األطراف لتنفیذ تسلیم المجرمین رغم أن اتفاقیة فیینا قد جرمت إال األموال 

المتأتیة من المخدرات، أال أنها تعد اللبنة األساسیة في مجال مكافحة تبییض األموال، ذلك 

یت بموافقة جمیع األعضاء دون أي تحفظ األمر الذي جعل كل قوانین الدول أنها حظ

 11متناسقة مع روح هذه االتفاقیة وأصبحت ساریة المفعول على المستوى الدولي في 

دولة ووصل عدد أعضاء في سنة  27كما تم المصادقة علیها من قبل  1990نوفمبر 

  .1دولة 119إلى  1995

  2000األمم المتحدة لعام " بالیرمو"اتفاقیة - 2

عقد المتعلق بمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة في مدینة بالیرمو عاصمة جزیرة 

، وذلك بحضور األمین العام السابق لألمم المتحدة 12/12/2000صقلیة اإلیطالیة بتاریخ 

العامة لألمم التي أقرتها الجمعیة " بالیرمو"دولة، وتم التوقیع على اتفاقیة  50ومندوبین عن 

  .2000كانون األول لسنة  15المتحدة في 

وقد تطرقت هذه االتفاقیة إلى جرائم الفساد، والجریمة المنظمة وجریمة عرقلة حسن 

  :وتقرر ما یلي 2سیر العدالة وجریمة تبییض األموال،

 حث الدول على ضرورة بذل الجهود الالزمة، للتأكد أن قوانینها تجرم بشكل مالئم لجریمة-

  وعلى اتخاذ التدابیر المناسبة لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة  ،تبییض األموال

                                                           
، عمان 1دار قندیل للنشر التوزیع، ط-دراسة مقارنة-محمد حسن برواري، غسیل األموال وعالقته بالمصارف والبنوك -1

  .334، ص 2010
كندریة، جدیدة، اإلسدار الجامعة ال-دراسة مقارنة-عبد اهللا عبد الكریم عبد اهللا، جرائم غسیل األموال على شبكة األنترنت -2

  .218، ص 2008
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  .للتداول ذات الصلة عبر حدودها

تنظیم المؤسسات المالیة والعمل على اسقاط قوانین السریة المصریة التي تشكل عائق أمام -

السجالت التي تتعلق باألموال التحقیق في الجرائم والتشدید على معرفة هویة العمالء وحفظ 

  .وأسماء المجرمین، وهذا دون اإلخالل بالحق في الحیاة الخاصة لألفراد

االهتمام باألسالیب والطرق الحدیثة للتحقیق في الجرائم الحدیثة، وتدریب األشخاص  -

  .القائمین بإنقاذ القوانین لتمكینهم من تعقب مصدر األموال غیر المشروعة

ن الدولي فیما یتعلق بالرصد، والتعرف على وسائل النقل البري والبحري تشجیع التعاو  -

  .والجوي المستخدمة لنقل السلع عبر الحدود

  2003اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  -3

 120بمشاركة أكثر من  2003حظیت اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

لي المنظمات الدولیة، وكان الهدف منها تحقیق التعاون دولة إضافة إلى العدید من ممث

القضائي بین دول األطراف لمكافحة الفساد خاصة جرائم تبییض األموال، بوصف هذه 

  .1األخیرة من طائفة الجرائم االقتصادیة المنظمة دولیا

وقد تضمنت هذه االتفاقیة الحلول الكفیلة للحد من جریمة تبییض األموال الناتجة عن 

  . 2الفساد وذلك بإقرارها لعدة قواعد موضوعیة وٕاجرائیة

 :القواعد الموضوعیة الواردة في االتفاقیة  - أ

  من االتفاقیة، أن األفعال التي تشكل تبییضا للعائدات الناتجة عن  23نصت المادة 

  :جرائم الفساد تختص المهام التالیة

                                                           

زیاد علي عربیة، زیاد علي عربیة، غسیل األموال آثاره االقتصادیة و االجتماعیة ومكافحته دولیا وعربیا، مجلة األمن  -1

  .124، ص2004والقانون، أكادیمیة شرطة دبي، العدد األول ، االمارات العربیة جانفي 

.86، صلسابقالمرجع امحمد علي العریان، محمد علي العریان، - 2 
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ابدال الممتلكات وتحویلها مع أنها عائدات إجرامیة، بغرض إخفاء أو تمویه تلك -  

 .الممتلكات غیر المشروعة

إخفاء الطبیعة الحقیقة للممتلكات أو مصدرها أو حركاتها أو ملكیتها، مع العلم أن تلك -

  الممتلكات هي عائدات إجرامیة

لعلم أنها عائدات إجرامیة عند تسلمها اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع ا-

 .ویعد مرتكبا لجریمة تبییض العائدات الفساد

كل من اشترك في ارتكاب أو تعاون أو تأمر على ارتكاب أو شرع أو ساعد أو شجع  -

 .على ارتكاب فعل مجرم أو أسدي مشورة بشأنه

 .1كل من ساعد مرتكب الجریمة األصلیة على اإلفالت من العقاب-

هذه االتفاقیة، فإن الجریمة األصلیة هي كل الجرائم الواردة في التشریع حسب 

  .الداخلي للدولة ویستوي أن تكون قد ارتكبت داخل الدولة أو خارجها

 :القواعد اإلجرائیة الواردة في االتفاقیة - ب

من اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة انشاء هیئات  36نصت المادة 

في مكافحة جرائم تبییض األموال المتحصلة من جرائم الفساد في كل دولة عضو  متخصصة

  .في االتفاقیة، بحیث تكون هذه الهیئات مستقلة لتأدیة مهامها بشكل فعال

من نفس االتفاقیة أیضا على التحقیقات المشتركة بین الدول األعضاء  48كما نصت المادة 

  .1بالغ عنهابهدف تشجیع الكشف عن جرائم الفساد واإل

                                                           
القاهرة، كلیة الحقوق، عام ، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة )غسل األموال في ضوء المنظم(خالد محمد الحمادي،  -1

2002.  
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  :من ذات االتفاقیة على ضرورة 37ونصت المادة 

  .حمایة الشهود وتعزیز التعاون الدولي بین السلطات المكلفة بالتحقیق-

  .الحد من الحصانات الوظیفة التي تمنع التقصي والكشف عن جرائم الفساد -

المعوقات من االتفاقیة فقد ألحت على ضرورة وضع آلیات للحد من  31أما المادة 

  .المانعة للتطبیق الصارم لقوانین السریة المصرفیة

على أن " التعاون الدولي"تحت عنوان 50و43كما أكدت هذه االتفاقیة في المواد 

مالحقة مرتكبي جرائم الفساد التي تتخطى حدود الدولة لم تعد تقتصر على نطاق حدودها 

  .ابل بات من الضروري أن تمتد هذه المكافحة إلى خارجه

ألحت االتفاقیة على وضع قواعد تسلیم المجرمین ونقل األشخاص المحكوم علیهم 

والمساعدة القانونیة المتبادلة، وٕاجراءات االستدالل للتحقیقات المشتركة باإلضافة إلى تقریر 

مسؤولیة األشخاص المعنویة، ونصت كذلك على تحقیق التعاون القضائي بین دول األطراف 

یما جرائم تبییض األموال، كون هذه األخیرة من الجرائم االقتصادیة لمكافحة الفساد س

  .المنظمة دولیا

 :1990اتفاقیة المجلس األوروبي لعام  -4

إجراءات  1990وضعت اتفاقیة المجلس األوروبي لتبییض األموال المنعقدة سنة 

األولى التي مشتركة للتعامل مع ظاهرة التبییض، وتعد هذه االتفاقیة من بین االتفاقیات 

                                                                                                                                                                                     

هي طرق أعالي البحار أو  (تتضمن  36، المادة 2003من اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  48و 36المادة  -1

حق المرور العابر تتمتع  (48المادة . )الطرق التي تمر بضائق اقتصادیة خالصة عبر مضاق مستخدمة للفالحة الدولیة

  .)ه إتفاقیة ذمن ه 37جمیع السفن و الطائرات في المضائق  المشار إلیها في المادة 
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مهدت الطریق أمام التشریعات األوروبیة لتجریم نشاط تبییض األموال واتخاذ السبل الناجعة 

  . 1لمكافحة هذه الظاهرة

  ونصت االتفاقیة في فقرة األولى من المادة السادسة، على أن یتخذ كل طرف من التدابیر    

  .2دالیضمن قانونه الداخلي، الجرائم التالیة عند ارتكابها عم

تحویل األموال أو نقلها مع العلم أنها متحصلة من الجرائم بهدف إخفاء أو تمویه المصدر  -

غیر المشروع لألموال أو بقصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة على 

  .اإلفالت من العواقب القانونیة ال فعالیة

طریقة التصرف فیها أو حركتها إخفاء أو تمویه حقیقة األموال أو مصدرها أو مكانها أو  -

أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكیتها، مع العلم بأن هذه األموال متحصلة من عائدات ذات 

 .طبیعة جرمیة

ذلك  اكتساب أو حیازة أو استخدام األموال مع العلم وقت من االتفاقیة أو التواطؤ على-

 .داء المشورة بصدد ارتكابهاأو التحریض أو التسهیل أو ابوالشروع فیها أو المساعدة  

حاول المجلس تحقیق تقارب والتقاء السیاسات العقابیة الوطنیة، فشكل لجنة من 

خبراء القانون الجنائي وعلم الجریمة المنظمة بهدف وضع الید على أوجه النقص والقصور 

  :وتتمثل إهداف المجلس األوروبي لغسل األموال فیما یلي3في مجال التعاون الدولي

ث الدول وٕارشادها على مكافحة جریمة تبییض األموال ومصادرة العائدات غیر ح-

المشروعة، ویتم ذلك بتحدید وتعقب الممتلكات المعروضة للمصادرة، ومنع نقل تلك 

                                                           

  .24ص  .المرجع السابقسلیمان عبد المنعم، -1

، 1999، الریاض )مركز الدراسات و البحوث( فتحي عید، اإلجرام المعاصر أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیةمحمد -2

  .397ص

  .24سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق ،ص  -3
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الممتلكات أو التصرف فیها وتفویض المحاكم أو السلطات بإصدار أوامر إلتاحة السجالت 

التعلل بسریة البنوك، مع ضمان حق األطراف المعنیة البنكیة والتجاریة أو المالیة ومنع 

  .المتأثرة بالمصادرة أو اإلجراءات المؤقتة في تعویضات قانونیة فعالیة بهدف حفظ حقوقها

السعي إلى إكمال وثائق المجلس األوروبي الخاصة بالتعاون بین الدول، مثل االتفاقیة -

یة واالتفاقیة الدولیة حول المساعدة المتبادلة األوروبیة حول الصالحیة الدولیة لألحكام الجنائ

  .في القضایا الجنائیة

إلزام الدول بتبني إجراءات فعالیة في قوانینها الداخلیة لمكافحة التبییض وذلك باتخاذ خطة -

  .متكاملة تساعد على فعالیة التجمید والتحفظ على األصول واألموال الناتجة عن التبییض

ألوروبي من أفضل اتفاقیات األمم المتحدة لمحاربة المخدرات، تعتبر اتفاقیة المجلس ا

كونها لم تقتصر على مكافحة اإلتجار غیر المشروع للمخدرات، بل شملت مكافحة جمیع 

أشكال الجرائم الخطیرة كجرائم اإلرهاب واإلتجار باألسلحة، وغیرها من الجرائم التي تدر 

  .1أرباحا كثیرة

  :1995لقمع تمویل اإلرهاب لسنة اتفاقیة األمم المتحدة  -4

بهدف تعزیز الدولي حددت اتفاقیة األمم المتحدة لمقع الغش الحاالت التي یمكن 

للدول وضع و اتخاذ تدابیر فعالة لمحاربة اإلرهاب، من خالل تقریر والیتها القضائیة على 

جرائم اإلرهاب، كما تقوم الدولة الطرف باتخاذ كل التدابیر الناجعة وفقا لقانونها لتحدید 

و حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم، وكذلك وكشف أو تجمید أ

عائدات هذه الجرائم، وذلك من أجل مصادرتها عند االقتضاء، وتضمنت هذه االتفاقیة جملة 

من التدابیر المتعلقة بالمؤسسات المالیة و المصرفیة التي ألزمتها باستخدام كل الوسائل 

                                                           

  .225ابق، ص عبد اهللا عبد الكریم عبد اهللا، المرجع الس -1
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لمعتادین، واتخاذ الحیطة و الحذر من العملیات المالیة الممكنة للتحقق من هویة عمالئها  ا

  .والتبلیغ عنها لدى السلطات المختصة  غیر العادیة أو المشبوهة،

 :1990سترسبورغ لسنة "اتفاقیة  -5

لتحت على الضرورة تبني أعضائها تشریعات فعالة "جاءت اتفاقیة ستراسبورغ 

، وتعقب وضبط ومصادرة األموال المتحصلة للتحقیق في الجرائم وتنفیذ اإلجراءات المؤقتة

وحضر هذه االتفاقیة أعضاء المجلس األوروبي في ، 1من أنشطة غیر مشروعة

08/11/19902.  

كما أخذت بالمبادئ التي تضمنتها اتفاقیة فیینا أساسا، ثم أخذ یتوسع نطاقها لیشمل 

یعد یقتصر على  عملیات تبییض األموال أي كان مصدرها، بمعنى أن تبییض األموال لم

اإلتجار في المخدرات فحسب سعت اتفاقیة ستراسبورغ من نطاق تجریم عملیات تبییض 

األموال لتشمل كل األموال ذات المصدر الجرمي، كما أنها لم تشترط للتجریم العلم بالمصدر 

ي اإلجرامي لألموال التي یتم تبییضها، إال أن هذه الفكرة تتعارض مع المبادئ األساسیة الت

  3.یقوم علیها القانون الجنائي

  دور هیئات ولجان األمم المتحدة في مكافحة جریمة تبییض األموال: ثانیا

نظرا لتفاقم وانتشار خطورة الجریمة المنظمة، عقدت لحنة منع الجریمة والعدالة 

الجنائیة في المجلس االقتصادي واالجتماعي من أجل حث الهیئات واللجان الدولیة لتقوم 

بالدراسات واألبحاث لمنع انتشار الجرائم خصوصا جرائم المخدرات الرتباطها بجریمة تبییض 

                                                           

  .77ص ، المرجع السابقمحمود شریف بسیوني، غسل األموال،  -1

  .30ص المرجع السابق، ناصر بن محمد البقمي، -2

نهضة مصر للطبعة والنشر –دراسة مقارنة - عادل محمد السبوي، القواعد الموضوعیة واإلجرائیة غسیل األموال -3

  .250، ص 2008، القاهرة 1والتوزیع، ط
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ین التوصیات التي جاءت بها هذه اللجان والهیئات الدولیة نذكر على ، ولعل من ب1األموال

  :سبیل المثال

 :توصیات الهیئات الفرعیة الدولیة-1

أوصت الهیئات الدولیة الفرعیة تحت إشراف برنامج األمم المتحدة في إطار قرار 

م باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبیق أحكا 12/48الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم 

  .االتفاقیات الدولیة

وتم انعقاد هذه الهیئات في كل من الوالیات المتحدة األمریكیة وآلسیا أمریكا الالتینیة، 

وذلك من أجل تكثیف التعاون الدولي في مجال مكافحة ظاهرة تبییض األموال، وقد تبنت 

  2:مجمل هذه االجتماعات القرارات التالیة

ل المتحصلة عن األعمال الجرمیة، والعمل على صیاغة نصوص وقوانین لمصادر األموا-

 .رفع كفاءات األجهزة األمنیة المكلفة بمكافحة المخدرات

العمل على انشاء وحدات متخصصة في التحقیق في جریمة تبییض األموال في إطار -

 .التعاون الدولي ذات الصلة بالموضوع

قة بالسریة المصریة والحد منها تنفیذ قرارات فیینا الخاصة بتبییض األموال، سیما المتعل-

 .لتسهیل الكشف عن العملیات المالیة المشبوهة

 :1993الهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات لعام  -2

  تأكد من خالله على  1993أصدرت الهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات تقریرا بتاریخ   

                                                           

  .87-86ص محمد علي العریان، مرجع السابق،  -1

یة السوداني في التصدي لظاهرة غسل األموال، دراسة ألسباب ظاهرة وكیفیة ومكافحتها، بنك النیلین للتنم باكر الشیخ، آلیات المجتمع -2

  82، ص1999الصناعیة، الخرطوم 
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ضرورة تتبع أموال وعائدات اإلتجار غیر المشروع في المخدرات وتجمیدها ومصادرها، 

والكشف عن المناهج المتبعة في عملیات تبییض األموال، والبحث عن البنوك المركزیة 

  الضعیفة التي قد تكون ضالعة في تحویل األموال ذات المصدر غیر المشروع، كما أكد هذا 

  .كون السریة المصریة حاجزا أمام سلطات التحقیقالتقریر أیضا على أال ت

تقریر أخر، أحت فیه على اتخاذ التدابیر  1994أصدرت ذات الهیئة نفسها في سنة 

الالزمة والضروریة لمكافحة تبییض األموال، والتي تكون ركیزة أساسیة لمكافحة أشكال 

ا بأن تدرج االتفاقیات الجریمة المنظمة و االتجار غیر المشروع في المخدرات، ودعت أیض

الدولیة لمكافحة تبییض األموال في وثیقة واحدة كل التدابیر و اإلجراءات التي یتم اتخاذها 

  1.على الصعید الوطني و الدولي لمكافحة األنشطة غیر المشروعة

 :1995لجنة األمم المتحدة لمكافحة المخدرات لعام  -3

التدابیر  1995یا في النمسا سنة بحثت لجنة األمم المتحدة التي عقدت اجتماع

الكفیلة التعزیز التعاون الدولي لمكافحة المخدرات، ومن بین التوصیات التي أقرتها هذه 

  :اللجنة مایلي

حث التشریعات الوطنیة على وضع قواعد إجرائیة وٕاداریة، بهدف الكشف عن العائدات -

  .التبییضالجرمیة، وكذا البحث عن آلیات فعالة لمواجهة عملیات 

صدار قوانین بشأن مصادرة اإلیرادات الناتجة عن الجرائم أو التحفظ علیها، والعمل على -

تعزیز التعاون الدولي بین القطاع المالي واالقتصادي من جهة، وبین السلطات القضائیة من 

  .2جهة أخرى

                                                           

حمدي عبد العظیم، غسیل األموال جریمة العصر البیضاء، مجلة وجهات نظر، الشركة المصریة للنشر العربي والدولي، العدد  -1

  .219 ، ص2000القاهرة  10

  .221ص  ،المرج نفسه -  2
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  :دور المؤتمرات الدولیة في مكافحة جریمة تبییض األموال: ثالثا

ات الدولیة دورا بارزا في كبح جریمة تبییض األموال، ومن بین هذه كان للمؤتمر 

  :المؤتمرات الدولیة

  :المؤتمر الدولي لمنع ومكافحة تبییض األموال واستخدام العائدات الجرمیة -1

نظم المجلس االستشاري الدولي التابع لبرنامج األمم المتحدة لمنع الجریمة و العدالة الجنائیة 

، مؤتمرا دولیا للدراسة و بحث سبل مكافحة جریمة تبیض األموال، 1994في إیطالیا سنة 

  :ومن أهم توصیات التي انبثقت عن هذا المؤتمر ما یلي

 .المصرفیة السریة من الحد-

 .الجرمیة العائدات جمیع لیشمل التجریم دائرة توسیع-

 المشروعة غیر المالیة األصول مصادرة-

 الحلوالل وٕایجاد األموال، تبییض مواجهة إلى تهدف التي كةالمشتر  الدولیة اآللیات تعزیز -

 المتبادلة المساعدة اآلراءات توافق تحقیق إلى والسعي الظاهرة هذه من للحد والعاجلة ناجعة

 .1الدول بین

 المالیة المؤسسات وتشجیع عنها اإلبالغ وضرورة المشبوهة، المالیة عملیات عن الكشف-

 .المشبوهة المالیة العملیات عن نیة بحسن المبلغین لحمایة قوانین وٕاصدار بذلك القیام على

  :1994المؤتمر الوزاري العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة  -2

تناول المؤتمر الوزاري العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة عیر الوطنیة المنعقد بمدینة 

اإلعالن السیاسي في مجال التعاون الدولي، مطالبا بإیجاد  1994نابولي اإلیطالیة سنة 

                                                           
  .203-202مفید نایف الدیلیمي، مرجع السابق،  -1
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تدابیر ووضع سیاسات لمنع ومكافحة تبییض األموال واستخدام العائدات الجرمیة 

  1.ومحاربتها

ؤتمر على وجوب تجریم عملیات تبییض األموال وذلك لمنع تراكم رؤوس أكد هذا الم

األموال لدى المبیضین، وٕاصدار قوانین لمصادرة العائدات المالیة غیر المشروعة أو حجرها 

والمبادئ األساسیة المتبعة في النظام  وتجمیدها مع مراعاة مصالح الغیر ذوي النوایا الحسنة،

بیق سیاسات موحدة في مجال المكافحة، وأن تتكفل األمم المتحدة القانوني الوطني، بغیة تط

  2.بمساعدة الدول في المجال المالي والفني

 :1995المؤتمر الدولي التاسع لمنع الجریمة لسنة -3

من بین المواضیع التي عالجها المؤتمر الدولي التاسع لمنع الجریمة المنعقد في 

  :یث خرج بتوصیات من بینها، موضوع تبییض األموال ح1995القاهرة 

  .3ضرورة قیام المؤسسات المالیة والمصرفیة على كشف الحسابات السریة** 

  .ضرورة تجسید التعاون الدولي في مجال مكافحة تبییض األموال** 

 :4المؤتمر الدولي لمنع استخدام األصول المتأتیة من اإلجرام-4

المتأتیة من اإلجرام بمدینة لیون الفرنسیة انعقد المؤتمر الدولي لمنع استخدام األصول 

 :ومن أهم قراراته 1996سنة 

تمكین السلطات التنفیذیة من استعمال التقنیات الحدیثة للوصول إلى كشف األموال -

  .المشبوهة، كالتصنت والتسلیم المراقب

                                                           

  .2001، عمان  1كوریكیس یوسف داود، الجریمة المنظمة، دار الثقافة و التوزیع، ط -1

  .15/05/1998اعالن نابولي السیاسي، خطة العمل المالیة المكافحة الجریمة المنظمة، الوثیقة المؤرخة بتاریخ  -2

  .2ص ،2001، منشورات الحلبي الحقوقیة، دون ط، بیروت، -دراسة مقارنة-نادر عبد العزیز شافي، تبییض األموال -3

  .205نایف الدلیمي، المرجع السابق، ص  -4
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جال أن یقع على المتهم عبء اثبات مشروعیة مصادر األموال خالفا للقاعدة العامة في م -

  .األثبات الجنائي الذي یقع على النیابة

اعتبار جریمة تبییض األموال، جریمة مستقلة قائمة بحد ذاتها، جعل كل الجرائم مصدرا -

  .لألموال غیر المشروعة

  .حظر إفشاء أسماء الشهود الذین بلغوا عن العملیات المشبوهة وغیر المشروعة-

لیة والجنائیة بین األجهزة المتخصصة، وتبسیط العمل على التبادل السریع للمعلومات الما-

  .االطالع على السجالت والمستندات المالیة

العمل على توفیر الحمایة والحصانة للشركاء الذین یساعدون السلطات األمنیة والقضائیة -

  .بتوفیر األدلة الثبوتیة حول عملیات تبییض األموال

  :حة تبییض األموالالفرع الثاني، دور األجهزة الرقابیة في مكاف

تلعب األجهزة البنكیة والمنظمات الدولیة دورا بارزا في مكافحة عملیات تبییض ومن 

  :بین هذه األجهزة نذكر

  .1998لعام " بازل"بیان لجنة: أوال

، بناء على اجتماع هیئة اللوائح 1988دیسمبر  12بتاریخ " 1بازل"صدرت توصیات 

اهمة أعضاء المجموعة الصناعیة العشرة باستثناء المصرفیة و الممارسات الرقابیة، بمس

  .النمسا واسبانیا

                                                           

لجنة بازل هي لجنة تختص باإلشراف على البنوك في العالم، وتسمى باللجنة الدولیة للنظام البنكي و الممارسات  -1

: ة ومقرها بازل السویویسریة وتتكون من السلطات التي تشرف على البنوك في كل من الدول الصناعیة التالیةاألغشرافی

  .بلجیكا، ألمانیا، فرنسا، الوالیات المتحدة األمریكیة، الیابان، هولوندا، السوید وبریطانیا
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ویهدف إعالن بازل المنعقد بمدینة بازل بسویسرا إلى الحیلولة دون استخدام النظام 

،كما یتعین على البنوك و المصارف اتباع 1المصرفي لألموال ذات المصدر غیر المشروع

للسیطرة على عملیات تبییض األموال " للجنة باز "المبادئ و التوصیات المنبثقة عن 

  :، ومن بین هذه المبادئ المنبثقة عنها ما یلي2ومكافحتها

إبعاد المؤسسات المصریة والمالیة عن أي نشاط اجرامي، وذلك من خالل انشاء آلیات -

الرقابة للتعرف على العمالء وعن األرصدة المالیة المودعة، بهدف حمایة هذه المؤسسات 

ضرورة تحقق البنك من شخصیة  ، بمعنى3ن التوسط في عملیات تبییض األموالالمصریة م

العمالء من خالل بذل المزید من التعاون بین البنوك المركزیة للدول األعضاء أوالسلطات 

،والحیطة والیقظة لألنشطة المصریة في حالة عدم وجود بنك 4المسؤولة عن المراقبة

  .5مركزي

واللوائح المعمول بها في نطاق العملیات المصریة واتخاذ التدابیر الالزمة مراقبة القوانین -

  .6للحیلولة دون مساعدة العمالء في إخفاء األموال ذات المصدر الغیر شرعي

األجهزة األمنیة المنوطة بكشف (ضمان التعاون بشكل كامل مع الهیئات التنفیذیة  -

  .7)الجرائم

  

                                                           

  .224عبد اهللا عبد الكریم ،المرجع سابق  ص -1

  .159، ص2001ط، القاهرة .الجنائیة في مواجهة غسیل األموال، دار النهضة العربیة، دمحمد سامي الشوا، السیاسة -2

سعود بن عبد العزیز المرشد، جرائم غسیل األموال، بحث مقدم لمؤتمر القانون وتحدیات المستقبل في العالم العربي،  -3

  .1999أكتوبر  27- 25جامعة الكویت، 

4-Kerm Alexendre « TheIntrnational Anti-Mony-Launderng Regime : The Rôle Of The 

Financial Action.Task Force, » Volume 4n°3 Journal Of Money Laundering Contrôle.P231-

248 2001. 

  215ص . المرجع السابقسعود عبد العزیز المرشد ،  -5

  .171، صالمرجع السابقمحمد سامي الشوا،  -6

  .227مرجع سابق ص  نادر عبد العزیز الشافي، -7
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 ": Gafi"كافحة جریمة تبییض األموال مجموعة العمل المالي لم: ثانیا

أسفرت التوصیات المنبثقة عن مؤثر القمة االقتصادیة الخامسة عشر بین الدول     

عن " فرانسوا میتران" بمبادة من الرئیس الفرنسي 1989الصناعیة الكبرى المنعقد في سنة 

میالد لجنة عمل مالیة خاصة من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة والناجعة لمحاربة تبییض 

، وأدخلت علیها 1990في السابع فبرایر  1ذه اللجنة أربعین توصیةاألموال، حیث أقرت ه

، وهذه التوصیات تتعلق بأسالیب مكافحة تبییض األموال على 1996بعض التعدیالت عام 

  . ، كما تعتبر تكملة ألحكام االتفاقیة2الصعیدین المحلي والدولي

خاذ اإلجراءات ومن أهم المبادئ الصادرة عن هذه اللجنة، أن تقوم كل دولة بات

الالزمة بما فیها التشریعیة إلضفاء الصفة الجرمیة لعملیات تبییض األموال، مع اتخادها 

للترتیبات الالزمة لمصادرة األموال المبیضة وأدواتها وكذا التزام البنوك بعدم فتح حسابات 

امج مجهولة الهویة واالحتفاظ بالسجالتوالسندات لمدة خمس سنوات على األقل وبوضع بر 

 .3لمكافحة تبییض األموال وتأهیل موظفیها للقیام بذلك

  .1990بالمكسیك لسنة  IXTAPA اعالن إكستابا: ثالثا

بالمكسیك،  1990عن المنظمة الدول األمریكیة المنعقد سنة " اكستابا"انبثق اعالن  

حیث تضمن هذا اإلعالن على ضرورة تجریم األنشطة المتعلقة بتبییض األموال المتأتیة من 

اإلتجار غیر المشروع بالمخدرات ، كما یجیز هذا اإلعالن تحدیدهذه المخدرات وتعقب أثارها 

                                                           
  .18، صالمرجع السابقمحمود  حافظ الرهوان ، -1

2-sedeek mohamed « the international anti-money laundring in the eu financial market 

volume 6n° 1 jaurnal of money laundering control ; pp 66-79 ,2002 

  245-242سبكي، المرجع السابق، ص هاني ال-3
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ها ومصادرتها، وكذا تشجیع المؤسسات المالیة على التعاون مع السلطات والعمل على حجز 

  .1المختصة في مكافحة واستئصال جذور هذه الجریمة

  1992لعام " كینغستون"إعالن : رابعا

  ، أین اجتمع مجموعة من وزراء حكومات دول 1992في سنة "كینغستون "تم اعالن 

بجمایكا، ومن أهم ما جاء به هذا اإلعالن ما " ستونكنغ"الكاریبي وأمریكا الالتینیة في مدینة 

  :یلي

التأكید على خطورة جریمة تبییض األموال وأهمیة تجریمها ومكافحتها بكافة الوسائل بكافة -

  .الوسائل األموال

المتعلقة بمكافحة تهریب المخدرات والمؤثرات  1988لسنة " اتفاقیة فیینا"الحث على تنفیذ -

  "الفاتف"ربعین الصادرة عن فریق العمل المالي العقلیة وتوصیات األ

العمل على وضع القواعد القانونیة التي یمكن من خاللها التعرف على الزبائن عند إیداعهم -

  .لألموال في المؤسسات المصرفیة

العمل على ابالغ الجهات المختصة لمكافحة تبییض األموال عن أیة عملیات مصرفیة -

  .2مشبوهة أو غیر عادیة

   Wolfsberg 2000مبادئ للفزبرج لسنة : خامسا

السوسریة حضر فیه احدى عشر بنكا عالمیا من أجل التوقیع " لفزبرج'انعقد في مدینة      

على الئحة ارشادیة لمجموعة من المبادئ، ثم اإلعالن عنها في الثالثین من شهر أكتوبر 

                                                           

  .227نادر عبد العزیز شافي،المرجع السابق  ص  -1

، رسالة ماجستیر، )دراسة في القانون الجزائي و السیاسة الجنائیة-جریمة غسیل األموال( عثمان یعرب أحمد القضاة،  -2

  .79، ص2004جامعة آل البیت، كلیة الدراسات الفقهیة و القانونیة، الریاض 
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للمدینة التي انعقد فیها هذا االجتماع نسبة " لفزبرج"حملت هذه المبادئ تسمیة  2000سنة 

ومن أهم المبادئ واالرشادات التي انبثقت عن هذا االجتماع هي وضع الضوابط للعمل 

الداخلي في البنوك لمحاربة تبییض األموال، وذلك حفاظا على سمعة البنك، ومن ممیزات 

  .1هذه اإلرشادات أنها اختیاریة وال یترتب أي جزاء على مخالفتها

  ".األنتربول" المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة : ساساد

تعتبر هذه المنظمة من النماذج الدولیة الهامة في مكافحة جریمة تبییض األموال، 

ومن أهم المنظمات الدولیة الناجحة والفعالة في أداء مهامها على المستوى الدولي، والتي تم 

  .2بفرنسا مقرا لها" لیون"، واتخذت بمدینة 1946انشائها بعد الحرب العالمیة األولى في سنة 

وقد استمدت هذه المنظمة شرعیتها في مكافحة جمیع أشكال اإلجرام المنظم من 

القرارات المنبثقة عن الجمعیة العامة لإلتنتربول، التي جاء فیها أن محاربة الجریمة المنظمة 

، المتمثل بتنسیق تعاون یمثل إحدى أولویات الشرطة الدولیة في قیامها بالدور  الهام 

، وتقوم كذلك بالتنسیق مع وحدات مكافحة تبییض 3الشرطة الدولیة ضد الجریمة المنظمة

األموال في سائر أنحاء العالم حول جمع األدلة بخصوص المشتبه فیهم الصادرة بشأنهم 

  4.أوامر  بضبطهم أو أحكام جنائیة، من أجل القبض علیهم و تجمید أرصدتهم

  "Europol"هیئة أیروبول للمعلومات : سابعا

                                                           

1 - kir Hinterseer, « The  Wolfsberg anti-money laundering principles ; vol n° 5.1 JOURNAL 

OF MONEUY LAUNDERING ; control ; pp27-41. 
  .18ص  ،المرجع السابقامجد سعود  قطیفان الخریشة،  -2

، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق لعام ) غسل األموال في ضوء اإلجرام المنظم( خالد محمد الحمادي،-3

  .341، ص 2002

نهضة مصر للطباعة و  - دراسة مقارنة- عادل محمد السبوري، القواعد الموضوعیة و اإلجرائیة لجریمة غسیل األموال-4

  .40، ص 2008، القاهرة 1و التوزیع، ط النشر
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، 07/02/1992أنشأ اإلتحاد األوروبي هیئة األیروبول بموجب اتفاقیة ما ستریخت بتاریخ 

، وتعد هذه الهیئة، وتعد 1996، تم التوقیع علیها في سنة 1994الذي بدأ نشاطها في سنة 

األموال ومكافحة  هذه الهیئة من أبرز نماذج المنظمات العالمیة لمكافحة جرائم تبییض

  :اإلرهاب والمخدرات ومن مهامها الرئیسیة نذكر

  .اعداد أبحاث عن الجرائم التي تخرج عن نطاق إقلیم الدولة الواحدة إلى غیرها من الدول -

  .إنشاء بنكا لجمع المعلومات  -

 .بيتقدیم الحلول المناسبة عبر التحقیقات القائمة بین الدول األعضاء في اإلتحاد األورو  -

 .1مساعدة الشرطة وغیرها من اإلدارات المختصة على المكافحة بشكل مؤثر -

  2 1994لمكافحة غسل األموال لسنة " Egmont"مجموعة إیجمونت : ثامنا

، نتیجة 1994ایجمونت في مدینة بروكسل البلجیكیة في "تأسست مجموعة 

، FUT"3"االستخبارات المركزیة االجتماعات التي نظمتها مجموعة العمل المالي بوحدات 

  :دول، وأهم ما جاءت به 89وتتكون هذه المنظمة من 

  .البحث في عملیة تقویة وترسیخ التعاون الدولي لمكافحة تبییض األموال -

  .تحسین مستوى وقدرة العمل في وحدات مكافحة تبییض األموال -

  .تبادل المعلومات بین الوحدات الوطنیة عبر شبكة األنترنت -

  .تقدیم الدعم الفني والتنظیمي للوحدات الوطنیة -

                                                           

1 - voir : journal officiel des communautés européennes  le 28 janvier 1994. 
  .، نسبة إلى القصر الذي عقد فیه أو اجتماع"ینجمومنتا"سمیت هذه المنظمة  -2

3 - FUI : Financial intelligence unités. 
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  .إصدار مبادئ تخص شروط تبادل المعلومات بین الوحدات الوطنیة -

  "LOSCO:" المنظمة الدولیة لهیئة األوراق المالیة : تاسعا

تهدف هذه المنظمة إلى منع عملیات المالیة المشبوهة عبر القنوات البنكیة، ومن أهم 

، 1992واإلجراءات التي أصدرها هذه المنظمة لمكافحة تبییض األموال في سنة التدابیر 

أصدرت هذه المنظمة المبادئ والمعاییر األساسیة لتشریعات األوراق  1995حیث وفي سنة 

والتي تؤكد من خاللها أهمیة وجود إطار تشریعي شامل  2002المالیة، ثم تعدیلها في سنة 

غیر المشروعة، وضرورة امتالك هیئات متخصصة لإلشراف  ومناسب بغیة مكافحة األنشطة

  .1ومراقبة األسواق المالیة

  آلیات العربیة والوطنیة في مكافحة تبییض أموال: المطلب الثاني

تعد ظاهرة تبیض األموال من الظواهر اإلجرامیة الدخیلة على مجتمعنا العربي، 

افحة ظاهرة تبییض األموال تم تقسیم وحتى نتعرف على هذه الجهود العربیة المبذولة في مك

هذا المطلب إلى فرعین، الفرع األول تناول الجهود العربیة في مكافحة جریمة تبییض 

  .األموال، أما الفرع الثاني فخصص للجهود الوطنیة لمكافحة جریمة تبییض األموال

  :آلیات  العربیة في مكافحة تبییض األموال: الفرع األول

العربیة تحت مظلة جامعة الدول العربیة بتنظیم العدید من المؤتمرات اهتمت الدول 

العادیة والوزاریة لوزراء الداخلیة العرب و المؤتمرات واالتفاقیات الدولیة، بهدف البحث عن 

ولعل من أهم 2،سبل الناجعة لمكافحة ظاهرة اإلرهاب و التعاون األمني على النطاق اإلقلیمي

  :تفاقیات الدولیة ما یليهذه المؤتمرات ومن اال

                                                           

  .2002افحة غسل األموال، أبو ظبي صندوق النقد العربي، التوجیهات الدولیة و اإلجراءات و الجهود العربیة لمك -1
  .234، المرجع السابق، ص  نادر عبد العزیز الشافي -2
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  ألموال في ظل االتفاقیات العربیةمكافحة تبییض ا: أوال

تجسیدا للقرارات الدولیة، وبغیة انسجامها مع االستراتیجیة العربیة لمكافحة عملیات 

تبییض األموال سعت الدول العربیة نحو تجسید موضوع مكافحة تبییض األموال على أرض 

توقیعات للعدید من االتفاقیات الثنائیة المتعلقة بالتعاون الدولي الواقع وذلك من خالل 

  :المتبادل ومن بین هذه االتفاقیات ما یلي

 :االتفاقیات العربیة الخاصة بمكافحة غسیل األموال-1

 أنعقد وشیوعه، التبییض ظاهرة من للحد المشترك العربي التعاون تحقیق وبهدف

 االتفاقیة بنود على المصادقة وتم 15/01/1995 بتاریخ تونس في العرب الداخلیة مجلس

، وتعتبر 1988لسنة  فیینا اتفاقیة لبنود مطابقة جاءت والتي األموال غسل بمكافحة العربیة

هذه االتفاقیة اللبنة األولى على صعید جامعة الدول العربیة بشأن مواجهة خطورة األموال، 

  .1النشاطحیث فتحت الباب للتشریعات العربیة لتجریم هذا 

  :اإلتفاقیة العربیة لمكافحة اإلتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة-2

 215صادق مجلس وزراء الداخلیة العرب في الدورة الحادیة عشر عن القرار رقم 

على االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلتجار غیر المشروع للمخدرات  05/02/2014بتاریخ 

  :نت هذه االتفاقیة المحاور التالیةوالمؤثرات العقلیة وتضم

 .التدابیر الالزمة بشأن التحفظ ومصادرة العائدات الناتجة عن المخدرات  - أ

 السجالت على االطالع حق المختصة للجهات تخول قوانین سن على العمل  - ب

  .علیها التحفظ أو والتجاریة والمالیة  المصرفیة

  

                                                           

  .253- 252لیمي، المرجع السابق ،ص نایف الدمفید   -1
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  :االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب-3

مجلس وزراء العرب الداخلیة في دورته الخامسة عشر المنعقد بتاریخ صادق 

على االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب، ودخلت هذه االتفاقیة حیز التنفیذ  05/01/1998

  :، وتضمنت القرارات التالیة07/05/1999في 

 .تسهیل عملیة تسلیم األشخاص المطلوبین -

لیم األشیاءوالعائدات اإلجرامیة للدولة المطالبة سواء التزام الدول المتعاقدة بضبط وتس -

وجدت في حیازة الشخص المطلوب تسلیمه أو لدى الغیر، ولها أن تحتفظ مؤقتا لهذه األشیاء 

والعائدات إذا كانت تتطلبها المتابعة الجزائیة أو تسلمها إلى الدولة المطالبة بشرط استردادها 

  .1منها لذات السبب

 تبییض األموال في ظل المؤتمرات اإلقلیمیة والدولیةمكافحة : ثانیا

  :ومن بین المؤتمرات التي عالجت موضوع مكافحة تبییض األموال نذكر

  :مشروع القانون العربي النموذجي االسترشادین لمكافحة غسیل األموال-1

تمثل القوانین النموذجیة االسترشادین مصدرا هاما لالسترشاد عند وضع القوانین 

التشریعیة، لذلك عمد رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات خالل المؤتمر العربي السادس عشر 

مادة جاءت كنتیجة للتعدیالت التي أدخلت  19على إصدار  2002المنعقد بتونس سنة 

  2 .2000على توصیات المؤتمر العربي الرابع عشر لسنة 

                                                           

  .235،ص 2005، طرابلس، 2المؤسسة الحدیثة للكتاب،ط- دراسة مقارنة-غسان رابح، جریمة تبییض األموال -1

، رسالة الدكتوراه في القانون العام، جامعة )- مقارنة قانونیة مؤسساتیة وقضائیة- مكافحة غسیل األموال( نجاة العمراني،-2

  .2013-2012بن عبد اهللا، كلیة العلوم القانونیة و االقتصادیة و االجتماعیة، فس، السنة الجامعیة ، سیدي محمد
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یث یمكن لكل دولة نشاطا ضمن جرائم تبییض األموال، بح 20أدرج هذا المؤتمر 

  .اعتمادها مع إمكانیة إضافة نشاطات أخرى

  :1996ر التعاون األمني لعام ممؤت-2

  :1عقد مؤتمر التعاون الدولي في العاصمة التونسیة من أجل دراسة المواضیع التالیة

  .التنسیق الدولي و اإلقلیمي لمنع الجریمة و تعقبها -

  .أشكالهامصادرة العائدات اإلجرامیة بشتى  -

  مكافحة عملیات تبییض األموال من خالل احترام االتفاقیات الدولیة والعربیة  -

  .التعاون بین األنتربول الدولي في مجال تسلیم المجرمین -

  .التنسیق بین الدول العربیة فیما یخص تسهیل عملیات تسلیم المجرمین -

  .ألموال القذرةعدم استخدام المؤسسات البنكیة كمطیة لعملیات تبییض ا -

  .منع استخدام عوائد اإلجرام المنظم في تدعیم الحركات اإلرهابیة -

وقد وافق المؤتمر على االقتراح الذي تقدمت به مصر بخصوص التعاون العربي في 

استرجاع األموال العربیة و اإلسالمیة التي تم نقلها إلى الخارج و التي تستخدم في تدعیم 

  .2لسیاسیةالجرائم االقتصادیة و ا

  :2001مؤتمر المنتجات والخدمات المصرفیة والمالیة بالتجزئة لعام -3

تناول هذا المؤتمر الذي انعقد في عاصمة المملكة الهاشمیة األردنیة بعمان سنة 

  :وشاركت فیه عشرة دول عربیة ومن أهم التوصیات المنبثقة عن هذا المؤتمر 2001

                                                           

 1ط العبیكان، محمد سالم معایطة، جریمة غسیل األموال، نظرة لجوانبها االجتماعیة والنظامیة و االقتصادیة، مكتبة -1

  .35، ص2000الریاض، 

  . 49، ص 2003ألموال، دار عالء الدین للطباعة و النشر، القاهرة، مصر سلیمان عبد الفتاح ، مكافحة غسل ا-2
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خلیة تماشیا مع التطور التكنولوجي وتنبیه األجهزة حث الدول على تطویر التشریعات الدا**

  .الرقابیة لمراجعة األنظمة التي تستخدم األنترنت في إدارة العالقات مع المتعاملین

تعزیز التعاون الدولي في مجال مكافحة تبییض األموال في القطاع المصرفي مع ** 

  . ضرورة تشدید الرقابة

سد الثغرات في بعض الدول األكثر تعرضا لمخاطر في المصارف والمؤسسات المالیة مع 

  1.هذه الجریمة

  :الفرع الثاني آلیات  الوطنیة في مكافحة تبییض األموال

تتمیز جریمة تبییض األموال جریمة تبییض األموال عما عداها من سائر أنواع 

لي الذي الجرائم األخرى بصعوبة الكشف عنها و مالحقة مقترفیها، ومرد ذلك هو الطابع الدو 

تتسم به وحیل التنویه التي من خاللها ، ما جعلها تصبح خطرا یهدد االستقرار الدولي و 

المحلي على كافة األصعدة، لذا أكد المشرع الوطني في العدید من الدول على ضرورة توافر 

أدوات مرنة و الفعالة  تضاف إلى النصوص الجزائیة باعتبار هذه األخیرة غیر كافیة لتأدیة 

لغرض، وذلك بغیة تمكین السلطات المختصة من الحد من تأثیر هذه الظاهرة وهذا ما ا

تطرقت إلیه الجزائر من خالل نصوص قانونیة خاصة بالوقایة من تبییض األموال وتمویل 

  .2اإلرهاب ومكافحتهما

  :اآللیات المتعلقة بمنع جرائم تبییض األموال: أوال

ینایر  28المؤرخ في  95/41بعد مصادقة الجزائر وبتحفظ بموجب المرسوم رقم      

على اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات  1995

                                                           

  .469ص :ادر الشافي ،مرجع السابق ن -1
  .206، صالمرجع السابقباخویا دریس، -2
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نوفمبر  11و التي دخلت حیز التنفیذ في  1988دیسمبر  20العقلیة، المنعقدة بفیینا بتاریخ 

اماتها الدولیة و نظرا لما عاشته من أهوال ومآسي في العشریة األخیرة ، وتنفیذ اللتز 1990

من القرن العشرین وما أفرزته آثار سلبیة على كل المستویات مما سهل تنامي الفساد 

اإلداري و الرشوة و تجارة المخدرات إضافة إلى التهرب الضریبي أصبح لزاما على المشرع 

ال ورغم أنه لم یتفطن لتجریم هذه الظاهرة مبكرا إال أنه الجزائري تجریم ظاهرة تبییض األمو 

نوفمبر سنة  10هـ الموافق 1425رمضان  27المؤرخ في  15-04وبموجب القانون رقم 

المتضمن قانون العقوبات الجزائري جرم تبییض  155-66الذي یعدل ویتمم األمر  2004

المؤرخ في  14-04لقانون رقم وبموجب ا. مكرر وما یلیها منه 389األموال بموجب المادة 

الذي یعدل و یتمم قانون اإلجراءات  2004نوفمبر سنة  10هـ الموافق 1425رمضان  27

المعدلة ، اصبح یجوز تمدید االختصاص  37الجزائیة الجزائري و عمال بأحكام المادة 

وال المحلي لوكیل الجمهوریة بشأن متابعة األشخاص الطبیعیة الرتكاب جریمة تبییض األم

المعدلة  40إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى و ذلك عن طریق التنظیم، كما نصت المادة 

من نفس القانون على جواز تمدید االختصاص المحلي لقاضي التحقیق الذي یباشر التحقیق 

ضد مرتكبي الجریمة لدى دائرة اختصاص أخرى وذلك طریق التنظیم أیضا ومن خالل 

ین الذكر یتبین جلیا أن نیة المشرع تتجه إلى مكافحة الجریمة بكل  استقراء المادتین السالفت

الطرق الناجعة لتحقیق الغرض وذلك من خالل توسیع دائرة المتابعة عكس بعض الجرائم 

  ..األخرى

  .وقد شرع المشرع الجزائري عقوبات لألشخاص الطبیعیین والمعنویین  

تبییض األموال بالحبس من خمس إلى یعاقب كل من قام ب: عقوبة األشخاص الطبیعیة -1

عشر سنوات وبغرامة من ملیون دج إلى ثالث مالین دج، كما یعاقب كل من یتركب جریمة 

تبییض األموال على سبیل االعتیاد أو باستعمال التسهیالت التي یمنحها نشاط مهني أو في 

ة مالیین إطار جماعة إجرامیة بالحبس من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة من أربع
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دینار جزائري إلى ثمانیة مالیین دینار جزائري، یعاقب على المحاولة في ارتكاب جریمة 

  .1األموال بالعقوبات المقررة للجریمة التامة

یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب جریمة تبییض  :عقوبة األشخاص المعنویة-2

  :ت اآلتیةبالعقوبا 2مكرر 389و 1مكرر 389األموال طبقا لنص المادتین 

غرامة ال یمكن أن نقل عن أربع مرات الحد األقصى للغرامة المنصوص علیها في  -

  .المادتین السالفتین الذكر

  .مصادر الممتلكات والعائدات التي تم تبییضها -

  .مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجریمة -

  وٕاذا تعذر تقدیم أو حجز الممتلكات محل المصادرة، فإن الجهة القضائیة المختصة 

  تحكم بعقوبة مالیة تساوي قیمة هذه الممتلكات، كما یمكن لها أن تقضي باإلضافة إلى ذلك 

  :بإحدى العقوبتین

  .المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة ال تتجاوز خمس سنوات-

  .حل الشخص المعنوي-

  :الرقابة على المؤسسات المالیة وحركة رؤوس األموال: ثانیا

أورد المشرع الجزائري العدید من األحكام المتعلقة بإلزامیة الرقابة على المصارف و 

و المتعلق بالنقد والقرض حیث  11-03المؤسسات المالیة، أهمها ما ورد في األمر رقم 

صرفیة، تتكلف بمراقبة مدى احترام البنوك منه على ضرورة إنشاء لجنة م 105نصت المادة 

                                                           

عبد الرزاق ضیفي ، تبییض األموال یهدد االقتصاد العالمي، مجلة العلم و اإلیمان، مؤسسة المعالم للنشر و اإلعالم،  -1

  .28،ص 2007الجزائر، 
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و المؤسسات المالیة لألحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة علیها، بناء على الوثائق و في 

أن یتم تعیین محافظین اثنین للحسابات  100عین المكان، كما أوجب هذا األمر في مادته 

محافظ بنك الجزائر بكل مخالفة  على األقل لدى بنك أو مؤسسة مالیة، یتوجب علیهم إعالم

ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم، وأن یقدموا له تقریرا خاصا حول المراقبة التي قاموا 

بها، على أن یسلم هذا التقریر للمحافظ في ظرف أربعة أشهر ابتداءا من تاریخ قفل كل سنة 

  .مالیة و یخضعون في ذلك لرقابة اللجنة المصرفیة
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  :التعاون الدولي ومعوقات مكافحة جریمة تبییض األموال: المبحث الثاني

تبییض األموال أن الجهود الوطنیة باتت عاجزة لقد أدركت الدول بعد استفحال جریمة 

لكونها ذات طبیعة دولیة تتجاوز الحدود الوطنیة، األمر  بمفردها عن مواجهة هذه الظاهرة،

بالتجریم و العقاب،  والتصدي لهاالذي جعل التشریعات الدولیة تتوحد من أجل مواجهتها 

  .1وذلك عن طریق تفعیل التعاون الدولي

حتمیة، هو تزامن  ضرورةفعیل هذ التعاون الدولي، الذي أصبح ولعل السبب لت 

نتج عنهما من ثورة في مجال  والعولمة وماظاهرة التبییض مع ظاهرتي التقدم العلمي 

  .االتصاالت الحدیثة وعولمة النظام المصرفي

أبرزها  ،تبییض األموال عدة عبقات والوطنیة لمكافحةوقد تعتري الجهود اإلقلیمیة 

  .بمدأ السر المهني مسك المؤسسات البنكیةعقبة ت

وحتى نوضح هذین الموضوعین السابق ذكرهما تم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، 

المطلب األول خصص لموضوع التعاون الدولي في مجال مكافحة جریمة تبییض األموال، 

  .أما المطلب الثاني تطرق إلى عقبات جهود مكافحة جریمة تبییض األموال

  :التعاون الدولي في مجال مكافحة تبییض األموال: المطلب األول

تشكل المساعدة المتبادلة والتسلیم المراقب إحدى الركائز األساسیة التي استخدمها 

التشریع المقارن و المشروع الجزائري في تعزیز التعاون القانوني مع مختلف الدول المعنیة 

  2.استجابة لتوصیات االتفاقیة الدولیةبمكافحة ظاهرة الفساد في جمیع أشكاله 

  المساعد المتبادلة : الفرع األول

  تعتبر المساعدة المتبادلة صورة من صور التعاون الدولي التي أشادت به االتفاقیات 

                                                           
  .42، ص المرجع السابقحسام الدین محمد أحمد،  -1

  .133-132علي لعشب، المرجع السابق ،ص -2
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الدولیة ونصت علیه التشریعات المقارنة والتشریع الجزائري وسنوضح هذه الوسیلة المهمة في 

  :یليمكافحة تبییض األموال فیما 

 :المساعدة المتبادلة في ظل االتفاقیات الدولیة: أوال

في المادة السابعة منها جمیع الدول واألطراف بأن  1988دعت اتفاقیة فیینا لسنة 

تقدم لبعضها البعض لدى منها الحد األقصى الممكن من المساعدة القانونیة المتبادلة في 

الصلة بالجرائم التي یجوز تحمیل هیئة مجال التحقیقات والمالحقات واإلجراءات ذات 

  1:اعتباریة المسؤولیة عنها، وتتمثل هذه المساعدة المتبادلة في األغراض التالیة

 .الحصول على أدلة أو أقوال من األشخاص -

 .تبلیغ المستندات القضائیة -

 .تنفیذ عملیات التفتیش والضبط والتجمید، وفحص األشیاء والمواقع -

 .مات واألدلة والتقییمات التي یقوم بها الخبراءتقدیم المعلو  -

 .تقدیم أصول المستندات والسجالت ذات الصلة بالجریمة، أو نسخ مصدقة علیها -

  .2تیسیر مثول األشخاص طواعیة في الدول الطرف الطالبة -

كما حرصت االتفاقیة على عدم جواز االمتناع عن تقدیم المساعدة القانونیة المطلوبة بحجة 

التذرع بالسریة المصرفیة، وعلیها العدید من االتفاقیات الدولیة ومن بینها اتفاقیة األمم 

و القانون النموذجي بخصوص غسل األموال الصادر  2003المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

                                                           

رسالة ماجستیر في العلوم الجنائیة و ) جریمة غسل األموال وسبل مكافحتها( حامد عبد اهللا لطیف عبد الرحمان، -1

، 2012للشرطة، البحرین تدریب ضباط األكادیمیة الملكیة للشرطة، البحرین الشرطة، كلیة تدریب ضباط األكادیمیة الملكیة 

  .111ص

  .457-456، صالمرجع السابقمصطفى طاهر،  -2
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في " بالبیرمو"، واتفاقیة 8في المادة" ستراسبورغ"، واتفاقیة 37متحدة في المادةعن األمم ال

  18.1المادة

 :المساعدة المتبادلة في ظل التشریعات المقارنة -ثانیا

تضمن القانون الفرنسي آلیات المساعدة المتبادلة، من خالل تقنیة للقواعد المتعلقة 

بییض، وٕاصدار أوامر الحجز أو التحفظ على بجمع المعلومات عن كل ما یتعلق بجریمة الت

، ولكن بشرط 2الممتلكات بشكل مماثل لجریمة تبییض األموال الخاصة باإلتجار بالمخدرات

أال یكون الطلب مخالفا للنظام العام أو في حالة عدم نص المشرع أن الفعل المرتكب یشكل 

 .3جریمة في القانون الفرنسي

هجین أساسیین، المنهج األول یتعلق بإقدام الدولة وتتضمن المساعدة المتبادلة من

بإبرام العدید من االتفاقیات الدولیة الثنائیة، أما المنهج الثاني یتمثل في ابرام اتفاقیات ینظم 

 4.إلیها العدید من الدول

 :المساعدة المتبادلة في ظل التشریع الجزائري -ثالثا 

قم  ر القانون خالل من وذلك الدولیة، االتفاقیات هذه حذو فقد الجزائري المشرع أما

 المتعلق والمتمم المعدل 05/01رقم  والقانون ومكافحته الفساد من بالوقایة المتعلق 06/01

  .ومكافحتهما اإلرهاب وتمویل والماأل تبییض من بالوقایة

 :06/01المساعدة المتبادلة في ظل القانون -1

 نص المتبادلة، المساعدة بخصوص الدولیة االتفاقیات مجمل أقرته ما مع تماشیا

 حیث القضائي، التعاون على ومكافحته الفساد من بالوقایة المتعلق06/01رقم  القانون
                                                           

  .85، صالمرجع السابقمحمد أمین الرومي،  -1

  .216أحمد سعود الخریشة، المرجع السابق، ص -2

  .309حسام الدین محمد أحمد ، المرجع السابق، ص  -3

  .42ص  ، المرجع السابقشریف بسیوني، محمود  -4
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 نطاق أوسع على القضائي التعاون عالقات إقامة وراء السعي على منه 57المادة  نصت

 والمتابعات حریات مجااللت في وذلك االتفاقیة، في األطراف الدول مع ممكن،خاصة

 مبدأ مراعاة مع وهذا األموال تبییض ومنهاجریمة الفساد بجرائم القضائیة المتعلقة واإلجراءات

   .المعاملة

 المالیة والمؤسسات المصارف أعاله المذكور القانون من 58المادة  ألزمت وقد

 بشأن إلیها، الواردة بالمعطیات التقید األجنبیة السلطات مع التعامل إطار في الجزائریة

الالزمة المتعلقة  التدابیر وباتخاذ بدقة، حساباتهم بفحص والمعنویین الطبیعیین األشخاص

بفتح الحسابات مسكها وتسجیل العملیات، أخذتا بعین االعتبار كل المعلومات التي تبلغ لها 

  1.في إطار التعامل مع السلطات األجنبیة

 :05/01المتبادلة في ظل القانون  المساعدة القانونیة- 2

 اإلرهاب وتمویل األموال تبییض من بالوقایة المتعلق والمتمم المعدل 05/01القانون  تناول

 بموجب التعاونالدولي، إطار في المتبادلة والقضائیة القانونیة المساعدة موضوع ومكافحتهما

 المتعلقة الطلبات یتلقى محكمةالجزائر، لدى الجمهوریة وكیل أن تفید والتي مكرر، 18المادة 

  .أجنبیة  دولة من ترد التي بالجرائم العالقة وعائدتهاوذات األموال حجز أو بتجمید

 على أن تتم المساعدة المتبادلة بین الجهات  05/01من القانون  29ونوهت المادة 

  اإلجراءات القضائیة ذات  المتابعات و األجنبیة في مجال التحقیقات و القضائیة الجزائریة و

  .الصلة بتبییض األموال

  :التسلیم المراقب: الفرع الثاني

  التسلیم المراقب هو السماح لشحن احدى المواد أو السلع بعبور دولة معینة، والخروج 

                                                           

التي تتضمن منع و كشف وتحویل  العائدات اإلجرامیة  دون اإلخالل باألحكام  06/01من القانون  58المادة  -1

المرتبطة بالفساد ویتعین على  القانونیة المتعلقة بتبیض األموال  وتمویل اإلرهاب، وبعرض الكشف عن العملیات المالیة

  .لمؤسسات المالیة و غیر مصرفیةالمصارف و ا
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منها رغم شرعیتها وكشفها من قبل سلطات هذه الدولة بهدف التعرف عن باقي أفراد 

  .1العصابة

   1988لسنة  فیینا اتفاقیة حسب المراقب التسلیم: أوال

 رقابة تحت البلد، إقلیم خارج إلى طریقها مواصلة القانونیة غیر للشحنات السماح هو

  .الجرائم  ارتكاب في الضالعین األشخاص هویة كشف قصد وهذا المختصة، السلطات

 :التسلیم المراقب في التشریع المصري والجزائري: ثانیا

 التسلیم بخصوص صریحة أحكاما الیتضمن المصري القانون أن اإلشارة وتجدر

 في ضوابطه وه وأحكام المراقب التسلیم لى ینصع فلم الجزائري، المشرع أما المراقب،

 من 56المادة  أن إال اإلرهاب وتمویل األموال تبییض من بالوقایة المتعلق 05/01القانون 

 الخاصة، التحري أسالیب من أسلوب یعد الذي اإلجراء هذا على نصت العقوبات قانون

 هذا في علیها المنصوص بالجرائم المتعلقة األدلة جمع تسهیل أجل من أنه فیها جاء حیث

  ....".المراقب التسلیم إلى اللجوء یمكن القانون،

  :التعاون القضائي الدولي في مكافحة تبییض األموال: الثالثالفرع 

 الدول،یكون التعاون القضائي خاضعا لالتفاقیات التي أبرمتها الجزائر مع غیرها من 

ویتضمن تسلیم المجرمین المصادرة  وتجمید األموال محل الجریمة و اإلنابة القضائیة، وهذا 

  2.المعدل و المتمم 05/01من القانون  30و 29طبقا للمادة 

                                                           

عماد الشواورة، التسلیم المراقب، بحث مقدم لندوة أعمال التقنیة الحدیثة المخدرات، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األنیة - 1

  .54، ص 2002الریاض 

  

 األموال وتمویل اإلرهابالمعدل والمتمم، المتعلق بالوقایة من تبییض  05/01من القانون  30، و29راجع المادة  -2

  .ومكافحتهما، المرجع السابق
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  :تسلیم المجرمین: أوال

ي بعض التشریعات العربیة باالسترداد، وهو تخلي دولة عن یطلق على التسلیم ف

شخص موجود في إقلیمها لفائدة دولة أخرى، بناء على طلبها لتتولى مقاضاته عن جریمة 

متهم فیها الرتكابه جریمة أو لتنفیذ حكما صادر عن محاكمها، كما یعد وسیلة للتعاون 

تهم أو محكوم علیه في جریمة إلى إقلیم في حالة ما إذا لجأ م الجریمة،الدولي في مكافحة 

  .1دولة أخرى هربا من المتابعة الجزائیة و توقیع العقوبة

 :تسلیم المجرمین في ظل االتفاقیات الدولیة-1

لقد عنیت اتفاقیة فیینا بتوفیر األساس القانوني الالزم إلجراء عملیة تسلیم المجرمین، 

لوجود معاهدة حال تلقیه طلب تسلیم من بحیث أجازت ألي طرف یخضع لتسلیم المجرمین، 

طرف آخر ال یرتبط معه ألي طرف یخضع لتسلیم المجرمین، لوجود معاهدة حال تلقیه 

طلب تسلیم من طرف آخر ال یرتبط معه بمعاهدة تسلیم أن یعتبر هذه االتفاقیة بمثابة 

جریمة تبییض اإلطار القانوني والمرجعیة للتسلیم فیما یتعلق بالجریمة المنظمة، سیما 

  .األموال

  وقد تسعى األطراف إلى تعجیل إجراءات تسلیم المجرمین ، وٕالى تبسیط متطلباتها 

  .2"فیینا"بشأن اإلثبات، فیما یتعلق بأیة جریمة تنطبق علیها المادة السادسة من اتفاقیة 

 :تسلیم المجرمین في ظل القانون الجزائري-2

 والدولة منهایخضع أجراء تسلیم المجرمین إلى االتفاقیات الثنائیة بین الدول الطالبة 

اتفاقیة  16وفي حالة غیاب هذه المعاهدة أو االتفاقیة الثنائیة ، تنص المادة من  التسلیم،

                                                           
  .192، ص  1992یسر أنور علي، شرح قانون العقوبات، النظریة العامة، دار النهضة العربیة، القاهرة   -1

  .354- 353موال، المرجع السابق، ص أحمد محمود خلیل، الجریمة المنظمة، اإلرهاب وغسیل األ-2
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األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة ، أنه یمكن تطبیق االتفاقیات الدولیة المتعددة 

، باعتبارها المرجع األساسي و القانوني لتسلیم المجرمین ، وعلیه فإذا تلقى طرف األطراف

یخضع لتسلیم المجرمین لوجود معاهدة طلب تسلیم من طرف آخر، جاز لها اعتماد اتفاقیة 

والتي یجوز تسلیم  فیینا أساسا قانونیا للتسلیم فیما یتعلق  بالجرائم التي حددتها  هذه االتفاقیة

  . مرتكبیها

وقد ألزمت مجموعة العمل المالي على كافة الدول أن تصنف جریمة تبییض األموال 

ضمن الجرائم التي یسري علیها تسلیم المجرمین، وعمال بهذه القرارات الدولیة، نص المشروع 

المعدل و المتمم، المتعلق بالوقایة من تبییض  05/01من القانون  30الجزائري في المادة 

... أنه یمكن أن یتضمن التعاون القضائي "اإلرهاب و مكافحتهما على  األموال وتمویل

  .1..."تسلیم األشخاص المطلوبین طبقا للقانون

من ق ا ج ج شروط المجرمین واجراءاته وآثاره وفقا لقانون  694وحددت المادة 

اإلجراءات الجزائیة، ملم تنص المعاهدات واالتفاقیات أو المعاهدات الدولیة، هي من 

المصادر األساسیة الواجب تطبیقها على المجرمین، طبقا لمبدأ سمو المعاهدة على القانون، 

  وهذا ما نص علیه 

  1996.2الجزائري لسنة  الدستور

  تنفیذ األحكام األجنبیة: ثانیا

                                                           

رهاب ومكافحتهما، المعدل و المتمم، والمتعلق بالوقایة من تبییض األموال و تموین اإل 05/01من القانون  30المادة -1

تتضمن التعاون القضائي طلبات التحقیق و اإلنابات القضائیة الدولیة، وتسلیم األشخاص المطلوبین البحث و الحجز 

د مصادرتها دون اإلخالل بحقوق الغیر العائدات المتحصلة من تبییض األموال وتلك الموجهة إلى تمویل اإلرهاب قص

  .وحسن النیة

ا الكتاب  ذتحدد األحكام الواردة في  ه: المتعلق بتسلیم المجرمین نون اإلجراءات الجزائیة الجزائريمن قا 694المادة  -2

  .لكذلك مالم تنص المعاهدات المعاهدات و اإلتفاقیات السیاسیة على خالل ذو  وشروط تسلیم وٕاجراءاته و أثاره 
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تمثل فكرة تالزم السیادتین التشریعیة و القضائیة في المجال الجنائي، في الكثیر من 

الدول إحدى المسلمات المستقرة في الوجدان القانوني لسنوات طویلة وهو ما نتج عنه انكار 

  .1لة ما على  إقلیم دولة أخرىأي قوة تنفیذیة لألحكام الجنائیة عن قضاء دو 

فطبقا لمبدأ إقلیمیة القانون الجنائي، فإن الحكم الصادر في دولة أجنبیة لیس له أثر خارج 

الحدود هذه الدولة وال یجوز على قوة الشيء المقضي فیه، وبالنتیجة یجوز إعادة محاكمة 

  . المتهم مرة أخرى، نفس الفعل في دولة أخرى

  :األجنبي في االتفاقیات الدولیة وفي التشریع الجزائري فیما یليسنحاول معرفة الحكم 

  :موقف االتفاقیات الدولیة تنفیذ الحكم األجنبي -01

بوجوب االعتراف بقوة المقتضى به للحكم األجنبي الصادر من " فیینا"أكدت اتفاقیة 

ا، ألن محاكم دول أخرى، حیث نصت بأنه إذا رفض طلب التسلیم الرامي إلى تنفیذ عقوبة م

الشخص المطلوب تسلیمه من مواطني الدولة الطرف متلقیة الطلب ینظر الطرقي الطلب، 

إذا كان قانونه یسمح بذلك وطبقا لمقتضیات هذا القانون ن بناء على طلب من الطرف 

الطالب في تنفیذ العقوبة المحكوم بها، بموجب قانون الطرف الطالب أو ما تبقى من تلك 

  ."العقوبة

أنه في حالة رفض طلب التسلیم المقدم بغرض تنفیذ حكم "  بالیرمو"وقد نصت اتفاقیة     

قضائي، بحجة أن الشخص المطلوب تسلیمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقیة الطالب، 

إذا كان قانونها الداخلي یسمح بذلك، وٕاذا كان ذلك یتفق ومقتضیات ذلك القانون و بناءا 

  لطالب، أن تنظر في تنفیذ الحكم الصادر بمقتضى قانون الطرف على طلب من طرف ا

  .1الطالب الداخلي أو تنفیذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها

                                                           
  .503، صالمرجع السابقمصطفى طاهر،  -1
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  :موقف التشریع الفرنسي والمصري من تنفیذ الحكم األجنبي-2

اعترف التشریع الفرنسي بقوة الحكم األجنبي ن واعتبره مانعا لمالحقة نفس المذنب 

علیه مرة ثانیة عن نفس الجریمة التي ارتكبها، ومن شروط تنفیذ الحكم األجنبي في المحكوم 

القانون الفرنسي، أن یكون الحكم نهائیا وباتا، وأن تكون العقوبة قد تم تنفیذها أو سقطت 

  .2بالتقادم

ة الحكم الجنائي األجنبي، یالمصري، فقد اعترف هو األخر بحجللمشرعأما بالنسبة  

بحیث یمنع محاكمة الجاني عن نفس الوقائع ومن شروط تطبیق هذا اإلجراء، هو أن یكون 

وأن یقع على الجرائم المرتكبة في  ،البراءةدون الحكم الصادر باتا ونهائیا بالنسبة لإلدانة 

  .3الخارج

  :موقف المشرع الجزائري من تنفیذ الحكم األجنبي-3

رع الجزائري بقوة األمر المقضي به للحكم األجنبي، الصادر من محاكم اعترف المش

الدول األخرى، وباعتباره على غرار التشریع الفرنسي، و التشریع المصري، مانعا لمالحقة 

  .علیه مرة ثانیة على نفس الفعل و الوقائع المذنب المحكوم

من ق ا ج ج ، نستنتج أن المشرع الجزائري قد  583و 582خالل المادتین من و 

اعترف صراحة بقوة األمر األجنبي المقضي به، أما فیما یتعلق بتنفیذ الحكم األجنبي 

الجزائي، فإنه لم یتطرق إلیه مما یوحي أنه أخذ بالفكر التقلیدي، الذي مفاده أن الحكم 

خارج إقلیم الدولة الصادر فیها، ومن ثمة فإنه ال یجوز  تكون له قوة تنفیذیة الاألجنبي 

                                                                                                                                                                                     

ه المادة على ذتنطبق ه: قة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المتعل1988بالیرمو لسنة "من اتفاقیة  16راجع المادة  -1

  .تنطوي على ظلوع جماعة إجرامیة منظمة في إرتكاب الجرم الجرائم المشمولة باإلتفاقیة أو في حاالت التي

ه  المادة على كل جریمة أو جنحة معاقب علیها بالسجن یرتكبها ذتطبق ه: من قانون العقوبات الفرنسي 113ة راجع الماد-2

  فرنسي أو أجنبي خارجي أراضي الجمهوریة

ا القانون في الجرائم المنصوص علیها في ذاألول من ه ترعي الكتاب : المصري العقوبات من قانون 04راجع المادة  -3

  .لكذا وجد فیها نص یخالف ذالقانونین و اللوائح الخصوصیة إال إ
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الحكم األجنبي في الجزائر بأیة عقوبة كانت ، إال إذا كانت هناك اتفاقیة ثنائیة بین الجزائر 

  .1و دولة أجنبیة، تنص صراحة بتنفیذ الحكم األجنبي

  :المصادرة وتجمید األموال محل الجریمة: ثالثا  

المصادرة والتجمید للعائدات المتحصلة من مصادر غیر سنحاول معرفة إجراءات 

  :مشروعة وموقف االتفاقیات الدولیة والتشریع المقارن والتشریع الجزائري فیها

 :المصادرة-1

المعدل والمتمم على تفعیل التعاون القضائي في مجال مكافحة  05/01نص القانون 

تابعة الجزائیة وتبسیطها وجعلها تبییض األموال وتمویل اإلرهاب، قصد تحدیث آلیات الم

أكثر نجاعة، بغیة السیطرة وقمع هذا النشاط اإلجرامي، ومن بین أوجه التعاون القضائي، 

  .مصادرة األموال ذات الطبیعة الجرمیة

  :موقف االتفاقیات الدولیة المصادرة-أ

خرجت معظم االتفاقیات و المؤتمرات الدولیة بتوصیات هامة فیما یتعلق بآلیة 

، والذي ضم " ستراسبورغ"ومن بینها المصادرة، حیث نص مؤتمر / كافحة تبییض األموالم

مجموعة المجلس األوروبي، على التزام الدول بالتعاون فیما بینها إلى أقصى الحدود في 

  .مجاالت االستدالل و التحري و اإلجراءات التي تهدف إلى مصادرة األموال المشبوهة

صادر عن منظمة الدول األمریكیة المنعقد في المكسیك سنة ال" اكستابا"ونص إعالن 

  .2على تجریم األنشطة بتبییض األموال و تحدید آثارها لیتم حجرها ومصادرته 1990

                                                           

- 2007دلیلة مباركي، غسیل األموال، رسالة الدكتوراه في القانون، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، -1

  .338، ص 2008

  .60المرجع السابق،ص حسام الدین محمد أحمد،-2
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أیضا على أنه من حق الدولة التي تصادر المتحصالت أو " فیینا"كما أكدت اتفاقیة 

تتصرف فیها وفقا لقانونها  األموال أو األشیاء ذات الصلة بجریمة تبییض األموال، أن

  .1الداخلي وٕاجراءاته اإلداریة

  :موقف المشرع الجزائري من المصادرة- ب

في إطار تعزیز التعاون الدولي سعى المشرع الجزائري إلى التأكید بضرورة تبادل       

المساعدة القانونیة بین السلطات القضائیة الجزائریة ونظیرتها األجنبیة في مجالت واسعة، 

ومنها تطبیق إجراءات المصادرة على األموال المتحصلة من مصادر جریمة، حیث تنص 

المعدل والمتمم، المتعلق بالوقایة من تبییض األموال و تمویل  05/01 من قانون 30المادة 

البحث وحجز العائدات المتحصلة من "... یتضمن  التعاون الدولي"اإلرهاب على أنه 

اإلخالل بحقوق تبییض األموال وتلك الموجهة إلى تمویل اإلرهاب قصد مصادرتها دون 

  .الغیر حسن النیة

  :األموال تبییض جریمة مكافحة عقبات: الثاني المطلب

ساهمت التطورات المتسارعة في المجال التقني والمصرفي والعولمة في تقویة نفوذ 

الجماعات اإلجرامیة المنظمة في إخفاء وتمویه المصدر الحقیقي للدخل غیر المشروع رغم 

المتمثلة  ، والسبب في ذلك راجع لوجود العدید من العقبات القانونیة2تطور آلیات المكافحة

وعدم تقید البنوك بواجب  المصریة وأخرى تنظیمیة تتعلق بضعف أجهزة الرقابةفي السریة 

  3.الرقابة

                                                           

ه اإلتفاقیة على أي معاهدة تعتبر أداة منشأة  لمنظمة دولیة أو أي  ذتطبق ه: 1988أ من اتفاقیة فیینا لسنة 5/5المادة  -1

  .معاهدة تعتمد في نطاق منظمة  دولیة مع عدم إخالل بأي قواعد خاصة بمنظمة 

  .118زیادة علي عربیة، المرجع السابق ، ص-2

  .130ص المرجع السابق، لعشب،علي  -3
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  :عقبة سریة المصریة: الفرع األول

تعتبر السریة المصریة من أكثر العقبات التي تقف عائقا أمام جهود مكافحة تبییض 

  .1المصرفیة وملجأ أمنا لألموال القذرةاألموال، كونها تشكل حاجزا لالطالع على الودائع 

وهذا الموضوع یمتاز بالسریة المصرفیة من أهم المواضیع التث تتصل بالنظم 

االقتصادیة، الحدیثة نظرا لما تضطلع به المصارف مندور فعال في دفع عجلة التنمیة 

اج إلى ، ولوال تدخل البنوك و المصارف في تمویل المشاریع التي تحت2االقتصادیة للوطن

رؤوس أموال معتبرة لعجز العدید من المستثمرین في تجسید مشاریعهم، وهذه المصارف و 

البنوك هي السبیل الوحید نحو تحقیق هذه المشاریع وهي بذلك المنقذة لهؤالء المستثمرین و 

القادرة على تأمین ما یحتاجونه من أموال، مقابل فائدة محدودة، باإلضافة إلى ذلك فإن 

یقوم بتقدیم المقبوضات، وتقدیم خدمات القیم المنقولة وتأمینها مع المحافظة على البنك 

  .سریتها لكافة الزبائن دون استثناء

  :مدلول السر المصرفي: أوال

السر لغة هو ما یكتم والسر جمعة أسرار وهو ما یكتمه المرء ویخفیه زما یسره في نفسه      

أما بالمفهوم الفقهي  3أسرت به، وسر الشيء كتمه،من األمور التي عزم علیها، فالسر ما 

فیعرف أنه اإلخفاء أو الكتمان وعدم العالنیة بما یحفظ بعیدا عن العلم ومالحظة الذین یمكن 

أن یتأثروا بالفعل، أو الحدث الذي یكون محل حدیث، فهو الشيء الذي یعرفه شخصا واحدا 

  4.أو قلة من الناس ویكون بمعزل عن علم اآلخرین

                                                           

  .152، ص1990غسان رابح، قانون العقوبات االقتصادي، منشورات بحسون للثقافة، بیروت -1

و التوزیع، ، دار القندیل للنشر -دراسة مقارنة- محمد حسن عمر برواري، غسیل األموال وعالقته بالمصارف و البنوك-2

  .294، ص2010، عمان،1ط

  .193، ص1995ب ، المجلد السابع، دار صادر للطباعة و النشر ، بیروت ابن منظور، لسان العر -3

  .381، ص1988أحمد كامل سالمة، الحمایة الجنائیة ألسرار المهنیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة، -4
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أما السریة المصریة فهي جزء من سر المهنة والذي یعرف على أنه األمر إذا أذیع أضر 

  1.بسمعة صاحبه وكرامته

اقتضاء عمل البنوك على كتمان المعلومات المالیة :" وعرفها بعض الفقهاء على أنها

أن هذه  التي یقدمها العمیل بناءا على الثقة المفترضة بین العملي والبنك، حیث یعتبر العمیل

  .2المعلومات من شؤونه الخاصة

  :السر المصرفي في التشریع الجزائري: ثانیا

المؤرخ في  03/11من األمر 117تناول المشرع الجزائر السر المصرفي في المادة 

المتعلق بالنقد والقرض حیث أخضعت هذه المادة األشخاص لواجب كتمان  2003أوت  26

من قانون العقوبات التي  301لواردة في نص المادة السر المهني تحت طائلة العقوبات ا

دج  500إلى  500تنص على أنه یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

بحكم الوقائع أو المهنة أو  وجمیع المؤتمنیناألطباء والجراحون والصیادلة و القابالت 

ا في غیر الحاالت التي یوجب الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدى بها إلیهم وأفشوه

  ....علیهم فیها القانون إفشائها ویصرح لهم بذلك

  :اإللتزام بالسریة المصرفیة-1

یقصد بااللتزام بالسریة المصرفیة، االمتناع عن عمل أساسه الكتمان، الذي هو منبع 

الثقة المصرفیة بین البنك وعمالئه، وهي بمثابة عرف مصرفي تم العمل به منذ زمن قدیم، 

بالسر المصرفي األمر الذي  االلتزامإال أن التشریعات الحدیثة قد اختلفت في معالجة أساس 

، ففي الوقت الذي اعتبرت بعض التشریعات أن الكتمان المصرفي  همفهومأدى إلى تباین 

  .تعاقدي ذهب البعض األخر إلى اعتباره التزام قانوني االلتزاموالسریة مجرد 

                                                           

امعي، عادل جیري محمد حبیب، مدى المسؤولة المدنیة عن اإلخالل بااللتزام المهني أو الوظیف، دار الفكر الج -1

  .16، ص2005القاهرة ، 

  .14، ص2010بغداد  1محمد علي السرهید، الجوانب القانونیة للسریة المصریة، دار جلیس الزمان، ط-2
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  : األساس التعاقدي -أ 

بما  االلتزامبالسریة المصریة مرتبط أساسا بفكرة العقد، ومن ثمة فإن  االلتزامیكون 

یتضمنه هذا العقد من أحكام یكون بالطریقة التي تتماشى و تنفیذه الذي یقتضي حسن النیة 

وشرف التعامل اللذان یظالن، لیس فقط بالنسبة إلى تحدید مضمونه بل أیضا بالنسبة إلى 

فالتزام البنك المصرفي ال یفسر بفكرة العقد وحدها بل 1تحدید الطریقة الذي یتم بها تنفیذه

، ومن ثمة یتمسك الزبون بما جرى علیه 2االلتزامیمكن أن یكون العرف أیضا أساسا لهذا 

العرف المصرفي، وهنا تثار مسؤولیة البنك بالنسبة للتشریعات التي ال تتضمن ما یفید 

  .طانیابالسر البنكي، ومن بین الدول بری االلتزامبوجوب 

كما یعد العرف التجاري هو المصدر الثاني بعد التشریع ومتى وجد هذا العرف یمكن 

  .3االعتماد علیه في األحوال التي یغیب فیها نص تشریعي

 :نطاق السریة الصرفیة - ب   

یتحدد نطاق السر المصرفي من خالل عناصره األصلیة وهم المعنیین بالسر 

بالكتمان،  االلتزامأو المصرف الذي یقع علیه وجوب  والمتمثل في البنك 117المصرفي 

  .بالسریة المصرفیة االلتزاموالزبون أو العمیل المستفید منه باإلضافة إلى المحل أو موضوع 

من قانون النقد والقرض، األشخاص المعنیین بالسر المهني، وهم  117حددت المادة 

كل أعضاء مجلس اإلدارة، وكل محافظ الحسابات، وكل شخص یشارك أو شارك بأیة 

                                                           

رسالة ) دراسة مقارنة(حدود البنك بالسریة المصریة و اآلثار القانونیة المترتبة عن الكشف عنها( مناع سعد العجمي -1

  .44، ص 2010حقوق، جامعة الشرق األوسط، ماجستیر، القسم الخاص، كلیة ال

عوض علي جمال الدین، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة في القانون التجارة الجدید وتشریعات البالد العربیة، دار -2

  .189، ص 2000، القاهرة 2النهضة العربیة، ط

، 3ادرة عن جمعیة البنوك في األردن، العددمجلة البنوك ص) الحاجة إلىوضع تشریع للعملیات المصرفیة( سیف رضوان،-3

  .33، ص2005، عمان 24المجلد 
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طریقة كانت في تسییر البنك أو مؤسسات مالیة، أو أي أحد من مستخدمیها أو كل شخص 

  .لیة وفق الشروط المنصوص علیها في ذات القانونیشارك في رقابة البنوك والمؤسسات الما

یالحظ في هذه المادة المذكورة أعاله، أنه قد أخضعت كل من البنوك والمؤسسات 

فالبنك ومؤسسة مالیة تتمتع بالشخصیة ،ومستخدمیها بااللتزام بالسر المصرفي ةالمالی

  .لودائع ومنح اإلئتمانالمعنویة ولها صفة التاجر، ومن أعمالها المصرفیة بشكل خاص قبل ا

عرف المشرع الجزائري البنك المركزي حسب المادة األولى من نظامه األساسي، على 

من  09أنه مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، كما نصت المادة 

بنك الجزائر مؤسسة تتمتع بالشخصیة "المتعلق بالنقد والقرض على ما یلي  03/11األمر 

المعنویة واالستقالل المالي ویعد تاجرا في عالقة مع الغیر ویحكمه التشریع التجاري ما لم 

یخال ذلك أحكام هذا األمر ویتبع قواعد المحاسبة التجاریة، وال یخضع إلجراءات المحاسبة 

  ".العمومیة ومراقبة مجلس المحاسبة

الشخصیة  المعنویة و یالحظ من التعریفات السابقة أن البنك مؤسسة مالیة تتمتع ب

االستقالل الماي، ولها صفة التاجر وتكون تابعة للقطاع العام كما تكون تابعة للقطاع 

الخاص أیضا، وأن المشرع الجزائري لم یعرف البنك إال من خالل الدور الذي یمارسه، فهو 

من  68إلى  66المؤسسة المخولة دون سواها للقیام بجمیع العملیات المحددة  في المواد 

قانون النقد و القرض بصفة مهنیة واعتباریة، وتتمثل هذه العملیات في تلقى الودائع من 

الزبائن ومنح القروض، باإلضافة إلى وضع وسائل الدفع تحت تصرف الجمهور وٕادارتها من 

  .من قانون النقد و القرض 71و  70العموم أو اإلدارة وهو ما جاءت به المادتین 

لمؤسسة المالیة فیخول لها القیام بالعملیات المالیة دون تتلقى أما فیما یتعلق با

، المتعلق ببورصة 1993ماي  23المؤرخ في  93/10األموال، كما نص المرسوم التشریعي 

القیم المنقولة على إلزام الوسطاء في عملیات البورصة والقائمین باإلدارة والمسیرین والمدیرین 
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وفقا  االلتزامت بالسر المهني و یعاقبون على اإلخالل بهذا المأمورین بالحسابا وأعوانهم و

  .لقانون العقوبات

  :عقبات أخرى: الفرع الثاني

المصرفیة هي العقبة الوحیدة للحد من ظاهرة تبییض األموال، بل هناك  لیست السریة

عدة عقبات أخرى تحول دون الوصول إلى مكافحة ناجعة، ومن بین هذه العقبات ضعف 

رامج التدریب للعاملین في القطاع أجهزة الرقابة وانعدام التنسیق بین فروعها، وانعدام ب

ة باإلضافة إلى عدم التنسیق في مجال التعاون بین وعدم التزام البنوك بالرقاب المصرفي،

  .الدول

  .ضعف أجهزة الرقابة: أوال 

لقد عملت الدول المهتمة بموضوع مكافحة تبییض األموال، بتجسید قرارات اتفاقیة 

الرامیة إلى إنشاء أجهزة متخصصة في هذا المجال ومن بین هذه األجهزة، هیئة ترفین " فیینا"

، والهیئة المتخصصة لالستعالم المالي 2كافحة غسل األموال في مصر، وحدة م1في فرنسا

  .في الجزائر

ورغم انشاء هذه األجهزة الرقابیة، إال أنها مازالت تعاني من بعض النقائض التي    

تجعلها غیر قادرة على مكافحة هذه الخطیرة بشكل فعال، سیما فیما یتعلق بتنوع القانون 

ه في المهمات الملقاة على عاتق الهیئات المكلفة بالرقابة، المطبق والغموض الذي یكتنف

  .وینعكس ذلك في قلة المالحقة والقضایا المعروضة أمام الجهات القضائیة

                                                           

  .306عزیز شافي، المرجع السابق،ص عبد ال-1

  .277محمد أمین الرومي، المرجع السابق، ص-2
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هیئة الرقابة على النقد المكلفة باإلشراف على النظام المصرفي "وقد أكد مسؤول في 

أهملت تطبیق األحكام المتعلقة  في الوالیات المتحدة األمریكیة، أن األجهزة التابعة للهیئة

  .بالتبلیغ، وأن حجم التصریحات والتبلیغات الكثیرة قد أخر عملیة الفرز والتحقیق

ودعا نفس المسؤول إلى ضرورة تعزیز نظام الرقابة وتفعیل دور أجهزة الرقابة الذي 

ء وحدة ما زال بعید عن المستوى المناسب فیظل المخاطر المحدقة بالنظام المصرفي، وٕانشا

  1.مركزیة لتأمین التنسیق في مجال المكافحة

  :غیاب األرقام واإلحصائیات: ثانیا

مع غیاب األرقام واإلحصائیات الدقیقة حول العملیات المالیة التي تم تبییضها، 

  .وتجعلها عاجزة على وضع استراتیجیة لمنع ومكافحة التبییض 2تقوض إدارة الدولة

  :معلوماتي متطورعدم وجود نظام : ثالثا

في ظل عدم وجود نظام معلوماتي متطور یسمح بالكشف و التحقق من مصادر 

األموال المعروضة بشكل سري، فإن أجهزة الرقابیة تبقى غیر فعالة، مما سیتیح بفتح المجال 

، وبالتالي فإنه من الضروري على الدول التي  3أمام المبیضین في تنفیذ مشروعهم اإلجرامي

التطور الحدیث إقامة نظام معلوماتي متطور بین جمیع أجهزة الرقابة الداخلیة و  لم تواكب

ف األموال المشبوهة من عدمها ، شالخارجیة من أجل مراقبة التحركات المالیة ، وك

                                                           

  .307عبد العزیز شافي، المرجع نفسه، ص-1

مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة،  )دراسة حالة الجزائر-ظاهرة غسیل األموال وآلیات مكافحتها( شرنة السعید،-2

  .14، ص2009- 2008 3جامعة الجزائر

  .144المرجع السابق، ص عادل عبد العزیز السن، -3
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وٕاجهاض كل محاولة لتبییض األموال، ولتحقیق هذا المبتغى یتطلب من المؤسسات البنكیة 

  1.للتحلیل و المراقبة يإلى المركز الرئیس ارسال تقاریر سریعة، والسریة

  تزام المصارف بالمراقبة والتحقیقال عدم: رابعا

أحیان ال تتعاون البنوك مع قطاع العدالة بحجة الحفاظ على مبدأ الكثیر من في 

  .السریة المصرفیة األمر الذي أدي بتوسع نطاق ظاهرة تبییض األموال

التدابیر الوقائیة لتنفیذ سیاسة الحیطة والحذر التي تلزم ویعتبر إجراء التحقیق من أهم 

  .البنوك باحترامها وتطبیقها، وهذا ما أكدته توصیات األربعون ومعظم التشریعات الدولیة

وقد أكدت جمیع توصیات مجموعة العمل على عدم قیام المؤسسات المالیة بحسابات 

ق الحذر والعنایة الالزمة تجاه غیر إسمیة أو تحت أسماء مزیفة، كما أوصت على تطبی

  2.العمیل للتعرف عن هویته

  :عدم تنظیم عملیات اإلیفاء النقدي: خامسا

أكد النموذج القانوني الموضوع من قبل األمم المتحدة لمكافحة تبییض األموال في      

 مادته األولى على، منع الدفع نقدا عندما یتجاوز المبلغ حدا معینا، ولنجاح هذا المسعى

  یتطلب من الجزائر تفعیل تحصیل الشیكات المصرفیة والعمل على تحفیز الناس سلوك هذا 

  .المنهج

  :تباین التعاریف حول المال القذر: سادسا

  تعریف جامع للمال القذر المراد مكافحة تبییضه یعد من إیجاد عدم التوصل إلى  إن

                                                           

منشورات الحلبي الحقوقیة، -دراسة مقارنة–عبد اهللا محمود الحلو، الجهود الدولیة و العربیة، جریمة تبییض األموال -1

  .200ص 2007عمان 

  .145عزیز السن، المرجع نفسه، صالعادل عبد  -2
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تجریم متحد لعملیات تبییض العوائق التي تعترض سبیل الدولي، إذ یجب أن یكون هناك 

األموال حتى یتسنى تسلیم المجرمین والمساعدة القانونیة والقضائیة والمساهمة في تقصى 

  .1الحقائق والبحث الجنائي

  :غیاب نظام تدریبي للعاملین في القطاع المالي: سابعا

أهیال هناك العدید من الدول الراغبة في مكافحة تبییض األموال، إال أنها غیر مؤهلة ت

كافیا لالضطالع بهذه المهمة، لذلك فإن إطاراتها في المجال البنكي بحاجة ماسة إلى 

  2.المساعدة والتأهیل

وفي انعدام وجود نظام تدریبي للعاملین في القطاع المالي بشكل عام، والقطاع البنكي     

یح بشكل خاص یشكل عقبة حقیقیة في وجه جهود جریمة تبییض األموال، وهذا ما یت

  3.للمبیضین فرصة إخفاء المصدر غیر المشروع ألموالهم بسهولة وحریة مطلقة

 :غیاب اإلدارة الفعلیة لمكافحة الفساد: ثامنا

الفساد الذي یعد المنفذ الرئیسي لتنامي ظاهرة تبییض إن عدم مكافحة الفساد الذي 

مراعاة هذه الجریمة الخطیرة، وذلك باحتواء  األموال، وعلى هذا األساس یجب على الدول

القوانین، و إال ترتب عن  ذمشكلة الفساد السیاسي وفساد اإلدارة بما في ذلك فساد رجال تنفی

.4ذلك انتشار و استفحال خطر اإلجرام المنظم وتضخم عائداته وتبییضها

                                                           

زیادة علي عربیة، غسیل األموال آثاره االقتصادیة و االجتماعیة ومكافحته دولیا وعربیا، مجلة األمن و القانون، -1

  .199،ص  2004أكادیمیة شرطة دبي، العدد األول، االمارات العربیة جانفي 

  .167ألموال ومعوقاتها، المرجع السابق، صمحمد محي الدین عوض، تطور المكافحة الدولیة لغسیل ا-2

  .132لشعب علي، المرجع السابق، ص-3

  172، ص المرجع السابقعوض علي جمال الدین،  - 4
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تدرج عملیات تبییض األموال ضمن الجرائم المعقدة، فقد تمت دراستها من الجانب 

ات ذات طبیعة قانونیة وخاصة، و أنها ذالتشریعي و الفقهي و من اهم خصائصها أنها 

  .طابع إقتصادي و سیاسي

توصلنا إلى القول أن جریمة تبییض األموال أنها جریمة ه الدراسة ذومن خالل ه

مركبة من جریمتین، الجریمة األولى هي جریمة اولیة ضروریة ینتج عنها المال الغیر 

  .المشروع و الجریمة الثانیة هي جریمة تبعیة یرتكب من خاللها الفعل المجرم

مشرع الجزائري عن بعض قواعد وتماشیا مع طبیعة جریمة تبییض األموال فقد خرج ال

العامة فیما یتعلق بموضوع اإلشتراك وتقدیم المساعدة كفعل أصلي ولیس كإحدى افعال 

  .من قانون العقوبات الجزائري 43المشاركة المنصوص علیها في المادة 

لك ذه الجرائم الخطیرة و ذلك خطوات كبیرة نحو التصدي لهذحظت الجزائر ب وقد

  .عاون الدولي من خالل مصادقتها للكثیر من إتفاقیات الدولیةبتفعیل اسالیب الت

ا الصدد سنعرض جملة من النتائج التي خرجت بها الدراسة تمثلت اساسا ذوفي ه

  :فیما یلي

  عملیة تبییض األموال اصبحت تشكل خطر كبیر على المجتمعات  

  عائدات جریمة تبییض األموال هي جریمة تبعیة لجریمة اصلیة، وتكون ناتجة عن

  .إجرامیة
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 تمر جریمة تبییض األموال بمرحلتین اساسیة التمویل و التجمیع  

  المادي و المعنوي المفترض و الشرعي أركان اساسیة 04تركز على  

 تتمیز جریمة تبییض األموال بطابعها الدولي وتدرج ضمن الجرائم المنظمة.  

  اقتصادي تنشا جرائم تبییض األموال نتیجة الفساد سواء إجتماعي أو.  

 تنعكس سلبا على المجتمع و تضرب إقتصاده بقوة  

  جریمة تبییض األموال جریمة إقتصادیة بالدرجة األولى و إجتماعیة وسیاسیة بالدرجة

الثانیة، یستخدم فیها المجرمون مختلف األسالیب التقلیدیة و التقنیات الحدیثة في 

لك فإن مواجهتها تتطلب ذجمیع المراحل التي تمر بها عملیة تبییض األموال، ل

تخصص عالي ودرایة باإلجراءات و اآللیات المتعلقة بتداول أموال و عمل 

  .المصارف

ا النوع من الجرائم فإنه لم یتوصل إلى حد اآلن البعد على إتفاق حول ذونظر لحداثة ه

نتیجة ا الخصوص ذتعددت وجهات النظر الفقهیة و التشریعیة به ذتعریف جامع مانع لها، إ

  .ا المنظورذإلختالف ه

ه الدراسة قمنا ذواجه المشرع الجزائري جریمة تبییض األموال بصرامة وشدة ومن خالل ه

  : بوضع جملة من التوصیات

  جریمة تبییض األموال یتوجب توفر قصد العام دون القصد الخاص لقیام  
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  مشروعیة تكییف تبییض جریمة األموال على انها جریمة تقوم بتحقق العلم بعدم

  .المال

 اتذه الجریمة بذضرورة العمل على تفعیل تعاون قانون مكافحة الفساد في ه.  

 مالحقة مرتكبي جرائم تبییض أموال دولیا وتسلیمهم لدولهم لمحاكمتهم  

  إلزام المؤسسات البنكیة بالقیام بواجباتها فیما یتعلق بمكافحة ظاهرة تبییض األموال

ك و إلتزامها بإجراءات التبلیغ و إطار الجهات من خالل تطبیق مبدأ اعرف عمیل

  .المتخصصة على جمیع عملیات المشبوهة

 بإستخدام وسائل تكنولوجیة حدیثة في مجال التحري تماشیا مع  تقویة وسائل اإلتصال

  .ه الجریمة ذطبیعة ه

  تفعیل التعاون القانوني و القضائي و الدولي إلستفادة من تجارب الدول الرائدة في

 .حة تبییض األموالمكاف

  رفع مستوى الكفاءة المهنیة للقائمین والمشرفین على مكافحة ظاهرة تبییض األموال

من خالل دورات تكوینیة دولیة وملتقیات إلیجاد حلول ناجعة لهذه الظاهرة التي ما 

  .فتئت تفتك باالقتصاد العالمي

 ة الدول الرائدة في تفعیل التعاوني القانوني والقضائي بین مختلف دول العالم خاص

  .مجال مكافحة جریمة تبییض األموال
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  التطبیق الصارم للقوانین والنصوص التشریعیة والتحري عن مصدر األموال باستعمال

مختلف وسائل التحري المتاحة في الوقت الحالي، وٕالغاء الحسابات السریة مجهولة 

  .الهویة

 عاملة مبیضي األموال بشدة وحزم ضرورة تشدید العقوبة ومضاعفة الغرامة المالیة، وم

  .باعتبارهم من ممولین محتملین لإلرهاب

  فرض العدید من االلتزامات على موظفي المصارف، كإقامة نظام رقابة یكون من

شأنه مراقبة مدى اإللتزام هؤالء الموظفین بالتعلیمات والتوجیهات الصادرة بصدد 

  .التصدي لتبییض األموال

  المصرف المركزي والمؤسسات المالیة لمتابعة أعمال المؤسسات تنسیق التعاون بین

 .التجاریة للحد من عملیات تبییض األموال
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  :والمصادر باللغة العربیة

  :النصوص واالتفاقیات القانونیة

  اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة االتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة

بتحفظ بموجب المرسوم والمصادق علیها  1988دیسمبر  20الموافق علیها بتاریخ 

الجریدة الرسمیة للجمهوریة  1995جانفي  28المؤرخ في  41-95الرئاسي رقم 

  .1955فبرایر  15الصادر بتاریخ  07الجزائریة، العدد

  . 1966یونیو سنة  8الموافق لـ 1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66األمر رقم ،

نوفمبر  10الموافق لـ  1425رمضان  27المؤرخ في  15-04المعدل باألمر رقم 

  .و المتضمن قانون العقوبات 2004

  المتعلق بالوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهابومكافحتها،  01-05األمر رقم

  .2005فبرایر/06المؤرخ في 

  والمتضمن قانون المالیة 200دیسمبر  24المؤرخ في  11-02األمر رقم.  

  المعدل . 2004نوفمبر10هـ الموافق 1425رمضان  27المؤرخ في  04.14األمر رقم

المتضمن قانون اإلجراءات  1966یونیو  08المؤرخ في  155-66والمتمم لألمر رقم 

  .الجزائریة الجزائري

  المتعلق بالنقد والقرض2003أغسطس  26المؤرخ في  11-03األمر رقم ،. 

 نوفمبر  15في  اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة

 05المؤرخ في  55-02، و المصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي2000

 10الصادر بتاریخ  09، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد2002فبرایر 

 .2002فبرایر 

  04اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المصادق علیها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم-

 26یة للجمهوریة الجزائریة، العدد، الجریدة الرسم2004أبریل 19المؤرخ في  128

 .2004أبریل  25الصادر بتاریخ 



 :المصادر و المراجع

 

99 

  

 قائمة المراجع باللغة العربیة: 

 الكتب  

  أحمد المهدي وأشرف الشافعي، المواجهة الجنائیة لجرائم غسل األموال، دار العدالة

  .2005الطبعة األولى، مصر 

  الهشیمي، الزواجر عن اقتراف الكبار، دار المعرفة، بیروت، دون أحمد بن محمد علي

  .س

  أحمد شوقي أبو حطوة، شرح أحكام لقانون العقوبات إمارات العربیة المتحدة، الجزء

  .1989األول، مطابع البیان التجاریة، 

  ،أحمد كامل سالمة، الحمایة الجنائیة ألسرار المهنیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة

1988،.  

  ،أحمد محمود خلیل، الجریمة المنظمةـ اإلرهاب وغسیل األموال، دار الفتح ، األسكندریة

2002  

 عویدات للطباعة و -عملیات المصارف -إلیاس ناصف، الكامل في قانون التجارة

  ، 2008، بیروت 2النشر، ط

 وانین الوطنیة، فایزة الباشة، الجریمة المنظمة في ظل االتفاقیات الدولیة و الق: انظر أیضا

  دار النضة العربیة، القاهرة ،

  باكر الشیخ، آلیات المجتمع السوداني في التصدي لظاهرة غسل األموال، دراسة ألسباب

  ،1999ظاهرة وكیفیة ومكافحتها، بنك النیلین للتنمیة الصناعیة، الخرطوم 

 فحة بلثان مكا 2002لسنة  80شرح القانون المصري رقم -حسام الدین، محص أحمد

   -2002غسل أموال في ضوء اتجاهات الحدیثة االهرة دار النهضة العربیة 

  ، حمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات ، القانون الخاص، دار النهضة العربیة

1986  
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  المؤسسة الحدیثة –دراسة مقارنة –خالد سلیمان، تبییض األموال، جریمة بال حدود

  2004للكتاب، طرابلس، لبنان 

 عبد العزیز المرشد، جرائم غسیل األموال، بحث مقدم لمؤتمر القانون وتحدیات  سعود بن

  .1999أكتوبر  27-25المستقبل في العالم العربي، جامعة الكویت، 

  سلم أبو الحسن بن الحجاج، تحریم إفشاء سر المرأة، باب النكاح صحیح مسلم، دار

  .،1437حدیث رقم 

 موال، دار عالء الدین للطباعة و النشر، القاهرة، سلیمان عبد الفتاح ، مكافحة غسل األ

   2003مصر 

  سلیمان عبد المنعم ، مسؤولیة المصرف الجنائیة عن األموال غیر النظیفة، دار الجدیدة

  .1994للنشر، اإلسكندریة 

  ،مكافحة جرائم تبییض األموال في التشریع الجزائري و االتفاقیات  آلیاتصالح جزول

   2007، 1مكتبة الوفاء القانونیة للنشر اإلسكندریة، الطبعة-الدولیة

  عادل جیري محمد حبیب، مدى المسؤولة المدنیة عن اإلخالل باإللتزام المهني أو

  .2015الوظیف، دار الفكر الجامعي، القاهرة ، 

 المنظمة العربیة - غسل أموال من المنصور قانوني واقتصادي–السن  عادل عبد العزیز

  2008-للتنمیة اإلداریة القاهرة

 دراسة -عادل محمد السبوري، القواعد الموضوعیة و اإلجرائیة لجریمة غسیل األموال

  2008، القاهرة 1نهضة مصر للطباعة و النشرو التوزیع، ط - مقارنة

 دراسة مقارنة - وعیة و اإلجرائیة غسیل األموالعادل محمد السبوي، القواعد الموض–

  ، 2008، القاهرة 1نهضة مصر للطبعة و النشر والتوزیع، ط

  2008عبد الفتاح الصیفي، االشتراك بالتحریض، دار الهدى للمطبوعات اسكندریة  

 دراسة مقارنة-عبد اهللا عبد الكریم عبد اهللا، جرائم غسیل األموال على شبكة األنترنت-

  .218،ص 2008امعة الجدیدة، اإلسكندریة، دار الج
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  دراسة مقارنة–عبد اهللا محمود الحلو، الجهود الدولیة و العربیة، جریمة تبییض األموال-

   2007منشورات الحلبي الحقوقیة، عمان 

 دیون مطبوعات لجامعة ، الجزائر-علي لشعب االطار القانوني لمكافحة غسیل األموال -

  2003الطبعة الثانیة 

 الشواورة، التسلیم المراقب، بحث مقدم لندوة أعمال التقنیة الحدیثة المخدرات،  عماد

  .،2002أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األنیة الریاض 

  عوض علي جمال الدین، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة في القانون التجارة الجدید

  2000القاهرة ، 2و تشریعات البالد العربیة، دار النهضة العربیة، ط

 2المؤسسة الحدیثة للكاتب،ط- دراسة مقارنة-غسان رابح، جریمة تبییض األموال ،

  .2005طرابلس، 

  ،1988كامل سالمة، الحمایة الجنائیة ألسرار المهنة، دار النهضة العربیة، القاهرة ،  

 2001، عمان  1كوریكیس یوسف داود، الجریمة المنظمة، دار الثقافة و التوزیع، ط.  

 دار  -دراسة مقارنة -د حسن برواري، غسیل األموال وعالقته بالمصارف والبنوكمحم

  .2010، عمان 1قندیل للنشر التوزیع،ط

  محمد سالم معایطة، جریمة غسیل األموال، نظرة لجوانبها االجتماعیة و النظامیة و

  ، 2000الریاض،  1االقتصادیة، مكتبة العییكان،ط

 ائیة في مواجهة غسیل األموال، دار النهضة العربیة، محمد سامي الشوا، السیاسة الجن

  ، 2001ط، القاهرة .د

 2004، لبنان 1الجریمة المنظمة عبر الوطنیة دار الشروقط-محمد شریف بسیوني.  

 جریمة غسل األموال ووسائل مكافحتها في القانون -محمد عبد اللطیف عبد العال

   2003المصري دار النهضة العربیة القاهرة 

  بغداد  1علي السرهید، الجوانب القانونیة للسریة المصریة، دار جلیس الزمان، طمحمد

2010  
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 دار الجامعة الجدیدة -محمد علي العریان، عطیات غسیل األموال وآلیات مكافحتها

  .40-2009للنشر، اإلسكندریة 

  محمد علي العریان، محمد علي العریان، عملیات غسیل األموال آلیات مكافحتها، دار

  2005جامعة الجدیدة للنشر ، اإلسكندریة ال

 مركز ( محمد فتحي عید، اإلجرام المعاصر أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة

  .،1999، الریاض )الدراسات و البحوث

 01 الطبعة القانوینة، الكتب دار العربي، التشریع في األموال غسیل الرومي، أمین محمد  

 مقارنة، دراسة األموال تبییض جریمة مكافحة العربیة الدولیة الجهود محمود، اهللا عبد 

 ولىاأل الطبعة الحقوقیة، الحلبي منشورات ،2007 لبنان،

 لبنان،  1محمود شریف بسیوني، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، دار الشروق، ط

2004،  

  اإلقلیمیة و محمود شریف بسیوني، غسل األموال، االستجابات الدولیة وجهود المكافحة

  الوطنیة

  مصطفى طاهر، المواجهة التشریعیة لظاهرة غسیل األموال المتحصلة من جرائم

  .،2004، القاهرة، 2المخدرات، ط

 دراسة مقارنة،  مطبعة دار -مفید نایف الدلیمي، غسیل األموال في القانون الجنائي

  .2006، عمان 1الثقافة للنشر والتوزیع، ط

 2009ة غسیل األموال المعاصرة ، المنظور األمني، ناصر محمد البقمي، جریم،.  

  الجزائر –نبیل صخر، تبییض األموال في التشریع الجزائري دار الهدى عین المیلة

2008  

  ،نبیه صالح ، جریمة غسیل األموال في ضوء اإلجرام المنظم و المخاطر المترتبة علیها
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  كرة الماسترذملخص م

تعتبر ظاهرة تبییض األموال حالیا من الظواهر العالمیة الخطیرة، و التي ترتبط إرتباطا وثیقا بالنشاطات الغیر 

المشروعة، لن من خصائص اإلجرام المنظم هو تحقیق األرباح و فوائد معتبرة، ال ینتفع بها إال العصابات اإلجرامیة 

  .المنظمة

للمبیضین حمایة و رقابة أموالهم، یستخدمون وسائل معروفة لتبییض عائداتهم اإلجرامیة بهدف وحتى یتسنى   

  .توجیهها نحو غایتهم المنشودة

ویعد نشاط تبییض الموال من الجرائك المعقدة نتیجة التقدم العلمي، و تكنولوجیات اإلعالم و اإلتصاالت، و العولمة التي 

لك من خالل تغلغلها بكل سهولة في نشاط اإلقتصادي الرسمي ذیة المنظمة، و ساهمت في تطور العصابات اإلجرام

  .المشروع

ه ذا النشاط الخطیر بات ضرورة حتمیة تتطلب وضع استراتیجیة شاملة للحد من هذا ال النحو فإن مكافحة هذوعلى ه

ا الدور إلى ذفحسب، بل یجب أن یمتد هالظاهرة العابرة للدول، ألن مكافحتها لم تعد تقتصر على دولة و أجهزتها األمنیة 

  .بالمثل ذالمؤسسات البنكیة الوطنیة ، و إلى سبل التعاون الدولي األخ

  : الكلمات المفتاحیة

1-111  

  

 

The phenomenon of money laundering is currently considered one of the dangerous global 

phenomena, which is closely linked to illegal activities, because one of the characteristics of 

organized crime is the realization of profits and significant benefits, which only organized 

criminal gangs benefit from. 

In order for the bleachers to protect and control their money, they use well-known means to 

launder their criminal proceeds in order to direct them towards their desired destination. 

The money laundering activity is a complex process as a result of scientific progress, 

information and communication technologies, and globalization that contributed to the 

development of organized criminal gangs, through their easy penetration into the legitimate 

formal economic activity. 

As such, combating this dangerous activity has become an imperative that requires the 

development of a comprehensive strategy to curb this transnational phenomenon, because 

combating it is no longer limited to a state and its security apparatus, but rather this role must 

extend to national banking institutions, and to means of cooperation. International reciprocity. 
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