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 :أعضاء لجنة المناقشة
 من جامعة ةالرتب االسم واللقب األعضاء
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  أستاذ  مقررا
  أستاذ  مناقشا
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تبييض األموال وتأثيره   
 على االقتصاد الوطني
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 : مقدمة 

 

رغم الدراسات النظرية املتعددة يف جمال غسيل و تبييض األموال إال أّن إسقاطها يف الواقع يكون أكثر _
مشوال وتوضيحا للجرمية اليت أضحت تكتسي الطابع املشروع يف العديد من القطاعات ، و ألن البنوك من 

قاط املفاهيم النظرية على بنك من بنوك القطاعات اليت متر هبا تلك اجلرائم لتنظيف تلك األموال فقد ارتأينا إس
فرع والية سعيدة ، و ذلك من أجل تسليط ،  BADRاجلزائر ، أال و هو بنك الفالحة و التنمية الريفية 

الضوء على اجلرائم  اليت تساهم البنوك اجلزائرية يف تغطيتها سواء بطريقة مباشرة كتواطؤ عمال البنوك و املشاركة 
 .منها ، أو بصورة غري مباشرة كعدم التدريب يف هذا اجملال و غياب احليطة و احلذر و التغاضي عن العديد

 

هذا و بالرغم من اجلهود البارزة للدولة اجلزائرية من أجل جترمي هذه العمليات إال أّن العديد يفلح يف 
د من السبل احلديثة تنظيف هذه األموال حتت غطاء البنوك ، الربيد ، أو العقارات ، و حىت الفنادق اليت تع

 .لعدم فضح األشخاص ألمواهلم الغري الشرعية 

 

و من اجللي الذكر أّن السرية املصرفية حالت دون الوصول إىل احلقائق الكربى يف هذا اجملال و هذا ما 
 .صعب البحث يف هذا اجلانب التطبيقي 

 

 

 

 

 

 

 .تقديم بنك الفالحة و التنمية الريفية : المبحث األول 
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 .تعريف البنك : ب األول المطل

إّن بنك الفالحة و التنمية الريفية شركة : B.A.D.Rتعريف بنك الفالحة و التنمية الريفية 
شارع  71دج ، مقره االجتماعي اجلزائر العاصمة  0.022.222.222املسامهة ذات الرأمسال يقدر ب 

 املشاركة يف تنمية القطاع الفالحي و عقيد عمريوش ، فهو وسيلة من وسائل سياسة احلكومة ، اليت ترمي إىل
 :ترقية العامل الريفي ، فيكون لبنك الفالحة و التنمية الريفية من حيث هذا املنظور مهمتان إثنتان 

 .بنك إيداع يوزع االعتمادات _ 

 .بنك تنمية أي وسيلة لتنفيذ خمططات و برامج تنمية الفالحة _

 : يتكون من أربعة بنوك كالتايل كما أن بنك الفالحة و التنمية الريفية 

 :بنك أولي -/1

 .و هو كسائر البنوك ميكنه معاجة مجيع عمليات البنك من قرض و صرف خزينة -

 .فتح حسابات لكل شخص يقدم طلبا يف هذا الشأن -

 .استالم ايداعات حتت الطلب من كل شخص أو ألجل كل شخص يتقدم إليه -

املشاركة يف مجيع التوفري و أنه يتمتع بإحتكار العمليات املالية و املصرفية و النشاطات املتعلقة باإلنتاج -
 .الفالحي 

 :بنك التنمية -/2

الذي تتمثل مهمته يف املشاركة يف تنمية جمموع القطاع الفالحي و ترقية النشاطات الفالحية ، و 
قليدية لتحقيق املخططات و الربامج املالية تنفيذا للمخططات فالحية صناعية ، و نشاطات الصناعات الت

 .الوطنية للتنمية 

و هو البنك الذي يلعب دورا فعاال يف مجيع معلومات و إحصائيات تتعلق :بنك كوسيلة تخطيط -/3
ذه بالقيمة و البنية املالية حلسابات اإلستقالل و كذلك بالقيود اليت تضغط علة العامل الريفي ، فتكون ه

 .املعطيات مفيدة يف حتضري خمطط التنمية و تنفيذه 
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هو البنك الذي يراقب بإتصال مع سلطات الوصاية املطابقة للحركات : بنك كوسيلة للمراقبة -/4
املالية للمؤسسات املقيمة مع املخططات و الربامج املتعلقة هبا و تشرع دوريا يف حتليل و ضعيتها و تسيريها 

 .املايل 

 :و حييط بالبنك السلطات العامة علما عند إختتام عمليات اجلملة بتقديرات مفصلة 

 .جمرى احلمالت الفالحية -

 .النتائج اإلنتاجية و املالية ، و دراسات املوازنات و توزيع فائض -

 .حتقيق االستثمارات و تأثريها اإلقتصادي املايل -

 71املؤرخ يف  721-20الريفية يف مرسوم رقم تأسس بنك الفالحة و التنمية : تأسيس البنك -
 .و يتضمن حتديد قانونه األساسي  7820مارس  71ه املوافق ل 7020مجادى األوىل عام 
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 .مهام و نشاط البنك : المطلب الثاني 

 : مهام المنظومة به و نشاطه -

طبقا للقوانني و التنظيمات اجلاري  تتمثل مهمة البنك الفالحي خاصة يف تنفيذ مجيع العمليات املصرفية
 .هبا العمل و يف منح القروض و املسامهة فيما يأيت طبقا لسياسة احلكومة 

 .يف تنمية جمموع القطاع الفالحي -

 .تطوير األعمال الفالحية و التقليدية و الزراعية و الصناعية -

وسائله اخلاصة و الوسائل اليت تزوده هبا الدولة قصد ضمان متويل ما يأيت  و يتوىل على اخلصوص إستخدام
 :وفقا للقوانني و التنظيمات اجلاري هبا العمل 

 .هياكل اإلنتاج الفالحي و أعماله -/ا

 .اهلياكل و األعمال املرتبطة مبا يسبق إنتاج قطاع الفالحة و ما يلحقه -/ب

 .صناعية املرتبطة مباشرة بقطاع الفالحة اهلياكل و األعمال الزراعية و ال-/ج

 .هياكل الصناعة التقليدية يف الوسط الريفي و أعماهلا -/د

 :و يف هذا اإلطار يقوم بنك الفالحة و التنمية الريفية خاصة بتمويل 

 .املؤسسات الفالحية للقطاع اإلنتاجي اإلشرتاكي -

 .جمموعات تعاونية -

 .راعية املستفيدين الفرديني للثورة الز -

 .مزارع القطاع اخلاص -

 .تعاونية اخلدمات -

 ( تعاونية اخلضر و الفواكه للوالية ، تعاونية احلبوب ) تعاونيات التسويق -
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 .دواوين و مؤسسات الغابات -

 .دواوين فالحية و مؤسسات فالحية -

 .مؤسسات فالحية صناعية من كل نوع -

 .قطاع الصيد البحري -

 اخل ...عامة املالية ألعمال اصالح األراضي و الري و ميكن أن تكون الد

 :يقدم بنك الفالحة و التنمية الريفية مساعدته خاصة :في العالم الريفي 

 لألطباء و الصيدليني و أطباء األسنان -

 .للبيطريني الذين يفتحون مكاتب يف البلدية الريفية -

 .ألصحاب الصناعة التقليدية -

 .جلميع املؤسسات اخلاصة و للحرف اليت تساهم يف التنمية الريفية -

 

 .الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة و التنمية الريفية : المطلب الثالث 

و يف هذا املطلب سنستعرض اهليكل التنظيمي للمديرية العامة لبنك الفالحة و التنمية الريفية اجلزائر العاصمة -
 .مث سنستعرض اهليكل التنظيمي اخلاص بفرع والية سعيدة 
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 : شرح مهام المديريات 

 : إن املديرية العامة تتضمن اهلياكل التالية : المديرية العامة 

 .الرئيس املدير العام -

 .املدير العام املساعد -

 .املستشار أو املستشارون الرئيس للمدير العام -

 .املستشار أو املستشارون للمديرية العامة -

 .قسم املفتشية العامة و التنظيم -

، إن رئيس املدير العام له الصالحيات اليت يوكلها له جملس هو أعلى هيئة يف البنك : الرئيس المدير العام 
 .اإلدارة 

إن املدير العام املساعد يساعد رئيس املدير املدير العام يف مجيع ميادين التسيري البنك :المدير العام المساعد 
العام فإّن املدير العام  و مبوافقة أوامر و توجيهات الرئيس املدير.ماعدا الصالحيات اخلاصة املتعلقة هبذا األخري 

 : املساعد مهمة غري حمددة تتمثل يف 

 .السهر على تنفيذ أوامر و تعليمات اليت تعطى مبختلف اهلياكل -

 .متابعة و حلساب مديرية العامة حسن وضع امليزانية و برامج تنسيق نشاط خمتلف اهلياكل -

 .كما يستطيع رئيس مدير العام أن يوكل له مهاما أخرى -

 :هو إطار سامي يستطيع أن يكون : ستشار المديرية العامة م

 .مديرية العامة فإنه يتلقى معلومات من رئيس املدير العام و املدير العام املساعد -

 .فإن املستشار يتلقى أوامر من رئيس القسم متاشيا و إطار العام اخلاص مبهمة اليت من أجلها عني : قسم -

إن قسم مفتشية العامة و تنظيم مرتبط مباشرة باملدير العام و جتمع بني مفتشية :م قسم مفتشية العامة و تنظي
إن املفتشية العامة مهمتها العامة تتمثل يف توضيح الطرق اليت تنتهجها هياكل البنك .عامة و مديرية التنظيم 

) الرقابة الداخلي  ملمارسة مهامها أما مديرية التنظيم فمهمتها العامة يف عرض حال يف قوة و ضعف نظام
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موضوع حتت تصرف كل هيكل متاشيا و أهداف املسطرة و كذا إجياد حلول ( وسائل تنظيم اإلجراءات 
 .للمشاكل اليت تتعرض هلا 

إن مديرية الوسائل الدولية قد نظمت على شكل قسم دويل يتكون من ثالث : قسم العالقات الدولية 
ديرية العالقات الدولية ، مديرية العمليات التقنية مع اخلارج ، م:مديريات مركزية جديدة و هي تتمثل يف 

 مديرية الضمانات و متويالت دولية 

 :020الهيكل التنظيمي لفرع سعيدة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير فرع البنك الفالحي

 األمانة

نائب المدير المكلف  خلية المنازعات

 باالستغالل واالستثمار

 

المكلف نائب المدير 

 باإلدارة المحلية

 مراقبةخلية ال

 

اإلعالم خلية 

 اآللي

 

مصلحة االلتزامات 

 التجارية

 

مصلحة االلتزامات 

 الفالحية

 

 مصلحة المستخدمين

 لمحاسبةمصلحة ا

 

 الوسائل العامةمصلحة 
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 :020تكوين الهيكل التنظيمي لفرع سعيدة 

 :إن مديرية فرع البنك الفالحي يتضمن اهلياكل التالية :مديرية فرع البنك الفالحي -

تقوم مهام األمانة يف تبادل الرسائل بني البنك إىل بنك آخر ، يشرف على الربيد الصادر و الربيد : األمانة -
 .الوارد ، يقوم بعملية الطبع و تسجيل و ارسال

 :تقوم مبهمتان ( :ونية الشؤوون القان) خلية المنازعات -

دراسة امللفات اخلاصة بفتح احلسابات اجلارية و حسابات الشيكات لزبائن البنك و ذلك من حيث توافرها -أ
للشروط الشكلية املوضوعية و إحتواءها علة وثائق قانونية سواء بالنسبة ألشخاص طبيعية أو أشخاص اعتبارية 

سعيدة ، النعامة ، –امللفات ترد من الوكاالت املتواجدة يف واليات  و كذا اجلمعيات ذات الطابع املدين و هذه
 .البيض 

، وكالة احلساسنة 111، وكالة عني احلجر 107وكالة مركزية بسعيدة : وكاالت  21والية سعيدة تضم 
102. 

 .102،وكالة املشرية 108وكالة عني الصفراء : والية النعامة تضم وكالتني 

، وكالة األبيض سيدي الشيخ 110، وكالة بوقطب 112وكالة البيض :وكاالت  21والية البيض تضم 
112. 

كما تقوم هذه الوكاالت باإلعتماد على خليىة الشؤون القانونية يف دراسة كل ماهو متعلق باملسائل القانونية  
لحة الضرائب من أجل و كذا املعراضات اليت ترد من مص( opposition)كاملعارضات على حسابات 

 .جتميد احلسابات الغري املدينني لدى مصلحة الضرائب 

يف إطار معامالت البنك مع زبائنه فقد تطرأ هناك خالفات يكون للخلية الشؤون القانونية دخل حلل هذا -ب
 .النزاع سواء بطرق قانونية و أو ودية و ذلك باإللتجاء للقضاء لطرح املشكل و إنتظار الفصل فيه 

هذه النزاعات تطرأ خاصة مبناسبة منح البنك لزبائنه قروض على املدى املتوسط و القصري و الطويل و عند 
عدم إيفاء زبائنه بإلتزاماهتم اجتاهه فإنه يضطر ملقاضاهتم من أجل مطالبتهم برد ما عليهم من الديون و كذا 
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تصدر أحكاما لصاحل البنك فإن خلية الشؤون اسرتجاع الفوائد املرتتبة من جراء إستخدام هذه القروض ، و قد 
 .القانونية تتابع تنفيذ هذه األحكام 

مهمة نائب املدير املكلف باإلستغالل و اإلستثمار : نائب المدير المكلف باإلستغالل و اإلستثمار -
 .التوجيه و املراقبة 

 .يتابع موارد الوكاالت : مصلحة االلتزامات التجارية  -أ

يقوم بدراسة ملفات القروض مقدمة من طرف الزبائن من حيث موافاهتا : زامات الفالحية مصلحة اإللت-ب
 .لشروط الضرورية ملنح القروض 

 

 : نائب المدير المكلف باإلدارة و المحاسبة -

يساعد مدير الوحدة بتنشيط و تنسيق و تنظيم و مراقبة خمتلف مصاحل الوحدة ، يلعب دور مساعد مدير -
يدان اإلختصاصي ، ينوب عن مدير الفرع و يسهر على السري احلسن للمؤسسة و إدارهتا الداخلية الفرع يف امل

و حسن تطبيق عملياهتا و متابعة إجنازات العاقارية اخلاصة باملؤسسة ، يساعد الوكاالت يف ميدان اإلستغالل 
تقرير النشاطات الفصلية ،  على الصعيد اإلداري ،يساهم يف منح القروض ، مركز اإلحصائيات من أجل إجناز

يراقب تطبيق ميزانية التسيري و اإلستثمار خاصة بالفرع و الوكاالت التابعة هلا ، ينوب عن مدير الفرع يف حالة 
 .غيابه 

يقوم بتسيري ملفات املستخدمني و أجرة العمال ،له عالقة مع الضمان اإلجتماعي :مصلحة المستخدمين -أ
منح عائلية و أداءات طبية و العطل املرضية ، له عالقة مع مصلحة الضرائب  يف دفع االشرتاكات و حتصيل

لدفع اشرتاكات و ضرائب و رسوم العمال و دفع جزايف خاص باملؤسسة ، له عالقات مع الصندوق الوطين و 
ني املعاشات لتسوية وضعية العمال القادمني عن  التقاعد ، عالقة مع مفتشية العمل قصد ضمان تطبيق قوان

 .خاصة بالتشغيل ، تكفل املصلحة بتكوين موظفي ضمن الربنامج املسطر من طرف مدير املنظمني 

تتمثل يف توفري األدوات الالزمة جلميع املصاحل املتواجدة عرب الوحدة ، من جهة : مصلحة الوسائل العامة -ب
زيادة على هذا متول مجيع الوكاالت  أخرى تتكلف بضمان الصيانة العامة جلميع اآلالت الراقنة االعالم اآليل ،

التابعة لوحدة األوراق املطبوعة املستعملة ، تتكلف بتسيري و صيانة أمالك البنك العقارية و جتهيزات األخرى 
منها املكتبية و املنزلية ، تتضمن التحويالت النقدية بني الوكاالت التابعة لنفس الوحدة ، حتافظ على األمن و 
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كل األجهزة املضادة للحرق ، وزيادة على املهام املشار إليها فإن املصلحة تقوم بعدة أعمال تسهر على مراقبة  
إدارية داخلية تربطها من جهة مع الوكاالت التابعة هلا و من جهة أخرى املديريات املركزية التابعة للمديريات 

 .العامة 

 :مصلحة المحاسبة -ج

 : قسم العملة المحلية الدينار -1

اليوميات احلسابية ، إستالم اليوميات احملاسبية ، مراجعة اليوميات بواسطة كلمة السر بالنظر للوثائق  مراقبة-
 .اخلاصة بكل عملية 

 .مراقبة القانونية لألرصدة ، مراقبة جتاوز رصيد الصندوق : متابعة احلسابات املوجودة -

 .متابعة احلسابات االنتقالية -

 ( شهريا)ة إجناز االستثمارات تسيري أموال الوحدة و متابع-

مجع املعلومات اخلاصة باختتام احملاسبة ، تنظيم األرصدة الغري مطابقة ،مراجعة املعلومات : إختتام احملاسبة -
 .املوفدة من قبل الوكاالت ، استعمال وثائق حماسبية 

املديرية املركزية من أجل تسوية اإلختالفات املتواجدة يف احلسابات ، تدخل أمام : قسم العملة الصعبة -2
 تسوية هذه اإلختالفات 

 : عالقة مصلحة احملاسبة باملديرية مصاحل املالية 

التنسيق بني اهلياكل املركزية و الوكاالت ، تسوية احلسابات ، مراجعة و ارسال بإحصاء الدورية ، إستالم -
 .ن اهلياكل املركزية اإلرساالت املتعلقة بالوثائق احلسابية ، نشر التعليمات الوافدة م

تشرف على أجهزة اإلعالم اآليل املوجودة يف فرع و الوكاالت التابعة للفرع هلا من : خلية اإلعالم اآللي -
ناحية الصيانة و استمرار عمل برامج املوجودة فيها ، جتميع كل عمليات حسابية املوجودة على مستوى 

املعلومات أو وضع الربامج املسطرة من طرف املديرية ، كما  الوكاالت و مديرية اإلعالم اآليل من حيث جتميع
 .برامج األسرة ، حماسبة و برامج أخرى : تقوم بإشراف على برامج خاصة فقط بالفرع مثل 

من ناحية صيانة خلية اإلعالم اآليل تقوم بإرسال األجهزة املعطلة إىل مركز جهوي الصيانة مبعسكر الذي -
 .إرساهلا إىل املديرية  يتوىل بدوره صيانتها أو
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قبل التطرق إىل مهام خلية املراقبة ، جيب أن نشري بأن هناك ثالثة درجات للمراقبة و هي  : خلية المراقبة -1
 :كالتايل 

 .مستوى الدرجة األوىل و اليت تدخل يف إطار مهمة خلية املراقبة للفرع -7

 .اجلهوية و الذي مقرها يف مدينة سيدي بلعباس مستوى الدرجة الثانية تدخل يف إطار مهمة املفتشية -0

 .مستوى الدرجة الثالثة فهي من مهام املفتشية العامة و الذي مقرها باجلزائر العاصمة -1

 : تتمحور املهام األساسية فيما يلي :مهام خلية المراقبة -

همات تسطر حسب برجمة سنوية املراقبة امليدانية للوكاالت التابعة للفرع و الذي عددها مثانية ، فهذه امل-
 .مسبقة منطرف املديرية للفرع ، و تكون بصفة فجائية 

 .املراقبة عن بعد و هذا عن طريق املراسالت املتبادلة و الوثائق املرسلة من الوكاالت -

 .السهر على التطبيق احلسن لتعليمات املديرية العامة و املديريات األخرى -

 .بالوصاية الناجعة لكل املشاكل منها التسيريية و التنظيمية تزويد الوكاالت باحللول و -

 .ظاهرة تبييض األموال في بنوك الجزائر : المبحث الثاني 

 .تبييض األموال في الجزائر : المطلب األول 

تصرحيا بإخطار بالشكوك ، و 7002ملف للعدالة و  12إن خلية االستعالم املايل تكشف عن تسليم -
 0271بل البنوك يف  اجلزائر سواء أجنبية أو جزائرية ، خاصة و عمومية كانت خالل سنة قضية ، من ق 770

. 

و إجراءات جديدة و صارمة للوقاية من تبييض األموال و متويل اإلرهاب إختذهتا اجلزائر تطبيقا لقرارات جملس -
وم اخلاصبهذه اإلجراءات الدولية األمن هليئة األمم املتحدة حيث كشفت عنها اجلريدة الرمسية ، حيث يلزم املرس

اجلزائر بضرورة تبليغ جملس األمن باألشخاص و اجملموعات و الكيانات املعنية بتجميد األموال و األرصدة 
 .للجماعات املشبوهة 

يرسل وزير الشؤوون اخلارجية قائمة األشخاص و الكيانات و اجملموعات املوجودين يف القائمة املوحدة -
 .ف جملس األمن إلجراء احلجز و التجميد على أمواهلم للعقوبات من طر 
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 .شريطة أن ينشر قرار احلجز يف املوقع الرمسي هليئة خمصصة الذي يعد إخطارا للمعنيني هبذا اإلجراء -

املرسوم جاء يف صفحتني جيرب املؤسسة املصرفية إجراء عمليات حجز أو جتميد ألموال املعنيني إن كانوا ضمن -
اإلبالغ عن أي عمليات مصرفية قام هبا الوارد أمسائهم يف القائمة السوداء املعدة من قبل جملس زبائنهم أو 

 .األمن بعد إلغاءها 

من ذات املرسوم تسمح للمعنيني بإجراءات تبييض األموال و متويل اإلرهاب استعمال جزء من 21املادة * 
 و ذلك بعد إخطار جملس األمن بذلك ... أمواهلم لغرض إعالة عائالهتم و املرض و أعباء اجتماعية 

قرارات احلجز أو التبليغ عن األشخاص و الكيانات ذات العالقة بتبييض األموال و متويل اإلرهاب تأيت يف  -
 .وقت كثر فيه احلديث أو اجلدل بشأن ضرورة حتديد مفهوم اإلرهاب الذي خيتلف من منطقة ألخرى 

ل اليت تتدفق عليها بفضل ارتفاع أسعار النفط ، كذلك غرقت أيضا يف و كما أن اجلزائر غرقت يف األموا -
 .الفضائح املالية اليت بلغت حجما ال مثيل له بسبب انتشار الرشوة و سوء التسيري و انعدام هياكل الرقابة 

أعلنت مليار دوالر ،  77فبينما أعلن وزير املالية مراد مدلسي أن احتياطي اجلزائر من العملة الصعبة بلغ 
شخصا قد قدموا للعدالة يف إطار التحقيق املتعلق بالفضيحة املالية و اليت  78أن  0222مصاحل األمن سنة 

مليون يورو من فرع تابع لبنك التنمية احمللية قرب  702مليار دينار ما يعادل  70تتمثل يف االستيالء على 
 .اجلزائر العاصمة 

 . مكافحة تبييض األموال: المطلب الثاني 

الناطق الرمسي لوزارة الشؤوون اخلارجية يرد على االهتام السعودي ضد اجلزائر خبصوص الرتاخي يف -
مكافحة تبييض األموال ، و متويل اجلماعات االرهابية ، بن علي الشريف أكد بأن ملف الوقاية من 

غري مطروح و ليس من تبييض األموال و متويل اإلرهاب يدخل ضمن إلتزامات اجلزائر الدولية و هو أمر 
 .الطبيعة أن يطرح أبدا على مستوى العالقات الثنائية اجلزائرية مع أي بلد عريب أو غريه 

و نظرا للمتغريات احلاصلة باستمرار يف األساليب  املستعملة من طرف اجلماعات اإلرهابية فإن -
طراد ، ومن هنا فإن أي بلد ميكن تكييف املنظومات القانونية الوطنية مع التوصيات الدولية أمر يطرح بإ

له أن جيد نفسه ضمن املنطقة الرمادية إذا تأخر ألي سبب من األسباب يف أخذ التدابري املوصى هبا يف 
 .حينها 
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اإلهتامات اليت صدرت من بلد عريب و هو اململكة العربية السعودية ضد اجلزائر قرأها كثريون بأهنا -
قف اجلزائر الرافظة للدخول إىل جانب احللف العريب ضد احلوثيون يف مسببة و حتمل ردا سعوديا على مو 

 .اليمن 

فرباير  21املوافق ل  7007ذي احلجة عام  01املؤرخ يف  27-27كما أن اجلزائر يف القانون رقم -
 .، يتعلق بالوقاية من تبييض األموال و متويل اإلرهاب و مكافحتهما  0227سنة 

 إن رئيس اجلمهورية ، -

 .منه  710، 701و ( 77و8و1و7)  700و /778/702بناء على الدستور ، ال سيما املواد -

و مبقتضى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار باملخدرات ، و االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب -
  00/20/7882املوقعة يف القاهرة يف 

أوت سنة  01ه املوافق ل  7000انية عام مجادى الث 01املؤرخ يف  77-21و مبقتضى األمر رقم -
 :و املتعلق بالنقد و القرض ، وبعد مصادقة الربملان صدر القانون نصه  0221

فضال عن األحكام الواردة يف قانون العقوبات ، يهدف هذا القانون إىل الوقاية من :المادة األولى 
 .تبييض األموال و متويل اإلرهاب و مكافحتهما 

 : يعترب تبييضا لألموال :  02المادة 

حتويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأهنا عائدات إجرامية ، بغرض إخفاء أو متويه املصدر غري -ا
املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت حتصلت منها 

 .عاله هذه املمتلكات على اإلفالت من اآلثار القانونية ألف

اكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أهنا  -ب
 .تشكل عائدات إجرامية 

تعترب جرمية متويل اإلرهاب يف مفهوم هذا القانون كل فعل يقوم به كل شخص بأية وسيلة   : 03المادة 
ادة الفاعل من خالل تقدمي أو مجع األموال كانت مباشرة أو غري مباشرة ، و بشكل غري مشروع و بإر 

بنية استخدامها كليا أو جزئيا من أجل ارتكاب اجلرائم املوصوفة بأفعال إرهابية أو ختريب ، املنصوص و 
 .املعاقب عليها من قانون العقوبات 
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عن  جيب أن يتم كل دفع يفوق مبلغا يتم حتديده عن طريق التنظيم بواسطة وسائل الدفع : 00المادة 
 .طريق القنوات البنكية و املالية 

األموال غري املشروعة و متويل اإلرهاب و مكافحتهما القانون  27يف هذا اجملال و هو القانون رقم -
مادة ، يتحدث عن الوقاية من تبييض األموال و متويل اإلرهاب ، و استكشاف هذا  11املتكون من 

ة هبما و التعاون الدويل يف هذا اجملال و نص هذا القانون التبييض و متويل اإلرهاب و العقوبات اخلاص
 .على عقوبات باحلبس ملمويل اإلرهاب 
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 .التوصيات و اإلقتراحات للحد من ظاهرة تبييض األموال : المطلب الثالث 

 : التوصيات 

متعددة مع تعاون قانوين يتعني أن يتضمن النظام الفعال ملكافحة غسيل األموال تعاونا بني أطراف -
متبادل يف خصوص االستعالم و التحريات عن غسيل األموال و كذلك فيما يتعلق مبحاكمة املتهمني و 

 .تسليمهم حلكوماهتم عندما يكون ذلك ممكنا 

 .االستفادة من التجارب العاملية يف مكافحة هذه الظاهرة اخلطرية -

ليات هتريب السلع أو األموال أو دخول البضائع املمنوعة السيطرة على املنافذ احلدودية ، و منع عم-
 .سواء السلع املغشوشة أو املخدرات املمنوعة 

مواصلة تكوين أخصائيني يف جماالت التحقيقات االقتصادية اختصاصيني يف قمع اجلرائم املالية و -
 اجلنوح االقتصادي 

 : االقتراحات 

مها ببعض االقرتاحات اليت نرى أنه من املفيد لو تطبق لتدعيم التوصيات اليت سبق ذكرها وجب تدعي
 :ملواجهة ظاهرة تبييض األموال 

 .إحلاق بنوك اجلزائر أفراد متخصصني يف مكافحة اجلرائم اإلقتصادية -

 .التنسيق مع خلية االستعالم املايل التابعة لوزارة املالية املتخصصة يف قمع تبييض األموال -

 . السرية املتعلقة باملؤسسات املالية عائقا وحو تنفيذ هذه التوصيات جيب أن ال تكون قوانني-

 .تنمية الثقافة  الوطنية لدى املستهلك من خالل أجهزة اإلعالم -
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 : خاتمة 

مما سبق تنب لنا أن ظاهرة تبييض األموال يف تطور ملحوظ يف بنوك اجلزائر خاصة و أن السرية املصرفية تعيق -
 .لتصدي هلذه الظاهرة من مكافحة و ا

فهذه الظاهرة تستهدف البنوك حيث أنه يسري ببطء يف تطبيق املفاهيم و اإلجراءات للتصدي لللظاهرة   
مبختلف فروعه ، و يف هذا الصدد ستغل مبيضو األموال نقاط الضعف كتكوين القليل من اإلطارات يف هذا 

 .ة الصدد و عدم وجود جلان خمتصة     يف كشف هذه الظاهر 
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 : الخاتمة العامة 

إن ظاهرة تبييض األموال من أكرب املشاكل و الظواهر اإلقتصادية اليت تواجه العصر و تصيب -
اقتصاديات العامل حيث تتزايد هذه الظاهرة و تتنوع أساليبها بدرجة كبرية ، خاصة مع التطور 

املايل يف األسواق املالية حيث تلعب البنوك اجلزائرية دورا  االقتصادي و العوملة باإلضافة إىل اإلنفتاح
هاما يف امتام هذه العملية يف حالة التغاضي ، مما يؤدي إىل آثار سلبية و خطرية على األسواق املالية 

 .و االقتصاديات املختلفة 
وعليه  كما أن عملية فتح األسواق سوف تشجع عمليات تبييض األموال يف عدد كبري من الدول ،

 .من املمكن أن تزدهر عمليات تبييض األموال كلما اجتهنا أكثر حنو عوملة اإلقتصاد و املال 
 :نتائج  الدراسة 

 : من خالل الدراسة اليت قمنا هبا كانت اإلجابة على الفرضيات كالتايل -
يث كانت خاطئة حيث أن عمليات تبييض األموال جرمية غري مستقلة بذاهتا ح: -10الفرضية -

أهنا جرائم و نشاطات خفية سابقة قام هبا غاسلو األموال من أجل إخفاء املصدر غري املشروع 
 .لألموال اليت حيصلون عليها ، و يعيدون ضّخها يف الدورة االقتصادية العادية 

كانت صحيحة حيث أن خطوات تبييض األموال تكمن يف ثالث مراحل قد :-10الفرضية -
 .مرحلة التوظيف ، التكديس ، الدمج : ألول وهي تطرقنا هلا يف الفصل ا

صحيحة حيث أن هذا الظاهرة تؤدي إىل زعزعة يف اإلقتصاد الوطين و تؤثر بطرق :-10الفرضية 
 ....سلبية اجتماعيا كوهنا أموال غري مشروعة كاالجتار باملخدرات و الغش و التهريب 

برمت و القوانني اليت سنت للمعاقبة و صحيحة و ذلك من خالل االتفاقيات اليت أ:-10الفرضية 
 .احملاكمة ملن يقوم هبذه اجلرائم 

 :الدراسة  آفاق-
إن موضوع تبييض األموال من أهم و أبرز و أعقد املواضيع االقتصادية احلديثة ، من أجل ذلك * 

 :ميكن إعطاء آفاق أخرى للبحث يف 
 .تبييض األموال اإللكرتوين و آثاره -
 .يض األموال و اإلقتصاد اخلفي العالقة بني تبي-

و يف األخري نرجو أن نكون قد وفقنا يف اخيار املوضوع و دراسته ، وعليه قد حيمل هذا  -     
 .البحث نقائص 
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 :مقدمة 

نية هذا الشخص لتمويه و طمس طبيعة  ال تقتصر جرمية تبييض األموال على جمرد امتالك شخص ملال غري مشروع  و إجتاه
بل هي يف احلقيقة جرمية متتد املسئولية اجلنائية فيها إىل أشخاص آخرين سواء , هذا املال و إدخاله يف النظام املايل للدولة 

 .أو مستفيدون من األموال املتحصلة منها مع العلم بالطبيعة الغري مشروعة هلا ,مسامهني عن عمد أو إمهال 

ما و أهنا عبارة عن عملية يلجأ إليها من يتعاطى اإلجتار غري املشروع باملخدرات إلخفاء املصدر الغري املشروع بعبارة ك     
 .أبسط التصرف يف النقود بطريقة ختفي مصدرها و أصلها احلقيقني 

 مكافآت أنشطة اجلوسسة النقود و و تشمل كذلك األموال املكتسبة من الرشوة و اإلختالسات و الغش التجاري و تزوير  

اليت اعتمدها املؤمترالسادس :من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار باملخدرات و املؤثرات العقلية 30 المادةو قد عرفتها   
حيث جرمت األعمال اليت من شأهنا حتويل األموال أو نقلها 9111ديسمبر  91فيينا بتاريخ يف اجللسة العامة املنعقدة يف

لعلم بأهنا مستمدة من أية جرمية من جرائم املخدرات أو فعل من أفعال اإلشرتاك يف مثل هذه اجلرمية  أو اجلرائم هبدف مع ا
 إخفاء املصدر الغري املشروع ألموال قصد مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب

 .هذه اجلرمية على اإلفالت من العواقب القانونية 
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 .مفهوم و نشأة الجريمة  :المبحث األول  

 . مفهوم و تعريف ظاهرة تبييض األموال: المطلب األول
تنوعت التعاريف لظاهرة تبييض األموال منها التعاريف القانونية و الدولية و صندوق النقد الدويل كذلك تطرق _   

 :ملفهوم تبييض  األموال و هي كاآليت 

تلك العملية اليت يتم مبقتضاها ضخ األرباح املتولدة عن العمليات ذات "كن تعريف تبييض األموال بأنه مي: أوال
حبيث يصبح من الصعب التعرف , و األنشطة الغري املشروعة بشكل مشروع داخل النظام املايل العاملي , النشاط اإلجرامي 

 1.ا و إستثمارها يف أغراض مشروعة على املصادر األصلية هلذه األموال و من مث ميكن إنفاقه

 :قانونا 

قبول ودائع أو حتويل أموال مع العلم بأّن تلك الودائع أو األموال حمصلة من عمل غري : يقصد بعبارة تبييض األموال 
مشروع إجرامي و ذلك إلخفاء مصدر تلك األموال أو التسرت عليها ،ملساعدة أي شخص يعد فاعال أصليا أو شريكا يف 

 .لإلفالت من النتائج القانونية لفعله , العمل  ذلك

العملية اليت يتم عن طريقها إلغاء أو إبعاد الصلة بني اجلرمية و بني : يعرفه ضندوق النقد الدولي غسيل األموال هوكما _ 
دوا طريقة لتنظيف املال الذي مت احلصول عليه أو جتميعه بواسطة األنشطةاإلجرامية و العاملني على تلك األنشطة جيب أن جي

 .هذه األموال حىت يستطيعوا إستخدامها بون جذب اإلنتباه إليهم من قبل السلطات 

 : تعريف األنتربول _

أي تصرف أو فعل يهدف حملاولة إلغاء أو حمو هوية عمليات مصادرها غري شرعية :"يعرف تبيييض األموال على أنه     
 ."لتبدو كما لو كان أصلها من مصدر شرعي 

 

 غسل األموال هو نقل أو حتويل امللكية املستمدة من جرائم خطرية لغرض إلغاء أو : فإّن  لإلتحاد األوروبي و وفقا  

 .إخفاء املصدر الغري الشرعي نتيجة ألن هذه امللكية مشتقة من جرائم خطرية
  

  .الدار اجلامعية اإلسكندرية :الطبعة األوىل ،الناشر  83ص,املطلب عبد احلميد  للدكتور عبد,اإلقتصاد اخلفي و غسيل األموال و الفساد العالقة اجلهنمية (: 1)
 . 83نفس املرجع ص (: 2)
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 :المفاهيم التشريعية    
 1:المشرع الفرنسي  

من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد املضافة إىل 2و9فقرة 023نص املشرع الفرنسي على ظاهرة تبييض األموال يف املادة  
 تبييض األموال هو تسهيل التربير الكاذب بأي :"بقوله  9119 ماي 18الصادر يف  19/012 قانون

 .طريقة كانت ملصدر أموال و دخول لفاعل جناية أو جنحة حتصل منها فائدة مباشرة و غري مباشرة 
 ق ع ف  823من املادة  22و يعترب أيضا من قبيل غسيل األموالوفقا للفقرة  
 ". عمليات إيداع أو إخفاء أو حتويل العائد املباشر أو الغري املباشر جلناية أو جنحة تقدمي املساعدة يف"
من ق ع ف اجلديد مظهران للسلوك املكون لتبييض األموال و استخدام  2و  823/1و يستخلص من نص املادة  

 :عائدات اجلرائم مها 
 ( .مصدر األموال ) متويه املصدر _  1
 .عمليات إيداع أو إخفاء أو حتويل متحصالت جناية أو جنحة املساعدة يف _  2
 و بذلك يكون املشرع الفرنسي قد وسع مكافحة تبييض األموال ليشمل كافة اجلرائم دون حصرها بأموال املخدرات *

 2: المشرع األمريكي

ييض األموال ، حبيث أن هناك اتفاق عاملي تعترب الواليات املتحدة األمريكية من أكثر الدول املتضررة يف العامل من ظاهرة تب   
  %83بليون دوالر أي 822بأّن التقدير احلايل للمبالغ امللوثة يقدر يف الواليات املتحدة وحدها 

أي حىت  1331من األموال القذرة بفعل جرمية تبييض األموال يف العامل ، لذلك جلأ املشرع األمريكي لتجرميها مبكرا يف سنة 
 :يف إحدى مواده بأهنا  1331قبل ظهور اتفاقية فيينا ، و قد عرفها القانون األمريكي لسنة 

  ".النشاطات اجلرمية  كل عمل يهدف إىل إخفاء طبيعة أو مصدر األموال الناجتة عن"  
 8: المشرع الجزائري

و جتسيدا للتوصيات املنبثقة عن اللجنة الوطنية  2221متاشيا مع املخطط اإلستعجايل الذي بادرت به وزارة العدل سنة     
ات يساير و قصد جعل قانون العقوب,إلصالح العدالة املتعلقة بضرورة إعادة النظر يف جممل النصوص القانونية هلذا القطاع 

التحوالت اإلقتصادية و السياسية و اإلجتماعية اليت تعرفها بالدنا و قصد التكفل باألشكال اجلديدة لإلجرام اليت هتدد األمن 
و تبعا , و كذا من أجل جعل القانون الوطين يتجانس مع املعايري الدولية و اإللتزامات االتفاقية لبالدنا , الفردي و اجلماعي 

 :نصوص قانونية تتكلم عن تبييض األموال يف اجلزائر  لذلك مت ظهور
 

 .م 2212، الطبعة األوىل ، منشورات زين احلقوقية ،(31-33)الدكتورة فايز امساعيل ، تبييض األموال ، ص (1)

 .م 2218/2213-مستغامن-باديسمعروف مجال ، األثر اإلقتصادي و االجتماعي لتبييض األموال يف اجلزائر ،مذكرة ماسرت، جامعة عبد احلميد بن (2)

 .من قانون العقوبات اجلزائري متعلق مبكافحة تبييض األموال و اإلرهاب 21.23/13.22املادة (8)

 

 



 .مفهوم ونشأة جريمة تبييض األموال                                                                                 الفصل األول 
 

8 
 

يتعلق بالوقاية من تبييض  2330فيفري 39الموافق ل  9320ذي الحجة  22المؤرخ في  30/39قانون رقم _
 :األموال و تمويل اإلرهاب و مكافحتهما 

 :ن التالي نصه صدر القانو 

فضال عن األحكام الواردة يف قانون العقوبات ، يهدف هذا القانون إىل الوقاية من تبييض األموال و متويل : 39المادة 
 .اإلرهاب و مكافحتهما 

 :يعترب تبييضا لألموال :  32المادة 

و متويه املصدر غري املشروع لتلك حتويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأهنا عائدات إجرامية بغرض إخفاء أ_ أ
 املمتلكات أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت تأت منها هذه املمتلكات على اإلفالت 

 .من اآلثار القانونية لفعلته 

ق املتعلقة هبا مع إخفاء الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو احلقو _ ب
 .العلم بأهنا من عائدات إجرامية 

اكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها بأهنا تشكل عائدات _ ج 
 .إجرامية 

و حماولة ارتكاهبا و املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املقررة وفقا هلذه ااملادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكاهبا _ د 
 .املساعدة و التحريض على ذلك و تسهيله و إسداء املشورة بشأنه 

 

 

 

 

.                                                                     
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 1:ومن بني التعريفات العديدة لتبييض األموال منها التعريف املذكور يف موسوعة _ 

West legal publication ( 1333طبعة  ) هو العملية اليت مبقتضاها يتم حتويل أو انتقال " أّن تبييض األموال
 ".األموال املتحصلة من النشاط اإلجرامي و مبا حيول دون إمكان تعقبها أو معرفة مصدرها 

العملية اليت مبقتضاها يتم نقل أو " أنه  و لعل أفضل تعريف هلذه الظاهرة هو ما أفصحت عنه هيئة اجلمارك األمريكية من 
حتويل األموال املشتبه يف كوهنا متحصلة من مصدر غري مشروع أو من نشاط إجرامي ، أو مزج األموال املشبوهة بأموال 

 ."نظيفة و ذلك هبدف التعتيم أو إخفاء حقيقة طبيعة و مصدر األموال 

 :إضافة إىل تعريفات شاملة منها 

لة من عمليات و نشاطات غري مشروعة أو غري قانونية يطلق عليها نشاطات و أعمال جرمية يتم إدخاهلا أموال متحص_   
 .ضمن النظام املايل لتصبح و كأهنا أموال ذات مصادر مشروعة و قانونية 

لدورة املالية جمموعة العمليات املتداخلة و املتعددة و املعقدة إلخفاء مصدر األموال غري املشروعة و إدخاهلا ضمن ا_ 
 .االقتصادية لتظهر هذه األموال يف صورة أموال ناجتة عن مصدر مشروع 

العملية أو العمليات أو الطريقة أو الطرق اليت يتم من خالهلا تغيري هوية األموال أو مزج هذه األرباح الناجتة عن االجتار _ 
ا جزءا من الدورة االقتصادية لتظهر تلك األرباح و كأهنا غري املشروع ضمن النظام املايل عن طريق النظام املصريف و جعله

 .ناجتة عن أعمال مشروعة 

 

 

 

 

 

 

 

 .، مرجع سابق ذكره (83/81)الدكتورة فايز امساعيل ، تبييض األموال ، ص(1)
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 1. النشأة التاريخية للظاهرة: المطلب الثاني 

 إن األصول التارخيية لظاهرة غسيل األموال ال ترجع إىل القرن املاضي فحسب ، إمنا ظهرت قبل ذلك بكثري _

و هي تتطور مبرور الوقت ، و ختتلف أساليب ارتكاهبا من وقت آلخر ، وفق أساليب و آليات املرتكبني و الدولة اليت تقع 
 .ارتكاهبا على إقليمها ، و مدى وسائل التقّدم اليت تساعد على 

ظهرت جرمية غسيل األموال يف الثالثينات من القرن املاضي ، و اقرتنت منذ البداية بأعمال القرصنة البحرية اليت كانت _    
هنري متارس يف غالب األحيان يف البحار و احمليطات ، و اليت كانت من أشهرها العملية اليت قام هبا شخص يدعى 

ني األطلنطي و اهلندي ، حيث متكنوا من مجع أطنان كثرية من اجملوهرات ،مث فّضل هنري مبساعدة عصابته يف احمليطإنري
" دنقشري " و هي إحدى قرى " بايد فورد"التقاعد و االستمتاع بالغنائم اليت استوىل عليها ، و قد تسلل إىل قرية تسمى 
ريك أمواله من خالل أعمال جتارية قام الساحلية ، و عاش فيها باسم مستعار حىت ال ينكشف أمره ، و سعى إىل حت

بسبب رفض املتعاملني معه سداد ما عليهم من ديون ’  إال أن أسلوبه يف عمليات غسيل األموال مل يكن موفقا. مبمراستها 
 .له ، و مل يتمّكن من إبالغ الشرطة بذلك خشية أن ينكشف أمره و يفشى سره و تصادر أمواله 

حيث جلأ التجار إبان اإلمرباطورية الصينية إىل هذه , عض احلضارات القدمية عرفت هذه الظاهرة و يشري البعض إىل أن ب    
 بإخفاء عائدات أنشطتهم عن طريق استثمارها مبناطق بعيدة و خارج اإلمرباطورية ، خشية أن يتم ,الظاهرة 

 .مصادرهتا من قبل احلكام 

عام مضت ، عندما كان التجار يف الصني يقومون بإخفاء عائدات  822يف حني هناك من يرجع هذه الظاهرة إىل أكثر من 
 ( اخلوف من املصادر ) نفس السبب أنشطتهم التجارية مع حماولة حتويلها إىل أصول أخرى ل

، عندما متكنت جمموعة من جتار polarcapو قد ظهر يف أواخر الثمانينات من القرن املاضي ، خاصة بعد قضية _  
ام بعملية غسيل األموال ملوثة ناجتة عن جتارة املخدرات ، حيث مت شراء كميات من الذهب هبذه األموال من اجملوهرات القي

جتار أمريكا الالتينية ، و كانت العملية عبارة  عن عملية شراء ومهية من أجل حصول التجار على الوثائق الضرورية لتربير 
يل األموال ألول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية خالل الفرتة إخراج كميات كبرية من النقد  و قد ظهر مصطلح غس

، حيث جلأت عصابات املافيا إىل إنشاء حمالت لغسيل املالبس أوتوماتيكيا من أجل استثمار األموال  1382_1322
غري املشروعة قد  القذرة ، حيث خيضع كل من دخل الغساالت ، و األموال القذرة للضرائب ، و لذا قيل بأن أرباح التجارة

 .مت غسله 

 1382و روي كذلك أن عمليات غسيل األموال بوسائلها الفنية احلديثة قد متت ممارستها بشكل منظم منذ سنة     
املافيا و الذي ميثل آنذاك حلقة الوصل بني املافيا األمريكية من خالل احلرب العاملية الثانية و  Meyer Lanskyبواسطة 
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اإليطالية بصقلية ، و ذلك من أجل تسهيل دخول القوات البحرية للحلفاء إىل اجلزيرة ، ومن أجل ذلك كان يتم اللجوء إىل 
البنوك السوسرية إلمكان إخراج النقود من خالل القروض الومهية ، و كذلك االستثمارات املباشرة اليت تتم بواسطة شركات 

إنشاء مدينة ألعاب (  Bwysysigel،Mayer lansky)تييتم غسلها ، متّكن كل من ومهية و عن طريق األموال ال
 .     هبذه الفكرة Batista Fulgenciaالقمار يف منطقة الس فيغاس يف أمريكا بعد إقناع الدكتاتور الكويب 

و هناك من يذكر أن مصطلح غسيل األموال قد ظهر يف السبعينات عندما تبني لرجال مكافحة املخدرات يف الواليات    
املتحدة األمريكية بأن جتار املخدرات الذين يبيعوهنا بالتجزئة للمدمنني يتجمع لديهم يف هناية كل يوم فئات صغرية من النقود 

غسيل األموال القذرة الناجتة عن املخدرات ، و من هنا جاء الربط بني جتارة املخدرات و الورقية و املعدنية ، حيث يقومون ب
 .غسيل األموال 

عندما ظهرت  1398عام ( Watergate Scandal)و هناك من يشري إىل أن املفهوم مل يظهر إال يف إطار فضيحة     
تورطني هبا و كانت أول إشارة للمصطلح يف إطار الدعوى اليت تتبع مسار الفضيحة هبدف التعرف على مرتكبيها و امل

، و على إثر ذلك 1333الفضيحة و هو أول استخدام للمصطلح يف الواليات املتحدة األمريكية بشكل قانوين عام 
استخدم مصطلح غسيل األموال و بعد ذلك شاع استخدام هذا املصطلح و أصبح مصطلحا مألوفا يتناوله املهتمون يف اجملال 

نوين و السياسي مع تقدم احلياة و زيادة التعقيدات و ظهور أمناط خمتلفة من اجلرائم املستحدثة بوسائلها التكنولوجيا القا
املختلفة و على رأس هذه اجلرائم ظاهرة غسيل األموال اهتم اجملتمع الدويل هبذه الظاهرة من خالل عقد االتفاقيات الدولية 

 األموال بطريقة  ح غسللتالشي خطورة و استخدام مصطل

مباشرة أو التعبري عنه و من بني االتفاقيات اتفاقية األمم املتحدة اليت ظهر فيها أول تعريف مت صياغته جلرمية غسيل األموال و 
 :و قد نصت اتفاقية على صور ثالث لغسل األموال تتمثل يف  1333املربمة بفيينا 

 .من جرمية املخدرات  حتويل األموال أو نقلها مع العلم بأهنا مستمدة*
 .إخفاء أو متويه حقيقة األموال أو مصدرها *
اكتساب و حيازة أو استخدام األموال مع العلم وقت تسليمها بأهنا مستمدة من جرمية من اجلرائم املنصوص *

 .عليها يف االتفاقية 
 

 م  2211مكتبة الوفاء القانونية ،.، الطبعة األوىل( 3/13)ص الباحث حممد العباسي ، ظاهرة غسيل األموال و اجلهود الدولية ملكافحتها ، (1)

 

 

 . عناصر عملية غسيل األموال  : املطلب الثالث   
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 :جلرمية غسيل األموال عناصر حمددة    

 :األموال القذرة _ 1

منظومة غسل األموال ، و هي  األموال الناجتة عن إحدى اجلرائم و  و هي األموال اليت يتم غسلها ، و تسمى مدخالت
 .سوف يتم غسلها 

 :مصدر زائف  _2

إبتدعه غاسل األموال ، و يدعى أنه مصدر األموال اليت لديه و اليت سيتم غسلها و تطهريها ، و حيرص غاسل األموال على 
 .ألموال عن طريقه ، و أن ال يتطرق الشك إىل شرعيته أن يبدو هذا املصدر الزائف ظاهريا أنه هو الذي اكتسبت ا

 :األنشطة الخادعة _ 0

 .اليت سيتم اللجوء إليها إلخفاء األموال القذرة و مزجها بالتدفقات النقدية املتولدة عن األنشطة املشروعة 

 :أطراف التنفيذ _  3

مجرم مالك األموال القذرة لتقدميه إىل اجملتمع يف اليت ستتوىل القيام بعملية الغسل ، و ستتوىل إحداث شخصية جديدة لل
 1.شكل شخص نظيف حمل ثقة 

 

 

 

 

 

 

االسكندرية، _دار اجلامعية الدكتور عبد املطلب عبد احلميد ، االقتصاد اخلفي و غسيل األموال و الفساد، الطبعة األوىل ، أكادميية السادات للعلوم اإلدارية ، ال(1)
 .م  2218
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كما أّن عمليات غسيل األموال توفر وضعا مثاليا للمجرمني من مرتكيب اجلرائم اخلاصة بالدفع املايل و القائمني بتجارة _    
املخدرات و اإلجتار بالبشر و غري ذلك من جرائم ، إذ تتيح هلم أفضل الفرص للجمع يف آن واحد بني عنصري الكسب و 

 :ات غسيل األموال تتكون من عنصرين أساسني مها األمن و على ذلك ميكن القول بأن عملي

 : إخفاء الرابطة بين المجرم و الجريمة _/9

من املعروف أن العائدات اإلجرامية قد تكون هي الدليل الوحيد الذي يقود إىل اجلرمية األصلية اليت حتصلت منها هذه 
اجلنائية قبلهم ، و مثال ذلك أن األموال املتحصلة من العائدات و إىل الكشف عن مرتكبيها و اإلسهام يف إقامة املسئولية 

جرائم جلب املخدرات أو االجتار غري املشروع هبا و غريها من اجلرائم األخرى ، و ميكن أن تنشئ رابطة مادية ملموسة بني 
 .هذه اجلرائم و بني جاليب تلك املخدرات أو املتجرين هبا أو اجلرائم األخرى 

العنصر األساسي لغسل األموال طوال السنوات املاضية هو إخفاء الرابطة بني اجملرم و اجلرمية و ذلك  و من هنا فقد كان    
من خالل عمليات متعددة ، ترمي إخفاء معامل املصدر اجلرميي لألموال و حتويلها ، يف أغلب األحيان من أصول نقدية إىل 

 .أصول حسابية بنكية سواء داخل الدولة أو خارجها 

جيعلها يف مأمن من أجهزة تنفيذ القانون و يقلل من حجم املخاطر القانونية اليت تواجه اجملرمني من ناحية و متكنهم من مبا  
التصرف حبرية يف هذه األموال من ناحية أخرى ، األمر الذي يتيح هلم يف النهاية االستمرار و التوسع يف أنشطتهم اإلجرامية 

 .دة إىل جانب التمتع مبمارسة حياة الرتف و الرفاهية و احلصول على مصادر و أسواق جدي

 :إستثمار العائدات اإلجرامية في مشروعات مستقبلية _ /2

و من هنا بدأت عمليات غسيل األموال ترمي و بشكل متزايد إىل استخدام العائدات اإلجرامية لتحقيق أهداف إستثمارية 
ماج يف اإلقتصاد املشروع مبا يوفر للمجرمني املرونة الكافية لتحقيق املزيد حبثة من خالل العمل يف مشروعات قانونية و اإلند

من األرباح و بلوغ املكانة اإلجتماعية املرموقة فضال عن الدور املهم الذي تؤديه هذه األنشطة االستثمارية يف الوقت ذاته يف 
 1.من األنشطة اإلجرامية األخرى  تأمني و تسهيل ارتكاب جرائم االجتار غري املشروع يف املخدرات و غريها

 

 

 

 .م  2212حامد عبد اللطيف ، جرمية غسيل األموال و سبل مكافحتها ، رسالة ماجستري، مملكة البحرين ، (1)

 .مراحل عمليات غسيل األموال : املبحث الثاين 
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 le مرحلة التوظيف  أّن نشاط غسيل األموال مير بثالثة مراحل كربى متتالية ، Marc Piethيرى اخلبري _   
placement  مث مرحلة التكديس ،l empilage مث آخر مرحلة و هي عملية الدمج ،lintègration 

 :و هذا ما سنتطرق إليه يف املطالب الثالثة التالية 

 :le placemenetمرحلة التوظيف : املطلب األول 

موال عرضة الفتضاح أمرها بالرغم من أن  هذه األموال و هي أصعب مرحلة للقائمني بتنظيف األموال ، إذ تكون هذه األ  
غري املشروعة قد قطعت خالل هذه املرحلة شوطا كبريا عن طريق إضفاء صفة املشروعية عليها و هي إيداع األموال النامجة 

األموال عن األعمال غري الشرعية يف شركات مالية أو مصارف أو مؤسسات ادخار حملية أو خارجية ، مما يعين توظيف 
املشبوهة يف صور إيداعات باملؤسسة املالية أو املصارف أو شراء األسهم أو شراء مؤسسة مالية أو جتارية أو غريها أو مبعىن 

, و تعترب هذه املرحلة خطوة هامة و خطرية . آخر إدخال األموال املكتسبة من األنشطة غري املشروعة يف الدورة املالية للدولة 
وجود مبالغ طائلة يف يد مالكيها بدون أن يتواجد لديه أي مصدر مشروع هلذا الدخل ، هلذا فهو يسارع إىل ألهنا تشري إىل 

و يف هذه املرحلة تكون عصابات اجلرمية قد متكنت من إيداع متحصالت النشاط اإلجرامي داخل . إيداعها أو تغيري شكلها 
كية تدافع عن مشروعية هذه األموال ، ألنه ببساطة مت تكوينها حتت النظام البنكي و النقدي ، و بالتايل إجياد مؤسسات بن

 : نظر املؤسسات و من خالل أنشطة مشروعة و تتسم هذه املرحلة بالصعوبة و هذا راجع إىل 

مثة تشريعات يف بعض البلدان تلتزم البنوك باالتصال بالشرطة يف حالة اإليداع مبالغ فوق السقف احملدد و ذلك ملعرفة -أ
صدر هذه األموال و يلجأ غاسلو األموال لتفادي ذلك من خالل استئجار عدة أشخاص اليداع أموال معينة و ذلك يف م

 .عدة حسابات بنكية شرط أن ال يصل املبلغ املودع إىل السقف الذي يفرض على البنك إعالم الشرطة بذلك 

كتشاف النشاط اإلجرامي الذي نتج عنه ، أو تتبع بكون األموال غري املشروعة عرضة الكتشاف مصدرها و بالتايل ا -ب
أثاره من خالل معرفة من قام بإيداع األموال و عالقته مبصدرها ، و هذا يربر تركيز األجهزة املعنية مبكافحة غسيل األموال 

 1.على املؤسسات املالية كوسيلة لكشف هذه اجلرمية يف مراحلها األوىل 

 

 

 ( .33/33)هرة غسيل األموال و اجلهود الدولية ملكافحتها ص الباحث حممد العباسي ، ظا(1)

 

 :المطلب الثاني 
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 ( :الترقيد) مرحلة التجميع 

املقصود بعملية الرتقيد فصل حصيلة األموال غري املشروعة من مصدرها بإحداث جمموعة معقدة من العمليات املالية اليت 
تقوم هذه املرحلة .تصمم بغرض تضليل أي حماولة تتم بكشف مصدر األموال احلقيقي و حبيث جتعل األموال جمهولة املصدر 

باسم شركة حمرتمة ، و على هذا املستوى من حلقة الغسيل يصبح املال جاهزا على إعادة املال القذر إىل حسابات بنكية 
للدخول يف املشاريع االقتصادية بشكل قانوين و عندا ينجح الغاسل يف وضع أمواله يكون قد انتقل من مرحلة التوظيف إىل 

د و حدوث حتويالت املالية بني مراكز املال املرحلة الثانية و هي التجميع و من هنا فإن ممارسة األنشطة االقتصادية عرب احلدو 
ووجود حسابات متعددة يف العديد من البنوك و بعمالت خمتلفة قابلة للتحويل و انتقاهلا من مركز مايل إىل آخر ، و من بنك 

مراسلني و إىل آخر ، و من خالهلا يتم جتزئة األموال إىل فروع معينة ، مث إعادة مزجها و دجمها يف أنشطة أخرى ، و عرب 
بنوك خمتلفة مث إعادة مجعها يف حساب واحد حىت تصل يف النهاية إل رصيد حمقق ميثل ثروة اجملرم الذي يرغب يف إظهاره 

 .للمجتمع و اإلعالن عنها بعد أن تأكد متاما من جناح عملية الغسيل 

 

إىل منتجات خمتلفة ، أسهم سندات ،  و هذه العمليات متعددة العناصر و هي تقوم على حتويل الودائع املطلوب غسيلها
شراء و إعادة بيع  أموال منقولة و غري منقولة أو التحويالت املالية اإللكرتونية ،  و قد استطاعت عصابات اجلرمية املنظمة 

هذه املرحلة  و يطلق أيضا على.االستفادة من تيارات و رياح العوملة و امتداد األنشطة اإلقتصادية احمللية إىل السوق العاملية 
أيضا بالتكديس ، أي منع عودهتا مرة أخرى إىل املصدر الغري املشروع و إخفاء الصفة غري الشرعية ، و ذلك بقطع الصلة 

 .عن مصدرها 

تتميز هذه املرحلة بأهنا أصعب من سابقتها بالنسبة لسلطات مكافحة غسيل األموال حبيث يصعب عليهم كشف حقيقة    
وعة ، و ذلك بسبب استخدام عمليات التحويل الربقي للنقود و التحويل االلكرتوين و اليت تنتقل هبا العمليات غري املشر 

 1.األموال بسرعة فائقة إىل البنوك خارج البالد مما يصعب معه مالحقة أو تعقب مصدرها 

 

 

 .مرجع سابق ذكره .( 31/39)الباحث العباسي حممد، ظاهرة غسيل األموال و اجلهود الدولية ملكافحتها ص (1)

 :المطلب الثالث 

 :l’intègration:مرحلة الدمج 
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و متثل هذه املرحلة املرحلة األخرية من عملية غسيل األموال إذ يراد تنظيف األموال القذرة غري املشروعة و إكساهبا        
القومي الظاهر و الرمسي كما لو كانت مشروعة و توظيفها حبرية دون خوف  املشروعية من خالل إدماجها يف اإلقتصاد

املطاردة و املصادرة و احملاسبة حيث يتحقق فيها متاما اندماج األموال القذرة غري املشروعة يف النظام املايل و املصريف و 
رغم من أهنا أموال قذرة و يتم ذلك عرب استخدام املشروع و اختالطها باألموال املشروعة تتميز هذه املرحلة بشرعية األموال بال

تقنيات متطورة عن طريق إعادة تنظيف و استثمار األموال و تعترب مرحلة الدمج أو املزج أو اإلستثمار مرحلة االستفادة من 
العاملي الرمسي و الثروة و عائد اجلرمية و من جناح عصابات غسيل األموال يف إعادة إدماج هذه األموال و ضخها يف االقتصاد 

قد تبلغ عصابات غسيل األموال قمة النجاح يف هذه املرحلة من خالل إحداث التكامل ما بني اجملرم بشخصيته و مكانته 
اجلديدة بوضعيته و مشروعيته اجلديدة و من مث فإن التكامل احليوي و الفعال بني اجلانبني حيقق هلما الفاعلية حبيث يكتسب  

 .يا و معدال آلخر كل منهما وضعا مساو 

هناك اجتاه حديث يرى أن املرور مبراحل الغسيل الثالث السابقة اإلشارة إليها ليس أمرا حتميا ، ألن وسائل الغسل     
كما أن غاسلي األموال أنفسهم ختتلف ظروفهم الشخصية و .ختتلف باختالف الظروف احمليطة بكل عملية منها 

الغسل يف دولة تتسم قوانينها باجلرم يف مواجهة عمليات غسيل األموال و قد يتم الغسيل مصداقيتهم أمام اجملتمع و قد يتم 
يف دولة يتضائل فيها القيود القانونية على عمليات غسيل األموال و على حركة األموال و فيها يتم استخدام األموال الناجتة 

 .عن املخدرات مباشرة كإنشاء فنادق و املطاعم التجارية األخرى 

و جتدر اإلشارة أن املراحل الثالثة لعمليات غسيل األموال قد حتدث بشكل منفصل و متميز و قد حتدث يف ذات      
الوقت ، أو قد حتدث بشكل متداخل و هذا هو الشائع يف كيفية حدوث هذه املراحل فإن ذلك يعتمد على آليات الغسل 

أغلب األحوال تساهم البنوك يف تلك العمليات و إن كان من  الصعب املتاحة و األطراف املشاركة يف عمليات الغسيل ، يف 
إثبات تواطؤ بني البنك و صاحب رأس املال الغري املشروع و تستغل البنوك وجود فروع هلا يف العديد من بلدان العامل إلدماج 

 1تلك األموال القذرة بسهولة و مل جند أكثر تعبريا من عملية تتابع تلك املراحل 

 

 

 .مرجع سابق ذكره ( .33/33)الباحث العباسي حممد ، ظاهرة غسيل األموال و اجلهود الدولية ملكافحتها ، ص (1)

 

ثالث  من املفضل تقسيم هذه العمليات إىلو طاملا أّن عمليات غسيل األموال تتم تبعا لعدة اعتبارات خمتلفة فإنه _     
 :أنواع للغسل هي 
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 :الغسل المتوسط، الغسل المتقن ، كما يلي  الغسل البسيط ،

 :الغسل البسيط *

يهدف الغسل يف هذا النوع إىل حتويل النقود القذرة إىل نظيفة خالل فرتة قصرية للغاية و بكميات كبرية و يستخدم هذا 
تخدام النقود يف اإلنفاق النوع من الغسيل يف العمليات الطارئة أو ذات األمهية القليلة اليت هتدف بالدرجة األوىل إىل اس

االستهالكي أو يف استثمار قليل التكلفة و يف جماالت اقتصادية و يتم عادة هذا الغسل يف دولة ال توجد هبا قيود على 
 :عمليات غسيل األموال أو تكون القيود موجهة هبا قليلة و من أمثلة هذا النوع  

 .لنقود السائلة مثل جتارة السجاد و استخدامها يف استبدال العمالت استخدام النقود يف التجارة تعتمد على التعامل با_ 

 :الغسل المتوسط *

يتسم هذا النوع من الغسل بكرب حجم األموال املطلوب غسلها و يتم عادة يف دولة توجد فيها رعاية متوسطة على       
كبريا من املصداقية نظر اجملتمع و قد يشمل هذا عمليات غسيل األموال و لذا يتعني أن يتوفر يف القائمني على الغسل قدرا  

الغسل أمواال قذرة جديدة أو أمواال سبق غسلها غسال بسيطا و مثال الغسل املتوسط أن يكون لدى تاجر املخدرات دخل  
ات أحد كبري و جيد صعوبة يف إضفاء الشرعية عليه فيقوم يف البداية بعملية غسل بسيط مثل إيداع جزء  من أمواله مع إيراد

املشروعات الصغرية كمغسلة أوتوماتيكية ، و جزء آخر يضمه إىل إيرادات مشروع ألحد أقربائه مث يقوم بتجميع تلك األموال 
مرة أخرى و يستخدمها يف عمليات مضاربة عقارية ، أو يف إنشاء عدد من الشركات و فتح حسابا هلا بالبنوك و سيعني 

 .نون و االقتصاد و اإلدارة من أجل تنمية البعض من تلك املشروعات يف النور  الغاسل يف هذه املرحلة برجال القا

 :الغسل المتقن *

و قد ال تكفي عمليات الغسل البسيط و املتوسط املشار إليها سابقا لتلبية احتياجات القائمني على الغسل ، بسبب         
كرب حجم األموال املطلوب غسلها و توزيعها بني عدة دول و كون مالكيها منظمات إجرامية كربى ، و لذا يتم اإلعتماد 

 عديدة تباشر أعمال االسترياد و التصدير و املقاوالت على جمموعة من الشركات التجارية يف دول 

و الطريان و الـتأمني و البنوك ، حيث يتم نقل األموال بني هذه الشركات بطريقة سريعة و آمنة ، و يستخدم هذا النوع من 
 1.الغسل أحدث األساليب هبدف إخفاء مصادر تلك األموال و احليلولة دون تتبع تلك املصادر 

 

 

 .، مرجع سابق ذكره ( 32/31)الباحث العباسي حممد ، ظاهرة غسيل األموال و اجلهود الدولية ملكافحتها ص (1)

 خريطة إيضاحية لبيان مراحل عملية غسيل األموال (1 -1)       

 



 .مفهوم ونشأة جريمة تبييض األموال                                                                                 الفصل األول 
 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .111الدكتور عبد املطلب عبد احلميد ص : املصدر                                   

 

 

 .آليات ظاهرة تبييض األموال : املبحث الثالث 

 .أساليب غسيل األموال : املطلب األول 

 مرحلة التكامل  مرحلة التغطية  مرحلة التوظيف 

ال يتم توظيف األمو

الناتجة عن األعمال غير 

المشروعة مثل المخدرات 

و السالح و الدعارة و 

الخ ...الرشوة و القمار 

في مشروعات استثمارية 

لها صفة الشرعية و 

القانونية و ال يهدف 

غاسلو األموال إلى تحقيق 

أرباح في هذه المرحلة 

حيث ينصب هدفهم على 

تغيير هوية األموال 

 باستثمارها في اإلقتصاد

 .الرسمي 

يأتي بعد ذلك دور 

المرحلة الثانية و هي 

التغطية على مصدر 

األموال الغير 

المشروعة ، و من ثم ال 

يمكن للسلطات الرقابية 

أو األمنية التوصل إليه 

لذا يقوم غاسلو األموال 

بإجراء العديد من 

اإلجراءات و العمليات 

المالية المتعددة و 

المعقدة بهدف فصل 

األموال عن مصدرها 

 ي غير المشروع األصل

أما المرحلة الثالثة 

فتأتي بعد أن يتم 

الفصل بين األموال و 

مصدرها األصلي ،و 

تكون األموال قد 

اكتسبت الصفة 

الشرعية و القانونية 

وفي هذه الحالة يعاد 

ضخها مرة أخرى إلى 

االقتصاد الرسمي 

كأموال مشروعة و 

لكن في شكلها 

 .الخارجي فقط 



 .مفهوم ونشأة جريمة تبييض األموال                                                                                 الفصل األول 
 

19 
 

لتطورات املستمرة و املتالحقة يف النمو االقتصادي و توسع حجم النشاط اإلقتصادي و مما ساهم يف تنامي إنه و مع ا    
ظاهرة تبييض األموال وجود عدة عناصر داخلية و خارجية باإلضافة إىل العنصر البشري الذي يستخدم بقدر كبري يف إمتام 

موال كالتكنولوجيا اإللكرتونية اليت تتعامل مع األوراق النقدية و عملية تبييض األموال كما استحدثت طرق جديدة لتبييض األ
السماح باإليداع و التنقل من شخص آلخر عرب الدول على مستوى العامل ، ومن هنا فإن عمليات تبييض األموال تتم 

احلديثة دور فاعل يف  بأساليب و أشكال عديدة تتدرج من البساطة إىل التعقيد حبسب ظروف و طبيعة العملية ، و للتقنيات
 :سوف نتطرق لبعض هذه األساليب .تطوير األساليب اليت تستخدم لتبييض األموال 

 :التهريب *

تبييض األموال ، إذ يقوم املتورطون يف العمليات اإلجرامية بتهريب  كان التهريب أبرز األساليب اليت يتم هبا_    
 .املتحصالت النقدية الناجتة عن جرائمهم بأنفسهم أو عن طريق آخرين خارج البالد 

 و كان ذلك يتم بأساليب بسيطة مثل إخفاء النقود الورقية و نقل األموال خارج البالد بل إنه ميكن القيام بتهريب األموال    
 .بإرساهلا بالربيد خارج البالد 

و لقد حرصت أغلبية الدول على مقاومة التهريب كوسيلة لتبييض األموال عن طريق تعزيز الرقابة اجلمركية يف املنافذ و على  
 .احلدود و بتجرمي عدم اإلفصاح عما حيمله املسافر من أوراق نقدية اذا جتاوزت حدود مبالغ معينة 

تهريب هو من أقدم و أبسط الطرق اليت تستخدم يف عمليات تبييض األموال إال أنه مازال مستخدما وعلى الرغم من أن ال
على حنو واسع حىت يف أكثر البالد تقدما من الناحيتني التكنولوجية و األمنية ، إذ يقدر حجم املبالغ اليت يتم هتريبها خارج 

 1. مليار دوالر سنويا32الواليات املتحدة األمريكية بنحو 

 

 

 

 

 .، مرجع سابق ذكره (  32/38)الدكتورة فايز إمساعيل ، تبييض األموال ، ص (1)

 :التصرفات العينية *
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مث بيعها يف مرحلة تالية يف  و ذلك بشراء أشياء مادية كالذهب و اجملوهرات و العقارات و اللوحات النادرة كخطوة أوىل ،
 .مقابل احلصول على شيكات مصرفية بقيمة األشياء املباعة كخطوة ثانية 

ويف اخلطوة الثالثة ، تستخدم هذه الشيكات املصرفية يف فتح حسابات مصرفية ملبيضي األموال يف البنوك املختلفة   
وقد يعمد املبيضون إىل شراء األسهم .يات تبييض األموال املسحوب عليها هذه الشيكات و هذا كله بقصد التعتيم على عمل

 .وأو السندات أو املسامهة يف مشروعات وطنية أو دولية ، مث حتويل األرباح إىل مواطنهم األصلية أو إىل أي مكان آخر 

 1.إدارهتا  و قد يقوم املبيضون بإنشاء أو شراء املطاعم و الكازينوهات و املنتجعات السياحية ، و يعمدون إىل  

 : تجارة المجوهرات *

خيتار مبيضو األموال شركائهم من جتار اجملوهرات و النفائس بصفة خاصة ، نظرا ألن هؤالء التجار عادة ما حيتفظون 
 .باحتياطات نقدية سائلة ضخمة ملقتضيات التغيري و التجارة 

ذهبا فب العام الواحد يف ( الدوالرات على سبيل املثال)ذلك أن تاجر اجملوهرات يبيع و يشرتي مبئات املاليني من العملة   
 :عمليات متعددة تبدو أرباحها ضئيلة ، و تسجل يف دفاتر جتارية لعدم إثارة الشكوك على سبيل املثال 

تبدأ العملية األوىل لتنظيف األموال يف جنوب شرقي آسيا يف أحد حمالت الذهب و اجملوهرات يف بانكوك ، إذ يأيت مهرب  
املخدرات من منطقة املثلث الذهيب حامال معه ماليني الدوالرات اليت يرغب يف تنظيفها بتنظيم وديعة مع تاجر الذهب 

يعطيه التاجر رقم هاتف و عبارة مشفرة باللغة الصينية ، تنتقل الوديعة بسرعة من خالل أحد البنوك إىل هونغ كونغ تليفونيا 
ود جاهزة للتسليم يف هونغ كونغ ألي فرد يردد عبارة الشيفرة الصينية ، ما إن تسلم أو بالتليكس ، خالل ساعات تكون النق

 2.الوديعة يف هونغ كونغ حىت تأخذ طريقها إىل بنوك الواليات املتحدة 

 

 
 .مرجع سابق ذكره(.32/38/33/33)ص ، تبييض األموال ، للدكتورة مسر فايز امساعيل(2()1)

 

 

 :المؤسسات المالية غير المصرفية نقل األموال عن طريق *
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و يقصد هبا تلك املؤسسات اليت تباشر بعض عمليات تبادل النقود كالتحويالت الربقية للنقود ، أو صرف الشيكات أو بيع 
أمريكان إكسربس "أوامر الدفع أو بيع الشيكات السياحية مثل شركات الصرافة ، شركات مسسرة األوراق املالية مكاتب شركة 

 .يع شيكات املسافرين لب" 

 .و تعترب تلك املؤسسات منفذل لعمليات تبييض األموال نظرا لعدم خضوعها لنفس الرقابة الصارمة اليت ختضع هلا البنوك 

كما يستغل مبيضو األموال شركات الصرافة للقيام من خالهلا بشراء العمالت األجنبية مقابل العمالت الوطنية الناجتة عن 
 .عمليات مشبوهة أو غري مشروعة 

و حيرص هؤالء على احلصول على العمالت األجنبية بأي سعر مما يؤدي إىل ارتفاع سعر صرف العملة األجنبية يف مواجهة 
 1.حمللية ، مما يؤثر بشكل خطري على اإلقتصاد القومي العملة ا

 : الشركات الصورية أو الشركات الواجهة *

قد يعمد مبيضو األموال إىل إنشاء شركات صورة يطلق عليها يف بعض األحيان الشركات الصورية ، و هذه الشركات تقوم 
 .بالوساطة يف عمليات تبييض األموال 

شاط غري املشروع هلذه الشركات خاصة إذا تقوم كانت تقوم يف ذات الوقت جبانب من و عادة ما يصعب تعقب الن  
 .العمليات املشروعة 

و عالوة على ذلك فإن هذه الشركات ال ختضع يف بالد كثرية لنفس درجة الرقابة اليت ختضع هلا البنوك ، و من صور تلك   
و ...، شركات التأمني ، شركات حمالت اجملوهرات الكربى  الشركات ، شركات السياحة ، شركات االسترياد و التصدير

 .حتصل عمليات تبييض األموال عن طريق شركات الواجهة بأساليب عديدة 

فقد يقوم املتورطون يف عمليات تبييض األموال بشراء الشركات اخلاسرة أو اليت هي على شفري اإلفالس أو يف مرحلة   
 .التصفية 

 .بغرض إقتاهلا من عثرهتا و هبدف إجناحها ليكون ذلك ساترا على أمواهلم غري النظيفة  مث يقدمون بدعمها ماليا

وعلى سبيل املثال ، قد يتم تبييض األموال من خالل توظيف األموال غري النظيفة يف شركات التأمني ، خاصة يف الدول اليت 
 .ال تتطلب رقابة صارمة على أعمال شركات التأمني 

 .بشراء وثيقة تأمني ذات قسط سنوي و لصاحل شخص باسم مزيف أو باسم شركة ما و يكون ذلك مثال 

 

 .، مرجع سابق ذكره ( 31/39)الدكتورة فايز امساعيل ، تبييض األموال ، ص (1)

مع االلتزام بالشروط اجلزائية املنصوص عليها يف عقد  و على أن يقوم من صدرت الوثيقة لصاحله بإلغائها بعد فرتة وجيزة ،
 .التأمني بسبب إهناء الوثيقة قبل موعدها 
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مث تقوم شركة التأمني برد مبلغ قسط التأمني بأكمله إىل املؤمن له بشيك أو بإرسال هذا املبلغ بناء على طلب صاحب   
 .املصلحة إىل حسابه اخلاص لدى أحد البنوك 

 .لشبهة حول عدم مشروعية هذا املال ، ألنه جيد مصدره يف عقد التأمني نفسه و بذلك تنتفي ا 

و بالطبع يتطلب القيام بعمليات تبييض األموال من خالل شركات الواجهة مساعدة من بعض املؤسسات املالية و ذلك 
 1.للقيام بالتحويالت النقدية و استبدال العمالت 

 : التحويل البرقي للنقود *

لتحويالت الربقية نفسه ال يسمح بالتعرف على طبيعة العمليات موضوع التحويل ، خاصة و أن عمليات التحويل إن نظام ا
 .قد تتم عن طريق تدخل أكثر من بنك وسيط 

حبيث ال يكون يف مقدور البنك الوسيط أو حىت البنك األخري يف سلسلة عملية حتويل التحري عن موضوع العملية بالنظر  
ائقة اليت تتم هبا عمليات التحويل الربقي للنقود ، مما يشجع مبييضي األموال على استخدام هذه الوسيلة لنقل للسرعة  الف

 .أمواهلم عرب املؤسسات املالية 

من هنا جيب على السلطات املختصة االتصال بكل بنك تدخل يف التحويل لتجميع املعلومات عن أية عملية مشبوهة ،   
يف غاية الصعوبة خاصة أن البنوك اليت تشرتك يف التحويالت الربقية عادة ما تكون كائنة يف أقاليم و مع أن هذا األمر هو 

 .دول خمتلفة 

و هذه النماذج ختتلف من بنك إىل آخر .و عالوة على ذلك فإن التحويالت الربقية تتم وفقا للنموذج الذي يضعه كل بنك 
رموز املستخدمة مما يستوجب تدريب السلطات املختصة على حل الشيفرة السرية و بالذات فيما يتعلق بشكلها و األرقام و ال

 2.اليت يستعملها كل بنك 

 : استخدام احدث وسائل التكنولوجيا لتحويل النقود *

 .بنوك األنرتنت و نظام بطاقات الدفع : من أبرز الوسائل احلديثة يف نقل و حتويل النقود 

 

 .مرجع سابق ذكره ( .33/33)امساعيل ، تبييض األموال ، ص الدكتورةفايزة ا(2()1)

 : بنوك األنترنيت 
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يقوم املتعامل مع بنوك االنرتنيت بإدخال الشيفرة السرية من أرقام أو خالفه و طباعتها على الكمبيوتر ، ومن مث يستطيع 
 .حتويل األموال بالطريقة اليت يأمر هبا اجلهاز 

اقرتاح خطة  1338نيت خلطورته ، حمط اهتمام احلكومة األمريكية ، اليت قامت يف عام و لقد كان موضوع بنوك األنرت 
لتعميمه  Clipper-clipموحد على مستوى الواليات املتحدة األمريكية يعرف باسم  Encryptionإلنشاء نظام 

 .على األجهزة اليت تقوم بنقل البيانات 

 :بطاقات الدفع 

 .االئتمان و هي البطاقة اليت تتيح دفع املال دون احلاجة إىل حيازته نقدا بطاقة الدفع أو بطاقة 

أو كما يسميه البعض الكارت الذكي ، وهي Smart cardومن بطاقات الدفع هناك أسلوب تكنولوجي يسمى   
 .تكنولوجيا نشأت يف إجنلرتا و امتد العمل هبا يف الواليات املتحدة األمريكية 

 

ة أن للكارت الذكي خاصية االحتفاظ مباليني الدوالرات خمزنة على القرص اخلاص به مث ميكن بسهولة و يزيد األمر خطور 
 نقل هذه األموال الكرتونيا على كارت آخر بواسطة اآللة املعدة لذلك و بدون تدخل أي بنك من البنوك  

 .و هكذا يكون الكارت الذكي مبنأى عن إشراف أو مراقبة أي جهة 

 1.توفرت ملبييضي األموال األساليب احملكمة للقيام بعملياهتم املشبوهة  بذا تكون قد

 

 

 

 

 

 

 .مرجع سابق ذكره ( 31/32/38) ص ، تبييض األموال ،مسر فايز امساعيل( 1)

 .مؤشرات غسيل األموال : املطلب الثاين 
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لكل فعل غري مشروع وسائل متفاوتة متكن السلطات األمنية و إىل حد كبري من الكشف عنه ، وفيما يتعلق بعمليات غسيل 
 : األموال نستطيع أن نلخص  املؤشرات املتعلقة بالتعامل املصريف يف ما يلي 

 :مؤشرات عامة *

 .تادة للعميل دون سبب واضح وصوال  اليداعات نقدية كبرية و زيادة واضحة يف االيداعات املع -ا

إجراء حتويالت متعددة ضمن فرتة زمنية قصرية إىل دولة أخرى ، دون وجود عالقة واضحة و طبيعية متثل مربرا هلذه -ب
 .التحويال 

وجود إيداعات نقدية صغرية و لكن بشكل متكرر و على مراحل منتظمة ، حبيث يكون جمموع هذه االيداعات مبلغا  -ج
 .كبريا 

 .وجود حركات حلساب العميل ال متت لطبيعة نشاطه بصلة  -د

 : مثل 

 .شراء شيكات مصرفية أو أوامر دفع أخرى مقابل النقد بشكل غري عادي  *

 .سحب مبالغ نقدية بعد إيداعها بوقت قصري * 

 إيداعات كثرية و متكررة لشيكات أو احلواالت الواردة أو أوامر الدفع دون مربر مقبول أو واضح * 

 .إجراء حركات سواء بالسحب أو بااليداع ملبالغ كبرية مل يعتد العميل عليها *

 : مؤشرات خاصة بحسابات األشخاض 

االحتفاظ حبسابات متعددة لنفس الشخص و تغذيتها مببالغ نقدية تشكل يف جمموعها مبلغا كبريا و مبا ال يتناسب مع -ا
 طبيعة عمل أو مهنة هذا العميل 

 .نقدية كبرية واضح أن مصدرها مصرف آخر يف نفس املنطقة إيداع مبالغ -ب

 .قيام عميل جديد بشراء شيكات مصرفية مببالغ كبرية -ت

 احد خالل فرتة زمنية قصرية قيام عدد كبري من األشخاص بإيداعات صغرية يف حساب و -ث

 : مؤشرات خاصة بالحواالت *
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 سواء على دفعة أو دفعات  حتويل اإليداعات يف احلساب إىل اخلارج مباشرة ، -ا

 .التحويل مببالغ متماثلة بصفة يومية أو أسبوعية تشكل يف جمموعها مبلغا كبريا  -ب

 .حتويل احلواالت يف بنوك معروفة باعتمادها للسرية املطلقة  -ت

 .تكرار حتويل مبالغ إىل بنك آخر دون إيضاح إسم املستفيد أو مع تعليمات بالدفع نقدا  -ث

 : مؤشرات خاصة بأنشطة اإلستثمار *

 شراء أوراق مالية و االحتفاظ هبا يف صناديق األمانات لدى البنك  -ا

 تقدمي البنوك قروضا لشركات خارجية دون سبب واضح  -ب

 .شراء أو بيع أوراق مالية بشكل متكرر و يف ظروف ال تبدو طبيعية  -ت

 

 :مؤشرات المعامالت المصرفية الدولية *

 تعرف على هوية الشخص من قبل جهات خارجية من بلدان معروفة أهنا تنتج أو تسوق املخدرات ال -ا

بناء أرصدة كبرية ال تتناسب مع حجم النشاط الطبيعي للعميل ، و التحويل املتتايل إىل حساب أو حسابات مفتوحة  -ب
 .باخلارج 

 حساب شخص ، مبا ال يتناسب مع طبيعة حركة ذلك االيداع املتكرر لشيكات بعمالت أجنبية أو شيكات سياحية يف -ج
 .احلساب 

 

 

 

 

 

 :مؤشرات الخدمات المصرفية االلكترونية *
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 تلقي احلساب عدة حتويالت مالية صغرية بالطريقة اإللكرتونية و من مث إجراء حتويالت كبرية بنفس الطريقة إىل بلد آخر  -ا

الوسائل ، مبا فيها اإليداع اإللكرتوين ، أو تلقي دفعات كبرية و بشكل إيداع دفعات كبرية و بشكل منتظم مبختلف  –ب 
 منتظم إلكرتونيا ، من بالد معروفة بأهنا منتجة أو مسوقة للمخدرات 

فتح حسابات مصرفية عن طريق األنرتنيت مبا ميكن من إجراء التحويالت املالية ملشرتيات شركة من شركات أخرى أو  -ج
 . أو التجار الصغار بعضهم البعض شركة ، أو ملبادلة السلع و اخلدمات بني املستهلكنيملشرتيات مستهلك من 

أو نظام يطلق عليه ( Electronic data interchange EDI) استخدام نظام يطلق عليه مصطلح  -د
(Electronifundstrnsfer EFT )ات و األفراد أو الربيد اإللكرتوين و هي مجيعها عبارة عن حتويالت مالية بني شرك

 1.من خالل املصارف اليت يتعاملون هبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .، مرجع سابق ذكره ( 93/33)الباحث العباسي حممد ، ظاهرة غسيل األموال و اجلهود الدولية ملكافحتها ، ص (1)

 

 

 

 .مصادر األموال املبيضة :  املطلب الثالث 
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تعترب مرحلة احلصول على األموال القذرة مع مرحلة استعمال تلك األموال جوهر القضية خاصة من طرف البنوك اليت ترفض  
أن تكون ميدانا لعملية غسيل األموال لكن املشكلة اليت تعرتضها هي تعدد مصادر األموال الغري املشروعة و اليت ميكن 

 : تقسيمها إىل عدة مصادر أمهها 

 :مصادر ذات طابع اقتصادي : أوال 

 .تعترب أكثر آفة اقتصادية و من أكثر املصادر غري مشروعة و ذات مردود ضخم من األموال :تجارة المخدرات -/9

هتدف إىل احلصول على ضخمة  ، و يعمل مرتكبوها على إخفاء مصدرها لتبدو و كأهنا : الجرائم الواقعة على المال -/2
 .أموال ذات مصدر مشروع 

أصبحت جتارة السالح جتارة رائجة بسبب النزاعات يف العامل ، سواء داخل الدولة نفسها أو ما بني :تجارة السالح  -/0
 .دولة و أخرى 

و تعترب عملية التهرب الضرييب من أكثر املصادر اليت ميكن أن تؤدي إىل جين أموال طائلة ألنه عادة : التهرب الضريبي -/3
 .ثروة اليت يتم إخفاءها عن إدارة الضرائب هي تلك الدخول املرتفعة مثل دخول الرياضيني و الفنانني ما تكون الدخول  أو ال

 .هو تقليد عملة لعملة صحيحة و كل تالعب يف قيمة العملة  :تزييف العملة -/0

مع دس كتابات غري يقصد به إضافة املوظف جزء من املال العام إىل ثروته اخلاصة بطريقة مباشرة :اختالس األموال -/9
 1صحيحة يف الدفاتر أو حتري احلسابات أو أي حيلة أخرى ترمي إىل منع اكتشاف االختالس 

 

 

 

 

 .مرجع سابق ذكره ( 23/82)الباحث العباسي حممد، ظاهرة غسيل األموال و اجلهود الدولية ملكافحتها ، ص 1

 

 :مصادر ذات طابع اجتماعي : ثانيا 
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بدأ انتشار هذه الظاهرة يف أوروبا مبعرفة مافيا الدعارة لتهريب النساء من دول أوروبا :األطفال االتجار بالنساء و -/9
مليار دوالر  8.3الشرقية بعد اهنيار النظام الشيوعي و ختفيف القيود على احلدود و تقدر املصادر حجم جتارة النساء بنحو 

 1333على مستوى العامل حسب تقديرات 

أصبح اإلنسان يف عاملنا احلديث سلعة تباع أعضاءه و تشرتى على أيدي فئة متسلطة من :ء البشرية االتجار باألعضا-/2
 .أباطرة اإلجرام حيث استغلت فيه الظروف االقتصادية و االجتماعية 

 .تعد املالهي من أهم احملالت للحصول على األموال :المالهي و أندية القمار  -/0

اإلرهاب ظاهرة حديثة على اجملتمع الدويل بل يعود انتشار األعمال االرهابية لتاريخ قدمي ال يعترب : جرائم اإلرهاب -/3
 1...حيث كان اإلرهابيون يقومون بعمليات القرصنة البحرية و اختطاف الطائرات و احتجاز الرهائن 

 : مصادر ذات الطابع السياسي : ثالثا 

ميكن أن تؤدي  إىل احلصول على أموال طائلة غري مشروعة تصبح مصدرا تعد الرشوة من أكثر اجلرائم اليت : الرشوة -/9
 .من مصادر األموال املراد غسلها 

تعرف على أهنا اجلرائم اليت تقرتف من قبل أشخاص هلم مكانتهم العالية اجتماعيا :جرائم أصحاب الياقات البيضاء  -/2
 .و اقتصاديا يف معرض قيامهم بأعماهلم املهنية 

ترتبط عملية غسيل األموال بالفساد السياسي الذي يقرتن باستغالل النقود جلمع ثروات طائلة ، مث :م السياسيين جرائ -/0
 2.هتريب األموال إىل اخلارج للقيام بغسلها و عودهتا مرة أخرى يف صورة مشروعة 

 

 

 

 

 .، مرجع سابق ذكره ( 83/32)، ص الباحث العباسي حممد ، ظاهرة غسيل األموال و اجلهود الدولية ملكافحتها 2()1)

 

 : خاتمة 
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ال تعترب عمليات غسيل األموال ظاهرة حديثة واقعيا ، بل تعود إىل تاريخ ظهور النقود ، حبيث يلجأ حائز األموال غري 
ما املشروعة للقيام بعدة عمليات إلضفاء صفة  املشروعية على األموال ، ألن األصل أن تكون األموال متداولة يف دولة 

 .معروفة املصدر ، و أن يكون هذا املصدر مشروعا ، مبعىن أن تكون ملكية الشخص لألموال النقدية و العينية مشروعة 

و أال تكون تلك األموال ذات مصدر غري قانوين ، و متيزت هذه الظاهرة مبجموعة من اخلصائص ، و هي سرعة االنتشار 
كملة ألنشطة رئيسية سابقة ، و كذا ارتباطها باالنفتاح و التحرر اإلقتصادي ، و اجلغرايف يف ظل العوملة ، إضافة إىل أهنا م
 .يقوم هبا خرباء خمتصون يف جمال الغسيل 

 

 و لنجاح هذه العملية و تفادي انتباه احلكومة و مصادرة األموال جيب مرور العملية مبراحل و خطوات       

املخدرات ، و الفساد السياسي واإلداري و املايل ، و االجتار بالرقيق األبيض ، و غري و متتد أنشطة غسيل األموال إىل جتارة 
  .ذلك من األنشطة ذات اخلطورة القصوى 
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 :مقدمة 

إنه و بالرغم من حداثة ظاهرة جرمية تبييض األموال ، إال أن هذه اجلرمية حازت على إهتمام         
 .املشرع الوطين و الدويل ملكافحتها بالتجرمي و العقاب 

 

هذا و مل تكن جرمية تبييض األموال ظاهرة  حديثة واقعيا ، بل تعود إىل تاريخ ظهور اجلرمية املالية      
 .، حيث كان املرتكبون يعمدون إىل إستعمال أموال الناجتة عن جرائمهم بشكل خيفي حقيقتها 

هلا ، خاصة بعد تفاقم  و لكن تزايد هذه الظاهرة و انتشارها ، أدى إىل تنبأ اجملتمع الوطين و الدويل
املشاكل اإلقتصادية النامجة عن هذه الظاهرة ، األمر الذي كان له الدور الكبري يف السعي ملكافحتها بكل 

 .اإلمكانات و بالتايل تعزيز التعاون الداخلي و الدويل من أجل التصدي هلا 
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 .آثار غسيل األموال : المبحث األول 

 .آلثار االقتصادية لغسيل األموال ا: المطلب األول 

تفرتض النظرية االقتصادية أن سلوك املستهلك يتسم بالرشد ، و بالتايل :األثر على سلوك المستهلك -/1
فهو حياول تعظيم منفعته من إنفاقه لدخله احملدود ، أي أنه يوزع دخله على السلع و اخلدمات املختلفة على 

 .ممكن النحو الذي حيقق له أقصى إشباع 

ال تنتج من عمل أو جهد إنتاجي حقيقي، فإن أصحاب  و ملا كانت األموال غري املشروعة اليت يتم غسلها ،
هذه األموال ال حيرصون على حتقيق التعادل بني املنفعة احلدية لتلك األموال ، و املنفعة احلدية للسلع و 

مبعىن أن السلوك االستهالكي للقائمني بغسيل األموال ال يتسم بالرشد ، ومن مث يسقط .اخلدمات املستهلكة 
ي لنظرية املستهلك ، إذ يتوجهون غالبا إىل أمناط من االستهالك تتسم بالتبذير كاإلنفاق على الفرض األساس

شراء السلع الرتفيهية ، بل وعلى اخلمور و املخدرات و الدعارة و القمار و غريها من اجملاالت غري املشروعة 
 .ه منط االستهالك الرتيف قانونا ،  و حىت إنفاقهم على السلع و اخلدمات املشروعة ، فإنه يغلب علي

و ميكن أن ميتد هذا النمط من السلوك االستهالكي إىل باقي األفراد من خالل ما يعرف بإسم آثار         
 .احملاكاة ، و تصبح عدم الرشادة يف االستهالك هي األساس يف سلوك املستهلك الفرد 

تصادية أن املنتج يستهدف تعظيم رحبه هنا أيضا ، تفرتض النظرية االق: األثر على سلوك المنتج -/2
، إال أن غاسللي األموال يف حالة إجتاههم إىل متلك املشروعات كوسيلة للغسل ، ال يهتمون بتحقيق أقصى 

ربح ، بل على العكس فقد يشرتون مشروعات خاسرة ، و يبيعون املنتجات بأقل من مثنها السوقي ، إذ 
دو كما لو كانت من مصادر مشروعة ، دون أن يضعوا يف اعتبارهم ينصب إهتمامهم على تدوير أمواهلم لتب

 .اجلدوى اإلقتصادية للمشروع 

وال شك يف عدم إتفاق هذا السلوك مع االفرتاضات اليت تقوم عليها نظرية اإلنتاج و يؤدي بالضرورة إىل 
سوق ،و خيرج منها املنافسون اإلخالل بقواعد املناسبة العادية و شروطها ، إذ تنعدم املنافسة املفرتضة يف ال

 .الذين ينتجون لتعظيم أرباحهم ، و ينتهي األمر إىل إحتكار غاسلي األموا للسوق 
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تؤثر جرائم غسيل األموال على اإلقتصاد القومي من : اآلثار اإلقتصادية على اإلقتصاد القومي -/3
لي لتأثري غسيل األموال على الدخل القومي خالل التأثري على املتغريات االقتصادية الكلية ، و سنعرض فيما ي

 1.، اإلدخار ، االستثمار ، التضخم ، و قيمة العملة الوطنية ، و السياسات االقتصادية بالدولة 

 .اآلثار اإلجتماعية لغسيل األموال : املطلب الثاين 

، بل إنه ميتد إىل اجلوانب االجتماعية مما حيدث  إّن تأثري غسل األموال ال يقتصر على اجلوانب اإلقتصادية-
 :آثارا سلبية على اجملتمعات اليت ينتشر فيها غسيل األموال ، و أهم هذه اآلثار السلبية 

 :أوال البطالة 

يتم تأثريعمليات غسيل األموال على سوق العمل من خالل تأثريها على معدالت البطالة يف هذه السوق ، -
وال للخارج ، يعين تعطيل جزء من الدخل الوطين املوّجه لالستثمارات اليت من شأهنا توفري ذلك أن هروب األم

مناصب العمل للبطالني و من مث تواجه خطر البطالة يف ظل الزيادة السنوية يف أعداد اخلرجيني من املدارس و 
شكلة البطالة ، إن عمليات اجلامعات فضال عن الباحثني عن العمل من غري املتعلمني مما يؤدي إىل زيادة م

غسيل األموال تلهث وراء الربح السريع و ليس وراء القيمة املضافة لإلنتاجية اليت ترتبط باالستثمارات املنتجة و 
اليت تساهم بشكل فعال يف خلق فرص العمل ، فإمنا هي تؤدي إىل زيادة معدالت البطالة سواء يف الدول 

 2املتقدمة أو النامية 

نعلم أن عمليات غسيل األموال تؤثر :ني مستوى معيشة المواطنين و استغالل اليد العاملة تد: ثانيا 
يف توزيع الدخل على األفراد يف اجملتمع بشكل سيئ ، و بالتايل يزداد عدد الفقراء ، و خلق متيز بني خمتلف 

الجتماعي و مشكلة الطبقات االجتماعية حيث توجد عالقة عكسية بني غسيل األموال و اختالل اهليكل ا
الفقر ، و تدين مستوى املعيشة للغالبية العظمى من املواطنني يف اجملتمعات كما تشري اإلحصائيات املتاحة إىل 

باملائة من سكان العامل على قمة سلم الغىن  22تدين مستوى املعيشة و الدخل يف الدول العامل ، حيث يرتبع 
 باملائة من  38و حيصلون على 

 

 
 مرجع سابق ذكره ( 222/222/222/228)ص ، االقتصاد اخلفي و غسيل األموال ،املطلب عبد اجمليد  عبد(1)

 .، مرجع سابق ذكره ( 38/33)الباحث العباسي حممد ، ظاهرة غسيل األموال و اجلهود الدولية ملكافحتها ، ص 2)
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مليون نسمة على مستوى العامل يعانون اجلوع بصورة 222الدخل العاملي ، و تشري التقارير عن وجود 
مستمرة تؤدي عمليات غسيل األموال إىل استغالل اليد العاملة املتدنية األجر لتصنيع معدات و أدوات و 

ة بذلك أرباحا طائلة إضافة إىل بضائع كي تبيعها فيما بعد بأسعار منافسة للطبقات الغنية و املتوسطة ، حمقق
اآلثار السلبية للمخدرات على سلوك و قدرة األفراد على العمل ، اذ أن عدد املدمنني املسجلني رمسيا يف العامل 

 .مليون شخص من بينهم شباب و مراهقون مما ينذر بكارثة عاملية هتدد مستقبل البشرية  192قد جتاوز 

هناك عالقة بني غسيل األموال و االقتصاد اخلفي ، و إذا كان : ئة انتشار األمراض و األوب: ثالثا 
هذا األخري مصدرا للغسيل حيث ال يتحمل ممارسو االقتصاد اخلفي أعباء الرتاخيص ، و ال يتحملون الضرائب 

 و ال خيضعون لاللتزامات املتعلقة باجلودة و املواصفات و املدخالت و املخرجات 

بة صحية للعمل اجلاد و احلقيقي مما ينعكس بشكل سليب و خطري على فهذا يعين عدم وجود رقا
انتشار األوبئة و األمراض االجتماعية اليت تفتك باإلنسان و ميكن أن تؤدي إىل تدمري رفاهيته ،  و خاصة 

األمراض الناجتة عن ظاهرة انتشار املخدرات على نطاق واسع من حيث تعاطيها أو املتاجرة هبا و تويل 
ات منظمة السيطرة عليها نظرا إىل العائدات املالية الضخمة اليت جتىن منها إذ أن الفساد يؤدي إىل نتائج عصاب

سلبية يف معاجلة املشاريع املتعلقة بالبيئة نظرا لعدم التنفيذ اجليد ملشاريع معاجلة املياه و الصرف الصحي ، و 
قيق لتلك املشاريع ، رغبة يف زيادة األرباح الناجتة نظافة احمليط و ذلك من خالل عدم التنفيذ الصحيح و الد

 1.عنها 

 

 

 

 

 .مرجع سابق ذكره ( 39) الباحث العباسي حممد ، ظاهرة غسيل األموال و اجلهود الدولية ملكافحتها ، ص (1)

 

فاألنشطة هناك عالقة بني غسيل األموال و اجلرمية بصفة عامة ، : انتشار الجريمة  في المجتمع : رابعا 
اإلجرامية متثل املصدر األساسي لألموال القذرة املراد غسيلها ، و هذه العمليات قد أفرزت طبقة إجرامية 
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مستحدثة من جهة و متميزة من جهة أخرى ، كما متكن هذه األموال املنظمات اإلجرامية من استخدام عائد 
يا ، و هذا ما أدى إىل زعزعة األمن االجتماعي هذه األموال يف اإلرهاب الدويل و انتشار العصابات و املاف

  1.داخل اجملتمع و انتشار االبتزاز و عمليات السطو و قتل الناس مما جيعل اجملتمع ساحة إجرام 

يؤدي غسيل األموال يف الداخل و اخلارج إىل تشويه :اإلخالل بمبدأ العدالة و التوازن االجتماعي : خامسا 
تمعات و االقتصاديات اليت تنتشر فيها اجلرمية ، ألن آلية الغسيل تؤدي إىل نقل هيكل توزيع الدخول يف اجمل

الدخول لبعض فئات اجملتمع إىل البعض اآخر كما تؤدي إىل تركيز الثروة يف أيدي مرتكيب اجلرائم فتزداد الفجوة 
جود أشخاص ميتلكون بني األغنياء و الفقراء مما يؤدي إىل حدوث خلل يف البنيان االجتماعي ، حبيث أن و 

رؤوس أموال ضخمة غري مشروعة ، يؤدي إىل سيطرة هذه األقلية على املراكز االقتصادية و السياسية بالتايل 
مينعون أصحاب الكفاءات من الوصول إىل املراكز العليا و هذا يؤدي إىل تغيري النسيج االجتماعي و يفقد 

باإلضافة إىل .جمتمعه و احنصار صورة اجملتمع إىل داخل ذاته  املواطن انتماءه للوطن فيحدث اغرتاب الفرد بني
أن الدول الصناعية كذلك تقوم بسحق اهلوية و فقدان االئتمان و التوتزن االجتماعي و تفشي ظاهرة التلوث 

العقلي و الذهين من خالل وسائل اإلعالم و اإلعالن و تبادل املعلومات وصوال إىل مرحلة التضليل ، و ترسيخ 
لعنف و ترويج االحنراف و هذا ما أّدى إىل اخلروج عن القانون و التمرد و االستهانة بالسلطات التشريعية ،  ا

  2.كما أّدى إىل تزايد اهلوة بني طبقات اجملتمع وازدياد العداء 

 .اآلثار السياسية لغسيل األموال : املطلب الثالث 

ر بشكل سليب على كيان الدولة و استقرارها ، و من هذه ختلف عمليات غسيل األموال العديد من املخاطر تؤث
 :املخاطر ما يلي 

فقد أثبتت الدراسات وجود عالقة بني غسيل : تمويل النزاعات العرقية و الطائفية و انتشار االرهاب : أوال 
يف حدوث األموال و حركات اإلرهاب و التطرف و العنف الداخلي ، فضال عن نشاط املافيا العاملية و دورها 

االنقالبات السياسية يف بعض الدول النامية ، مما قد يهدد أمن و استقرار اجملتمعات النامية يف دول العامل 
الثالث حيث يقوم أصحاب األموال الطائلة بتمويل خمتلف النزاعات العرقية و الطائفية و الدينية يف خمتلف 

 مناطق العامل بواسطة السالح و املال 

 

 .، مرجع سابق ذكره ( 92/91)ث العباسي حممد ، ظاهرة غسيل األموال و اجلهود الدولية ملكافحتها ، ص الباح(2()1)

و قد أشارت األمم املتحدة إىل أن األرباح الناجتة عن غسل األموال متول النزاعات الدينية و العرقية ، حيث 
الدينية و توجه إىل متويل التنظيمات اإلرهابية  يقوم الغاسلون ببث اخلالافات الداخلية و إشعال الفتنة العرقية و
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للقيام بعملياهتم و جرائمهم التخريبية و زعزعة األمن و االستقرار ، و كذلك الثقة يف أجهزة الدولة و لعل 
أمناط االنفاق اليت تتجه إليها العصابات املرتبطة بغسيل األموال منط اإلنفاق الضار ، حيث يتوجهون إىل شراء 

و املتفجرات ملقاومة السلطات و احلكومات يف حالة التعقب و املواجهة ، باإلضافة إىل اإلنفاق على السالح 
  1.دعم و متويل اإلرهاب و العنف و التربع إىل التنظيمات املشبوهة من أجل احلصول على مساعدهتم سياسيا 

رة إىل خلق أضرار بنزاهة احلكم يؤدي انتشار هذه الظاه:السيطرة على النظام السياسي و إفساده : ثانيا 
بسبب حماولة فرض هيمنة و سطوة أصحاب األموال القذرة علة خمتلف دواليب احلكم ، و التأثري عليهم من 

خالل دفع املسؤولني يف الدولة إىل اختاذ قرارات اقتصادية و سياسية و قانونية ، تكون يف صاحل هؤالء اجملرمني 
ال املغسولة يستخدم يف متويل و دعم األنشطة اإلرهابية تستهدف تغيري أنظمة ، و املعروف أن جزءا من األمو 

احلكم يف دول ما بالقوة و تؤدي إىل جعل أصحاب هذه الثروات و املداخيل مصدر قوة و سيطرة على النظام 
ع به السياسي ، و إىل احتماالت فرض قوانني على اجملتمع كله و هذا ما يصيب النظام السياسي ، حيث تدف

  .إىل اهلاوية من حيث عدم مصداقية األحزاب و عدم تعبريها الصادق عن اجملتمع 

توجد عالقة وثيقة بني اجلوسسة السياسية و االقتصادية و بني غسيل األموال ، إذ :تمويل الجوسسة : ثالثا  
إىل التمويل الالزم لعملياهتا حول العامل ، و من مث تتجه إىل استخدام  حتتاج أجهزة املخابرات و اجلوسسة

البنوك التجارية و فروعها و مراسليها يف العديد من الدول لتوجيه األموال من الدولة جتمع فيها األموال إىل 
م األموال الدولة اليت تتم فيها عملية اجلوسسة ، و قد تلجأ بعض أجهزة املخابرات و التجسس إىل استخدا

اهلاربة يف تأسيس شركات ومهية ملزاولة األعمال غري املشروعة و تدبري االنقالبات و تنفيذ بعض العمليات 
 2.التخريبية أو التدمريية املوجهة إىل أنظمة أو حكومات معينة يف خمتلف الدول 

 

 

 .، مرجع سابق ذكره ( 98/92)تها ، ص الباحث العباسي حممد ، ظاهرة غسيل األموال و اجلهود الدولية ملكافح(2()1)

 

تستخدم عمليات غسيل األموال يف توفري الدعم املايل و : حدوث انقالبات عسكرية و سياسية : رابعا 
متويل شراء السالح الالزم حلدوث االنقالبات العسكرية و السياسية على مستوى العامل ، و ذلك بالتعاون مع 

الصراعات السياسية حصيلة أموال جتارة املخدرات و تدفق النقد احمللي و أجهزة متخصصة يف تنظيم و إدارة 
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األجنيب يف متويل عملياهتا العسكرية ضد نظام احلكم يف إطار الصراع على السلطة السياسية كما هو احلال يف 
 .عدد من الدول اليت اشتهرت بزراعة و جتارة املخدرات 

ثر عمليات غسيل األموال يف البنيان السياسي للدولة ، تؤ :وصول أشخاص غير كفئة للسلطة : خامسا 
حيث متول الدعايات االنتخابية ألشخاص غري معروفني لدى الدولة ، مما يدفع هبم إىل اجملالس النيابية اليت 

عملها األساسي وضع تشريعات أعمال احلكومة ليؤثرون يف أعمال تلك اجملالس خلدمة مصاحلهم و ليكتسبوا 
نية فيكونون يف مأمن من املساءلة اجلنائية ، و قد شهدت الساحة السياسية يف كل من ايطاليا و حصانة برملا

الواليات املتحدة األمريكية حماوالت من هذا النوع و أثر ذلك يصبح واضحا يف هذه األزمة السياسية كذلك 
يف سن القوانني و اللوائح لتتناسب  يتسلل أصحاب رؤوس األموال القذرة إىل اجملالس النيابية و احمللية و يؤثرون

  .مع مصاحلهم غري املشروعة فينجم الفساد 

 

تؤدي هذه العمليات املشبوهة إىل تسرب أصحاب رؤوس األموال غري :شراء ذمم رجال القادة : سادسا 
املشروعة ، و بفضل ما لديهم من إمكانيات يف اإلنفاق على الدعاية االنتخابية و شراء الذمم و التأثري على 

رشوة ، اختالس ، استيالء ، ) أصوات الناخبني ، و هذا ما أدى إىل انتشار الفساد الوظيفي بشراء الذمم 
و كذلك يؤثر يف سن القوانني و اللوائح اليت تتناسب مع مصاحلهم غري املشروعة فينجم الفساد ، و يف ..(.

إيطار عمليات غسيل األموال جيعل من أصحاب هذه الثروات و الدخول مصدر قوة و سطوة على أنظمة 
الكفاءات من أدىن احلقوق الدولة و اليت تؤدي إىل احتمال فرض قوانينهم على اجملتمع كله و حرمان أصحاب 

 1.داخل اجملتمع مما قد يدفعهم إىل ممارسة تأثريها على االقتصاد من خالل التدخل يف القرار السياسي 

 

 .، مرجع سابق ذكره ( 92)الباحث العباسي حممد ، ظاهرة غسيل األموال و اجلهود الدولية ملكافحتها ، ص  1

 

 .عقبات و طرق مكافحة غسيل األموال  :املبحث الثاين 

 1.عقبات مكافحة غسيل األموال : املطلب األول 
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بالرغم من احملاوالت اليت تبذهلا دول العامل يف مكافحة عمليات غسيل األموال إال أن طبيعة هذه الظاهرة و -
ائل و الطرق ملواجهة و اليت يسعى إليها الناس بشىت الوس_ و اليت تعد عصب احلياة _ارتباطها باألموال 

متطلبات احلياة ، أوجدت يف أمام مواجهة هذه اجلرمية الكثري من املعوقات و التحديات منها القانونية و منها 
االقتصادية ، وصلت لدرجة التعقيد ، و بناء على ذلك سوف نبحث املعوقات و التحديات اليت تواجه البنوك 

 .و املعوقات القانونية و االقتصادية 

تعد السرية املصرفية ، و تسهيل البنوك لعمليات غسيل : المعوقات و التحديات التي تواجه البنوك : ال أو 
األموال وحاجة موظفي البنوك للتدريب ، و انتشار بطاقات الصرف اآليل و البطاقات اإلئتمانية و استخدام 

البنوك و املؤسسات املالية من أكثر الوسائل احلديثة بالتحويالت املصرفية ، و اخرتاق أجهزة احلاسب لدى 
 .املعوقات و التحديات أمام البنوك يف مواجهة مكافحة عمليات غسيل األموال 

إن مصلحة البنك أن تبقى أعماله مكتومة الرتباط ذلك مبصلحة العمالء الذين : السرية المصرفية -/1
افظة على املصلحة العامة للدولة و املواطنني من يودعون البنك أسرارهم املالية ، و هتدف السرية املصرفية إىل احمل

خالل حتفيزها للمستثمرين لالستثمار يف البلد و حفظها لالستقرار وزيادة الرخاء و كما هو مطبق لدى كل من 
، و يف عام  1113سويسرا و لبنان حاليا يف األردن ، و قد انطلقت فكرة السرية املصرفية من سويسرا يف عام 

من النظام األساسي للمصرف العائد ( 19)أول نص قانوين يتعلق بالسرية املصرفية يف املادة صدر 1911
و الذي نص على أن مستخدمي املصرف و أعضاء هيئاته و اللجان املكلفة بالرقابة احملاسبية ( لكانتون بال )

 .ملزمون بواجب الكتمان 

 

 

 

يض األموال يف اجلزائر ، مذكرة ماسرت ، جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن ، معروف مجال ،األثر اإلقتصادي و االجتماعي لتبي(1)
2218/2212. 

 

 .تسهيل البنوك لعمليات غسيل األموال :  -/2

تتنافس البنوك فيما بينها على جذب العمالء للتعامل معها  ، و ذلك هبدف حتقيق الربح ، و دون التأكد من 
 1.عنه ، مما جيعل إمكانية غسيل األموال غري املشروعة سهال  مصدر تلك األموال ، أو غض النظر
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إن القصور املعريف العلمي و العملي ، قد يساهم يف عمليات غسيل .حاجة موظفي البنوك للتدريب :  -/3
األموال ، لذاك يعد من الضروري تدريب موظفي البنوك على التعرف على عمليات غسيل األموال ، من حيث 

مصادرها و أساليبها و كيفية التعامل معها ، و جيب البدء بشكل فوري بعقد دورات للتعريف مراحلها، 
بعمليات غسيل األموال ، و التعرف على االلتزام ، القانوين امللقى على عاتق البنوك و موظفيها ، ليواكب 

 2.صدور قانون مكافحة غسيل األموال عند إقراره 

انتشر استخدام البطاقات بشكل كبري يف العامل : لي و بطاقات اإلتمان انتشار بطاقات الصراف اآل:  -/4
، مما جعل غاسلي األموال يستخدمون هذه البطاقات لتنفيذ عمليات غسيل األموال ، يساعدهم يف ذلك 

 8.عدم وجود رقابة فعالة عليها 

و استخدام أجهزة تعد االتصاالت :استخدام الوسائل الحديثة لتنفيذ التحويالت المصرفية :  -/5
و لقد أصبح حتويل األموال باإلمكان فقط : احلاسب االلكرتوين من أهم الوسائل لتحويل األموال يف العامل 

خالل دقائق إىل أبعد املناطق يف العامل باستخدام أنظمة التحويل االلكرتوين ، مما سهل األمر على غاسلي 
األموال ، و قد يكون األمر مستحيال إذا مت حتويل األموال  األموال ، ليصعب بعد ذلك التحقق و التتبع هلذه

 .أكثر من مرة ، و من خالل شبكات متعاونة يف مناطق خمتلفة يف العامل 
إن افتقار بعض الدول إىل نظام معلومات متطور و : عدم وجود نظام معلومات حديث و متطور :  -/6

ث معرفة مصادرها و متابعتها و التحقق منها ، و من فعال يهدف إىل مكافحة عمليات غسيل األموال من حي
 :مث ضبطها يعد أمرا مقلقا ، و حىت يكون هناك نظام فعال جيب أن يتوافر فيه اآليت 

 .وجود نظام رقابة فعال على احلواالت الداخلية و اخلارجية  -/1
 .وجود نظام رقابة فعال على االيداعات النقدية   -/2
 .سري و سريع للمعامالت املالية املشبوهة وجود نظام فعال و -/8
 .وجود نظام سري و سريع و فعال بني املؤسسات املالية و املصرفية  -/2
 .وجود جهة جتمع املعلومات و حتللها و تستخلص النتائج منها  -/2
و حماولة االستفادة  وجود بيانات كافية عن الثغرات يف أنظمة الرقابة املصرفية املعمول هبا يف دول العامل ، -/2

 .من هذه التجارب 

 

 

 .معروف مجال ، األثر االقتصادي و االجتماعي لتبييض األموال يف اجلزائر ، مرجع سابق ذكره (8()2()1)

و تعد املعوقات املتعلقة بالبنوك من أهم املعوقات اليت قد جتعل تنفيذ عمليات غسيل األموال أكثر سهولة من 
لذا البد من تاليف هذه املعوقات سواء أكانت ناجتة عن تشريعات قانونية أم إدارية أم قبل غاسلي األموال ، 
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عدم تدريب املوظفني أم غريها ، و ذلك بتعديل التشريعات إذا لزم أو إصدار  تشريعات جديدة يف استخدام 
 .بطاقات الصراف اآليل و البطاقات االئتمانية 

من بني املعوقات القانونية و االقتصادية ملكافحة غسيل :دية و االدارية المعوقات القانونية و االقتصا: ثانيا 
 : األموال جند مايلي 

من العقبات الكربى اليت جتعل عمليات غسيل :االختالف في القوانين و األنظمة أو عدم وجودها  -/1
ن بعض الدول ال جترم و من األمثلة على ذلك أ: األموال صعبة االكتشاف ، اختالف القوانني ما بني الدول 

األموال املتأتية من القمار ، ال بل تعدها أمواال مشروعة ، مما جيعل ذلك عائقا أمام اجلهود الدولية ملكافحة 
 .األموال غري املشروعة ، وبالنتيجة حيقق غاسلوا األموال أهدافهم 

لتحقيقها و قد  لكل دولة مصاحل تسعى: عدم تطبيق قوانين مكافحة عمليات غسيل األموال  -/2
و منها الدول اليت تشجع ) تتعارض مع مصاحل الدول األخرى ، و منها مكافحة عمليات غسيل األموال 

عمليات غسيل األموال و يوجد على أراضيها بنوك و مؤسسات مالية باالسم فقط و توجد مكاتب مكاتب و 
عموالت و رسوم حتصل عليها هذه البنوك  عدد قليل من املوظفني هدفهم القيام بعمليات غسيل األموال مقابل

و قد تتلكأ بعض البنوك يف تطبيق القوانني و األنظمة و التعليمات ( ، و يكون فيها سرية مصرفية مطلقة 
و بالرغم من وجود نصوص قانونية و أنظمة و تعليمات ملكافحة غسيل .اخلاصة بعمليات غسيل األموال 

تطلبات إثبات مصادر األموال و عدم إعمال مبدأ السرية املصرفية يف و ما يرتتب على ذلك من م –األموال 
 .مواجهة هذه العمليات ، غري أن الدول ال تطبق ذلك على الواقع 

تعد اتفاقية األمم :عدم اشتراك بعض الدول في االتفاقيات الدولية لمكافحة االتجار بالمخدرات -/3
، أهم االتفاقيات الدولية  1933رات و املؤثرات العقلية لسنة املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخد

املتعلقة مبكافحة عمليات غسيل األموال ، ألن هذه اجلرائم عابرة للحدود من دول االنتاج مرورا بدول العبور 
 .إىل مناطق االستهالك 

البنوك ، جيعل تلك ملكافحة عمليات غسيل األموال يف ( FATF)و عدم تطبيق توصيات فريق العمل املايل 
 .الدول اليت ال تطبقها هدفا لغاسلي األموال يف العامل 
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قد تكون اإلجراءات الدولية بريوقراطية معقدة مما يضعف التعاون الدويل الفعال : ضعف التعاون الدولي  -/4
عدم اجلدية و  ، ألن هذه اجلرمية كما أسلفنا عابرة للحدود و ينبغي مكافحتها جبهد دويل فّعال ، و ما يزال

 السرعة ، 

واصطدام اإلجراءات بالسيادة الوطنية يعقد مالحقة هذه اجلرمية و يعوق اجلهد الدويل ملواجهة ذلك ، و لقد 
، أنه جيب على الدول جترمي غسيل األموال على أساس اتفاقية ( FATF)أكدت التوصيات الصادرة عن 

و اتفاقية ( اتفاقية فيينا) 1933خدرات و املؤثرات العقلية لعام األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع بامل
 حول اجلرمية  2222بالريمو عام 

 .العامل املنظمة عرب 

 

حىت تتم اإلدانة اجلنائية البد من وجود بينة ثابتة ال : خضوع قضايا غسيل األموال لقواعد اإلثبات -/5
الشك حىت ال يستفاد من قاعدة الشك و يفسر لصاحل املتهم ، و عبء االثبات و الذي يقع على  يطاهلا

عاتق املدعي و ، و هو يف حالة عمليات غسيل األموال حالة معقدة بسبب ما يستلزم من تتبع لألموال و 
 .غالبا ما يكون مصي ذلك الفشل ، عند الوصل إىل حلقة مفقودة 

مها ال يكفيان لالدانة ، ومن هنا البد من جهد دويل لتتبع األموال إلثبات مصدرها فالشك و االحتمال وحد
غري املشروع ، أو هناك ضعف يف التحقيق ألن هذه القضايا معقدة بسبب تداخل األمور املصرفية و القانونية 

 .يل األموال بشكل مباشر و قصور التحقيق أو عدم كفاءة احملقق ، مما يؤثر سلبا على اثبات عمليات غس

 

إن عدم التنسيق بني أجهزة الرقابة :تداخل أدوار أجهزة الرقابة في مكافحة عمليات غسيل األموال -/6
ذات الصلة مبكافحة عمليات غسيل األموال جيعل فاعلية هذه األجهزة حمدودة ، و تزداد األمور تعقيدا عندما 

دور أجهزة : و مثال ذلك يف األردن .نون مستقل تعمل عدة جهات منعزلة الواحدة عن األخرى ، او ضمن قا
اجلمارك ضمن قانون اجلمارك ، و دور األجهزة األمنية و دور األجهزة القضائية و دور البنوك ، و كذلك تعدد 
اللجان اليت ترسم السياسة العامة و مثال ذلك جلنة مكافحة املخدرات و جلنة مكافحة الفساد و جلنة مكافحة 

 .، كل هذا يشتت اجلهد و جيعل هناك ازدواجية باملسئولية و الصالحيات غسيل األموال 
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و نرى أن يتم إنشاء جلنة وطنية واحدة تسمى اللجنة الوطنية العليا ملكافحة عمليات غسيل األموال غري    
ك املشروعة تضم كل العمليات غري املشروعة من خمدرات و فساد مايل و إداري و كل املصادر األخرى و ذل

 1.و املتابعة مث حتال إىل القضاء  لسهولة رسم السياسات العامة و التوجهات الوطنية و التحقق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مرجع سابق ذكره ‘ معروف مجال ، األثر االقتصادي و االجتماعي لتبييض األموال يف اجلزائر (1)
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 .األموال اجلهود العاملية و احمللية ملكافحة غسيل :المطلب الثاني 
إدراكا من اجملتمع الدويل لآلثار السلبية لظاهرة تبييض األموال على اإلقتصاديات الوطنية و على االقتصاد _ 

الدويل بصفة عامة فلقد توالت اجلهود الدولية من أجل احلد من الظاهرة و العقاب عليها و ضبط املنحرفني 
 .الذين يسامهون فيها .

 .صعيد التشريعات الدولية   المكافحة على:الفرع األول 
 1:أو ما يعرف باتفاقية فيينا  1199اتفاقية األمم المتحدة لعام *    

 22/12/1933تتعلق هذه الوثيقة باإلجتار املشروع باملخدرات و املؤثرات العقلية و قد مت إقرار تارخيها 
فة اجلرمية على جمموع األموال اليت و اليت تلتزم األطراف املنظمة إليها بإضفاء ص( 1992أصبحت نافذة عام )

تستهدف إخفاء املصدر اجلرمي لألموال و التسرت على حركتها ووضعها ، و كذلك التسهيل على التعاون 
 .القضائي و اإلداري و تبادل املتهمني بني دول األعضاء 

مرة على النظم اإلقتصادية االنتظار على خماطر أنشطة غسيل األموال احملتملة عن جتارة املخدرات و آثارها املد
و االجتماعية للدول ، كما جسدت قناعة اجملتمع الدويل بأمهية تعاونه يف مكافحة تبييض األموال ، الناجتة عن 
اجلرائم املذكورة كذلك فقد ساعدت هذه االتفاقية على بناء االسرتاتيجيات اجلديدة اليت تقضي حبرمان اجملرمني 

 .هم من احملرك األساسي لنشاطهم اجلرمي أال و هو قدراهتم املالية من مثار جرائمهم بغية جتديد
 2( : F.A.T.F)فريق العمل الدولي *

إىل جانب جهود األمم املتحدة ، و بعد عام واحد تقريبا تأسس إطار دويل ملكافحة تبييض األموال و هو فريق 
باجملموعة الدولية للعمل املايل ، و هي منظمة نشأت عن اجتماع الدول السبع  العمل املايل الدويل أو مايسمى

الصناعية الكربى و قد فتحت املنظمة عظويتها للدول الراغبة باالنضمام و هتدف املنظمة إىل حتديد أنشطة 
حتظى  تبييض األموال و ذلك من خالل اخلرباء و جلان الرقابة و بالفعل أخذت تكشف عن أوضاع تصدرها و

باإلهتمام اجلهات احلكومية و التشريعية يف خمتلف دول العامل ، أما أهم ما انطوت عليه هذه التوصيات فكان 
 : 
) ضرورة أن تتخذ كل دولة اإلجراءات الالزمة مبا فيها التشريعات إلعطاء صفة اجلرمية لفعل تبييض األموال -

التوصية )أن جيري استخالص ذلك من املواقع املوضوعية  على األقل املرتكب عن قصد ، على( التوصية الرابعة
و قد اقرتح فريق العمل أيضا قانونا لذلك ضمنه مقدمة هذا التقرير و ذلك حىت ال يتأثر أي لباس ( السادسة 

 .هبذا الشأن فيها ارتكز التجرمي فقط على النصوص القانونية املتعلقة بأغراض اجلرمية 
 
 

 ، مرجع سابق ذكره ( 821-822( )883-888)احلميد ، االقتصاد اخلفي و غسيل األموال ،ص عبد املطلب عبد (2)،(1)

 :إعالن ستراسبورغ *
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ظهرت االتفاقية املتعلقة بإجراءات التفتيش و الضبط اجلرمي لغسيل األموال و اليت حددت  1992يف عام 
لتبييض األموال و مثلث اإلطار القانوين اإلرشادي  اإلطار الدويل للتعاون يف حقل مكافحة األنشطة اجلرمية

للربملانات األوربية و قد صدر عن هذه االتفاقية دليل احلماية من استخدام النظام املايل يف أنشطة تبييض 
، و الذي يهدف إىل إطار قانوين جلهات مكافحة غسيل األموال ، و قد جرى تطبيق  1991األموال يف عام 
 . 1998من التشريعات األوروبية مثل قانون العدالة اجلنائية الربيطاين  لعام  حمتواه يف العديد

 :توصيات بازل *
البنوك املركزية ، و بعض املؤسسات ) عما يعرف مبجموعة العشر و هي  1933صدرت توصيات بازل عام 

اليت اجتمعت يف بازل بسويسرا ، حيث تضمنت هذه التوصيات العديد من املبادئ ( املالية ذات طابع إشرايف 
موال و منع استخدام البنوك كوسيلة اليت يتعني على املصرفيني اتباعها   لكي يتم السيطرة على ظاهرة تبييض األ

 1.لتسهيل إخفاء أو تنظيف األموال 

 .المكافحة على صعيد التشريعات المحلية : الفرع الثاني 
 :الواليات المتحدة األمريكية *

كانت الواليات املتحدة األمريكية هي الدولة الرائدة يف إصدار التشريعات و قوانني ملكافحة غسيل األموال إذ 
قانون سرية احملاسبات و تعديالته املختلفة ، و هذا القانون عند مناقشة السرية  1982يف علم  أصدرت

املصرفية و عالقتها بتبييض األموال ، ينطبق على املؤسسات املالية فقط و يلزمها باإلبالغ عن املعامالت 
اد هذه التقارير و اإلبالغ عن آالف دوالر أو أكثر ، و ملا كانت مسألة إعد 12النقدية اليت يبلغ مقدارها 

آالف دوالر مكلفة ، كما تستغرق بعض الوقت فلقد رأى الكونغرس  12مجيع الصفقات املالية اليت تبلغ 
األمريكي إصدار قانون مستقل لتجرمي و مكافحة غسيل األموال و هو ما يعرف بقانون السيطرة على غسيل 

 : ض األنواع من السلوك و هي و لقد جرم هذا القانون بع 1932األموال لعام 
القيام أو االشرتاك يف أي عملية تتضمن أو تنطوي على أموال متحصلة من مصدر من مصدر غري شرعي ، 

 .منع النقل أو التحويل الدويل لألموال املتحصلة من مصدر غري شرعي 
يف جرمية االجتار للمعاقبة على استعمال األموال الناجتة عن املخدرات بصورة مستقلة  1933قانون  

باملخدرات كما فرضت القوانني على مؤسسات مالية ، و هي البنوك و شركات السمسرة و اإلدخار و التأمني 
و املطاعم و مكاتب احملاسبة و املراجعة مبوجب إرسال تقارير عن املعامالت النقدية إىل إدارة خدمة الدخول ، 

آالف دوالر يقوم هبا مودع واحد  12املة تزيد قيمتها عن يوم من تاريخ كل مع 12و ذلك يف نقطة أقصاها 
 .يف يوم واحد 

 

 
 .، مرجع سابق ذكره ( 889)عبد املطلب عبد احلميد ، االقتصاد اخلفي و غسيل األموال ، ص (1)
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 ال يوجد فيها قانون خلص للسرية املصرفية و مع ذلك فإن العرف املصريف يف اليابان يقرر السرية: اليابان * 
املطلقة و الصارمة للحسابات لدرجة أن البنوك اليابانية ال تسمح للسلطات مبعرفة أسرار احلسابات العمالء أو 

قانون ملكافحة املخدرات ، و الذي حيد 1991اإلطالع على هوية العمالء ، و لقد ظهر يف اليابان يف عام 
 .من نطاق سرية احلسابات املرتبطة بنشاط املخدرات 

استغل مبيضوا األموال املؤسسات املالية الفرنسية كمحطة لنقل عوائدها من النشاطات غري :لفرنسي القانون ا*
املشروعة بني أوروبا و دول أمريكا اجلنوبية و للقضاء على هذه الظاهرة اخلطرية أنشأت احلكومة الفرنسية مكتبا 

مليات املرتبطة بتبييض يهدف إىل الكشف عن جرائم املخدرات و غريها من الع TRACFINيعرف ب 
 .األموال 

و لعل أول قانون يصدر يف فرنسا للعقاب  على ظاهرة تبييض األموال كظاهرة قائمة بذاهتا هو قانون هو قانون 
و الذي نص على عقاب كل من اشرتك أو ساهم عن علم ووعي كاملني يف  1938لعام  38/1128رقم 

 .غسيل العوائد الناجتة عن جرائم املخدرات 

العقاب على غسيل األموال و الذي يتعلق أساسا باشرتاك  212-92القانون رقم  1992كما صدر يف عام 
 .املؤسسات املالية و النوك على وجه خاص يف غسيل األموال املتحصلة من جرائم املخدرات 

م يف باستحداث الكثري من األحكا 1992يف عام  892-92و أخريا أصدر املشرع الفرنسي القانون رقم 
جمال التجرمي و العقاب على تبييض األموال بأنه تسهيل التربير الكاذب بأي طرقة كانت ملصدر أموال أو 

 1.دخول لفاعل جناية أو جنحة حتصل منها عن فائدة مباشرة أو غري مباشرة 

 

 

 

 

زكريا غنيم االبراهيمية االسكندرية ، الدار  32األوىل ، الدكتور عبد املطلب عبد احلميد ، اإلقتصاد اخلفي و غسيل األموال و الفساد ، الطبعة (1)

 .2218االسكندرية _اجلامعية 
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 .الدور الوقائي للبنك المرخص في مكافحة عمليات غسيل األموال : المطلب الثالث 

 الدور الوقائي للبنك المرخص في مرحلة اإليداع   (:    2)الشكل رقم                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غسيل  اعتمادا على كتاب الدكتور حممود حممد سعيفان ، حتليل و تقييم دور البنوك يف مكافحة :املصدر  
 .  األموال 

الحيطة والحذر 

كأساسيات للعمل 

 المصرفي 

المؤشرات الدالة على 

ضعف إجراءات أنظمة 

 البنوك

اختيار العمالء يتمتع البنك بسلطة تقديرية في _

اختيار العمالء و العمليات المصرفية تقوم على 

البنك ملزم بالتثبت من  أساس الثقة و اإلطمئنان و

الجدارة الشخصية للعمالء قبل التعاقد ، و مراقبة 

بعض العمليات من خالل تنفيذ المعامالت المالية و 

المصرفية التي تتم نقدا كاإليداعات النقدية الكبيرة 

التي ال تبدو منطقية أو حتى مبالغ نقدية على 

مراحل متعددة و كانت تشكل في مجملها مبلغا 

، ومن خالل حسابات األشخاص ، من خالل  كبيرا

الحواالت ، من خالل تعامالت ذات صلة 

باالستثمار ، و تدريب موظفي البنوك و ذلك 

للتعريف بعمليات غسيل األموال ضمانة أكيدة 

لحماية البنك و العاملين فيه من األخطار التي قد 

 .يقعون فيها مستقبال 

إن ضعف النظام القانوني يمكن غاسلي 

األموال من القيام بأعمالهم اإلجرامية ألطول 

فترة ممكنة ، نظرا لطبيعة عمليات غسيل 

األموال لكونها تحتاج إلى فترة طويلة و 

متواصلة إلتمام جميع مراحلها الثالث ومن 

الدول التي تتبع نظام السرية :أمثلة ذلك 

مما يعوق المطلقة في نظامها المصرفي،

مكافحة غسيل األموال ، الدول التي تسمح 

بتأسيس الشركات ضمن شروط ميسرة ، 

الدول التي ال تشترط التبليغ عن الحواالت 

 ذات المبالغ الكبيرة
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 1:الدور الوقائي للبنك المرخص في مرحلة الترقيد 

قد تثري بعض العمليات اليت ينفذها : النشاطات المشبوهة المتعلقة بالمؤسسات المالية و المصرفية -/1
العميل بعض الشبهات حيث يسعى لطمس أثر األموال غري املشروعة كعدم تقدمي وسائل إثبات الشخصية 
للعميل ، أو حضور شخص آخر دائما مع العميل ، و العميل ذو السوابق العدلية ، أو العميل الذي يقدم 

تقبل حواالت بشكل متكرر و طبيعة نشاطه التجاري ال تتطلب اهلدايا و الرشاوي والعميل الذي يرسل أو يس
 .هذا النوع من احلواالت 

 :سلوك العميل المشبوه -/2
 .العميل ذو السلوك العصيب املفرط و الواضح أحيانا _
 .العميل الذي يظهر االستياء و عدم الرغبة يف إكمال عملية معينة عند علمه بواجب اإلبالغ _
 .إيداعات نقدية كبرية دون التأكد من عد هذه اإليداعات  العميل الذي ينفذ_
العميل الذي يقدم وثائق إثبات شخصية مشكوكا فيها ، و هو يف الوقت ذاته غري مستعد لتزويد البنك _

 .باملعلومات الشخصية اخلاصة 
ل األموال ، علما العميل الذي يدعي أنه أحد أفراد األجهزة األمنية و ينفذ عملية سرية خاصة بعمليات غسي_

 .أنه ال توجد أية مؤشرات أو ترتيبات تدل على ذلك 
العميل الذي يفتح عدة حسابات باسم واحد أو عدة أمساء ، مث يقوم بعدة إيداعات نقدية تقل عن احلد _ 

 .املقرر للتثبت من هوية العميل وهو عشرون ألف دينار 
ل استخدام أجهزة الصراف اآليل ليال ، و خصوصا العميل الذي ينفذ عمليات نقدية غري عادية من خال_

 .املبالغ الكبرية و اليت ال تتناسب مع طبيعة نشاط العميل 
 .العميل الذي ينفذ عددا غري عادي من عمليات صرف و تبديل عمالت أجنبية _

ص للقيام العميل الذي ينفذ عدة عمليات نقدية ضخمة يف عدة فروع للبنك يف اليوم نفسه أو توكيل أشخا_ 
 .بذلك نيابة عنه 

يستخدم إلخفاء مصدر األموال و ذلك بتحويل األموال من :عمليات التحويل البرقي المشبوهة _ /3
مكان آلخر و باستخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة و يستفيد من ذلك ألن هذه احلواالت تنفذ دون وجود 

 : حساب للعميل و من هذه العمليات مايلي 
 
 
 .مرجع سابق ذكره ( 121) تور حممود حممد سعيفان ،حتليل و تقييم دور البنوك يف مكافحة غسيل األموال ، ص الدك(1)
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 .بتحويل برقي باستخدام أدوات دفع خمتلفة –ال حيتفظ حبساب لدى البنك –قيام شخص _ 

برقية واردة مع تعليمات بتحويل قيمتها إىل شيكات ، مث إرساهلا بالربيد إىل شخص ال حيتفظ  وجود حوالة_ 
 .حبساب لدى البنك 

 .العميل الذي حيول بشكل برقي متكرر إىل اخلارج أمواال يدعي أهنا أرباح مسموح بتحويلها للخارج _ 

 .حوالة إىل طرف ثالث العميل الذي يودع أوراقا حلاملها يف حسابه ، مث ينفذ برقيا _ 

يعد االعتماد املستندي من أهم وسائل تسوية التجارة :الظروف المشبوهة لعمليات تمويل التجارة -/4
اخلارجية لتمويل االسترياد و التصدير ، و قد يستخدم االعتماد املستندي لطمس أثر األموال غري املشروعة يف 

 : ومن هذه املظاهر ما يلي . مرحلة الرتقيد 

العميل الذي يتقدم بطلب لتمويل عمليات االسترياد أو التصدير لسلع أساسية أو أن أسعارها تتميز بأهنا _
 .أعلى أو أقل و بشكل واضح من األسعار يف األسواق املشاهبة 

العميل الذي يغري اسم املستفيد من اعتماد مستندي صادر ، و ذلك قبل دفعه ، و يتطلب ذلك موافقة كل _ 
 . األطراف

العميل الذي يغري مكان الدفع يف اإلعتماد املستندي ، و ذلك إىل حساب يف دولة ، خبالف دولة املستفيد _ 
. 

استخدام اعتماد الضمان من قبل العميل لعطاء كفالة حسن تنفيذ دون وجود ارتباطات طبيعية مع مشاريع _ 
 .أو عقود قائمة أو استخدامها لصاحل مستفيد غري عادي 

قد يتورط بعض موظفي البنوك يف عمليات غسيل األموال ، و :شاط المشبوه لبعض موظفي البنك الن_ /5
 :ذلك من خالل تسهيل العمليات املشبوهة أو التغاظي عنها ، و من مظاهر ذلك 

مبالغة موظف البنك يف مصداقية و قدرة مصادر العميل املالية و ذلك يف تقاريره املكتوبة إىل إدارة البنك ، _
 .مما قد يثري شبهة حول وجود عالقة بني املوظف و العميل 
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ارتفاع مستوى معيشة املوظف ، و مستوى انفاقه ، و بشكل ال يتناسب مع راتبه ، مما يدل على وجود _ 
 .مصدر دخا آخر جيب التحقق منه 

 عدم متتع املوظف بأية إجازات ، و ذلك خوفا من انكشاف أمره _ 

 1.كرر بتخطي اإلجراءات الرقابية و اتباع سياسة املراوغة خالل أدائه لوظيفته قيام املوظف بشكل مت_ 

بعد هذه املرحلة يصعب التفريق بينها و بني األموال غري :الدور الوقائي للبنك المرخص في مرحلة الدمج 
 .املشروعة ،إذ تصبح كأهنا استثمارات  حقيقية 

 :طرق دمج األموال غير المشروعة في االقتصاد 

قد يبدو للوهلة األوىل أن بيع و شراء العقارات يفرتض مراقبة من جهات أخرى ، :شراء و بيع العقارات *
و للبنك دور فعال يف مراقبة بيع و .مثل دائرة األراضي و املساحة ووحدة مكافحة عمليات غسيل األموال 
كة هذه األموال سواء أكانت نقدا أم شراء العقارات أيضا ، إذ يعد البنك الوعاء الذي تصب فيه األموال وحر 

 .مبوجب شيكات ، يفرتض باحلس املصريف الواعي معرفة من أين أتت هذه األموال و إىل أين تذهب 

دور البنك يف هذا اجملال ، يبدأ عند فتح احلسابات املصرفية هلذه الشركات ، و خاصة :الشركات الوهمية *
أهنا متارس نفس النشاط حسب شهادة التسجيل للشركة ، ومن أمثلة  معرفة النشاط احلقيقي هلا ، و التأكد من

 .ذلك شركة مرخصة للسياحة و السفر متارس عمليات الصرافة 

أما استخدام االقرتاض فإنه أجنع األساليب لغاسلي األموال يف مرحلة الدمج ، :االقتراض من البنوك * 
هو االقرتاض ، و بذلك تبدو و كأهنا أموال  فاحلصول على قرض من البنك يظهر أن أصل هذه األموال

 .مشروعة 

و يكمن دور البنك يف هذه املرحلة يف مراقبة عمليات االقرتاض و خاصة ضمان الودائع النقدية ، غذ كانت   
تعود لنفس الشخص أو ألشخاص آخرين يرتبط املقرتض معهم بعالقات غري واضحة ، أو تسديد القروض قبل 

أو استخدام القرض لغاية غري اليت منح من أجلها ، و لذلك البد من إعداد التقارير  موعد االستحقاق ،
  2.لإلبالغ عن مثل هذه األمور إىل وحدة مكافحة عمليات غسيل األموال ، ليتم التحقق من هذه النشاطات 

 

 م2212عليا ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الدكتور حممود حممد سعيفان ، الطبعة الثانية ، جامعة عمان العربية للدراسات ال(2()1)
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 :المقدمة 

نظرا لآلثار الضارة لظاهرة غسيل األموال على اإلقتصاد الوطين و العاملي ، و ماحتدثه هذه الظاهرة -

من زعزعة للثقة يف املؤسسات املالية فقد أصبحت مواجهتها من أولويات السلطات التشريعية ، و 

البنوك و املؤسسات املالية يف  الرقابية على نطاق العامل ، كما أن التطورات املتسارعة اليت شهدهتا

نواحي الربط االلكرتوين و الوسائل املصرفية األخرى جيعل تلك املؤسسات أكثر عرضة لالستغالل يف 

 .عمليات غسيل األموال 

وقد تزايدت ظاهرة غسيل األموال يف ل العوملة بدرجة كبرية كما أن العامل أصبح بال حدود ، و بال 

جم احلقيقي للمبالغ اليت جيري غسيلها سنويا  ، إذ أّن عمليات غسيل قيود و الميكن تقدير احل

األموال تتم خارج الدورة االقتصادية الرمسية ، فيما يسمى باالقتصاد اخلفي أو االقتصاد املوازي ، و 

متر هذه اجلرمية مبراحل متداخلة و مرتابطة هتدف مجيعها إىل قطع صلة املال الغري املشروع مبصدره 

 ي و دجمه يف هيكل االقتصاد القومي ،األصل

موال ظاهرة مستحدثة إرتفع نشاطها بشكل خطري خاصة يف ظل التطورات اهلائلة يف وسائل فتبيييض األ-

حيث نتج عن ذلك .االتصاالت و التكنولوجيا املتطورة ، وسهولة انتقال ؤوس األموال و السلع 

القتصاد الوطين ، فأفرزت نشاطاهتا اإلجرامية آثارا تشكيالت عصابية لتبييض األموال أدخلت يف صميم ا

خطرية يف شىت اجملاالت االقتصادية و االجتماعية و جند كذلك البنوك هي صمام األمان و عنصر 

االستقطاب املساعد يف تنفيذ تبييض األموال و غسيلها واظهارها و كأهنا مال حالل ال شبهة فيه ، علما 

ال يتم الرتكيز على عنصر و اغفال عناصر أخرى ألن املخالفات الناشئة عن أن احلرام كل ال يتجزأ ، و 

جرائم املخدرات و اخلطف و القرصنة و جرائم البيئة و املتاجرة يف األسلحة و الذخائر و كذلك الرشوة و 

، و قد  االختالس و االحتيال و خيانة األمانة كلها من العناصر اليت   حيارهبا الدين و الشريعة االسالمية

وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلو بها إلى الحكام :"جاء يف القرآن الكرمي و يف سورة البقرة 
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وألن العدالة  ، 781صدق اهلل العظيم اآلية " لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلثم وأنتم تعلمون 

ري بتغري األهواء و األمزجة ، فمن بني اآلثار االسالمية النابعة من املبادئ الثابتة يف الفقه االسالمي ال تتغ

املرتتبة على جرمية تبييض األموال تربز زعزعة االقتصاد الوطين و الدويل ، ضرب املشاريع االقتصادية 

الناجحة ، و زيادة الثراء الفاحش دون بذل أي جهد مع ما يتبعه من تبذير لألموال و فساد أخالقي و 

 اجتماعي و اقتصادي ، 

 :كالية اإلش

نظرا لتفاقم هذه الظاهرة و ارتفاع نشاطها يف العشرية األخرية بشكل يهددباخلطر ، و التطورات اهلائلة يف  

وسائل االتصاالت و التكنولوجيا املتطورة و سهولة انتقال رؤوس األموال و السلع و األشخاص نتج عن 

الوطين ، فأفرزت نشاطاهتا اإلجرامية  ذلك تشكيالت عصابية لتبييض األموال أدخلت يف صميم االقتصاد

 : آثارا خطرية يف شىت اجملاالت اإلقتصادية مما طرح املشكل التايل 

 ما مدى تأثير تبييض األموال على اإلقتصاد الوطني ؟ -

 : و لإلجابة على هذا السؤال قمنا بطرح عدة تساؤالت فرعية أمهها

 ؟ما معىن تبييض األموال ، ومىت نشأت الظاهرة  -

 ماهي اخلطوات املتخذة يف غسيل األموال ؟   -

 فيما تكمن تأثرياهتا اإلقتصادية و اإلجتماعية ؟-

 كيف ميكن حماربة هذه الظاهرة ؟ -

يف إطار معاجلة اإلشكالية العامة و حماولة لإلجابة على األسئلة الفرعية خنترب صحة :فرضيات الدراسة 

 :الفرضيات التالية 

 .ألموال هي جرمية مستقلة بذاهتا ال عالقة هلا بالنشاط اخلفي أن عمليات تبييض ا-
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 .يتم تبييض األموال خبطوات و أدوات خمتلفة يف املؤسسات املالية -

 .تكمن تأثرياهتا اإلقتصادية يف زعزعة االستقرار االقتصادي و إحداث فوارق اجملتمعات -

 .حماربة هذه الظاهرة عن طريق سن ووضع قوانني حملاربة هذه اجلرمية و تكوين إطارات يف هذا اجملال -

 :إن الدوافع اليت أدت بنا إىل الدراسة يف هذا هذا السياق عديدة أمهها  :دوافع اختيار الدراسة 

 .األمهية البالغة اليت حتتلها هذه الدراسة لدى املختصني و اخلرباء -

 .هذه الظاهرة بسرعة خاصة يف الدول النامية تفشي -

معاجلة موضوع قليال ما تطرقت إليه البحوث اإلقتصادية رغم آثاره على املكونات االقتصادية -

 .الكربى 

 :إّن األهداف اليت نريد حتقيقها من الدراسة  :أهداف الدراسة 

ضبط املفهوم ، وحتديد  التعرف على ظاهرة تبييض األموال من الناحية النظرية ، من خالل-

 .األسباب و األساليب 

 .معرفة اجلوانب األساسية من تعاريف منهجية و أهم األدوات املتداولة -

 .التعريف خبطورة الظاهرة من خالل تبيان أهم اآلثار هلذه اجلرمية ، و طرق مكافحتها -

 :قسمت الدراسة إىل ثالث فصول  :منهج الدراسة 

دراسة عامة حول ظاهرة تبييض األموال من تعريف هلذه الظاهرة و نشأهتا و  :الفصل األول -

 .خصائصها 

خصصت الدراسة فيه إىل آثارها و طرق مكافحتها و اجلهود الدولية و احمللية حملاربة : الفصل الثاين -

 .و التصدي هلذه الظاهرة 

لتنمية الريفية من خالل تقدمي البنك وظاهرة لبنك الفالحة و ا.فخصص للدراسة امليدانية  :أما الفصل الثالث 
 تبييض األموال يف اجلزائر



 :ملخص -
تبييض األموال هو أن حيصل الشخص على أموال غري مشروعة مثال من التجارة يف املخدرات أو -

السالح ، مث حياول إخفاءها و احلصول عليها مرة أخرى و تكون قد أصبحت أموال مشروعة من 
 .مرحلة التوظيف –خالل ثالث خطوات أساسية 

 .مرحلة التكديس-
 .مرحلة الدمج -

ومن أشهر الطرق إقامة شركات ومهية و املبالغة يف أرباح هذه الشركات و التأكيد على دفع     
 .الضرائب ، و كذلك بيع التحف الفنية ، أو احلصول على رشوة 

 .إال أن القوانني و التشريعات اجلديدة تساهم يف احلد من هذه الظاهرة 

 

Resumè 

Blanchiment dargent : est que la personne reçoit l'argent est illégal, 

par exemple, du commerce de la drogue ou des armes, puis tente de 

se cacher et de le récupérer et ils sont devenus des fonds légitimes 

par l'emploi des trois étapes de base.  

Le placement. 
L‘empilage   

 

l'intégration  

 

  -  Parmi les moyens les plus célèbres de créer des sociétés fictives 

et exagèrent les bénéfices de ces sociétés et de mettre l'accent sur le 

paiement des impôts, ainsi que la vente d'œuvres d'art ou d'obtenir 

un pot de vin. 

Cependant, les lois et la nouvelle législation contribuent à la 

réduction de ce phénomène. 
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