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 منه، نتعلم كي تحملنا من إلى الشكر بجزيل نتقدم أن يسرنا
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 العمل هذا إلتمام السبيل لنا أنارت التي

 والعطاء الصحة ودوام الجزاء بخير الدعاء منا ف له
 البحث مناقشة على وافقو الذين المناقشة لجنة إلى بالشكر نتوجه كما

 درسونا الذين األف اضل األساتذة كل إلى كذالك بالشكر نتقدم و
 وال ننسى المكتبة                      

 العرف ان  و  الشكر  جزيل  منا  لكم
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 كما ارحمهما ربي وق ل "فيهما وجل عز ق ال الذي إلى العمل هذا أهدي
 "صغيرا ربياني

 أبي و امي
 عبد هللا ، وليد ،نسرين إخوتي سروري و بهجتي إلى

 أوالدهم  إلىو  نبيل   زكية و زوجها    أختي  إلى
 األق ارب و األهل و كل عائلة بن سليمان وجميع  انس ، خلودالكتكوتين  

 والى صديقتاي ميمي ، أسماء
 واألصدق اء الزمالء جميعو 

 (6102 لعام تأميناتمالية نقود و   )  الماستر دفعة خريجي كل إلى
 ق لمي ونسيهم ق لبي ذكرهم من كل إلى

 .جهدي ثمرة أهدي هؤالء كل إلى
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 عامة:مقدمة 
 األنظمة مقومات وأحد المعاصرة، الحياة عماد تعتبر إذ االقتصاد عصب األموال تشكل 

 وتطور نمو بمدى يقاس الشعوب رقي أن كما العالم، في السائد و االجتماعية السياسية
 أنماط فتطورت ، االقتصادي بالتطور بعيدة درجة إلى األفراد حياة تأثرت وقد اقتصادها،

 بعض لدى السائد المعتقد هو طريقة بأي و الربح السلوكيات لتحقيق و المواقف من جديدة
 من به يقومون  لما تبرير و تفسير إلعطاء تبرر الوسيلة الغاية شعار بذلك األفراد،حاملين

 يتعلق ما كل بذلك عن بعيدين شرعية باال تتسم التي المجاالت و كل في بذلك أنشطة
 .لالقتصاد العامة والمصلحة التعامل بأخالقيات

 العالم، دول من الكثير تواجه التي الخطرة األنشطة من األموال غسيل ظاهرة ونعتبر      
 األسرة في مكانتها و الدولة على خطيرة سياسية اجتماعية و و اقتصادية آثار من لها لما

 الدول مختلف عبر األموالرؤوس  انتقال سهولة الظاهرة هذه انتشار على ساعد وقد الدولية،
 على اإلجرامية المنظمات أموال تداول حركة تزايد إلى آل مما الدولية التجارة تحرير ظل في

 .الدولي و المحلي المستوى 
 عنها المتولدة المصادر تهدف إلى إخفاء عالية حيث أرباحا كما أن هذه الظاهرة تحقق     

 التجارة أو االختالس أو الرشوة أو الضريبي التهربالفساد)  أنواع من شتى تتأتى التي و
 ونظرا متخلفة، أو متقدمة دولة بين تميز (، ال..المشبوهة المعامالت أو المشروعة غير

 نجد عديدة حيث تغيرات إلى أدى ومعامالتهم حياتهم نظم وتعقد الدولية المجتمعات لتطور
 تنتج إذ للدولة، الوطنية الحدود تتجاوز الدولية المجتمعات هذه بين للمصالح تشابك هناك
 إلى والبسيط العفوي  طابعها من الجريمة تغير إلى أدى مما سلبية، أثار التغيرات هذه عن

 دولي طابع لها الجريمة هذه أن نقول وبالتالي المحكم، بالترتيب يتصف أي المنظم الطابع
 .الدولية والتجارة باالقتصاد الرتباطها و أخرى  دول إلى الدولة حدود لتخطيها وذلك
 على يقوم والتي البنوك، خاصة المالية بالمؤسسات وثيق اتصال على الجريمة هذه إن     
 بين الصلة قطع هو األموال تبييض عملية جوهر أن إذ، أموالهم بتنظيف المجرمون  إثره

 مشروع مصدر عن تولدت قد وكأنها أصلها أي وبين إجرامية أنشطة عن المحصلة األموال
 المجتمع في وتحركها األموال تلك عودة سهولة األموال إلى نجاح بذلك ويفضي وقانوني

 بينها من كبرى  تحديات أمام حاليا نفسه العالمي االقتصاد يجد .للمصادرة التعرض دون 



 ب
 

 ال والتي عبره، تتحرك التي الضخمة النقدية السيولة أحجام على والسيطرة التحكم ضرورة
 وصحة استقراره على خطرا يشكل ما وهو ضئيلة نسبة فيها الرسمية الدولية التجارة تتعدى

 .أساسها على المبينة واألرقام المعطيات
 النقدية أسواقها فتحت التي النامية الدول إلى ليمتد المتقدمة الدول تعدى المؤكد من بات وقد

 جميع أمام وذلك االتصال لوسائل التكنولوجي والتقدم العولمة تمليه ما بفعل والمالية
 ينشطون  الذين الفرصة فاستغل المتعاملين،

 النظيفة غير عوائدها على القانونية الصبغة إلضفاء تسعى دولية إجرامية شبكات في 
 .وتبييضها
 تمس التي االقتصادية الجرائم من األموال تبييض جريمة أن نقول المنطلق هذا منو        

 البنوك في توظيفها ثم األموال لهذه التحصيل من اابتداء للدول االقتصادي المالي االستقرار
 غير والتجارة المهربين لكبار قناة و عمل أداة البنوك فتصبح المشاريع في واالستثمار
 للنفوذ امتالكهم ثمة ومن األعمال مجتمع و االقتصادية الدائرة اختراقهم خالل من المشروعة

 التنمية حساب على لمصالحهم خدمة التنموية وجهات بتحديد لهم يسمح الذي المالي
 .الوطنية
 ومؤسسات الوطني االقتصاد على خاصة السلبية وانعكاساتها الظاهرة هذه ولمواجهة      

 جملة بإصدار لمكافحتها كبيرة جهود بذل إلى الجزائر هاالدول و من بين سارعت األعمال،
برام الداخلي المستوى  على القوانين من  المجال. هذا في دولية اتفاقيات وا 
 :اإلشكالية 
 الجزائر؟ في األموال غسيل ظاهرة مكافحة أدوات من أداة البنوك اعتبار يمكن مدى أي إلى 
 : التالية األسئلة طرح تم المطروحة اإلشكالية هذه ضوء على و
 منها؟ للحد المبذولة الجهود هي األموال؟وما غسيل ماهي ظاهرة  1
 ؟ هذه الجريمة على االقتصاد الجزائري  أثارماهي  2

 :التالية الفرعية الجوانب في البحث إلى بنا تؤدي اإلشكالية هذه
 تبييض جريمة جوانب بمختلف القانونية اإلحاطة في الجزائري  المشرع أصاب هل -

 األموال؟
 الجريمة؟ هذه مواجهة في الدولية أو الوطنية سواء اآلليات هذه أفلحت هل -



 ج
 

 :الفرضيات
 :التالية الفرضيات بصياغة قمنا المطروحة التساؤالت هذه عن لإلجابة

 و عليها بالطلب النقود عرض فيه يلتقي الذي المكان هو مالية منظمة باعتباره البنك  -1 
 كبيرة اهمية للبنوك

 .لتحقيقها تسعى التي لألهداف نظرا االقتصادية الحياة في 
 إضفاء تهدف إلى فهي العالم تهدد استقرار اقتصادية جريمة األموال غسيل ظاهرة -2

 .جرائم من عدة محصلة أموال على المشروعية
 لمكافحة حقيقية دولية و محلية جهود بذل دون  حالت التي العقبات من العديد هناك -3

 .الظاهرة
 هزت مالية فضائح عرفت إال أنها األموال غسيل لمكافحة الجزائرية الجهود من بالرغم -4

 .الوطني اقتصادها
 البحث: أهمية
 المستوى  على تتنامى األموال غسيل عمليات أن حساسيته،إذ في الموضوع أهمية تتجلى
 سنويا غسلها يتم التي األموال حجم أن إلى تشير الدراسات مستمر،حيث بشكل و العالمي

 .سنويا دوالر عن تريليون  يزيد العالم أنحاء مختلف في
 الدولية الجهود و اإلجراءات و المفهوم حيث من هذه الظاهرة التعريف في الموضوع يساهم

  .لمكافحتها
 البحث: أهداف
  .آثارها و األموال غسيل مفهوم تحديد محاولة
 األموال، غسيل عمليات لمكافحة المحلي و الدولي المستوى  على المبذولة الجهود أهم عرض

 .الظاهرة مكافحة أجل من المبرمة والقوانين االتفاقيات خالل من
  .الجزائرية البنوك حالة إلى باإلشارة األموال غسيل مكافحة في البنوك بدور التعريف

 
 البحث: اختيار أسباب و دوافع

نما عادية ظاهرة ليست األموال غسيل جريمة   .البحث تستحق خطيرة ظاهرة هي وا 



 د
 

تتخذها  التي اإلجراءات نوضح أن أردنا حيث بالتخصص ارتباطه و الموضوع صلة
 المؤسسات المالية 

  .األموال غسيل ظاهرة لمكافحة والبنوك
األعمال،  قطاع الصناعة، التأمين، :خاصة القطاعات من العديد غمرت الظاهرة هذه إن

 .وغيرها المالية المؤسسات
 البحث: في المتبع المنهج

 الدقيقة المتابعة على القائم الوصفي المنهج على بحثنا موضوع دراسة في اعتمدنا لقد
 المحلية و الدولية الجهود عن سنتكلم و نتائج و أسباب لها كجريمة دولية وصفها و للظاهرة
 .الظاهرة لمكافحة

 التي األموال غسيل حاالت و الجزائر لحالة دراستنا ضمن فسيكون  التحليلي الجانب كذالك و
 . آليات مكافحتها و عرفتها

 :التالي النحو على أساسيين فصلين إلى البحث بتقسيم قمنا الموضوع، جوانب بكل ولإلحاطة
 االموالعموميات حول البنوك و ظاهرة غسيل  :األولالفصل 

 البنوك و دورها في مكافحة ظاهرة غسيل االموال الفصل الثاني:
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حول ظاىرة غسيل األموال عموميات : الفصل األول
: تمييد

 تطورات البنكي القطاع شيد ،لذا الوطني لمدول االقتصاد في ىاما دورا البنوك تمعب
 االقتصادية والتطورات التغيرات مع تزامنت الماضي، القرن  من الثاني النصف خالل كبيرة

 تواجو التي الخطيرة الظواىر من األموال غسيل ظاىرة وتعد ، العالم شيدىا التي واالجتماعية
 و الدولة عمى خطيرة وسياسية واجتماعية اقتصادية أثار من ليا لما ، العالم دول من الكثير

 .مكانتيا الدولية
 ظل في الدول مختمف عبر األموال رؤوس انتقال سيولة الظاىرة ىذه انتشار عمى ساعد وقد

 عمى اإلجرامية المنظمات أموال تداول حركة تزايد آل إلى  وىذا مما،الدولية التجارة تحرير
 عمييا الحصول تم األموال التي عمى الشرعية إخفاء ذلك بدافع و ،الدولي و المحمي المستوو 
 . شرعية أموال كانت لو كما لتبدو شرعية غير بطريقة

 :في تتمثل مباحث ثالثة الفصل ىذا يتضمن  و
 .األموال غسيل ظاىرة ماىية :المبحث األول
 مصادرو مراحل تبييض االموال واآلثار المترتبة عنيا:المبحث الثاني
 األموال غسيل ظاىرة لمكافحة المبذولة الجيود:المبحث الثالث
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 ماىية ظاىرة غسيل األموال :المبحث األول
 السياسات صانعي اىتمام عمى تستحوذ أخذت التي المفاىيم من األموال غسيل أصبح

 يوجد ال دلك ورغم ،الدولي حتى و اإلقميمي و المستوو المحمي عمى المالية و االقتصادية
 ،الشرعية غير ىده األموال مصادر تعدد بسبب األموال لغسيل عميو متفق موحد تعريف
 ىدف أن تكون  يجب التي المصادر حول النظر وجيات وتباين الغسيل ووسائل طرر  وتنوع

 1. األموال غسيل مكافحة في إطار التجريم
 و من ىنا لنتطرر إلى تعريف و نشأة ىذه الظاىرة ؟

 األموال غسيل ظاىرة تعريف :األول المطلب
 المصادر من مجموعة من المستمد القدر المال ىو األموال غسل جريمة في األساس إن

 و العولمة مع و الحاضر الزمن في اإلجرامية المنظمات أن إال المخدرات في االتجار منيا
 ىدا و ،كأنيا مشروعة و لتبدو بغسميا تقوم أخرو  جرائم تتعامل أصبحت االتصاالت ثورة

 عن الدول مواطني من المنتجة القوو  تعطيل و المنظمة الجريمة ازدىار إلى يؤدي األمر
 في التنمية خطط عمى مباشر بشكل يؤثر كما ،المشروعة األعمال االقتصادية في االندماج
  .الدولة

 :منيا الظاىرة نذكر لتعريف جاءت التي التعاريف بين من و
 األول التعريف: 
 غير نشاط عن الناتجة األموال في التصرف فييا يتم التي تمك ىي األموال غسيل عممية
 من عدد طريق عن دلك و مشروعا كي الحقيقي مصدرىا األصمي تخفي بطريقة ،مشروع
 غير األموال أصحاب ولكي ينجح ،المختمفة البنكية الحسابات بين التحويل عمميات

  .المتعددة و المعقدة العمميات تجعمو من عدد إجراء عمييم فإن ،غسيميا في المشروعة
 
 

                                                           

 و االقتصاد لكمية مقدم عممي بحث ،(اإلسالمي الفكر نظر ووجية من البنوك عبر األموال تبيض ظاىرة دراسة )،عزي  أألخضري  1 
  03 ص، 2005، الجزائر ،المسيمة ،بوضياف دمحم جامعة .التجارة و التسيير
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 الثاني التعريف: 
 بمقتضاىا يقوم منظم بشكل الدولية لمحدود عابرة بيضاء جريمة عن عبارة األموال غسيل
 و الوسخة و القدرة األموال ىده عمى المتالحقة المالية من العمميات بسمسمة األشخاص احد
 مستغال لمتعامل كواجية يستعين بوسطاء حيث الشخص ىدا دولة تشريعات تمنعيا التي

 من األموال ىده تأمين و المصرفية الحسابات إشكالية و اإلداري  التعفن و التسيب حاالت
 .1 القانونية المتابعة
 الثالث التعريف: 
 إلييا يمجأ األموال بأنيا عممية غسيل عممية المخدرات لمكافحة المتحدة األمم برنامج وعرف
 غير مصدره إخفاء أو دخل وجود إلخفاء العقمية و المؤثرات المخدرات ميربو و تجار

 مصدر من تحقق و كأنو يبدو ليجعمو مشروع غير وجو في الدخل استخدام أو المشروع
 و مصدرىا تخفي بطريقة النقود في التصرف يعني المتحدة األمم برنامج وحسب ،مشروع

 . 2أصميا الحقيقي
 الرابع التعريف: 
 متعددة محاولة في مستمرة و متتابعة عمميات عمى أنيا  األموال غسيل ظاىرة تعرف
 خالل من تمارس التي المشروعة غير الحقيقية عن األنشطة الناتجة القدرة األموال إلدخال

 الظاىر أو الرسمي االقتصادي النشاط دور في الخفي باالقتصاد يسمى ما
 جريمة إذن، األخرو  المالية الوساطة أجيزة و المصرفي الجياز عبر شرعية صفة الكتساب 

بذلك  ىي و ،القارات عبرت و الوطنية الحدود خطيرة تخطت عالمية جريمة األموال غسيل
 .3بأسره  العالم استقرار تيدد 

 

                                                           

 و لممنظمات المتميز األداء حول الدولي العممي المؤتمر ،(األموال غسيل خطر مواجية في الحكومات )، هللا عبد إبراىيمي1 
 .17 ،ص 2015 مارس 09-08ورقمة الجزائر، جامعة الحكومات ،

 السادسة في العامة جمستيا اعتمدتيا في التي العقمية المؤثرات و المخدرات في المشروع غير االتجار لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية2 
1988-12 19. 

 
 .234 ص ، 2005 اإلسكندرية ،الجامعية الدار،(البنوك اقتصاديات و العولمة)،الحميد عبد المطمب عبد3
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 الخامس التعريف: 
 تقوم بيا التي المتتابعة التنفيذية العمميات و العممية المراحل من مجموعة ىو األموال غسيل

 يبدو مصدر إليجاد مشروع غير مال عمى إلضفاء المشروعية المنظمة الجريمة عصابات
 القدر المال أجل غسيل من معينة بأدوات و مختمفة وسائل عبر ذلكيتم  و ،لو مشروعا

 من تكوينو استطاعت التي و ،السابقة الجرائم ممارسة من اكتسبتو الذي و الجريمة لعصابات
 و ،الغسيل عممية عمى سابقة ضخمة حصائل منيا تكونت و أنواعيا بشتى ممارسة الجريمة

 إلبعاد متتابعة بنكية غير و بنكية قنوات في ىدا المال إدخال و غسيمو إلى تحتاج ثم من
 .1طاىر شريف مال أنو عمى إظياره و عنو الجريمة شبية
 التعريف السادس: 

يمكن القول بان ظاىرة تبييض األموال بأنيا جريمة اقتصادية تشمل جميع األموال القذرة 
الناتجة عن جميع الجرائم و األعمال غير المشروعة ، و ليس فقط كما يحصرىا البعض في 

 .2األموال المحصمة عن تجارة المخدرات 

 األموال غسيل ظاىرة أركان :الثاني المطلب
العام ،وىي جريمة غسيل  القصد إلى يضاف خاصا قصدا تتطمب ال عمديو جرائم ىناك

 غسميا المراد أموالو بأن و،اإلجرامي بنشاطو تام عمم عمى يكون  مرتكبيا أن األموال حيث
 و مادي ركن ركنين األموال غسيل لجريمة يتضح أن ىنا من و أخرو  جريمة من محصمة

 .معنوي  ركن
 المادي الركن: األول الفرع
 يتحقق بو و ليا الخارجي المظير ألنو ، مادي ركن بدون  جريمة ال أنو بو المسمم من

 الركن ويتمثل ،لمجريمة التنفيذية األعمال طريقو تقع وعن المحمية المصمحة عمى االعتداء
 أو مصدر األموال تمويو أو إخفاء في يساىم فعل كل في األموال غسل لجريمة المادي

                                                           

 .55 ص، 2003 ،القاىرة ، العربية النيل مجموعة ،(العالج و األسباب و الظاىرة األموال غسيل )،الخضري  أحمد محسن 1 
 .23 ، ص 2001، منشورات حمبي الحقوقية بيروت لبنان (تبييض االموال دراسة مقارنة )نادر عبد العزيز شافي ، 2 
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 المادي الركن ينقسم و الجرائم إحدو عن مباشرة غير أو مباشرة بصورة الناتجة المداخل
 :1إلى
 اإلخفاء  فعل :أوال

 الحيازة تمك كانت سواء المصدر الجريمة من المتحصالت أو األموال حيازة يعني اإلخفاء
 نشاط الغاسل من يصدر أن اإلخفاء يقتضي عمنا و سرا أو تم قد اإلخفاء كان أو مسطرة
 تكن لم ولو ، تسمميا أو المتحصالت أو حيازة األموال شكل يتخذ سموك في يتمثل إيجابي

 مفيوم  ويتسع،الدولة حدود عبر المشروع غير النقل إخفاء ويعتبر ،الفعمية حيازتو في
 كان لو و ،تداولو و الشيء بيع في الوساطة و االنتفاع و الحيازة صورة ليشمل اإلخفاء
 .2ماديا  المتحصالت أو يتصل باألموال لم الوسيط

 التمويو فعل :ثانيا
 القدرة األموال ىده كإدخال ،المشروعة غير لألموال حقيقي غير مشروع اصطناع بو يقصد
 مشروعة  األموال ىده فتظير ، القانونية الشركات عن إحدو الناتجة األرباح صمب في

 3.   قانونية  لشركة مشروع نشاط عن ناتجة
 التمويو و اإلخفاء محل  : ثالثا
 الحقور  أو حركتيا أو فييا التصرف طريقة أو  مصدرىا أو األموال حقيقية في ىدا يتمثل

 األموال ىده و 1988 لعام فيينا اتفاقية من 03 المادة وفق ممكيتيا وذلك أو المتعمقة بيا 
 المجوىرات أو  مثل المادية  كاألموال،المنقولة غير و المنقولة األموال تشمل المشروعة غير

 .مادي ظاىري  شكل في يتجسد الذي و المعنوي  المحتوو  ذات األموال
 المغسولة لألموال المشروع غير المصدر :رابعا
 ليا سابقة أولية جريمة وقوع بالضرورة تفترض ،تبعية جريمة ىي األموال غسيل جريمة إن
 الغسل محل األموال تكون  أن يجب لدلك ،غير المشروعة األموال عنيا تحصمت التي ىي
  .مشروع  غير مصدر ذات
 

                                                           

 .23 ص، 2003 ، األردن ، عمان ،لمنشر وائل دار ،(مقارنة دراسة ،العصر جريمة األموال غسيل )، القسوس نجيب رمزي 1 
 .79  ص، 2006 ، مصر،القانونية الكتب دار ،(األموال غسيل مكافحة) ،سميمان الفتاح عبد2 

 .24  ص، ذكره سبق مرجع ،القسوس نجيب رمزي 3 
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 المعنوي  الركن: الثاني الفرع
 في تتمثل و الغاسل شخصية و الجريمة ماديات بين تربط عالقة ىو لمجريمة المعنوي  الركن

 توفرىما يجب بوجيين يتجمى و اإلدارة العالقة ىده و جوىر آثاره و الفعل عمى سيطرتو
 .الخاص القصد و العام القصد:ىما
 :إلى وينقسم: العام القصد :أوال

 المشروع غير بالمصدر العمم (1
 العمم أي ، لألموال المشروع غير المصدر بحقيقة العمم األموال غاسل لدو يتوفر أن ينبغي
 الشخص اعتقاد فقط يكفي فال مشروع غير عمل من األموال متحصمو ىذه بكون  الواقعي
 الباطنية عمى الجريمة فال عقاب لألموال المشروع غير بالمصدر الواقع خالف عمى و،خطأ
 انتفاء ثبت متى لمجريمة المعنوي  الركن ينتفي بالتالي و،فاعميا ذىن في إال تقوم ال التي
 1.غير المشروع  بالمصدر العمم

 األموال غسيل سموك إدارة ( 2
 المكون  الفعل إتيان إلى إرادتو اتجاه تثبت أن يجب مقصودة جريمة أي في الشخص مساءلة
 عمى يصدر أال دوما يفترض إذ ،مفترضة الفعل أن إرادة بالذكر الجدير و الجريمة ليده

 إليو يسند أن  ينبغي، إرادي ىو إنما اإلنسان يأتيو فعل كان إدا و ،بإرادتو إال فعل اإلنسان
 وضع عن التساؤل ىنا ويجري  ،المعنوي  الركن انتفى الفعل إرادة انتفت فإذا ،عنو يسأل و

 2.المشروع  غير بمصدرىا بعد فيما عمم متى غيره أموال الذي يغسل الشخص
 الخاص القصد :ثانيا
 جريمة حالة في و ،معين باعث الفعل إلى يدفعيا أو معين غرض إلى تتصرف نية ىو و

 المصدر تمويو أو إخفاء إرادة من التثبيت عند يتحقق الخاص القصد فإن األموال غسيل
 أخرو  جرائم عن الناتجة الموارد أو المنقولة غير و المنقولة لألموال المشروع غير

 .غيرىا أو كالمخدرات
 

                                                           
 25-30:ص ، ذكره القسوس، مرجع سبق نجيب  رمزي 1

 31  ص،  نفس المرجع2
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 األموال غسيل ظاىرة  خصائص :الثالث المطلب
 األنشطة من غيرىا عن األموال غسيل عمميات تميز التي الخصائص من العديد توجد
 طبيعة عمى تؤثر التي و المصرفية كذا و االجتماعية و فمنيا االقتصادية األخرو، المالية

 :يمي نذكر ما الخصائص ىذه أىم ومن أىدافيا، و تحركاتيا
 عالمية جريمة األموال غسيل جريمة 

 العمميات في الحديثة اإللكترونية الوسائل استخدام و االتصاالت ثورة في اليائل االنفجار بعد
 األمر ،الواحدة الدولة حدود تتعدو عالمية جرائم األموال جرائم غسل أصبحت ،المصرفية

 جيودا تستدعي جعميا مما ىده الظاىرة تفاقم مواجية عن عاجزة الوطنية الجيود يجعل الذي
 التجارة تحرير اتفاقيات تجنييا التي الفوائد بعض من بالرغم  و.لمواجيتيا مستمرة دولية

 شيوع و اإللكترونية استخدام التجارة و الجمركية العوائق إزالة من يرافقيا ما و العالمية
 عمميات تنشيط في سمبيا يكون  قد اثر دلك لكل أن إال الخصخصة عمميات و الحرة المناطق
 و اإللكترونية التحويالت و الوىمية الشركات إنشاء تسييل إمكانية خالل من األموال غسيل

 العمميات في األكثر شيوعا الظاىرة غدت التي و اآللي الصراف بطاقات استخدام
 . 1المصرفية
 منظمة جريمة األموال غسيل جريمة 

 تأثيرا تؤثر التي و الخطيرة الدولية الجرائم من باعتبارىا األموال غسيل جرائم إلى نظرنا إذا
 ،منظمة أنيا جريمة األغمب في سماتيا  أىم من أن الدولي نجد االقتصاد عمى مباشرا سمبيا
 أو بعنصر كل منيم يساىم بحيث معنويا و ماديا الجريمة ووحدة الجناة تعدد تفترض وىي
 غسيل لعمميات األساسي المصدر أن أدركنا ما غدا و الجريمة في المؤثرة العنصر من بأكثر

 ىو المنظمة بالجرائم األموال غسيل جرائم وصف أن نجد المخدرات من تجارة تأتي األموال
  .2وواقعي بدييي أمر
 
 

                                                           

  .34-33 :ص 2002 ،1 الطبعة ،األردن ،لمنشر عمان وائل دار  ،(األموال غسيل جريمة) ، قطيشات إيناس ،الفاعوري  أروو 1 
 ،اإلسكندرية ،الجامعي الفكر دار ،(التشريع نصوص و اإللكترونية الوسائط بين األموال غسيل جريمة) ،حجازي  بيومي الفتاح عبد2 

 .15 ، ص 2006
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 األموال غسيل جريمة في الحديثة التقنية استعمال 
 قد المصرفية العمميات و االتصاالت مجال في الحديثة التكنولوجية الثورة أن سبق فيما قمنا

 عبر تتم التي العمميات أصبحت فقد ، األموال غسيل تفاقم مشكمة في كبير حد إلى ساىمت
 تطورت فقد ىنا ومن، السمة الغالبة ىي اإللكترونية التحويالت و النقال الياتف و االنترنيت
تتم  األموال غسيل عمميات أن أدركنا ما إدا خصوصا األموال غسيل عمميات إخفاء وسائل

  1.المحكم بالتخطيط تمتاز دولية شبكات خالل من
 590 بين ما يتراوح األموال غسيل عمميات حجم فإن الدولي النقد صندور  إلحصائيات ووفقا
 أن البعض يقدر و ،العالمي اإلجمالي المحمي الناتج إجمالي  من%5تريميون  15 إلى مميار

 688 يعادل المخدرات  عمميات2 يعادل ما أي ،سنويا دوالر - من المتحقق الدخل إجمالي
 ،أ م الو في مميار 150 و أوربا في مميار 33 و بريطانيا في مميارات 5 منيا سنويا مميار

 من و المتخصصين المينيين من منيم مجموعة ىناك إن و العالم دول باقي في مميار500و
 ، طاقميا ليا صناعة األموال غسيل عمميات فقد أصبحت بالتالي و ،العميا الدرجات حممة
 2.القيمة  حسب العالمية الصناعات بين الثالثة المرتبة في وتأتي
 االقتصادي التحرر و باالنفتاح األموال غسيل ارتباط 
ثم  ومن ،المالي و االقتصادي التحرر بعمميات طردية بعالقة األموال غسيل عمميات ترتبط
 الخاص القطاع نمو أن 1996 سنة تقريره في الدولي ذكر البنك حيث ،الخاص القطاع نمو
 3.األموال  غسل من إليو وما تؤدي الخاص لإلجراء جديدة مسالك فسح احتمال معو يزداد
 
 
 

 
                                                           

 .18-19 ص  ،ذكره سبق مرجع ،قطيشات إيناس ، الفاعوري  أروو  1 

 االلكتروني الموقع عمى منشور بحث , (مواجيتيا كيفية و األموال غسيل عن البنوك مسؤولية),الشرفاوي  طمب  طالل2
arablawinfo.com.  .  www    05/05/201521 الساعة  عمىh 30  . 

 .236  ص،ذكره سبق مرجع ، الحميد المطمب عبد عبد 3 
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 دور االقتصاد الخفي و عالقتو في تمويل عمليات تبييض االموال*
إن التأمل و التفحص لجريمة تبييض االموال يكشف لنا وجود عالقة طردية بين اكتساب 

االموال القذرة التي يسعى المتعاممين بيا إلى تبييضيا و بين النمو المتزايد ألنشطة االقتصاد 
 .الخفي التي تمارس في إطار ما يعرف باالقتصاد الخفي

 مفيوم االقتصاد الخفي و أسبابو : أوال
 مفيومو 

كافة األنشطة المولدة لمدخل الذي ال )يوجز المختصون تعريف االقتصاد الخفي في انو
يسجل ضمن حسابات الناتج الوطني،إما لتعتمد إخفائو تيربا من االلتزامات القانونية 

المرتبطة بالكشف عن ىذه األنشطة،و إما بسبب إن ىذه األنشطة المولدة لمدخل بحكم 
 .(طبيعتيا تعد من األنشطة المخالفة لمنظام القانوني السائد

و يعد التعريف المقصود باالقتصاد الخفي من األمور الميمة،خصوصا في مجال الدراسات 
 .التطبيقية و الميدانية ليذا االقتصاد

ووفقا لمتعريف المذكور،فان أنشطة االقتصاد الخفي تشمل الدخول المولدة بطرر 
شرعية،ولكن ال يعمن عنيا لصالح الضرائب،كطمك ىناك األنشطة اإلجرامية التقميدية مثل 

 .المخدرات،القمار،التيريب،و غيرىا من النشاطات الممنوعة
 أسبابو 

و تختمف أسبابو من دولة ألخرو إال انو من الممكن إجمال ىذه األسباب في العناصر 
 :التالية

يتزايد الحافز نحو التحول إلى العمل في االقتصاد الخفي إذا كانت :ارتفاع مستوو الضرائب
األنشطة في االقتصاد الظاىر تتعرض لممزيد من الضرائب،و يخمق نمو العبء الضريبي 

إلى رفع نسبة الضرائب إلى الناتج الوطني،و ىو مايدفع إما إلى محاولة تجنب الضرائب أو 
التيرب من دفعيا،مما يؤدي إلى وجود دخول غير مسجمة في الناتج الوطني و بالتالي ال يتم 

 .دفع الضرائب،ىذا األمر يجعل المشروعات األخرو تتجو نحو االقتصاد الخفي
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ويطرح أحيانا تساؤل حول مدو فعالية اإلجراء الذي يعمل عمى تخفيض معدالت الضريبة 
في القضاء عمى االقتصاد الخفي،ىذا اإلجراء الذي ال يؤدي دوما إلى القضاء عمى 
 .االقتصاد الخفي بسبب التخوف من التصريح بالمداخيل الحقيقية ألصحاب المشاريع

عدم توفر مناصب العمل في االقتصاد الظاىر،يدفع باإلفراد إلى التوجو إلى االقتصاد الخفي 
 .لمزاولة نشاطات مختمفة، تمكنيم من الحصول عمى مدا خيل توفر ليم ضمان العيش

يعتبر االقتصاد الخفي من األماكن المفضمة لتجار المخدرات، و السمع التي يتم تيريبيا عبر 
 .الحدود
 العالقة بين االقتصاد الخفي و تبييض االموال:ثانيا 

لقد أصبحت عمميات تبييض االموال وسيمة ىامة ورئيسية لتعميق العالقة بين االقتصاد 
الخفي و االقتصاد الظاىر،وتستمر ىذه العممية،وتحدث عمميات تبييض االموال التي تتم 
بين االقتصاد الخفي و االقتصاد الظاىر مجموعة من اآلثار االقتصادية و االجتماعية و 

 .السياسية الخطيرة، و التي تؤثر عمى كفاءة السياسات االقتصادية
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و يمكن التعبير عن العالقة الدائرية بين االقتصاد الخفي و تبييض االموال و االقتصاد 
 :الظاىر من خالل الشكل البياني التالي

 
شكل يوضح العالقة بين االقتصاد الخفي و تبييض االموال و االقتصاد : 01الشكل رقم 

 الظاىر
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 

                                                                                            
    
العالقة بين االقتصاد الخفي و ما يتولد عنو من دخول غير :01يوضح الشكل رقم *

مشروع،تجد طريقيا إلى اإليداع في البنوك المختمفة،ليتم تبييضيا لتصبح بعد ذلك دخوال 
مشروعة تدور في االقتصاد الرسمي لمدولة، كما يتضح لنا من الشكل انو في إطار العالقة 
التبادلية بينيما ،يقوم االقتصاد الخفي بالمعامالت و األنشطة الخفية التي ينتج عنيا أموال 

قذرة،و بالتالي تصبح ىناك حاجة ماسة لتبييض تمك االموال،وتتجو إلى الجياز المصرفي و 
المؤسسات المالية األخرو، حيث تجري عمييا عمميات التبييض بطرر مختمفة تبدأ من 
اإليداعات في البنوك ثم تتحول إلى أنشطة مالية في شكل استثمارات مختمفة تصب في 

االقتصاد الظاىر،كمما زاد حجم االقتصاد الخفي كمما زادت عمميات تبييض االموال ،وكمما 

 االقتصاد الظاهر االقتصاد الخفي

تبييض االموال القذرة في 

 شكل إيداعات و أنشطة مالية

المعامالت و األنشطة الخفية 

 غير المشروعة

توليد االموال القذرة و غير 

الجهاز المصرفي و  مشروعة

 المؤسسات المالية األخرى
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زادت ىذه األخيرة كمما شجع ذلك عمى نمو و ازدىار األنشطة الخفية في االقتصاد 
 .الخفي،خول و االموال القذرة وىكذا 

وتكشف العالقة الدائرية بين االقتصاد الخفي و تبييض االموال و االقتصاد الظاىر،إن 
إستراتيجية و أساليب المواجية لظاىرة تبييض االموال من الضروري أن تبدأ و إن تقوم 

أساسا عمى ضرورة تقميل أنشطة االقتصاد الخفي عند اقل درجة ممكنة، تحقيق ىذا اليدف 
يحتاج إلى منظومة شاممة من المشاركة و التعاون بين مجموعة من األجيزة ليس فقط عمى 

 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         المستوو المحمي بل عمى المستوو اإلقميمي و الدولي
 غسيل بعمميات لمقيام متطورة جد تقنيات ابتكار و استعمال إلى لألموال المبيضون  يعتمد
 و اقتصادية نتائج إلى دلك ينتيي و منظمة عدة مراحل عبر شرعيتيا و القدرة أمواليم

 1.لمغاية وخطيرة وخيمة وسياسية اجتماعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
، قسم العموم االقتصادية التجارية والتسيير تخصص بنوك و (مكافحة تبييض االموال)مذكرة بمغول أسماء،بالمختار لمياء،  

 .26-23 ص2013-2012تأمينات،جامعة مستغانم، 
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 مصادرو مراحل تبييض االموال واآلثار المترتبة عنيا:المبحث الثاني
 المغسولة األموال مصادر :األول المطلب
 إطار في حصرىا يصعب التي و الجريمة أفعال بتعدد المشروعة غير األموال مصادر تتعدد

 .المصادر ىده باستعراض يمي فيما نقوم سوف و معين عدد و
 المخدرات تجارة : أوال
 لممردود نظرا ، المخدرات بتجارة تتعمق التي تمك ىي األموال غسيل عمميات أىم من لعل

 غير المصرفية الممارسات مكافحة في عالمي خبير ىو و تدرىا التي األموال من الضخم
 مميار 500 البالغة فقط بالمخدرات المرتبطة األموال غسيل عمميات إجمالي ، المشروعة

 .1سنويا دوالر
 التدليس و الغش : ثانيا
 الواقع بينما المطموبة السمعة وكأنيا تظير بضائع وبيعيم المستيمكين خداع عمميات وىي
 إمكان يزال ال أنو بما  البضائع في يدققون  الدين الجرائم الناس ىده في ويقع ،كذلك ليس
 الغش في المستعممة الوسائل إن اختمفت و القديم مند معروفة *المدلسة و المغشوشة السمع

 لم الظاىرة ىده أن يعني دلك فإن الزمن مرور مع التقنية مستويات باختالف التدليس و
 ضخمة أرباحا يحققون  المشرعة غير العمميات ىده أصحاب زال ال و الكفاية فيو تحارب بما

  .2لغسيل األموال مصدر تكون 
 المال عمى الجرائم : ثالثا

غير  الدخل مصادر أىم من المالية تقرير الجرائم في جاء كما، بالبنوك تتعمق أموال 
 . 3االئتمان لبطاقات االحتياطي االستعمال و البنكي كالغش المشروع

 
                                                           

1
 ، الجامعية الدار،(الجزائر في مكافحتيا و منيا بالوقاية المتعمقة اإلجراءات و القوانين و األموال تبيض )،العزيز عبد عياد 

 19 ص، 2007، الطبعة،الجزائر

 
و  الدراسات  مركز،)األمنية لمعموم العربية نايف أكاديمية ،مكافحتيا أساليب و االقتصادية الجرائم) ،األربعون  و الحادية العممية الندوة2

  187 ص، 1998، الرياض،البحوث
 المؤتمر أعمال االقتصادية و القانونية الوجيتين من المصارف أعمال في الجديد،(األموال تبيض مكافحة )،شافي العزيز عبد نادر3 

 137ص، 2002جامعة ،الحقور  لكمية السنوي 
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 الضريبي التيرب:رابعا 
 بممارسة ذلك و الضريبة دفع عدم من جزئيا أو كميا الممول تمكن الضريبي بالتيرب يقصد
 .غيرىا و القوانين مخالفة و الغش

  تعريف جريمة تبييض األموال في التشريع الجزائري: 

 10 المؤرخ في 15 – 04صدر أول تعريف لتبييض األموال ضمن أحكام األمر رقم 
 .2004نوفمبر 

 مكرر بأنو تحويل الممتمكات أو نقميا مع عمم الفاعل 389يعرف في المادة  -
أنيا عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويو المصدر غير المشروع لتمك 
 .الممتمكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصمية 

إخفاء أو تمويو الطبيعة الحقيقية لمممتمكات أو مصدرىا و مكانيا و كيفية  -
 .التصرف فييا، مع عمم الفاعل بأنيا عائدات إجرامية

اكتساب الممتمكات أو حيازتيا أو استخداميا مع العمم الشخص القائم بذلك  -
 .وقت تمقييا أنيا تشكل عائدات إجرامية

 – 05و بعدىا افرد المشرع الجزائري تشريعا خاصا لمجريمة ىو القانون رقم  -
 المتعمق بالوقاية من ىذه الظاىرة و لقد 2005 فبراير 6 المؤرخ في 01

 : منو فعل التبييض بأنو02عرف في المادة 

 غير نشاط عن الناتجة األموال في التصرف فييا يتم التي تمك ىي األموال غسيل عممية
 عدد طريق عن دلك و مشروعا تجعمو كي الحقيقي مصدرىا األصمي تخفي بطريقة ،مشروع

   .1المختمفة البنكية الحسابات بين التحويل عمميات من

                                                           

  القانونية سارية المفعول،األنظمةالتشريعات و  سة عمى ضوءا، در(األموالوقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض )،فضيمة مميار 1  
 53، ص2013الجزائر– حي البرويار بوزريعة 34 - و التوزيع  دار ىومة لمطباعة و النشر
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 من مجموعة من المستمد المال ىو األموال غسل جريمة في األساس إن –
 ازدىار إلى يؤدي األمر ىدا و ، المخدرات في االتجار منيا المصادر
 األعمال في االندماج عن  المنتجة القوو  تعطيل و المنظمة الجريمة
  .1الدولة في التنمية خطط عمى مباشر بشكل يؤثر كما ،المشروعة االقتصادية

 مراحل تبييض االموال:مطلب الثاني
 :مراحل نشاط تبييض االموال متعددة و متتالية،يمكن تقسيميا إلى ثالثة مراحل أساسية ىي

إذ تكون "وىي أصعب مرحمة لمقائمين بتوظيف االموال :le placementمرحمة التوظيف 
ىذه االموال عرضة الفتضاح أمرىا،ومن ثم فان ىناك حاجة إلى التعاطي المباشر بين 

الغاسل لألموال و مؤسسات الغسيل،عن طريق نقل االموال النقدية اليائمة من مصادرىا و 
 ".إعادة تجميعيا في أماكن ال تمفت االنتباه،وذلك بالمجوء إلى مراكز المالية خارج الحدود

ويطمق عمييا أيضا مرحمة التمويو،وىي المرحمة الثانية : l’empilege:مرحمة تكديس االموال
من مراحل تبييض االموال،ويقصد بالتكديس منع عودتيا مرة أخرو إلى المصدر غير 

خفاء الصفة غير المشروعة عنيا نيائيا،وذلك بقطع الصمة نيائيا عن  المشروع،وا 
مصدرىا،ويقوم في ىذه المرحمة أصحاب االموال القذرة بإجراء العديد من العمميات المصرفية 

 .و المالية المعقدة إلخفاء مصدرىا و تظميل أي محاولة لمكشف عنيا
وفييا يقوم أصحاب االموال القذرة بإجراء عممية إدماج لألموال :l’intégrationمرحمة الدمج 

غير المشروعة في النظام المالي الشرعي،واختالطيا باألموال المشروعة بحيث تبدو مثميا 
تماما،وذلك من خالل ضخ ىذه االموال مرة أخرو في االقتصاد و عادة ما يكون المصارف 
طرفا أصميا و أساسيا و مشاركا في ىذه العمميات،حتى و إن تعذر إثبات سوء نية المصرف 

 .2أو التواطؤ مع أصحاب االموال القذرة
 
 
 

                                                           

 03،ص2005،مرجع سبق ذكره ، ،عزي  أألخضري 2  

 
2

 51،ص(مكافحة تبييض االموال)مذكرة بمغول أسماء،بالمختار لمياء، 
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 1: يبين مختمف المراحل السابقة الذكر و المتعمقة بتبييض االموال القذرة:الشكل التالي
 
 إدخال االموال في الدورة المالية 
 
 
  المرحمة الثانية 
إخفاء مصادر ىذه 
 االموال 
  
 شرعية االموال 
 
  

 اآلثار االجتماعية و النتائج المترتبة عن عمليات غسيل األموال:المطلب الثالث

 اآلثار االجتماعية لغسيل األموال:الفرع األول 

  غسيل األموال و تزايد معدالت الجريمة– 1

توجد عالقة تأثيرية متبادلة بين الجريمة كمصدر لألموال غير المشروعة التي تمعب  -
دورا ميما  في صفاء صيغة المشروعية عمى تمك األموال غير المشروعة فكمما 
ازدادت معدالت الجرائم ، و ىذه الجرائم لتمويو طبيعتو و ما يستتبع من حرمان 

 .االقتصاد من بعض أصولو المالية
كذلك فان نجاح الغائصين بغسيل األموال في اآلفات و المزيد من الجرائم األصمية  -

 .التي تدر عائدات غير مشروعة، و من ثم تتزايد معدالت الجريمة 

                                                           
1
 52، ص1،2005دمحم عمر األحاجي،غسيل االموال جريمة بيضاء لكنيا خطيرة جدا دار المكتبي، دمشق،الطبعة   

 التجميع التوظيف

 الدمج
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و ما من شك أن انتشار الجريمة و الفساد في المجتمع،و استخدمت األموال  -
 .المحصمة من الجرائم في تمويل األنشطة اإلرىابية، و تغيير أنظمة الحكم في الدول

  غسيل األموال و التوازن االجتماعي– 2

تؤدي جرائم غسيل األموال إلى التيرب الضريبي و فئات أخرو و ىذا يعني االختالل  -
  .1النسبي في توزيع الدخول االجتماعية 

 : غسيل األموال و معدل البطالة – 3

تؤدي جرائم غسيل األموال إلى زيادة معادالت البطالة، سواء في حالة خروج األموال  -
 .غير المشروعة في الدولة إلى الخارج بغرض غسميا 

فان ىروب األموال غير المشروعة الناتجة عن الفساد اإلداري أو السياسي مثال، إلى 
خارج البالد أنما تعني نقل جزء من الدخل القومي إلى الدول األخرو و من ثم تعجز 
الدول التي ىرب منيا رأسمال من اإلنفار عمى االستثمار الالزمة لتوفير فرص عمل 

لممواطنين بل تمجا ىذه الدول إلى فرض ضرائب إضافية و ىو مايؤدي إلى تفاقم 
إما في حالة عودة األموال بعد إجراء عمميات غسميا إلى موطنيا .مشكمة البطالة

األصمي ىذا اليحل المشكمة ، ذلك أن نمط اإلنفار لألموال غير المشروعة ليمكن أن 
 .يتشابو مع نمط إنفار األموال المشروعة

 

 

 
                                                           

1
، أستاذ و رئيس قسم االقتصاد بأكاديمية السادات لمعموم (االقتصاد الخفي و غسيل االموال و الفساد  )عبد المطمب عبد الحميد ،  

  .259-258 ، ص2013 اإلسكندرية ،–اإلدارية ،الدار الجامعية 
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فيو نمط يتجو إلى المضاربة في العقارات و األموال المالية و النفار االستيالكي 
باعتبار أن مالكي أو حائزي تمك األموال يسعون إلى الربح السريع كذلك فان البطالة 
و ما يرتبط بيا من جرائم اجتماعية ناتجة عن عدم وجود مصدر مشروع لمرزر أو 
الحصول عمى دخل مناسب و ىذا ما يدفع األفراد إلى التورط في ارتكاب بعض 

وىذا يعني أن البطالة أصبحت ىنا المتغير المستقل و غسيل األموال ىو . الجرائم 
 .(عالقة تأثيرية متبادلة).المتغير التابع

و يعتبر الفساد المالي و اإلداري و ىروب األموال المحصمة منو لغسميا من أىم  -
األسباب التي تحد من مصادر التمويل الالزمة لالستثمارات المطموبة لمواجية مشكمة 

  .1البطالة 
  اثر األموال عمى الحصيمة الضريبية – 4

 يؤدي انخفاض الحصيمة إلى تفاقم عجز الميزانية العامة في الدول و خمق مشاكل 

 :و ضغوط عديدة مثل 

  إضعاف قدرة الدولة عمى النيوض بدورىا إلقامة التوازن االقتصادي و االجتماعي
 .و الذي تعتمد فيو عمى اإلنفار العام

  إن الدولة في سبيميا لتغطية العجز قد تمجا إلى تمويمو من خالل اإلصدار النقدي
أو االقتراض ، و يؤدي اإلصدار النقدي الجديد بدون زيادة مساوية في اإلنتاج 
إلى توليد ضغوط تضخمية كبيرة و االقتراض الداخمي أو الخارجي يؤدي إلى 
 .استفحال حجم الدين و الفوائد المترتبة عميو زيادة عبء المديونية الخارجية 

                                                           
 261-260 ، ص2013عبد المطمب عبد الحميد ،مرجع سبق ذكره،  1
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  العالقة بين الفساد و غسل األموال–5

ذلك إن أىم و اخطر عمميات غسل األموال تنتج عن سوء استخدام السمطة السياسية و 
اإلدارية، و تقوم عمميات الفساد بالعديد من األنشطة المالية غير المشروعة بعضيا 

تجارة  )يقتصر عمى الحدود المحمية بينما البعض تتعدو ذلك من الدول األخرو 
 .(...المخدرات ، السالح، اإلرىاب السياسي 

و عمى المستوو المحمي يرتبط عممية غسل األموال بالدخول الناتجة عن استغالل النفوذ 
 .و االبتزاز و الحصول عمى قروض بدون ضمانات و االختالس و الرشوة 

  غسيل األموال و طبيعة السور – 5

السور قد تكون احتكارية و قد تكون تنافسية ، يستطيع غسل األموال التأثير في ذلك من 
التأثير الذي يمارسو عمى عناصر السور المختمفة خاصة عمى جانب العرض من خالل 

  .1التحكم في عدد المنتجين أو العارضين ، جودة و نوعية السمع

كما تستطيع األموال المغسولة التأثير في السور عمى جانب الطمب من خالل التركيز 
عمى شراء بعض األصول اليامة كالعقارات ، سور األورار المالية مما يؤدي إلى رفع 

ىنا يمكن القول إن غسل األموال خاصة ذات األحجام الكبيرة . أثمانيا بالنسبة لممستثمر
تشوه طبيعة السور و تجعميا تميل نحو التركيز و االحتكار عمى جانب العرض، كذلك 

إخراج الكثير من الشرائح االجتماعية من المنافسة عمى جانب الطمب من خالل 
المضاربة عمى األسعار و بتالي يصبح أصحاب األموال ىم المتحكم الرئيسي في ىذه 

 .السور و مما يؤثر عمى القدرة إشباع حاجات الشرائح االجتماعية األخرو 

 
                                                           

1
  .264-262-261 ، ص2013عبد المطمب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره،  
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 أثار النتائج المترتبة عن عمليات غسيل األموال على البنوك:الفرع الثاني 

 :يمكن تحديد اثر عمميات الغسل عمى البنوك

  إساءة سمعة المؤسسات المصرفية و المالية التي تتعرض لعمميات غسيل األموال – 1

 :و انييارىا

إن المؤسسات التي تتم من خالليا تنفيذ عمميات غسيل األموال إلى ضعف مركزىا 
االقتصادي و سحب العمالء الشرفاء ألرصدتيم و االبتعاد عن التعامل معيا، و ىذا 
يؤدي إلى زعزعة الثقة بيذه المؤسسات المالية و عدم استقرارىا خصوصا إذا ما تم 

سحب األموال المغسولة منيا مما يوقعيا في حالة إفالس و االنييار بعد االشتباه بيا أو 
 .اكتشافيا

 وقف التعامالت المصرفية مع الدول التي ال تمتزم بمكافحة جرائم غسيل األموال قد – 2
ىدد اجتماع وزراء المالية مجموعة الدول الصناعية الكبرو بوقف بعض التعامالت 

 .المصرفية مع الدول المتساىمة في مكافحة غسيل األموال

تؤدي إغراءات : انتشار ظاىرة الفساد المالي داخل المؤسسات المصرفية و المالية– 3
األموال لمعاممين في المصارف و المؤسسات المالية إلى وقوع بعضيم في مصائد 

 و ىذا يؤدي بدوره إلى تسرب الفساد إلى العاممين في المصارف.غاسمي األموال

 . و المؤسسات المالية

المعامالت المالية و المصرفية التي تتم بغرض غسيل : تشويو تشغيل األموال– 4
األموال ،تزيد من الطمب عمى النقد و تجعل أسعار الفائدة و أسعار الصرف غير 
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مستقرة، مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة و زيادة من حدة التضخم في البمدان التي 
 .يمارس فييا المجرمون معامالتيم

 :  اىتزاز مصداقية األسوار المالية –5

إن التعامل الغير النظيف بأموال قذرة بيدف غسميا في األسوار المالية ييز مكانة ىذه 
األسوار و يؤدي إلى إضعافيا و عدم استقرارىا و بالتالي انعدام الثقة الداخمية و 

 .الخارجية لممستثمرين

 : تذبذب االستقرار في البورصات و األسوار المالية و ارتكابيا–6

عندما تدخل األموال الغير المشروعة المراد غسميا إلى األسوار المالية فإنيا ال تتقيد 
بأسعار البورصة و القيمة الفعمية المتداولة ألسعار األسيم و السندات بل تشتري و تبيع 
بأسعار المضاربة و القيمة الفعمية المتداولة ألسعار األسيم و السندات بل تشتري و تبيع 
بأسعار المضاربة بعيدا عن أسعار السور الحقيقية بسبب التعامل غير المنطقي في شراء 
و بيع األسيم و السندات السيما و أنيا ال تراعي معادلة الربح أو الخسارة بل ىدفيا ىو 
غسيل تمم األموال من خالل منافسة غير متكافئة مع المستثمرين وىذا يؤدي إلى ذبذبة 

وينعكس بالتالي عمى زعزعة الثقة . االستقرار في حجم النشاط في األسوار المالية
 .   باألسوار المالية ويشكل عبئا ثقيال عمى االستثمارات فييا
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 األموال غسيل ظاىرة لمكافحة المبذولة  الجيود:المبحث الثالث
 مع بالتكامل األموال غسيل ظاىرة لمواجية الالزمة الضرورات إحدو الدولي التعاون  أضحى

 و لخطورتيا نظرا و األموال غسيل ،فجريمة دولة كل في القوانين المحمية و األنظمة دور
 العالم دول لكافة مقمقا و كبيرا تمثل تحديا ،أصبحت الحياة مناحي كافة عمى السمبية أثارىا
  الظاىرة ىذه لمكافحة كبيرة بجيود الدولي المجتمع قام ليذا ،و

 األوربي االتحاد و المتحدة األمم عن الصادرة االتفاقيات : المطلب األول
 وعقد الدولية والمعاىدات االتفاقيات والدة فكانت األموال غسيل بظاىرة الدولي المجتمع اىتم

الدولي، والتكتالت  المنظمات مظمة تحت اإلقميمي و الدولي عمى المستوو  المؤتمرات
 النظام سالمة عمى المحافظة و ليذه الظاىرة التصدي قصد الثنائية واالتفاقيات االقتصادية

 .الدولي المالي
 المتحدة األمم عن الصادرة االتفاقيات : أوال

 و االتفاقيات عقد طريق عن األموال غسيل مكافحة في جيودىا المتحدة األمم بذلت 
 في "عنان كوفي" المتحدة لألمم العام األمين دعا المتخصصة ، وقد الدولية المعاىدات

 المنظمة الجريمة بمكافحة المتعمق  و2000/12/12بتاريخ  المنعقد بايطاليا باليرمو مؤتمر
 فرص و االنفتاح تسعى الستغالل التي المافيا عمى حدود بال حرب شن" لمحدود العابرة
عمى  سيطرتيم بالبشر، وبسط المتاجرة و الفساد نشر و اإلجرامية ألغراضيا العولمة

 1."العنف و اإلرىاب إلى بالمجوء الضعيفة المالية المؤسسات
 :نذكر عقدت التي االتفاقيات ىذه أىم من و

العقمية  المؤثرات و المخدرات في المشروع غير االتجار لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية 1-
 (1988 فينا)

 المستوو  عمى المخدرات في المشروعة غير التجارة خطر إدراك عمى الدالئل أىم من
  . 2فينا اتفاقية العالمي

                                                           

 175 ذكره، ص سبق شافي، مرجع العزيز عبد نادر 1 
 
 64 ، ص 2001مصر،,، القاىرة(الوطنية و اإلقميمية المكافحة جيود و الدولية االستجابات األموال غسيل)بسيوني،  شريف محمود2
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 المخدرات جرائم ، وتناولت 1988 ديسمبر 19 في بالنمسا فينا في التوقيع عمييا تم التي   
 األطراف الدول بين فيما التعاون  تعزيز االتفاقية إلى وتيدف,عنيا الناتجة األموال غسيل و

 المشروع غير االتجار مشكمة مظاىر لمختمف الفعالية من بمزيد التصدي من تتمكن حتى
ىذا  من المستمدة األموال غسيل ،وكذلك دولي بعد ليا التي العقمية المؤثرات و المخدرات في

 و الالزمة التدابير األطراف الدول تتخذ أن ضرورة عمى االتفاقية وأكدت,االتجار
 التشريعية لنظميا األساسية لألحكام وفقا اإلدارية و التدابير التشريعية ذلك في بما,الضرورية
 .1الضرورية

 المجتمع قناعة جسدت التي األىم و األولى الخطوة 1988 لعام فينا اتفاقية اعتبرت لقد و
 ىذه إلى انضمت التي الدول عدد بمغ ، وقد األموال غسيل مكافحة عمميات بضرورة الدولي
 .دولة 153 إلى 1998 سنة االتفاقية

 : أنيا عنيا يؤخذ االتفاقية ىذه و
 .الجرائم من غيرىا دون  المخدرات عن الناتجة األموال غسيل تجريم عمى اقتصرت -
 بسبب العقاب من البعض إفالت إلى يؤدي مما عمدا الفعل يكون  أن لمعقاب اشترطت -

 .المشروع غير مصدره و المال بحقيقة عمميم صعوبة إثبات
 ىذا المتحدة األمم في األعضاء الدول اعتمدت 1998 عام في  السياسي اإلعالن 2-

 العامة لمجمعية 20 رقم تحت الدورة االستثنائية أعمال ختام في ، وذلك السياسي اإلعالن
 أجل من جيود خاصة ببذل المتحدة األمم في األعضاء الدول تعيدت قد و المتحدة لألمم

 القضائي التعاون  أوجو دعم أىمية عمى التأكيد ، وضرورة األموال غسيل عمميات مكافحة
 من غيرىا إلى األعضاء الدول ىذه من وصية جاءت اإلقميمي، ثم دون  و و اإلقميمي الدولي
 وفقا بذلك اإلسراع لضرورة األموال غسيل مكافحة مجال  في تشريعات تصدر لم التي الدول
  .2  2003عام بحمول ، وذلك 1988 لعام فينا اتفاقية ألحكام

 عدد تنفيذ عمى الدول جميع السياسي اإلعالن حث األموال، فقد غسيل مكافحة سبيل في و
 :منيا و التدابير من

                                                           

 173 ، ص ذكره سبق شافي، مرجع العزيز عبد نادر1 

 83 ، ص نفس المرجع 2
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 .مالحقتيا و عنيا التحري  و كشفيا و الجريمة منع أجل من تشريعي إطار إنشاء -
 من الجرائم ىذه مرتكبي حرمان إلى تقضي فعالة تنظيمية و مالية قواعد استحداث -

 .الدولية و الوطنية المالية النظم إلى الوصول عدم اإلجرامية،وكذا إلى عائداتيم
 .القانونية الفعالية تحقيق أجل من القوانين لتنفيذ الالزمة التدابير اعتماد -

 ىذه أبرمت2000 الوطنية باليرمو عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية 3-
 تجريم وجوب عمى منيا السادسة المادة نصت ،حيث 2000 سنة ديسمبر في االتفاقية
 الدول عدد بمغ الوطنية،ولقد لمحدود العابرة المنظمة الجرائم من األموال باعتباره غسيل

  .1دول فقط  ست 2002 جانفي في عمييا المصادقة
 منع عمى التعاون  تعزيز األولى، بغرض المادة عميو نصت ما حسب االتفاقية ىذه جاءت
 من الثانية المادة اعتبرت الفعالية،وقد من بمزيد عبر الحدود،ومكافحتيا المنظمة الجريمة
 المادة في ورد ما حسب وطني ذات طابع الجرم  ويكون  "منظمة ، إجرامية جماعة"االتفاقية
 :إذا االتفاقية ىذه من الثالثة

 .واحدة دولة من أكثر في ارتكب -
 أو التوجيو أو لو التخطيط و اإلعداد من كبير جانب جرو  ولكن واحدة دولة في ارتكب -

 .أخرو  دولة عميو في اإلشراف
 2.أخرو  دولة في شديدة آثار لو ولكن واحدة دولة في ارتكب -
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 77 ، ص2005الجامعية،اإلسكندرية،  المطبوعات ،دار (األموال غسل مكافحة في الوجيز)عرفة،  الوىاب1 

 85 ذكره،ص سبق العريان،مرجع عمي دمحم2 
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  :طريق عن لمدول األموال غسيل مكافحة تدابير االتفاقية تضمنت و
 المؤسسات و المصارف عمى لمرقابة شامال داخميا نظاما إنشاء عمى طرف كل يحرص-

 .المالية غير و المالية
 مع كذلك و بينيما فيما بالتنسيق و اإلمكان قدر,ممموسة تدابير األطراف الدول تبذل-

 الدولية المنظمات
 .و اإلقميمية 

 .النامية الدول مع المستويات مختمف عمى تعاون  تعزيز -
 و التدابير وتدعيم تيدف إلى ترويج 2003 الفساد فينا لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية 4-
 التي ،و الفساد و مكافحة منع إلى الرامية التقنية المساعدة الدولي، و التعاون  أوجو تسيير
المنظمة  االقتصادية الجرائم طائفة من األخيرة ىذه توصف األموال، و غسيل جرائم بينيا من
  1.  دوليا
 األوربي االتحاد عن الصادرة االتفاقيات : ثانيا
 بتاريخ ستراسبورغ في األوربي إطار في ىذه عمى التوقيع  تم1990 ستراسبورج اتفاقية 1-
 الدولة إطار في اإلقميمي لمتعاون  صورة متميزة االتفاقية ىذه ،وتعتبر 1990 نوفمبر 8

 غسيل مفيوم االتفاقية بالذات تمك أخذت قد و األموال غسيل عمميات لمواجية عمييا الموافقة
 من غيرىا و المخدرات في المشروع غير االتجار لمكافحة فينا اتفاقية حددتو كما األموال

  .2  1988عام المؤثرات العقمية
 :نذكر االتفاقية ىذه مبادئ أىم من
 األموال إخفاء أو تحويل أو تبديل عمى تنطوي  التي األفعال بتجريم الموقعة الدول إلزام -

 أو أو استعماليا األموال ىذه اكتساب بتحريم إلزاميا التعتيم عمييا، و أو الجريمة عن الناشئة
 .ىذه األفعال من أي في االشتراك أو المساىمة

                                                           

 
1
 التسيير عموم و االقتصادية العموم ،كمية ماجستير ، مذكرة(األموال غسيل ظاىرة و الحدود خارج المالية المراكز)ناصر، الميدي 

 131-132 ، ص  2005،جامعة البميدة، 

 41 ، ص 2005 المعارف،اإلسكندرية ، ،منشأة (األموال لغسيل القانوني الكيان)سالمة،  بكر أبو دمحم  2
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 البنكية أو المحاسبية الوثائق ضبط و بتبادل تسمح إجراءات بتبني األعضاء الدول إلزام -
 أو البنكية الحسابات عمى الرقابة تبادل االتفاقية أجازت,عمميات الغسيل كشف أجل من

 .المعموماتية التحقيقات أو الياتفية المحادثات
 دون  الجريمة كانت أيا اإلجرامي األصل ذات األموال غسيل حاالت كل التجريم شمل -

  .1بالمخدرات  االتجار عن الناتجة غسيل األموال عمى اقتصارىا
 : االلتزام بيا البنوك عمى البد مبادئ خمس عمى أكدت أنيا كما
 .العمالء ىوية فحص -
 .اقتصادي مبرر ليا ليس التي البنكية العمميات بعض مراقبة -
 طبيعي شخص أكان مستأجرىا عن النظر بغض المغمقة الحديدية الخزائن تأجير من الحد -
 .معنوي  أو
 و الحذر بتوخي التزاميم و القذرة األموال غسيل كشف عمى البنوك في الموظفين تدريب -

 .التامة المالحظة
 منع أو القذرة األموال غسيل عمميات لكشف البنكية الحسابات سرية بمبدأ االحتجاج عدم -

  .2الجنائية  التدريبات
 الصادر األوربي التوجو بو جاء بما األوربية الدول  التزمت1991 األوربي إن التوجو 2- 

 النظام استخدام تمنع التي يوضح الضوابط الذي 1991  -10في األوربي االتحاد عن
 األفعال التي تحديد في عضو دولة لكل الحق يعطي و, األموال غسيل عمميات في المالي
 في الرقابية الجيات بإخطار البنوك تكميف و مرتكبييا شخصية عن الكشف و,عمييا يسري 
 تعمقيا الحتمال فييا مشتبو عممية كانت إذا أو معين حد عن تزيد قيمتيا بنكية عممية كل

  3.األموال  غسيل بنشاط
 
 
 

                                                           
1
 47 ذكره،ص سبق سميمان،مرجع الفتاح عبد  

 52 ، ص 2005اإلسكندرية، مصر،,المعارف ، منشأة(األموال غسيل مكافحة)الخطيب،  سمير  2
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 إقميمي و دولي طابع ذات منظمات عن الصادرة االتفاقيات:ثالثا
 :منيا ونذكر ,دولية و إقميمية متعددة جيات عن صادرة االتفاقيات ىذه
 من مجموعة من تتكون  المصرفية لمرقابة لجنة ىي بازل لجنة1988 بازل لجنة بيان -

 كافة بين المال لرأس موحد معيار وضع إلى الكبرو تيدف العشر الصناعية الدول
 و البنكية باألنظمة المعنية المجنة ،أعمنت 1988 ديسمبر 12 تاريخ في حيث,البنوك

  .1بازل  بيان باسم عرفت وثيقة اإلشرافية الممارسات
 عن صدر ما أوليا األموال،كان غسيل مكافحة مجال في الجيود من بالعديد المجنة قامت
 في األموال، ثم غسل ألغراض المصرفي القطاع استخدام منع حول 1988 عام المجنة
 القيود إزالة األموال، أىميا غسيل بمكافحة مرتبطة إرشادات المجنة أصدرت 1990عام

 لمرقابة األساسية المبادئ المجنة أصدرت 1997 عام في ، و المصرفية بالسرية الخاصة
 المبادئ حول ورقة المجنة أصدرت 2001 عام ، وفي(عميمك اعرف قاعدة فييا بما) الفعالة

 2:في  المتمثمة و العمالء لمتعرف عمى األساسية
 .العمالء قبول بسياسات المتعمقة  المبادئ -
 .لمحسابات المستمرة المتابعة و باإلشراف المتعمقة  المبادئ -
 المخاطر بإدارة المتعمقة  المبادئ -

 أخرو  دولية  جيود :رابعا
 :أىميا من و أخرو  اتفاقيات ىناك السابقة االتفاقيات إلى باإلضافة

  IXTAPA -1 الدول منظمة عن اإلعالن ىذا  إعالن صدر1990عام  المكسيك  في 
 لتشريع عن الحاجة اإلعالن ىذا أكد وقد 1990 عام المكسيك في انعقد الذي األمريكية

 ويجعل,بالمخدرات المشروع غير االتجار عن الناتجة األموال بغسيل المتعمقة األنشطة يحرم

                                                           

  
 95 ذكره، ص سبق العريان، مرجع عمي دمحم1

 العاممة المصارف عمى تطبيقية دراسة ىا تطوير وسبل األموال غسيل عممية لمكافحة المصرفية شاىين االستراتيجيات هللا عبد عمي2
 659 ، ص2007، جويمية،02عشر، العدد اإلسالمية،المجمد السابع الجامعة .فمسطين،مجمة في
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 عمى المصرفية الييئات مصادرىا  و تشجيع و عجزىا و أثرىا إخفاء و باإلمكان تحديدىا
 1.ىذا الغرض  تحقيق في المعنية الييئات مع التعاون 

 الكاريبي دول من مجموعة ضم قد  و1992 جاميكا في انعقد الذي كنجستون   إعالن 2- 
 و مكافحتيا تجريميا أىمية و األموال غسيل خطورة عن اإلعالن وأكد الالتينية أمريكا و

 2.الطرر  بشتى
 فيو ميامي، وتمت مدينة في المؤتمر ىذا عقد1997 األموال غسيل و المخدرات  مؤتمر 3-

 كافة في المؤسسات المالية تواجييا ميمة قضية باعتباره األموال غسيل موضوع مناقشة
 الوسائل عمى المؤتمر ىذا ركز وقد,ىذه المؤسسات استقرار عمى التأثير العالم،في أنحاء

  .3األموال غسيل ظاىرة الفعالة لمحاربة
 :طرر  ثالث الصدد ىذا في ظيرت التي الوسائل ىذه أبرز من و

 .عميمك اعرف سياسة -
 .المشبوىة العمميات عن اإلخطار مبدأ أو سياسة- 
 .الدول بين الوثيق التعاون  -

 األموال غسيل لمكافحة المحلية و الدولية الجيود : المطلب الثاني
 من يزيد ما ىذا بيا و تتصف ىامة خاصية يعتبر الجريمة ليذه الوطني غير البعد أن كما
 الوطنية باالقتصاديات إضرارىا الواحدة،في الدولة تتعدو حدود حيث أنيا خطورتيا مدو

 تباينت ثنائية،وقد و إقميمية دولية و مكافحة إطار في الظاىرة ليذه الدول مختمف وتصدت,
 في تحديده و الظاىرة ضبط صعوبة و اختالف بسبب إلى أخرو  دولة من قوانين المكافحة

 .عمييا الجميع يتفق صفة
 األموال غسيل لمكافحة المحمية الدولية الجيود :أوال

 المستوو  عمى األموال غسيل ظاىرة لمكافحة مختمفة بوضع قوانين من الدول العديد قامت
 :يمي ما نذكر الدول أىم ىذه ، ومن الداخمي أو المحمي

                                                           
1

 و االقتصادية العموم وكمية ماجستير ، رسالة(الجزائر قي األموال تبيض مكافحة عمى المصرفية اإلصالحات آثار)حبيش،  عمي 
 43 ، ص 2006 البميدة .،جامعة التسيير عموم

 110 ذكره، ص سبق الحاجي، مرجع عمر دمحم 2

 43 ذكره، ص سبق حبيش، مرجع عمي 3
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 األمريكية المتحدة الواليات جيود 
 غسيل عمميات لمكافحة اىتماما و حماسا الدول أكثر من األمريكية المتحدة الواليات تعتبر

 بسبب بالمخدرات،وذلك المشروع غير االتجار عن الناتجة و خاصة المشروعة غير األموال
  .األمريكي السياسي،التي حمت بالمجتمع و االقتصادية و االجتماعية الكوارث

الحسابات  بسرية يتعمق الذي و 1970 كقانون  الصارمة القوانين بعض سنت لذلك
 قيمتيا تصل التي النقدية التعامالت عن باإلبالغ ألزمتيا و فقط البنوك عمى وقصرتو,البنكية
 1986 سنة األموال غسيل عمى السيطرة قانون  أصدرت دوالر فأكثر، كما أالف 10 إلى
 استعمال عمى لممعاقبة 1988 قانون  بعد ذلك وتاله.اإلجرامي السموك أفعال جرم الذي

 االتجار عن جريمة مستقمة بصورة بالمخدرات المشروع غير االتجار عن الناتجة األموال
 .1بالمخدرات 

 توصيات الدول تبنى الذي القذرة األموال غسيل مكافحة قانون  أصدرت 1992 سنة في و
 بعض البنوك،فأعفى حسابات سرية قانون  عمى رئيسيا صادر 1994 عام  وفي,السبع

 دوالر أالف 10 عن تزيد التي لألموال إقرار تقديم التزام من بعض المعامالت و العمالء
 2.أمريكي 

 ىذه,األموال حركة أو سفر مبدأ أو قاعدة 1977 سنة األمريكي المشرع عن صدر قد و
 و.تعميماتيا و القاعدة ىذه بأحكام االلتزام المالية المؤسسات يجب عمى بأنو تقضي القاعدة
 3:التالية  األمور تتضمن فيي القاعدة حسب

 . واحدة مؤسسة من أكثر بين كانت إذا األموال انتقال عمى القاعدة تسري  -
 فقط ىي األموال سعر قاعدة في المذكورة البيانات تتضمن أن يجب التي التحويل عمميات -

 ىذه أن األخرو،كما بالعمالت يعادليا ،وما دوالر 3000 عن قيمتيا التي تزيد التحويالت
 .االعتماد ببطاقة تتعامل التي البيع نقاط أو الصرف اآللي أجيزة عمى تسري  ال القاعدة

 .المشبوىة العمميات كل عن فقط الجنائية السمطات إبالغ -
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 فرنسا جيود 

 غسيل لظاىرة التشريعية المواجية مجال في الرائدة الدول من فرنسا  تعتبر7 /87/11
 فرنسا في يصدر قانون  أول 1987 ديسمبر 31 بتاريخ  الصادر رقم القانون  ويعد ,األموال
 من كل معاقبة عمى القانون  ىذا نص قائمة، وقد كجريمة األموال غسيل جريمة عمى لمعقاب
 جرائم عن العوائد الناتجة األموال غسيل في كاممين ووعي عمم عن ساىم أو اشترك

 1.المخدرات 
 النشاطات من عوائدىم لنقل كمحطة الفرنسية المالية المؤسسات األموال غاسمو استغل وقد
 ىذه عمى الجنوبية، ولمقضاء أمريكا دول trac fin و بموجب أوربا بين المشروعة غير

 ماي 10 في الصادر مكتب المرسوم بإنشاء الفرنسية الحكومة قامت الخطيرة الظاىرة
 التأكد من و المعمومات تحميل و بدراسة مكمف مكتب ،وىو المالية بوزارة المتعمق 1990
 صدر ، ثم األموال بغسيل المتعمقة الجرائم عن الكشف إلى الغسيل و ييدف مكافحة قواعد

 و المالية المؤسسات باشتراك أساسا المتعمق و 1990 جويمية 12  بتاريخ90الفرنسي القانون 
 المخدرات،وقد جرائم من المتحصمة األموال  غسيل614 رقم / في خاص وجو عمى البنوك
 التي المالية و العمميات البنكية عن باإلبالغ البنوك و المالية المؤسسات القانون  ىذا ألزم
  2الغسيل مكافحة قواعد المالية من لوزارة تابعة خاصة إدارة إلى الشبيات حوليا تثور

 بتاريخ 90الفرنسي القانون  صدر ،ثم األموال بغسيل المتعمقة الجرائم عن الكشف إلى ،ييدف
 خاص وجو عمى البنوك و المالية المؤسسات باشتراك أساسا المتعمق و 1990 جويمية 12
 المؤسسات القانون  ىذا ألزم المخدرات،وقد جرائم من المتحصمة األموال غسيل614 رقم  في

 إدارة إلى الشبيات حوليا تثور التي المالية و العمميات البنكية عن باإلبالغ البنوك و المالية
 3.المالية  لوزارة تابعة خاصة

                                                           
1
 اننهضت دار، انعمهياث هذه مكافحت في انبنىك دور و األمىال نغسيم االقتصاديت اآلثار، هللا عىض انسالو عبد صفىث  

 130  ص، مصز،انقاهزة،انعزبيت

 76 ، ص 2001الجديدة، اإلسكندرية الجامعية ، دار(األموال غسيل مكافحة في البنوك دور)دمحمين،  وفاء جالل 2
3
 131 ذكره، ص سبق هللا، مرجع عوض السالم عبد صفوت  
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 من المتحصمة العائدات استخدام و األموال غسيل مكافحة بصدد كبيرة خطوة المشرع وخطى
 العقوبات قانون  إلى أضاف الذي ،و 1996 ماي 13  بتاريخ96أصدر  حينما الجرائم
 المال عمى الواقعة الجنح و  الجنايات  القانون  392 ضمن مستقال فضال الجديد الفرنسي
 90كانت التي األموال بغسيل الخاصة الصور عمى التعديالت بعض إدخال إلى إضافة
 .1فعاليتيا  لزيادة المخدرات جرائم مجال في قبل من مقررة  تحقيق إلى ييدفان

  :أىميا غايات  عدة641 قانون  مع القانون  ىذا وكان 
 .األموال غسيل بنشاط يتعمق فيما الدولي المستوو  عمى المعمومات تبادل  تدعيم -
 .عمييا الرقابة و البنوك نطار خارج النقدي التبادل عمميات  ضبط -
 فييا يشتبو و تجري  التي البنكية العمميات في البنوك و المالية المؤسسات عمى  الرقابة -
 .العميل محددة معرفة مع

 سويسرا جيود 
 في المودعة األموال قيمة تفور  العالم، حيث في المالية المراكز أكبر من سويسرا تعتبر
 فرنك مميار 15 حدود في أرباحا سنويا تدر سويسري  فرنك مميار 3500 السويسرية البنوك

 عبر العالم مستوو  عمى الدولية البورصات في التداول عمميات ثمث تمر سويسريوكما
األموال  تبيض في السويسرية البنوك حول كتابين السويسري  النائب وضع . سويسرا
 قيام أوضح كما "بياضا األكثر ىو سويسرا غسيل" الثاني و "الشبيات تحت سويسرا"األول

 كل في دوالر مميار 500 تحوي  بنوكيا وأن,العالم ثروات من% 30 بإدارة نحو سويسرا
  بعدىا.السويسرية البنوك وراء الرحال القذرة تحط الثروات ىذه من جزء و العالم مناطق
 305 المادة بموجب و 1990 أوت  في القذرة األموال غسيل لمنع قانونا سويسرا أصدرت

 و العميل حساب فتح عند الالزمين الحذر و الحيطة تطبيق عمى البنك موظفيو يجبر منو
 سويسرا في جديد قانون  صدر قد و "عميمك لقاعدة اعرف طبقا ذلك و موطنو و اسمو معرفة
 الحسابات عمى البنوك تبمغ يوجب أن الذي و 1998 سنة بو العمل بدأ األموال غسيل بشأن

 . 2المشبوىة األرصدة تجميد و لمدولة فييا المشكوك

                                                           
1
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 األموال غسيل مكافحة في العربية الجيود :ثانيا
 ىذه أىم اإلقميمي، ولعل النطار عمى األمني التعاون  و مكافحة الجريمة البحث عن
 1:يمي ما المؤتمرات
 لسنة العقمية المؤثرات و بالمخدرات المشروع غير االتجار لمكافحة العربية االتفاقية 

 جانب من 1994 جانفي 05 بتاريخ تونس في االتفاقية ىذه عمى التوقيع  تم1994
 االتفاقية ىذه سمكت ،وقد عشر الحادية الدورة العرب انعقاد الداخمية وزراء مجمس
 األموال ولقد تبيض معالجتيا لظاىرة مقام في و فيينا اتفاقية سمكتو الذي المنيج نفس

بالمخدرات  المشروع غير االتجار لمكافحة اتفاقية عقد إلى المشاركة الوفود توصمت
 مكافحة أجل من المتعاقدة األطراف بين التنسيق و اإلقميمي التعاون  إطار في وذلك

 .2عنيا  األموال الناتجة تبيض منع و الجريمة
 العرب الداخمية وزراء وحضره تونس في عقد1996 عام األمني التعاون  مؤتمر 

 تعقبيا و و الجريمة لمنع اإلقميمي و الدولي التنسيق تحقيق أجل من األعضاء
 بين التعاون  وتحقيق ,األموال غسيل عمميات مكافحة و منيا المحققة العوائد مصادرة
 في السرية البنكية الحسابات استخدام عدم المجرمين و تسميم في الدولي األنتربول

  .المخدرات تجارة دخول إخفاء
 تتبع مجال في التعاون  لتحقيق مصر بو تقدمت الذي المشروع عمى المؤتمر وافق وقد 

 الجرائم في لممساعدة الخارج إلى طريقيا تأخذ التي واإلسالمية العربية األموال رؤوس
  .السياسية و االقتصادية
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 44 ذكره،ص سبق حبيش،مرجع عمي 
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 :خالصة الفصل
 عممية تمثل األموال غسيل ظاىرة أن إلى توصمنا الفصل ىذا في إليو تطرقنا ما خالل من

 المتزايد االتجاه ىو الظاىرة القذرة، ىذه لألموال المشروع غير لممصدر المقصود اإلخفاء
 غاسمو يتبع القذرة األموال مصادر تعدد إلى المالي إضافة و التجاري  التحرير سياسات نحو

 الجياز عبر تمر وأغمبيا األموال غسيل عممية خالل متعددة أساليب و تقنيات األموال
 والدمج فالتغطية بالتوظيف بدءا مراحل بثالث معظميا في العممية ىذه تمر المصرفي، حيث

 . مشروعة أنشطة و شكل مشروعات عمى الوطني االقتصاد في
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 البنوك ودورها في مكافحة ظاهرة غسيل األموال في الجزائر: الفصل الثاني
 :تمهيد

 تطورات البنكي القطاع شيد لذا، الوطني لمدول االقتصاد في ىاما دورا البنوك تمعب
 االقتصادية التطورات و التغيرات مع تزامنت ، الماضي القرن  من الثاني النصف خالل كبيرة

 :في تتمثل مباحث ثالثة الفصل ىذا يتضمن و ، العالم شيدىا التي واالجتماعية
  و المؤسسات المالية البنوك ماهية :المبحث األول
 االموال ظاهرة غسيل من الحد في الجزائریة البنوك دور: المبحث الثاني
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  و المؤسسات المالية البنوك ماهية :المبحث األول
 تطوير في البمدان عمييا تعتمد التي األساسية الركائز من الراىن الوقت في البنوك تعد

 التجارية الصفقات و ،االقتصادية العمميات ربط في ىام دور من تؤديو لما ذالك و اقتصاديا
 أصبحت قد و. الدولة اقتصاد بناء عممية في تساىم التي القطاعات جميع تنشيط اجل من

 .كفاء لزيادة المنشآت تفعيل يتطمب األمر وىذا، فعمية ضرورة لمبنوك الحاجة
 تعریفها و البنوك نشأة :المطلب األول

 يكفي ال ىذا و ،األمان و الثقة أساس عمى بينيم فيما يتعاممون  التجار كانوا البعيد الزمن منذ
 و ،االختالس و الضياع من أمواليم تحمي مناسبة طريقة إيجاد لذا حاولوا ،لضمان أمالكيم

 تقوم عمييا ؟ التي و ما ىي العمميات المطمب إلى تعريف ونشأة البنوك ؟ ىذا في سنتطرر 
 البنوك  نشأة:الفرع األول 

 في الرافدين بالد (العرار القديم ) بابل عيد إلى ترتقي المصرفية لمعمميات األولى البدايات
 العمميات بداية قرون  بأربعة قبل الميالد عرفوا فقد اإلغريق أما،قبل الميالد  الرابع األلف
 .1القروض  منح و الودائع وحفع  كتبادل العمالت ،المعاصرة البنوك تزاوليا التي

 و الذؼ يعني في جوىره خزانة أمنة  BANQUEأن األصل التاريخي لكممة بنك ىو فرنسي 
و . تحفع النفائس، أؼ المكان الذؼ يتم فيو االحتفاظ بكامل ما ىو قيم كالمجوىرات و غيرىا

  يعني مصطبة و ىي التي يجمس عمييا BANCOقد يرجع أصميا االصطالح االيطالي 
 .2الصرافون 

 .(القرن الثالث و الرابع عشر)بعد ظيور البنوك بشكميا الحديث في قرونيا الوسطى 

يعد ازدىار المدن االيطالية عمى اثر الحروب الصميبية التي كانت تستمزم نفقات لغرض 
تجييز الجيوش مما أدػ إلى األفراد إلى البحت عن طريقة لممحافظة عمى ثرواتيا من 

الضياع، وىي التعامل مع الصرافين، وذلك عن طريق حفع الودائع مقابل شيادة اسمية و 

                                                           
 24 ص، 2008 ،الجزائر،عكنون  بن ،الجامعية المطبوعات ديوان،(البنوك و اقتصاد في محاضرات )، القز ويني شاكر  1
، فرع قانون العالقات االقتصادية الدولية،السنة الثالثة اإلرسال األول جامعة (األنظمة البنكية و التقنيات المالية)عبد الحق بوغروس،  2

 .18التكوين المتواصل،مركز قسنطينة،،ص 
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اجر يحصل عميو و ىؤالء الصرافون نتيجة حفاظيم عمى تمك الودائع و ىذه أول وظيفة 
و قد ظيرت بعد ما فكر ىؤالء الصرافين   (اإلقراض)لمبنك ثم جاءت الوظيفة الثانية و ىي 

بضرورة استثمارىم ليذه الودائع من اجل الحصول عمى فوائد محددة و قد أعقب ذلك ظيور 
كنتيجة لإلرشاد تداول  (صنع النقود)واحد من أىم الوظائف التقميدية لمبنوك و ىي وظيفة 

 .1اإليصاالت التي يحررىا لممقترضين أو إمكانية استبداليا بذىب عند الحاجة لذلك 
 البنوك  تعریف:الثاني الفرع
من  تتباين والتي أعماليا تحكم التي األنظمة و،القوانين باختالف الخاصة التعاريف تختمف

 . القانوني شكميا و البنوك ىذه نشاط طبيعة تختمف باختالف كما أخر إلى بمد
 و اقرب تعريف إيجاد نحاول سوف أننا إال ليا شامل تعريف إيجاد الصعوبة من فان لذا

 .االقتصادؼ الواقع إلى اشمل

  تعد البنوك من أىم الموارد االقتصادية ألؼ دولة في العالم الثالث من خالل ما تباشر
 في-  مصرف كممة من تجميع المدخرات، و االستثمار في كل المجاالت واصل

 الذؼ المكان  يقصد و (بالنقد النقد بيع) بمعنى الصرف من مأخوذة-  العربية المغة
 .2بنك  كممة يقابميا و فيو الصرف يتم

فمقد أصبحت البنوك من ضروريات العصر الحديث ال تستطيع  أن تستغني عن خدماتيا 
امة من األمم ، أو قطاع من القطاعات االقتصادية و االجتماعية و غيرىا،ومن غير 

العمميات البنكية ال يمكن أن تستثمر المؤسسات التجارية و الصناعية و الزراعية في نشاطيا 
 :3تعار يفيا  و من ىنا نقدم البعض من .االجتماعي و التجارؼ 

 

                                                           
 2013-2012،السنة (فعالية األسوار المالية و البنوك في التنمية االقتصادية)مذكرة الطالبة بمغول أسماء و بالمختار لمياء،   1
 16- 15 ص،5،2014 الطبعة،األردن عمان، لمنشر وائل دار ،(المصرفية العمميات)، هللا عبد أمين خالد  2
 55،مرجع سبق ذكره، ص (مكافحة تبييض االموال)مذكرة بمغول أسماء،بالمختار لمياء،  3
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 و، عمييا بالطمب النقود عرض فيو يمتقي الذؼ المكان ىو مالية منشاة باعتباره والبنك 
األفراد و الييئات و استخداميا في استثمارات  من الودائع قبول ىي ميمتو األولى لما كانت

 انو عمى المرخص البنك األردني المشرع عرف أو إقراضيا لمغير سواء بفائدة أو غير وقد
 ." 1ىذا القانون  وفق أحكام المصرفية األعمال بتعاطي ليا رخص التي الشركة"

 من الحصول العادية و األساسية ميمتيا مؤسسة انو عمى أيضا البنك يعرف و 
 عممية في الخاص لحسابيا تستخدميا أخر شكل ودائع وفي شكل في األموال عمى الجميور
 .2أخرػ  عمميات أو القرض أو الخصم
كما تمعب البنوك و المؤسسات المالية دورا ميما في االقتصاد الوطني ،فيي تساىم - 

في تزويد النشاط االقتصادؼ برأس المال النقدؼ الالزم لتنمية مختمف المشاريع ذات الصمة 
و بذلك يمكن أن القوة االقتصادية ألؼ دولة تقاس بمدة القوة االقتصادية .بالقطاعات الحيوية 

 .لمبنوك  و المؤسسات المالية الموجودة فييا 
ألجل التعرف عمى ىذه األىمية التي تتميز بيا البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية، البد 

 :من تحديد مفيوميا في التشريع الجزائرؼ كاآلتي

 المعدل و المتمم تعريفا خاصا لمبنك لكن 11-03لم يفرد المشرع في نص األمر رقم 
البنوك مخولة دون سواىا بجميع العمميات :  منو التي تنص عمى أن 70استقراء نص المادة 

  أعاله بصفة العادية 68 الى66المبنية في المواد من 

التي تشترط أن تكون البنوك في شكل شركة                                                                      فقرة أولى من ىذا األمر،و83كما أن المادة 
وبذلك فالبنوك . مساىمة ،أؼ أشخاص معنوية تستبعد إمكانية أن يكون البنك شخصا طبيعيا

ليا صفة تاجر بحسب )وفقا لمقانون الجزائرؼ ىي أشخاص معنوية في شكل شركة مساىمة 

                                                           
  16- 15 : صمرجع سبق ذكره، هللا عبد أمين خالد  1
 6 2ص ، 2005 ،3 عكنون،الجزائر ،الطبعة الجامعية بن المطبوعات ،ديوان ،(الصرف سياسات و تقنيات.)فريدة، يعدل بحزاز 2
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ميمتيا العادية و الرئيسية تتمثل في  ( من قانون التجارؼ 544الشكل استنادا لنص المادة 
 .1اتخاذ األعمال المصرفية مينة معتادة و رئيسية 

ذا كانت البنوك أشخاص معنوية تتمقى األموال من الجميور و العمميات القرض و وضع   وا 
 71و سائل الدفع تحت تصرف الزبائن ،فان المؤسسات المالية وفق ما تنص عميو المادة 

المعدل و المتمم و ىي كذلك تقوم نفس أعمال البنك إال أنيا ال 11 -03 من األمر رقم
 . من نفس األمر 67تتمقى أموال من الجميور بمفيوم المادة 

 الذؼ يعدل و يتمم 13/02/2012 المؤرخ في 02-12 من األمر رقم 2أما بمقتضى المادة 
 المتعمق بالوقاية من تبييض األموال و 2005 فبراير06 المؤرخ في 01-05القانون رقم 

تمويل اإلرىاب و مكافحاتيما حاول المشرع إعطاء تعريف لممؤسسة المالية من خالل 
نشاطيا بنصو عمى أن المؤسسة المالية ىي كل شخص طبيعي أو معنوؼ يمارس أغراض 

 :تجارية نشاطا من األنشطة أو العمميات اآلتية باسم أو لحساب الزبون 

 .تمقي األموال و الودائع األخرػ القابمة لالسترجاع - 

 .القروض أو السمفيات- 

 .القرض االيجارؼ - 

 .تحويل األموال أو القيم- 

 .إصدار كل وسائل الدفع و تسييرىا - 

 منح الضمانات و اكتتاب االلتزامات- 
                                                           

 القانونية سارية األنظمةسة عمى ضوء التشريعات و ا، در(األموالوقاية النظام البنكي الجزائرؼ من تبييض )،فضيمة مميار  1
 .43،42 ص ،2013الجزائر– حي البرويار بوزريعة  34 - المفعول،دار اىومة لمطباعة و النشر و التوزيع 
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التداول و التعامل في وسائل السور النقدية و سور الصرف و االتجار في السمع اآلجمة - 
 .الخ ...التسميم و عمميات أخرػ لالستثمار و إدارة النقود و تسييرىا لحساب الغير 

  التمييز بين البنوك و المؤسسات المالية: 

تستطيع معظم البنوك االستعانة بأموال الغير التي تأتييا في صورة ودائع أو حسابات - 
دائنة ألجل تمويل نشاطيا،و تبقى مواردىا الخاصة ضمانا اللتزاماتيا قبل المودعين و 

 .غيرىم لكنيا ال تعد مادة لإلقراض

أما المؤسسات المالية فيبقى نشاطيا األساسي و العادؼ ىو قياميا بعمميات القرض  إلى - 
 .1جانب وضع وسائل الدفع

 لالقتصاد كاألتي  األقرب و الشامل والتعريف: 
 تعمل أن ىو رئيسي غرض وليا‘ عمييا الطمب و األموال عرض التقاء مكان ىو البنك أن

 عمى لمحصول تسعى التي االستثمارات وبين، لالستثمارات الودائع التي تسعى بين كوسيط
 خدمات من تقديمو يستطيع ما بتقديم يقوم أن البنك ذلك و المعنى من .ليا الالزمة األموال
 حل في المتمثمة العميل عمى المنفعة يحصل ىنا و،المتاحة موارده خالل من مالية

عميو  يحصل الذؼ المعنوؼ  و المادؼ المقابل خالل من البنك ينتفع كما، المالية المشكالت
 المعامالت تنشيط و تسييل في متمثمة البنك نشاط من منفعة عمى يحصل كما، من عمالئو

  2. العالمي  القومي االقتصاد نمو و تقديم عمى بما يعمل  ألطراف المالية
 
 
 
 

                                                           
 45،44فضيمة مميار،مرجع سبق ذكره،ص 1

 13،ص 2006،دار المناىج لمنشر و التوزيع ،عمان األردن،(إدارة البنوك )دمحم عبد الفتاح الصيرفي، 2
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 أهدافها و البنوك أهمية: الثاني المطلب
 تطرقنا وعميو، لتحقيقيا يسعى التي لألىداف نظرا االقتصادية الحياة في كبيرة أىمية لمبنوك
 . أىدافيا تحديد وصوال إلى البنوك اىمية ابرز إلى
 البنوك أىمية :األول الفرع

 إلى تؤدؼ وأدوات، أساليب من توفره لما لمتبادل عنيا غنى وال ضرورية البنوك 
  .الدفع وسائل مختمف استعمال مثال،  المبادالت وزيادة تسريع و تبسيط

 سواء المال رأس فتراكم االستثمارات نحو االدخار توجيو في كبير دور لمبنوك 
 الذؼ االدخار نتيجة إال يتم ال التكوين و كالتدريب ممموسة غير أو، كالمعدات ممموسا كان
 كبيرة أصوال تمثل المدخرات ىذه كل و، أو حكومي المؤسسة ادخار أو فردؼ ادخار يكون  قد

 . االستثمار نحو توجيييا يتطمب
 تدر النقود من قريبة أصول بتقديم االقتصاد سيولة من تزيد البنوك وساطة إن 

 . النقود عمى الطمب يقمل ىذا و، العائد
 وبشروط العوائد  مختمفة،المخاطر متنوعة مالية ألصول البنوك تقديم إن 

 1.ليا  تستجيب و الرغبات جميع تستوعب منيا لممستثمرين، يجعل مختمفة
 التي المالية األورار تصدر و تستثمر التي األولية األسوار تشجع البنوك 

 و األموال أصحاب التقاء عمى تساعد البنوك . المخاطر من األفراد خوفا عنيا يحجم
 .2المدة و بالشروط المستثمرين

 البنوك أىداف: الثاني الفرع
 األىداف ىذه تتعمق و األخرػ  المؤسسات غيرىا عن تميزىا عامة بأىداف البنوك تتميز

 يمي فيما  و،االجتماعية التنمية خطط تمويل في التجارية البنوك واشتراك بالربحية، الضمان
 .حدػ عمى خاصية لكل سنتطرر 

 
 

                                                           
 24-10ص  ،مرجع سبق ذكره ، ويني القز شاكر  1
 .19 ص ، ذكره سبق مرجع ،الفتاح عبد دمحم  2
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  الربحية:أوال
 التي تمك عن تقل ال أؼ، مالئمة أرباح طريق عن مالكو ثروة ىدف لتحقيق البنك يسعى
 بعد عمييم توزيعيا و، المخاطرة من الدرجة لنفس تتعرض التي و المشاريع األخرػ  تحققيا

 متنوعة مخصصات و، اختيارية أو إجبارية شكل احتياطات عمى منيا بجزء االحتفاظ
 ،المختمفة المصادر من عميو األرباح فان البنك يحقق لكي  و.لمتوزيع معدة غير أرباح و 

 .النفقات الكمية و بين اإليرادات الفرر  ىي األرباح الن تكاليفو و نفقاتو يحفع وان
 واالستثمار اإلقراض عمميات نتائج من و رئيسي بشكل تكون  لمبنك اإلجمالية اإلرادات و

 السوقية القيمة ارتفاع عن تنتج قد التي الرأسمالية األرباح إلى التي يقوم بيا البنك باإلضافة
 األفراد ودائع عمى الفوائد و تشغيمية إدارية تتمثل في نفقات البنك النفقات أما. أصولو لبعض
 االقتصادية المصمحة استردادىا وستركز يعجز عن قد التي الخسائر إلى باإلضافة، لديو
 يسعى البنك إلى و، المختمفة نفقاتو و اإلجمالية إيراداتو بين ممكن فائض اكبر تحقيق عمى

إجمالي  إيراد اكبر تحقيق طريق  وعن، ناحية من نفقاتو تقميل طريق عن اليدف ىذا تحقيق
1.  

 السيولة:ثانيا
 من المالية موارده من األكبر الجانب تمثل ىي و، التزاماتو مواجية عمى البنك قدرة تعني

 النقود تعتبر لذلك، لموفاء مستعدا البنك يكون  أن ينبغي لذلك و، عن الطمب تستحق الودائع
 ىذا و العامة السيولة من لدرجة بأمواليا االحتفاظ تعمل عمى لذلك، سيولة األموال األكثر
 : عمى يقوم المبدأ

 سياستو يناسب الذؼ المستوػ  عند   االحتفاظ عمى البنك قدرة و الودائع درجة ثبات -
 االئتمانية

 العممية بسيولة عنو يجبر ما وىو، يعقدىا التي اإلقراض عمميات من عممية كل سيولة -
 .2االئتمانية 

                                                           
 ،3الطبعة  ،األردن التوزيع عمان و لمنشر وائل دار،(البنوك إدارة في المعاصرة جودة االتجاىات) احمد محفوظ،رمضان سميم زياد  1

 92-91 : ص، 2006
 .121 ص، 6،1997الطبعة،التوزيع و لمنشر صفاء دار، (،المصرفية األعمال إدارة)،رمضان سميم زياد  2
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 (األمان)الضمان  : ثالثا
 تمك عمى حريص فيو، فيو ثقتيم وضعوا الذين المودعين أموال عمى مؤتمن البنك إن

 البنك مال رأس حجم يكون  أن يجب لذلك، لالستثمارات عمييا كمصدر العتماده األموال
 األخرػ  الفرعية األعمال و االستثمار و من تسميف تحدث التي الخسائر المتصاص كافيا
 في االستمرار لمبنك باإلضافة السماح األموال توظيف مخاطر امتصاص أؼ. يقوم بيا التي
 لممودعين بالنسبة الطمأنينة و األمان يوفر لكي كافيا المال رأس يكون  أن البد لذا، عممو
 1 . األموال  يستثمروا لكي األشخاص و األعمال لشركات القروض تقدم لكي لمبنك
 . فييا التي االجتماعية التنمية خطط تمويل في التجارية البنوك اشتراك: رابعا
 لسياسات بالنسبة فييا المرغوب االعتبارات من و ىام العامل ىذا أن من الرغم عمى

 عمى لدييا السيولة مشكمة إبعاد إلى جديدا بعدا يضيف انو البنوك التجارية إال في التوظيف
 أموال التجارؼ  البنك أموال بينما بطيئة المردود طويمة األجل التنمية مشاريع معظم أن اعتبار
 .لحظة أؼ في لمسحب عرضو و األجل قصيرة
تعتبر  و المختمفة المشاريع تمويل طريق عن االقتصاد في ميما دورا تمعب التجارية البنوك
 السيولة من معينة بنسبة باالحتفاظ مطالبة  من الرغم عمى و النيضة الصناعية لتدعيم سندا
 :بيذا الدور  لمقيام ىذا النحو عمى التسيير البنوك يساعد مما و

 األحوال في سيولة اشد و تضمنا أكثر البنوك أصبحت حيث البنكي العمل تطور -
 .الطبيعية

 .مالية صعوبات يواجو بنك ألؼ العون  يد لمد االستعداد أىمية عمى المركزؼ  البنك وقوف -
 البنك قبل من تشجعيو خاصة معاممة التجارية لمبنوك المقدم التنموؼ  التمويل معاممة -

 .2المركزؼ 
 
 

                                                           
 .57 ص ،2013 ،عمان،األردن،1الطبعة،لمنشر الورار مؤسسة  ،(إدارؼ  محاسب مدخل البنوك )،البدرؼ  جميل حسين  1
 .116 ص ، ذكره سبق مرجع،جودة احمد محفوظ، رمضان سميم زياد  2
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 البنوك أنواع: المطلب الثالث
 دولة من المصرفية النظم لذالك تختمف تبعا و االقتصادية نظميا حيث من الدول تختمف
 وفقا تختمف البنوك من عدد عمى الدول من دولة أؼ في يتكون الجياز المصرفي و ألخرػ 

 : و من أىم أنواع البنوك ما يمي تؤديو الذؼ الدور و لتخصصيا
 المركزؼ  البنك: 

 و،باقي البنوك عمى الرقابة و اإلشراف يتولى ألنو البنوك بنك انو عمى المركزؼ  البنك يعرف
 الدولة احتياطات إدارة سمطة لو حيث الدولة بنك و، الدولة نقد سمطة لو الن اإلصدار بنك

 .1 الدولة  في النقدية السياسة توجيو و، األجنبية و العمالت من الذىب
  البنوك التجارية: 

البنك التجارؼ ىو مؤسسة ائتمانية تعمل في سور النقد،تمنح االئتمان القصير األجل، فيو 
يقبل ودائع األفراد و الييئات و يعطي مقابميا وعودا بالدفع عند الطمب أو اجل قصير ،يمتد 

نشاطو إلى كل فروع النشاط االقتصادؼ ،يمكن أن تممكو الدولة أو األفراد، و يسعى إلى 
 .تحقيق أقصى ربح ممكن

ويرتئي المعتمدين عمى ىذا التصنيف أىمية البنوك التجارية كونيا المؤسسة المالية الوحيدة 
و التي يمكن السحب عمييا بشيكات  (تحت الطمب)التي يمكنيا االحتفاظ بالودائع الجارية 

،ىذا السحب من الودائع الجارية يضيف إلى كمية وسائل الدفع ،ما يعني أنيا  (عند الطمب)
بإمكانيا إن تؤثر في عرض النقد زيادة أو نقصان بحسب توسعيا أو تقميصيا لحجم االئتمان 

 .2الذؼ تمنحو أو تقبمو 
 
 
 

                                                           
 .18 ص، ذكره سبق مرجع، هللا عبد أمين خالد  1
. 50،ص فضيمة مميار، مرجع سبق ذكره 2
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 البنوك الخاصة: 
ولم يكن يسمح ىذا النوع .ىي مؤسسات ذات رؤوس أموال خاصة تتخذ شكل شركة مساىمة

 .1المتعمق بالنقد و القرض  10 -90 من البنوك في الجزائر قبل صدور القانون رقم

وىي التي تعتمد في تمويل أنشطتيا التي تتخصص فييا عمى مواردىا الذاتية و ال تمثل 
الودائع بالنسبة ليا دورا ممحوظا و األىم من ذلك إن تجمع الودائع ال يمثل واحد من 

أغراضيا و إن كان ىذا ال يمنع من إن تقوم الجيات التي تتعامل معيا بفتح حسابات لدييا 
 .و إيداع جانب من أمواليا في تثبيت الحسابات

يقوم بالعمميات المصرفية التي تخدم نوعا محددا  (غير تجارية)و يقصد بالبنوك المتخصصة 
من النشاط االقتصادؼ وفقا لمقرارات الصادرة بتأسيسيا و التي ال يكون قبول الودائع تحت 

 . 2الطمب من أوجو أنشطتيا األساسية 
 بنوك االستثمار أو األعمال: 

 مختمفة مجاالت وفي االستثمارية والفعاليات باألنشطة األساس بالدرجة مالية منشات ىي
 تقدم كما، لممستثمرين مجزية عوائد تحقيق يضمن وبما،والتجارية والعقارية كاألورار المالية

 وتقدم،االقتصادية والفنية الجدوػ  خالل دراسات من لممستثمرين مختمفة خدمات المنشات ىذه
 والذين ،من المستشارين متخصصة فرقا المنشآت ىذه تممك ما وغالبا والمشورة النصح
 العائد من كل بين العالقة طبيعة ضوء وعمى االستثمار واتجاىات مجاالت يحددوا

 عن الزبائن نيابة االستثمارية المحافع إدارة لدور المنشات ىذه ممارسة فضال عن،والمخاطرة
 ىذه أطار االستثمار ضمن صناديق وتدخل،من األرباح محددة نسبة أو معينة عمولة مقابل

 3 .المنشآت 

                                                           
 .49فضيمة مميار،مرجع سبق ذكره،ص 1
 .62،61،ص2008،منيج وصفي و تحميمي،الدار الجامعية (  البنوكإدارةتنظيم )جمبر طو، عاطف 2
،دار وائل لمنشر و التوزيع ،عمان،األردن الطبعة  (مدخل كمي و استراتيجي معاصر)(إدارة البنوك )فالح حسين الحسيني، 3

 .15، ص04،2008
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فيي تتعامل في األجل الطويل،تمنح .تيدف بنوك األعمال لتحقيق االستثمار بكافة صوره
القروض متوسطة أو طويمة األجل،و تساىم في رأسمال بعض المشروعات باالعتماد عمى 

رأسمال المساىمين،فرأسماليا يشكل ضمانا قبل الغير و المودعين لمقابمة احتماالت العجز و 
 .1الطوارغ 

 اإلسالمية البنوك: 
 إطار ظل في تعمل اجتماعية و اقتصادية رسالة ذات إسالمية مالية مؤسسة عن عبارة
 عمى كامل إسالمي مجتمع بناء في إلى المساىمة ييدف ، الشريعة اإلسالمية أحكام و قواعد

  .اقتصادية و أخالقية و أسس عقائدية
 : ما يمي اإلسالمية البنوك قواعد من و

  .اإلسالمية الشريعة بتطبيق اإلسالمية البنوك التزام -
 . المعامالت في الوضوح و الصدر و الصراحة -
 .اإلسالمي البنك أعمال معامالت و األموال كافة عمى شرعا المفروضة الزكاة أداء -
  2.بالربا اإلسالمية البنوك تعامل عدم-

 الشاممة البنوك: 
كانت لمتغيرات االقتصادية و المصرفية العالمية انعكاسا واضحا مما فرضت كل ىذه 

التغيرات العالمية عمى البنوك التحول نحو نظام البنوك الشاممة حتى تستطيع تحقيق التوازن 
  3.بين الربحية و السيولة و األمان من المخاطر

 مصادر تنويع وراء دائما تسعى التي البنكية الكيانات بأنيا تمك الشاممة البنوك تعريف ويمكن
 و مواردىا توظيف و القطاعات كافة من المدخرات من قدر ممكن تعبئة اكبر و ،التمويل
 المتنوعة الخدمات كافة تقديم عمى كما تعمل ،لجميع القطاعات البنكي االئتمان تمنح و تفتح

                                                           
 .51-50:فضيمة مميار،مرجع سبق ذكره،ص 1
 ، 2008 ، األردن  ،عمان،لنشر المسيرة دار،(وتطبيقاتيا المصرفية مبادئيا و أحكاميا) (اإلسالمية البنوك)، العجموني محمود دمحم 2

 111 ص

عين شمس،الدار الجامعية -  أكتوبر و كمية التجارة2، جامعة  (البنوك الشاممة و عممياتيا و إدارتيا)عبد المطمب عبد المجيد، .د 3
 .18تأسس سابقا،ص -  شارع ذكريا عنيم84
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 وظائف البنوك بين ما تجمع بحيث نجدىا ،بنكي رصيد إلى تستند قد التي المتجددة و
 .1و األعمال  االستثمار بنوك و المتخصصة البنوك وظائف و التقميدية التجارية

 .أنواع البنوك في الجزائر: الفرع الثاني

 :البنك المركزؼ - 1

: ه تعريف-أ

المصرفي أصبح من الصعب إعطاء تعريف ثابت و  نظرا لمتطورات التي عرفيا الجياز   
. لكن حاول البعض إعطاء تعريف لو

يرػ سميث من خالل تركيزه عمى وظيفة اإلصدار النقدؼ بأن المصرفية المركزية ىي     
. بنك واحد إصدار األورار النقدية  نظام مصرفي يتولى فيو

البنك المركزؼ ىو المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سور النقد و ىو الذؼ يقف عمى 
. قيمة النظام المصرفي

: خصائص البنك المركزؼ - ب

 مؤسسة نقدية قادرة عمى تحويل األصول الحقيقية آلي أصول نقدية .
  يحتل صدارة الجياز المصرفي و ىو يمثل سمطة الرقابة العميا عمى البنوك التجارية

. 
 مبدأ الوحدة أؼ وجود بنك مركزؼ واحد كما ىو الحال لفرنسا و إنجمترا و الجزائر ,

و ىذا ال يمنع من وجود تعدد البنوك المركزية كما ىو الحال في الواليات المتحدة 
. 2 األمريكية

                                                           
 .95 ص2005،الدار الجامعية لمنشر و التوزيع اإلسكندرية ،مصر،(و اقتصاديات البنوك العولمة)عبد المطمب عبد الحميد ،  1
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        البنك المركزؼ ىو غالبا مؤسسة عامة في معظم اقتصاديات العالم ييدف آلي خدمة 
.  و مرتبط بحاجة المعامالت و السياسات النقدية،المصمحة العامة و تنظيم النقود و االئتمان

:  ميام البنك المركزؼ -ج
:  البنوك المركزية في  العصر الحديث تقوم بكل أو بعض الوظائف التالية

  إصدار أورار النقد القانوني تحت قيود معينة تتفق مع حاجة المعامالت 
  القيام بالخدمات المصرفية التي تطمبيا الحكومة
 و من ثم يطمق ،تأدية الخدمات المصرفية وتقديم المساعدة لمبنوك التجارية 

 (بنك البنوك)عمى البنك المركزؼ تأكيدا ليذه الوظيفة 
  مراقبة االئتمان كما و نوعا و توجيو وجية تتفق و تقيد سياسة نقدية مرغوب

فييا  
  إدارة احتياجات البمد من المعامالت األجنبية و مراقبة أحوال التجارة الخارجية

بغرض المساىمة في تحقيق استقرار أسعار الصرف األجنبي   
: نشأة البنك المركزؼ الجزائرؼ - د

 و ىو عمى شكل 1962 / 12 /13 بتاريخ 144 / 62      تأسس ىذا البنك بالقانون رقم 
رأس مال البنك ىو ، مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقاللية المالية

و كذا مجمس اإلدارة مرسوم من ، ممك لمدولة يتم تعيين كل من المحافظة و المدير العام
و البنك ال يتعامل مع األفراد و ال مع ، رئيس الجميورية وباقتراح من وزير االقتصاد

. المنشآت بل المصارف و مع الدولة الممثمة بالخزينة العامة 
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 :1 البنوك التجارية- 2
إذ ،  (لإلقراض و االقتراض)     يقصد بالبنك التجارؼ المؤسسة التي تمارس عممية االئتمان

يحصل البنك التجارؼ عمى أموال العمالء فيفتح ليم ودائعيم و يتعيد بتسديد مبالغيا عند 
و تعتبر عممية خمق الودائع أىم وظيفة تقوم بيا ، كما يقدم ليم القروض، الطمب أو األجل 

. البنوك التجارية في الوقت الحاضر 

و بنوك  (محمية و أجنبية )يتم عادة تقسيم البنوك الجزائرية إلى بنك عمومية و خاصة 
 .مختمطة 

 :بنوك العمومية - أ

 :B.N.Aلبنك الوطني الجزائرؼ ا- 1

وىو أول البنوك الجزائرية  1999 / 06 / 13 الصادر في 66/178 رقم تأسس بالمرسوم
و يمكن حصر  مميون دينار جزائرؼ 20بعد االستقالل و حل محل البنوك األجنبية برأسمال 

: أىم وظائفو فيما يمي

  تنفيذ خطة الدولة فيما يخص القرض القصير و المتوسط األجل و ضمان
القروض كتسييالت الصندور و السحب عمى المكشوف و التسميف عمى 

 . البضائع و االعتمادات المستندية 
 مع المساىمة في الرقابة , منح القروض الزراعية لمقطاع الفالحي المسير ذاتيا

حيث أسس البنك الفالحي , 1982عمى وحدات اإلنتاج الزراعي حتى عام 
.  لمتنمية 

  يقوم بتمويل التجارة الخارجية باإلضافة آلي مساىمتو في رأس مال عدد من
.   البنوك التجارية 

                                                           
1
 .                                                                                                                             أستاذ زريفي، مرجع سبق ذكره 
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 :C.P.A1 القرض الشعبي الجزائرؼ -2

و الذؼ حل محل البنوك  23/12/1966 صادر في 66/366 رقم أنشئ بموجب مرسوم
: و يقوم بالوظائف التالية  مميون دينار جزائرؼ 15األجنبية الشعبية و يبمغ رأسمالو 

 و قطاع السياحة و الصيد و التعاونيات و ، تقديم لمحرفين و الفنادر
و كذلك تقديم قروض ألصحاب المين ، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

. الحرة و قطاع الرؼ و المياه
 و تمويل ، يقدم قروضا و سمفيات لقاء سندات عامة إلي اإلدارات المحمية

.  مشتريات الدولة و الوالية و البمدية و الشركات الوطنية
  يقوم بعممية البناء و التسيير من خالل قروض متوسطة و طويمة األجل. 
 تدعيم الصناعات المحمية. 

 :B.E.A البنك الجزائرؼ الخارجي -3

 عمى شكل مؤسسة وطنية 01/10/1967 بتاريخ 204 – 67 بموجب المرسوم رقم أنشاء
: ففي اإلطار الداخمي يقوم بما يمي ، حيث أنو يعمل وفقا لمقانون التجارؼ 

  تمويل المؤسسات خاصة الشركات الكبرػ في ميدان المحروقات
  تمويل المؤسسات بالقروض الالزمة لمتجييز سواء كانت مباشرة مثل السحب

عمى المكشوف و التسبيقات المباشرة أو غير المباشرة و تشمل القروض 
  الكافالتبالتوقيع و االعتمادات المستندية و 

   يمنع القروض االستثمارية متوسطة األجل
: أما في اإلطار الخارجي فيقوم بما يمي 

  ترقية عالقات الجزائر الخارجية من خالل االستيراد و التصدير
 تمويل التجارة الخارجية و توفير كل المعمومات المتعمقة بالمؤسسة الخارجية  .

                                                           
1
 أستاذ زريفي، مرجع سبق ذكره 
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 :B.A.D.R 1 بنك الفالحة و التنمية الريفية -4

 و بصفة عامة يقدم البنك القروض 13/03/1982 في 82 /206تأسس بالمرسوم رقم 
: عمى الشكل التالي

  قروض العمل و الخاصة باليد العاممة .
  قروض التمويل التي تتخصص لتغطية التموين الفالحي و تطوير اإلنتاج

. الغذائي و الحيواني و الزراعي عمى المستوػ الوطني و عمى مستوػ الريف
  قروض خاصة بالضمان االجتماعي و الضرائب. 

 :B.D.L بنك التنمية المحمية -5

 و ىو منبثق عن القرض الشعبي 30/04/1985 في 85/85 تأسس بالمرسوم رقم 
: التالية الجزائرؼ و يقوم بالوظائف

  خدمة الييئات المحمية عمى مستوػ البمديات و الواليات
  منح القروض القصيرة و المتوسطة األجل لتمويل عمميات االستيراد و

التصدير 
 منح القروض المتوسطة و القصيرة األجل إلي القطاع الخاص .

 
 :  و الخاصة البنوك المختمطة-ب

: الخارجي المختمط بنك - 1

                                                           

 
 أستاذ زريفي، مرجع سبق ذكره 1
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و  ( %50) اشتراك بين البنك الميبي الخارجي 18/06/1988 في أنشئىذا البنك      
و  B.N.A من رأس مال البنك الوطني الجزائرؼ   ( %50)أربع بنوك تجارية عمومية 
 .  B.A.D.R و بنك الفالحة و التنمية الريفية C.P.Aالقرض الشعبي الجزائرؼ 

:  ة بنك األعمال الخاص-2

 بمساعدة منظمة رأسمال الخاصة الوطنية األجنبية و 07/05/1995 ىذا البنك في أنشئ
مساندة و تقديم النصائح ،تمويل االتفار الدولي، كنشاط أساسي لو فيو يجمع االدخار

. لممشاركين في األعمال المنجزة أو قيد اإلنجاز إضافة إلي بنوك أخرػ 

 :1 اإلسالمي بنك بركة-3

 مع مشاركة البركة الدولية التي مقرىا في جدة 06/12/1990 في أنشئبنك البركة      
 و قد كان رأس مال B.A.D.Rالمممكة العربية السعودية و بنك الفالحة و التنمية الريفية 

من طرف بنك الفالحة و التنمية الريفية و  % 51من طرف البركة و  % 49البنك المسجل
حسب القوانين بنك البركة لو كنشاط أساسي تحقيق جميع العمميات البنكية حسب ما تدلو 

.  الشريعة اإلسالمية 

:  شركة البنك الجزائرؼ -4

و بدأت في النشاط الفعمي في ،  28/10/1999و التي أخذت اعتمادىا القانوني في     
ج و ىي تقوم بأدوار مختمفة بحيث أنيا   د100000000 برأس مال قدره 01/11/99

و ليا خمس مقرات في ، تغطي المؤسسات المتوسطة بالقروض الطويمة األجل مستقبال 
و ىي تسعى آلي  (الجزائر الوسطى، جيجل، زرالدة، حيدرة، حاسي مسعود)التراب الوطني

.  فتح مقرات جديدة و فرع آخر
 
 

                                                           
1
 .                                                                                                                             أستاذ زريفي، مرجع سبق ذكره 
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 S.P.A البنك الجزائرؼ الدولي - 5

 و مقره االجتماعي كائن في الجزائر العاصمة 22/07/1998أسس نظرا لمترخيص رقم     
. حيث يقوم بكل العمميات البنكية ، ج   د100000000تحت رأسمال اجتماعي قدره 

:  بنك الخميفة -6

 تحت رأسمال اجتماعي 25/03/1998 المؤرخ في 98/02أسس نظرا لمترخيص رقم 
ج     د500.000.000يقدر ب 

:  البنك العربي المشترك-7

تحت رأسمال اجتماعي ، 1998/ 29/09 المؤرخ في98/9     أسس نظرا لمترخيص رقم 
 .   دج   1.183.200.00يقدر ب 
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 االموال ظاهرة غسيل من الحد في الجزائریة البنوك دور: المبحث الثاني
 آثار ظاهرة غسيل األموال على الجزائر ومعوقات مكافحتها :المطلب األول 

 الجزائر على األموال غسيل آثار:الفرع األول
يمكن غسل االموال من خالل توظيف االموال القذرة في الشركات المالية بشراء وثيقة لصالح 

 غسيل شركة مزيفة عمى أن يقوم ىذا األخير بإلغاء وثيقة التامين بعد فترة وجيزة ،وجريمة
الجزائر  عمى مصرفية و مالية اجتماعية و اقتصادية آثار خمقت الجرائم من كغيرىا األموال

 :اآلثار ىذه أىم المطمب ىذا في و سنتناول
  اقتصادية آثار -1

زعزعة االقتصاد الوطني و مؤسساتو حيث ال توجد مؤسسة ميما كان طبيعة نشاطيا  -
 .في أؼ بمد من البمدان بعيدة عن أماكن تعرضيا لشبية غسل االموال

انخفاض مستوػ الدخل القومي حيث يتم استقطاع االموال إلى الخارج من الدخل  -
 .الوطني و بنك تفقد عممية اإلنتاج مقوما أساسيا إال و ىو رأس المال

زيادة االستيالك و ارتفاع مستويات األسعار و ذلك من خالل اإلقبال عمى اقتناء  -
بعض السمع و األصول المختمفة لتغطية المصدر الغير مشروع لألموال القذرة أو 
الخوض في مشاريع االستثمارية مما يسيم في ارتفاع حجم الطمب الكمي و بالتالي 

 ارتفاع مستويات األسعار
ارتفاع مستويات ادخار الناتج عن تسرب رؤوس االموال إلى الخارج مما يعيق الوفاء  -

باحتياجات االستثمار خصوصا في الدول النامية و ىو مايؤدؼ إلى تغيرات غير 
 .محسوبة في معدالت الفائدة

تدىور قيمة العممة المحمية لمبمد حيث يمجا غاسمو االموال إلى تيريب أمواليم إلى  -
الخارج، مما تؤدؼ عمميات غسيل االموال إلى تغيرات غير محسوبة في معدالت 

 .الصرف
تشويو المنافسة المشروعة حيث تصبح المؤسسات الوسيطة في غسيل االموال منافسا  -

غير مشروع لممؤسسات الرسمية في االقتصاد مما يمحق الضرب الكبير بنشاطيا بل 
 قد يؤدؼ إلى فقدان الثقة فييا
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 . و انييارىا تماما
تشويو المناخ االستثمارؼ و إفساد حيث أن عمميات غسيل االموال تساىم إلى حد  -

كبير في بروز مستثمرين من جية و عمى النمو االقتصادؼ من جية أخرػ ذلك إن 
غاسمو االموال ال ييتمون بالجودػ االقتصادية باالستثمار بل ينصب اىتماميم فقط 

 .عمى إيجاد غطاء نظيف ألمواليم
  اجتماعية آثار-2

تؤدؼ ظاىرة غسيل االموال إلى أثار غير اقتصادية حيث تساىم في حدوث االضطرابات 
االجتماعية و السياسية فقد أثبتت الدراسات و جود عالقة وطيدة بين غسيل االموال و 

حركات اإلرىاب و التطرف و العنف الداخمي فضال عن نشاط المافيا العالمية و دورىا في 
 .حدوث االنقالبات السياسية خصوصا في الدول النامية

تسيم عمميات غسيل االموال في تدعيم بعض األنشطة المؤدية إلى االنحراف الخمقي في 
 .الخ ...باألطفال: المجتمع كالمتاجرة مثال

 ليم تحقق التي النشاطات كافة ممارسة إلى األفراد يدفع المشروع غير الكسب انتشار إن -
 .الجريمة ممارسة منيم تطمب ولو حتى,مكاسب سريعة

 و المجتمع أفراد بين الصدام حاالت من الجزائرؼ، يكثر المجتمع وسط الجريمة انتشار إن -
 .الدولة

 لعمميات ميدانا كانت التي الشركات األحيان من كثير في غمق بسبب البطالة في التسبب -
 .غسيل األموال

 :مالية آثار -3
 التجارؼ  و الصناعي البنك و الخميفة بنكي تصفية لتبعيات العمومية الخزينة تحمل -

 .المودعين كافة بتعويض حيث قامت الجزائرؼ 
 .الخاصة المصرفية المؤسسات المصرفي، خاصة الجياز في ثقة أزمة خمق -
 االستثمار جذب عمى سمبا تؤثر المصرفي، التي العمل في اإلدارية العراقيل انتشار -

 .الخارج نحو األموال رؤوس بالتالي خروج و األجنبي



 البنوك ودورها في مكافحة ظاهرة غسيل األموال في الجزائر:                      الفصل الثاني

                                
 

56 
 

 1.التضخم  معدل من المحمية، ويرفع العممة قيمة في يؤثر الخارج نحو األموال تيريب إن -
 خاصة و االقتصادية التنمية نحو مساىم في مجيود الدولة تفويض و االقتصاد إضعاف -
 2.الخارج  نحو مشبوىة تحويالت من المصرفي القطاع مس الفساد الذؼ مع

  مكافحة تبييض االموال في الجزائر معوقات: الفرع الثاني
 قامت ، لذا األموال غسيل خطورة و عام بشكل خطورة الدول من كغيرىا الجزائر عرفت لقد

 إلى استفحاليا يؤدؼ أن قبل الظاىرة ليذه التصدؼ قصد إجراءات باتخاذ عدة الجزائر
 .الدولي أو المحمي المستوػ  عمى سواء التحكم في الدولة دور إضعاف
 ىذه بين من و الجزائر في األموال غسيل مكافحة أمام حائال تقف معوقات عدة ىناك

 :نذكر المعوقات
 الوطني التراب مناالموال  خروج عائق -1

 أثر تتبع من جدوػ  ال أصبح حيث المتابعة و التصدؼ عمى الجزائر قدرة يحد ما وىو
 عربية عواصم اتجاه في الدينار لماليير المختمسين و الوطن المياجرين ألرض الجزائريين

 تربط اتفاقية غياب عمى يدل فغنما شيء دل عمى إن و لمياربين، ىذا قبمة و آمنا مالذا تعد
 الدول من كانت أن الجزائر من بالرغم ىذا تسميم المجرمين، يحدث عمى الدول و الجزائر
 مكافحة مجال في التعاون  عمى تحث التي 1373 رقم األممية الالئحة تطبق التي األولى

 الجزائرية الدبموماسية فشمت  وقد2001 سبتمبر 11 أحداث أعقاب في الصادرة اإلرىاب .
 المؤمن عبد إلييا كحالة الفارين الجزائريين طرد لضرورة الغربية الحكومات بعض إقناع في

 عمميات في الضموع في المتيمين و لإلنقاذ اإلسالمية الجبية قيادة من أخرػ  خميفة،و أسماء
 حقيم في صدرت التي و المطموبين األشخاص استرجاع اعتبر الوطن، و قد داخل إرىابية
 التي و الوطنية التشريعات إلى األحيان بعض في تخضع بالتوقيف قضية دولية أوامر
  .أخر إلى بمد من تختمف

 الفاسدة الرقابة أجيزة عائق -2

                                                           
1
 107 ص,ذكره سبق مرجع,حبيش عمي  

 21 4ص,ذكره سبق مرجع,الميدؼ ناصر  2
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 مخالفة عمميات في الجمارك و األمن قطاع من أناس تورط خالل من العائق ىذا يتضح
 لمسؤولية المالية وزارة عقدتو الذؼ الجيوؼ  بالمقاء المداخالت من أجمعت العديد لمقانون، وقد

 والتواطؤ بالتراضي السمطات و العدالة عمى بتيبازة لواليات الغرب لموزارة الخارجية مصالح
  .الضريبي التيرب ظاىرة تفشي في أحيانا
 :يمي فيما تتمثل أخرػ  معوقات ىناك المعوقات ىذه إلى إضافة

 في الدول أضعف ىي المقابل لمقوانين، وفي إسنادا الدول أكثر من الجزائر تعتبر -
 .تطبيقيا

 تواطؤ حدوث بالتالي و الجزائرية اإلدارات داخل المالية و االقتصادية المافيا استفحال -
 تسمح سرية

 .1العقاب  من باإلفالت لممجرمين
 أشير الفضائح المصرفية في الجزائر-3

عرف الجياز المصرفي في السنوات األخيرة فضائح مالية خطيرة،و ىزات اقتصادية 
كبيرة،أدت إلى القضاء نيائيا عمى البنوك الخاصة ذات الرأسمال الجزائرؼ،و ذلك بعد 

التجربة السيئة لبنك الخميفة،و البنك الصناعي و التجارؼ الجزائرؼ،إضافة إلى فضائح أخرػ 
 .2مست عدة مصارف 

 جزائرؼ  رأسمال ذات الخاصة البنوك كل من االعتماد القرض و النقد مجمس سحب لقد
 لبنك السيئة التجربة القرض، لكن و النقد قانون  في عمييا المنصوص مخالفتيا لمقوانين نتيجة
 خسارة الخميفة بنك فضيحة سببت ، حيث الجزائرؼ  والتجارؼ  الصناعي البنك و الخميفة
 الحكومة رئيس آنذاك سماىا التي ، ىذه الفضيحة دوالر مميار2 ب قدرة العمومية لمخزينة
 إلى لجأت و البنوك الخاصة في النظر إلعادة الجزائرية السمطات القرن، دفعت بفضيحة

 منذ الجزائر في الموجودة المالية المؤسسات و لمبنوك التنظيمي و التشريعي اإلطار تقوية
 .3 1990عام 

                                                           
1
 225 ، ص214 ذكره ص سبق ناصر،مرجع الميدؼ  

2
 50،ص 2013،مرجع سبق ذكره،(مكافحة تبييض االموال)مذكرة بمغول أسماء و بالمختار لمياء،  

 99 ذكره، ص سبق حبيش، مرجع عمي  3
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 فضيحة بنك الخميفة-3-1
تأسس بمساىمة رؤوس االموال الجزائرية،إذ بمغ عدد المساىمين فيو تسعة،ولقد بدأت في 

 . التراب الوطنيعبرالتوسع  واالنتشار 
تشير بعض المعمومات إلى إن شركة الخميفة أسسيا مجموعة من األشخاص من اجل 

تبييض أمواليم،التي اكتسبوىا بطرر غير مشروعة،و كان عبد المؤمن عبارة عن واجية في 
 .أيدؼ ىؤالء األشخاص

 
 .عدد الوكاالت و الفروع لبنك الخليفة:1جدول رقم 

 
 2001 2000 1999 1998 السنة

 24 24 05 05 بنك الخميفة
               

 
، وبقى االنتشار 24 وكاالت إلى 05من ىذا الشكل يتبين إن شبكة بنك الخميفة ارتفعت من 

مستمر في التراب الوطني،و ىذا بيدف السيطرة عمى جزء كبير من الساحة المالية و 
االقتصادية و قد اعتمد في ذلك أحيانا رفع أسعار الفائدة فور الحد القانوني و ذلك من اجل 

 .جذب اكبر قدر ممكن من الموارد المالية 
وقد أدت ىذه السياسة المتبعة من طرف البنك إلى إعاقة السياسة النقدية و االقتصادية 

لمسمطات في الجزائر،باإلضافة إلى قياميم بتضخيم أصول البنك و ذلك بالمجوء إلى عمميات 
التجارة الخارجية و الصرف،و التي كانت أعمال الغش لتغطية أعمال مالية أخرػ و ىي 

 .تيريب االموال إلى الخارج
و كذلك من المشاكل التي عان منيا البنك من جية لم يكن في حالة توقف عن الدفع الن 

حسابو الجارؼ لدػ بنك الجزائر كان في سيولة مفرطة،كما إن المجنة المصرفية أعمنت 
توقيف الدفع لبنك الخميفة و صرحت بعدم توفر االموال،و يمكن إرجاع العجز في الموارد 

 :إلى أسباب التالية
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 .تيريب رؤوس االموال إلى الخارج
 .تبذير االموال من طرف البنك

تراكم قيم المستحقات غير القابمة لالسترجاع عمى المؤسسات المنظمة، مع العمم إن البنك لم 
 .يكن يحتر و يدفع التقارير بصفة دورية إلى بنك الجزائر 

وىذا أدػ إلى نتائج سمبية و كراثية عمى النظام المصرفي الجزائرؼ، لذا قد أصدرت الجزائر 
 .مذكرة اعتقال دولية في حق عبد المؤمن خميفة المتواجد بمندن من اجل المحاكمة

 : BCIAفضيحة البنك الصناعي و التجارؼ الجزائرؼ -3-2
 مميار دينار جزائرؼ، و قد ارتفع 01تأسس ىذا المصرف في شكل شركة أسيم برأسمال قدره 

من وكالة إلى عدة وكاالت في وقت قصير مما أدػ إلى قمق بعض المسئولين ، و دفع بنك 
 .الجزائر إلى متابعة و مراقبة بشكل دقيق

ومع استمرار نشاط البنك الصناعي و التجارؼ كان الحساب الجارؼ لدػ البنك يتجو إلى 
مما جعمو في حالة عجز عن التغطية الكمية .االنخفاض و بشكل خطير و ممفت لالنتباه

 .لمتسديدات 
لقد تم سحب االعتماد لمبنك الصناعي و التجارؼ الجزائرؼ و إغالقو نيائيا في جويمية 

، بعد إدانتو بعمميات احتيال في مجال التصدير و االستيراد، و التي أدت إلى 2003
 . مميون دوالر100اختالس ما يقرب من 

 فضائح مصرفية أخرػ -3-3
لم تكن اليزة المالية التي زعزعة أركان النظام المصرفي محصور فقط في البنوك 

من %90الخاصة،بل امتدت إلى البنوك العمومية و التي تعتبر المسيطرة عمى حوالي 
 :1النشاط المصرفي و المالي الجزائرؼ و من ىذه الفضائح نذكر

 .فضيحة البنك الوطني الجزائرؼ  -
 .بنك الفالحة و التنمية الريفية -

 
 

                                                           
1
 57-50مذكرة بمغول أسماء و بالمختار لمياء،مرجع سبق ذكره،ص  
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 البنوك كأحد أدوات مواجهة ظاهرة غسيل األموال في الجزائر:المطلب الثاني
 هذه الظاهرة الجزائر في مكافحة جهود:الفرع األول

1(- CTRF): المالياالستعالم  خمية إنشاء 
 بتاريخ الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية عمى التصديق بموجب

  الجزائرcellule de traitement et de renseignement قامت 2002 فيفرؼ  05
 بمقتضى أنشئت المالية لوزير تابعة مستقمة خمية ىي المالي و االستعالم خمية بإنشاء
 financier (CTRF) 02   2002 افريل 07 في المؤرخ . 27رقم التنفيذؼ المرسوم
 1:يمي  فيما تتمثل الخمية ميام فإن السابق المرسوم من 04 لممادة و وفقا

 .األموال تبيض و اإلرىاب تمويل بمكافحة الخمية تكمف -
 التي األموال تبيض أو اإلرىاب تمويل عمميات بكل المتعمقة االشتباه تصريحات تستمم -

 .القانون  يعينيم الذين األشخاص و إلييا الييئات ترسميا
 .المناسبة الطرر  أو الوسائل بكل االشتباه تصريحات تعالج -
 كانت كمما إقميميا المختص الجميورية وكيل إلى بذلك المتعمق الممف االقتضاء عند ترسل -

 .الجزائية لممتابعة قابمة الوقائع المعاينة
 تبيض و اإلرىاب تمويل مكافحة موضوعو يكون  تنظيمي أو تشريعي نص كل تقترح -

 .األموال
 طرف من الحذر بإجراءات تتعمق مواضيع 2003 لعام المالية قانون  في إدخال تم قد و

 110 إلى 104 المادة من القانون  طرف من المنظمات بعض و المؤسسات المالية و البنوك
 تنص و. المشبوىة العمميات تبميغ و االستعالم المالي معالجة بخمية عالقتيا تحديد مع

 .2المواد  ىذه بعض
 .المعمومات معالجة خمية عمى الميني السر و البنكي بالسر يحتج ال104 :  المادة 

                                                           
1
 16 ص. 23 ، العدد 2002 افريل17 الجزائرية  الرسمية الجريدة  

2
 17 ، ص 12 ، العدد 2003 ديسمبر 25 المالية الرسمية، قانون  الجريدة  
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 أقصاىا لمدة و تحفظية بصفة تأمر أن المالية المعمومات معالجة لخمية يمكن: 105المادة 
 شخص كل حسابات في موجودة ألرصدة تجميد أو بنك كل عممية تنفيذ تأجيل ساعة 72

 .األموال يخص تبيض فيما كبير شك محل في معنوؼ  أو طبيعي
 :ب لمخمية بالتبميغ المكمفة الييئات عمى 108 المادة أوجبت كما
 .لمزبائن الحقيقية اليوية من التأكد -
 .الصفقات موضوع و اليدف و األموال ووجية أصل من الوسائل بكل التأكد -
 .المعني الزبون  غمى بالنظر معتبرا إجمالي أو وحدوؼ  مبمغ ذات عممية بأؼ الخمية إعالم -
 الخارج إلى و من األموال رؤوس حركة تنظيم- 2

 الجزائر قامت / 96 رقم األمر يتمم و يعدل 2003 فيفرؼ  في 01 - 09 في المؤرخ 22
 الخاصين التنظيم و التشريع مخالفة بقمع المتعمق و 1996  جويمية03 رقم أمر بإصدار
 وقد .مخالفة محاولة أو مخالفة تعتبر أنو 22إلى و من األموال رؤوس حركة و بالصرف

 الخاص التنظيم و  التشريع96 األمر من األولى لممادة المعدلة و الثانية المادة في جاء
 :سيأتي مما كانت وسيمة بأية الخارج إلى و من األموال رؤوس حركة و بالصرف

 .التصريح التزامات مراعاة عدم -
 .الوطن إلى األموال استرداد عدم -
 .عمييا المنصوص اإلجراءات مراعاة عدم -
 يعذر ال المقترنة، و الشروط احترام عدم أو المشترطة التراخيص عمى الحصول عدم -

 .لحسن نيتو المخالف
 اإلرىاب تمويل و األموال تبيض مكافحة قانون  مشروع -3

 العامة األمانة لدػ تمييدؼ لقانون  مشروعا 2004 جوان 07 في العدل وزارة طرحت
 تقوم التي اإلصالحات إطار في اإلرىاب تمويل و األموال بمكافحة تبيض يتعمق لمحكومة

 تتم في التي األموال تبيض ظاىرة إلى خطر القانون  مشروع العدل، وتطرر  وزارة بيا
 قانونية التزامات مع وضع لمصك االعتبار رد إلى المشروع ىذا ييدف كما الوطني االقتصاد

 ىوية زبائنيا من لمتأكد المالية، وذلك الييئات ىذه أعوان و مسيرؼ  وكذا,البنك عاتق عمى
 البنوك عاتق عمى المشروع ىذا أخرػ، ويضع بنكية عممية بأؼ القيام أو حساب أؼ فتح قبل
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 لخمية و مشروع غير مصدرىا يبدو التي المصرفية العمميات عن المالي التحرؼ  واجب
 تنفيذ بوقف ساعة 72 أقصاىا لمدة و تحفظية تأمر وبصفة أن في الحق المالي االستعالم
 و األموال لتبيض قوية عميو شبيات تقع معنوؼ  أو طبيعي شخص ألؼ البنكية العممية
 المشروع التمييدؼ بدراسة 2004 جوان 16 في الحكومة مجمس قام اإلرىاب، وقد تمويل

 و انفتاح الدولي التعاون  متطمبات مع يتماشى بما اإلرىاب وتمويل األموال بتبييض المتعمق
 .العالمية األسوار عمى الجزائرية السور 
 المعمومات تبادل طريق عن الصعيدين ىذين عمى الدولي التعاوني القانون  وسيدعم ىذا
 أن االعتبار ىذا و مماثل بدور تقوم التي األجنبية والييئات,المالي خميو االستعالم بين

 بشكل البعض بعضيما مرتبطان و بالحدود ال يعترفان تمويل اإلرىاب و األموال تبيض
 .1كبير

 األموال غسيل مكافحة في الجزائریة البنوك مسؤولية:الفرع الثاني
 إن العبء األكبر في مكافحة غسيل االموال يقع إلى حد كبير عمى البنوك و المؤسسات 
المالية من جية باعتبارىا القنوات األساسية ألصحاب االموال القذرة لدمجيا ضمن االموال 

 .النظيفة لالقتصاد
 :في ىذا الصدد يجب التقيد باإلجراءات الوقائية التالية و نذكر منيا

عمى البنوك و المؤسسات المالية أن تتعرف بصورة مستمرة عمى الوسائل و  -
األساليب التي يمجا إلييا غاسمو االموال في عممياتيم المالية غير مشروعة و أن 
تضع الخطط الالزمة و اإلجراءات الوقائية إلحباطيا و ال شك بان ذلك يعتمد 
بشكل أساسي عمى التدريب المستمر و الفعال لموظفييا و توعيتيم  و تعريفيم 
بكل المستجدات مع التأكيد عمى عدم وقوعيم إلغراءات أو ابتزاز أو احتيال 

 .ىؤالء المجرمين 
االلتزام ببرامج رقابي فعال يمكن من خاللو التبميغ عن النشاطات المشبوىة و  -

و االلتزام  إعداد تقارير خاصة عن العمميات المالية و تقديميا لمجيات المعنية ،

                                                           
1
 11، ص03 ،العدد2004جوان، 17 الشرور،األحد ،جريدة(ابھاإلر تمويل و األموال تبيض مكافحة قانون )امي،ھتو الطيب   
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بكافة التعميمات و األنظمة و القوانين الصادرة من الجيات و السمطات المختصة 
 .و إنشاء نظام من الضوابط الداخمية لاللتزام بيذه الموائح

االحتفاظ بالسجالت التي تتعمق بالعمميات المالية المحمية و الدولية لمدة التقل  -
 .عن خمسة سنوات لتقديميا لمسمطات و يمكن الرجوع لغرض المتابعة و التدقيق

أن يتم التحقيق في أؼ عممية غير عادية بأقصى درجات السرية و مراعاة عدم  -
 .إبالغ العميل بأؼ مرحمة من المراحل التحقيق التي تم بيذا الخصوص

أن يكون ىناك تنسيق و تعاون و تبادل لممعمومات و الخبرات القانونية و المالية  -
و االستفادة من خبرات البنوك من بعضيا البعض مما يساعد عمى مكافحة 

 . غسيل االموال
لنشاطات الحسابات الجارية تعطي  (يومية،أسبوعية،شيرية)إصدار تقارير دورية  -

جميع حسابات العمالء التي تتم من خالل شبكة االنترنت فيتم دراسة األرصدة و 
 .1اإليداعات و السحوبات ومراجعتيا بشكل دقيق و اتخاذ اإلجراءات 

 العقوبات المترتبة من ىذه الجريمة-
اليجوز ألؼ كان أن يكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالية،أو عضوا في ":80المادة 

مجمس إدارتيا،وان يتولى مباشرة أو بواسطة شخص أخر،إدارة بنك أو مؤسسة مالية 
أو تسييرىا أو تمثيميا بأية صفة كانت،أو أن يخول حق التوقيع عنيا،وذلك دون 
اإلخالل بالشروط التي يحددىا المجمس عن طريق األنظمة،لعمال تاطير ىذه 

 :إذ حكم عميو بسبب ما يمي.المؤسسات
 .جناية -
 .أمانة خيانة أو رصيد دون  شيك إصدار أو نصب أو سرقة أو اختالس -
 .إفالس أو أموال ابتزاز أو عموميين مؤتمنين من ارتكب حق وجو بدون  عمدؼ حجز -
 .الصرف الخاصين التنظيم و التشريع مخالفة -
 .المصرفية أو التجارية الخاصة المحررات في التزوير -

                                                           
1
موالؼ .،المركز الجامعي د(عمميات تبييض االموال)(العمميات البنكية الغير مشروعة،وأثرىا عمى االقتصاد)مذكرة بقبق ليمى اسميان،  

 الطاىر بوالية سعيدة،معيد العموم االقتصادية التجارية و التسيير
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 .الشركات قوانين مخالفة -
 .المخالفات ىذه إحدػ استمميا أموال إخفاء -
 األموال  تبيض و بالمخدرات بالمتاجرة مرتبطة مخالفة كل -

يجب أن يرخص المجمس بإنشاء أؼ بنك أو أية مؤسسة مالية يحكميا القانون :82المادة 
الجزائرؼ،عمى أساس ممف يحتوؼ خصوصا عمى نتائج تحقيق يتعمق بمراعاة أحكام المادة 

 .السابق ذكرىا80

 :،وتكمف بما يمي(المجنة)تؤسس لجنة مصرفية تدعى في صمب النص: 105المادة

لإلحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة  مراقبة مدػ احترام البنوك و المؤسسات المالية*
 .عمييا

 .المعاقبة عمى االخالالت التي تتم معاينتيا*

تفحص المجنة شروط استغالل البنوك و المؤسسات المالية،وتسير عمى نوعية وضعيتيا *
 .المالية

 .1وتسير عمى احترام قواعد حسن سير الميمة*

 

 

 

 

                                                           
1
 61-60،ص2013،مرجع سبق ذكره،(مكافحة تبييض االموال)مذكرة بمغول أسماء و بالمختار لمياء،  
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 :الطرق التي لها عالقة بالمكافحة من خالل البنوك:الفرع الثالث 
 غسيل نشاط لمكافحة أساسية و أولى خطوة تأتي المصرفي النظام عمى الرقابة إن

 الجريمة ىذه لمكافحة فعال منطمق المصارف وجعل، لألساليب المتطورة وفقا,األموال
 و األموال غسيل مكافحة نظام من أن نستخمص ويمكن,التكنولوجية التقنيات أحدث باستخدام
 ىذه و البنوك خالل بالمكافحة من عالقة ليا التي لمجيات تصورا العالقة ذات التعميمات
 :ىي الجيات

 المالية التحريات وحدة:أوال
 تحدد و األموال غسيل عمميات لمواجية المالية التحريات وحدة إنشاء عمى النظام نص

 وتكون  ,مياميا ممارسة كيفية و اختصاصيا و تشكيميا و الوحدة مقر ىذه,التنفيذية الالئحة
 كافة في المشبوىة المعامالت عن التقارير إعداد تحميميا و و البالغات تمقي مسؤوليات من

  .1  المالية غير و المالية المؤسسات
 بالبنك األموال غسيل لمكافحة وحدة:ثانيا
 البنوك تنشئ أن المفضل ومن,األموال غسيل لمكافحة وحدة داخمو ينشىء أن البنك عمى

 وحدات إنشاء فيمكنيا الصغيرة أو المتوسطة البنوك لممكافحة، أما وحدات منفصمة الكبيرة
 داخل أو االحتيال عمميات مكافحة أقسام أو الداخمية أقسام المراجعة داخل لممكافحة خاصة

 2 .أخرػ  رقابية وحدات أية

 :نذكر الظاىرة لمكافحة البنوك تتخذىا أن يمكن التي اإلجراءات عن أما
 .المشبوىة األموال لمتابعة البنوك لدػ األموال غسيل ضد برنامج توافر -
 مع تعاون  إلى إضافة المصرفية العمميات و الحسابات مراقبي عمى كبير بشكل االعتماد -

 .البنوك عبر المشبوىة األموال ، ومالحقة المختصة السمطات األمنية
 ديسمبر في البنوك عمى اإلشراف و لمرقابة بازل لجنة أصدرتو الذؼ بالبيان االسترشاد -

اإلشرافية،  الممارسات و المصرفية باألنظمة المعنية المجنة آنذاك ، حيث قامت 1988
 المصرفي لمنظام اإلجرامي االستخدام منع بازل بشأن بيان باسم عرفت وثيقة بإصدار

                                                           
1
 164 ص,ذكره سبق مرجع,سميمان الفتاح عبد  

 165 المرجع، ص نفس  2
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 بعدد االلتزام إلى الدولية المصرفية األوساط الوثيقة ىذه تدعو حيث األموال غسيل ألغراض
 األنشطة خالل من تتم التي و األموال غسيل عممية لمواجية األساسية المبادغ من

 1 :نذكر المبادغ ىذه بين ومن.المصرفية

 اليقظة من بالمزيد التحمي  
 المالية بالمعامالت الخاصة الموائح و بالقوانين االمتثال  
  السمطات من غيرىا و الشرطة و القضائية السمطات مع التعاون  
 مكافحة مجال في المحمية و الدولية التوجييات و اإلجراءات من االستفادة و الدراسة 

 األموال غسيل
 .(FATF) توصيات عميو نصت ما ىذا و المختصين الموظفين أو العمال تدريب 

  لجنة
 من معروف عالنية حسابات إلى تحويميا و السرية بالحسابات العمل إيقاف ضرورة 

 .2أصحا بيا
 الميني السر 3-

  :يمي كما حفظو إطار و الميني السر بحفع الممزمين القرض و بالنقد المتعمق األمر حدد
 قانون  في عمييا النصوص العقوبات طائمة تحت الميني لمسر يخضع: 117 المادة

 :العقوبات
 بأؼ شارك أو يشارك شخص كل و حسابات محافع وكلإدارة،  مجمس في عضو كل -

 .مستخدمييا أحد كان أو مالية مؤسسة أو بنك تسيير كانت في طريقة
 لمشروط وفقا المالية المؤسسات و البنوك رقابة في شارك أو يشارك شخص كل -

 .الكتاب في ىذا عمييا المنصوص
 :ما عدا السمطات جميع لمقوانين الصريحة األحكام مراعاة مع الميني بالسر تمزم
 .المالية المؤسسات و البنوك بإدارة القائمين بتعين المخولة العمومية السمطات -
 .جزائي إجراء إطار في تعمل التي القضائية السمطات -

                                                           
1
 162 ذكره، ص سبق حبيش، مرجع عمي 

2
 162 ص,ذكره سبق مرجع,الخضيرؼ  أحمد محسن 
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 في والسيما المؤىمة الدولية المؤسسات إلى المعمومات بتبميغ الممزمة العمومية السمطات -
 الرشوة محاربة إطار

  . 1اإلرىاب  تمويل و األموال تبيض و
 108 المادة ألحكام طبقا األخيرة ىذه لحساب يعمل الذؼ الجزائر بنك أو المصرفية الجنة -

 .أعاله
 البنوك بحراسة المكمفة السمطات إلى المعمومات تبميغ المصرفية المجنة ة الجزائر لبنك يمكن

 ىذه تكون  أن شريطة و بالمثل المعاممة مراعاة أخرػ، مع في بمدان المالية المؤسسات و
 مصفي يمكن كما الجزائر في الموجودة بنفس الضمانات المينية لمسرية خاضعة  السمطات

 .الضرورية لنشاطو المعمومات يتمقى أن المالية المؤسسة أو البنك
 البنوك في اآللي الدفع نظام تطوير:رابعا
 النقدية بالسمطة العمومية و الخاصة البنوك بعض عرفتيا التي االختالس عمميات دفعت لقد
 عن لمكشف ,لممعمومات آلية أنظمة عمى يعتمد جديد مصرفي وضع نظام إلى لجزائر في

 المصرفية، وىي اإلطارات طرف من تسجيميا آن في بالعممية البنكية المرتبطة المعطيات
 .مراقبين أو مسيرين كانوا سواء بالعمل المصرفي المعنيين تصرف تحت ستكون  معطيات

 و بمراقبة يسمح سوف متكاممة معمومات شبكات عبر البنوك بين الدفع نظام وضع أن كما
 خاصة المباشر الدفع ظاىرة محاربة و الكبيرة أو الصغيرة لممبالغ سواء عمميات الدفع تسييل
 . 2الموازية السور  في المنتشرة تمك

 االسترشاد بمؤشرات غسيل األموال: خامسا

يصعب في كثير من األحيان التنبؤ مسبقا بوجود أموال غير مشروعة عمى البنك و  -
لكن يمكن االعتماد عمى موظفي البنوك المؤىمين و المدريين و األكفاء في كشف 

االموال القذرة بل و التنبؤ بيا مسبقا قبل التورط فييا و ذلك باالعتماد عمى مؤشرات 
 .يصنفيا االقتصاديون إلى عامة و أخرػ خاصة

                                                           
1
 18 ، ص 52 ، العدد 2003 أوت )27 القرض و بالنقد يتعمق   أمر(الجزائرية ، الرسمية الجريدة  

2
 BANK D’Algérie، rapport 2004 ، évolution économique et monétaire en Algérie، juillet 2005. 
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 يمكن حصرىا فيما يمي: المؤشرات العامة: 
إذا كانت عممية اإلبداع تدل عمى غاية غير مشروعة و ىنا يحوط ىذه العممية 

. الغموض  و االلتباس و الالمعقولية
إذا تم سحب االموال المودعة بعد القضاء فترة قصيرة جدا عمى إيداعيا خاصة إذا لم 

 .يكن ىناك يبرر ىذا السحب في نشاط الزبون 
إذا كان الزبون يقدم البنك معمومات خاطئة أو غامضة و يرفض بال مبرر منطقي 
 .تزويد البنك بالمعمومات و المستندات الضرورية المتعمقة بيويتو و طبيعتو و نشاطو

 المؤشرات الخاصة: 
إذا كانت عمميات غسيل االموال تتم نقدا نجد العديد من المؤشرات الدالة عمى ذلك 

 :نذكر منيا 
قيام احد األفراد أو المؤسسات بإيداع مبمغ نقدؼ كبير غير معتاد بالنسبة  -

 .لمبنك
 .الزبائن الذين تتضمن إيداعاتيم عمالت مزورة مرات عديدة -
 .الخ...شراء متكرر لمعمالت األجنبية و الشيكات السياحية -

        إذا كانت عمميات غسيل االموال تتم بواسطة حساب بنكي فان المؤشرات الدالة عمى 
 :البنك ىي
وجود حسابات دون معمومات كافية أو تقديم معمومات مضممة ال يتمكن البنك  -

 . التحقق منيا بسيولة
إذا كانت ىناك عممية تحويالت لألموال من حساب معين إلى مصارف أخرػ  -

 .سواء داخميا أو خارجيا دون تحديد ىوية المستفيد
سحب مبمغ كبير نقدا من حساب كان راكدا أو من حساب أودع مبمغ كبير مؤخرا  -

 .خصوصا إذا كان مصدر ىذا المال من الخارج
 :إذا كانت عمميات غسيل االموال تتم عن طريق طمب القروض 

 .تسديد الزبون لقروضو و بصورة غير متوقعة -
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وجود زبائن يطمبون قروضا مقابل ضمان يفور إمكانيات الزبون أو بضمانة  -
 .طرف ثالث غير معروف

العمالء الذين يطمبون قروضا مقابل أصول تممكيا مؤسسة معينة غير  -
 .معروفة

       إذا كانت عمميات غسيل االموال تتم من خالل الخدمات االلكترونية في ىذه الحالة 
يصعب جدا اكتشاف أصحاب االموال القذرة و لكن يمكن أن يسيل ذلك إذا كان البنك فطنا 

 :و استطاع تفقد مدػ توفر المؤشرات التالية
إذا تمقى احد الحسابات عدة تحويالت مالية الكترونية صغيرة الحجم ليقوم في  -

 .مرحمة موالية صاحب الحساب بتحويالت كبيرة إلى بمد أخر
وجود زبائن يودعون باستمرار مبالغ كبيرة الكترونيا أو يتمقون دفعات كبيرة بشكل  -

 .منتظم من بمدان معروفة بإنتاج و تجارة المخدرات
 التحويالت التي تصل باسم زبون البنك من الخارج الكترونيا ثم تحول إلى  -
الخارج بالطريقة نفسيا دون أن تمر في الحساب أؼ ال تودع ثم تحسب كغيرىا  -

 .1من االموال األخرػ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                           

1
 ، سبق ذكره(عمميات تبييض االموال)(العمميات البنكية الغير مشروعة و أثرىا عمى االقتصاد)مذكرة بقبق ليمى اسميان،   
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 :الخالصة الفصل
 بالحاجة المحمي و المجتمع الدولي قناعة تزايدت فقد األموال غسيل ظاىرة لخطورة نظرا

 .الظاىرة لمكافحة و الشاممة الفعالة و الممحة
األموال        غسيل عممية ألنشطة كبيرا انتشارا عرفت فقد العالم دول من كغيرىا الجزائر و

االقتصاد الوطني  عمى كارثية آثار خمفت التي فييا، و اإلجرامية نطار العمميات باتساع
 خالل من الدولي المستوػ  عمى سواء الظاىرة ىذه الجيود لمحاربة تكثيف إلى بالدولة وأدت

 اتخاذ خالل من المحمي عمى المستوػ  أو الدولية االتفاقيات عمى المصادقة إلى المسارعة
 .المالي االستعالم خمية إنشاء مثل اإلجراءات من جممة
 عممت القصير المدػ عمى فنجد السابقة جيودىا خالل من الجزائر حققتو لما بالنسبة أما
 نفوذىم استغالل من المسؤولين منع و البنوك عبر المالية الفضائح عمى وقف البنوك تمك
 .العمومية  األموال اختالس في
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  :الخاتمة العامة
 غير المصدر إخفاء إلى مرتكبوها يلجأ التي األموال غسيل جريمة الدراسة هذه موضوع
لى بل لألموال المشروع  بين المفتوحة الحدود ذلك في مستغلين األموال هذه حقيقة تمويه وا 
 .نقية أموال صورة في إظهارها أجل من الدول
 المؤسسات داخل خاصة وتفشيها الجريمة هذه لتغلغل حد وضع للدول الشاغل الشغل وبات
 .الحياة مناحي كافة على سلبية آثار من لها لما والتجارية والصناعية المالية

 فالجزائر الظاهرة، هذه مواجهة على الدول قدرة لعدم وحتمية ضرورة الدولي التعاون  وأضحى
 غسيل جريمة لمكافحة المبذولة الدولية الجهود مع تجاوبت الجريمة بخطورة منها ووعيا

 المتحدة األمم اتفاقية ضمنها ومن األموال
 مسار في تحول نقطة تعتبر التي  (1988فيينا  بالمخدرات المشروع غير لمكافحة التجارة )

 .عليها المصادقة ل خال من الجريمة هذه مكافحة
 لغاسلي يتسنى ال إذ العمليات هذه في فعال و هاما دورا المصرفي الجهاز و للبنوك و

هذا  في المصرفي الجهاز يقدمها التي الخدمات دون استخدام العمليات بهذه القيام األموال
 مكافحة في كبيرة المصرفي مسؤولية الجهاز و البنوك عاتق على يقع فإنه ثم من و المجال،

 في كشف كبرى  مصلحة أن للبنوك كما انتشارها، دون  الحيلولة و منها الحد و العمليات هذه
 المصرفية، والجزائر و االئتمانية سمعتها على للمحافظة ذلك و مكافحتها و العمليات هذه

 تكثيف إلى وعمدت اإلرهاب تمويل و األموال غسيل ظاهرة عرفت دول العالم من كغيرها
 .الجزائر منها تعاني التي العقبات في ظل كافية غير تبقى لمحاربتها،لكنها جهودها

 فيما يلي: إليها التوصل تم التي النتائج أهم نوجز*              
 بالتنظيم والتدرج تتصف وبالتالي المنظمة، الجرائم عداد في تدخل األموال غسيل جريمة-  

 .الطائلة األموال جمع غالبا يكون  الذي والهدف والتخطيط الهرمي
 عملياتهم في محصورة وغير ومتطورة معقدة وأساليب وسائل يتبعون  األموال غاسلي أن -

 وخلط الواجهة، شركات خالل من للحقيقة المخالف التمثيل في أهمها يتمثل اإلجرامية،
 مشروعة، وكأنها جميعها األموال تظهر بحيث المشروعة، باألموال المشروعة غير األموال
 النقد وتحويل وخالفه صناديق في كنقلها شتى بطرق  البالد خارج أماكن إلى العملة وتهريب

ساءة مشفرة، سرية برموز واإليداعات أخرى، نقدية وسائل إلى  التحويل استخدام وا 
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 وتنم والدهاء بالمكر وتتسم الحصر على تستعصي التي األساليب من ذلك وغير اإللكتروني،
 .األموال غسل مجال في إجرامي تخصص عن
 الدولية التشريعات من الجزائري  المشرع استفادة مالحظة إلى الدراسة هذه في توصلنا كما -

 تتماشى أحكام من يناسبه ما مستخلصا األموال غسيل تجريم إلى سبقته التي والوطنية
  .المتبعة العقابية والسياسة

 استفاد التي النصوص ألن نظرا الثغرات من الجزائري  التشريع خضوع يعني ال هذا أن إال
 دقة عدم أخرى  ناحية ومن ناحية، من هذا األموال غسيل بجريمة ملمة وغير وافية غير منها

 .المصرفي المجال في خاصة النصوص بعض
 الذكي،مما ،الكارت االئتمان هذه الظاهرة اإلجرامية المتمثلة في التهريب،بطاقات -

 آثار إلى باإلضافة تضخمية كإحداث ضغوط الوطني االقتصاد على سلبا ينعكس
 .المعيشة مستوى  كارتفاع الظاهرة لهذه سلبية اجتماعية

 هذه أهم تكثيفها، من بالرغم الجهود تحد من فعالية عقبات هنا تزال ال اليوم لغاية -
 أن للبنك يمكن ال التي المبادئ إحدى تعتبر كانت التي المصرفية السرية العقبات

دولية  هيئات عن صادرة ومؤتمرات تقارير واتفاقيات مابين تتنوع الجهود يخالفها،وهذه
 .محلية و إقليمية

إال أنها  األموال غسيل ظاهرة مكافحة سبيل في المبذولة الجزائرية الجهود من بالرغم -
 المنظمة القوانين تعديل إلى األموال أدت تبيض وعمليات  مصرفية فضائح شهدت
 .الجزائر في المصرفي للعمل

 :التوصيات
 :أهمها اإلجراءات من العديد إنجاز من البد األموال غسيل لظاهرة للتصدي

 يتراء التي البنكية و المالية للعمليات الدقيق الفحص على تحرس أن البنوك على يتعين -
 .مشروعة قانونية و اقتصادية مبررات و أغراضعلى   قيامها عدم للبنوك

 كذلك و معنويا أو طبيعيا كان سواء العميل هوية من التأكد في التهاون  عدم البنك على -
 .ووجهتها األموال مصدر من التأكد

 الدفع نظام اعتماد و المعمول بها عالميا تلك مع الجزائرية المصرفية التشريعات تكييف -
لى من الخارجة و الداخلة األموال رؤوس  حركة تنظيم و اآللي  .الجزائر وا 
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 مجال في بالمكافحة العالقة ذات الجهات بين المعلومات تبادل وسائل تعزيز ضرورة -
 .األموال غسيل

 تعريفهم بغية المصارف، لموظفي التدريبية والدورات العلمية الندوات عقد تشجيع يجب كما -
 الدول تجارب من االستفادة وتحقيق أموالهم لغسل المجرمون  إليها يلجأ التي الوسائل بأحدث

 .المجال هذا في
 غسيل جريمة لمواجهة الدولية الجهود تنسيق إشكاليات حول الدراسات من المزيد إجراء -

 .األموال
 بالتعليمات المصارف موظفي التزام مدى مراقبة شأنه من داخلية رقابة نظام إقامة -

 .األموال غسيل لظاهرة التصدي بصدد الصادرة والتوجيهات
 شأنها من يكون  التي الثنائية االتفاقيات عقد إلى المبادرة الدول من وغيرها الجزائر على -

 التفاقيات عقدها عن فضال األموال، غسيل جريمة في المتبادلة المساعدة مسألة تنظيم
 __.والعالمي اإلقليمي المستوى  على جماعية
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 bdlتنمية المحلية سة بنك ال: دراالتطبيقي صلالف
 مفاهيم حول بنك التنمية المحلية : األولالمبحث  

يف البنك بصفة عامة وطبيعة تعر  إيجازتحاول في نك التنمية المحلية سقبل التطرف علي ب
 مبدأفق في ميع البنوك تتن جآخر، وأ إلىتختلف من بنك  األخيرةه ذه، وان كانت هعمل
 ون.جرة بالديالمتا

 نشأتهو  تعريفهالمطلب األول: 
الصادر  58-58م بموجب المرسوم رق تأسسر وك التجارية في الجزائيعد من احدث البن

 برأس تأسس CPAري الجزائ  الشعبي، وهو بنك منبثق عن القرض 5858افريل  03بتاريخ 
 اإلصالحاتبموجب  الرئيس بوالية تيبازة وينار جزائري يقع مقره مليون د 833مال قدره 

 55بموجب القانون شركة مساهمة مؤسسة عمومية اقتصادية البنك  أصبح 58التي تبعث 
 جاري .خاضع للقانون الت 5855ماي  58الصادر بتاريخ  535/

 443صل مليار و فو  رأسمالهولة،و قد ارتفع هو الد لألسهمالمالك الوحيد ودائع، وهو بنك 
 .5888في جوان مليون دينار 

موزعين علي كامل التراب فرع  58مديريات متخصصة و له  53العام علي توي مقره يح
 .000 000 800 15المال الحالي هو  رأس أما ت من الوكااللكل فرع عدد  الوطني

في  4والية مستغانم، في  4وكالة )51له  5851عام  تأسسم فقد عن فرع والية مستغان أما
 1غليزان ، والية ب 2مستغانم، بوالية  4وكاالت ) 8م يض اآلنوهو ، في تيارت( 4ن، غليزا

 . بوالية تيارت(
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 لوالية مستغانم: فروع البنك*
 
 
 

 التيارتوالية    وكاالت        4والية مستغانم               وكالتين والية غليزان        
 وكالتين غانم الدهرةمست          غليزان                                       

 تيارت يمستغانم خميست                         
 سوقر عليسيدي                مازونة          

 عين تادلس                                                          
 
 

 عمليات بنك التنمية المحلية المطلب الثاني: 
 :ه علي بنك تجاري تتركز عمليات كأي
 جلب الودائع .فير، والحسابات الجارية و فتح حسابات التو  -
 المفعول.طبقا للقوانين السارية  اآلجالتلفة قروض وسلفيات مخ تقديم -
 ة.ات العامة المحليئتقديم خدمات للهي -
                            و التصدير. داالستيراتمويل عمليات  -
 في التنمية. مساهمةدمات للقطاع الخاص لليم ختقد -
 هيكلة المؤسسات في العامة إعادةمساهمة في ال -
 التي لها عالقة بالسلفيات مقابل رخصة أو رهن  -
 عمليات التحويل الخارجي -
 بيع وشراء العمالت األجنبية وعمليات الصرف -
 تقديم المشورة للزبائن -
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 صالحيات المديريات أو األقسام داخل البنك :المطلب الثالث
 كالتالي:  BDLلة البنك والتنمية المحليةيتم تنظيم وكا

  ية تسيير الوكالة البنكية على عاتق المدير باعتباره  لمديرية الوكالة: تقع مسؤو
عن  سؤولبربط المتعاملين االقتصاديين والبنك وهو  التزامهالوسيط الدائم عن طريق 

سلطة مفوض  تنمية نشاط الوكالة باختبار الوسائل البشرية والمادية الموجودة تحت
العامة هذا التفويض للسلطة يجب أن يكون مرنا لتحقيق  اإلدارةللسلطة من طرف 

 أهداف البنك
 نائب المدير: في وجود وكالة متوسطة أو كبيرة يتم تعيين مساعدة المدير الذي يقوم 

 التسيير الجيد للوسائل البشرية والمادية المتاحة للوكالة. -بـ: 
  البنكية وطريقة تقديمها للعمالء.مراقبة طبعة المعامالت 
 :الوظيفة اإلدارية 

ة لمدير الوكالة يمكن تفويضها إلى نائب المدير بمساعدة األمانة يهي من أهم المهام النهائ
 اإلدارية والتي تتضمن المهام التالية:

 متابعة نشاط العنصر البشري وتوفير الموارد المادية الالزمة لتسيير المهام. -
 ) االتصاالت، مكتب البريد،....( اإلدارية تنفيذ المهام -
 والقيام بالمهام ومتابعة نشاطها. لالستثمارتسيير الميزانية الحافية  -
 :الوظيفة التقنية 

تعتمد على أمانة االلتزامات التي تقوم بتنفيذ عمليات القرض من خالل خدمات الصندوق 
لتي تقوم على  دراسة العقود التي تضم تسوية الحسابات، الخدمات التجارية الخارجية وا

بفتح ومتابعة الحسابات بالعملة األجنبية وتبليغها إلى بنك  دواالستيراوملف التصدير 
 الجزائر.
 :وظيفة االستغالل 
 الحركة التجارية داخل الوكالة الهدف الوظيفة هو:تضمن 
 ات (تطور دائم للنشاط التجاري بضمان عمالء دائمين للوكالة ) الموارد، االلتزام -
 متابعة األهداف المسطرة فيما يخص جميع الموارد المالية. -
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 .متابعة الضمانات المقدمة من طرف العمالء -
 :وظيفة تسيير األخطار 

يتحمل مدير الوكالة متابعة هذه الوظيفة بدراسة وتسيير القروض الممنوحة لعمالء الوكالة 
 من خالل:

 ومتابعته وضعية العمالء. ، مدته،همردود يتفرص منح القرض، طبيعة القرض،  -
مديونية المتعاملين مع البنك باالستعانة بمركز األخطار للبنك الجزائري متابعة تقديم  -

 الوسائل األساسية التي يحتويها ملف القرض حتى يتم قبوله من طرف البنك.
 ظل اقتصاد السوق  ي: بنك التنمية المحلية فالثاني المبحث
 األول: أنواع القروضالمطلب 

صالحه في ظل  بنك التنمية المحلية كغيره من البنوك قد تأثر بتطور النظام المصرفي وا 
"  إليهم إعادتهااقتصاد السوق فاقتصرت مهامه قبل ذلك في قبول األموال من البعض بشرط 

 ةالفائدمنها مقابل سعر يسمى سعر  ايستفيدو الودائع" وا عادة تقديمها للبعض اآلخر لكي 
في األجل المحدد " القرض" خصم األوراق التجارية ونعني بذلك البنك  إليه بشرط أن يعيدوها

يقوم بشراء الورقة التجارية من حاملها مقابل موعد الخصم، إلى خصم جزء من قيمتها، 
 .استحقاقهاوبعدها تقوم بتحصيل قيمتها للمدين عند تاريخ 

 :نذكر منها: القروض الكالسيكية 
ادة ما تلجأ إليه المشروعات لتغطية احتياجاتها من رؤوس القروض االستثمارية: ع -

) األراضي، المنشآت، التجهيزات.....( وتكون في الغالب طويلة  الثابتةاألموال 
 األجل، والسندات من األداة المناسبة للحصول على هذا النوع من القرض.

رة فيها، كما المنتجات للتجا فالقروض التجارية: يطلبه التجار لتمويل عملية تصري -
 إليه المشروعات لتمويل جزء من رأسمالها العامل أو الجاري. جاتل

القرض االستغاللي: هي قروض موجهة للمؤسسات أي استعمالها في دورتها  -
ومن أبرزها القروض المؤسسة أي استعمالها في نشاط موسمي  اإلنتاجيةاالستغاللية 

ص من مشكل التمويل وهذا نظرا وترغب في تكوين مخزون من المواد األولية لتخل
، أما عن %8لألهمية المؤقتة حاجاتها فيما يتعلق باألموال المتداولة ومعدله 

 مصلحة االستغالل
 

 كتابة مصلحة القرض
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الضمانات فتمثلت في الضمانات الشخصية وهي تستند على مجرد الثقة التي يضعها 
 البنك في شخصية المقترض.

لكها المدين توضع أما عن الضمانات الحقيقية محورها أشياء أو موجودات ذات قيمة يم
دينه منها بيعها في حالة عجز  استيفاءتحت تصرف البنك الدائن بحيث تستطيع هذا األخير 

 اآلجال المحددة. فيالمدين عن الوفاء بدينه 
 :القروض الحديثة : نذكر منها 
القرض االستهالكي: وهو يمنح لألفراد من أجل تمويل خدماتهم االستهالكية  -

المعمرة ) سيارات، ثالجات،.....( ويأخذ شكل البيع بالتقسيط  من السلع واحتياجاتهم
 .%8دج معدله 533.333ال يفوق  اإلجماليومبلغه  1331ظهر سنة 

 .القرض العقاري: يمنح لألفراد من أجل شراء سكن جاهز أو بناء سكن أو ترميمه  -
 :الوظائف الحديثةأما عن 
 مالهم ومشاريعهم التنمية للبنك وثقتهم تقديم خدمات استثمارية للعمالء فيما يتعلق بأع -

 بالبنك.
 تنموية التي تضم المجتمع بالدرجة األولى  مشاريعالمساهمة في دعم وتمويل  -
 تمويل المشاريع فيالمساهمة  -
 تحصيل األوراق التجارية لصالح العمالء -
 شراء وبيع األوراق المالية وحفظها لصالح العمالء -
 شيكات سياحية إصدار -
 لة إلى الخارجتحويل العم -
 المسندة االعتماداتمنح  -
 خدمة البطاقة االئتمانية  -
 الحديثة  الكمبيوترخدمات  -
 شراء وبيع العمالت األجنبية والعربية -

بالنسبة للمناطق  %58الى  %83أما فيما يخص تشغيل الشباب فيستفيد من تخفيض قدره 
 المحرومة.
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 منح القروض وآثارهاالتطور و الثاني: كيفية المطلب 
لقد رأينا في دراستنا السابقة للقروض التي ظهرت مسبقا من حيث تنوعها وتعددها لدليل على 
انفتاح بنك التنمية على اقتصاد السوق بعدما يقتصر على قروض االستغالل واالستثمار 

الجزائري  عالمجتمأصبحت هناك قروض االستهالك والعقار حيث عرفت تطورا ملحوظا في 
العرض والطلب إضافة إلى القرارات االئتمانية الذي تتخذها البنك في الذي يخضع لمبادئ 

 منحه لهذه القروض للمواطنين.
أي  الشخصيةالذي عرفه بنك التنمية المحلية كان منح القروض خاضعا لمبدأ  اإلصالحقبل 

ي أساس المعامالت االئتمانية تتمحور في جانب الثقة المتبادلة بين طرفي المعاملة والتي تأت
وكذا تاريخ  االئتمانيمن خالل إدراك البنك لطبيعة المتعامل معه من حيث سمعته ومركزه 

إلى جانب الضمانات وهي إحدى األساليب الحمائية  التزاماتهبما يتعلق بموقفه اتجاه المدين 
المستخدمة من قبل البنك في مواجهة مخاطر عدم التسديد، فكان حجم القروض الممنوحة 

يمة الضمانات المقدمة أي أنه كلما كانت قيمة األصل كبيرة كلما زادت تتماشى مع ق
 البنكية في حدود تلك القيمة. االفتراضات

 أما اليوم فمنح القروض أصبح خاضعا لمعايير اقتصادية نذكر منها:
الشخصية: والتي ال تأتي من خالل إدراك البنك لطبيعة المتعامل معه حيث سمعته  -1

 ومركزه.
المالية للمستفيد من القرض  والبياناتإطالع البنك على مختلف المؤشرات  رأس المال: -2

 قصد معرفة مدى استقاللية المالية.
وذلك من خالل استخدام مؤشرات كمية  االلتزامالقدرة: يتأكد من قدرة المستفيد على  -3

 .ونوعية
في مواجهة مخاطر من قبل البنك  المستخدمةاألساليب الحمائية  إحدىالضمانات: وهي  -4

 .عدم التسديد، إلى جانب ملكية األصول، توليد الدخل، الظروف االقتصادية
 المحلية: التنميةأثر منح القروض لبنك 

 االيجابية: -أ
 .الزيادة في منح القروض وتنوعها برفع فائدة البنك ورقم أعماله -
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 .االستهالكيتسهيل الحياة المعيشية للمواطن البسيط من خالل القرض  -
 .االستغالل وكذا االستثمار عملياتعدم تعطيل المتعاملين االقتصاديين في  -
الزيادة في القروض يعني الزيادة في االستثمار وبالتالي الزيادة في الدخل الوطني  -

 والتقليل من البطالة.
 السلبية: -ب

ثقافة المواطن الجزائري ال تسمح له باستغالل القرض في مشاريع استثمارية كبيرة  -
 وخوفه من المستقبل وعدم النجاح.

التهرب من التسديد وخاصة إذا لم تكن هناك مواصالت بين البنك والمؤسسة التي  -
 يعمل بها المقترض في حالة القروض االستهالكية.

إلى جانب  والمحاسبالتحليل المالي  يخصتقديم للبنك تقارير ومعلومات خاطئة فيما  -
نتظرة والتي تتأخر في الدخول إلى خزينة الم لإليراداتعدم اإلعالم البنكي 

 المؤسسة.
في البنوك األخرى، حتى تقوم المؤسسة بعمليات دفع قروضها  اإلراداتإيداع بعض  -

 للبنك.
 .بالديون اتجاه المؤسسة لالعترافاالمتناع عن التوقيع على بعض الوثائق  -

 الثالث: أبرز التطورات في النظام البنكيالمطلب 
السوق هي البطاقات البنكية  اقتصادت التي عرفها النظام المصرفي في ظل من أبرز التطورا

 .1338كوسيلة دفع جديدة ظهرت سنة 
 تعريفها:

شبكة البطاقات البنكية مكونة من شبابيك آلية للبنوك، موزعات آلية لألوراق النقدية، وأجهزة 
 البنك.الدفع االلكتروني، تستعمل من طرف صاحب البطاقة البنكية بموافقة 

مساحة ممغنطة بسيريغرافيا أو دعامة مادية مزودة  أساستعني هذه األخيرة كل 
 وميكروبروسيسور، مستقل عن الصانع المشخص والبنك المصدر.

عقد مع يستفيد كل شخص مادي أو معنوي من بطاقة بنكية للدفع أو السحب، وقع  -
 . CIBالبنك المصدر للبطاقة ونرمز له بـ 
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 للالستعماجر بمعنى الكلمة أيضا أو كل مقدم لخدمة، كل مهنة حرة قابلة ويرمز إلى كل تا
RMI .بصفة عامة كل مهني بائع لحاجات مادية أو مقدم لخدمات 

 موضوع العقد:
، سحب االعتراضالعقد يهدف إلى تحديد مجمل شروط التسليم، االستعمال، التجديد، 

 البطاقة.
 :البنكيةوظائف البطاقة 

على مستوى التراب الوطني القيام بسحب األموال بالعملة الوطنية تسمح لصاحبها و  -
( لبريد الجزائر والبنوك DAB-GABعبر أجهزة التوزيع اآللي لألوراق النقدية ) 

 .RMIوالمؤسسات الملية المنخرطة في 
على الرصيد، نشر كشف عشر  اإلصالحالعمليات على الخدمة البنكية الحرة  -

 ، تسديد الفواتير. الخ....عمليات األخيرة الممرات 
تسمح لصاحبها تسديد المشتريات والخدمات المقدمة على مستوى جهاز الدفع  -

والذين  RMIالموجودة في محالت التجار المنخرطين في شبكة  TPEااللكتروني 
 CIBيلصقون على واجهة محالتهم اإلشارة 

 )السحب والدفع( :طرق استعمال البطاقة البنكية
 على مستوى الشبابيك: TPEأو  DAB/GABعبر لسحب النقدي  

المقرر في شروط التي وصفها البنك  األقصىالسحب بالنقد محدود بمبلغ السحب  -
 .مثل: ربع الدخل

مكانية هذه الشبابيك للدفع دبالنقالسحب  -  .أمام الشبابيك يكون ممكنا في حدود إتاحة وا 
 .المعلنت الملحقة تخصم من الحساب مبالغ السحب وأيضا العموال -
صاحب الحساب أو البطاقة ملزم قبل أي عملية سحب التأكد من وجود رصيد كافي  -

 والمحافظة عليه.
 ستعمال بطاقة الدفع لتسديد المشتريات والخدمات:اطرق 
 البطاقة هي وسيلة للدفع ينحصر دورها في تسديد المشتريات والخدمات  -
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ة في شروط موضوعية من دكنة في حدود المبالغ القصوى المحدعملية الدفع مم -
 طرف البنك 

سارية المفعول لدى التجار المنخرطين  واإلجراءاتالدفع بالبطاقة يجرى وفق الشروط  -
 . CIBفي شبكة النقد البنكية الملصقين إلشارة 

صاحب الحساب يرخص للبنك الخصم من صاحبه وفقا لتسجيالت أو الكشوف  -
 ات.لتسديد المشتريات والخدم التاجرالمرسلة من 

 .صاحب الحساب عليه التأكد من وجود الرصيد الكافي لتغطية عمليات الدفع  -
 1331إلى  1338المركبة من سنة  TPEالجدول التالي يبين عدد البطاقات الممنوحة، و 

 :1335حتى مارس 
 
 

 السنوات             
 1335مارس  1338-1331 البيانات

 عدد البطاقات الممنوحة
5111 088 

TPE 05 83 ركبةالم 
 التحليل:
 1338نالحظ من خالل الجدول أعاله تتطور منح بطاقات الدفع منذ ظهورها سنة  -

زاد  1335حتى مارس  1331بطاقة ومن سنة  5111بلغ عددها  1331حتى 
 .بطاقة 088عددها بـ 

 .في مارس 05وزاد بـ  83بـ  1331-1338المركبة بلغ عددها سنة  TPEأما عن  -
 الت الدولي: خدمة تحويل العم

بعد  BDL، وهي آخر تطور عرفه بنك التنمية المحلية 1335ظهرت هذه الخدمة سنة 
 البطاقات البنكية
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وهذه العملية هي تحويل مجموعة أو مبلغ من األموال بالعملة األجنبية إلى عملة وطنية 
الوطن  يهم داخلالوتكون بين شخصيين وهذه الخدمة يقوم بها المقتربين إليصال أموال أله

، وهذه العملية تتم بين صاحب المبلغ أي بين الدافع والمتحصل دقائق 53وتصلهم في مدة 
ضافة إلى ذلك يعطى اسم سري عند استالم المبلغ،  برقم سري متفق عليه بين الشخصيتين وا 

ولهذه الخدمة عدة إيجابيات فيما يخص األفراد أو المؤسسات والذي يقدم االسم هو المستلم.
التكاليف وفي  وبأقللوطن فبالنسبة لألفراد يكون تحصيل األموال بأقل وقت ممكن وحتى ا

 أمان وضمان.
التقليل من السوق السوداء أي بيع األوراق النقدية األجنبية مقابل العملة الوطنية في السوق 

 فالمتعامل أي الفرد يلجأ إلى البنك أحسن.
التقليل  فوعات أي الزيادة في العملة الصعبةفي ميزان المد ارتفاعأما عن الوطن فيؤدي إلى 

 .من وجود األوراق النقدية األجنبية في السوق فتوجه إلى البنك مباشرة 
المديرية العامة: يترأسها المدير العام عندما يعين كرئيس مجلس اإلدارة وتتكلف المديرية  5 

 . بالسياسة العامة للبنك ) السياسة التجارية (
 مركزية:المديريات ال 1 

وتكون على مستوى مقر المديرية العامة، وتتكون المديرية العامة من مديرية مساعدة، لها 
 عالقات وظيفية مع الوكاالت والفروع وتترتب هذه المديريات على الشكل التالي:

 مديرية المحاسبة 
 مديرية المتفشية العامة 
   مديرية التنظيم ومراقبة التسيير 
  والتنمية النقدية مديرية اإلعالم اآللي 
 مديرية مراقبة االلتزامات والتعهدات 
  مديرية الموارد البشرية 
  مديرية الوسائل المادية 
  مديرية القضايا القانونية والمنازعات 
   مديرية العالقات الدولية والتجارة الخارجية 
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  مديرية الخزينة 
   مديرية اإلعالم اآللي ونظم المعلومات 
  والقروض الخاصة مديرية القرض العقاري 
 مديرية اإلنتاج البنكي 
  مديرية المراجعة العامة 
  مديرية التكوين 
 مديرية تمويل المؤسسات الصغيرة والكبيرة 

  LES SUCCURSALESالفروع:  0  
ويشمل مجال نشاط هذه الفروع بعض واليات القطر، وهو وسيط بين المديرية المركزية 

االستقالل ولها عالقة وظيفية مع مختلف المديريات،  والوكالة، وهي تتدرج من مديرية شبكة
 وهدف الفروع هو مراقبة وتنشيط مختلف الوكاالت التابعة لها.

 :الوكالة البنكية 
تضم الوكالة خلية متنوعة من المهام لهدف تحقيق االستغالل البنكي فهي تشكل من هياكل 

ما كانت طبيعتهم وقطاع نشاطهم التي تسمح لها بتلبية احتياجات المتعاملين مه لاالستقال
 طريقة فعالة بتقديم مختلف الخدمات والمنتجات البنكية التي تتناسب مع نشاطهم.

 :المديريات الفرعية 
وتكون على رأسها ثالث واليات وتمتد سلطتها إلى الوكاالت التابعة لها والمتواجدة على 

 504) مستغانم( ورمزها مستوى أكثر من والية، وتسمى حاليا بمجموعات االستقالل ب
 ومقرها ب )مستغانم( وتشرف على واليات :

 غليزان، مستغانم، تيارت ولها طابع إداري، وهي تنشق بن المديرية والوكاالت التابعة لها. 
 الوكاالت المتواجدة على مستوى والية مستغانم:

، 488رت ، وكالة تيا404، وكالة مازونة 411، وكالة عين تادلس 410وكالة مستغانم 
 .4، وكالة الدهرة 414، وكالة سيدي علي 488، وكالة غليزان 488وكالة السوقر 
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مهمته األولى قبول الودائع من األفراد و استخدامها في  األخرى و بنك التنمية كالبنوك *
غسيل االموال و هو العبء له قوانين و تشريعات متبع بها كمكافحة  أنكما  االستثمارات،
 ألصحاب األساسيةباعتبارها القنوات   بقع على البنوك والمؤسسات الماليةالكبير الذي 

الغير بتوظيف االموال و ذلك  االموال القذرة لدمجها ضمن االموال النظيفة لالقتصاد
في مشاريع و استثمارات قانونية و شرعية إلخفاء مصدرها الحقيقي و تكون هذه مشروعة 

 تامة . العملية في سرية
   

 :BDLالتنظيمي لبنك التنمية المحلية  الهيكل
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 المراجع:
 

 نظر ووجهة من البنوك عبر األموال تبيض ظاهرة دراسة )،عزي  خضري اال     (1
 جامعة .التجارة و التسيير و االقتصاد لكلية مقدم علمي بحث ،اإلسالمي( الفكر
 . 03 ص ، 2005، الجزائر ،المسيلة ،بوضياف محمد

 اب(،جریدةھاإلر تمویل و األموال تبيض مكافحة )قانون  امي،ھتو الطيب      (2
 . 11، ص30،العدد 2004جوان، 17 الشروق،األحد

 المؤتمر ،األموال( غسيل خطر مواجهة في الحكومات )، هللا عبد إبراهيمي      (0
ورقلة  جامعة الحكومات ، و للمنظمات المتميز األداء حول الدولي العلمي

 .17 ص ، 2312مارس  30-30الجزائر،
للنشر  وائل دار ، األموال( غسيل )جریمة ، قطيشات إيناس ،الفاعوري  أروى       (4

 . 04-33 ص: 2002 ،1 الطبعة، األردن ،عمان
 ،الجامعية المطبوعات دار (،األموال غسل مكافحة في عرفة، )الوجيز الوهاب      (2

 .77 ، ص2005 اإلسكندریة
 مذكرةاألموال(،  غسيل ظاهرة و الحدود خارج المالية المراكز ) ناصر، المهدي      (6

 ص ،2005البليدة،  ، جامعةالتسيير علوم و االقتصادية العلوم كلية ،ماجستير
132-131. 

الجامعية  المطبوعات ،ديوان ،(الصرف سياسات و تقنيات.)فریدة، يعدل بحزاز       (7
 .6 2ص ، 2005 ،3 عكنون،الجزائر ،الطبعة بن

 الجامعية األموال(، دار غسيل مكافحة في البنوك محمدين، )دور وفاء جالل       (0
 76 ، ص 2001الجديدة، اإلسكندریة

 الوراق مؤسسة ، إداري( محاسب مدخل البنوك )،البدري  جميل حسين       (0
 57 ص ،2310،عمان،األردن، 1الطبعة،للنشر
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 عمان، للنشر وائل دار، ،المصرفية( )العمليات، هللا عبد أمين خالد (13
 16 -12 ص: ،5،2314 الطبعة،األردن

( ،   البنوك الشاملة و عملياتها و إدارتها د.عبد المطلب عبد المجيد، ) (11
 -شارع ذكریا عنهم 04عين شمس،الدار الجامعية  -أكتوبر و كلية التجارة 2جامعة 

 .10تأسس سابقا،ص 
 دار ،مقارنة( دراسة ،العصر جریمة األموال غسيل )، القسوس نجيب رمزي  (12

 23 ص، 2003 ، األردن ، عمان ،للنشر وائل
 و للنشر صفاء دار، (،المصرفية األعمال )إدارة،رمضان سليم زیاد (10

 121 ص، 6،1997الطبعة،التوزیع
 إدارة في المعاصرة )جودة االتجاهات احمد محفوظ)،رمضان سليم زیاد (14

-01 ص: ، 2006 ،0الطبعة ، األردن التوزیع عمان و للنشر وائل دار،البنوك(
02 

، اإلسكندریة ,المعارف األموال(، منشأة غسيل الخطيب، )مكافحة ريسم (12
 52 ص ،2005 ،مصر

 المطبوعات ديوان،البنوك( و اقتصاد في محاضرات )، القز ویني شاكر (16
 24 ص، 2008 ،الجزائر،عكنون  بن ،الجامعية

 دور و األموال لغسيل االقتصادية اآلثار، هللا عوض السالم عبد صفوت (17
 . 103 ص،  مصر القاهرة، العربية النهضة دار، العمليات هذه مكافحة في البنوك

 كيفية و األموال غسيل عن البنوك )مسؤولية، الشرفاوي  طلب طالل (10
 arablawinfo.com.   . www االلكتروني الموقع على منشور بحث،  مواجهتها(

 .  21h 30 الساعة  على05/05/2015   
فرع قانون العالقات عبد الحق بوغروس،)األنظمة البنكية و التقنيات المالية(،  (10

مركز  االقتصادية الدولية،السنة الثالثة اإلرسال األول جامعة التكوین المتواصل،
 . 10ص  قسنطينة،



 
 

 

88 
 

،منهج وصفي و تحليلي،الدار الجامعية ( البنوك إدارةتنظيم )عاطف جلبر طه، (23
 .61-62،ص2330

عية و اقتصاديات البنوك(،الدار الجام عبد المطلب عبد الحميد ،)العولمة (21
 .02ص 2332للنشر و التوزیع اإلسكندریة ،مصر،

 ،الجامعية الدار،البنوك( اقتصاديات و )العولمة،الحميد عبد المطلب عبد (22
 234 ص ، 2005 اإلسكندریة

 و اإللكترونية الوسائط بين األموال غسيل )جریمة ،حجازي  بيومي الفتاح عبد  (20
 .15 ص ،2006 ، اإلسكندریة ،الجامعي الفكر دار ،التشریع( نصوص

 ،مصر ،القانونية الكتب دار ،األموال( غسيل )مكافحة ،سليمان الفتاح عبد   (24
 .79 ص ،2006

 بالوقاية المتعلقة اإلجراءات و القوانين و األموال تبيض )،العزیز عبد عياد (22
 10ص ، 2337، الطبعة،الجزائر ، الجامعية الدار،الجزائر( في مكافحتها و منها

عبد المطلب عبد الحميد ،) االقتصاد الخفي و غسيل االموال و الفساد (،  (26
 –أستاذ و رئيس قسم االقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم اإلداریة ،الدار الجامعية 

 220-220، ص 2310اإلسكندریة ،
 قي األموال تبيض مكافحة على المصرفية اإلصالحات حبيش، )آثار علي (27

 ، لبليدةا ،جامعة التسيير علوم و االقتصادية العلوم وكلية ماجستير الجزائر(، رسالة
 43 ص ،2006

 األموال غسيل عملية لمكافحة المصرفية االستراتيجيات , شاهين هللا عبد علي (20
 الجامعة مجلة، فلسطين في العاملة المصارف على تطبيقية دراسة ها تطویر وسبل

 .6 ص،  2007 جویلية، 32العددا،عشر اإلسالمية،المجلد السابع
الحقوقية،  الحلبي مقارنة(، منشورات دراسة األموال رباح، )تبيض غسان (20

 .246 ، ص 2001 بيروت ، لبنان،
فالح حسين الحسيني،)إدارة البنوك ()مدخل كمي و استراتيجي معاصر( ،دار  (03

 .12، ص34،2330وائل للنشر و التوزیع ،عمان،األردن الطبعة 
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سة ا، در األموال(وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض )،فضيلة ملهاق   (01
القانونية ساریة المفعول،دار اهومة للطباعة و  األنظمةعلى ضوء التشریعات و 

 .42-40ص ، 2310الجزائر –حي البرويار بوزریعة  04  -النشر و التوزیع 
وتطبيقاتها  مبادئها و )أحكامها اإلسالمية( )البنوك، العجلوني محمود محمد (02

 .111 ص ، 2008 ، األردن ،عمان ،لنشر المسيرة دار،المصرفية(
 ،العالج( و األسباب و الظاهرة األموال غسيل ) ،الخضري  أحمد محسن . (00

 .55 ص، 2003 ،القاهرة ، العربية النيل مجموعة
نادر عبد العزیز شافي ، )تبييض االموال دراسة مقارنة (، منشورات حلبي   (04

 20، ص  2331بيروت لبنان الحقوقية 
 أعمال في الجديد،األموال( تبيض مكافحة )،شافي العزیز عبد نادر   (02

 لكلية السنوي  المؤتمر أعمال االقتصادية و القانونية الوجهتين من المصارف
 . 107ص ، 2002جامعة ،الحقوق 

محمد عمر األحاجي،غسيل االموال جریمة بيضاء لكنها خطيرة جدا دار  (06
 . 22، ص1،2332دمشق،الطبعة المكتبي، 

 جهود و الدولية االستجابات األموال بسيوني، )غسيل شریف محمود  (07
 .64 ، ص 2001مصر،,الوطنية(، القاهرة و اإلقليمية المكافحة

، المعارف منشأة، (األموال لغسيل القانوني الكيان،) سالمة بكر أبو محمد (00
 .41 ص، 2005، اإلسكندریة

قسم العلوم ،  أسماء،بالمختار لمياء،)مكافحة تبييض االموال(مذكرة بلغول  (00
-2312مستغانم،والية االقتصادية التجاریة و التسيير تخصص بنوك وتأمينات،

2310 . 
مذكرة بقبق ليلى اسمهان،)العمليات البنكية الغير مشروعة،وأثرها على  (43

هر بوالية االقتصاد()عمليات تبييض االموال(،المركز الجامعي د.موالي الطا
 الجزائریة  الرسمية الجریدة .سعيدة،معهد العلوم االقتصادية التجاریة و التسيير

 .16 ص. 23 ، العدد 2002 افریل17
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 17 ، ص 12 ، العدد 2003 ديسمبر 25 المالية الرسمية، قانون  الجریدة (41
  2003أوت )27 القرض و بالنقد يتعلق أمر (، الجزائریة الرسمية الجریدة (42

 . 10 ص. 52 العدد،
 ،مكافحتها أساليب و االقتصادية )الجرائم ،األربعون  و الحادية العلمية الندوة (40

 ، 1998،الریاض ،و البحوث الدراسات مركز ،)األمنية للعلوم العربية نايف أكاديمية
 .187 ص

 المؤثرات و المخدرات في المشروع غير االتجار لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية (44
 .12-1988 -19 السادسة في،  العامة جلستها اعتمدتها في التي العقلية

45) BANK D’Algérie, rapport 2004, évolution économique et 
monétaire en Algérie, juillet 2005. 
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