
 

 

  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم
  االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر كلیة العلوم 

  قســــم علوم اقتصادیة 
  

  مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة ماستر أكادیمي 
  مالیة بنوك وأسواق تخصص 

  

 عنوان المذكرة 
  

 
 

 

  

 

  

 

 تحت إشراف األستـاذ                                       :                         ةمن إعداد الطــــالب

 باشوش حمید  أ/                                                                حكیمة بومسعود 
    

  لجنـــة المناقشـــة 
 

 ...رئیسا.……………أ/شھیدة عبد هللا 

 ........مؤطرا............أ/باشوش حمید......

  داني سیدي أحمد.................مناقشاد/كب 

  

                                             

       

                     
5201- 4201لسنة الجامعية  ا  

  

  دور البنوك في مكافحة ظاھرة تبییض األموال 
 وكالة وادي رھیوBNAدراسة حالة: البنك الوطني الجزائري 



 

 

  داءـــــــــإه
التعب واألرق وال يقوى على احلراك يتكأ على قطرات حرب مملؤة باحلزن  أعياهبأنامل حتيط بقلم 

  والفرح يف آن واحد ......

  اق بعد التجمع......حزن يشوبه الفر 

  .....وفرح لبزوغ فجر جديد من حيايت هو يوم خترجي

  وبالنسبة إيل يوم ميالدي.....

  إهدائي إليك أيتها األم اليت كنت عونا يل.... 

إليك أيها األب الذي علمين بان عندما تطفأ األنوار البد من إضاءة الشمعة وال تقوم بلعن 
  الظالم.... رمحه اهللا

  إليكم

  أرقى حتية إىل أخوايت: مسية، حممد، إكرام وإىل أخيت العزيزة فاطمة رمحها اهللا  ابعث

  أبعث أرقى حتية إىل كافة صديقايت وأقاريب

  إىل كل من يعرفين.
  

  



 

 

  شكر وتقدير
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  : مدخل
عرفت جرمية غسيل األموال منذ عدة عقود يف الواليات املتحدة األمريكية، على الرغم من قدمها، إال أن 

ها احملدود مل يلفت اإلنتباه إليها. وقد إرتبطت بشكل أساسي بتجارة املخدرات وبشكل أقل جبرائم إستخدام
أصبح إنتقال األموال وإستخدامها من قبل  2001الرشوة والتهرب الضرييب واألنشطة السياسية، وبعد أحداث 

تمع الدويل بسن العديد من القوانني والتشريعات  املنظمات اإلرهابية معضلة عاملية دفعت بالعديد من دول ا
  لوقفها واحلد منها.

وتعد البنوك من أهم احللقات اليت تدور فيها األموال غري املشروعة، وذلك ملا تتمتع به هذه البنوك من 
تشعب يف العمليات املصرفية وسرعتها وتداخلها، مما يؤكد على دورها الرئيسي يف أبعاد األموال غري املشروعة عن 

ا غري املشروعة وإضفاء صفة املشروعية عليها. وميكن أن يكون للبنوك دورا أكثر وضوحا خاصة مع تقدم مصادره
العمليات املصرفية وإستخدام األساليب التكنولوجية احلديثة، إذ أن اخلدمات اإللكرتونية احلديثة ميكن إستخدامها 

لعمليات تتم بصورة آلية وحتتاج رقابتها إىل جهد بطريقة خمالفة للقانون آخذين بعني اإلعتبار أن غالبية تلك ا
ووقت وتكاليف. ناهيك عن تعارض ذلك مع السرية املصرفية وهذا بالطبع يزيد من صعوبة الرقابة املصرفية. ظاهرة 
دد اإلقتصاد العاملي، ومن أهم وأشهر  تبييض األموال هي من أهم وأخطر صور اجلرائم اإلقتصادية اليت أصبحت 

متر  املبالغ الطائلةأصبحت  حيثن اليت يتخذها أصحاب األموال غري املشروعة لتبييض أمواهلم هي البنوك امليادي
  عربها لتخرج مشروعة املصدر .

لذلك عملت وتعمل خمتلف دول العامل على إدخال تقنيات حديثة ومتطورة يف العمل املصريف ووضع   
ا اكتشاف كل احملاوالت واملعامالت املريبة واملشكوك فيها وإدراكا منها خبطورة الظاهرة  قوانني وتشريعات من شأ

ديدها املباشر على البنوك واإلقتصاد، جعل البنوك تقوم بدورها على أحسن صورة ملكافحة ظاهرة تبييض  و
  األموال ومعاقبة مرتكبيها .

 : الرئيسية اإلشكالية-

  ود اإلجابة عليه يف إطار إعدادنا هلذه املذكرةإنطالقا من هذا التمهيد ،جاء سؤالنا احملوري الذي ن

  كالتايل:

 ماهو دور البنوك يف مكافحة ظاهرة تبييض األموال ؟. -
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 األسئلة الفرعية: -
  ولإلجابة على سؤالنا احملوري أو مشكلة الدراسة، ميكننا صياغة جمموعة من األسئلة الفرعية واملتمثلة يف:

 موال ؟ ماهو املقصود جبرمية أو ظاهرة تبييض األ -
ا عمليات تبييض األموال والوسائل والطرق املستخدمة يف ذلك ؟ -  ماهي املراحل اليت متر 
 ماهي اآلثار اليت تسببها جرمية تبييض األموال على النواحي اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية ؟  -
 ماهي الوسائل والطرق اليت ميكن إستخدامها يف مكافحة ظاهرة تبييض األموال ؟ -
 الفرضيـات:  -

 كمحاولة لإلجابة على تساؤالتنا الفرعية املطروحة ، قمنا بصياغة جمموعة من الفرضيات كالتايل:

 تبييض األموال ظاهرة إقتصادية خطرية ذات آثار سلبية على خمتلف إقتصاديات دول العامل .  -
ا عمليات تبييض األموال، كما يوجد العد  - يد من الوسائل والطرق هناك العديد من املراحل اليت متر 

 املستخدمة يف ذلك.
ظاهرة تبيض األموال من أخطر اجلرائم املالية نتيجة ملا ختلفه من آثار سلبية على كافة النواحي    -

 اإلقتصادية  و اإلجتماعية والسياسية واألخالقية . 
ديدها املباشر للبنوك جعلها تقوم بدورها عل - ى أحسن صورة وذلك نظرا خلطورة ظاهرة تبييض األموال و

 بإستخدام العديد من الوسائل والطرق ملكافحتها.
ــــة الدراسة :  - ــــ ــــ  أهميـ

دف هذه الدراسة بشكل رئيسي إىل التعرف على عالقة البنوك بظاهرة تبييض األموال حيث      
طات النقدية يف خمتلف دول تعمل السلو أصبحت البنوك تويل أمهية كبرية حملاربة خمتلف أشكال الفضائح املالية ، 

العامل على وضع إطار للتنسيق بني املؤسسات املصرفية واملالية من جهة ، واملصاحل األمنية الداخلية والدولية من 
رمني إىل العدالة حملاكمتهم  جهة أخرى ، لتبادل املعلومات حول كافة املعامالت املالية املشكوك فيها وتقدمي ا

يار اإلقتصاديات الوطنية واآلثار السلبية هلا .وكذا إظهار مدى خطور    ة هذه الظاهرة اليت تكون سببا يف إ

ــوع :-  دوافع إختيار الموضــ

  لقد كان وراء إختيارنا هلذا املوضوع العام دوافع عديدة نذكر فيها ما يلي :     
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نادرا مايتم التطرق إليه حماولة معاجلة موضوع إقتصادي ذو قدر كبري من األمهية واخلطورة ، حيث أنه  -
من طرف الباحثني اإلقتصاديني بصورة واقعية وصرحية، كما يتحفظ املسؤولني احلكوميني عن احلديث على 

 جرائمه، وأثاره اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية، واليت بدأت تظهر يف أكثر من مناسبة .
دراستنا هلذا املوضوع أن نوضح كيف  البنوك، حيث أردنا من خالل جمال التخصص الدراسي يف ميدان -

 يستغل مرتكيب عمليات تبييض األموال للمؤسسات املصرفية ودور هذه األخرية يف مكافحتهم.
ـــــداف الدراسة :-  أهــ

بيان خمتلف مراحل وأساليب ووسائل حدوث هذه الظاهرة تتوضيح مفهوم ظاهرة تبييض األموال ، و  -
 اإلقتصادية ،السياسية واملالية على إقتصاديات خمتلف دول العامل . تماعية،إضافة إىل عرض خمتلف اآلثار اإلج

احلديث عن حاالت تبييض األموال، واملصادر املالية اليت تستمد منها نشاطات هذه الظاهرة ، إضافة  -
ى الدويل أو إىل بيان خمتلف اجلهود اليت بذلتها البنوك يف سبيل مكافحة هذه الظاهرة اخلطرية ، سواءا على املستو 

 على املستوى احمللي.
ــهج الدراسة - ــــ  :  منـ

سوف نعتمد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ، حيث أننا سنقوم بوصف ظاهرة تبييض 
األموال كجرمية دولية ، هلا أسباب ونتائج خمتلفة ، كما أننا سنلقي الضوء على اجلهود الدولية ملكافحة هاته 

ما اجلانب التحليلي فسيكون ضمن دراستنا لواقع هاته الظاهرة يف البنوك ، من خالل حاالت التبييض الظاهرة ، أ
 اليت عرفتها ، وكذا دورها يف مكافحة هذه الظاهرة ، إضافة إىل خمتلف اآلليات املعتمدة يف ذلك .

 :  الدراسات السابــــــــقة-

 عن الدراسة احلالية يف جوانب وهي : إختلفت البحوث والدراسات السابقة اليت مت عرضها

 من ناحية النطاق الزماين : أجريت البحوث والدراسات السابقة يف فرتات زمنية خمتلفة . .1
ال املكاين: بعض البحوث والدراسات السابقة أجريت مبصر وبعضها يف أمريكا ولبنان  .2 من ناحية ا
 وغريها.

استخدمت الدراسات احلالية املنهج الوصفي من ناحية املنهج : البحوث والدراسات السابقة  .3
 التحليلي
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من ناحية املوضوع: الدراسات والبحوث السابقة تناولت عدة جوانب من غسل األموال وهي: كيفية  .4
مواجهة عمليات الغسل كبحث، مفهوم اجلرمية املنظمة مع التطبيق على عمليات غسل األموال، غسل األموال 

 لتصدي هلا.احملصلة من اجلرائم وكيفية ا
 تقسيم الدراسة:-

   :إجابة على اإلشكالية املطروحة وحتقيقا لألهداف املطروحة سابقا سوف نتبع اخلطة التالية

نتناول يف الفصل األول نظرة حول ماهية تبييض األموال وذلك من خالل إعطاء جمموعة من التعريفات 
 ألنشطة تبييض األموال عن غريها. للوصول إىل توضيح املصطلح، ومن مث حتديد اخلصائص املميزة

كما نتناول عوامل إتساع ومنو الظاهرة ، هذا عن املبحث األول ، أما املبحث الثاين فنسعى من خالله إىل 
  حتديد جوانب ظاهرة تبييض األموال ، وذلك من خالل حتديد مصادر وأساليب ومراحل وخماطر   الظاهرة .

اإلملام بدور البنوك يف مكافحة تبييض األموال وذلك من أما الفصل الثاين فسنحاول من خالله  -
خالل التطرق للمكافحة الدولية واحمللية، وصوال إىل اجلهاز املصريف يف مكافحة ظاهرة تبييض األموال، أما املبحث 

 الثاين يضم عقبات السرية املصرفية وعقبات أخرى.
يت تكون مصدر لتبييض األموال يف اجلزائر ويف الفصل الثالث نتطرق يف هذا الفصل إىل النشاطات ال  -

ونذكر أساليب وآثار هذه الظاهرة على اإلقتصاد اجلزائري . لنقوم يف املبحث الثاين بذكر مكافحة تبييض األموال 
يف اجلزائر على املستوى الدويل وكذا على املستوى الداخلي ، كما ذكرنا معوقات مكافحة هذه الظاهرة ، ويف 

 امة .األخري خامتة ع
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 : مقدمة الفصل األول
تعد ظاهرة غسيل األموال من الظواهر اخلطرية اليت تواجه الكثري من دول العامل ملا هلا من آثار اقتصادية، 

  اجتماعية وسياسية خطرية على الدولة ومكانتها يف األسرة الدولية.
التجارة  ريرىل الدول املختلفة، يف ظل حتإوال وقد ساعد على إنتشار هذه الظاهرة سهولة إنتقال رؤوس األم

دف إخفاء  الدولية، مما آل إىل تزايد حركة تداول أموال املنظمات اإلجرامية على املستوى احمللي والدويل، وذلك 
ا أموال نظيفة.   الشرعية على األموال اليت مت احلصول عليها بطريقة غري مشروعة لتبدو كما لو أ

دف وتعد عمليات غسيل  األموال من أهم النشاطات اإلقتصادية اإلجرامية اليت حتقق أرباحا عالية، يث 
إخفاء املصادر املتولدة عنها، واليت تأيت من جتارة املخدرات وشىت أنواع الفساد، وهذه الظاهرة ليست وليدة هلذا 

األعوام األخرية، حبيث أصبحت القرن. وقد احتل غسيل األموال أمهية كربى على الساحة اإلقتصاد العاملية يف 
  العاملي. اإلستقرار اإلقتصاد علىاملوارد احمللية، ومن مث  علىثر ؤ حركة هذه األموال ت
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  المبحث األول: تحليل ظاهرة تبييض األموال
بالرغم من أن تبييض األموال ليست باجلرمية احلديثة، فتارخيها يعود إىل تاريخ اكتشاف النقود واستعماله 

ا طورت أشكاهلا مع الوقت لتصل إىل عصرنا احلايل، وملا تشكله سرعة الظاهرة إهتمام االقتصاديني هلا، إال  أ
والقانونيني على حد سواء وجعلتهم يسعون للوصول إىل فهم طبيعتها من خالل حتديد مفهومها وخصائصها 

  واألركان اليت تكسبها طابع اجلرمية.

 موالالمطلب األول: مفهوم ظاهرة تبييض األ
إن األساس يف جرمية غسل األموال هو املال القذر املستمد من جمموعة من املصادر منها االجتار             

  ريف اليت جاءت لتحديد الظاهرة نذكر منها:ايف املخدرات، ومن بني التع
 : ميكن القول بأن مصطلح غسيل األموال يعرف بأنه:التعريف األول

دف "أي نشاط أو عملية من شأ   ا إخفاء املصدر غري املشروع الذي إكتسبت فيه األموال، وذلك 
  )1(متويه السلطات ليجعله يبدو وكأنه دخل مشروع"

ا وتعرف عملية غسيل أو تبييض األموالالتعريف الثاني:    :بأ

. ومن جمموعة العمليات اليت يتم من خالهلا حتويل األموال املتأتية من أعمال حمظورة إىل أموال شرعية"
األمثلة علىاألعمال واألنشطة احملظورة أو غري املشروعة: جتار املخدرات وجتارة الرقيق األبيض واللصوصية والسطو 

  والتزوير والتعامل بالبضائع املسروقة واإلبتزاز واإلحتيال والتهرب من الضرائب".

ا:التعريف الثالث  : كما تعرف ظاهرة غسيل األموال على أ

عة ومستمرة يف حماولة متعددة إلدخال األموال القذرة الناجتة عن األنشطة احلقيقية غري "عمليات متتاب
ا  املشروعة التيتمارس من خالل ما يسمى باإلقتصاد اخلفي يف دور النشاط اإلقتصادي الرمسي أو الظاهر إلكتسا

سيل األموال جرمية عاملية خطرية صفة شرعية عرب اجلهاز املصريف وأجهزة الوساطة املالية األخرى". إذن جرمية غ
دد استقرار العامل بأسره.   )2( ختطت احلدود الوطنية وعربت القارات وهي بذلك 

  
                                                             

  .15، ص2007خالد رميح تركي املطريي، البنوك وعمليات غسيل األموال، دار النهضة العربية، القاهرة، -1
  .9،ص2002، هدى قشقوش، جرمية غسيل األموال يف نطاق التعاون الدويل، دار النهضة، القاهرة-2
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 المطلب الثاني: خصائص ظاهرة تبييض األموال
ميكن أن تسلك األموال املراد غسلها نفس املسلك ونفس املنهج الذي تتبعه األموال املشروعة بني األسواق 

د ف الربح، أو بدافع فوارق أسعار الفائدة أو من أجل االستثمار، غري أن هناك متيز أنشطة غسيل العاملية 
  األموال من غريها من األنشطة املالية األخرى، ومن أهم اخلصائص ما يلي: 

 عمليات غسيل األموال: 01
من أنشطة مشروعة غالبا مايتم احلصول على األموال املراد غسيلها من أنشطة غري مشروعة، وقد تتحقق 

ا يف التهرب من اإللتزامات اليت يفرضها عليهم  ً يف االقتصاد الرمسي أو اخلفي، ولكن رغبة من أصحا قانونا، سواء
م يقومون بإخفاء مكاسبهم بعيدا عن القانون متهيدا لغسيلها بعد ذلك، وتتم باملخالفة  القانون مثل الضرائب فإ

الرتاخيص الالزمة ملزاولتها مثلما حيدث يف اإلقتصاد اخلفي، ومتثل الدخول غري للقانون، حيث اليتم احلصول على 
  .)3(%50املشروعة 

 تتسم عمليات غسيل األموال بسرعة اإلنتشار الجغرافي في ظل العولمة :02
ا  بقيت مرتكزة يف عدد حمدود من الدول حيث تنتشر فيها األنشطة اخلفية غري املشروعة نقل جتارة  إذ أ

خدرات واألنشطة الفاسدة، بل أيضا يف أيدي عدد حمدود من األفراد احملرتفني هلا داخل الدولة الواحدة، كما أن امل
التكنولوجيا توفر تقنيات تساعدهم يف حتويل األموال القذرة من بلد آلخر إلبعادها عن الشبهة واملصادرة بالنتيجة 

ومعىن  .شرق آسيا وأمريكا الالتينية وكذلك يف إفريقيا حيث امتدت لتشمل هذه العملية دوال نامية يف جنوب
ذلك أن عمليات غسيل األموال اليت كانت بدايتها حمليا امتدت وأصبحت تكتسب أبعادا دولية وعاملية مما يضفي 

  .)4(على املشكلة تعقيدا وصعوبات كبرية خاصة عند حماولة تعقبها ومواجهتها

 التحرر االقتصاديارتباط غسيل األموال باإلنتاج و : 03
إن عمليات غسيل األموال هلا عالقة طردية بعمليات التحرر اإلقتصادي واملايل ومن مث منو القطاع اخلاص 

، أن منو القطاع اخلاص يزداد معه إحتمال فتح مسالك جديدة لإلجرام 1996حيث ذكر البنك الدويل يف تقريره 
  .)5(تؤدي إليه من الغسيل األموال اخلاص وما

                                                             
  .235،ص2001عبد احلميد عبد املطلب ،  العوملة واقتصاديات البنوك، الدار اجلامعة اإلسكندرية،مصر،  -1
هرة، صفوت عبد السالم عوض اهللا، اآلثار االقتصادية لعمليات غسيل األموال ودور البنوك يف مكافحة هذه العمليات، دار النهضة العربية، القا-2

  .13، ص2003
  236.ب عبد احلميد، مرجع سابق، صاملطل عبد -3
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يزداد االتجاه نحو عمليات غسيل األموال دوليا مع إزدياد اإلتجاه لتحرر التجارة الخارجية وتحرر :04
 األسواق المالية الدولية وترابطها

ظل التحرر والتحويل لألسواق املالية مييل حمرتفو غسيل األموال إىل عرب احلدود لتكون أكثر أما يف دول  في
اأعمال اجلرمية اليت حتصلت منها األموال غري املشروعة. وقد أبدى البعض أخرى غري تلك اليت مورست على أرضه

ختوفه من ذلك مع قيام اإلحتاد األورويب وإقامة النافتا وتزيد عمليات حترر التجارة السلعية، وكذلك حترر جتارة 
  .)6(اخلدمات وخاصة اخلدمات البنكية املالية

 خبراء مختصين فيها :إن عمليات غسيل األموال تتم عادة بواسطة05

عمليات غسيل األموال التتم عادة بواسطة مرتكيب أعمال اجلرمية واملتهربني من اإللتزامات القانونية، بل 
ا ثغرات ميكن النفاذ منها، وعلى  يقوم خرباء على علم بقواعد الرقابة واإلشراف يف الدول املتخلفة، ومايوجد 

  .)7(واألصول اليت توفر األمن واملأوى هلذه األموال علم بفرص وجماالت اإلستثمار والتوظيف،

 :تواكب عمليات غسيل األموال مع الثورة التكنولوجية والمعلوماتية 06

ا  حيث تشهد هذه العمليات تطورا كبريا يف عمليات غسيل األموال بفضل التجارة اإللكرتونية وما يرتبط 
  ل يف قرص إلكرتوين صغري مضغوط ميكن نقله من بلد إلىآخر.من نقود إلكرتونية، حيث أن الكتلة النقدية ختتز 

فهي بعد أن كان يتم اللجوء إىل إستخدام بعض األموال يف التربع ملدارس أو جامعات يف الداخل أو 
اإليداع يف البنوك الوطنية أو شراء بعض العقارات، أصبحت تستخدم اآلن يف عدة أنواع من النقد األجنيب 

ريبها وشراء العقارات من اخلارج وفتح حسابات ومهيةيف البنوك واملضاربة على ال عمالت وشراء املعادن النفيسة و
أو يف حسابات شركات ومهية. وقد وصل التطور إىل حد دخول األموال املغسولة إىل عصب اإلقتصاد الرمسي عن 

مارية حيث يتعذر الكشف عنها، طريق االخنراط يف البورصات وشراء األسهم والسنداتوإقامة املشروعات االستث
والشك أن هذا التطور خيلق تأثريا سلبيا على الثقة يف السوق املالية مع مايرتتب  وخيتلط املال املشروع بغري املشروع

  .)8(وممتدة على االقتصاد الوطين ككل عليه من آثار سيئة

                                                             
  15.صفوت عبد السالم عوض اهللا، مرجع سابق، ص-1
  .2005مصطفى بدوي، غسيل األموال اإللكرتوين، جملة آفاق اقتصادية، العدد الثامن، سبتمرب -2
  .14صفوت عبد السالم عوض اهللا، مرجع سابق،ص-3
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 المطلب الثالث: أسباب انتشار عمليات غسيل األموال
ا نظرا للتزايد الدائم مما سبق تبني أن ظ اهرة تبييض األموال تعترب من أخطر الظواهر، وتزداد خطور

  واملستمر لعمليات تبييض األموال وهذا التزايد املستمر يف عمليات التبييض يعود لعدة أسباب ولعل من أمهها:
 عوامل قانونية وتشريعية: 

 وتتمثل فيمايلي: 
 املطاردة القانونية . البحث عن األمان واكتساب الشرعية خشية -1
تردد بعض الدول النامية يف وضع تشريعات وضوابط موجهة لظاهرة تبييض األموال املتزايد خشية أن  -2

يكون ذلك متعارضا مع العوملة، وخاصة العوملة املالية وحترير حركة رأس املال، بل من ذلك فإن هذه الدول تتسابق 
عد كافيا لتحقيق املزيد من التنمية والتقدم اإلقتصادي بغض النظر يف منح حوافز اإلستثمار ظنا منها أن ذلك ي

 عن مصدر تلك التدفقات أكان مشروعا أو غري مشروع.
 عوامل اقتصادية: 

ويتمثل يف تزايد اإلجتاه حنو التحرر اإلقتصادي واملايل حمليا يف إيطار برنامج اإلصالح اإلقتصادي واملايل من 
ن منظومة حترير التجارة العاملية وحترير جتارة اخلدمات املصرفية واملالية على وجه خالل االلتزامات الدولية ضم

اخلصوص يف منظمة التجارة العاملية حيث تسعى معظم الدول إىل جذب اإلستثمارات األجنبية وحترير األسواق 
 يض األموال.املالية إلحداث املزيد من اإلنتعاش االقتصادي، بغض النظر عن خماطر تزايد عمليات تبي

 ويتمثل يف:تنافس البنوك وانتشار الفساد : 
 احرتام املنافسة بني البنوك يفسر تزايد ظاهرة أو عمليات تبييض األموال جزئيا حيث يوجد تسابق حمتوم 

بني البنوك جلذب املزيد من العمالء وزيادة معدالت األرباح من خالل فوارق أسعار الفائدة وكذلك 
اهيك عن سقوط بعض موظفي البنوك من ضعفاء النفوس من مرتكيب عمليات تبييض العمالت املختلفة ن

  األموال.

انتشار الفساد يف خمتلف الدول املتقدمة والدول النامية وخاصة الفساد السياسي واإلداري وكذا انتشار 
  .)9(ال البنوكالتهرب الضرييب وانتشار القروض سيئة السمعة اليت ختفي وراءها الفساد والرشوة وسرقة أمو 

 
                                                             

  238.مرجع سابق، ص ،املطلب عبد احلميد  عبد -1
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 :تشجيع بعض الدول لعمليات غسيل األموال 
ا على إستعداد لتلقي  هناك بعض الدول اليت تشجع عمليات غسيل األموال، وقد أعلنت صراحة أ
األموال املغسولة، وتقدم هلا التسهيالت املمكنة، بل التفرض عليها الضرائب، وتعرف هذه الدول بدون "اللجنات 

  الضريبية".

ذه الدول جزيرة (ناورو) اليت تقع على خط اإلستواء يف احمليط اهلادي الغريب، حيث تعيش هذه ومن ه
اجلزيرة على مورد وحيد وهو الرسوم اليت حتصل عليها من خالل تقدمي التسهيالت الالزمة لعمليات غسيل 

  األموال، ومقابل ضمان السرية الكاملة ملن يريد إيداع أمواله لديها. 

 : األموالحرية حركة 

وظاهرة  إن ظاهرة تنامي اإلستثمار األجنيب املباشر، وحرية حركة األموال بني كافة الدول املتقدمة والنامية
  التوسع يف املضاربات املالية من خالل البورصات، خيلق جوا يساعد على منو عملية غسيل األموال.

 :التقدم التكنولوجي

ام بطاقات صرف النقود وبالتايل إنتشار ظاهرة غسيل األموال أدى التقدم التكنولوجي إىل تزايد إستخد
  حيث إن التعامل املايل بإستخدام هذه البطاقات قد يصعب تعقبه أو الوقوف على أثره.

باإلضافة إىل أن التعامالت بواسطة هذه البطاقة تتسم بالسهولة، إذ تكفل حتويال فوريا للمال من وإىل أي 
ا جمهول الشخصية.مكان يف العامل، ويكون ال   تعامل 

هذا فضال عن صعوبة اكتشاف عمليات غسيل األموال عن طريق هذه البطاقة وحتديد اإلقليم الذي 
  .)10(إرتكبت فيه

  

  

                                                             
  .24ميح تركي املطريي: مرجع سابق، صخالد ر -1
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  المبحث الثاني: جوانب ظاهرة تبييض األموال
دد إقتصاديات خمتلف دول العامل يف اآلونة األخ رية وهي تعد عملية تبييض األموال إحدى اجلرائم اليت 

  ترتبط بأنشطة غري مشروعة وعمليات مشبوهة تتحقق من خالهلا دخول طائلة.
   المطلب األول: مصادر ومراحل تبييض األموال

تتعدد مصادر ومراحل تبييض األموال غري املشروعة بتعدد األفعال املمنوحة أو اجلرمية واليت يصعب حصرها 
  .يف إطار أو عدد معني

  :لمصادر تبييض األموا -1
  وتتمثل أهم مصادر املداخيل غري املشروعة يف: 

 )Illégal Drogue Opération(تجارة المخدرات:-1-1
تعترب عملية تبييض األموال املرتبطة بتجارة املخدرات أهم العمليات، نظرا للمردود الضخم من األموال اليت 

  . )11(تدرها التجارة عرب أحناء املعمورة

حطة توزيع لتجارة املخدرات مقابل احلصول على مبالغ طائلة يتم إيداعها " كمبنماحيث مسح باستخدام"
  يف بنوك العاملية ومن مث غسلها وقد مت إعتقال نوريغا فيما بعد.  

  " فقد إجته جتار املخدرات إىل غسل أمواهلم من خالل شركات السمسرة بدل البنوك.أمريكاأما يف "

ريب املخدرات، وهذا ما أشارت إليه التحقيقات اليت أجريت " من مشجعي عملية كولومبياكما تعترب "
مليون دوالر مساعدة  61" من خالل تلقيه سامبرم وحدوث فضيحة تورط فيها الرئيس الكولوميب "1995عام 

  .)12(للوصول إىل رئاسة البالد 1994من جتار املخدرات خالل محلته اإلنتخابية لعام 
  در لعملية غسيل األموال.ومنه تعد جتارة املخدرات أهم مص

  :الرشوة -1-2
الرشوة من اجلرائم اليت ميكن أن تؤدي إىل احلصول على أموال طائلة غري مشروعة، وهي تتم يف سرية، 

دف إىل حتقيق مصاحل أطرافها.   و

                                                             
  229.، ص2005غسان رباح، جرمية تبييض األموال، املؤسسة احلديثة للكتاب، الطبعة الثانية، لبنان،-1
  .06صابور عبد النور وعلوان حكيم، تبييض األموال، مذكرة لنيل شهادة ماسرت يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود مالية وبنوك، البليدة، ص-2
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تفشت هذه الظاهرة يف مجيع أحناء العامل خاصة يف الدول النامية وأصبحت حتقق مبالغ ضخمة جعلتها 
  .)13(مصدر هام من مصادر عمليات غسيل األموالتعترب 

  اختالس المال العام:-1-3
وهي أخطر جرمية ميكن أن يتعرض هلا املال العام، نظرا لعدم إرتباطها بأخالقيات املهنة، فيقوم املختلسة 

فهيجرمية  بصرف شيكات بإمضاءات مزورة من خزينة اهليئة العامة مثل: مصلحة الضرائب، الربيد وغريها، وبالتايل
  .)14(مرتبطة بالفساد اإلداري حتقق أرباحا غري مشروعة

  التهرب غير المشروع من دفع الضرائب: -1-4
ويقصد به متكن املكلف كليا أو جزئيا من التخلص من تأدية الضرائب املستحقة عليه، ويتم ذلك من 

مصدر هام لتحقيق مبالغ طائلة  خالل التالعب يف احلسابات أو إخفاء مصدر الدخل، ويعترب التهرب الضرييب
  تكون هدفا لعمليات غسيل األموال.

  تزييف العملة:-1-5
ة لعملة أخرى من غري جهة خمتصة يف ذلك بقصد وضع العملة املزيفة يف  ويقصد به اصطناع عملة مشا

موعة التدوال أو الغش من خالل إيداعها يف احلسابات بأمساء مستعارة وهذه األصعب إكتشافا من طرف جم
  .)15(العمل الويل

  )Politiciens Crimesجرائم السياسيين:(- 1-6
ريبها اىل اخلارج من  هي اجلرائم مرتبطة بالفساد السياسي املقرتن بإستغالل النقود جلمع ثروات ضخمة مث 

  أجل غسلها أو إعادة ضخها من جديد يف شكل مقتنيات عينية أو عقارية أو غري ذلك.

  : استغالل األطفالتجارة الرقيق و -1-7
يار األنظمة اإلشرتاكية يف دول اإلحتاد السوفيايت السابق وأروبا الشرقية  بدأ هذا النوع من اجلرائم عند إ
والوسطى، كان ذلك يف بداية التسعينات وإنطالقا من"أوروبا الشرقية"، وهذا مبعرفة مافيا الدعارة لتهريب النساء 

  واملعامالت املختلفة مع حتقيق الرقابة على احلدود .وتطبيق إجراءات حتريرية للتجارة 
                                                             

  54.، ص2005عبد الوهاب عرفة، الوجيز يف مكافحة غسيل األموال، دار املطبوعات اجلامعية،-1
  .231غسان رباح، مرجع سابق،ص-2
  .07صابور عبد النور وعلون حكيم، مرجع سابق، ص-3



  ظـاهرة تبييض األموال                             الفصل األول                                                                                                     

14 
 

م إىل استغالل األطفال يف كثري من أرجاء العامل بإعتبارهم 1988" تطرقت عام فياناكما جند إتفاقيات "
 سوقا مشروعة لإلستهالك وإنتاج املخدرات وتوزيعها وحىت املتاجرة يف األعضاء البشرية كأي سلعة أخرى.

  ة:تجارة األسلح-1-8
انتشرت هذه التجارة بسبب النزاعات يف العامل، بدءا من "أفغانستان" إىل "مقدونيا" و"البوسنة" 
و"الصرب" إىل  "رواندا"، "العراق"، إيران وغريها وأصبحت "مافيا" السالح جتين أرباح خيالية من صفقات 

ة فضال عن دول اإلحتاد السوفيايت جتارة األسلحة املصدرة واملستوردة ولقد رعت الدول الغربية ودول الكتلة الشرقي
  األسلحة، وذلك بغض النظر عن صفقات األسلحة لغرض بيعها يف مناطق التوتر يف العامل.

  إضافة إىل ذلك توجد مصادر أخرى أمهها: 
 .ريب القطع األثرية  سرقة و
 . اجلرائم املتعلقة بالبيئة 
 .القرصنة والسرقة واإلرهاب 
 16(النقل وإحتجاز األشخاص جرائم االختطاف ووسائل(.  

  :مراحل تبييض األموال-2
  تتعدد وتتنوع مراحل عمليات غسيل األموال وميكن تقسيمها إىل ثالث مراحل: 

oمرحلة اإليداع أو التوظيف (:المرحلة األولىPlacement( 
خلي هي أخطر أنواع اخلطوات، حيث يتم إيداع مبلغ نقدي كبري ناجم عن عمل غري مشروع يف البنكدا

أو خارجي على شكل مبالغ مودعة من فئات صغرية وعلى فرتات متتابعة،وبأمساء خمتلفة، ويف حسابات فرعية مث 
يتم نقلها وجتميعها يف حسابات مركزية رئيسية حىت تصل إىل حساب واحد، أو يتم حتويلها إىل شكل آخر من 

ضمان الوديعة أو شراء األوراق املالية، ويف هذه توظيفها يف جمال آخر أو احلصول على القروض ب أشكال الثورة أو
  .)17(احلالة تكون األموال القذرة قد قطعت شوطا كبريا يف طريق إخفاء مصدرها

  
  
  

                                                             
 .06، ص62غسيل األموال القذرة، جملة النبأ، العدد  ،حممد آدم-1
  .55، ص2003اهرة، األسباب، العالج ) جمموعة النيل العربية، الطبعة األوىل، غسيل األموال (الظ ،حمسن أمحد اخلضريي-2
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oالمرحلة الثانية:مرحلة الترقيد أو التقييم 
دف التمويه  ويف هذه املرحلة يتم فصل األموال املشبوهة عن مصدرها، وذلك خبلق عدة عمليات معقدة 

أصل ومصدر هذه األموال، بل وتدعيم ذلك باملستندات اليت تؤدي إىل تضليل اجلهات الرقابية واألمنية مبا  على
  حيول دون إقتفاء املصادر غري املشروع هلذه األموال.

ا أصعب من سابقتها بالنسبة لسلطات مكافحة غسيل األموال حبيث يصعب    كما تتميز هذه املرحلة بأ
عمليات غري املشروعة بسبب إستخدام عمليات التحويل الربقي للنقود، والتحويل عليهم كشف حقيقة ال

ا األموال بسرعة فائقة إىل البنوك خارج البالد مما يصعب معه مالحقة أو تعقب مصدرها،  اإللكرتوين واليت تنتقل 
قواعد صارمة للسرية، مثل  يتم حتويلها إىل البنوك يف بالد تتبىن ويزيد األمر تعقيدا أن هذه األموال عادة ما

اما، سويسرا، وباكستان "ومن األساليب املستخدمة يف التعقيم على مصدر األموال غري  جزر"كامين"، بنما 
يعرف بعملية "الدفع من خالل احلساب"،حيث يقوم بنك أجنيب بفتح حساب  النظيفة خالل هذه املرحلة ما

حلساب من عمالء البنك األجنيب إلدارة نشاطهم املشبوه عن طريق لدى أحد البنوك احمللية مثال، ويستخدم هذا ا
سحب شيكات عليه، أو إيداع األموال فيه مث نقلها بعد ذلك إىل البنك األجنيب يف اخلارج . وأيضا استخدام ما 

أي بوضع أو إيداع األموال غري النظيفة يف حساب  Counterbalancing Loan Schèmesـ يعرف ب
  الد، ويف نفس الوقت إستخدام قيمة احلساب نفسه كضمان للحصول على قرض  يف بلد آخر.بنكي خارج الب

وجتد السلطات القائمة على تعقب نشاط غسيل األموال صعوبات كبرية يف مالحقة التحويالت 
ب اإللكرتونية والربقية اليت ترد من العامل أمجع ليس فقط بسبب ضخامة وتشعب هذه التحويالت ولكن أيضا بسب

  الصعوبات الفنية املوجودة يف نظام التحويالت اإللكرتونية نفسه .

ففي إحدى القضايا احلديثة مت ايداع األموال املتحصلة عن جرائم املخدرات يف عدة بنوك، مث حتويلها برقيا 
ن" " بوالية "نيويورك" إىل بنوك يف "لكسمبورغ"  و"لندTampaتامباإىل حساب سري يف إحد البنوك مبدينة "

مث إستخدمت هذه الشهادات كضمان  certificate depositsحيث استخدمت يف شراء شهادات إيداع 
، وبعدئذ مت حتويل مبالغ القرض ذاته إىل احلساب السري يف مدينة Nassauلقرض ضخم مت احلصول عليه يف 

ا مرة أخرى لتجارة املخدرات يف " أورجواي".   "تامبا" لتأخذ األموال دور
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oمرحلة التكامل أو الدمج (:لة الثالثةالمرحLintegration( 
هي املرحلة األخرية يف عمليات غسيل األموال، ويف هذه املرحلة يتم تطهري األموال غري النظيفة بإدماجها 
يف عمليات مشروعة أو أنشطة إقتصادية مشروعة، وحبيث تبدو األموال منبتة الصلة باألنشطة اإلجرامية اليت 

ويستغل غاسلو األموال البنوك كمؤسسات مالية ذات أداء عايل املستوى لكي تدور من خالهلا  حتصلت عنها.
األموال غري النظيفة، وحبيث ال يشك أحد يف شرعية هذه األموال. وتستخدم بعض أدوات العمل املصريف 

ل بوسائل عديدة أخرى إلضفاءنوع منالشرعية على هذه األموال مثل: خطابات االعتماد... كما يتم تطهري األموا
 .)18(منها: اكتساب ملكية العقارات، وتأسيس الشركات

 المطلب الثاني: أساليب ووسائل عمليات غسيل األموال
  هناك العديد من الوسائل واألساليب املستخدمة يف عمليات غسيل األموال ومن أمهها: 

ال امل ال املصريف، أساليب الغسيل خارج ا صريف، وأساليب الغسيل عن طريق أساليب الغسيل يف ا
  األنرتنيت.

 : أساليب الغسيل في المجال المصرفي-1
ا اعتبار البنك طرفا ضروريا يف عمليات الغسيل ومايتم يف نطاقها من حتويالت ومنها:    ويقصد 

o :اإلبداع أو التحويل عن طريق البنوك 
موال القذرة يف املصارف دون مواجهة حيث يقوم بعض العاملني يف البنوك بتسهيل عملية اإليداع لأل

صعوبات اإليداع والتحقيق، مث يقوم بتحويلها فيما بعد إىل البلد األصلي للمودعني، كما ميكن أن يكون البنك 
  بكامله مملوكا من طرف منظمي هذه العمليات اإلجرامية مما يزيد من خطورة هذا التصرف.

o :إعادة اإلقراض 
األموال القذرة لدى أحد البنوك املوجودة يف بلد تتقدم فيه الرقابة على البنوك، يقوم مرتكب اجلرمية بإيداع 

احلديثة. مث بعد ذلك يتم طلب قرض من أحد البنوك  وتتوفر على استقرار السياسي والنقدي ووسائل االتصال
على أموال نظيفة احمللية لبلد آخر بضمان تلك األموال املودعة يف البنك األجنيب، وبالتايل حيصل من القرض 

  .)19(الستثمارها  يف شراء ممتلكات أو عقد صفقات جتارية

                                                             
  13.-12، ص2001جالل وفاء حممدين، دور البنوك يف مكافحة غسيل األموال، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، -1
  261.عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سابق، ص-2
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o:بطاقة االئتمان 
وهي اليت يتم صرف األموال من البنوك بواسطتها من خالل ماكينات الصرف اآللية واملنتشرة على مستوى 

موال يف هذه احلالة العامل، ومعظم البنوك حاليا تصدر هذه البطاقات للصرف من أي فرع من فروعها، فغسل األ
يقوم بصرف املال أية ماكينات صرف آلية يف أي بلد أجنيب، مث الفرع الذي صرف من ماكينته  بطلب حتويل 
املال إليه من فرعه مصدر البطاقة، فيقوم ذلك األخري بتحويل املبلغ تلقائيا، وخبصم القيمة على حساب عملية 

رب بدوره من القيود اليت ق   .)20(د تكون مفروضة على التحويالتالذي يكون قد 
  :أساليب غسيل األموال في المجال غير المصرفي-2

ال املصريف وبدون أن يكون البنك وسيطا فيها ومن  حيث أن هناك عمليات غسيل األموال تتم خارج ا
  أمثلتها:
o:الصفقات النقدية  

وهرات أو غريها من يتم حتويل العملة احمللية الضعيفة املتجمعة من أعمال غري مشروعة  إىل الذهب أو ا
األصول اليت ميكن بيعها يف اخلارج مقابل العمالت األجنبية القوية، وإيداعها يف البلد األجنيب حيث تتم عملية 

  .)21(غسيل األموال، كما ميكن عقد هذه الصفقات بشراء السيارات باهضة الثمن وغريها بدون إبالغ السلطات

o:الفواتير المزورة  
رب من األساليب التقليدية، تتم من خالل عمليات إسرتاد وتصدير السلع واخلدمات من بلد آلخر تعت

فصاحب األموال القذرة يقوم بشراء أو حمل جتاري يف البلد مصدر جتميع هذه األموال، ويقوم بنفس الشيء يف 
راء وبيع السلع املراد حتويل بلد أجنيب والذي يتم فيه حفظ األموال، وتتمثل عملية الغسل يف هذه احلالة بش

  األموال إليها بإحدى الصور التالية: 
  رفع قيمة السلع واخلدمات الواردة يف الفاتورة ويكون الفرق هو املال املغسول. -
 إرسال فواتري مزورة كليا فيكون املال اإلمجايل املدفوع هو املال املغسول. -

  
  
 

                                                             
  .260،صعبد املطلب عبد احلميد: مرجع سابق-1
  .18مسري اخلطيب: مرجع سابق، ص-2
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o:إنشاء الشركات الوهمية  
إىل إنشاء شركات ومهية أو إدارة شركات شرعية قد تكون مفلسة. أو حتقق أرباحا تلجأ العصابات أحيانا 

شبه معدومة وذلك من أجل خلط األموال القذرة مع أموال الشركة لتبدو يف شكل أرباح حمققة، بالتايل تتم عملية 
ذا األسلوب األموال والذي يتمثل أكثر انتشارا يف دول العامل.   غسيل األموال 

o عن طريق التهريب: الغسيل  
تتم هذه الطريقة سواءا عن طريق األشخاص من خالل قيامهم مبحاوالت إلدخال األموال إىل البلد بطرق 
دف  غري مشروعة أو بإنشاء شركات متخصصة يف التهريب، تلعب دور الوسيط بني أصحاب األموال القذرة 

ا إىل الدول األصلية مرة أخرى مقابل عموالت كبرية إضفاء املشروعية على أعماهلم وإدخال األموال الناجتة عنه
والسبب الرئيسي وراء ظاهرة هروب األموال هو الفساد اإلداري والسياسي وضعف أجهزة الرقابة مع وجود كساد 

  إقتصادي وانتشار البطالة.

o : الغسيل عن طريق بورقات األوراق المالية  
 سوق األوراق املالية، وجند أن هذا األسلوب إنتشر  أكثر ويتم ذلك من خالل بيع وشراء األوراق املالية يف

  بإنتاج األسواق املالية العاملية على بعضها البعض وإلغاء القيود على حركة رؤوس األموال.

  أساليب غسيل األموال باستخدام األنترنيت: -3

ا تعترب تلعب االنرتنت دورا بارزا خالل السنوات االخرية يف تسهيل عمليات غسيل األموا ل. ذلك أ
ا تسمح بإجراء  ا أسهل إستخداما أيسر يف التعامل مع البنوك كما أ أحدث هلذه العمليات املشبوهة، خاصة وأ

  عمليات معقدة من التحويالت النقدية من حساب اآلخر، ومن بلد آخر إلخفاء املصدر غري املشروع لألموال.

 36كو" الذي عقد يف "الو. م. أ" وحظره خرباء من وقد كشف عن تلك الوسيلة مؤمتر "سان فرانسيس
  .1996دولة تنتج التكنولوجيا وذلك يف شهر أفريل 

وهكذا تتعدد وتتنوع الوسائل واألساليب املستخدمة يف األموال بتعدد وتنوع اجلرائم املرتكبة لكسب 
  .)22(داما عاملياشيوعا واستخ األموال غري املشروعة ومن الواضح أن البنوك تعد الوسيلة األكثر

                                                             
  261.ص مرجع سابق، ،عبد املطلب عبد احلميد-1
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  المطلب الثالث:آثار عمليات غسيل األموال
تمع، فهي جرمية  هناك العديد من اآلثار السلبية لعمليات غسيل األموال سواء كان ذلك على الفرد أو ا

  متعددة الوجوه ومتنوعة اجلوانب وأثرها ممتد إىل كل من:
  النظام االقتصادي والسياسي للدولة . -
تمع والفرد.بنيان القيم واألخ -   الق واملبادئ وثقافة ا
  نسيج العالقات االجتماعية والعادات والتقاليد. -

  وعليه ميكن تصنيف خماطر أو آثار عمليات غسيل األموال إىل:

 تتمثل يف: :اآلثار االقتصادية-1
ل التأثري السليب على الدخل القومي الظاهر حيث يتم إستقطاع األموال املودعة يف اخلارج من الدخ -

  القومي.
يؤدي غسيل األموال إىل إنتشار الفساد والرشوة نظرا لإلسرتاتيجية اهلجومية اليت يتبعها القائمون على  -

  االقتصاد اخلفي جتاه القائمني على اإلقتصاد الظاهر.
  زيادة استفحال اجلرائم مبختلف أنواعها. -
عم أموال غري شرعية إىل ذهب  ختفيض قيمة العملة الوطنية من خالل حتويل العملة احمللية الناجتة -

  وجموهرات، وغريها من األصول اليت ميكن بيعها يف اخلارج مقابل عمالت أجنبية.
احلد من فاعلية السياسات النقدية يف حتقيق أهدافها فصانعو السياسة النقدية اليعرفون بدقة حجم  -

م وصعوبة مهمتهم يف وضع خطط وبرامج التدفقات النقدية غري احملسوبة، مما يؤثر على مصداقية وفاعلية قرارا
  التنمية وحتقيق اإلستقرار النقدي واالقتصادي.

يار األسواق الرمسية اليت تعد حجر الزاوية يف بناء  - دد با تؤثر بقوة على إستقرار أسواق املال الدولية، و
  االقتصاديات.

  التأثري سلبا على ميزان املدفوعات وامليزان التجاري للدولة. -
دية على حساب اإلستثمارات عرق - لة النمو االقتصادي نتيجة لتوجيه املوارد حنو اإلستثمارات غري ا

دية واحلقيقة.  ا
 أمهها: :السياسية اآلثار-2

  انتشار الفساد السياسي واإلداري. -
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ا بشكل حاد، مما يؤدي إىل هروب  - اإلضرار بسمعة بعض الدول نتيجة تفشي ظاهرة غسيل األموال 
  تثمار األجنيب.اإلس

  إمكانية توجيه األموال القذرة إىل متويل التنظيمات اإلرهابية مما يؤدي إىل زعزعة األمن واالستقرار. -
  التأثري على مسعة الدول أمام اهليئة املاحنة للمساعدات والقروض خاصة بالنسبة للدول النامية. -
  العسكرية والسياسة على مستوى العامل. توفري الدعم املايل وشراء السالح الالزم حلدوث اإلنقالبات  -

  وتتمثل فيما يلي: :  اآلثار االجتماعية-3
تمع . -   التأثري على عدالة توزيع األعباء الضريبية على فئات ا
  صعود فئات اجتماعية دنيا إىل أعلى اهلرم اإلجتماعي . -
  انتشار الفساد الوظيفي وشراء الذمم (رشوة، اختالس، استيالء...). -
  ت االجتماعي بني الطبقات وإنتشار البطالة.التفاو  -
  اتساع الفجوة بني العرض والطلب يف سوق العمل. -
  احليلولة دون تبوء أصحاب الكفاءات جماالت العمل. -
  .)23(استغالل اليد العاملة املتدنية األجرة -

  

                                                             
  21.مسري اخلطيب، مرجع سابق، ص-1
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  خاتمة الفصل األول: 
األموال متثل عملية اإلخفاء املقصود تطرقنا إليه يف هذا الفصل نتوصل إىل أن ظاهرة تبييض  من خالل ما

للمصدر غري املشروع لألموال القذرة، وبالتايل فهي تعد نشاطا تابعا ألنشطة سبقته وتكون قد أنتجته 
 وحصلته.ومما نراه من إستفحال هذه الظاهرة هو اإلجتاه املتزايد حنو سياسات التحرير التجاري واملايل يف إطار ما

  ية، إضافة إىل تعدد مصادر األموال القذرة.يسمى بالعوملة االقتصاد

يتبع مبيضو األموال تقنيات وأساليب متعددة خالل عملية تبييض األموال، أغلبها مير عرب اجلهاز املصريف 
مها بثالث مراحل بدءًا بالتجميع والتقييم وصوال إىل اإلدماج يف اإلقتصاد الوطين ظحيث متر هذه العملية يف مع

وأنشطة مشروعة، هذا االقتصاد الذي رأينا أنه يعاين من آثار سلبية كبرية جراء هذه  على شكل مشروعات
الظاهرة، وذلك ما يؤدي إىل إخنفاض الدخل الوطين ومنه النمو اإلقتصادي وكذا التأثري على اإلدخار األمر الذي 

  حيرم عملية اإلستثمار من رؤوس األموال احمللية.
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 : مقدمة الفصل الثاني
 إمكانيات تطور مع العامل دول أغلبية يف انتشارها تسارع جدا متطورة ظاهرة األموال تبييض ظاهرة تعترب

 اجلرمية هلذه السلبية واآلثار املشاكل تفاقم عنه ينجر الذي األمر وهو األموال مصادر يف والغش التالعب ووسائل
  .الدول القتصاديات

 احلد دف احمللي أو العاملي املستوى على سواء هوداجل وتعزيز اإلمكانيات بكل مكافحتها وجب لذا
 وعقد االتفاقيات إبرام طريق عن املكافحة هذه وجه يف تقف اليت العقبات وحتظى ما حد إىل هلا التصدي أو منها

  .املؤمترات

 اصةخ اخلطرية الظاهرة هلذه املكافحة عمليات يف البنوك تلعبه الذي الفعال الدور إىل اإلشارة ميكن كما
 تفتقر اليت أمواهلم إلبداع أمنا ملجأ املصريف اجلهاز يف املوجودة املصرفية الثغرات من يتخذون أصبحوا املبيضون وأن
  .الشرعية إىل
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  المبحث األول: المكافحة الدولية والمحلية لتبييض األموال
 تبذل والزالت بذلت العامل دول يف انتشارها تعاظم اليت األموال تبييض ظاهرة على القضاء أجل من

ً  املبذولة اجلهود إىل املبحث هذا خالل من وسنتطرق كبرية، جهود  الدور إىل إضافة وحملية دولية كانت سواء
  .األموال تبييض ظاهرة مكافحة يف البنوك تلعبه الذي

 المطلب األول: المكافحة على الصعيد الدولي
تمع انتباه لفت ما وهو األموال تبييض لظاهرة املذهل االستفحال لوحظ الثمانينات اية مع   الدويل ا

 كبرية دولية جهود بذلت اهلدف هذا حتقيق إىل وسعيا العاملية، اجلرمية هذه مكافحة مبوضوع االهتمام ضرورة إىل
  : أمهها واملؤمترات االتفاقيات إبرام يف متثلت

 )1988 فيينا( مؤتمرات العقلية: اتفاقية األمم المتحدة إلنجاز غير المشروع في المخدرات وال01
 خطوة وأهم كأول وتعترب 19/12/1988 بتاريخ عليها التوقيع ومت بالنمسا فيينا يف عقدت اتفاقية هي

 التبييض يف تتمثل واليت املخدرات يف التجارة عن النامجة األموال ومصري املخدرات جرائم موضوعها يف تناولت
تم قناة االتفاقية هذه جسدت كما"  وقد املخدرات، جرائم عن الناجتة األموال تبييض مكافحة بضرورة الدويل عا

  .)24("دولة 153 إىل 1998 سنة االتفاقية هذه إىل انضمت اليت الدول عدد بلغ

االتفاقية  هذه يف املشاركة األطراف الدول بني فيما التعاون تعزيز أساس على قامت فيينا اتفاقية أن كما
 أجل من إسرتاتيجيات وضع إىل النهاية يف وخلصت العقلية املؤثرات يف املشروع غري االجتار مكافحة دف

 التشريعية التدابري وضع يف اإلسرتاتيجيات هذه وتتمثل االجتار هذا من املستمدة األموال تبييض لظاهرة التصدي
رمني حرمان أجل من واألحكام واإلدارية   .جرائمهم مثار من ا

 ابة المصرفية : لجنة بازل للرق 02
 املؤسسات وبعض املركزية البنوك يف واملتمثلة العشر مبجموعة يعرف عما 1988 عام بازل توصيات صدرت

 العاملية الرقابية القواعد وضع هو اللجنة هذه عقد بعد إليه التوصل مت ما أهم ومن اإلشرايف الطابع ذات املالية
  .اللجنة هلذه عمل كمبادئ

                                                             
، 2002نادر عبد العزيز شايف، مكافحة تبييض األموال، اجلديد يف أعمال املصارف، منشورات احلليب احلقوقية، اجلزء الثالث، بريوت، لبنان،  -1

 .174ص
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 1988 أكتوبر يف املصرفيني للمراقبني الدويل املؤمتر على عرضها بعد املبادئ هذه على البنوك تصديق مت وقد
  :هي البنود هذه وأهم إلقرارها متهيدا وذلك العامل لدول الرقابية السلطات كافة طرف من

  عنهم كاملة ملفات وتكوين عمالئها هوية من التحقق بعملية واملصرفية املالية املؤسسات قيام جوبو  -1
 .معهم عمل عالقات إجراء قبل وذلك

 البالد يف املختصة السلطات حتدده معينا سقفا تتجاوز اليت املصارف من النقدية املدفوعات حجم ديد
م املركزي البنك وحمافظ املالية وزير يف   واملتمثلة  .وأعوا

      أو اخلارج من حتويل مليةع أن أي املختصة السلطات بإعالم واملصرفية املالية املؤسسات مبادرة وجوب -2
 .آنفا املذكور السقف تتجاوز الداخل من

 بتحديد وذلك احلاجز فوق األجنيب القطع عمليات على واملصرفية املالية املؤسسات قبل من الرقابة -3
 .ا املختصة السلطات وإعالم ا املتعامل األعمال وحجم املتعاملني هوية

 اليت تلك السيما الشديدة املراقبة حتت لعمالئها العمليات بعض صرفيةوامل املالية املؤسسات وضع -4
 .)25(ا املختصة السلطات وإعالم أمواهلا وتبييض املخدرات يف االجتار بعمليات بصلتها يشك

 : مجموعة العمل المالي الخاصة بتبييض األموال (القافي)03
موعة هذه تتكون  األموال تبييض مبكافحة خاصة جمموعة وهي (G7) تقدما األكثر السابقة الدول من ا

 األوروبية واهليئة اخلليجي التعاون جملس مها منظمتني من وتتألف 1989 عام وذلك "GAFI القايف" ب ومسيت
 مسيت ولذلك القذرة األموال تبييض بأساليب يتعلق فيما املعلومات وتبادل املستندات متابعة يف أنشطتها وترتكز

 Groupe d’action financière sur le blanchissement de sur pi » الكامل المسها ارااختص "GAFI" ـب

taux    ا كما  تبييض بعمليات الدولية واملنظمات واهليئات األعضاء غري الدول من العديد تعريف على تعمل أ
ا ومدى األموال  السبعة الدول  G7 ـل املالية اءوزر  اتفاق اليابان -بفوكيوكا 2000  عام ويف مواجهتها وطرف خطور

  .السوداء الئحة ضمن عرفت واليت التالية اإلجراءات يف الضغوط زيادة

                                                             
 .270مرجع سابق، ص، ملطلب عبد احلميدعبد ا -1
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م الوزراء إعالن - م إىل رمسية إنذارات إشعارات يصدرون سوف بأ  اليت املخاطر حول املالية مؤسسا
 بينها من نذكر ونةمتعا غري كدول صنفت اليت عشر اخلمس الدول مع تعاملهم لدى هلا تتعرضون سوف

  ). اخل ...الفلبني مارشال، جزر إسرائيل، دومينيكا، جزروك، كيمان، جزر امس،(
 املؤسسات من وغريه FMI الدويل صندوق يقدمها اليت املساعدات ربط على السبعة الدول وزراء موافقة -
 . األموال تبييض مكافحة يف الدول تشريعات أهلية مبدن املالية

 ما لدولة الدويل النقد صندوق من املساعدات أن" سامرز الري" األمريكية اخلزينة وزير أوضح كما
ا مبدى مرتبط   .الدولية مسؤوليا

 التشريعات فيها مبا الالزمة اإلجراءات دولة كل تتخذ أن ضرورة التوصيات عليه انطوت ما أهم بني ومن
 املواقع من ذلك استخالص على قصد عن للمرتكب األقل على األموال تبييض لفعل اجلرمية صفة إلعطاء

 وخاصة الشأن هذا يف لباس بأي بعدها تتأثر ال حىت ذلك شأن يف قانون أيضا العمل فريق اقرتح وقد املوضوعية
  .اجلرمية بأغراض املتعلقة القانونية النصوص يف التحرمي على ارتكز والذي التقرير مقدمة يف ضمنه وأنه

  )2000  إيطاليا -باليرمو( لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية : اتفاقية األمم المتحدة04
 صقلية جبزيرة" بالريمو" يف املتحدة لألمم العامة للجمعية والعشرون اخلامسة الدورة يف عقدت اتفاقية وهي

 وعرضت واعتمدت دولة 150 من لكل ومندوبني" عنان كوفي" املتحدة لألمم العام األمني حبضور اإليطالية
 التعاون ضرورة موضوعها يف االتفاقية هذه وتناولت 12/2000//12  بتاريخ واالنضمام والتصديق للتوقيع التفاقيةا

ا يف اعتربت حيث الفعالية، من مبزيد ومكافحتها احلدود عرب املنظمة اجلرمية منع على  يكون اجلرم أن الثالثة ماد
  :التالية احلاالت يف وطين غري طابع ذو

o دولة من أكثر يف ارتكاب. 
o يف عليه واإلشراف والتوجيه له والتخطيط االعتماد من كبري جزء جرى ولكن واحدة دولة يف ارتكاب 

 .أخرى دولة
o أخرى. دولة يف شديدة أثار له ولكن واحدة دولة يف ارتكاب 
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 : بعض المؤتمرات الدولية التي عقدت لمكافحة تبييض األموال05  
  :1990  ستراسبورغ مؤتمر -1

لس دول جمموعة وضم سرتاسبورغ يف 08/11/1990 يف املؤمتر هذا عقد  اليت السبع األورويب اإلحتاد ا
 : نأ يف املتمثل ياجلر مي والضبط للتفتيش إجراءات اختاذ وفق اجلرمية هذه مبكافحة تعهدت
o والتنبه املشبوهة الاألمو  لكشف الضرورية اإلجراءات من وغريها التشريعية اإلجراءات باختاذ الدول تلتزم 
 كان إذا املناسب ياجلر مي الوصف األفعال هذه وإعطاء للتبييض املعدة األموال ذه وترتبط تتعلق عملية بكل

ا   .قصد عن حصل قد ارتكا
o مصادرة إىل اهلادفة واإلجراءات اإلستقصاء جماالت يف احلدود أقصى إىل بينها فيما بالتعاون الدول تلتزم 

  .)26(وهةاملشب األموال
   :  1994- 1993  عام المخدرات لمراقبة الدولية الهيئة تقارير -2

 إصدار إىل  1993  سنة الصادر تقريرها يف اهليئة حبثت وقد األموال تتبع أمهية على اهليئة تقارير تؤكد
 والتدابري جراءاتاإل كافة بإدراج وذلك املنظمة اجلرمية أنشطة عن الناجتة األموال تبييض ملكافحة دولية اتفاقية
  . واحدة وثيقة يف املشروعة غري األنشطة ملكافحة الوطين الصعيد على اختاذها يتم اليت التدابري ذلك يف مبا الدولية

  :1994  عام المنظمة الدولية الجريمة لمكافحة الوزاري المؤتمر -3

 واستخدام األموال تبييض افحةومك ملنع إسرتاتيجيات ووضع تدابري باختاذ وطالب بإيطاليا نابويل يف عقد
 املالية الصفقات عن والكشف) زبونك أعرف( قاعدة تطبيق بضرورة املؤمتر وأوصى. ومكافحتها اجلرمية عائدات
 عمليات يف تستخدم أن ميكن اليت التجارية املؤسسات معرفة أجل من والبحوث الدراسات وإجراء املشبوهة
 مجاعي جهد أجل من واإلقليمية العاملية واألجهزة املنظمات بني اجلهود يدتوح بضرورة املؤمتر طالب كما التبييض،
 عمليات على للقضاء" فيينا و مليا" الدول مبساعدة املتحدة األمم قيام وضرورة التبييض عمليات ملكافحة
  .التبييض

  :1995 عام المخدرات لمكافحة المتحدة األمم لجنة قرارات -4

 التدابري يف وحتدثت والثالثني الثامنة الدورة يف اجتماعيا اللجنة هذه عقدت وبالنمسا 1995 عام يف
 وقد األموال تبييض موضوع صنفها ومن املخدرات، استخدام إساءة جمال يف الدويل التعاون بتعزيز الكفيلة

  التاليني: القرارين أصدرت
                                                             

 .11، ص2003القطاع املصريف وغسيل األموال، عامل الكتاب، القاهرة،  ،مالح الدين حسن السيسي -1
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o كل يف إنشاءها يتم املايل للتحليل مركزية وحدة إىل الغريبة أو املشبوهة الصفقات عن اإلبالغ ضرورة 
 على التحري سهولة أجل من للقوانني التنفيذ أجهزة بني فيما الفعالة االتصاالت تطور مع حدى على دولة

 . القضاء غلى ا يقوم من وإحالة األموال تبييض أنشطة
o ومنع املخدرات ةمبكافح املهتم املتحدة األمم برنامج بني التعاون تعزيز لضمان الالزمة اإلجراءات  اختاذ 
 . املتحدة لألمم العامة لألمانة التابع اجلنائية والعدالة اجلرمية

 : 1997  عام األموال وتبييض المخدرات مؤتمر -5

 املؤسسات تواجهها مهمة قضية باعتباره التبييض موضوع فيه ونوقش األمريكية املتحدة الواليات يف عقد
 على املؤمتر هذا ركز وقد املؤسسات هذه يف االستقرار على التأثري ؤهلاتسا من ، العامل أحناء كافة يف املالية

  :الوسائل أبرز ومن األموال تبييض ظاهرة حملاربة الفعالة الوسائل

o عميلك. سياسة أعرف 
o املشبوهة العمليات عن اإلخطار سياسة. 
o الدول بني الوثيق التعاون.  

  بي المطلب الثاني: المكافحة على الصعيد المحلي والغر 
 هذه بني ومن األموال تبييض ظاهرة مكافحة حول ا بأس ال نتائج حتقيق من الدول من العديد متكنت

  : الدول

 األمريكية المتحدة الواليات : 
 املشروعة غري األموال تبييض عمليات مبكافحة اهتماما الدول أكثر األمريكية املتحدة الواليات تعد

 قامت حيث الظاهرة، ذه مبكرا األمريكية املتحدة الواليات اهتمت وقد. تباملخدرا االجتار عن الناجتة خاصة
 عن الناجتة األموال تبييض عمليات ملنع النقدية العمليات تعقب دف املصرفية، بالسرية متعلق قانون بإصدار

 مبنع خاص نقانو  أول إصدار هذا تال مث الضرييب، التهرب أو االختالس أو القمار أو التهريب أو املخدرات
 ، واملصادرة والغرامة باحلبس عليها يعاقب مستقلة جرمية التبييض اعتبار مت حيث ،1986  سنة األموال تبييض
  .مستقلة بصورة

. احملاسبة وكاتب واملطاعم والتأمني السمسرة شركات فيها مبا املالية املؤسسات على القوانني ألزمت وقد
 دوالر 10000تفوق  معاملة كل عن IRS الداخلية الدخول خدمة إدارة إىل النقدية املعامالت عن تقارير إرسال
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الفيدرالية  املباحث مكتب لدى املوجودة الدخول إدارة لتقوم ذلك واحد يوم يف مودع أو واحد فرد فيها يقوم
FB)27(.  

 على   جيب أنه ومفادهاTravel Rules Of Funds  مبدأ أو قاعدة األمريكي املشرع أصدر 1997 وسنة
 اخلزانة وزارة عن صادرة عن صادرة وإرشادات تعليمات من القاعدة هذه تتضمنه مبا االلتزام املالية املؤسسات مجيع

 أكثر بني متت إذا األموال انتقال على القاعدة هذه وتسري املالية، اجلرائم ومالحقة متابعة لدائرة األمريكية
 حتول كل عن املختصة اجلنائية السلطات وإبالغ اجلوهرية اتالبيان أخذ املؤسسة فعلى ، واحدة مالية مؤسسة
 لقانون اخلاضعة والكازينوهات املالية، األوراق ومساسرة البنوك املالية باملؤسسات يقصد القاعدة هلذه وطبقا. مشبوه
  .األموال إرسال وأجهزة ، البنوك سرية

   3000 عن قيمتها تزيد اليت لتحويالتا فقط هي األموال سفر قاعدة عليها تصب اليت التحويل عمليات -

  .األخرى بالعمالت يعادهلا ما أو دوالر
 .سنوات مخس هي الدفع بأوامر املالية املؤسسات حتتفظ أن جيب اليت املدة -
 .مشبوهة عملية كل عن فقط اجلنائية السلطات إبالغ -
 يكونون قد والذين تهمومالحق التحويل أطراف على التعرف يف املختصة السلطات القاعدة هذه تساعد -

  .)28(األموال لتبييض مرتكبني
 فرنسا : 

 الصادر  1157/87 قانون ويعترب األموال، لتبييض التشريعية املواجهة جمال يف الرائدة الدول من فرنسا تعترب
ا قائمة كجرمية األموال تبييض على يعاقب قانون أول 31/12/1987 ـب  اشرتك من كل معاقبة على ونصب ، بذا
  .املخدرات جرائم عن الناجتة العوائد غسيل يف كاملني ووعي علم عن ساهم وأ

 املتعلق 1990-05-10 يف الصادر املرسوم مبوجب  Tarcfin  مكتب بإنشاء الفرنسية احلكومة قامت كما
       دهمعوائ لنقل كمحطة الفرنسية املالية للمؤسسات األموال مبيضي استغالل حملاربة أنشأ وقد ،املالية بوزارة

  .اجلنوبية أمريكا دول إىل اأوروب دول من

                                                             
 .243مرجع سابق، ص ،نادر عبد العزيز الشايف -1
 . 246، ص2001تبييض األموال دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،  ،غسان رباح -2
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 هذه القانون وألزم األموال، تبييض يف والبنوك املالية املؤسسات باشرتاك املتعلق  614/90 قانون صدر مث
 رفبالتع البنك يلزم مما املالية، لوزارة التابعة اخلاصة اإلدارة إىل املشبوهة املصرفية العمليات عن بإبالغ املؤسسات

 العملية مبلغ جتاوز حال يف الدائم غري العميل وخصوصا احلسابات من نوع أي فتح عند العميل هوية على
 يف العملية هذه معلومات وحتفظ فرنك مليون عم مقدارها يزيد عملية بأي االهتمام جيب كما فرنك، 50000

  .)29(هلا رسلةامل واجلهة األموال مبصدر املتعلقة تلك خاصة سنوات مخس ملدة السجالت

 أضاف  إىل فقد األموال، تبييض مواجهة خطوات أبرز 13/05/1996 يف املشرع أصدره الذي القانون ويعد
  .األموال تبييض بعنوان املال على الواقعة واجلنح اجلنايات ضمن مستقال فضال الفرنسي العقوبات قانون

 من حمصورة كانت اليت األموال تبييض صور تعديل إىل إضافة) 09( الفقرة 326 إىل) 01( الفقرة 326 املواد من
  .)30(املخدرات جرائم جمال يف قبل

 سويسرا : 
 ثروات من %30 يقارب ما تدير فهي املبيضة املبالغ كميات حيث من زمحا الدول أكثر سويسرا تعد

 يف  دوالر مليار  500 يساوي ما عام كل املبيضة املبالغ وقدرت دوالر مليار  2500 على مصارفها وحتتوي ، العامل
 االهتمام إىل سويسرا دفع ما السويسرية، باملصارف ملجأها جتد املبالغ هذه من كبري وجزء العامل، أحناء كل

 السويسري الوطين البنك رعاية وحتت بينها فيما السويسرية املصارف اتفقت 1986 عام ففي اآلفة، هذه مبحاربة
  املسماة االتفاقية فرضت وقد. مالية عمليات أية إجراء وعند املصرفية اتاحلساب فتح عند احليطة ختص قواعد على

Convention relative à l’obligation de diligence  املصرف على سويسري فرنك ماليني عشر غرامة 
   .1992 كان هلا تعديل وآخر سنوات مخس كل االتفاقية هذه وتعدل املخالف

ا يف نص اليت   305   املادة نص سريالسوي العقوبات قانون يف أدخل مث  شأنه من عمل كل أن مضمو
 فرنك 40000 من مالية وبغرامة سنوات مخس إىل سنتني من باحلبس يعاقب املبيضة األموال مصدر حتديد عرقلة

  . فرنك 1000000 إىل

                                                             
 .131مرجع سابق، ص ،صفوت عبد السالم عوض اهللا -1
 .44، ص2005الكيان القانوين لغسيل األموال، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  ،حممد عبد اهللا أبو بكر سالمة -2



 البنوك ومكافحة تبييض األموال                            الفصل الثاني                                                                                           
 
 

31 
 

 ال ودعة،امل األموال مصدر يف شكه عن املختصة السلطات يعلم الذي املوظف القانون ذات اعتربت كما
 واملتمسكني سويسرا من الكثريين معارضة رغم هذا خاطئة، شكوكه كانت وإن حىت املصريف السر بتهمة يالحق
  .)31( املصارف بالد يف املقدسة املصرفية املهنة سر بقاعدة

 عدم بسبب وذلك األموال تبييض األموال تبييض ملكافحة سويسرا يف جديد قانون   1998 أفريل يف وصدر
  : يلي ما القانون هذا أدخلها اليت تغيريات أهم ومن ، الظاهرة ملواجهة السابقة التعديالت ىجدو 

 وباألخطار ، املعروضة والصفقة العميل شخصية من بالتحقيق للقانون، اخلاضعة واملؤسسات البنوك إلزام -
 . ويسراس بنوك به اشتهرت اليت املهنة لسر تقييد يشكلا م وهو املسؤولة، للجهات ذلك  عن

 وتلقى بالبنوك واالتصال ، املوضوع ملتابعة ، مباشرة السويسري اإلحتاد حكومة تتبع خاصة، جلنة إنشاء -
ا بالغتها  .وحتريا

 أسباب إىل يستند التبليغ كان مىت به مشتبه عميل عن بالتبليغ قيامها عن البنوك مسؤولية إخالء -
 . األموال تبييض مكافحة جهود مع اجلدي اونالتع إىل البنوك يدفع الشك وهو معقولة، ومربرات

 لبنان : 
 إذا العربية املصرفية القطاعات أكرب من املصريف قطاعه ويعترب إقليمي بعد ذو مصريف، مايل موقع لبنان حيتل

 حيث االقتصادي والوضع سكانه بعدد قياسا لبنان يف املصارف  كثرة إىل 1999 العربية املصارف إحتاد تقرير أشار
ا ومتثله مصرفا 70 حوايل فيه طينش  عرف وقد. العربية املصارف موجودات إمجايل من %10 يقارب ما جمهودا

 العمل جمموعة عن الصادرة القائمة ضمن إدراجه بعد خاصة األموال تبييض مكافحة جمال يف نوعية قفزات لبنان
 لبنان اسم حذف إذ اجلهود هذه مثرت وقد 2000 عام األموال تبييض مكافحة جمال يف املتعاونة غري للدول املايل
موعة نفس عن الصادر التقرير يف القائمة هذه من  الدويل وانفتاحه اللبناين املايل القطاع نشاط يوفر. 2002 سنة ا

   أمهها: من واليت توفرها اليت املزايا إىل بالنظر وذلك األموال يملبيض مناسبا مناخا

 وعمليات املصرفية، العمليات يف األجنبية بالعمالت التعامل وكذلك يباألجن للنقد املكثف االستعمال -
 . والشراء البيع

 .سنويا دوالر مليار 06 عن تزيد واليت اللبنانيون املغرتبون حيوهلا اليت املبالغ ضخامة -
 .واملالية القضائية السلطات كافة اجتاه املصرفية بالسرية املصريف النظام متتع -

                                                             
 .163، ص2005املراكز املالية خارج احلدود وظاهرة غسيل األموال، مذكرة  ماجيسرت، جامعة البليدة،  ،ناصر املهدي -1
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 مبيضي خيدم الذي األمر وهو البداية نقطة إىل الرجوع معه يصعب حيث لشيكاتل املتعدد التظهري -
 .األموال
 يف مبا املصرفية السرية متس اليت البنود كل على حتفظ ولكنه 1988 فيينا اتفاقية أقر قد لبنان أن ورغم -
 .املصرفية السرية متس اليت املتبادلة القانونية املساعدة بتقدمي املتعلقة البنود ذلك
 تبييض ملكافحة" واحلذر احليطة اتفاقية" مسي باتفاق طوعا نفسها اللبنانية املصارف ألزمت 1998 عام يف -

 ،30/98 لبنان مصارف مجعية تعميم( باملخدرات املشروع غري املشروع غري االجتار عن الناجتة األموال
 لتبييض كستار استغالهلا دون للوقوف تنفيذها املصارف على جيب اليت القواعد تضم واليت )25/04/1988

 تاما التزاما املصارف هذه التزام مع وخارجيا داخليا املصريف القطاع مسعة على احلرص باب من وذلك. األموال
 معها املتعاقد هوية عن مفصلة بصورة حتقق البنوك هذه أن على االتفاقية هذه نصت وقد املصرفية بالسرية
 وإحصاء شبهات أي عن والتبليغ األموال رؤوس حركة ومراقبة ،تصادياالق احلق صاحب إىل أيضا والتعرف

ا من مساعدات أي تقدمي عن االمتناع يعادهلا، ما أو دوالر 10000 من انطالقا العمليات  تبييض تسهيل شأ
 .)32(االقتصادية الدورة يف وضخها األموال

 األسباب من لعدد كنتيجة جاء يوالذ األموال بتبييض اخلاص 818 رقم 20/04/2001 بتاريخ صدر وقد
  أمهها:

 إجراءات تطبيق مراقبة عملية يصعب املصرفية السرية لقانون املصارف على الرقابة جلنة موظفي خضوع -
 . (KYL)عميلك أعرف سياسة وخاصة فعال بشكل األموال تبييض مكافحة

 .املتعاونة غري دولال الئحة من لبنان لشطب العمل هذا أمهية على املايل العمل جمموعة تأكيد -
 صرافة، مؤسسة 382 تأمني، شركة 57 مالية، مؤسسة 33 مصرف، 64: تغطيتها الواجب املؤسسات عدد -

 .صاغة مؤسسة 385 متويلي، إجيار شركات 03 مالية، وساطة شركات 09
 : القانون هذا في جاء ما وأهم

 فيينا باتفاقية املتعلقة ) 15/05/1995(  426 القانون من 01 مادة يف عليها املنصوص التحفظات إلغاء -
 .  1956 املصرفية السرية قانون يف الواردة خاصة القانون هلذا املخالفة األحكام إلغاء ،1988
 .01 املادة يف األموال تبييض تعريف و املشروعة غري األموال مفهوم حتديد -

                                                             
 .165مرجع سابق، ص ،ناصر املهدي -1



 البنوك ومكافحة تبييض األموال                            الفصل الثاني                                                                                           
 
 

33 
 

 التقيد على والسهر التبييض عمليات يف التحقيق مهمتها قضائي طابع ذات مستقلة هيئة إنشاء  -
  .القانون هذا يف عليها املنصوص واإلجراءات باألصول

 العربية الجهود : 
o 1994 العرب الوزراء مؤتمر : 

 املخدرات يف املشروع غري االجتار عن الناجتة التبييض عمليات وناقش 05/01/1994 تونس يف عقد
  .العقلية واملؤمترات

 اجلرمية مكافحة أجل من املتعاقدة األطراف بني والتنسيق إلقليميا التعاون إطار ويف االتفاقية هذه وحسب
 اجلرائم من ألي رعاياها أحد بارتكاب األخرى الدول بإشعار دولة كل تقوم ، منها الناجتة األموال تبييض ومنع

رمني تسليم إجراءات تعجيل إىل األطراف وتسعى االتفاقية يف عليها املنصوص  بشأن امتطلبا تبسيط وعلى ا
 اجلرائم جوانب مبنع للمعلومات السريع التبادل لتسيري وثيقة بصورة األطراف وتتعاون ، فيها اإلثبات أدلة

  . األخرى اإلجرامية وباألنشطة باملخدرات املشروع غري االجتار عالقة فيها مبا عليها املنصوص

o 1994 عمان مؤتمر  : 
 ببحث املؤمتر هذا إهتم وقد.  حبرينية وسعودية ، أردنية ، ةمصري وفود فيه وشاركت باألردن املؤمتر عقد   

 الظاهرة هذه مكافحة أمهية مبدى أشادت كما ، عموما اجلرائم عن اجلرائم عن الناجتة األموال تبييض موضوع
  . املختلفة بأنواعها املخدرات ملكافحة بالنسبة

o  1996 األمني التعاون مؤتمر  : 
 اجلرمية ملنع واإلقليمي الدويل التنسيق حتقيق أجل من العرب لداخليةا وزراء حضره ، تونس يف عقد

رمني تسليم يف الدويل األنرتبول بني التعاون وحتقيق منها احملققة الفوائد ومصادرة ، وتصفيتها  إستغالل وعدم ا
 جمال يف التعاون قيقلتح مصر به تقدمت الذي املشروع على املؤمتر ووافق الفوائد هذه إخفاء يف املصرفية السرية

 والسياسية اإلقتصادية اجلرائم يف كمساعدة اخلارج إىل طريقها تأخذ اليت اإلسالمية العربية األموال رؤوس تتبع
 املنظمات متويل أو اإلرهاب دعم يف حصيلتها إستخدام ومنع املخدرات مكافحة يف العربية الدول تعاون ضرورة

  .)33(. اإلرهابية

                                                             
 236غسان رباح ، مرجع سابق ص  -33 
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 :  دور الجهاز المصرفي في مكافحة تبييض األموال المطلب الثالث : -
 ضد حممي اجلهاز هذا وان املصريف اجلهاز وسالمة صحة على التأكيد دون املنظمة اجلرمية معاجلة الميكن بداية   
 جرمية وتعد ، خاصة بصفة األموال تبييض وعصابات عامة بصفة املنظمة اجلرمية عصابات جانب من إخرتاق أي

 على يتعني هذه وملكافحة ، األخرية السنوات يف واملصارف البنوك تشهدها اليت اجلرائم بني من موالاأل تبييض
  : مبايلي القيام البنوك
 :  : تقوية وتطوير عالقة البنك بعمالئه 01

 ، العميل بنشاط إحساسهم وزيادة بالبنك العاملني وعي وتطوير"  عميلك إعرف"  قاعدة إستخدام أي
 املختلفة التطورات ومعاينة املنظمة اجلرمية عصابات إغراء حتت الوقوع من حلمايته قرب عن ومتابعة منه والقرب

  : النشاط يف العميل ا مير اليت

 املعتادة، وأعماله ختصصه جمال عن بعيدا العميل به يقوم الذي اإلستثنائي و املعتاد غري النشاط معرفة  -
 إكتشافه مامت إذا العميل يدمر مما الداهم اخلطر مايكون وكثريا ، قانوين غري مايكون كثريا النشاط هذا وإن خاصة

 .اخلفي النشاط هذا لتمويل وتسهيالت قروض على البنك من حصل قد العميل كان ما إذا البنك على يؤثر وقد
 رسونهميا الذي النشاط وطبيعة مؤخرا العميل لدى العمل ذا إلتحقو الذين الغرباء األشخاص أي معرفة  -
 احلذر خيونه ما كثريا العميل هذا أن خاصة سابق، إجرامي سجل له منهم وأيا لديهم اليت السابقة اخلربة ووضع

رمني بعض حلاق خالل من ذاته عن  ويكشف  تتدعم عندما خاصة لديه بالعمل السابقون زمالؤه أدق ومىت ا
تمع يف والسياسية اإلجتماعية و املالية مراكزه  . ا
 به القيام جتنب وحماولة أعمال عن صحيحة حماسبة تقارير بإعداد اإللتزام يف العميل جدية مدى رفةمع  -

 . األحداث وتكشفها الواقع غري على إعدادها يتم حقيقية غري تقارير إىل واللجوء
 اخلارج إىل حتويلها وأوامر البنك لدى حساباته يف املودعة النقدية واألرصدة التحويالت ومعرفة مالحظة  -

 . العلن يف ميارسه الذي النشاط مع التحويالت هذه تناسب ومدى الداخل إىل أو
 . الشبهات حتيطها أو صحتها يف مشكوك أو كافية غري معلومات يقدم الذي العميل مالحظة  -
 هلم والذين املفاجئ الشر عالمات عليهم ظهرت الذين هؤالء خاصة البنك موظفي بعض مالحظة -

 . )34(األموال تبييض بعمليات القيام ميكنهم وظائفهم طريق عن والذين الءالعم مع عالقات
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 اليت املصرفية التحويالت على تطرأ اليت واملستجدات املتغريات ودراسة وحتليل ومتابعة ورصد مالحظة  -
ا اليت األنشطة يف أو فيهم املشكوك عمالئه بعض لصاحل البنك ا يقوم  إعرف " شعار رفع ضرورة ومن ميارسو

 :  رئيسية جوانب ثالث تشكل املعرفة وهذه"  عميلك
 وهو األخرية اللحظة وحىت العميل نشأة منذ السمعة هذه على وماطرأ العميل مسعة: األول الجانب  -

 :  باآليت مايتصل
  :  الحسابات لفتح بالنسبة:  أوال
 بإختالف ختتلف واليت"  عميلك إعرف"  متطلبات لتحقيق الكافة واملستندات املعلومات على احلصول يتعني   

 يشكل حيث العميل هذا على البنك تعرف رئيسية أداة اجلاري احلساب يكون حبيث للعميل القانوين الشكل
  . العميل هو من حتدد اليت البيانات كافة احلساب فتح طلب
 حسابات أو يةومه بأمساء حسابات فتح أو اهلوية جمهويل األشخاص حسابات أي حسابات فتح عدم يتعني
  . اخلارج يف أو الداخل يف مقيمني كانو سواء احلسابات فتح طاليب األشخاص هوية من والتحقق رقمية

 الداخل يف أو اخلارج يف العمالء أحد عن نيابة بالتقدم الشركات من متويلية شركة أو آخر بنك قيام حالة ويف   
 العميل هذا عن الالزمة والبيانات باملستندات عمامد الطالب يكون أن يتعني البنك لدى حساب فتح بطلب
  . ميارسه الذي النشاط طبيعة وعن
  :  النقدي اإليداع لعملية بالنسبة:  ثانيا
  . خاصة بصفة اآلتية النقدية والعمليات عامة بصفة خاصة أمهية النقدي اإليداع عمليات إعطاء البنوك على   

 الذي العلين النشاط طبيعة مع تتناسب ال واليت والدورية واملستمرة واملتتالية الكبرية النقدية اإليداعات -
 . النقدي اإليداع معدالت إرتفاع مع خاصة ، العميل ميارسه
 مع العام جمموعها يتناسب ال العميل حساب يف نقدي إيداع بعمليات يقومون عديدين أشخاص ظهور -

 .  )35(العميل به يقوم الذي النشاط
  :  البنك مع حسابه على العميل امللتع بالنسبة:  ثالثا

 مايلي يالحظ وعندما ، عامة بصفة الشكوك بعض هناك أن تظهر عندما للعميل اجلاري احلساب مراقبة يتعني  
  :  خاصة بصفة
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 . العميل نشاط طبيعة مع تتناسب ال مببالغ األجنبية بالعمالت مصرفية شيكات -
 أو البنك داخل حساب إىل حساب من التحويل يتضمن ةكبري  نقدية مببالغ احلساب على التعامل :رابعا -

 . جتميع حساب إىل فرعي حساب من أيا خارجه
 . م خاصة خارجية حسابات إىل والدفع مقيمني غري عمالء إىل اخلارج من التحويل  -

  :  األخرى المصرفية للعمليات بالنسبة: إصدار 
  :  التايل النحو على البنك مع العميل جيريها اليت باملعامالت خاصة بصفة اإلهتمام يتعني

 وإحساس ميارسه الذي النشاط طبيعة مع تتناسب ال كثرية مببالغ مستندية إعتمادات بفتح العميل قيام  -
 لعدم اإلعتماد يف ذكرت اليت غري وصلت اليت البضاعة أن أو بضاعة عنها تصل ال اإلعتمادات هذه بأن البنك
 . عنها مجارك
 األصلي نشاطه مع التتناسب خمتلفة أنشطة لتمويل املصريف اجلهاز من اإلقرتاض يف العميل توسيع -

 . الغري هؤالء وبني بينه واضحة صلة دون للغري مملوكة أصول وبضمان
ا تسليمها ويتم نقدية ودائع بعطاء ضمان وخطابات كفاالت إصدار  -  طلب على بناءا ومصادر

 . ةمستمر  بصفة ذلك وتكرار ، منها املستفيدين
 يف أو ميارسها اليت اإلقتصادية باألنشطة يتصل فيما سواء وتصرفاته العميل سلوكات : الثاني الجانب -

 . اإلنسانية وعالقاته اإلجتماعية حياته حميط
  . ا ومايتصل عنها يتفرع وما وخمالفاته وإرتباطاته العميل عالقات:  الثالث الجانب -
 : تدريب وتعليم موظفي البنك :  02 

 قطاعات وتطوير حتديث مع ، معها السليم التعامل وكيفية املشبوهة العمليات إكتشاف كيفية على   
 من والتحريات اإلستعالمات وقطاع األمن وقطاع السوق حبوث قطاع مثل البنك يف والبيانات املعلومات مجيع
ا زيادة أو.  ورائها الكامن اخلطر وإستشفاق لتحليلها أيضا لكن واملعلومات البيانات مجيع فقط ليست أجل  قدر
  :  حيث من وذلك بالفعل السوق يف يتم وما ماحيدث معرفة على

 عامة بصفة اإلقتصادي النشاط أحوال مع الداخلية النقدية وتدفقاته العميل اقساط تناسب مدى -
 عنها، وتعارضه فقهوتوا واإلنتعاش والركود واإلنكماش الرواج حيث من خاصة بصفة العميل ميارسه الذي والنشاط

 ذات يف العاملة األخرى املشروعات أو له، املنافسني حيققها اليت التدفقات مع التدفقات هذه تفشي ومدى
 .النشاط
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 اخلارج إىل حتويلها العميل طلب وعدم البنك يف النشاط عن املودعة اإليرادات وإستمرار مكوث مدى  -
 . بالتحويل أوامره بإعطائه العميل خالهلا نم يقوم اليت الومنية واملدة أخرى بنوك إىل أو

 ودائع مجع مستعملة، صغرية فئات القيمة، صغرية فئة(  العملة وحدات حيث من اإليداعات شكل  -
  ) . املمارسة األنشطة مع تناسق بدون متكررة

  : : خلق وإيجاد وظيفة مراقبة عمليات تبييض األموال03 
 النقدية بالعمليات املتصلة األقسام وداخل البنك فروع من عفر  لكل اإلداري اهليكل إطار يف لتكون

 بأنشطة منها قسم كل يف العامل تعريف مع األموال تبييض عمليات طريقها عن تتم أن ميكن اليت املختلفة
 ملهام مناسبة مصرفية خربة له مراقب يقوم وأن ، األموال غسيل جرمية وإعداد وتدريبه تعليمه ويتم األموال تبييض

 داخل يتم اليت املختلفة العمليات متابعة خالله من يستطيع تقارير نظام تصميم ذاته الوقت ويف ، الوضعية هذه
  . فيها املشتبه العمليات وفحص ، الفرع

 : تقوية الصلة مابين البنك وأجهزة المكافحة والضبط والرقابة :  04 
 يطرأ جديد بكل ودراية علم على بالبنك األموال يضتبي مراقبة حيل ومبا األموال تبييض جرمية ملكافحة وهذا

 وما اجلرمية أساليب ميثل فيما خاصة واخلربات املعارف و اآلراء وتناول ، األموال تبييض عمليات يف ويستخدم
رمون إبتكره   . القذرة األموال لتبييض إليها تلجأ وطرق ووسائل أدوات من ا

 أكثر قدرة على حماية ذاتها : : تطوير الممارسات المصرفية لتصبح  05
 األموال تبييض عمليات تسرب من البنوك وعمليات البنك ومحاية املنظمة اجلرمية عصابات املخاطر من

 كيان وعلى ومسعته البنك إسم على احملافظة مث ومن ، إليه إمتدادها و للبنك املنظمة اجلرمية عصابات وإخرتاق
 ذاته الوقت ويف ، املصرفية والصحة السالمة لتحقيق وفعالة طموحة خطط اإعتماد البنوك من ماحيتاج وهو الثقة

   تساعد
  : على

 . لديهم مايتم ومعرفة وأنشطتهم العمالء عن املعرفة تعميق سياسة تأسيس  -
 العالقة حقيقة ومدى الداخل وعلى اخلارج على الضخمة االرصدة حتويالت يف املتداخلة األطراف معرفة  -

 . األطراف ءهؤال بني القائمة
 اإلحتفاظ يتم وأن املشبوهة األنشطة و العملة حتويل عمليات عن فعالة للتقارير نظام وإعداد إمساك  -

 ببيانات املتظمنة البنك سجالت ذلك ويشمل ، سنوات 5 عن التقل ملدة احلساب إغالق حالة يف باملستندات
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 املعلومات إكساب خالله يتم للتدريب جيد ظامن وجود يقتضي هذا إذا.  احلساب هذا على متت اليت العمليات
 األموال تبييض يف والعاملني عامة بصفة البنك يف العاملة املختلفة البشرية والكوادر العناصر إىل اخلربات ونقل
 :  مايلي حتدد اليت الرئيسية واملراجع والدراسات التقارير من جمموعة إعداد على ماحيتاج وهو خاصة بصفة
 . العامل يف األموال تبييض وعربها فيها يتم اليت املناطق أهم  -
 . األموال تبييض بعمليات قيامها يف املشتبه املؤسسات  -
 . األموال تبييض مكافحة إجراءات لديها ليس اليت واملناطق الدول  -
  . )36(األموال تبييض عمليات يف واألساليب الوسائل  -

  وال : المبحث الثاني : عقبات مكافحة تبييض األم
 احلد أو القضاء دون حالت كبرية صعوبات األموال تبييض عمليات ملكافحة املبذولة اجلهود تواجه الزالت    
  . املصارف بغري متعلق ماهو ومنها باملصارف متعلق ماهو منها العقبات هذه بني ومن اجلرمية هذه من

 المطلب األول : عقبات مصرفية .
  : : عقبات السرية المصرفية 01

 إنعكس املصارف طريق عن األموال تبييض أساليب يف املصريف العمل يف املتسارع التكنولوجي التطور أرباح
ا املصرية السرية وتعرف املصرفية السرية مقدمتها ويف العقبات من جمموعة بظهور ذلك  على امللقى الواجب"  بأ
ا املصارف عاتق  كل على التكتم بغض معينة بعالقة ا املرتبطني األشخاص ومجيع ومستخدميها وأجهز

 معرض يف أو ملهنتهم ممارستهم إبان املصارف إىل وصلت اليت بزبائنها املتعلقة والشخصية اإلقتصادية املعلومات
ا على باحلفاظ قرينة بوجود التسليم مع الوظيفة هذه   . الزبون ملصلحة سري

 هي تتخذها أن جيب اليت األوىل اخلطوات من واليت الاألمو  تبييض مكافحة وجه يف املصرفية السرية وتقف
 النقدية العالمات وحتليل دراسة إىل باإلضافة األموال هذه مصادر وعن املشروعة غري األموال عن اإلستقصاء

 الودائع عن الكشف يتطلب اخلطوات ذه القيام أن إال األموال تبادل عمليات بتطور املتعلقة املعلومات ومجع
  . املصرفية احلسابات بسرية اإلصتدام إىل يؤدي مما املصرفية وخاصة املالية املؤسسات يف ةاملوجود

: مثل األموال تبييض جرمية على مشجعة املصرفية للسرية صارمة بأحكام تأخذ اليت الدولة تعترب وبذلك
 والفردية الشخصية باحلقوق صةاخلا العريقة البلد هذا تقاليد نتيجة العمليات هلذه خاصا مرجعا تعترب اليت سويسرا
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 تكون ال أن جيب ولذلك للدولة اإلجتماعي الكيان من جزءا ويعترب البعيد املاضي إىل جذوره متتد نظام وهو
  .البنوك على األخري يف العبء اليقع لكي املشروعة غري األموال هذه على الرقابة أمام عائقا املصرفية السرية

 تأدى اليت الدول من وغريها سويسرا مطالبة اآلفة هذه ملكافحة لدولا بعض حترك إىل اإلشارة وميكن
 لعمليات قانونيا غطاءا تعترب اليت املصرفية السرية نطاق من حتد اليت اإلجراءات بإختاذ وألزمتها املطلقة بالسرية
  . )37(التبييض

 : :  عدم إلتزام المصارف بالمراقبة والتحقيق 02
ا وخاصة األموال تبييض عمليات عن للكشف الكفاية فيه مبا ةالعدال مع املصارف التتعاون  تستطيع وأ

 السرية مبدأ على احلفاظ حبجة املشبوهة احلاالت عن اإلبالغ متتنع ولكنها والسحب اإليداع عمليات مراقبة
  . املصرفية

 إجناح يف واألهم ياألساس الدور يعترب والذي املالية واملؤسسات املصارف كافة تلعبه أن جيب الذي فالدور
  : التالية املبادئ وفق يتم وذلك املراقبة وسلطات التشريعية السلطات مع التعاون هو املكافحة سياسة

 . األموال تبيض خماطر إللقاء والتحرك الزبون معرفة  -1
 . املعلومات مبركز مكلفة دائرة إىل عنها والتبليغ املشبوهة والعمليات األموال رؤوس حركة متابعة  -2
 : عدم وجود الخبرة للعاملين في القطاع المالي والمصرفي :  03

 مكافحة وجه يف كربى عقبة يشكل واملصريف املايل القطاع يف العاملني لدى اخلربة ونقص إنعدام إن
 املشروعة غري املصادر إلخفاء متعددة عمليات بإجراء املشبوهة األموال أصحاب يشجع الذي األمر وهو التبييض

هولة الصفقات على التعرف يف املوظف قدرات لضعف نظرا مطلقة وحرية بسهولة موالاأل هلذه   . املصدر ا
 على التعرف جمال يف واملصريف املايل القطاع يف املوظفني قدرات وتنمية تدريب بوجوب العقبة هذه فرتضى

تها اخلاصة واإلجراءات فيها املشكوك الصفقات  على وعامليا حمليا تدريبية اتدور  عقد ضرورة يتطلب وهذا مبجا
  . املشروع غري للدخل األساسي املصدر متويه وطرق الالمشروعة األنشطة إلخفاء تتبع اليت املختلفة الطرق

 إكتسبت اليت املتقدمة الدول وإىل وعلمية عملية تكون للموظفني التدريبية البعثات حىت إرسال جيب كما
 هذا يف الدول تلك خربات من واإلستفادة األموال تبييض ياتعمل مكافحة جمال يف كبريا شوطا وقطعت

 تبييض مكافحة يف األجانب اخلرباء وبإشراف حبظور متعاقبة زمنية فرتات على تعقد ندوات خالل من اخلصوص
 وهذا القطاع ذلك يف العاملني من عدد أكرب منها يستفيد حبيث اخلربة يف النقص تعاين اليت البلدان إىل األموال

                                                             
  314نادر عبد العزيز شايف ، مرجع سابق ، ص  - 37



 البنوك ومكافحة تبييض األموال                            الفصل الثاني                                                                                           
 
 

40 
 

 واإلجتماعية واإلقتصادية القانونية باجلوانب تتعلق اليت املوضوعات كافة على حيتوي فعال برنامج تصميم تطلبي
  . واملالية

 :  المطلب الثاني : عقبات أخرى ( غير مصرفية )
 : ضعف أجهزة الرقابة :  01

 الداخلية الدخول خدمة إدارة بينها ومن األموال تبييض دف للرقابة املعدة األجهزة من العديد توجد
 األسرتالية املركز ووكالة فرنسا يف" TRAKFAIN" " تراكفني"  وهيئة األمريكية املتحدة والواليات

"HSTRALl"التحقق وهيئة واحلذر احليطة إتفاقية من 12 املادة مبوجب لبنان يف األموال تبييض ملنع املراقبة وجلنة 
  . األموال بييضت مكافحة قانون من 6 املادة وفق اخلاصة

ا إال الرقابية األجهزة تعدد ورغم هذا ومع  إىل ذلك يرجع ورمبا فعاليتها يف والنقص الضعف تعاين الزالت أ
 و املراقبة نظام إنتاجية تزال ما بفرنسا فمثال عاتقها على امللقات املهبات يف والغموض املطبقة القوانني تعداد

.  منها فقط ملف 90 القضاء إىل أحيل املصارف من مقدمة بالشبهات تصريح 2700 أصل فمن حمدودة املالحقة
 تم هيئة وهي النقد على الرقابة هيئة يف مسؤول يصرح األمريكية املتحدة بالواليات نتيجة إىل إنتهت ضئيلة فقلة

 األحكام تطبيق أمهلت للهيئة التابعة األجهزة أن األمريكية املتحدة الواليات يف املصريف النظام على باإلشراف
 93 أن ذلك والتدقيق الفرز عملية أخر قد 1993 سنة ماليني إىل 1989 سنة آلف 500 من بالتصريح اخلاصة

 إستعالم طلب كل معاجلة تتطلب حبيث بالغ 30000 حوايل يوميا ويتلقون الفرز مركز يف يعملون فقط موظف
 بالقيام املكلفة األجهزة خمتلف بني التنسيق إنعدام ىلإ املايل العمل جمموعة أشارت كما.  أشهر 03 حوايل مشبوه

  . القائمة املخاطر مع التناسب درجة إىل يصل حىت املراقبة نظام تعزيز الضروري من يكون لذلك ، باملكافحة
 : عدم تنظيم عملية اإلخفاء النقدي :  02

 هذا ولكن مصرفية غري أقية عرب ملمتلكات الشراء لثمن نقدا الدفع هي النقدي اإلخفاء بعمليات يقصد
 األخذ ويتم األموال تبييض ملكافحة املتحدة األمم إتفاقيات به أقرت ما وفق معينا سقفا يتجاوز ال أن جيب الدفع
 املبلغ بتقسيم السقف هذا إىل الوصول من التهرب حيدث فقد املدفوع املبلغ وليس املمتلكات قيمة اإلعتبار بعني

 على والعمل املصرفية الشيكات وحتصني  تفعيل جيب العقبة هلذه وجتاوزا سنوات عدة بمبوج دفعات إىل املدفوع
 سلبا فيؤثر ، رصيد بدون الشبكات عدد زيادة من خوفا هلا الكاملة احلماية تؤمن أن شرط ا التعامل تشجيع

 والكف تتبع وبالتايل رهامصد ومعرفة املالية احلسابات ومالحقة تتبع يف بالشبكات والتعامل املنشود اهلدف على
  .  التبييض عمليات عن
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 : عدم وجود نظام معلوماتية متطور :  03
 واهليئات الوكاالت إىل املالية املؤسسات من املعلومات نقل ا جيري اليت األدوات املعلوماتية بنظام يقصد

 من بالتحقق يسمح متطور معلوماتية نظام ووجود الربقية كتحويالت عليها والرقابة املعلومات هذه مبعاجلة املكلفة
 إستعماهلا وكيفة مسارها ومعرفة املالية التحركات مبراقبة يسمح كما وسريع سري بكل املعروفة األموال مصادر

االت  وسائل إستعمال إىل املالية املؤسسات بدفع متطور معلوماتية نظام وجود عدم بالتايل فيها تستثمر اليت وا
 اهلدف إىل الوصول أمام كعائق يعترب وجوده عدم وبالتايل ، التبييض عمليات ضبط على قادرة غري تقليدية
 للكف املعلوماتية نظام إستحدثت اليت البلدان على جيب العقبة هلذه ومعاجلة التبييض مكافحة يف واملتمثل املنشود

 ، ودقيق علمي بشكل اجلتهاومع نظامها داخل املوجودة التغريات عن تبحث اليت األموال تبييض عمليات على
 واملتمثل املنشود اهلدف إىل للوصول مدروسة خطة تضع أن فعليها بعد املعاصر التطور تواكب مل اليت الدول أما
 بتعقب تسمح اليت املبدئية لإلجراءات إةختاذها ضرورة إىل باإلضافة هذا ، النظيفة غري األموال تبييض مكافحة يف

 للتحاليل الرئيسي املركز إىل خطية تقارير بتقدمي املالية املؤسسات كإلزام لتبييضا حماوالت وإجهاض ومالحقة
  . واملراقبة

 طرف من سرية إلكرتونية تقارير شكل على املقدمة املعلومات بتحليل يقوم للتحاليل الرئيسي واملركز
احترك مراقبة مث مصدرها وحتديد صحتها من يتأكد التحاليل وبعد املالية املؤسسات  وهو ، إستثمارها وأوجه ا

  . لألموال التبييض حماوالت على الكشف مايسهل
 : مشكلة الدول التي ليس لديها قوانين مكافحته :  04

ال هذا يف تسريعيا فراغا يعاين اليزال اآلخر والبعض األموال تبييض ملكافحة قوانني سنت الدول بعض  ا
 مبواجهة تم متفرقة تشريعات يف إال األموال تبييض نشاط ختصصو  متكامل بشكل يعاجل تشريع أي لديها فليس
  . مباشر غري بشكل وغريه النشاط هذا

 مشكلة معاجلة إجراءات:  هي عليها الضوء لتسليط األربعني التوصيات عينت اليت املوضوعات أهم ومن" 
 تبييض ملكافحة التسريع تؤيد ال الدول بعض هناك أن كما ، التبييض ملكافحة قوانني لديها ليس اليت الدول

  )38(" والقذر التطبيق بني يفصل حبيث رائحة له ليس املال أن يعتربون حيث األموال
  

                                                             
 . 314العزيز الشايف ، مرجع سابق ، ص  نادر عبد -38
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ــاني  ــــ ــل الثـــ ــــ ـــــة الفصــــ ــــ   خاتمــــ
 يشكلها اليت املخاطر أدركت بعدما األموال تبييض لظاهرة املكافحة أساليب الدول أغلبية تبين رغم

 بعض تعرفة الذي الغموض بسبب النقص بعض تعرف مازالت املبذولة اجلهود أن إال الظاهرة هلذه الاإلستفح
  . اإلجرامية األنشطة بعض على ومعاقبة جترمي يف الدول بعض تبذله مازالت الذي التحفظ بسبب أو التشريعات
 املبيضة لألموال الرئيسي املمر يعترب أنه حيث التبييض عملية يف األساسية النقطة املصريف اجلهاز بإعتبار و
 كحاجز تقف اليت العقبات من يعترب عنه والتخلي خمالفته للبنك الميكن مبدأ املصرفية السرية مبدأ بإعتبار وخاصة

  . املكافحة هذه أمام
 إنتشارها مستوى ودون ضعيفة تعترب الظاهرة هذه ملكافحة املبذولة اجلهود أن على احلكم ميكن وبالتايل

  . بعد واملطلوب الكايف القدر إىل يلحق ومل يعرف مل الدويل التعاون أن إىل راجع ذلك ورمبا يعالسر 
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  :مقدمة الفصل الثالث-
لقد عرفت ظاهرة تبييض األموال إنتشارا واسع النطاق يف ظل التطورات اإلقتصادية والتحوالت السياسية 

ا التنحصر يف نشاط دون  اليت يشهدها العامل ، ظاهرة تبييض األموال أصبحت عابرة للحدود دون تأشرية كما أ
آخر أو دولة دون سواها فالظاهرة مست كل القطاعات وحلت بكل األوطان ودول العامل العريب كغريها من دول 
العامل صارت متارس فيها عمليات تبييض األموال بشكل متطور كيفيا وأسلوبا وبشكل متشعب وخفي ويصعب 

ف مواصفاته بعيدا عن باقي األشكال األخرى لإلجرام العابر للحدود الذي تقف وراءه شبكات اآلالم به وكش
ومنظمات التهريب، هلا فروعها عرب جل مناطق العامل وحتوز على إمكانيات مالية هائلة وتعتمد على وسائل 

  إتصال متطورة جدا .

سة حالتها فيما خيص إنتشار هذه الظاهرة و بإعتبار اجلزائر دولة عربية من بني الدول العربية ميكن درا
  وآثارها وطرق مكافحتها باإلضافة إىل عرض واقع التبييض يف باقي دول العامل العريب .
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 المبحث األول : مصادر وأساليب تبييض األموال وآثارها على اإلقتصاد الوطني .
مل واجلزائر من بني الدول اليت صارت ظاهرة تبييض األموال هي ظاهرة فرضت نفسها يف خمتلف دول العا     

متارس فيها عمليات تبييض األموال وأصبحت هذه العمليات متارس على شكل وضمن اجلرائم املنظمة وواكب 
  إنتشار ظاهرة اجلرمية البيضاء يف اجلزائر لألوضاع األمنية .

 المطلب األول : النشاطات التي تكون مصدر لتبييض األموال في الجزائر :  -
ال اإلقتصادي       إرتبطت مصادر تبييض األموال باجلرمية اإلقتصادية املرتبطة بالتطورات احلاصلة يف ا

ا تفرض عليهم اللجوء إىل عملية  واإلجتماعي والسياسي بسبب ماختلفه هذه اجلرائم من مداخيل كبرية إلصحا
  تبييضها ومن أهم مصادرها :

 تجارة المخدرات :  -1
لتبييض األموال اليت تتم يف اجلزائر تتعلق بتجارة املخدرات نظرا للمردود الضخم من  إن أهم العمليات

تمع  دد كيان ا ا ، حيث أصبحت اليوم ظاهرة إنتشار املخدرات  األموال الذي تدره هذه التجارة ألصحا
ن من ( رانتج القنب) أين مت ضبط ماال يقل عن ثالثة أطنا 1973اجلزائري بصفة حقيقية وخطرية وذلك منذ سنة 

شخص ، ويف سنة  2500وتوقيف مرتكيب عملية الذين كان أغلبهم من األجانب كما سجلت و إيقاف حوايل 
ريب املخدرات وذلك من خالل عملية مت فيها فيها حجز كمية تعترب منعرجا خطري  اليت 1992 ا يف وترية تطور و

ه العملية أخذت الظاهرة يف إستفحال مستمر وواصلت معتربة تقدر بسبعة أطنان من رانتج القنب وبعد هذ
  )39(مصاحل األمن العثور من حني آلخر على مادة اهلريوين والكوكايني وغريها من املؤثرات العقلية . 

اليت متثل حجم الكميات احملجوزة من املخدرات من طرف  2002 -1992وميكن عرض إحصائيات الفرتة مابني 
ا املنتشرة على املستوى الوطين وهي مصاحل الدرك الوطين اجلز  ائري ومديريات األمن الوطين اجلزائري عرب وحدا

ا ال متثل يف الواقع إال جزء ضئيل من  تبني أن الكميات احملجوزة من املخدرات تتزايد سنة بعد األخرى من أ
  جمموع التجارة احلقيقية للمخدرات يف اجلزائر .

هرة إنتشار املخدرات يف بالدنا تشري يف تقاريرها أن بعض الكميات من كما أن املصاحل املكلفة بقمع ظا
الكوكايني واهلروين بدأت تتسرب إىل اجلزائر بواسطة طرود بريدية تأيت من أروبا عن طريق وسائل النقل البحرية أو 

يوط يف العاصمة ويف اجلوية بينما تدخل كميات من نفس املواد عرب احلدود اجلنوبية ، تقوم بتهريبها شبكات هلا خ
                                                             

ا على اإلقتصاد اجلزائري ، مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت يف علوم التسيري ختصص مالية ، املد -39  ية ، يوسفي فطومة، تبييض األموال و إنعكاسا
  .   85، ص  2006-2007
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ريب هذا النوع من املخدرات تعترب حمدودة جدا بسبب  بعض املراكز احلضرية الكربى األخرى يف اجلزائر غري أن 
  اإلرتفاع الفاحش للسعر .

  وميكن إرجاع سبب إنتشار ظاهرة تعاطي املخدرات وتطورها بشكل مذهل إىل األسباب اليت من بينها : 
من  % 70بطالة اليت يعاين منها الشباب منذ سنوات طويلة مع اإلشارة أن أكثر من الركود اإلقتصادي وال -

سنة إضافة إىل أزمة السكن وما يرتتب عليها من ضغوطات وفقدان  30جمموع سكان اجلزائر اليتعدى عمرهم 
يه الفقر يوما بعد للمعايري األخالقية والشعور باإلحباط واليأس الذي ينتاب فئات واسعة من الشعب الذي يتزايد ف

 يوم .
تشديد اخلناق على شبكات التهريب يف أغلب مناطق العامل السيما يف دول الضفة الغربية حبوض البحر  -

األبيض املتوسط ووفرت اإلنتاج وتزايد نشاط التهريب بسبب األرباح الفاحشة اليت تدرها جتارة املخدرات ، إضافة 
يصاحب ذلك من أخطاء حقيقية من خالل تبييض األموال بواسطة إىل آثار العوملة وحترير اإلقتصاد وما 

 مستثمرين من كل األصناف .
عدم تكييف الرتاب الوطين على املستجدات يف ميدان املخدرات مع غياب تنظيم مالئم فيما خيص  -

 مراقبة تنقل رؤوس األموال .
 عمليات التهريب :  -2

ا مج اعات عابرة للحدود واليت هي عبارة عن شبكات متخصصة يف تشتهر اجلزائر بعمليات التهريب اليت تقوم 
الربح السريع عن طريق تفادي قوانني الدولة إىل قوانني اللوبيات وأصحاب الرتاباندو والتجارة غري الشرعية ، كما 

اب تعترب اجلزائر نظرا ملوقعها اجلغرايف واإلقتصادي قبلة هلؤالء الذين حتتكمون إىل مصاحلهم اخلاصة على حس
  املصاحل العامة ومن أنشطة التهريب : 

 تهريب اآلثار:  -
حيث تقدر بعض اإلحصائيات اليت قدمتها الوكالة الوطنية حلفظ اآلثار اليت تعكس إال جزء صغريا من      

 250حتفة برونزية وفظية وكذلك  72إختفاء  1993احلقيقة اليت ال تظل جمهولة متاما فقد سجل متحف تيمقاد سنة 

ب واسعة حيث متكنت  1996فيفري  28- 27ة نقدية برونزية كما تعرض متحف قاملة يف ليلة قطع إىل عملية 
ورأس كوكال و رأس هرقل و رؤؤس أخرى غري معروفة   saptimeseur أملانيا من سرقة جمموعة من اآلثار الرومانية لـ

ا األثرية يف الليلة  09عددها  و إختفت رأس كبرية تعود  1996مارس  05-04رؤوس ، ويف عنابة إختفت من حظري
كما أن عقدا من العاج   ، 2000نوفمرب  29للعهد الروماين من الرخام األبيض وإختفت من متحف تيمقاد يف 

قطعة نقدية برونزية رومانية سرقت من متحف برج  23وكذلك  2001أفريل  23سرق من متحف وهران يف 
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م قطع أثرية حبيث هذه الظاهرة متثل جتارة مرحبة وقد مت ت 2002سبتمرب  12الكيفات يف  وقيف أجانب حبوز
ا البحث عن طرق لتبييضها .   لشبكات التهريب .وكل ذلك ينجر عنه أموال طائلة جيب على أصحا

 تهريب السجائر األجنبية : -
ريبا و رواجا يف اإلقتصاد اجلزائري فخالل الفرتة ب تعترب ني أوىل جانفي وآخر هذه السلعة من أكثر السلع 

مليون علبة سجائر من خمتلف األنواع من قبل مصاحل الدرك     1.5مت حجز أكثر من  2004جوان من سنة 
الوطين ، مث إدخاهلا إىل الرتاب الوطين عرب احلدود اجلنوبية اليت الزالت تعترب حسب ذات املصاحل مسلك هلذا 

  .  )40(ا إمتداد دويل يدرج نشاطها يف إطار اجلرميةالنوع من التهريب الذي تقوده عصابات وشبكات ذ
ماليني  04وفيما حجز من خمتلف وحدات الدرك الوطين العاملة بالشريط احلدودي جلنوب البالد أكثر من 

، تتوقع ذات املصاحل أن يعرف هذا الرقم إرتفاعا نسبيا بالنظر إىل إتساع نشاط  2003علبة سجائر خالل سنة 
م يف اجلنوب اجلزائري موازاة مع تفضيل غالبية هؤالء املهربني خيار املغامرة أيضا يف املهربني وتعدد م سالك حتركا

ريب السجائر إىل الرتاب الوطين ، حيث تعرف هذه التجارة غري الشرعية رواجا وجناحا كبريين يف  نشاط 
ء املهربني عن الشبكات اليت تنشط األسواق املوازية من خالل اإلقبال الكبري عليها وال ميكن فصل نشاط هؤال

ضمن إطار اجلرمية املنظمة (بارونات السجائر ) أصبحو يف اآلونة األخرية حسب نظرة مصاحل الدرك الوطين 
اورة ، حيث حتوز األراضي الليبية  يستحيون بالشبكات املروجة للمخدرات بإخراج البضاعة إىل إحدى الدول ا

ثانية إىل الرتاب الوطين بسيارة تويوتا ستابشن وهم حمملني مبختلف أنواع  على حصة األسد منها مث العودة
السجائر وحسب ذات املصدر فإن صحراء ورقلة أصبحت معروفة أكثر من غريها بنشاط شبكات التهريب 

  املختصة يف السجائر .
 الرشوة والفساد اإلداري واإلقتصادي :  -3
 اجلزائر منها إستغالل النفوذ ألغراض شخصية وقبلية باإلضافة إىل تتعدد وتتنوع آليات الفساد والرشوة يف      

دفع إتاوات إىل أصحاب النفوذ إلدخال السلع احملظورة أو اليت عليها رسوم ، كما يعد إستغالل النفوذ إحدى 
جاوزات األدوات األساسية للفساد يف اجلزائر ، وقد متيز اإلقتصاد اجلزائري بطابعه اإلداري غري الشفاف والت

ا و للمحيط  ا جتلب املزايا ألصحا بإعتبار أن الوصول إىل مركز القرار يعترب سلطة ربيعية يبحث عنها الكل أل
ا تشمل كل نواحي احلياة وكل  املباشر ، وإذا أردنا حصر مراكز الفساد يف اجلزائر فإننا نعجز عن فعل ذلك أل

  اإلدارة بدرجة متفاوتة .
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ة الرشوة يف اجلزائر و إنتشارها كوسيلة للتعامل و إخرتاقها للحياة اليومية العامة للمؤسسات فإستفحال ظاهر       
مبختلف أشكاهلا جعلها تصدر إهتمام الرأي العام ، فقد أدرجت منظمة الشفافية الدولية يف تقريرها الذي أعدته 

اليت تعرف مستوى مرتفعا للرشوة ، اجلزائر ألول مرة مصنفة إياها ضمن الدول  2003عن مدركات الفساد لعام 
من جمموع  2.3دولة مت إدراجها يف القائمة وحنت هلا نقطة  133عامليا من بني  88حيث صنفت اجلزائر يف املرتبة 

نقاط أي مايعادل دول ذات معدالت مرتفعة للرشوة والفساد ، كما أشار تقرير املنظمة الدولية للشفافية أن  10
ول نامية كاجلزائر حباجة ماسة لدعم مايل لكبح الفساد وأن مخس دول من أصل كل تسعة من أصل كل عشر د

عشرة دول نامية حتصلت على نقطة تعادل أو اقل من ثالثة يف العشر عملي لكبح الفساد من بينها اجلزائر اليت 
تسود فيها  من عشرة (علما أن النقطة عشرة تعين غياب تام للرشوة و أن الصفر يعين دول 2.6حتصلت على 

  . )41( الرشوة والفساد بصورة مطلقة)
 ظاهرة التهرب الضريبي والقطاع غير الرسمي :   -4

لس اإلقتصادي و اإلجتماعي الوطين " الكناس " الذي أعدته جلنة عالقات العمل واملتعلق        أوضح تقرير ا
صبح ينذر باخلطر بإعتباره جاء نتيجة أن وضع القطاع غري الرمسي يف اجلزائر أ 2003بالسداسي األخري من سنة 

اخلراب على املستويني اإلجتماعي واإلقتصادي، كما صنف التقرير القطاع غري الرمسي إىل ثالثة أصناف" القطاع 
الرمسي املنتمي إىل اجلرمية املنظمة والقطاع غري الرمسي الذي يهدف إىل حتقيق القوت اليومي" و" القطاع غري 

ا لتقدير حجم التأثريات الرمسي القائم على  الذهب" ، وقد أكد التقرير أنه ال توجد معطيات إحصائية موثوق 
املباشرة وغري املباشرة على النشاطات اإلقتصادية املنظمة بسبب سرية الصفقات اخلفية اليت متت يف السوق ، ومنه 

ا بدقة .    يصعب ضبط السوق غري الرمسية ورسم معاملها وممارسا
ة السوق غرب الرمسية حسب إحصائيات إعتمدت عليها " الكناس " إستنادا إىل وزارة التجارة اليت ومتثل نسب

من جمموع النشاطات التجارية ، كما كشف التقرير  % 35تشري إىل أن حصة السوق املوازية " غري الرمسية " تبلغ 
سوق غري  700كشف عن وجود  2000أن إحصاء األسواق والداخلون غري الرمسيون يف اإلقتصاد الوطين سنة 

من التجار  % 14ألف شخص مايعادل  100مليون مرت مربع وتنشط فيها قرابة  2.7رمسية ترتبع على حوايل 
من حجم األسواق غري  % 60والية تظم  12املسجلني يف السجل التجاري ، وتتمركز هذه األسواق بكثرة يف 

يات هي ( اجلزائر العاصمة ، جباية ، تيزي وزو ، جيجل ، وهران ، الرمسية يف اإلقتصاد الوطين ككل ، وهذه الوال
عني الدفلى ، خنشلة ، ورقلة ، بومرداس ، أم البواقي ، البويرة ، ميلة ) و أكرب عملية شدت إنتباه القائمني على 
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رييب املنتشر تقدير حجم السوق غري الرمسي ، هي عملية البيع دون فاتورة وهي تعترب من اكثر أشكال التهرب الض
قيمة  2003يف اجلزائر وحسب تقدير الكناس فإن عملية البيع دون فاتورة بلغ يف الثمانية أشخر األوىل من سنة 

ا مديرية املنافسة .  2.3   )42(مليار دينار إستنادا لعمليات املراقبة اليت قامت 
 :  الجرائم اإللكترونية -5
مة التجارة العاملية و إتفاقيات محاية امللكية الفكرية من بني أبرز تصنف اجلزائر اليت مل تنظم بعد إىل منظ     

وأنشط الدول يف جمال تداول املواد اخلاصة بالقرصنة للربامج املعلوماتية و املنتوجات الفنية وكانت العديد من 
بينهم موقع املواقع اخلاصة بتقنيات القرصنة مؤخرا قد قدمت تقاريرها خبصوص أعداد الوافدين من الدول من 

وتكثيف املوقع  2001خاص بالربازيل والذي ختصص يف حوارات اإلنرتنيت يف رصد ومتابعة حركة القرصنة منذ 
زائر من اجلزائر ويضع املوقع يف متناول الزائرين كل  7300زائر كان هناك  34500املتخصص أنه من جمموع حوايل 

القرصنة ، وقد تعرضت اجلزائر للعديد من الضغوط واملالحظات الطرق التقنية والرموز و الشفرات اليت متكنهم من 
من قبل الدول الشريكة ال سيما فيما يتعلق حبماية امللكية الفكرية ومنتوجات الدول املعنية وقد إختذ الديوان 

الرمسي دينار للمنتوج الواحد يف حماولة لتقليص فارق السعر  08الوطين حلقوق التأليف قرارات تقليص الرسوم إىل 
والسوق املوازية إال أن نسبة القرصنة يف اجلزائر ال تزال مرتفعة ، حيث تصنف اجلزائر مع لبنان من أنشط الدول يف 

ال إذ ترتاوح نسبة قرصنة وتقليد املنتوجات مثل األقراص املضغوطة والربامج املعلوماتية مابني   90إىل  % 80هذا ا

موعة " مايكروسوفت " اليت بدأت  % 40ر ب بينما املسبة العاملية حاليا تقد % وقد أشارت التقديرات 
  ماليني دوالر بالنظر إىل حجم الظاهرة .  10إىل أن اخلسائر جتاوزت  2001نشاطها يف اجلزائر منذ سنة 

 ظاهرة اإلجرام المنظم :  -6
ا ذلك الفعل املنظم والدقيق والذي يسري وفق خ       ا عصابات حمرتفة وتعرف اجلرمية املنظمة بأ طة معينة يقوم 

غايتها جلب املنفعة الذاتية ، كما ميكن هلؤالء احملرتفني اإلستعانة بأهل القانون ذوي املستوى العايل حىت التتفطن 
السلطة خلططهم، حيث تتم أنشطتهم يف سرية تامة وتلجأ العصابة يف أحيان كثرية إىل إستعمال أساليب متنوعة 

 مجيع امليادين كاإلقتصادي والسياسي وحىت التعليمي مرورا بالوسط اإلجتماعي وتتمثل من أجل التغلغل يف
  أساليبها يف الرشوة واإلغراء ، وإن مل ينفع فهناك اإلفتزاز والرتويج مث العنف ومن هنا ميكن أن تصل إىل اإلرهاب.

،  2004جرام املنظم يف شهر مارس مت تنظيم ملتقى وطين ويعترب األول حول ظاهرة اإل مع العلم أن يف اجلزائر -7
حيث ناقش املتدخلون ظاهرة اإلجرام املنظم وأثاره السلبية على التنمية اإلقتصادية ،كما طرح املتدخلون بأنه 
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ا أن تلقى الرعب والدمار  دد أمن الدولة واليت من شأ توجد من بني اجلرائم املنظمة اجلرمية العابرة للحدود اليت 
 يكون فيها القانون خمفف وخمالف لدول أخرى وبالتايل تتسع هوة هذه العصابة ويستفحل داؤها يف الدولة اليت

 .  )43(لتضرب الدولة من الداخل بداية من اإلقتصاد بإعتباره امللجأ الوحيد لتحقيق الربح
  المطلب الثاني : أساليب تبييض األموال في الجزائر :

ا يعتمد املختصون يف تبييض األموال أو غ اسلو األموال يف اجلزائر إلنتهاج عدة وسائل وتقنيات خيفون 
  أمواهلم غري املشروعة ومصادرها .

يعرف النشاط املصريف باجلزائر ضعفا كبريا من حيث الرقابة مما جيعل القطاع املصريف أكثر عرضة   -1
ذا الشأن أثارت الكثري م ن التشاؤم والشك يف قدرة لعمليات تبييض األموال حيث عرفت اجلزائر عدة قضايا 

البنك اجلزائري ومن وراءه الدولة على التحكم يف النشاط البنكي عرب الرتاب الوطين فاملنظومة املصرفية اجلزائرية 
لس اإلقتصادي و اإلجتماعي للثالثي الثاين من   التزال تعاين الصعوبة .  2003حسب تقرير ا

 التبييض عن طريق النشاط العقاري :  -2
ذلك من خالل شراء العقارات ، هذه األخرية اليت إرتفع سعرها بصورة كبرية إذ بلغ املرت املربع الواحد ويتم 

ألف دينار جزائري وهذا مع اإلشارة أنه ال يصرح إال بأسعار منخفظة عما هو يف احلقيقة  100غري املبين ماقيمته 
آالف دينار طبقا للقيمة  10يمة املرت املربع الواحد من أجل إمتام اإلجراءات القانونية والتوثيق إذ ال يتجاوز ق

  املستعملة يف اإلدارة .  
 التبييض عن طريق السوق النقدية الموازية :   -3

ونقصد بالسوق النقدية املوازية النقاط األساسية لبيع وشراء العمالت الصعبة يف هذه السوق غري الشرعية 
دف التهريب ويستغلون وتصل هذه العمالت الصعبة إليها عن طريق أشخ اص يرتددون على البلدان األجنبية 

فرصة إسترياد التجهيزات فمع وصول السلع واحلاويات إىل امليناء تكون هذه األطراف قد جلبت معها ماليني 
بة الدوالرات واألورو .ويضاف إىل هذه املاليني ما جيلبه املغرتبون واملتقاعدون الذين يتقاضون أجورا بالعملة الصع

وزبائن هذه األسواق هم يف الغالب أصحاب شركات ومكاتب تصدير و استرياد والسياح إذ يشرتي هؤالء القسط 
  األكرب من األوراق يف حني يستبدل اآلخرون مبالغ بسيطة .

تشكل كل من تيزي وزو ووهران واجلزائر العاصمة نقاط أساسية هلذه األنشطة وقد أشار القاضي األمريكي 
حول تبييض  2004ماي  16لوريدا جيمس خالد برووك الذي نص حماضرة يف جملس قضاء قسنطينة يف مبقاطعة ف

  األموال و أن هذه الظاهرة ممنوعة منعا مطلقا يف الو . م. أ.
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كما صرحت الوزيرة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة باجلالية اجلزائرية يف اخلارج أن بإمكان اجلالية 
ماليري دوالر سنويا إىل اجلزائر غري أن احلقيقة هي أن املقيمني يف اجلزائر ال يبحثون يف  3ماقيمته  اجلزائرية بتحويل

حتويل أمواهلم عن طريق املؤسسات املصرفية بل يتم حتويلها يف السوق املوازية ، وقدرت الوزيرة التحويالت املالية 
ا اجلالية اجلزائرية باخلارج تتعدى  عن طريق الربيد والباقي عن طريق  % 85ون دوالر سنويا ملي 200اليت تقوم 

وإذا قدرنا أن كل سائح جيلب معه  2004ألف سائح جزائري يف موسم  300 البنوك وينتظر يف فصل الصيف قدوم
ماليني دوالر ستخرتق السوق املوازية يف ثالثة أشهر ويعود إقبال اجلالية على  3دوالر كحد أدىن فإن حوايل  100

  أمواهلا يف السوق املوازية إىل أسعار العملة يف البنوك .  حتويل
 التبييض عن طريق كراء السجل التجاري : -4

إن السجل التجاري قد يباع ويشرتى نقديا ببيع احلقوق القانونية سواءا كان السجل حملي يف التجارة الداخلية      
إىل عملية بيع السجل التجاري هم ذو احلاجة  أو سجل اإلسترياد فيما خيص التجارة اخلارجية وأغلب من يلجأ

ا ، مستغلني يف ذلك اخللل يف األدوات القانوينة للسجل  واملعوزين الذين ال عالقة هلم بالتجارة وال بسجال
التجاري ، ويساعد هذا البيع أو الكراء يف تغطية املضاربة وتسهيل إنتهاك قوانني التحويل للعمالت الصعبة والت 

  . )44(ميم املواد احمللية للتهرب اجلبائيتدخل يف ص

 :  المطلب الثالث: آثار تبييض األموال على اإلقتصاد الجزائري-
شهدت اجلزائر عدة آثار إقتصادية وإجتماعية ، خلفتها عمليات تبييض األموال وهذه اآلثار ال ختتلف عادة      

  .عن اآلثار اليت خلفتها ذات اجلرمية يف دول العامل األخرى 
 إعاقة التنمية في الجزائر :  -1

تؤدي عمليات التبييض الضخمة إىل إضعاف اإلقتصاد وتفويض جمهودات الدولة يف مساعيها حنو اإلنعاش 
اإلقتصادي خاصة إذا مس الفساد القطاع املصريف ، من حتويالت مشبوهة حنو اخلارج وبريوقراطية واإلختالس ، 

، و إذا حدث ومل يلعب القطاع املصريف دوره املنوط إليه فإنه سوف تتحول بإعتبارها الطرق األساسية يف التمويل 
عائق أمام التنمية يف اجلزائر وخاصة يف حالة تشويه مسعة البنوك اجلزائرية على املستوى احمللي والدويل ، بسبب 

  اإلفالس و اإلختالس .
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محد أوحيىي " بإحتيال القرن واليت كلفت ونذكر منها " قضية اخلليفة " حسب ما وصفه رئيس احلكومة " أ      
مليون أورو إىل اخلارج مع  689مليار دوالر وذلك ألن جمموعة اخلليفة حولت  1.5اجلزائر رمسيا خسائر تزيد عن 

اإلشارة إىل املبالغ اإلضافية اليت حولت بطريقة غري قانونية إىل اخلارج عرب احلقائب مثل تلك اليت ضبطت يف 
  دين و إىل غريها من الفضائح للبنوك اجلزائرية ويعود ذلك إىل سوء التسيري واملراقبة .مطار هواري بوم

 إعاقة اإلستثمارات األجنبية :  -2
يف حالة اإلنفتاح على العامل وعلى الدول األوروبية على وجه اخلصوص  ، بعد توقيع اجلزائر على إتفاقية      

ة العاملية للتجارةفإن السوق املوازية اليت تغذيها شبكات اإلسترياد الشراكة األوروبية وحنو إنضمامها إىل املنظم
وعدم القضاء عليها أو تقليص نفوذها إىل النشاط التجاري ، ولن تستطيع الدولة التحكم فيها يف حالة إرتباط 

من إنعدام مصاحلها مبصاحل أصحاب املال و األعمال املشبوهة املنتشرة يف العامل ، وكل هذا يؤدي إىل خلق جو 
الثقة يف احمليط اإلقتصادي واملايل اجلزائري على الرغم من اإلحتياط اهلام الذي حتتفظ به اجلزائر من العملة الصعبة 

  مليار دوالر .  42والدي جتاوز 
 حل وتصفية المؤسسات المالية و العمومية :  -3

لنفوس إىل املضاربة الدنيئة واألعمال إن اإلضطراب اإلقتصادي واملايل يثري التعطش للربح الذي يدفع ا      
دد كيانه املادي و األخالقي ، وتسبب عجز الدولة  تمع و  تمع ، فاجلرمية مهما كان نوعها تسم با الضارة با
مما يؤدي إىل إغالق املنشآت اإلقتصادية وهو األمر الذي يؤدي إىل إنتشار البطالة بعد إفالس املؤسسات 

  اإلقتصادية .
اية سنة        اإلحتفاظ  2004فحسب تقدير حلصيلة التنمية الصادر عن املصاحل الرمسية لوالية تبسة فقد مت يف 
عامل فقط إلحتياطات التصفية ومعاجلة بعض امللفات العالقة على مستوى النزاعات القضائية على غرار  18بقرابة 

  )45( هؤالء العمال املسرحون. بعض املؤسسات اليت حلت بالكامل ، وكان الشارع هو املاوى إىل

                                                             
  .  94، ص  2007-2006لعامل واجلزائر ، مذكرة ماسرت ، نقود وبنوك ومالية ، جامعة شلف ، دفعة عمر عالل غسيل األموال يف ا- 45
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  المبحث الثاني : مكافحة تبييض األموال في الجزائر .
ملكافحة ظاهرة تبييض األموال ، وقعت اجلزائر على عدة إتفاقيات ، هذا على املستوى الدويل ، أما على      

املؤرخ يف  01-05رها قانون رقم املستوى احمللي فقد إهتم املشرع اجلزائري بالظاهرة وشرع هلا عدة تشريعات كان آخ
  يتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب . 2005فيفري  6

  المطلب األول : المكافحة على المستوى الدولي -
لقد وقعت اجلزائر على عدة إتفاقيات دولية ملكافحة غسيل األموال ومكافحة اجلرمية املنظمة سنذكر أهم هذه    

  اإلتفاقيات : 
 20فاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلجتار غري املشروع باملخدرات و املؤثرات العقلية املوافقة عليها بتاريخ إت -

 .1995جانفي  28املؤرخ يف  41- 95واملصادق عليها مبوجب رئاسي  رقم  1988ديسمرب 
العامة ملنظمة األمم  إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن املعتمدة من طرف اجلمعية -

 . 2002فيفري  05املؤرخ يف  55-02واملصادق عليها مبوجب املرسوم الرئاسي  2000نوفمرب  15املتحدة يف 
بروتوكول منع وقوع اإلجتار باألشخاص املكمل إلتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،  -

املؤرخ  41703واملصادق عليها مبوجب مرسوم رئاسي رقم  2000نوفمرب  15 املعتمدة من طرف األمم املتحدة بتاريخ
 .  2003نوفمرب  09يف 
ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل إلتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  - بروتوكول مكافحة 

واملصادق عليها مبوجب  2000نوفمرب  15خ املنظمة الوطنية املعتمدة من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاري
  . 2003نوفمرب  09املؤرخ يف  418-03املرسوم الرئاسي رقم 

 المطلب الثاني : المكافحة على المستوى الداخلي : -
لقد عرفت اجلزائر كغريها من الدول خطورة اجلرمية بشكل عام وخطورة غسيل األموال بشكل خاص ، لذا     

عدة إجراءات قصد التصدي ومكافحة هذه اجلرمية قبل أن يؤدي إستفحاهلا إىل إضعاف دور قامت اجلزائر بإختاذ 
ا حيث قامت اجلزائر بإصدار عدة قوانني أمهها :    الدولة يف توازنا

  أوال : تنظيم حركة رؤوس األموال عن باقي الخارج 
املؤرخ يف  22-96األمر رقم  يعدل ويتمم 2003بتاريخ فيفري  03-01قامت اجلزائر بإصدار أمر رقم     
واملتعلق بقمع من خيالف التشريع اخلاص باحلرف ونقل رؤوس األموال وهذه املخالفات أو حماولة  09/07/1996

  خمالفة التشريع والتنظيم وتتمثل يف : 
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 تصريح كاذب . -
 عدم إسرتداد األموال على الوطن . -
 عدم مراعاة اإلجراءات املنصوص عليها و الشكليات  -
 م احلصول على التشريعات املشرتطة .عد -
ذه التصرحيات . -  عدم اإلستجابة للشروط املقرتحة 

  :2005فيفري  6المؤرخ في  01- 05 ثانيا: قانون رقم
يتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتها حيث جاء يف مادته األوىل جيب على البنوك و      

ذا الصدد أن تتوفر على برنامج مكتوب من أجل املؤسسات املالية لربيد اجل زائر التحلي باليقظة ، ويتعني عليها 
  الوقاية والكشف عن تبييض األموال ، ويتضمن هذا الربنامج : إجراءات عمليات املراقبة . 

 منهجية الرعاية الالزمة فيما خيص معرفة الزبائن . -
 توفري تكوين مناسب ملستخدميها. -
 راسل ، أخطار بالشبهة ) مع خلية معاجلة اإلستعالم املايل .نظام عالقات ( م -
: حيث يتعني على البنوك أن حتدد معايري داخلية من أجل معرفة زبائنها بإستمرار حيث تأخذ  معرفة الزبائن -1

 هذه املعايري مبعرفة الزبائن العناصر األساسية التالية: 
 سياسة قبول الزبائن اجلدد . -
 ومتابعة التحركات والعمليات .حتديد هوية الزبائن  -
 )46( الرقابة املستمرة للحسابات املتضمنة للمخاطر. -

ومجيع املعلومات اخلاصة باملعين باألمر ويتعني على البنوك قصد التأكيد أن املعطيات اليت لديهم كاملة القيام 
  ساب .سنويا بتجنيبها أو على األقل عند كل عملية مهمة أو تغري مهم يف منهج تسيري احل

: جيب على البنوك واملؤسسات املالية لربيد اجلزائر اإلحتفاظ خالل فرتة من سنوات بعد غلق  حفظ الوثائق -2
 احلساب بالوثائق اآليت ذكرها : 

وية الزبائن وعناوينهم . -  الوثائق املتعلقة 
 الوثائق املتعلقة بالعمليات اليت أجراها الزبائن بعد تنفيذ العملية . -
 : يتعني على البنوك و املؤسسات املالية واملصاحل املالية لربيد اجلزائر . رأنظمة اإلنذا -3

                                                             
  .103د محيدي عبد العظيم ، غسيل األموال يف مصر والعامل ، ص  -46
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أن تتوفر على أنظمة تسمح بإستكشاف النشاطات ذات الطابع غري اإلعتيادي و أن ختضع العمليات       
خطار ضمن املشتبه فيها إىل إخطار إنذار بالشبهة ، يرسل إىل خلية معاجلة اإلستعالم اآليل ، ويندرج هذا اإل

  السر املهين والميكن للزبون اإلطالع عليها .
املتدخلني الذين تصرفو حبسن نية من أي متابعة ومسؤولية إدارية ومدنية  15كما أعفى القانون حسب املادة 

  وجزائي.
ية وهي خل  cellule de traitement du renseignement financier (c.t.r.f)  :: إنشاء خلية اإلستعالم اآللي -4

 مستقلة تابعة لوزير املالية ، وتتوىل اخللية املهام التالية حسب ماجاء يف املادة الرابعة من القانون : 
تسلم تصرحيات اإلشتباه املتعلقة بكل عمليات متويل اإلرهاب أو تبييض األموال اليت ترسلها إليها اهليئات  -

 واألشخاص الذين يعنيهم القانون .
 لكل الوسائل والطرق املناسبة . تعاجل تصرحيات اإلشتباه -
 إقرتاح النصوص والتشريعات . -

   المطلب الثالث: معوقات مكافحة تبييض األموال في الجزائر :
رغم كل اجلهود اليت كثفتها الدولة حملاربة هذه الظاهرة اخلطرية املدى ، إال أنه وقفت يف طريقها جمموعة من 

 العقبات والعراقيل نذكر منها فيما يلي : 

 السر المصرفي:  -1
إن املبدأ العام املتبع لدى التشريعات املصرفية يف كل دول العامل يؤكد ضرورة اإللتزام املصريف بالسر ، وهو أمر     

  مرتبط بطبيعة مهنته يطلع على أسرار الغري وهو ملتزم بضمان السرية على ما يعترب يف معامالت الزبون .
من  158ت طائلة العقوبات املدنية واجلزئية ، ويف اجلزائر وطبقا ألحكام املادة " وعليه فإن خرق اإللتزام جيعله حت

كل شخص إشرتك ويشرتك يف رقابة البنوك واملؤسسات املالية وفقا ألحكام هذا الكتاب،   10-90القانون رقم 
  )47(وبات " من قانون العق 301ويكون ملزما بالسر املهين حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف املادة 

 الحاجة إلى تحرير سوق رؤوس األموال :  -2
وتنص العقوبات  96/22من األمر  10اليت مادة متكررة للمادة  03أهم ما جاء به التعديل يتمثل يف املادة     

املسلطة على كل من خيالف التنظيم اخلاص حبركة رؤوس األموال ترتاوح مابني سنيتني إىل سبع سنوات سجنا ، 
                                                             

  .74، ص  2005حمفوظ العشب ، القانون املصريف اجلزائري ، املطبعة احلديثة للفنون املطبعية ،  -47



 في الجزائر تبييض األموالدراسة ظاهرة                                                                                                              لثثاالفصل ال
 
 

56 
 

( إلبراهيم حجاس ) رئيس "يونني بنك" " اجلزائر حباجة إىل حترير سوق رؤوس األموال وليس إىل وضع فبالنسبة 
قيود جديدة لغلق هذا السوق" وكل هذه اإلجراءات لن حتقق أي تقدم مادامت القوانني اجلزائرية ال تسمح 

"يونني بنك " مثال ملكية بإنتقال رؤوس األموال من ملكية شخص آخر سواء جزائري أو أجنيب ، كأن تصبح 
  سعودية أو أمريكية أو فرنسية .

 السوق الموازية للعملة:  -3
تشكل السوق املوازية عقبة مكافحة تداول العملة بطريقة غري شرعية، وذلك لغياب إحصائيات رمسية عن    

  ها احلقيقي.حجم الكتلة النقدية املتداولة يف السوق املوازي للعملة الصعبة وصعوبة حتديد مصدر متويل
 وجود خلل بأحد القطاعات يعيق تطبيق المشروع:   -4

املشكل يكمن يف هذا النوع من املشاريع مشروع قانون تبييض األموال أمام وجود خلل بقطاع من      
القطاعات، وهو ما يفرض متاشي القطاعات مع بعضها البعض خاصة قطاع املالية واجلمارك. يتأتى ذلك إال بسن 

  م بينهما، ويبقى الوازع األخالقي، والضمري واملتابعة الصارمة الكفيل بوضع حد هلذه التالعبات .قانون منسج
: عدم وجود مرونة بسبب أجهزة بريوقراطية وإدارية ، واخللل يكمن أيضا يف إنعدام الوسائل  إنعدام المرونة -5

وتبادل اخلربات ما يستدعي إصالح القطاع  الكافية مثل : الربامج اآللية املالئمة على مستوى تطوير أعمال البنوك
 .)48(البنكي واملصريف لضمان تطبيق أحكام مشروع القانون اجلديد

  

                                                             
   76، ص  2004ظاهرة غسيل األموال يف ظل العوملة ، مذكرة ماسرت جامعة شلف  زروقي ليلى ، - 48
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  خاتــــمة الفصــل الثالث :
بالنظر إىل اآلثار اخلطرية اليت تلحقها عمليات تبييض األموال باإلقتصاد الوطين، كان جيب اإلسراع بسن       

ها، لكن الفهم اجليد لتبييض األموال جيعلنا نتأكد أن هذه العملية ليست سهلة القوانني والسهر على مكافحت
التعقب ألن القائمني على التبييض ليسو جمرمني عاديني كما يعترب البعض، بل إن منهم جزء يشكله خرباء ماليني 

 والنصوص يف غياب  ال جندهم حىت يف أكرب املؤسسات لذا فإن مكافحة تبييض األموال ال تتم فقط بسن القوانني
كفاءات عالية يف ميدان تتبع حركات رؤوس األموال عرب القنوات البنكية العادية أو يف القنوات املوازية اليت توفرها 
اإلنرتنيت فإذا كانت الدول املتقدمة تقف عاجزة أمام السبل الشيطانية للتبييض فإن بلدا مثل اجلزائر يفتقر 

ت قوية لتبادل املعلومات، خطا اليوم اخلطوة األوىل يف مسافة األلف ميل للقضاء لشبكات إعالمية وقواعد وبيانا
  على هذه الظاهرة أو حصرها على األقل.

  فاجلزائر بلد مل يسلم من هذه اآلفة وخماطرها ومساسها باإلقتصاد الوطين مما يتطلب اجلدية يف مكافحتها .
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   مقدمة الفصل الرابع
دف التمكن أضحى الرتبص التطبيقي أل مرا ضروريا لإلتصال املباشر بالعمل امليداين الواقعي وامللموس ، 

من تدعيم املعلومات النظرية اليت ختص موضوع البحث . وألجل بلوغ هذا اهلدف ولتوضيح وإظهار املعلومات 
مكافحة البنوك للقيام بالرتبص التطبيقي لدراسة كيفية  BNAأكثر ، إرتأينا أن نأخذ البنك الوطين اجلزائري 

لظاهرة تبييض األموال وكذا سنتطرق يف هذا الفصل إىل التعريف بالبنك الوطين اجلزائري وأهدافه ، مهامه والتعرف 
 على هيكله التنظيمي . 

  ويف األخري سنتعرف على الطرق اليت يستعملها البنك الوطين اجلزائري ملكافحة تبييض األموال.
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  : بطاقة تعريفية بالبنك الوطني الجزائري : المبحث األول 
  يف هذا املبحث سيتم احلديث عن نشأة البنك الوطين اجلزائري باإلضافة إىل مهامه وكذا هيكله التنظيمي .    

 :   BNAالمطلب األول : نشأة البنك الوطني الجزائري 

 13/06/1966بتاريخ  78-66رسوم يعترب البنك الوطين اجلزائري بنكا جتاريا ، حيث مت إنشاؤه حبسب امل
على شكل شركة وطنية تسري بواسطة القانون األساسي هلا والتشريع التجاري وكذا التشريع الذي خيص شركات 
ة  التضامن ما مل تتعارض مع القانون األساسي املنشـأ هلا . ولقد ضم هذا البنك مجيع البنوك  ذات األنظمة املشا

  له واملتمثلة يف كل من : 
 بنك التسليف العقاري اجلزائري . -
 .1966اجلزائري التونسي يف جويلية  -
 .1967بنك التسليف الصناعي والتجاري يف جويلة  -
 .1968بنك باريس الوطين يف جانفي  -

ولقد أسس ليعمل كبنك ودائع قصرية وطويلة األجل ، كما وجد ليكون أداة لتحقيق سياسة احلكومة يف     
لقروض على املدى القصري ، واملسامهة مع اهليئات املالية األخرى لوضع القروض الطويلة التخطيط املايل بوضع ا

واملتوسطة األجل ، إذ يقوم إىل جانب العمليات املصرفية التقليدية بتمويل القطاع اإلقتصادي العمومي صناعيا  
  كان أم زراعيا .

وكالة بإختالف  200ذ حيتوي على مايقارب يعترب البنك الوطين اجلزائري حبكم الزمن أقدم بنك وطين ، إ  -
ا (وكالة رئيسية ، وكالة من الصنف" أ "، وكالة من الصنف "ب" ، وكالة من الصنف" ج" حيث يتم تصنيف  فئا

 الفئة على أساس: رقم األعمال، حجم الوكالة ، عدد العمال، حجم العمليات ...). 

ء الذي مينحه مكانة رئيسية على مستوى اجلهاز كما حيتوي على أكثر من مليون ونصف حساب، الشي   
  املصريف اجلزائري ، مما يدفعه للتجديد واحلداثة قصد احلفاظ على مكانته وتشريف صورته اخلدماتية.
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 وكالة وادي ارهيو :  –: البنك الوطني الجزائري  1الشكل رقم -

  
  البنك املركزي اجلزائري

  
  BNAالبنك الوطين اجلزائري

  
  املديرية العامة للبنك

 

 

   

  

 

 

 

 

  

DRE DRE DRE 

االتــــالوك  

 ةوكالة رئيسية وكال
رهيو  ا وادي  

وكالة من فئة 
 أولى 

ة وكالة من فئ
 ثانية

 وكالة من فئة
 ثالثة

  كـــامة للبنـــرية العــــالمدي

   BNA البنك الوطني الجزائري

 البنك المركزي الجزائري 
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 المطلب الثاني : مهام البنك الوطني الجزائري : -
دف حتقيق التوازن املايل وسعيا منه لتقليص خطر تركيز حمفظته ، وكالة " وادي إرهيو " هي أحد 

  بنك عن طريق مصاحلها املتمثلة يف : الوكاالت الرئيسية للبنك الوطين اجلزائري ، حيث متارس جممل عمليات ال
 مصلحة الصندوق ، واليت تقوم مبا يلي :  -

 فتح احلسابات ، اإليداعات ، التخليص . -

 التحويالت والصرف ، التوظيفات ، معاجلة الشيكات غري القابلة للتخليص . -

 مصلحة احملفظة ، واليت تقوم مبا يلي : -

 خصم الشيكات واألوراق التجارية .حتصيل الشيكات و األوراق التجارية ،  -

 الشيكات غري املدفوعة ، اإلحصاءات ، إستعالمات جتارية . -

 دراسة وحتليل طلبات القروض ، تغطية احلقوق . -

 مصلحة العالقات مع اخلارج ، واليت تقوم مبا يلي :  -

 التوظيف ، اإلسترياد والتصدير ، التحويل ، إحصاءات . -

 الصناعية اخلاصة . إقراض البنك للمنشآت -

 متويل نشاطات القطاع العام الصناعي والتجاري وكذا اخلاص . -

 املسامهة يف رأس مال العديد من البنوك التجارية . -

 متويل اإلستثمارات اإلنتاجية ، قبول الودائع . -

 تنفيذ كل ما يتعلق بعملية ضمان القروض حلساب الدولة . -
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 لتنظيمي للبنك الوطني الجزائري : المطلب الثالث : الهيكل ا -
  : اهليكل التنظيمي للوكالة . 02الشكل رقم -
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 اإلدارة

ري قسم التنشيط التجا  

 نائب املدير
 مصلحة القروض

 مصلحة الصندوق

يةارجمصلحة التجارة اخل
 ارجية  

ر قسم دراسة و حتليل املخاط  
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  لمكافحة مشكل تبييض األموال:  BNAالمبحث الثاني : اإلستراتيجية المتبعة من قبل 
قليمي واحمللي سارع البنك الوطين نظرا للخطورة اليت تشكلها جرمية غسيل األموال على الصعيد الدويل، اإل

  اجلزائري التصدي هلا قبل مرورها مبراحلها الثالث .

 المطلب األول : دور البنك في مرحلة اإليداع :  -
تعد مرحلة اإليداع من أهم املراحل اليت حياول غاسلو األموال النفاذ منها إىل مرحلتني : الرتقيد والدمج وذلك بناءا 

  على : 
 ذر كأساسيات للعمل المصرفي : الحيطة والح -1

  إذ تعد من أهم األساسيات اليت تقوم عليها األعمال املصرفية من خالل : 
: فالبنك يعترب تاجر ومن حقه إختيار عمالئه ، وبعد هذا اإلختيار البد من التحقق  إختيار العمالء  - 1-1

ور فتح احلسابات املصرفية بكل من شخصيتهم لتحديد صاحب احلق يف التعامل مع البنك ، ومن أهم هذه األم
 أنواعها . 

 : واليت تقوم على أساس املسؤولية إذا توفرت فيها اخلصائص التالية : مراقبة بعض العمليات - 1-2

تنفيذ املعامالت املالية واملصرفية اليت تتم نقدا مثل : اإلزدياد الضخم يف الودائع النقدية دون سبب   -
 واضح ألي شخص .

ح حسابات لدى عدة بنوك ضمن منطقة جغرافية واحدة مث حتويل أرصدة حسابات األشخاص كفت  -
 تلك احلسابات إىل حساب واحد وحتويل هذا املبلغ إىل جهة خارجية.

 احلواالت اليت تأخذ شكلني :  -

 حتويل إيداعات يف احلسابات إىل اخلارج دفعة واحدة أو عدة دفعات. -

 ا ) تكون يف جمملها مبالغ كثرية .حتويالت مببالغ متماثلة ( يوميا أو أسبوعي -

ا صناديق األمانات لدى  - تعامالت ذات صلة لإلستثمار وذلك من خالل شراء أوراق مالية لإلحتفاظ 
 البنوك ، حيث ال يتناسب مع مكانة ذلك الشخص. 

 تدريب موظفي البنك:   - 1-3

بعمليات غسيل األموال إن تدريب وتأهيل وتوعية موظفي البنوك من خالل الدورات والندوات للتعريف 
ضامنة حلماية البنك والعاملني فيها من األخطار اليت قد يقعون فيها مستقبال ، وضع برنامج وقائي ضد عمليات 

  تبييض األمول اليت ميارسها بعض العمالء، يشرف عليهم خمتصون .
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 تبني البنوك للمبادئ الصادرة عن لجنة بازل :  - 1-4
املهمة جدا للوقاية من عمليات غسيل األموال ، فهي تساعد على محاية البنوك  تعد مقررات جلنة بازل من األمور

والعاملني فيها من هذه اجلرمية وتشمل هذه املبادئ مبدأ " تعرف على عميلك " ، وضمان وجود آثار للعمليات  
  املالية ، واحلرص واجب.

 المؤشرات الدالة على ضعف أنظمة البنوك :  -2
 ميكن غاسلي األموال من القيام بأعماهلم اإلجرامية ألطول فرتة ممكنة ، نظرا إن ضعف النظام القانوين

ا حتتاج إىل فرتة طويلة ومتواصلة إلمتام مجيع مراحلها الثالثة ، ومن أمثلة على  لطبيعة عمليات تبييض األموال لكو
  ضعف اإلجراءات مايلي : 

 ريف مما يعيق مكافحة عمليات غسيل األموال.الدول اليت تتبع نظام السرية املطلقة يف نظامها املص -
احلاالت اليت تقوم البنوك بإصدار أدوات نقدية حلاملها ، مما جيعل تناقل هذه األدوات بأيدي غري معروفة  -

 فيستحيل معه تتبع مصدر هذه األموال .
  : المطلب الثاني : دور البنك في مرحلة الترقيد -

  بني مرحلة اإليداع ومرحلة الدمج ، فهي مرحلة التمويه لألعمال غري املشروعة . تعد مرحلة الرتقيد املرحلة الوسطى 
 النشاطات المشبوهة المتعلقة بالمؤسسات المالية المصرفية :  -1

قد تثري بعض العمليات اليت ينفذها العميل أو املتعامل مع البنك واملشبهة حول هذه العمليات ويسعى 
  روعة ومن هذه األمور : جاهدا لطمس أثر األموال غري املش

 العميل الذي يرفض تقدمي وسائل إثبات شخصيته وتوضيح الغرض من العملية املالية . -
 العميل ذو السوابق اإلجرامية واملشرتك يف معامالت مالية  ضخمة .  -
 العميل الذي يسيطر عليه شخص آخر عند حضوره اإىل البنك . -

 سلوك العميل المشبوه :  -2
يل خلفه نوايا يسعى إىل حتقيقها بشىت الوسائل والطرق ومنها عمليات غسيل األموال، قد خيفي سلوك العم

  ففي كثري من األحيان يؤثر السلوك على تصرفات العميل فتجعله حمل الشبهة ومن هذه التصرفات اآليت: 
 العميل ذو السلوك العصيب الواضح واملفرط أحيانا . -

 ظم وجيري عمليات تبديل عمالت ومببالغ كبرية .العميل الذي يرسل حواالت بشكل غري منت  -

 الظروف المشبوهة إلثبات شخصية العاملين :  -3

قد حتوم الشبهات حول إثبات بشخصية العميل فيسعى جاهدا لعدم متكني البنك من احلصول على 
  معلومات أو اإلفصاح على أقل قدر ممكن من املعلومات أو إعطاء معلومات مظللة ومن هذه األمور :

 العميل الذي يرفض تزويد البنك مبعلومات شخصية خاصة به عند فتح احلساب .  -
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 العميل الذي يفتح حساب دون وجود وثائق إثبات شخصية أو عنوان حملي . -

 المطلب الثالث : دور البنك في مرحلة الدمج :  -
  تعد مرحلة الدمج املرحلة األخرية من مراحل غسيل األموال : 

ة تدخل األموال النشاط اإلقتصادي تصبح كإستثمارات حقيقة  يصعب التفريق بينها إذ بعد هذه املرحل
وبني األموال املشروعة وإذا ما جنح مبيضو األموال يف الوصول إىل هذه املرحلة فإنه يصعب معرفة مصدر هذه 

  األموال ويصعب تتبعها بسبب احلواجز اليت حتول دون ذلك 
  اإلقتصاد : ويتم ذلك عن طريق : طرق دمج األموال غري املشروعة يف -
 شراء وبيع عقارات الشركات الومهية . -
 اإلقرتاض من البنوك . -
 تواطؤ البنوك . -
  : حسابات الزبائن .  01جدول رقم  -

  %  الفارق  2014  2013  طبيعة الحسابات 

  4  263  6207  5944  حسابات الشيكات

  -  -  -  -  خطط السكن

  3  20  635  615  دفاتر اإلدخار 

  20  439  2608  2169  ات جارية حساب

  02  20  906  886  حسابات اإلستثمارات 

  25  09  44  35  ودائع ألجل 

  00  00  02  02  أذنات الصندوق

  01  52  4154  4102  حسابات بالعملة الصعبة 

  05  803  14556  13753  مجموع الحسابات 
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  خاتمة الفصل الرابع : 
املتعددة الوظائف لإلستغالل البنكي ، فيجب أن يكون يف ميكن القول أن الوكالة هي اخللية األساسية 

  مستوى معاجلة فعالة إلرضاء العمالء مهما كانت طبيعتهم وقطاعات نشاطهم . 
ويف هذا اإلطار الوكالة تشتغل كل الوسائل املتاحة لديها جلذب العمالء ، بطرحها اخلدمات واملنتجات 

م الشخصية و املهنية ، ولتجسيد ذلك جيب على الوكالة أن ختضع إىل نوع  البنكية موضوع إهتمامهم يف حيا
 من التنظيم الفعال الذي يسمح هلا بالسري يف أحسن الشروط .



 خاتمة عامة
 

68 
 

ــة  ــــ  خاتــــمة عامـ
ال خيفى على أحد أن العامل واجه ومازال يواجه املشاكل الضخمة وأخطرها اجلرمية املنظمة و اإلرهاب واليت 

مهها و أخطرها ، إذ أنه ميثل اإلدارة اليت متنح عوائد هذه اجلرائم بصفة الشرعية وحتوهلا من ميثل تبييض األموال أ
أموال قذرة إىل أموال نظيفة و بالتايل قطع أي صلة باملال ومصدره مما يؤدي أوال إىل إفشال أي حماولة للكشف 

ويل اإلرهاب واجلرائم األخرى حيث أن عن اجلرم األصلي وثانيا زيادة حجم األموال اليت سيتم إستعماهلا يف مت
اية احللقة بداية احللقة أي أنه يعاد إمثارها يف العمل الذي تأتت  أموال هذه اجلرائم تتحرك يف شكل حلقة متثل 

  منه أصال .
وتعتمد عمليات تبييض األموال على إمكانيات ووسائل ضخمة وذلك بالنظر إىل رؤوس األموال اليت يتم 

ا  1500مليار دوالر و  950اليت تقدر مابني   تبييضها سنويا مليار دوالر حسب صندوق النقد . وكذلك كو
ا تتطلب عمال وتعاونا يتجاوز احلدود اجلغرافية  تعتمد على جهود خرباء املال واملصارف والتقنني باإلضافة إىل أ

ستقرار اإلقتصادي للمجتمع الدويل إىل وهو ما جيعلها عابرة للحدود بإمتياز ، ودفع تأثري هذه العمليات على اإل
دف حصرها  توحيد جهوده والسعي إىل التعاون الشامل لتحقيق املكافحة الفعالة لعملية تبييض األموال وذلك 
والوقوف دون منو هذه الظاهرة ، إذ أن رؤوس األموال الساعية للشرعية ال تبحث عن الربح والنوعية بقدر ما 

غري املشروع وهو ما يتعارض مع نظرية تعظيم الربح ، اليت تعد من أهم القواعد تبحث عن متويل املصدر 
اإلقتصادية وهو األمر الذي تسبب يف شل حركة التنمية إلرتباطها الوثيق مبختلف النشاطات اإلجتماعية 

  .واإلقتصادية



 

 

  :قائمة المراجع
  الكتب: -أ

   1998أبو فتحي غازي سليم، غسيل األموال بدون نشر، مصر،
جالل وخاء حممدين، دور البنوك يف مكافحة غسيل األموال، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 

2001  .  
  محدي عبد العظيم، غسيل األموال يف مصر والعامل.

  .2007خالد. رميح تركي املطريي، البنوك وعمليات غسيل األموال دار النهضة العربية، القاهرة،
  2002ل األموال جرمية العصر، دار وائل للنشر عمان، رمزي جنيب القوس، غسي

  2005مسري اخلطيب   مكافئة عمليات غسيل األموال، منشأة املعارف اإلسكندرية، 
صفوت عبد السالم عوض اهللا، األثار االقتصادية لعمليات غسيل األموال ودور البنوك يف مكافحة هذه 

   2003العمليات، دار النهضة العربية، القاهرة ،
  .2003صالح الدين حسن السيسي، القطاع املصريف وغسيل األموال، عامل الكتاب، القاهرة، 

  .2001عبد املطلب عبد احلميد، العولسة واقتصاديات البنوك، الدار جامعية، اإلسكندرية، مصر،
  .2005عبد الوهاب عرفة الوجيزي يف مكافحة غسيل األموال، دار املطبوعات اجلامعية ،

  2001، تبييض األموال دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت لبنان غسان رباح
   2005غسان رياح، جرمية تبييض األموال، املؤسسة احلديثة للكتاب، طبعة الثانية، لبنان،

حمسن أمحد اخلضريي، غسيل األموال (الظاهرة، األسباب، العالج) جمموعة النيل العربية، الطبعة األوىل، 
2003.  

  حمفوظ العشب القانون املصريف   اجلزائري، املطبعة احلديثة للفنون.
  .2005حممد عبد اهللا أبو بكر سالمة الكيان القانوين لغسيل األموال، منشاة املعارف، اإلسكندرية 

  2002منشورات احلليب احلقوقية، اجلزء الثالث، بريوت، لبنان، 
  اجلديد يف اعمال املصارف، نادر عبد العزيز شايف، مكافحة تبييض األموال،

  .2002هدي قشقوش، جرمية غسيل األموال يف نطاق التعاون الدويل، دار النهضة، القاهرة،
  
   



 

 

  المذكرات: - ب
صابور عبد النور وعلون حكيم، تبييض األموال، مذكرة لنيل شهادة ماسرت يف العلوم االقتصادية، 

  ختصص نقود مالية وبنوك، البليدة.
ات غسيل األموال يف العامل واجلزائر، مذكرة ماسرت، نقود وبنوك ومالية، جامعة شلف، عمر عالل، عملي

   2006/2007دفعة 
  .2005نادر املهدي املراكز املالية خارج خدود وظاهرة غسيل األموال ماسرت بشري جامعة البليدة،
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