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  شكر

  ن الرحیمبسم اهللا الرحم

را على ما تفضل به من نعمه العدیدة، وعلى ما ألهمنا یخالشكر هللا سبحانه وتعالى أوال و أ
  :به من معرفة، وتوفیق أما بعد

لما أواله لنا  "لونیسي علي"لألستاذ المشرف  االمتناننتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدیر و 
من توجیهات طیلة انجاز هذه المذكرة حیث كان خیر عون علینا من متابعة وما تفضل به 

  .ولم یبخل علینا بشيء من علمه ووقته

یطیب لنا أن نتقدم بخالص الشكر و التقدیر ألعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول 
  المشاركة في مناقشة و إثراء هذه المذكرة

  جزاهم اهللا خیر الجزاءوالشكر موصوال لكل من ساعدنا في إتمام هذه المذكرة و 

  .و آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین



  إهداء

  ".و قضى ربك أال تعبدوا إال إیاه و بالوالدین إحسانا:"إلى من قال اهللا عز و جل فیهما

إلى قدوتي في الحیاة، و رمز الصبر و الحیاء، إلى من جعلني أشق طریق العلم بكل قوة و 
 .عزم و ثبات

  "عمرهفي  اهللا وأطالحفظه أبي الغالي "

 .من القلب یهواها، و العمر فداها، و العین ترتاح لرؤیاها، و أطلب من اهللا أن یرعاه إلى

  "عمرهافي أطال و   حفظها اهللاأمي الغالیة "

  ".یوسف، محمد، سفیان"أعز لعزتهم وأفرح لفرحتهم إخوتي، إلى من 

  ".أسماء"إلى أختي العزیزة 

  "مشري"إلى رفیق دربي في هذه الحیاة 

كل أفراد العائلة الكریمة كل باسمه، إلى كل أصدقائي إلى كل من ساعدني من قریب أو  إلى
  .بعید، إلى كل من وسعهم قلبي و ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي

  .إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل

                                               

      منال                                                         



  ءإهدا

  إلى الشموع التي تحترق لتنیر الدرب من أمامي

  إلى األیدي الطاهرة التي تقتلع الشوك لتغرس الورد لتمهد لي الطریق إلى بر األمان

  إلى الذین لم یدخرا جهدا في تربیتي

  "الوالدین الكریمین أطال اهللا عمرهما"

  "یوسف، سفیان، زكریاء "إخوتيإلى كل 

  "خدیجة "إلى أختي العزیزة

  "عبد القادر "إلى من یقاسمني أفراحي و أحزاني رفیق دربي

  "جدتي "العائلة الكریمة كبیرهم وصغیرهم خاصة إلى أفراد

  إلى جمیع األصدقاء و الزمالء في كل أطوار الدراسة

إلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید ولو بابتسامة صادقة أو رفع یدیه ودعا لي 
  علمني حرفا أساتذتي الموقرین جزاهم اهللا خیرابإخالص إلى كل من 

  إلى كل من وسعهم قلبي و ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي

  أهدي هذا العمل

  أمینة
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  :المختصراتبأهم قائمة 

  .قانون العقوبات الجزائري      :    ق ع ج

  .قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري        : ق إ ج ج

  .قانون العقوبات المصري :          ق ع م

 .قانون العقوبات الفرنسي:         ق ع ف 

  .طبعة        :        ط

  .صفحة           :    ص

 .من الصفحة إلى الصفحة:         ص ص

  .جزء         :       ج

  .فقرة     :          ف

  . الوالیات المتحدة األمریكیة        :    و م أال

 .ریدة الرسمیةالج    :          ج ر

GAFI          :Groupe d’action Financière )مجموعة العمل المالیة( 
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  :مقدمة
تغیر وتتنوع تبعا لتغیر الزمان ، تتعتبر الجریمة من أقدم الظواهر التي عرفتها البشریة      

مع ظهور العولمة أصبح العالم عبارة و  المكان، والدوافع والعوامل و الظروف المؤدیة إلیها،و 
 وسائل االنتقالو  االتصاالت التطور الهائل في مجاالتالتقدم العلمي و  عن قریة صغیرة بفضل

اتجاه معظم الدول التجاري، و تدفق رؤوس األموال، و زیادة حجم التبادل  فضال عن ،االنترنتو 
ظهور أنواع متعددة مالئمة لبیئة  حریة التجارة، كلها عوامل خلقتسة االقتصاد الحر و سیا نحو

جریمة تبییض األبیض و جرائم االتجار في الرقیق نترنت و جرائم اال :مثلمن الجرائم المستحدثة 
  .غیرهااألموال و 

یهدف من خاللها إلى إضفاء الصفة الشرعیة على األموال القذرة  تبییض األموالجریمة   
في  وهي من الجرائم االقتصادیة التي كثر الحدیث عنها ؛المستمدة من المصادر غیر المشروعة

ترتبط بالجریمة المنظمة وعلى األخص جرائم االتجار بالمخدرات  اآلونة األخیرة، وهي ظاهرة
مالي وغیرها، كما تتصل واإلرهاب وتهریب األسلحة والغش والتزییف والفساد السیاسي وال

في تبییض األموال المؤسسات المالیة األخرى لما توفره عملیاتها من قنوات تستخدم بالبنوك و 
بر من الجرائم الدولیة ة انتشارها المذهل أصبحت تعتسرعلخطورتها و نظرا غیر النظیفة، و 

بما أن معظم دول و  ذي یعتمده مخطوطها لبلوغ أهدافهمذلك بسبب التنظیم المحكم الالخطیرة و 
كذا الحروب األهلیة، فإن الحكومات تولي اهتماما بالغا م تعاني عدم االستقرار السیاسي و العال

عصابات الجریمة المنظمة لتكثیف عملیاتهم وتوسیع  بهذه المشاكل فاتحة بذلك المجال أمام
  .نشاطاتهم مما یسهل علیهم عملیة تبییض األموال

، واالجتماعیة  السیاسیةتهدد كافة الجوانب االقتصادیة و  یمثل تبییض األموال مخاطر واقعیة 
یة وتقدم خطرا على برامج التنماألشد كبیر و التأثیر البحیث تعد هذه الظاهرة من الجرائم ذات 

 اإلضرار بالمصالح العامة للدولة، ذلك نتیجة سیطرة فئة معینة على ثروة الدولة،المجتمعات و 
د قناعة لدى المجتمع الدو  ، فقد تم مكافحتهالي بضرورة التصدي لهذه الجریمة و األمر الّذي وّل

األمم اتفاقیة حد منها ولمكافحتها، و إبرام عدة اتفاقیات من أجل التعاون فیما بین الدول لل
كانت من  ،1988لعام المؤثرات العقلیة تجار غیر المشروع في المخدرات و المتحدة لمكافحة اال
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عن  الوطنیة بمواجهة هذه الظاهرةقامت معظم التشریعات الدولیة و كما  هذه االتفاقیات، بین
  .التدابیر األمنیةقانونیة و طریق وضع مجموعة من النصوص ال

تبییض األموال تهدد الدول المتقدمة فحسب، بل أصبحت خطرا حقیقیا یهدد لم تعد جریمة      
تلك التي تمر بمرحلة التحول االقتصادي كالجزائر مثال، إذ ال یسلم مجتمع من و  الدول النامیة،
  .هذه الجریمة

عموما فجوهر عملیة تبییض األموال هو قطع الصلة بین األموال القذرة الناتجة عن أنشطة   
ضفاء الصفة الشرععة، وبین مصدرها غیر المشروع، و ة متنو إجرامی یة القانونیة على هذه إ

من العقاب مما یدفعها إلى االستمرار في بهذه الطریقة تفلت المنظمات اإلجرامیة األموال، و 
  .نشاطها

  :التالیة اإلشكالیة فمن خالل ما سبق تتحدد  

غیر إذا سلمنا بأن جریمة تبییض األموال هي إضفاء صفة الشرعیة على األموال     
وفیما تتمثل الجهود الدولیة والوطنیة  جریمة تبییض األموال؟فما هو اإلطار العام ل ،المشروعة

  في سبیل مكافحة جریمة تبییض األموال؟

من خالل وصف الظاهرة  في معالجة هذا الموضوع على المنهج الوصفي التحلیلي نعتمد   
على المنهج المقارن في  نعتمداإلجرامیة، و تحلیل اآلثار الموجودة في هذه الظاهرة، كما 

  .الدولیة المقارنة بین مختلف التشریعات الوطنیة منها و االتفاقیات

من أن جریمة تبییض األموال التي دعتنا إلى اختیار الموضوع هي  األسباب بین من   
ثارها ال تقتصر على الدولة أو الدول ي العصر الحدیث، و أن مخاطرها و آالجرائم فأخطر 

ى التي ترتكب فیها، بل أنها تتجاوز الحدود اإلقلیمیة للدولة، إذ أن أنشطتها تمارس على مستو 
وتحلیلها،  تبییض األموال اهتمام المجتمع الدولي بجریمةدولي یهدف لتحقیق أقصى األرباح، و 

، و ذلك بهدف إیجاد أنجع أنماطها و اتجاهاتها، كونها مشكلة تواجه العالم بأسرهبیان و 
  .الفعالة للتصدي لهاالوسائل 
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  :تمثل أهمیة الموضوع في األهمیة العملیة و األهمیة العلمیةفت  

تتمثل األهمیة العملیة في ارتباط هذه الظاهرة بالنشاط غیر المشروع و ال سیما ما تقوم به     
جماعات اإلجرام المنظم من أنشطة مختلفة أخذت تؤرق مختلف الدول و المنظمات و الهیئات 
الدولیة، كاالتجار غیر المشروع بالمخدرات، و األسلحة واألعضاء البشریة و غیرها من 

ما ترتبط أیضا بجریمة اإلرهاب، فاألموال التي تدعم بها العملیات اإلرهابیة تأتي من الجرائم، ك
  .أموال ذات مصدر غیر مشروع

 لكهرة و مكافحتها، وذه الظاذترجع إلى اهتمام المجتمع الدولي به العلمیة همیةاألأما 
  .ضرار بهلمساسها بالجانب االقتصادي و اإل

 .لظاهرة تبییض األموال یجاد السیاق القانونيمحاولة إ-

  :قد اعتمدنا في هذه الدراسة على التقسیم الثنائي للخطة التي تكونت من فصلین     

ذكر ذلك من خالل التطرق لتعریفها و و الفصل األول ماهیة جریمة تبییض األموال      
مع إبراز األسالیب والمراحل المتبعة لتبییض  غیر المشروعةمصادر األموال خصائصها، و 

للتكییف القانوني لجریمة  األموال وهذا في المبحث األول؛ أما المبحث الثاني فسنخصصه
أما الفصل  والجزاءات المقررة لهذه الجریمة؛ وأركانها، باإلضافة إلى العقوبات تبییض األموال

فتطرقنا في  جهود مكافحتها،األموال و جریمة تبییض لآلثار المترتبة عن  خصصناهالثاني 
كذا جهود الثاني سنتناول الجهود الدولیة و ؛ أما المبحث المبحث األول لآلثار المترتبة عنها

ث فقد التشریعات الوطنیة باإلضافة إلى العقبات التي تعرقل هذه الجهود؛ أما خاتمة البح
  .االقتراحاتتضمنت مجموعة من النتائج و 
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   لالفصل األو     

     القانوني لها تكییفوالجریمة تبییض األموال ماهیة  
تقدم الشعوب یقاس بتطور و  رقيلك فإن ذمنذ أقدم العصور عن التطور، لیبحث اإلنسان 

األمن الداخلي، لذلك عمدت كل الدول ي تحقیق التوازن و لفترة من دور كبیر فلهذه ا، لما اقتصادها
دراسات للحفاظ على سالمة مل و ضعت عواومنسجم، وفي سبیل ذلك و  متكامل اقتصادلبناء 

  . لإلنساناألساسي في استقرار الحیاة السیاسیة  یعتبر العاملاقتصادها، الذي 

النظام المالي الدولي، الذي ال في االقتصاد العالمي و مندمجة الدول  اقتصادیاتقد أصبحت ف      
ن أدى إلى أنواع جدیدة مكل ذلك للحصول على الربح السریع، یسعى وطنیة و الحدود الیعرف 
جریمة  في مقدمتها اإلثراء غیر المشروع، و ف من ورائها الحصول على الثروة و یكون الهدالجرائم 

 ،لألموال  المصدر غیر المشروعمن ورائها إلى إخفاء المجرمون یهدف وال التي یض األمتبی

ضافة صفة الّشر و    .ل لهم ذلكأسالیب تكفة علیها من خالل البحث عن طرق و یعإ

جریمة تبییض األموال جریمة تبعیة، تفترض أوال وجود جریمة سابقة لها تكون مصدر  تعتبر    
التي تكون األولیة و ت قد حددت هذه الجرائم األموال موضوع التبییض، حیث نجد أن بعض التشریعا

 و الحال بالنسبة للمشرع الجزائري،سابقة، في حین أن هناك بعض التشریعات لم تحصرها كما ه
رغم اختالف النظم الوضعیة المقارنة في حصر الجریمة األولیة التي تكون سابقة عن جریمة 

بعد أن  وهذا إال أنها وضعت لهذه الجریمة إطار قانوني خاص بها، ،تبییض األموال من عدمها
ذلك من خالل تخصیص قواعد قانونیة تحكمها، ووضع تكییف علیها في قانونها الداخلي، و نص 

كذلك العقوبات المقررة على مرتكب یمة مستقلة قائمة بأركانها، و قانوني خاص بها، یجعل منها جر 
  .جریمة تبییض األموال

مبحث ال(ض األموال في یمة تبیجریماهیة لفي هذا الفصل سنتطرق أكثر معالم ذلك  إلیضاح   
  .القانوني لجریمة تبییض األموال لتكییفا)ينثاالمبحث ال(م في ، ث)األول
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  المبحث األول

  ض األموالیجریمة تبیمفهوم 

ض األموال یتبیجریمة ماهیة ن لبحث ظاهرة تبییض األموال أن نتعرض في بادئ األمر لعیّ یت     
خصائص الظاهرة  استنتاجفقهیة وأخرى قانونیة، و  تعاریفمفهومها من خالل تقدیم من حیث 

ى العمل علو  ةاهرة إلخفاء مصدرها غیر المشروعر بها هذه الظّ ثم نبین المراحل التي تم ،مصادرهاو 
تخدمها المنظمات التي تسالعلمیة قنیة و معرفة األسالیب التّ إظهارها في صور أموال نظیفة، و 

  .هذه األموال اإلجرامیة في تمریر

  المطلب األول

  وبیان خصائصها جریمة تبییض األموالتعریف 

وال ثم إلى خصائص هذه سنتناول في هذا المطلب التعریفات التي تطرقت لجریمة تبییض األم     
  .لكن قبل ذلك البد لنا أن نتطرق لتاریخ ظاهرة تبییض األموالالجریمة؛ و 

  األموالتاریخ جریمة تبییض : الفرع األول

بالرجوع إلى الجذور التاریخیة لنشأة جرائم تبییض األموال باعتبارها من أخطر الجرائم      
االقتصادیة، یدرك الباحث في هذا الموضوع أنه ال تكاد توجد البدایة الفعلیة لهذه الجریمة في أیة 

  .1حقبة كانت

في العصور الوسطى في القارة األوروبیة، حیث ارتبطت بأعمال  جریمةفقد وجدت هذه ال     
یكیة لهذه القرصنة البحریة، وفي هذه الفترة انتشرت القروض الربویة رغم معارضة الكنیسة الكاثول

                                                             
  .18، ص 2007، عمان، دار قندیل للنشر و التوزیع، بعة األولىطالمحمد عبد اهللا الرشدان، جرائم غسیل األموال،  -   1
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ضفاء و  اعتبرتها جریمة، هذا ما جعل المرابون یخفون هذه الفوائد الربویةبحیث حرمتها و  جریمةال إ
  .1نشاء شركات وهمیة وتزویر الفواتیرمظهر شرعي علیها، كإ

 من ثم انتشرت في كل أنحاء العالم،، و الو م أأما في العصر الحدیث فقد بدأت بالظهور في      
أمواال طائلة الناتجة في التي تملك ي الثالثینات من القرن العشرین و حیث ظهرت عصابات المافیا ف

استخدامها فیما لعصابات بإخفاء أموالها القذرة و ا قد كانت تقوم هذهن تجارة المخدرات، و الغالب م
 Meyer یدعى ظهرت عملیات تبییض األموال بطریقة منظمة بواسطة شخص 1932في عام بعد، و 

lansky) ( قد قام هذا األخیر و المافیا اإلیطالیة، التواصل بین المافیا األمریكیة و الذي كان یمثل حلقة
اج النقود من البنوك األمریكیة األمریكیة بواسطة إخر " س فیجاسال"بإقامة مدینة أللعاب القمار في 

 .2تحویلها إلى البنوك السویسریة من خالل قروض وهمیةو 

حین قامت " ووترغایت"إثر فضیحة  1973غیر أن ظهور مصطلح تبییض األموال كان عام      
تبییض األموال الناتجة من بعملیة " ریتشارد نیكسون"لجنة إعادة انتخاب الرئیس المنتهیة والیته 

طرف هیئات مجهولة لتمویل إعادة انتخابه، حیث تم اللجوء إلى شركة وهمیة لبنانیة تسمى 
من ثم تحویلها إلى ع هذه األموال في بنوك سویسریة و لتسدید فواتیر مزورة، لتود" عماركو"

  .3نیویورك

  ض األموالیتبی جریمة یفتعر : الثانيفرع ال

التعاریف یف الفقهیة و التعار  ض األموال منهایالتي قیلت في جریمة تبی التعریفاتتنوعت      
  .موقف المشرع الجزائري منها نبینعاریف و سنتطرق لهذه التّ و  ،التشریعیة

  

                                                             
اإلعالم، ماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة و ال لنیل شهادة عبد الرؤوف ملیط، سیاسة مكافحة تبییض األموال في الجزائر، رسالة - 1

  .2013جامعة الجزائر،
، دار الفكر الجامعي، 1لكترونیة و نصوص التشریع، ط الفتاح بیومي حجازي، جریمة غسل األموال بین الوسائط االعبد  - 2

  .9، ص2005االسكندریة، 
  .16، ص2002، دار وائل للنشر، عمان، 1، ط)دراسة مقارنة(رمزي نجیب القسوس، غسیل األموال جریمة العصر،  - 3
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  األموال تبییضجریمة لالفقهي التعریف : أوال

یض األموال، ویرجع هذا االختالف یلجریمة تبمانع تعریف جامع  لم یتوصل الفقهاء إلى     
وبحسب وجهة نظر ، ي ارتكابهاوتنوع األسالیب المستعملة فوحداثة تطورها  سرعةإلى الفقهي 

   1.ما بكونها تعاریف ضیقة أو واسعةوال، فإننا سوف نجد بأنها تتمیز إض األمیالفقهاء لجریمة تبی

  : ض األموالیتبیجریمة لالتعریف الضیق  -1

من المتحصل علیها  األموال غیر المشروعة أو": یقصد بتبییض األموال بالتعریف الضیق بأنها     
حیث أن 2،"ئم األخرىغیرها من الجرامخدرات و المؤثرات العقلیة فقط، دون لل ةمشروعالغیر  ةتجار ال

   3.األموال الناتجة عن تجارة المخدرات تأتي من مقدمة األموال القذرة على مستوى العالم

  :نجد الدول التي أخذت بهذا التعریفو  االتفاقیاتمن بین و 

 .1988لمكافحة االتجار غیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة سنة  فیینااتفاقیة  -

  673.4-98: المؤثرات العقلیة للبناني رقمقانون المخدرات و  -

  :األموال تبییضجریمة لالتعریف الواسع -2

جمیع األموال القذرة الناتجة عن كافة ": ض األموال حسب هذا التعریف بأنهاییقصد بجریمة تبی     
تجارة المخدرات غیر المشروعة و لیس فقط الناتجة عن  من جمیع األفعالو الجرمیة المتحصالت 

ض یتعریف الواسع لتبیال اآلراء الفقهیة التي اعتمدتلتشریعات و من بین او  5،"المؤثرات العقلیةو 
  :األموال نجد

                                                             
اه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، دكتور  لنیل شهادة ض األموال في التشریع الجزائري، أطروحةیبدر الدین خالف، جریمة تبی -1

  .10ص  ،2011جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .26ص  ،2006، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 1ط، )دراسة مقارنة(،أمجد سعود قطیفان الخریشة، جریمة غسیل األموال - 2
  .10بدر الدین خالف، المرجع السابق، ص  - 3
 ، دار الخلدونیة،1طاألموال، القوانین و اإلجراءات المتعلقة بالوقایة منها و مكافحتها في الجزائر ،ض یعیاد عبد العزیز، تبی - 4

  .  18 -17، ص  ص2007الجزائر، 
  .27أمجد سعود قطیفان الخریشة، المرجع السابق، ص - 5
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 392-96المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم ، و 1986لسنة مریكي األ تبییض األموالقانون -
 1،المتمم لق ع جالمعدل و  15-04المشرع الجزائري بموجب القانون رقم و  ،المتمم لق ع فو المعدل 

  2.اممكافحتهتمویل اإلرهاب و و ض األموال یالوقایة من تبیقانون من  2كذا المادة و 

  :ض األموالیتبیة ملجری لكل فقیه فیما یلي أهم التعاریف الفقهیةسنورد  

مختلف مراحل اإلجراءات التي تقوم بها المنظمات اإلجرامیة إلخفاء :"عرفها محمد شعیب بأنها -
جة عن الناتجة عن تجارة المخدرات، كما أنها تلك األموال القذرة أو الوسخة النات مصادر األموال

االتجار غیر المشروع في األسلحة، دون استخدام هذه األموال مباشرة یبي و الفساد و التهرب الضر 
  3."ااكتشاف الشبكة التي تمارس نشاطهها و تخوفا من مصادر 

تلك العملیات المالیة البسیطة أو المعقدة، المشروعة :" عرفها الدكتور عبد اللطیف عبد العال بأنها  -
وع قطع صلة المال غیر المشر  إطارتم في تأو غیر المشروعة، المحلیة أو غیر المحلیة، التي 

 4."بها طابعا شرعیااكسبمصدره اإلجرامي إل

جریمة من الجرائم المنظمة حیث تقوم عصابات :" بأنها الحمادي حمدمحمد عرفها الدكتور خالد و  -
 الجریمة المنظمة بارتكاب نشاطها اإلجرامي في عدة دول مستفیدة من االنفتاح االقتصادي

 لىع، اإلجرامیةمآربها  رة التطورات التكنولوجیة الحدیثة لخدمةالسیاسي للدول مسخواالجتماعي و 
ج نتائ القذرة ویؤدي ذلك إلى همأموالورة جدا للقیام بتبییض متط ابتكار تقنیاتالعمل على استعمال و 

 5".سلبیة اقتصادیة
و ویه أو إخفاء مصدر األموال أمكل فعل یقصد به ت:"ي بأنهاعرفها نادر عبد العزیز الشافو  -

   6."المداخیل الناتجة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة عن ارتكاب إحدى الجرائم
                                                             

المتضمن 1966یونیو  08المؤرخ في  156-66المعدل والمتمم لألمر رقم  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04أمر رقم  -  1
  .2004نوفمبر  10، الصادر بتاریخ 71العدد  الرسمیة الجریدةقانون العقوبات المعدل و المتمم، 

، الصادر 11یض األموال و تمویل اإلرهاب، ج ر العدد المتعلق بالوقایة من تبی 2005فبرایر  06المؤرخ في  01-05أمر رقم  - 2
  .2005فبرایر  09بتاریخ 

  .14بدر الدین خالف، المرجع السابق، ص - 3
محمد عبد اللطیف عبد العال، جریمة غسیل األموال ووسائل مكافحتها في القانون المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 4

  .3، ص 2003
  .17ص ،2006لحمادي، جریمة غسل األموال ووسائل مكافحتها في القانون، دون دار النشر،دون بلد النشر،خالد حمد محمد ا - 5
  .36، ص 2005، لبنان، 2، المؤسسة الحدیثة للكتاب، ط)دراسة مقارنة(األموال،  جریمة تبییض ،شافينادر عبد العزیز  - 6
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علیها بطرق غیر مشروعة أو  األموال التي تم الحصولتحویل أو نقل :" هناك من عرفها بأنهاو  -
أشكال االحتفاظ بالثروة للتغطیة على  أخرى منأشكال  القانونیة، إلىمن االلتزامات المتهربة 

 1".هاالتحصیل بها و مصادر 

دة من أعمال غیر األموال المستمحقیقة إخفاء : هوض األموال یالقول بأن تبی ىیذهب البعض إلو  -
ة مشروعة لإلفالت بها من نشطأ استثمارها فيیق القیام بتصدیرها أو إیداعها و مشروعة عن طر 

ظهو  درةاالمصالضبط و    2."ارها كما لو كانت مستمدة من مصادر مشروعةإ

ألموال تبییض ا لجریمةنالحظ من خالل هذه التعاریف الفقهیة، أنها ركزت على نقاط أساسیة   
  :نوجزها في

 .مشروعةالحقیقة األموال غیر إخفاء وتمویه مصدر و  -

 .استخدام النظام المالي في تبییض األموالأهمیة ة على األموال و إضفاء الشرعی -
مختلف كیز على الجانب التقني للعملیة و تالي التر البمعقدة تستخدم طرق كثیرة مالیة ومصرفیة و  آلیة -

  .مراحلها

 تبییض األموالجریمة لف التشریعي التعری: ثانیا

النحو  كون تعریفا واسعا أو ضیقا علىي لجریمة تبییض األموال یمكن أن یإن التعریف التشریع     
  :یليعلى النحو الذي یمكن توضیحه فیماوقد یكون تشریعا دولیا أو داخلیا  نفا،الذي سبق توضیحه آ

  :دولیة والوثائق الض األموال في االتفاقیات یتعریف جریمة تبی - أ

اعتمدها العقلیة التي  المؤثراتغیر المشروع بالمخدرات و  االتجاراتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة  -1
  . 19883دیسمبر10ینا في المؤتمر السادس المنعقد بفی

                                                             
  ، ص 2006، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 1ط، )دراسة مقارنة( مفید نایف الدلیمي، غسیل األموال في القانون الجنائي،  - 1

  .31 -29ص
  .38، ص2005محمد علي العریان، عملیات غسیل األموال و آلیات مكافحتها، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة،   - 2
بتحفظ المصادق علیها ، 1988ة األمم المتحدة لمكافحة االتجار غیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة لسنة انظر اتفاقی -  3

  ..1995ینایر  28الموافق ل  1415شعبان  26المؤرخ في  41-95بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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ة من جرائم ستمدنقل األموال المتفاقیة كل األفعال التي تؤدي إلى تحویل أو هذه اال جرمت     
إلخفاء المصدر الرئیسي لألموال غیر المشروعة أو بواسطة االشتراك في إخفاء ذلك المخدرات، و 

  .1من العقاب تبییض األموال إلفالتهمرتكب جریمة 

نما تعرضتریمة تبییض األموال و لم تتضمن تعریفا صریحا لجفیینا الحقیقة أن اتفاقیة و       لما  إ
سواء كانت األفعال عادیة أو المتحصالت وتعریف األموال و مواضیع منها تعریف  یتعلق به في عدة

  :على 1المادة نصت حیث  2،من نفس االتفاقیة 3و 1ذلك من خالل المادة ادیة، و عغیر 

، ملموسة أو غیر ةأو ثابت یر األموال أیا كان نوعها مادیة أو غیر مادیة، منقولةیقصد بتعب"      
             ".الصكوك التي تثبت تلك األموال أو أي حق متعلق بهاالمستندات القانونیة أو و ملموسة، 

علیها أموال مستمدة أو حصل المتحصالت أي یر یقصد بتعب:" من نفس المادة) ع( جاء في ف   
   "3ن المادة الثالثةم) أ( ریمة منصوص علیها في فعن ارتكاب جبطریق مباشرة أو غیر مباشر 

و نقلها، مع ها تحویل األموال أنجدها قد جرمت األعمال التي من شأن 3المادة  لىبالعودة إ       
ل هذه أفعال االشتراك في مث ن أي جریمة من جرائم المخدرات أو فعل منالعلم بأنها مستمدة م

ع لألموال قصد مساعدة أي شخص و إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشر الجریمة أو الجرائم بهدف 
 4.ت من العواقب القانونیة ألفعالهالفالجریمة على اإلرط في ارتكاب هذه متو 

یض األموال یكما أن خبراء التدریب برنامج األمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات یعرفون تب      
 ووجود دخل أ مشروع بالعقاقیر المخدرة إلخفاءالى االتجار غیر عملیة یلجأ إلیها من یتعاط: " نهبأ

   5."لیجعله یبدو و كأنه دخل مشروع المشروع، ثم یقومون بتمویه ذلك الدخلإلخفاء مصدره غیر 

                                                             
  .24أمجد سعود قطیفان الخریشة ، المرجع السابق، ص - 1
  .26ص  ،نفسهالمرجع  - 2
  .سابقة الذكر، 1988لعام فیینا من اتفاقیة  1نظر المادة ا - 3
  .27ص  المرجع السابق، أمجد سعود قطیفان الخریشة ، - 4
  .30مفید نایف الدلیمي، المرجع السابق، ص  - 5
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االتفاقیة العربیة لمكافحة االتجار غیر المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلیة لعام بعتها ات
بحیث أن هذه المواد تتطابق مع اتفاقیة األمم  5من المادة  2و 1، ذلك من خالل المواد 1994

  1.ؤثرات العقلیةالمع في المخدرات و و فحة االتجار غیر المشر المتحدة لمكا

یض یأو فرقة العمل المعنیة باإلجراءات المالیة، عرفت تب) GAFI(فرقة العمل المالي الدولي  -2
إلغاء أو إخفاء األصل إلى العلم بأن مصدرها جریمة تهدف  تحویل الممتلكات مع :"األموال بأنه

الممتلكات، أو مساعدة أي شخص مشترك في ارتكاب تلك الجریمة لتجنب غیر المشروع لتلك 
لاقب القانونیة ألعماله و العو  ق أو ملكیة حقو غاء أو إخفاء الطبیعة الحقیقیة ومصدر ومكان وحركة و إ

  2 ".ارتكابهان مصدرها جریمة أو من شخص ساهم في الممتلكات مع العلم بأ

ع یجم:" ض األموال بأنهیعرف تبی 1988دیسمبر  12الصادر في  BASLE) ( إعالن بازل -3
   ".أصحابهاو  شركائهم بقصد إخفاء مصدر األموالاعلون و األعمال المصرفیة التي یقوم بها الف

 301الدول األعضاء فیه تحت رقم  ض األموال في توجیه إلىیتبیالمجلس األوروبي عرف  -4
أخرى،  حالة من حالة إلى تغییر شكل المال:"بأنه  ض األموالیتبی منه 1في المادة  1991لسنة 

في  ل یعد مساهمةمستمد من نشاط  إجرامي  أومن فع العلم بأنه تحویلیة أو نقله معتوظیفه أو و 
   3 ".متورط في النشاط اإلجرامي لتجنب النتائج القانونیة لفعلتهمثل هذا النشاط أو 

یض األموال یتعریف تب 1990عام یض األموال الصادر لتبی  األوربیةللجنة اوجاء في دلیل  1-5
إخفاء أو إنكار المصدر غیر  بهدف تحویل األموال المتحصلة من أنشطة جرمیه عملیة" بأنه 

القانونیة عن تجنب المسؤولیة یرتكب جرما لشخص اأو مساعدة أي المحظور لهذه األموال الشرعي و 
   4.الجرمهذا االحتفاظ بالمتحصالت ضد 

                                                             
  .27أمجد سعود قطیفان الخریشة ، المرجع السابق، ص - 1

2 Arnoldo Raminez, European money laundering transactions in illicit drugs organized crime issues 
for a Unified Europe, 1991, p121. 

العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق و  دلیلة، غسیل األموال، أطروحة لنیل مباركي  - 3
  .10ص،  2008

  .13، ص 2008في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر،  ض األموالینبیل صقر، تبی - 4
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المؤثرات ال المتحصلة عن تجارة المخدرات و نالحظ أن هذه التعاریف الدولیة ركزت على األمو  
 .العقلیة

 :مستوى التشریعات الداخلیةض األموال على یتبیجریمة تعریف  - ب 

 فقط، بعض التشریعات إلى نتطرقیسعنا المجال لذكر كل التعاریف لتشریعات العالم لذا سوف ال   
  :  تيذلك وفق اآلو 

بالتعریف الضیق  المشرع الفرنسي أخذ بالتعریف الواسع بعدما كان یأخذ :التشریع الفرنسي -1
المتمم لق ع و المعدل  392-96ذلك بموجب القانون رقم و ذلك بعد تعدیله لقانون تبییض األموال و 

كل تسهیل للتبریر :" القانون یعد تبییضا لألموال من هذا 2و1ف  324بموجب المادة و  1،ف
جنایة أو جنحة تحصل منها فائدة  لمرتكب، مداخیلالكاذب بأي طریقة كانت لمصدر أموال أو 

تقدیم للمساعدات في عملیات إیداع أو إخفاء  یعتبر تبییضا لألموال كلمباشرة أو غیر مباشرة، كما 
    2".شرة لجنایة أو جنحةأو تحویل العائد المباشر أو غیر المبا

كل :" موال بأنهث عرف تبییض األیبح 1986سنة قانون تبییض األموال ل :تشریع الو م أ -2
  3."ةیمألموال الناتجة عن النشاطات الجر إخفاء طبیعة أو مصدر ا عمل یهدف إلى

عن قانون ) ب( ف 1ضمن المادة عرف المشرع المصري تبییض األموال  :التشریع المصري -3
أموال أو حیازتها  اكتسابكل سلوك ینطوي على :" بأنه 2002لسنة  80مكافحة غسل األموال رقم 

أو استثمارها أو نقلها أو  ضمانهاأو  إیداعهاأو  استبدالهاأو التصرف فیها أو إدارتها أو حفظها أو 
م المنصوص علیها في تحویلها أو التالعب في قیمتها إذا كانت متحصلة من جریمة من الجرائ

ذلك من خالل المالبسات المحیطة ، و المادة الثانیة من هذا القانون مع العلم بذلك بطریق مباشر
أو مصدره أو مكانه أو  تهن هذا السلوك إخفاء المال أو تمویه طبیعالقصد م كان بالواقعة متى

                                                             
  .19عیاد عبد العزیز، المرجع السابق،ص  - 1
 .www. Legifrance. Fr 2000 الجدید، دالوز، طبعة ف ع قمن  1ف  324نظر المادة ا - 2
قسمیة محمد، الجهود الدولیة لمكافحة تبییض األموال ، رسالة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة،  -3

  .11، ص 2007الجزائر،
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صل إلى شخص ذلك أو عرقلة التو  الحیلولة دون اكتشاففیه، أو تغییر حقیقته أو صاحب الحق 
   1".ب الجریمة المتحصل منها المالمن ارتك

 15-04ذلك بموجب القانون رقم سع و ابالتعریف الو المشرع الجزائري أخذ  :التشریع الجزائري -4
من القانون رقم  2المادة  هي نفسهامكرر و  389في نص المادة  ج ع قالمتمم المتضمن المعدل و 

ما إنه یعتبر تبییضا مكافحتهرهاب و تمویل اإلو  األموالن تبییض بالوقایة مالمتعلق  05-01
  :لألموال

تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة بغرض إخفاء أو تمویه المصدر  -أ
 ارتكاب الجریمة األصلیة التي تأتتغیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في 

  .ت من اآلثار القانونیة لفعلتهالفالممتلكات على اإل منها هذه

إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها أو  -ب
  .أنها عائدات إجرامیةبالحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل  أوحركتها 

نها م الشخص القائم بذلك وقت تلقیها أمها مع علاحیازتها أو استخد الممتلكات أواكتساب  -جـ
  .تشكل عائدات إجرامیة

أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها  المشاركة في ارتكاب - د
  2".المشورة بشأنه ءسداتسهیله وإ على ذلك و  التحریضمحاولة ارتكابها والمساعدة و و أ

الواسع لجریمة تبییض األموال كما أنه لم یحصر مجالها في  بالتعریفالجزائري أخذ فالمشرع      
اعتبار ال صریحا أو مباشرا با واضحا و المخدرات بل تشمل جمیع الجرائم، ولم یعرفها تعریفاالتجار ب

  .أنه اكتفى بتعداد جملة األفعال المشكلة للركن المادي لهذه الجریمة فقط

  
                                                             

  .12ص المرجع السابق، قسمیة محمد،  - 1
رقم من قانون  2، و المادة سابق الذكر 156-66رقم لألمر  المعدل و المتمم 15-04قانون رقم من  مكرر 389نظر المادة ا - 2

الصادر  11ومكافحتهما، ج ر العدد  تمویل اإلرهابو من تبییض األموال  المتعلق بالوقایة 2005فبرایر  6المؤرخ في  05-01
  . 2005فبرایر  6بتاریخ 
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  تبییض األموال جریمة خصائص : الثالثالفرع 

  :یليها من الجرائم األخرى تتمثل فیماتتمیز جریمة تبییض األموال بخصائص تمیزها عن غیر      

 تبییض األموال ذات طابع اقتصادي جریمة: أوال

یخالف السیاسة أو امتناع یعاقب علیه القانون و  نعرف الجریمة االقتصادیة بأنها كل فعل 
قتصاد ر بمصالح االقتصادیة لیشمل كل جریمة تضویتسع مفهوم الجریمة اال 1،للدولةاالقتصادیة 

ن وقعت من األفراد أو الموظفین العمومیین  الوطني ومؤسساته التجاریة والنقدیة والمالیة، حتى وإ
  2.أثناء أداءهم لوظائفهم سواء وقعت على مال عام أو مال خاص

كیانها  تهددتمس مباشرة باقتصاد الدولة و  قتصادیة التيفتبییض األموال من الجرائم اال     
عادة ضخها من جدید قصد تبییضها و هربة ، حیث تعود على الدولة المستقبلة لألموال المباالنهیار إ

دعائها في الوطني على شكل مشاریع مختلفة، و االقتصاد في  إضفاء المشروعیة علیها وتتستر هذه إ
 المحالت الفاخرة أوو كإدارة المطاعم  ،مالمحاألموال القذرة وراء ستار محكم  متمثل في عدة 

قتصادیة الترفیهیة ، وقد یتعدى األمر هذه األنشطة االالخ...هرات والعیادات الطبیة الخاصةالمجو 
 قوى اقتصادیة مؤثرة داخل المجتمعهو ما یعني خلق و  ،أنشطة أخرى  إنتاجیة واالستهالكیة إلى

ا نشر تحالف لعل أبرزههذه الظاهرة مخاطر جمة و  سیجها من ثروات غیر مشروعة وتشكلیتشكل ن
 االنتماءات غیر المعلنةالغامضة و باألهداف هو تحالف محفوف مشبوه بین الجریمة واالقتصاد، و 

هذه القوى من الممكن أن تصل مصراعیها، و وحة على المفتالمتوقعة و ذا اآلفات المجهولة غیر كو 
أعلى مراكز المسؤولیة في الدولة لتصبح تتحكم في السیاسة  فضل هذه األموال غیر المشروعة إلىب
 3.االقتصاد معاو 

  
                                                             

في ة االستفادة منها عبد الرزاق یخلف، متطلبات نظام فعال لمكافحة تبییض و تمویل اإلرهاب، دراسة للجهود الدولیة وكیفی - 1
  .11، ص2012، 3العلوم التجاریة، جامعة الجزائر لوم االقتصادیة و علوم التسییر و دكتوراه، كلیة العالجزائر، أطروحة لنیل شهادة 

  .12، صالمرجع السابقعبد الرؤوف ملیط،  - 2
، )إشكالیات المالحقة القضائیة عیر الوطنیة صعوبات التكییف و(سلیمان عبد المنعم، في ظاهرة غسیل األموال غیر النظیفة،  - 3

  .78، ص 1998، األولالمجلة األولى، العدد  ،مجلة الدراسات القانونیة
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  جریمة منظمةتبییض األموال  جریمة:ثانیا

حیث تعدد المشتركون، رائم بأنها جریمة منظمة یجب توفر لكي توصف أي جریمة من الج     
جانب وحدة  هذا إلى الدور الذي یلعبه كل طرفمهما كان  ،الجریمة الرتكابإرادتهم تنحدر 

ة في السلوك المادي الذي یؤدي إلى نتیجة واحدة المتمثلحدة المادیة و الجریمة، بحیث تشمل الو 
كذلك الوحدة الفاعلین، و لتعدد ا دخل ضمن فئة تعدد الجرائم نظر ولیس إلى نتائج متعددة حتى ال ت

   1.النفسیة التي تجمع ما بین المساهمینة، أین تتوافر الرابطة الذهنیة و المعنوی

  :قد عرف جانب من الفقه الجریمة المنظمة بأنها 

بهدف الحصول على المال  غیر مشروعة مؤسسة إجرامیة ذات تنظیم هیكلي متدرج یمارس أنشطة" 
   2".مستخدما في ذلك العنف و الرشوة

بقصد الكسب بوسائل غیر مشروعة  مجموعة من األفراد المنظمین" :خر بأنهاعرفها البعض اآل كما
  3".باستمرارو 

  تبییض األموال جریمة تبعیة جریمة:الثاث

تمثل تفترض وقوع جریمة أصلیة سابقة، و تعد جریمة تبییض األموال جریمة تبعیة كونها      
دماجه ضمن االقتصاد صرف فیه و تبییضه، بغیة التمكن من التمال غیر المشروع المراد المصدر  إ
حرفة تبییض تمتهن أو عن طریق جهات  سواء عن طریق مرتكبي الجریمة األصلیة؛ الرسمي

یان نفإن اكتمال الب 4،األصلیةعن الجریمة تماما مستقلة  األموال كون جریمة تبییض األموال
 .5مصدر األموال غیر المشروعةالقانوني لها یتطلب وقوع جریمة أولیة هي 

  
                                                             

  .28 -27، ص ص 2007لعشب علي، اإلطار القانوني لمكافحة غسل األموال، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 1
  .14مباركي دلیلة، المرجع السابق، ص  - 2
  .83ص  أمجد سعود قطیفان الخریشة، المرجع السابق، - 3
  .13قسمیة محمد، المرجع السابق، ص - 4
  .84ص  أمجد سعود قطیفان الخریشة،المرجع السابق، - 5
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  )عابرة للحدود الوطنیة( عالمیة  جریمةتبییض األموال  جریمة:رابعا

حدود، التي تتم بهدف إن عملیة تبییض األموال هي أحد صور الجریمة المنظمة العابرة لل     
ة فهي جریمغالبا ما تكون ارتكبت عبر الحدود، ة على أموال مرتبطة بجریمة أخرى، إضفاء الشرعی

ثارها أن آ یترتب على ذلكو  عناصرها في أكثر من دولة واحدة،عالمیة یمكن أن توزع أركانها و 
   1.تتجاوز حدود الدولة الواحدة

ذه هبت في بلد معین، تودع یضها تكون في الغالب متأتیة من جریمة ارتكیفاألموال التي یتم تب    
ا ما هذد أو في بلد ثالث و ثمر في هذا البلدولة أخرى ثم تعود مرة أخرى فتست األموال في مصارف

أخرى،  معاییر التجریم من دولة إلىیواجه هذا البعد مجموعة عوائق كاختالف و 2،یزید من خطورتها
وصعوبة إثبات هذه الجریمة، كون األدلة تتوزع على أقالیم متعددة، مما یعیق ضبط الفاعلین أو 

   3.األموال

  فنیا و تقنیا جریمة تبییض األموال متطورة: خامسا

إن عملیات تبییض األموال یتزاید فیها الطابع الفني أو التقني، سواء بطبیعة األسالیب      
مة تطور أنظئمین بها، فبظهور النقد الرقمي و هذه العملیة أو بنوعیة األشخاص القا في المستخدمة

تزاید استخدام ونمو العالقات بین البنوك و ، انتشار التجارة اإللكترونیةالتحوالت المالیة إلكترونیا و 
یعتبر المالذ و  4شبكة اإلنترنت في تبییض األموال، أي سرعة تنفیذ الجریمة في أقل وقت ممكن

   5.إلیه إلخفاء مصدر أموال الجریمة الذي یلجأ

  

                                                             
  .80المرجع السابق، ص  أمجد سعود قطیفان الخریشة، - 1
  .11عبد الرزاق یخلف، المرجع السابق، ص  - 2
  .81أمجد سعود قطیفان الخریشة، المرجع السابق، ص  - 3
  .13المرجع السابق، ص  عبد الرزاق یخلف، - 4
مطابع الشرطة للطباعة والنشر،  مصطفى طاهر، المواجهة التشریعیة لظاهرة غسل األموال المتحصلة من جرائم المخدرات، - 5

  .13، ص2002القاهرة، 
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  انيالمطلب الث

  مصادر األموال غیر المشروعة

یصعب حصرها في إطار تتعدد مصادر األموال غیر المشروعة بتعدد األفعال الجرمیة ، التي      
  .باستعراض بعض هذه المصادر على سبیل المثال  فیما یليسوف نقوم ین، و أو عدد مع

  جرائم المتعلقة باألموالال: الفرع األول

  :لذا سنتطرق ألهمها فیما یلي میعها،جرائم األموال كثیرة ومتعددة وال یمكن اإلشارة إلیها ج

   الرشوة: أوال

الحصول على أموال طائلة غیر  تي یمكن أن تؤدي إلىتعتبر الرشوة من أكثر الجرائم ال   
القوانین على اختالفها  قد جرمتموال المراد تبییضها، و مشروعة، تصبح مصدر من مصادر األ

  1.الغرامةعند ارتكابها تتراوح بین الحبس و ت عقوبات فرضالرشوة و 

تأتیة المبالغ الم على الحاصلینالرشوة، فاألفراد أثیر متبادل بین تبییض األموال و الواقع أنه یوجد ت   
 فاء المصدر غیر المشروع ألموالهمختجهون إلى تبییض األموال من أجل إعن طریق الرشوة ی

طریق المؤسسات المالیة رعیة علیها، سواء تم ذلك من خالل التصرفات العینیة أو عن شإلضفاء الو 
   2.أو غیرها من أسالیب تبییض األموال األخرى

 اختالس األموال: نیاثا

ال عن ارتباطها رائم المرتبطة بالفساد اإلداري فضتعتبر جرائم اختالس المال العام من أهم الج     
إیداع األموال المختلسة في بنوك أجنبیة خارج  إلى، حیث یتجه المختلس بعملیة تبییض األموال

من صور االختالس االستیالء و  3البالد بصورة مشروعة، المستقبل إلىفي عادتها إل البالد، تمهیدا
                                                             

  .45، ص السابقالمرجع رمزي نجیب القسوس،  - 1
  .47، المرجع السابق، ص خالف بدر الدین - 2
  .23 -22عیاد عبد العزیز، المرجع السابق، ص ص - 3
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على بعض الممتلكات العامة، عن طریق التزویر في األوراق الرسمیة، أو استئجارها لفترة زمنیة 
   1.طویلة بمبالغ زهیدة

  الضریبيالتهرب : اثالث

یقصد بالتهرب الضریبي أو الغش الضریبي تمكین المكلف كلیا أو جزئیا من التخلص من      
القوانین مخالفة ذلك من خالل ممارسة الغش والتزویر في القیود و یه، و تأدیة الضرائب المستحقة عل

 تدر أمواالمن أكثر المصادر التي یعتبر التهرب الضریبي  كما 2،دةاألنظمة الضریبیة المعتمو 
إیداع أرباحهم في المصارف  ض األموال، حیث یتجه المهربون إلىن هدفا لعملیات تبییعتبرة تكو م

  3.مصادرتهاائب، وعدم القدرة على مالحقتها وتجریمها و األجنبیة، حتى تكون بعیدة عن مراقبي الضر 

  :التجارة غیر المشروعة: الثانيالفرع 

أهم المصادر التي تتأتى منها األموال غیر المشروعة وأهم هذه تشكل التجارة غیر المشروعة أحد 
  :التجارة نذكر مایلي

  تجارة المخدرات: أوال

لعل أهم عملیات تبییض األموال تتعلق بتجارة المخدرات، نظرا للمردود الضخم من األموال التي    
لذا تلجأ  المنظمات  اإلجرامیة إلى تبییض األموال الناتجة عن هذا النوع من  4تذرها هذه التجارة،

  5.التجارة، للتأكد من استمرار تدفق األموال التي یمكن استخدامها لتمویل األنشطة غیر المشروعة

إن هذه الجرائم انتشرت بشكل كبیر لیس على المستوى الوطني فقط بل على المستوى الدولي      
االتجار ذلك من خالل اتفاقیة فیینا لمكافحة االهتمام بها و  ذا ما دفع المجتمع الدولي إلىكذلك، ه

بموجب المرسوم رقم انضمت إلیها الدولة الجزائریة التي  ،المؤثرات العقلیةغیر المشروع بالمخدرات و 
                                                             

  .18عبد الرؤوف ملیط، المرجع السابق، ص  - 1
  .23عیاد عبد العزیز، المرجع السابق، ص  - 2
  .48رمزي نجیب القسوس، المرجع السابق،ص  - 3
  .14السابق، ص عبد الرؤوف ملیط، المرجع  - 4
  .45، المرجع السابق، صخالف بدر الدین - 5
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 نالمتعلق بالوقایة م 08- 04في هذا الصدد أصدر المشرع الجزائري القانون رقم و  95-11
بهذا یكون المشرع االتجار غیر المشروع فیها، و قمع االستعمال و المخدرات والمؤثرات العقلیة و 

   1.بموجب هذا القانون جرم كل صور التعامل بالمخدرات

  )االتجار بالرقیق األبیض(ألطفال اتجار بالنساء و اال : ثانیا

ضعف بحریة التعامالت التجاریة و ة ثلالمتم في بعض األحیان تعتبر سیاسة التجارة المفتوحة     
دولة ما، اقتصاد و حدین ففي الوقت الذي تنشط به التجارة  هي كسیف ذومنیة علیها، و الرقابة األ

دول ة، فتكون بذلك  قد أصدرت أنظمة تجعلها من بین الدول المتقدموتخرج من دائرة الدول النامیة و 
ما  نهیار النظام الشیوعي، األمر الذي ألغىا نإبا وبا الشرقیةأخرى، هذا ما حصل فعال في دول أور 

الحرة، بهدف خروجها مما هي لتطبیق سیاستها التجاریة ذلك النظام في تلك الدول، و  علیه هذاكان 
نشأ لتجارة عرفت مو مما جعلها موطن  أسواقهاالدول المتقدمة، ففتحت مجاراة تحاول بذلك فیه و 

   2.السابقة یوغسالفیاولة بولونیا، و دك) األبیض الرقیق ( األطفال بتجارة النساء و 

عاقبة القائمین علیها مما موعدم متابعة و  ،هذه التجارة تقوم على استغالل النساء لغایات الدعارة  
 عم الستغالل النساء أبشعتجارة، إذ تعتبر في حقیقة األمر دانتشار هذا النوع من ال أدى إلى
على  ت ترغب في تبني األطفال لعدم قدرتهائالهم كبیعهم لعااستغاللأما األطفال فیتم  استغالل؛

   3.هؤالء األطفال أخذ مبالغ مالیة عالیة مقابل خطفاإلنجاب، و 

  جرائم السیاسیین: لثاثا

لجمع الثروات الباهظة،  بالفساد السیاسي، الذي یقترن باستغالل النفوذ ترتبط جریمة تبییض األموال
شروعة، إذ یعمد بعض عودتها مرة أخرى في صورة أموال مو  هاالخارج للقیام بتبییض لىریبها إثم ته

نفوذهم بطریقة غیر مشروعة باستغالل سلطتهم لتحقیق فوائد استغالل عناصرهم و  السیاسیین إلى
من أمثلة جرائم الفساد السیاسي التي تظهر تورط كبار و  4ار المصلحة العامة،شخصیة تحت ست

                                                             
  .455، ص2008، دار هومة، الجزائر، 1 جأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص،  - 1
  .212، ص 2001، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )دراسة مقارنة( شافي، تبییض األموال، نادر عبد العزیز - 2
  .47-48 ص ، صالمرجع السابقمحمد عبد اهللا الرشدان،  - 3
  .49ص  رمزي نجیب القسوس، المرجع السابق، - 4
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مبالغ  الذي قام بتهریب) یهجون كلود فالی( تورط رئیس جمهوریة هایتي : سیین منهایاالس ولینالمسؤ 
أخرى تخصه شخصیا ناتجة عن عملیات االختالس من خالل مالیة ضخمة تخص الحكومة و 

یضها في البنوك األجنبیة وشراء یقوم بتبی، من حسابات خاصة بالحكومة، و السحب المصرفي
   1.دولة رئیستهریبها إلى الخارج مستغال موقعه كء الثمینة و األشیاالتحف و 

  االتجار باألسلحة الناریة و الذخائر: ارابع

فقد أصبحت  2،ما یعرف بالسباق نحو التسلحرة األسلحة في العالم مؤخرا وهذا ازدادت تجا     
كدول  ل بال األمم بهدف الحفاظ على السیادة الداخلیة و تواجدها على الساحة الدولیةهاجسا یشغ
ن مناطق بؤر التوتر في كثیر مانتشار العنف و  جد مهم بین دول العالم، إضافة إلىتوال و صاحبة ثق

  3.طائفیةداخل نفس الدولة األسباب عرفیة و دولة أخرى أو العالم، سواء بین دولة و 

بشكل الذخائر و بالمتاجرة باألسلحة و  جني ثمار عملهم غیر المشروعیقوم بعض المجرمین ب     
ب واالنقالبات والوضع الحرو ك ،غیر قانوني مستغلیین بذلك األوضاع التي تمر بها الدول المنكوبة

شراء األسلحة غیر الرقابة الداخلیة على أراضیها وحدودها، وبیع و  عدمو هزوز المالضعیف و 
   4.فوق نكباتهمنكبات تزیدهم د تعود به من مخاطر على الشعوب و النظر عما قضین المرخصة، غا

  طلب الثالثالم

  تبییض األموال آلیات

سنتناول في هذا المطلب و  مراحل تبییض األموال،تتمثل في أسالیب و إن آلیات تبییض األموال      
األسالیب  )الفرع الثاني(، ثم )الفرع األول(في المراحل التي تعرفها عملیة تبییض األموال هذا 

  .ض األموالیالمستعملة في تبی

                                                             
  .50 -49ص ص  محمد عبد اهللا الرشدان، المرجع السابق، - 1
  .2008، دار الثقافة، األردن، 1، ط)دارسة تحلیلیة(الجریمة المنظمة،  جهاد محمد البریزات، - 2
  .44محمد عبد اهللا الرشدان، المرجع السابق، ص - 3
، دار وائل 1،ط)سة مقارنةدرا(الفاعوري أروى فایز، إیناس قطیشان، جریمة غسیل األموال، المدلول العام و الطبیعة القانونیة، -  4

  .125ص  ،2002 األردن، للنشر،
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  تبییض األموال جریمة مراحل :الفر ع األول

فإن جریمة تبییض األموال تمر عبر مراحل  "GAFI"ه خبراء لجنة العمل المالي دلما حد اوفق
، مرحلة اإلیداع ثم مرحلة التمویه ثم الدمج: هذه المراحل هي التخفيثة تعتمد على فن الخداع و ثال

  .من األحیانمتداخلة فیما بینها في كثیر وهي مراحل مترابطة مع بعضها و 

  مرحلة اإلیداع: أوال

تعد هذه العملیة تمهیدا للبدء  لة التوظیف، أو الوضع أو اإلحاللتسمى هذه المرحلة كذلك بمرح   
 بعملیة تبییض األموال القذرة، ففي هذه المرحلة تكون المنظمات اإلجرامیة قد تحصلت على كمیات

ل هذه یداع أو إحالإلل تبحث عن كل السبو  جرمیة،ناتجة عن أفعال  و مبالغ كبیرة من األموال
   1.لتصبح أمواال نظیفة األموال أو العائدات

یمكن تعریف هذه المرحلة بأنها دخول العائدات النقدیة في نظام مالي یقوم على األعمال، وهذه     
لتخلص المرحلة تمثل مشكلة بالنسبة للعصابات اإلجرامیة القائمة بالنشاط إذ یتعین علیها اإلسراع ل

آلیات  وضعها في إحدىمن األموال غیر المشروعة والتصرف فیها وذلك بإیداع هذه األموال و 
اتب تغییر مك: و في إحدى المؤسسات المالیة غیر المصرفیة، مثل ، أأحد البنوكالنظام المالي أو 

هذه األموال كما یمكن التخلص من  2،الخ...شركات التحویل المالیةمالیة، و تداول األوراق الالعملة و 
مشاریع  الدخول في إضافة إلى عقارات أو ذهب، أو تحف أو سنداتعن طریق شراء أسهم و 
   3.خارجهااستثماریة داخل البالد و 

وظیفها داخل المؤسسات من خالل هذه المرحلة یمكن أن یتحقق تنظیف األموال المشبوهة بت      
  4.بعضها أو بتواطؤ بعض موظفي البنكذلك إما بتزویر بعض المستندات أو إخفاء المالیة، و 

                                                             
1 - Sophie Petrini Jonquet : Politique criminelle en matière de blanchiment de la lutte national aux 
obstacles internationaux, Thèse de Doctorat, Tome 1, 1997, p139.    

  .8مصطفى طاهر، المرجع السابق، ص  - 2
  .33رمزي نجیب القسوس، المرجع السابق، ص  - 3
، الجزائر، الرابع عادل، جریمة تبییض األموال، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة االقتصادیة و السیاسیة، العددعكروم  - 4

  .397،ص 2010
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، خاصة في بكمیات كبیرةریب النقد و تهأسلوب  للجوء إلىااآلونة األخیرة تزاید قد لوحظ في       
ن تحویل األموال إلى الخارج أو توجب اإلبالغ عرمة على نقل و البلدان التي تفرض قیود صا

  .العملیات المالیة التي تبلغ نسبتها حدا معینا

غیرها من المؤسسات المالیة البنوك و ع یأ على جم.م.النظم ذات الصلة في الوتوجب اللوائح و      
في و  1تزید قیمتها عن عشرة آالف دوالر، تقدیم تقریر أو إخطار عن صفقات العملة بشأن أي صفقة

الذي أوجب على المصرف اإلبالغ بالتحویالت  1990فرنسا صدر قانون غسیل األموال لسنة 
  2.النقدیة التي تكون قیمتها مائة و خمسون ألف فرنك فأكثر

من  یض األموال ألنها مرحلة معرضة لالكتشافن أخطر مراحل تبیتعتبر مرحلة اإلیداع م      
خاصة مع دقة اإلجراءات المتبعة حالیا من طرف البنوك  ،طرف الهیئات المختصة بكشف الجریمة

  3.المؤسسات المالیةو 

  مرحلة التمویه: ثانیا

الل سلسلة من تتم هذه المرحلة من خالفصل، و یم أو التغطیة أو أیضا مرحلة التعت تسمى      
  4.الحسابیة، تقوم بها المنظمات اإلجرامیة إلخفاء المصدر غیر المشروع لألموالالعملیات المالیة و 

مصدر األموال غیر و  هذه المرحلة تمثل إجراء یسمح بوضع حاجز أمام عملیات كشف هویة      
مضاعفة حركة ین الحسابات البنكیة المختلفة، و المالیة ب التحویالتذلك بالقیام بعملیات شروعة، و الم

تمویه  السحب المتتالي بغرضالمبادالت، و  رؤوس األموال عن طریق التوظیف، التحویالت،
علیه تصبح آثار األموال غیر المشروعة صعبة االكتشاف من و  تشویش كشف مصدر األموال،و 

  5.المكافحةو  الوقایةو  السلطات المكلفة بعملیات الرقابةقبل 

                                                             
  .9صمصطفى طاهر، المرجع السابق، - 1
  .37مفید نایف الدلیمي، المرجع  السابق، ص  - 2
مجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و االقتصادیة و السیاسیة، العدد زیدومة دریاس، جریمة تبییض األموال و آلیات مكافحتها، ال - 3

  .319ص  ،2011، الجزائر، األول
4 Sophie Petrini, jonquet, op cit, p140  . 

 .32ص  عبد الرؤوف ملیط، المرجع السابق، - 5
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ن بین المراحل األكثر تعقیدا فیما یتعلق باكتشافها ألنها تقوم على تعتبر هذه المرحلة م      
  :المتنوعة منهام العدید من األسالیب المتشعبة و تخدااس

ذلك عن طریق التحویالت المالیة البرقیة، كما في سرعة فائقة، و  نقل األموال من دولة إلى أخرى .1
 .في العدید من الدولنتشرة النظم المصرفیة السریة أو إحدى فروعها المیمكنها استخدام 

تكرار التحویالت من مصرف إلى ال و توزیع األمو  رات في بلدان مختلفة مما یؤدي إلىاستثماإنشاء  .2
 1.األمنیةمن أجل تضلیل الجهات الرقابیة و  ذلكخر و آ

ذلك بفتح مشروعة في مختلف البلدان، و الاالعتماد على شركات وهمیة لتسهیل حركة األموال غیر  .3
عادة األموال غیر المشروعة باسم شركات محترمةي البنوك باسم الشركات الوهمیة و حسابات ف  .إ

صار في تغییر العمالت و مقاالستفادة من خدمات محالت ال .4 محالت  تحویلها إلىدار الصكوك و إ
  2.مار أخرىق

بتكار خاصة مع التطور التكنولوجي و مع ا هناك عدة أسالیب أخرى بحیث ال یمكن حصرها   
شار التقنیات تنالصعوبات من حیث اكتشافها في ظل االعدید من هذا ما یثیر  الیب جدیدة یومیا،أس

  3.الماليفي المجال المصرفي و و السریة الحدیثة 

  مرحلة الدمج: ثالثا

أو اإلدماج، و مرحلة الدمج التكامل، أو التجفیف بمرحلة تسمى أیضا  الدمج إضافة إلى تسمیة     
ء مظهر قانوني یتم من خاللها إعطا هي المرحلة النهائیة تأتي عقب المرحلتین السابقتین حیث

دمج  یتم في هذه المرحلةو  4،لألموال غیر المشروعة بعد أن انقطعت صلتها تماما بمنشئها اإلجرامي
مشروع، بحیث یصعب معها  بمظهر جعلها تظهرر المشروعة في االقتصاد الوطني و األموال غی

                                                             
 .10ص  مصطفى طاهر، المرجع السابق، - 1
  .308عادل عكروم، المرجع السابق، ص  - 2
  .11مصطفى طاهر، المرجع السابق،ص  - 3
  .39مفید نایف الدلمي، المرجع السابق،ص  - 4
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تالي الغیرها من الثروات ذات المصادر غیر المشروعة وببین الثروة ذات المصدر المشروع و التمییز 
  1.یتم إعطائها مظهرا قانونیا

أو  صفقات مالیة،قتصاد من خالل مشروعات تجاریة و یتم توظیف هذه األموال في اال حیث     
  2.لتحقیق المزید من األرباح أو استثمارات عقاریةاستثمارها في أنشطة مشروعة 

غیر التفریق بین األموال المشروعة و  تعد هذه المرحلة هي األصعب من حیث إمكانیة      
قبل األجهزة المختصة بمكافحة تبییض األموال كونها  المشروعة، كما یصعب كشف العملیة من

الصعب الكشف عنها إال بالطرق  أنه منعدة سنوات، كما امت قد تكون دلعدة عملیات و  خضعت
  3.ستخباریة بمساعدة المخبرین أو بالصدفةاإل

مباشرة د من الحاالت تكون شركات وهمیة و في العدیفي هذه المرحلة إنشاء شركات، و یتم        
  4.التصدیرعملیات اإلستراد و 

نفس الوقت، وقد تدوم لعدة ت تبییض األموال بصورة متكاملة ومتتابعة قد تكون في تتم عملیا     
یصعب التمییز داخل المراحل فیما بینها و د تتهل فصل مرحلة عن أخرى فقسلیس من السنوات، و 

  .الیسیر الذي یوجد بینهابین بعضها البعض للفارق 

  تبییض األموال جریمة أسالیب: رع الثانيالف

بحسب التعقید، و  البساطة إلىشكال عدیدة، تتدرج من ض األموال بأسالیب و أتتم عملیة تبیی    
ب التي تستخدم لتبییض لقد كان للتكنولوجیا دور خطیر في تطویر األسالیو  طبیعة العملیة،ظروف و 

أسالیب تقلیدیة  عصابات تبییض األموال إلى تنقسم األسالیب المستخدمة من طرفاألموال، و 
 .أسالیب حدیثةو 

  
                                                             

  .44محمد علي العریان، المرجع السابق، ص  - 1
  .26، ص 2004، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، )دراسة مقارنة( خالد سلیمان، تبییض األموال جریمة بال حدود،  - 2
  .36رمزي نجیب القسوس، المرجع السابق، ص  - 3
  .45محمد علي العریان، المرجع السابق، ص  - 4
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  األسالیب التقلیدیة: أوال

الغایة  لب تدخل تقنیات متطورة للوصول إلىاألسالیب العادیة و المألوفة التي ال تتطهي تلك      
التحویل اإلیداع و  :األكثر استعماالنذكر ساألسالیب من بین هذه  اإلنسان، المنشودة بل تعتمد على 

  .هاتكازینو الاستغالل دور القمار و كات الوهمیة، الصفقات الوهمیة، ، استخدام الشر عن طریق البنك

  :اإلیداع و التحویل عن طریق البنك -1

فعادة ما یقوم مرتكب  المكان الذي ستتم فیه عملیة التوظیف؛ اختیارفي  اإلیداعتشمل عملیة      
هذه العملیة من أصعب بلدان مختلفة، و أي جریمة بإیداع األموال المحصلة عن الجریمة في بنوك 

حتى یرادات الجریمة في صورة نقدیة، و غالبا ما تكون إو  اأهمهالمتعلقة بتبییض األموال و  العملیات
ذلك من خالل البحث عن عملیة اإلیداع و بتدبیر یتغلب المبیض على الحجم النقدي الكبیر، یقوم 

  1.الخارج تهریبها إلىاعدته من التخلص من هذه النقود و ار لمسشریك أو سمس

  :ریب األموالته -2

المتورطون في األنشطة التهریب من أبرز األسالیب التي یتم بها تبییض األموال ، إذ یقوم      
لى في إیداع هذه النقود في لتین، فتتمثل األو ییتم ذلك بوسالخارج و  بتهریب النقود إلىاإلجرامیة 

مع بعد إجراء هذه العملیة التي تختلط فیها األموال القذرة جار أو في أحد المصارف، و  حساب
األموال المشروعة الموجودة من قبل في هذا الحساب، یشرع في تحویل األموال عبر المنظومة 

األجنبیة إلیها المالیة في العالم تجاه بعض الدول، السیما الدول النامیة التي تحاول جلب األموال 
وسائل ء عن طریق أما الوسیلة الثانیة فتتمثل في النقل المادي لهذه النقود، سوا لغایات استثماریة؛

جیوب سریة لحقائب  البالد أو بواسطة إخفاء النقود في خارج النقل مثل الطائرات أو التهریب برا إلى
  2.السفر أو داخل علب حفاضات األطفال

  

                                                             
  .31عبد الرؤوف ملیط، المرجع السابق، ص  - 1
  .17ص  ،2001،اإلسكندریة،رر الجامعة الجدیدة للطباعة والنشدا فاء محمدین، دور البنوك في مكافحة غسیل األموال،و جالل  - 2
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  :الشركات الوهمیة -3

بعض األحیان لغرض تبییض ، تؤسس في هي شركات تؤسس فعلیا لكنها ال تمارس أي نشاط     
تح حسابات ، قصد فسمها التجارياخالل استخدام ذمتها المالیة، و  نفقط، حیث یتم ماألموال 

  1.الخارج ریب األموال غیر المشروعة إلىتهدى البنوك و مصرفیة ل

هذه الشركات ال تقوم باألغراض إنشاء شركات وهمیة، و  ي األموال إلىیلجأ مبیضقد      
 2أنها ال تزاول أي نشاطات حقیقیة، األساسیة أيالمنصوص علیها في عقود تأسیسها أو أنظمتها 

 :من أمثلة هذه الشركات نجدصارمة أو استثنائیة، و یة ال تخضع إلجراءات رقابهذه الشركات و 
  3.الخ...رات الكبرىصدیر، شركات المجوهالتركات السیاحة ، شركات اإلستراد و ش

  :الصفقات الوهمیة -4

الدولة التي تجلب منها األموال یقوم أصحاب األموال غیر المشروعة بإنشاء محل تجاري في     
أعمال  بحیث یلجأ هؤالء األشخاص إلىفي الدولة التي تودع فیها األموال،  الشيءیقوم بنفس و 
رة وزائفة  ذلك من خالل أسعار مزو یة، و إلعطائها طابع المشروعلتبییض األموال، و لتزییف ا

  4.لزیادة في الفواتیر هي تغطیة األموال غیر المشروعةاهذه یر، و للفوات

  :األحجار الكریمةشراء الذهب و  -5

ما له من قیمة ثابتة معترف بها لطرق الكالسیكیة لتبییض األموال لیعد شراء الذهب من ا     
راء الذهب طریق شتتمثل تقنیة تبییض األموال عن ل في أي مكان في العالم، و یقابلة للتحو لمیا و اع

البلد  إدخال قیمته من العملة الصعبة إلىبیعه هناك، لیتم فیها بلد آخر و  نقله إلىمن بلد معین و 
  5.األصلي

                                                             
  .32مرجع السابق، ص ، العلي لعشب - 1
  .81، ص 2009مة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر،نسرین عبد الحمید، الجرائم االقتصادیة، التقلیدیة، المستخد - 2
  .24جالل وفاء محمدین، المرجع السابق،ص  - 3
  .43أمجد سعود قطیفان الخریشة، المرجع السابق، ص  - 4
  .34، المرجع السابق، ص لعشب علي - 5
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  :كازینوهاتدور القمار وال -6

جذب المستثمرین في السیاحة و  توجد هذه الكازینوهات السیما في الدول النامیة قصد تشجیع     
الهدف د عن غالب األحیان ال تخضع إلى رقابة صارمة، مما یجعلها تبتعأنها في القطاع، إال  هذا

  1.الذي أنشئت من أجله لتساهم في تسهیل عملیات تبییض األموال

هي وسیلة مهمة لتبریر یب المستخدمة في تبییض األموال و یعد هذا األسلوب من أقدم األسال      
یسددون الفیشات و األموال بشراء كمیات كبیرة من  ، بحیث تتم من خالل قیام مبیضو2مبالغ ضخمة

ال الحقا، ثم یقامر بمبلغ زهید، أو  قیمتها نقدا أو عن طریق إیداع النقود لدى الكازینو بحجة المقامرة
د المبلغ عن طریق شخص یستر الفیش إلى صندوق الكازینو و  یدیقامر على اإلطالق، بعد ذلك یع

ي في عملیات القمار الصور  مالكا لهذه األموال عن طریق الربحبح هذا األخیر صلی آخر یعمل معه
  .3المصدرلتصبح أموال معلومة 

  تبییض األمواللالحدیثة األسالیب : انیاث

األسالیب الحدیثة دورا هاما في اكتمال جرائم تبییض األموال في الوقت ب الوسائل و علت     
اعتماد العصر الذي نعیشه على الوسائل و  ظاهرة العولمة من أوسع أبوابها،الحاضر، خاصة بعد 

تصادیة االقالمجتمعات في شتى المجاالت التعامل والتواصل بین األفراد و في المتطورة قدمة و تالم
ن حیث أصبح م -االنترنت–كذلك مع تطور شبكات االتصاالت العالمیة  االجتماعیة،والسیاسیة و 

  :الوسائل نذكر ما یليمن بین هذه سهل تبادل النقود عبر االنترنت و ال

  :الصرف اآلليأجهزة  -1

ي عملیات إیداع أو سحب األموال غیر المشروعة من تستخدم أجهزة الصرف اآللي ف     
لنماذج الخاصة بعملیات اإلیداع الحسابات المصرفیة، للتخلص من اإلجراءات المتعلقة بتعبئة ا

                                                             
  .33، المرجع السابق، ص لعشب علي - 1
  .43ص  مفید نایف الدلیمي، المرجع السابق، - 2
  .33ص  ، المرجع السابق،علي لعشب - 3
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كما یجري  1،حالة الشك في مصدر األموالالصرف التي تعد أداة إثبات یمكن الرجوع إلیها في و 
ب السحجراء العدید من عملیات اإلیداع و تبییض األموال بإ عملیاتهذه األجهزة في  استعمال

  2.دون أن تلفت نظر السلطات المختصة ،كنمن عدة أماو  ،واحد لألموال المراد تبییضها في یوم

  :الخدمات المصرفیة اإللكترونیة -2

لدولیة، إلى االمحلیة و  الخدمات في استعانة البنوك بشبكة االنترنت لتقدیم خدماتهاتتمثل هذه      
الفواتیر، االستفسار عن األرصدة، كما أن یل األموال، دفع االلتزامات و یسر، كتحو زبائنها بسهولة و 

، ووسیلة )SERVEUR(كل ما تحتاج إلیه خادم حاسوب وجیا الحدیثة سهلت هذه الخدمات و التكنول
هذه الخدمات اإللكترونیة أصبحت تمثل النجاز هذه الخدمات، و  )MODEM( صال بهذا الجهازات

  3.ثار یمكن مراجعتهاذلك النعدام وجود أیة آلیة المالیة و المنفذ للعم

  :بنوك االنترنت-3

ي المستعملة في تبییض األموال، فهأخطر الوسائل التكنولوجیة عد هذه الوسیلة الحدیثة من أهم و ت   
تقدم التسهیالت المصرفیة أو غیرها من العملیات حقیقیة تقوم بقبول الودائع و بنوكا لیست في الواقع 

عن وسیط في القیام ببعض العملیات المصرفیة، حیث یقوم المألوفة لدى البنوك، بل هي عبارة 
كما بتحویل ما یرغب تحویله من أموال،  یأمر الكمبیوترو ل بإدخال شفرة سریة في الكمبیوتر المتعام

  4.أمانسرعة و ضخمة بسهولة و أن هذه العملیة تسهل تبییض األموال نقل أو تحویل أموال 

  :البطاقة الّذكیة -4

هذه أ و  م الوالبطاقة الذكیة هو أسلوب تكنولوجي في صرف النقود، ظهرت في انجلترا ثم في      
كمیات هائلة  استیعابهذه البطاقة بذاكرة لها قدرة  تتمیزحد ما بطاقة االئتمان، و  البطاقة تشبه إلى

 بطاقة أخرى بواسطة آلة تحویلقابلة للتحویل االلكتروني على  من النقود على القرض المغناطیسي،

                                                             
  .89ص  ،المرجع السابق ،تأروى فایز الفاعوري، إیناس قشیطا - 1
  .41ص  رمزي نجیب القسوس، المرجع السابق، - 2
  .42، ص نفسهالمرجع  - 3
  .37السابق، ص ، المرجع علي لعشب - 4
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عن تدخل مراقبة بمنأى بذلك تكون أو هاتف معد لهذا الغرض وبدون تدخل أي بنك من البنوك و 
یسعون  األموال أذكیاء يضبیملذلك فإن ة مضمون العملیة، و معرفوال یمكن تتبعه و  1،أي جهة

تسویة معامالت  أن البطاقة الذكیة تؤدي دور معتبر فيكما  2،البتكار وسائل جدیدة للقیام بالجریمة
سهلة كما أنها وسیلة ممتازة و شیكات؛ أو  انیة، حیث یمكن التعامل بها كنقداالئتمالعمیل المالیة و 

لتبییض األموال، بحیث یمكن لعامل البطاقة استهالك قیمة الكارت الذكي في تسدید أثمان مشتریات 
ریب مبالغ ضخمة عبر الحدود، تهوسیلة مضمونة لتبییض األموال، و  باهظة القیمة، كما تعتبر

الذكیة على عكس البطاقات الممغنطة ال یمكن قراءتها أو تقلیدها األمر  خصوصا أن البطاقات
   3.التأمین الشخصي الذي یحقق قدرا كبیرا من 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 صبایحي ربیعة، التطور التكنولوجي و جریمة تبییض األموال، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و االقتصادیة و السیاسیة، العدد - 1

  .391ص  ،2009، الجزائر، الرابع
  .43ص  ،2010دار النهضة العربیة، اإلسكندریة، ،1عبد الفتاح بیومي حجازي، الجریمة في عصر العولمة،ط - 2
  .85ص ، المرجع السابق ألموال بین الوسائط االلكترونیة،عبد الفتاح بیومي حجازي، غسیل ا - 3
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  الثانيالمبحث 

  القانوني لجریمة تبییض األموال اإلطار

بین التكییف القانوني هو عملیة ذهنیة هدفها إعطاء الفعل الواقع الوصف الذي ینطبق علیه من      
هي الحكم على فعل ت، أما مضمونه فیعني المطابقة، و كافة األوصاف التي یتضمنها قانون العقوبا

واقعي صدر عن الجاني بأنه یطابق ذلك الفعل النموذجي الذي تصفه القاعدة الجنائیة المجرمة 
لیس ركنا  أما فیما یتعلق بوصفه، فالتكییف القانوني لدى أرجح االجتهادات الفقهیة 1وصفا مجرما،

من أركان الجریمة، كما أنه لیس عنصرا یقوم الركن الشرعي على حده بل هو مجرد شرط لخضوع 
  .الفعل لنص معین من نصوص التجریم

القانوني لجریمة تبییض األموال سنتناول في هذا المبحث التكییف القانوني اإلطار ولمعرفة      
؛ أما بالنسبة لألركان المكونة لهذه الجریمة )األولالمطلب (هذا في ض األموال و تبیی جریمةل

  .فخصصناه للعقوبات المقررة لهذه الجریمة) المطلب الثالث(؛ أما )المطلب الثاني(فسنوردها في 

 ولالمطلب األ 

  التكییف القانوني لجریمة تبییض األموال

  :هناك محاولتین للبحث عن التكییف الجنائي لتبییض األموال       

هي تجریم نشاط تبییض األموال وفقا لألوصاف الجنائیة التقلیدیة؛ أما المحاولة : لة األولىالمحاو 
   2.تعدت إلى التدخل التشریعي لمواجهة هذه الجریمة من جانب المشرع الوطني: الثانیة

  

  

                                                             
  .37سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 1
  .48خلف اهللا عبد العزیز، المرجع السابق، ص  - 2
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  التكییف التقلیدي لجریمة تبییض األموال: الفرع األول

على أساس أنها فعل من أفعال المساهمة الجنائیة، أو  تقومالتكییف التقلیدي لظاهرة تبییض األموال 
  .صورة من صور إخفاء األشیاء ذات المصدر غیر المشروع

  تبییض األموال كفعل من أفعال المساهمة الجنائیة التبعیة: أوال

المساهمة الجنائیة التبعیة هي نشاط یرتبط بالفعل المجرم و نتیجته برابطة السببیة، دون أن       
هذا یعني أن الشریك ال یدخل في تنفیذ و القیام بدور رئیسي بتنفیذها، و یكون له صلة بالجریمة أ

یقتصر دوره على مجرد التحریض على ارتكابها أو تسهیل تنفیذها، وهو یدخل و  أعمال الجریمة،
من  تحت طائلة األعمال التحضیریة للجریمة، فالمشرع ال یعاقب علیه منفردا بل مرتبط بما یحدث

  .وقائع إجرامیة

وقد  المساهمة الجزائیة التبعیة في التشریع الجزائري یقتضي المساهمة في ارتكاب الجریمة،      
المعاونة على ارتكاب األعمال التحضیریة أو التنفیذیة للجریمة، حصرها المشرع في المساعدة و 

یشمل االشتراك على فعل كذا المصري اللذان زائري یختلف عن المشرع الفرنسي و فالمشرع الج
  المشرعو 1،لیس الشریكو ري فعل من أفعال الفاعل األصلي الذي یعتبره المشرع الجزائلتحضیر و ا

یعتبر شریكا في : "التي تنص على أنهو  من ق ع ج 42معنى الشریك في المادة  الجزائري بین
الفاعل أو الفاعلین على لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون ة من لم یشترك اشتراكا مباشرا، و الجریم

     2".ارتكاب األفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

یأخذ حكم الشریك من اعتاد أن یقدم مسكنا أو ملجأ أو :"من ق ع ج على 43كما نصت المادة  
صوصیة أو العنف ضد أمن الدولة أو  مكانا لالجتماع لواحد أو أكثر من األشرار اللذین یمارسون الّل

  ".األمن العام أو ضد األشخاص أو األموال مع علمه بسلوكهم اإلجرامي

                                                             
  .89 ، المرجع السابق، صخالف بدر الدین - 1
 11الصادر بتاریخ 49المتضمن ق ع، ج ر العدد 1966یونیو 8مؤرخ في  156 -66من أمر رقم  42المادة انظر- 2

  .1966یونیو
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من خالل نص المادتین نرى بأن الشریك هو مساهم تبعي في ارتكاب الجریمة إذ یقتصر دوره       
على القیام بنشاط لمساعدة الفاعل األصلي الرتكاب الفعل اإلجرامي، والنشاط الذي یقوم به الشریك 

نما یكتسب حضیریا ال یعاقب علیه القانون، و نشاط غیر مجرم، فهو ال یزید عن كونه فعال تهو  إ
الصفة اإلجرامیة لصلته بالفعل المجرم الذي ارتكبه الفاعل األصلي، فتنشأ المسؤولیة الجنائیة طالما 

  1.صلیةكان الشریك عالما بفعله الذي یكون فعل االشتراك سابقا أو معاصرا ألفعال الجریمة األ

بإسقاط ذلك على جریمة تبییض األموال فإن إشكالیة مساءلة الفاعلین ال تقوم إذا كانوا        
 الثالث حكم الشریك مثالخر الفاعل األصلي و آحكم المحرض و أشخاص طبیعیین، فقد یأخذ أحدهم 

ألموال أو المصرف بقبوله إیداع اف، و إال أن اإلشكالیة تثار في حالة وضع األموال في المصار 
یبدو للوهلة األولى أن قبول   في تنفیذ الجریمة بتسهیل وقوعها، تحویلها أو استثمارها یعد شریكا

نما یتیح تنفیذ هذه الجرااستثمار األموال غیر النظیفة، و  المؤسسات المالیة إیداع أو تحویل أو ئم أو إ
ساهما تبعیا في الجریمة بهذا یمكن اعتبار البنك أو المصرف متسهیل وقوعها على األقل، و 

...) سرقة أو التجارة في السالحكاالتجار غیر المشروع في المخدرات أو التهریب أو ال(األصلیة 
من و  2العتبار هذا الفعل صحیحا یشترط توافر العلم المسبق للمصرف بالجریمة المودعة لدیه؛و 

ستقطاب أكبر عدد من ه االصعب إثبات هذا العلم باعتبار أن المصرف یسعى من خالل نشاط
یداع المزید من األموالالزبائن و  لكن وصف المساهمة الجنائیة قاصر عن استیعاب ظاهرة ، و إ

  3:تبییض األموال وهذا لألسباب التالیة

حتّى یصح عقاب فعل المساهمة الجنائیة ینبغي أن یكون سابقا أو مزامنا لوقوع الجریمة األصلیة،  -
بالتالي ال ة األصلیة و ال عقاب علیه، فالمصرف یدخل بعد وقوع الجریمألن الفعل الالحق للجریمة 

 .یصدق على نشاطه وصف المساهمة التبعیة بالمفهوم القانوني الصحیح

                                                             
  .142دلیلة مباركي، المرجع السابق، ص - 1
  .87سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص - 2
  .95 -94 صص علي، المرجع السابق،  لعشب - 3
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ال یضمن العقاب في )باالتفاق أو المساعدة مثال(إن النظر إلى المصرف باعتباره مساهما تبعیا -
 .1ليحالة اكتساب نشاط تبییض األموال الطابع الدو 

مرد ذلك أن الدولة التي تم فیها تبییض األموال قد ال یمنحها قانونها االختصاص بالنظر        
في نفس الوقت فإن جریمة األصلیة، و هي تتبع الل من أفعال المساهمة الجنائیة، و للجریمة لكونها فع

مة تبییض األموال الدولة التي وقع على إقلیمها، الجرم األصلي ال تختص محاكمها بالنظر في جری
 2.كونها واقعة خارج حدود إقلیمها

 تبییض األموال كصورة من صور جریمة إخفاء األشیاء المتحصلة من جنایة أو جنحة: ثانیا

أمام صعوبة اعتبار تبییض األموال مجرد فعل من أفعال المساهمة الجنائیة، یبرز خیار یتمثل      
هذا ما 3،خفاء األشیاء المتحصلة من جنایة أو جنحةفي تكییف الظاهرة كصورة من صور جریمة إ

 221المادة و  من ق ع م 44كذا نص المادة و  4من ق ع ج، 388و 387نصت علیه كلتا المادتین 
أحیانا أخرى وصفا خاصا على هذه الجریمة أحیانا وصفا عاما و  من قانون العقوبات اللبناني، وتمثل

  :النحو التالي

  :م لجریمة اإلخفاءتبییض األموال وصف عا -1

العقوبة المقررة لهذه إذا كان الجاني یعلم األشیاء التي یخفیها متحصلة عن جریمة یعاقب ب     
على هذا فلیس هناك ما یحول دون اعتبار المصرف مرتكب لجریمة حیازة األموال الجریمة، و 

التكییف العام هذا و المتحصلة من أشیاء غیر مشروعة متى ثبت علمه بالمصدر غیر المشروع، 
  :یمكن تبریره من عدة نواحي

                                                             
  .95، ص علي، المرجع السابق لعشب - 1
  .89 -88سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص ص  - 2
  .90، ص نفسهالمرجع  - 3
سابق  156- 66المعدل و المتمم لألمر رقم  2006دیسمبر 20المؤرخ في  23-06من أمر رقم  388و  387 انظر المادتین - 4

  .الذكر
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 عمومیة النص التشریعي، حیث لم یحدد الجریمة األولیة التي یمكن إخفاء أو حیازة متحصالتها، -أ
  .یجب أن تكون هذه الجریمة موصوفة بكونها جنایة أو جنحةو 

ء أنه ال یجوز من قبل المشرع، فمن الثابت في الفقه و القضا" اإلخفاء"رغم استخدام مصطلح  -ب
هي تشمل صور أخرى كالحیازة، الجریمة، و اختزاله في محض اإلخفاء المادي للشيء الناتج عن 

  .االستعمال، االقتناء والوساطة

مشروعات  هذا التكییف یستوعب على وجه الخصوص إعادة استثمار عائدات الجریمة في -ج
  1.موال في دورات استثماریة متعاقبةهذا ال یغیر إمكان تدویر هذه األنظیفة في كافة صورها، و 

  :تبییض األموال وصف خاص لجریمة اإلخفاء -2

إذا كان التكییف العام لجریمة إخفاء أو حیازة أشیاء متحصلة من جنایة أو جنحة، یستوعب      
تواجه حیازة األموال  الجزائرينشاط تبییض األموال، فإن هناك صور خاصة نص علیها المشرع 

هذا حسب ما نصت علیه و  2ن االتجار غیر المشروع في المخدرات أو نشاط التهریب،المتحصلة م
االتجار غیر االستعمال و من القانون المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع 17المادة 

  3.المشروعین بهما

تدویر األموال التي یعلم یمكن إثارة المسؤولیة الجنائیة للمصرف الذي یقبل إیداع أو تحویل أو       
ال یوجد نتاجها أو لصنعها، أو تصدیرها، و بأنها متحصلة من االتجار بالمخدرات سواء لجلبها أو إ

دا عائدات االتجار في على هذا التكییف الخاص، الذي یواجه تحدی جمانع من اشتمال ق ع 
أمام ة متحصالت أي جریمة، و تعلق بحیاز المؤثرات العقلیة إلى جانب التكییف العام المالمخدرات و 

هذه الفرضیة تصبح من حاالت تنازع النصوص الجنائیة، والحل هنا هو تطبیق النص الخاص في 
من جهة أخرى ؛ و العقوبات هذا من جهةو هذا تطبیقا لمبدأ شرعیة الجرائم و  مواجهة النص العام،

                                                             
  .91 -90سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص ص  - 1
  .91المرجع نفسه، ص  - 2
ثرات العقلیة وقمع ، المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤ 2004دیسمبر  25المؤرخ في  18-04القانون رقم  من17 انظر المادة - 3

  .2004دیسمبر  26، الصادر بتاریخ 83بهما، ج ر العدد  تجار غیر المشروعیناالستعمال واال
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تزید بطبیعة الحال عن تلك  التيوهو یتضمن العقوبة المالئمة و  تطبیق النص الخاص أكثر فعالیة،
  1.التي یتضمنها النص العام

  التكییف الحدیث لجریمة تبییض األموال: الفرع الثاني

ض رغم مالئمة بعض التكییفات التقلیدیة من الناحیة النظریة كأساس لمالحقة نشاط تبیی     
واجهة هذه صراحة لمالتدخل  الجزائرياستخدام عائدات الجریمة، فإنه یبقى على المشرع األموال و 

یحسم كل خالف قد یثور من خالل ، فقد هذا ینطوي على عدة مزایاالظاهرة بنصوص خاصة، و 
تفسیر النصوص الجنائیة التقلیدیة التي ال شك في أن معظمها لم یكن صادرا أساسا لمواجهة هذه 

ت جنائیة التدخل التشریعي بمقتضى نصوص خاصة یسمح بضمان جزاءا ، وكذلكالظاهرة الحدیثة
 .مة لظاهرة تبییض األموالمالئتكون أكثر 

 ،استخدام العائدات ذات المصدر غیر المشروعض األموال و ثمة مستویان لتجریم ظاهرة تبیی   
یتمثل في  الثانيأما  ؛بكافة صورها الممكنةض األموال ذاتها و تجریم عملیة تبیی فاألول یتمثل في

موال إذا كانت تنذر به مستقبال على عملیات تبییض األ األنشطة السابقةتجریم بعض المسالك و 
 2.تیسر وقوعه، أي تجریم أفعال تعد في حد ذاتها وسائل الرتكاب جرائم أخرىو 

فقد أخذت معظم التشریعات الجنائیة في الدول المختلفة بالمستوى األول لتجریم ظاهرة        
، 1988وهذا ما دعت إلیه اتفاقیة فیینا لعام بكافة صورها الممكنة، ض األموال في حد ذاتها و تبیی

 3.انضمت إلیهوالتي استجابت له العدید من الدول و 

بتحفظ لتجریم ظاهرة تبییض األموال  1988أما الجزائر فقد صادقت على اتفاقیة فیینا لعام     
یة من المتعلق بالوقا 01-05المتضمن ق ع و كذا القانون رقم  15-04لتصدر بعدها القانون رقم 

                                                             
  .91سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 1
  .92، ص نفسهالمرجع  - 2
  .93صسلیمان عبد المنعم، المرجع السابق،  - 3



ماھیة جریمة تبییض األموال واإلطار القانوني لھا               الفصل األول                             
 

37 
 

السیما القانون تعدیل التشریع المتعلق بالصرف  كذاو 1مكافحتهما،وال وتمویل اإلرهاب و تبییض األم
 11.2-03القرض الذي ألغي بموجب القانون المتعلق بالنقد و  10-90رقم 

لجزائري لم في التشریع ایض األموال و رتكاب جریمة تبیا على مستوى المتابعة الجزائیة الأم     
وكیل الجمهوریة حق تحریك متابعة تكون طبقا للقواعد العامة إذ یملك الخاص یحكمها و  یصدر نص

ه كما یمكن من ق إ ج، 36طبقا ألحكام المادة  مباشرتهادعوى العمومیة الخاصة بالجریمة و ال
بموجب المادة  ،االتصال بهذه الجریمة عن طریق جهاز مختص هو خلیة معالجة االستعالم المالي

مفادها إمكانیة إرسال الملف المتعلق بعملیات تبییض األموال إلى وكیل و  127-02المرسوم من  4
لعدم وجود قوانین خاصة  3،الجمهوریة المختص إقلیمیا كلما كانت الواقعة قابلة  للمتابعة الجزائیة

  .ج إ قي كافیة فإننا مجبرین إلى الرجوع للقواعد العامة المتعلقة باالختصاص اإلقلیمي المدرجة ف

بقواعد باعتبار جریمة تبییض األموال جریمة مستقلة، كونها أحد الجرائم المنصوص علیها      
تحدد أركانها، یؤدي بنا إلى ضرورة دراسة الظاهرة من حیث جوانبها القانونیة سواء خاصة تجرمها و 

 .التدابیر المقررة بشأنهاث األركان أو من جانب العقوبات و من حی

  انيالمطلب الث

 أركان جریمة تبییض األموال

هو جریمة مادیا و تتخذ شكال معینا و ال تقوم الجریمة إال بتوافر أركانها، فال بد أن تتبلور ال     
الركن المادي للجریمة، إال أن هذه األخیرة ال یكفي إلسناد  المسؤولیة إلى شخص معین بل یجب 

وباإلضافة إلى الركنین المادي التي تشكل الركن المعنوي للجریمة، و  أن یتولد لدیه النیة اإلجرامیة
النص القانوني هو و  4المعنوي ال بد من نص قانوني یجرم الفعل إذ ال جریمة بغیر نص قانوني،و 

جریمة تبییض و بدونه یبقى الفعل مباحا، و  الذي یحدد مواصفات الفعل الذي یعتبره القانون جریمة،
                                                             

  .67لعشب علي، المرجع السابق، ص - 1
  .2003غشت  27بتاریخ  الصادر ،52عدد ال، ج ر المتعلق بالنقد و القرض 2003غشت  26المؤرخ في  11-03أمر رقم  - 2
، 23عدد الیتضمن إنشاء خلیة معالجة االستعالم المالي، ج ر  2002أبریل  07المؤرخ في  127-02تنفیذي رقم مرسوم  - 3

  . 2002أبریل  07بتاریخ  الصادر
  .48، ص2007، دار هومه، الجزائر، 4طون الجزائي العام، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القان - 4
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سنحاول دراسة هذه األركان من خالل و لجرائم تقوم على ثالثة أركان رئیسیة، األموال كغیرها من ا
الفرع (،ثم الركن المعنوي في )الفرع الثاني(، والركن المادي )الفرع األول(الركن الشرعي :ثالثة فروع

  ). الثالث

  الركن الشرعي لجریمة تبییض األموال: الفرع األول

الذي یجرم عمال ما، كما یرتب علیه مقدارا نون، و الركن الشرعي یعتبر النص الصادر في القا     
فعل أو االمتناع عن الفعل الجریمة ال تقوم إال إذا كان الو محددا من العقوبة تجب على مرتكبه، 

خالف  كان الركن الشرعي محلو  هذا ما یعرف بمبدأ الشرعیة،ني، و یعاقب علیه نص قانو یجرمه و 
المعنوي، في حین أن هناك من اكتفى بالركنین المادي و بحیث اختلف الفقهاء حول حقیقة أمره، ف

الفریق الثاني اعتبروا الركن الشرعي ركنا أساسیا لجرائم تبییض األموال، فأصحاب االتجاه األول 
سة للجریمة، ت الملمو المعنوي، حیث أن الركن المادي یعكس اإلجراءابالركنین المادي و  اكتفوا

 1.لذلك فإن الركنیین كافیین لقیام الجریمةلنیة التي تدفع لتلك اإلجراءات و الركن المعنوي یعكس او 

أساسي، إذ یعتبر هذا الركن ن الشرعي في الجریمة كركن ثالث و أما االتجاه الثاني فتمسك بالرك     
سلوكیات فیخضع بعض ال لدیهم هو الصفة المشروعة للفعل التي یضیفها النص التشریعي على

یعاقب علیها ضمن نصوص و بد من نص قانوني یجرم تلك اإلجراءات لنص تجریمي، أي ال
هذا ما أخذت به أغلب التشریعات الحدیثة، أي أخذت بالركن الشرعي كركن أساسي ، و تشریعیة

  2.ألركان جرائم تبییض األموال

 ،دولیة عالجت موضوع تبییض األموالل اتفاقیة ، تعد أو 1988بالرجوع إلى اتفاقیة فیینا لعام        
والتي كان ضمنها دول على تجریم جملة من األفعال من هذه االتفاقیة حث ال 3ورد في المادة فقد 

اكتفى بذكر األفعال المشكلة لجریمة  3نص المادة ض األموال، التي سبق ذكرها، و عملیة تبیی
یبقى نص غیر كاف لعقوبات المقررة لهذه الجریمة، و اموال ولم یحتوي على الجزاءات و تبییض األ

تحدید الجزاءات المقررة لهذه ل المشرع الوطني للدول األطراف و لقیام الركن الشرعي، بل یجب تدخ

                                                             
  .102 -101، المرجع السابق، ص ص عليلعشب  - 1
  .46، ص2003عبد اهللا أوهابیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، مطبعة الكاهنة، الجزائر،  - 2
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تعاقب على جریمة تبییض یة الدول األطراف سن نصوص تجرم و الجریمة، وقد ألزمت االتفاق
     1.ي المخدراتاألموال المتأتیة عن االتجار غیر المشروع ف

إن المشرع المصري أیضا أخذ بالركن الشرعي كركن أساسي لجریمة تبییض األموال، بعدما     
تبین له عدم كفایة القوانین الساریة المفعول لمواجهة عملیات تبییض األموال، فكان البد للمشرع 

صدر القانون رقم ینظم إجراءات مكافحتها، فأر تشریع خاص یجرم هذه العملیات و المصري إصدا
به مع ، وذلك لتجاو 2003لسنة  78دل بالقانون رقم ، لمكافحة غسیل األموال المع2002لسنة  80

كافة الجهود الدولیة المبذولة لحث المشرعین الوطنیین على سرعة إصدار تشریع لمكافحة تبییض 
یعاقب على الجرائم من ق ع م التي تنص على أنه  3األموال، حیث نجد هذا المبدأ في نص المادة 

ن الدستور المصري أنه ال جریمة م 6كذا ما جاء في نص المادة ، و بمقتضى القانون المعمول به
 2.ال عقوبة إال بنصو 

: ثالثة أركان هيیأخذ القانون الفرنسي بالركن الشرعي ،أي أنه یعتمد على أن للجریمة        
افر هذه األركان مجتمعة،  تقوم الجریمة إال بتو الالركن المادي، والركن المعنوي، والركن الشرعي و 

ال یعاقب أحد على جنایة أو جنحة غیر واردة في :" من ق ع ف أن 03-111قد نصت المادة و 
 3".القانون أو من أجل مخالفة غیر واردة في التنظیم

 324ادة حدد العقوبات المقررة لها في نص المض األموال و المشرع الفرنسي جرم أنشطة تبیی       
 4 .392-96من ق ع ف المضافة إلى القانون رقم 

الفعل المرتكب مخالفا  من هذا یستخلص بأن الركن الشرعي أو القانوني ركن أساسي العتبار      
 .یستوجب معاقبة مرتكبیهللقانون و 

المرسوم ذلك بموجب و  1988بالنسبة للجزائر فقد بادرت بالمصادقة على اتفاقیة فیینا لعام        
قد تبین قصور المشرع الجزائري رغم ، و المتضمن المصادقة بتحفظ على هذه االتفاقیة 41-95رقم 

                                                             
  .سابقة الذكر 1988تفاقیة فیینا لعام امن  3انظر المادة  - 1
  .169، المرجع السابق، صمباركي دلیلة - 2
  .103 المرجع السابق، ص ،عليلعشب  - 3
  .121 المرجع السابق، ص، خالف بدر الدین - 4



ماھیة جریمة تبییض األموال واإلطار القانوني لھا               الفصل األول                             
 

40 
 

یرجع ض األموال، و مصادقته على هذه االتفاقیة من خالل التأخر في إصدار قانون یجرم ظاهرة تبیی
 1.خالل تلك الفترة الوضع األمني الذي عاشته الجزائرهذا القصور إلى 

ذلك بموجب المرسوم و  ،1995تمویل اإلرهاب لسنة صادقت الجزائر على اتفاقیة قمع و كما      
 .2002فیفري  25المؤرخ في  55-02الرئاسي رقم 

 55-62بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2000اتفاقیة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة       
 .2002فیفري  25المؤرخ في 

ریمة تبییض األموال من خالل إصدار المشرع الجزائري عدة كما تجسد الركن الشرعي لج     
 :نصوص قانونیة لها عالقة بهذه الجریمة، تتناولها كما یلي

 .عملهاالمتضمن خلیة معالجة االستعالم وتنظیمها و  127-02تنفیذي رقم مرسوم     

 .2003المتضمن قانون المالیة لسنة  2002فیفري  24المؤرخ في  11-02قانون رقم      

  .القرضق بالنقد و المتعل 2003أوت  26المؤرخ في  11-03أمر رقم      

تمویل اإلرهاب الذي ألغى أحكام و المتعلق بالوقایة من تبییض األموال  01-05ون رقم قان      
  2. 2003 المتعلق بقانون المالیة لسنة 11-02 من قانون 110إلى  104المواد 

 المتضمن ق ع 15-04القانون رقم  جرم المشرع الجزائري عملیات تبییض األموال بموجب        
على أنه  1المادة عملیات تبییض األموال من خالل  المذكور سابقا 01-05كما جرم القانون رقم 

، فهو یهدف إلى ال جریمة وال عقوبة إال بنص 1في المادة  فضال عن األحكام الواردة في ق ع
على جملة من األفعال  2نص في المادة ض األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتهما، و الوقایة من تبیی

  3 .مكرر 389هي نفسها المادة ل و التي تشكل جریمة تبییض األموا

                                                             
  .126 -125بدر الدین خالف، المرجع السابق، ص ص  - 1
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  .سابق الذكر 156-66المعدل و المتمم لألمر رقم  15-04من أمر رقم7مكرر 389مكرر إلى  389من  انظر المواد - 3
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  الركن المادي لجریمة تبییض األموال: الفرع الثاني

به الخارجي للجریمة، و  الركن المادي هو المظهرو  م به أنه ال جریمة بدون ركن مادي المسلمن    
الشرط األساسي ، ومن هنا فإن الركن المادي یعد یتحقق االعتداء على المصلحة العامة أو الخاصة

كل فعل یساهم في في جریمة تبییض األموال یتمثل ، و 1هاللبحث في مدى توافر الجریمة من عدم
ي إخفاء أو تمویه مصدر األموال غیر المشروعة والمشبوهة بأصلها، وهي ما یطلق علیها بعناصر ف

  .2الركن المادي

  عناصر الركن المادي: أوال

لمشروع المصدر غیر اوالتمویه، وكذا  التمویه، محل اإلخفاءو  تتمثل عناصره في فعل اإلخفاء  
  :تيلألموال المبیضة وهي كاآل

  :والتمویهفعل اإلخفاء  -1

یهدف هذا الفعل إلى عدم الكشف عن مصدر المال غیر المشروع محل عملیة  :فعل اإلخفاء -أ
اإلخفاء و  لتبییض هو مال من مصدر غیر مشروع،لذلك البد أن یكون المال محل عملیة ا 3اإلخفاء،

یلة، یشمل كل عمل من شأنه منع كشف الحقیقة للمصدر الغیر المشروع وبأي شكل كان، وبأي وس
سواء كان هذا اإلخفاء مستورا أو علنیا، فال عبرة بكون اإلخفاء قد جرى سرا كما ال یهم سبب 
اإلخفاء حتى ولو كان بطریقة مشروعة كشراء شيء متحصل عن السرقة، أو اكتساب األموال غیر 

فاء في الغالب تكون عملیات اإلخو  4المشروعة بأي طریقة كانت كالهبة أو الودیعة أو غیر ذلك،
تضلیل الكشف عن عدم مشروعیتها، وهي أسالیب كثیرة وعدیدة تتم متخذة للستار القانوني، بهدف 

  5.محسوبة، بهدف اكتمال عقدها دون إثارة الشكوك حولهابدراسة واعیة ودقیقة و 

                                                             
  .64محمد عبد اهللا الرشدان، المرجع السابق، ص -  1
  .23رمزي نجیب القسوس، المرجع السابق، ص -  2
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هو إعطاء تبریر كاذب لمصدر األموال أي اصطناع مصدر مشروع غیر حقیقي  :فعل التمویه -ب
ن یدیرون شركات ذات رؤوس أموال الذیومثال ذلك أن یقوم المبیضون و 1،لمشروعةلألموال غیر ا

أرباح عالیة بخلط أموالهم القذرة بتلك النظیفة المتحصلة من نشاطاتهم التجاریة المشروعة بهدف و 
التمویه عن أساس نشأة أموالهم القذرة والناشئة عن مصدر غیر مشروع، وقد تطرق المشرع الجزائري 

  .2مكرر من ق ع ج 389التمویه في المادة و  لإلخفاء

  :محل اإلخفاء و التمویه -2

أو ا المحل في حقیقة مصدر األموال من اتفاقیة فیینا، یتمثل هذ 3حسب ما نصت علیه المادة      
هذه األموال غیر المشروعة و  ،3طریقة التصرف فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكیتها

األموال المنقولة و غیر المنقولة، كاستبدال األوراق النقدیة الصغیرة بأخرى كبیرة أو شراء  تشمل
أشیاء ذات قیمة عالیة، كالمجوهرات مثال أو شراء الشركات، كما تشمل األموال ذات المحتوى 

فمحل جریمة تبییض األموال یشمل كافة صور  ،4المعنوي و الذي یتجسد في شكل ظاهري مادي
  :ال بالمفهوم الواسع و تتجسد في ثالث نقاطاألمو 

أنه یستوي أن تكون األموال عائدا مباشرا أو غیر مباشر، متحصلة من جنایة أو جنحة، فإذا  -أ
كنقود (هذا یعني أنها مازالت تحتفظ بذاتهاوال من الجریمة الواقعة مباشرة، استمدت هذه األم

  .یر مباشرة عن الجریمة الواقعةأما في األصل فهي متحصلة بطریقة غ ؛)المخدرات

كون ذات طبیعة ال عبرة بطبیعة هذه األموال ذات المصدر غیر المشروع، فقد ت -ب
، )یةاالختراعات الصناعكالحقوق األدبیة والفنیة و (أو غیر مادیة ) المعادن النفسیةكالسیارات و (مادیة

، ملموسة أو غیر )مشروعة الشقق التي یتم شراؤها بأموال غیركاألراضي و (منقولة أو ثابتة
  .الملموسة

                                                             
  45نادر عبد العزیز شافي، تبییض األموال، المرجع السابق، ص -  1
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إن تعبیر األموال یتسع لیشمل مظاهر الملكیة الرمزیة لها كالمستندات القانونیة، أو الصكوك  -ج
المثبتة لهذه الملكیة، وعلیه فإن األموال تشمل كافة صور المتحصالت دون قصرها على األموال 

  .1النقدیة أو المنقولة

  :وال المبیضةالمصدر غیر المشروع لألم-3

بما أن جریمة تبییض األموال جریمة تبعیة، تفترض بالضرورة وقوع جریمة أولیة لها سابقة      
ض علیها، هي التي تحصلت منها األموال غیر المشروعة، لذلك یجب أن تكون األموال محل التبیی

عب التي یصو  ال بتعدد األفعال غیر المشروعةتتعدد مصادر هذه األمو ذات مصدر غیر مشروع، و 
الثامن، أن أهم مصادر المداخیل غیر ) GAFI(قد جاء في تقریرحصرها في إطار أو عدد معین، و 

السالح، الخطف، وسرقة  الّدعارة، القمار، تهریب، تهریب المخدرات، الجرائم المالیة: المشروعة هي
ي یمكن أن تنتج أمواال باإلضافة إلى هذه المصادر یوجد العدید من المصادر األخرى والت السیارات،

  2.للتبییض غیر مشروعة تشكل محال

  الشروع في جریمة تبییض األموال : ثانیا

إذا كانت الجریمة ال تكتمل إال بتوافر فعل مادي، فإنه لیس من الضروري أن یترتب عن هذا      
الفعل نتیجة مضرة حتى تكون الجریمة قابلة للجزاء، فإذا تحققت النتیجة تكون بصدد الجریمة 

نما ، و أن الجریمة ال تقع دفعة واحدةومن المعروف  3،ذا لم تتحقق تكون بصدد الشروع التامة، و إ إ
 :تتمثل هذه المراحل فيو  4ال بد من أن تمر بمراحل قبل أن تقع تامة،
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  :مرحلة التفكیر و عقد العزم-1

الح معاقبا علیه، لعدم تعرضه إلى مصمة والتصمیم علیها أمرا مجرما و ال یعتبر التفكیر في الجری   
  1.لم تترجم ألفعالالشخص و  ا مازالت في نیةحقوقهم، ما دام أنهأفراد المجتمع أو عالقاتهم و 

  :مرحلة التحضیر للجریمة -2

ال تعتبر من قبیل الشروع، ذلك یة لهذه الجریمة أعماال مجرمة، و ال تعتبر األعمال التحضیر      
 هي أعمال تحتمل أكثر من تأویلو  أنها أعمال غیر واضحة المعالم حول مسؤولیة المقدم علیها،

مجال التحول عنها یكون الجریمة، و امیة صریحة على ارتكاب أنها غامضة ال تكشف عن نیة إجر و 
تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من ذلك، فقد تكون األعمال التحضیریة مدارا و متسعا أمام الجاني، 

  2.استقرارهدورها من أمن المجتمع و العتبارها جریمة مستقلة، كما قد تنال ب

  :المرحلة التنفیذیة -3

العزم على ارتكاب الفعل المجرم، حیث في هذه المرحلة یبدأ و هذه المرحلة تمثل ترجمة النوایا       
الجاني بتنفیذ سلوكه اإلجرامي، الذي یهدد المصالح المحمیة قانونا بخطر االعتداء علیها، األمر 

  3.معاقبة المقدم علیهاالسلوك و  الذي جعل تجریم هذا

الكشف عنها قبل إتمامها وال القذرة و التمویه لمصدر األماإلخفاء و موال ض األفي جرائم تبیی      
ذلك بغض النظر حول صورة هذا و ، لمال القذرتنظیف اض و ما هو إال عملیة شروع في تبیی

رغم ذلك لم ة كافة لتحقق النتیجة الجرمیة، و الشروع أكان شروعا تاما باتخاذ اإلجراءات الالزم
رادة الجاني، أم كان شروعا ناقصا متمثال بعدم إتباع إجراءات ارتكاب تتحقق ألسباب خارجة عن إ

أن  غیرلم تقع بشكل كلي، فكال الصورتین هي شروع في ارتكاب الجرم، جرامي كاملة و الفعل اإل
  4.العقاب الواقع على الشروع الناقص أخف مما هو علیه في الشروع التام
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  االشتراك في جریمة تبییض األموال: ثالثا

یعني االشتراك في الجریمة تعدد الجناة الذین ساهموا في ارتكاب جریمة واحدة، بحیث تقع هذه      
: لقیام االشتراك ال بد من توافر ركنین أساسیین هماك الجناة في تحقیقها، و الجریمة نتیجة تعاون أولئ

حیث إذا لم یتوفر أحد المعنویة ب، ووحدة أركان الجریمة المادیة و تعدد الجناة المرتكبین للجریمة
  1.الركنین اختفى االشتراك اإلجرامي في تلك الواقعة الجرمیة

یعتبر ركن تعدد الجناة المرتكبین للجریمة ركنا قائما على التعاون و المساعدة بین أولئك        
لو لم یكن هناك اتفاق مسبق بینهم، ذلك أن العبرة في شخاص إلتمام عملهم المجرم حتى و األ

على أحد  الجناة بناءاالشتراك في جریمة تبییض األموال یتوافر بین و  2نهم ال في اتفاقهم،تعاو 
قد یكون المساهم شریكا أو محرضا أو متدخال، فالمساهم هو أي شخص یساهم : األشكال اآلتیة

ة الشریك في منزلة الفاعل مباشرة في تنفیذ الفعل اإلجرامي إلى جانب الفاعل األصلي، فمنزل
 اما بدور أساسي في تنفیذ الجریمة؛ذلك باعتبارهما قدار العقوبة، و حتى التساوي في مقلي، و األص

أما المتدخل فهو من  ؛أما المحرض هو الشخص الذي ینشئ فكرة الجریمة عند الفاعل أو یدعمها
 فقد یكون هناك اشتراك أو تحریض أو أو یكون مرشدا لها أو عالما بها، یساعد على وقوع الجریمة

 موال ذات المصدر غیر المشروعتدخل في عملیة اإلخفاء أو التمویه على المصدر الحقیقي  لأل
كأن یتم االشتراك أو التحریض أو التدخل في جریمة تبییض األموال المتحصلة من مصادر غیر 

 3.مشروعة، كما لو كانت ناتجة عن التهریب أو غیرها من المصادر غیر المشروعة

   ركن المعنوي لجریمة تبییض األموالال: الفرع الثالث

في جرائم تبییض  الكامنة وراء مادیات الجریمة، وهذا الركن الركن المعنوي هو الحالة النفسیة     
وإلحداث النتیجة  بالفعلاألموال هو توافر اإلرادة التي تقترن بالسلوك، فتكون إرادة متجهة للقیام 

 4.للسلوك دون النتیجة فتقوم بها جریمة غیر عمدیة قد تكون متجهةتقوم بها جریمة عمدیة، و ف

                                                             
  .320محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص - 1
  .351السعید كامل، المرجع السابق، ص - 2
  .72 -71محمد عبد اهللا الرشدان، المرجع السابق، ص ص  - 3
  .73ص ، نفسهالمرجع  - 4
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یستخلص ذلك من بعض الترتیبات الواردة و تتطلب القصد الجنائي،  من اتفاقیة فیینا 3فالمادة      
فیها التي تؤكد كلها على عنصر العلم، حیث نصت على أن یكون الفعل یهدف إلخفاء أو تمویه 

م بأنها مستمدة من جرائم المخدرات، فاالتفاقیة تشترط توفر المصدر غیر المشروع لألموال، مع العل
 إذا كان الشخص حسن النیة وقت یض األموالالعلم وقت تسلیم األموال، ومن ثم تنتفي جریمة تبی

بالتالي و 1لو توافر فیما بعد علمه بالمصدر غیر المشروع لألموال،تسلیمه أو حیازته لألموال حتى و 
  .القصد الخاصیجب توافرها على القصد العام و  لفإن جریمة تبییض األموا

  القصد العام: أوال

ذلك و العلم بعناصره، ادة ذلك العمل و المتمثل بإر و  هو القصد الكافي الرتكاب العمل اإلجرامي،     
رادة سلوك تبییض العلم بالمصدر غیر المشروع، و : فإن القصد العام في جریمة تبییض األموال هو إ

 2.األموال

 :العلم بالمصدر غیر المشروع -1

بأن عنصر العلم كأحد عناصر القصد الجرمي لجرائم تبییض األموال، یقوم على : لقد قال البعض  
في حین  3العلم بأن القانون یجرم الفعل الذي ینوي الغاسل القیام به، ویعاقب علیه في نصوصه،

در األموال القذرة م مشروعیة مصایرتكز البعض اآلخر على أن عنصر العلم یتوفر عند العلم بعد
 تجدر اإلشارة إلى أن مقدار العلم ال بد أن یكونو  ني،االتجاه الثاباتفاقیة فیینا أخذت مدار الغسل، و 

ال یكفي االعتقاد بأن المصدر المنشأ لألموال القذرة المراد غسلها یقینیا، وقاطعا للشك بالیقین و 
بالركن المعنوي إن كان العلم غیر یقین، مما ینفي  مصدر غیر مشروع، مما یترتب علیه المساس

  4.إن كان علمه غیر یقیني تنتفي بناء علیه مسؤولیة الغاسل الجزائیةبدوره هذا الركن و 

 

                                                             
  .55المرجع السابق، ص تبییض األموال، نادر عبد العزیز شافي، - 1
  .30رمزي نجیب القسوس، المرجع السابق، ص - 2
  .43خالد سلیمان، المرجع السابق، ص - 3
  .58المرجع السابق، ص تبییض األموال، نادر عبد العزیز شافي، - 4
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 :إرادة سلوك تبییض األموال-2

لمساءلة الشخص في أیة جریمة مقصودة یجب أن یثبت اتجاه إرادته إلى إتیان الفعل المكون      
ض لهذه الجریمة، أي ال بد أن تكون إرادة القائم على تبییض األموال إرادة واعیة، تصبو إلى تبیی

 هذه وتتحقق 1،اإلخفاء عن حقیقة مصدره غیر المشروعالمال وتنظیفه مما هو علیه بالتمویه و 
یستمر بإرادة یضها و لجریمة وقت علم الغاسل بحقیقة المصدر غیر المشروع لألموال التي یقوم بتبیا

 2.واعیة وحرة باألعمال التي تشكل ركنها المعنوي

 القصد الخاص: ثانیا

في جریمة أو نیة دفعها الفعل باعث خاص، و  القصد الخاص هو نیة انصرفت إلى غایة معینة     
ال فإن القصد الخاص یتحقق عند التثبت من إرادة إخفاء أو تمویه المصدر غیر تبییض األمو 

جعلها  3المشروع لألموال المنقولة أو غیر المنقولة أو المواد الناتجة عن جرائم المخدرات أو غیرها،
فبالرغم من ارتكاب الجاني للسلوك المادي  كأنها متحصلة من مصادر مشروعةو  تبدو طبیعیة
ذلك بسبب و ریمة لم تتجه إرادته إلى تحقیق الغرض المتقدم، فال تقدر مسؤولیته الجنائیة، المكون للج

س باألمر من المعروف أن إثبات هذا القصد الجنائي لیو  تخلف القصد الجنائي الخاص لدیه،
  4.لكنه یستخلص وتدل علیه الظروف الخاصة بالقضیةالسهل، و 

  المطلب الثالث

 تبییض األموالالعقوبات المقررة لجریمة 

والذي یتمثل في  الجزاء الجنائي هو المظهر القانوني لرد فعل اجتماعي اتجاه مرتكب الجریمة،     
ذلك من أجل تحقیق لدیه خطورة إجرامیة و ، أو في صورة تدبیر أمن یواجه من ثبت صورة عقوبة

                                                             
  .33رمزي نجیب القسوس، المرجع السابق، ص - 1
  .59المرجع السابق، ص تبییض األموال، نادر عبد العزیز شافي، - 2
  .32رمزي نجیب القسوس، المرجع السابق، ص - 3
  .58، المرجع السابق، صنبیل صقر - 4
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من تكمیلیة، و  وباتعقو  تتنوع هذه العقوبات بین عقوبات أصلیةو 1األغراض المستهدفة لكل منها،
خالل هذا المطلب، سنحاول توضیح العقوبات المقررة للشخص الطبیعي والشخص المعنوي مع 

الفرع ( العقوبات األصلیة،) الفرع األول(:، حیث قسمناه إلى ثالث فروعج ع قتسلیط الضوء على 
  .أحكام خاصة) الفرع الثالث( العقوبات التكمیلیة،) الثاني

  العقوبات األصلیة لجریمة تبییض األموال : الفرع األول

كذا التشریعات الوطنیة على طائفة من العقوبات توقع على قد نصت مختلف المواثیق الدولیة و ل     
والمشرع الجزائري كغیره من ، الغرامةن السجن والحبس، و مرتكب جریمة تبییض األموال، تتراوح بی

حیث شملت األشخاص الطبیعیة  زاءات نص علیها في ق ع،المشرعین اآلخرین جعل لها ج
  .2المعنویة على السواءو 

  بالنسبة لألشخاص الطبیعیة: أوال

الجرائم "، تحت عنوان 3جریمة من خالل المادة هذه الجرمت  1988بالنسبة التفاقیة فیینا لعام      
سب مع خطورة هذه الجریمة، تتنا كما حثت الدول األطراف على تقریر جزاءات مشددة،" الجزاءاتو 
على كل طرف أن یخضع ارتكاب الجرائم "أ من هذه المادة -4ذلك عندما نصت في ف و 

ره غییها جسامة هذه الجرائم، كالسجن و من هذه المادة لجزاءات تراعي ف 1المنصوص علیها في ف
   3."المصادرةو  الغرامةمن العقوبات السالبة للحریة و 

في یض األموال والجزاء المشدد لها و أما المشرع الجزائري فمیز بین الجزاء البسیط لجریمة تبی     
  4.كلتا الحالتین تبقى هذه الجریمة جنحة

  

 
                                                             

  .163، ص1990، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، 1طي القانون األردني، قتصادیة فیل عبد الرحمان صالح، الجرائم االنا - 1
  .سابق الذكر 156-66رقم  لألمرالمعدل و المتمم  15- 04من أمر رقم 1مكرر 389انظر المادة  - 2
  .سابقة الذكر 1988ا لعام من اتفاقیة فیین 3انظر المادة  - 3
  .208، المرجع السابق، صمباركي دلیلة - 4
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  :العقوبات األصلیة-1

  :عقوبة جریمة تبییض األموال البسیطة 1-1

یعاقب كل من قام بتبییض األموال بالحبس "من ق ع ج على أنه  1مكرر 389تنص المادة  -    
 1."دج3.000.000إلى  دج1.000.000بغرامة من سنوات و  10سنوات إلى  05من 

هي یض األموال البسیطة و فالحبس هو العقوبة األصلیة السالبة للحریة عن ارتكاب جریمة تبی     
للقاضي باإلضافة إلى الحبس قضت المادة  تقدیر العقوبة ترجعسنوات، و  10سنوات إلى  5من 

بشرط أن ال تتجاوز الحد وتقدیر الغرامة یرجع للسلطة التقدیریة للقاضي،  ،بعقوبة الغرامة المالیة
  .أن ال تقل عن الحد األدنى الذي یحدده القانون الجزائرياألقصى و 

  :عقوبة جریمة تبییض األموال المشددة 1-2

یعاقب كل "من ق ع ج على العقوبة المشددة للتبییض على أنه   2مكرر  389تنص المادة      
من یرتكب جریمة تبییض األموال على سبیل االعتیاد أو باستعمال التسهیالت التي یمنحها نشاط 

بغرامة من سنة و  20سنوات إلى  10بالحبس من مهني أو في إطار جماعة إجرامیة، 
  .2"دج8.000.000دج إلى 4.000.000

االعتیاد على ارتكاب الجریمة، استعمال التسهیالت التي یوفرها النشاط  بة تشدد بتوافرفالعقو    
 .ارتكاب الجریمة في إطار جماعة إجرامیة، و المهني

بالوقایة من الفساد ومكافحته، المتعلق  01- 06في هذا المقام نشیر إلى أن القانون رقم        
أدرج في ال نوع من أنواع جرائم الفساد، و األمو  على أن جریمة تبییض 42الذي ینص في مادته و 

الظروف المشددة في حالة إذا كان الجاني قاضیا أو موظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة  48مادته 
عون شرطة قضائیة أو من یمارس بعض صالحیات طا عمومیا أو عضوا في الهیئة، أو أو ضاب

                                                             
  .سابق الذكر 156-66رقم  لألمرالمعدل و المتمم  15-04أمر رقممن  1مكرر 389المادة  نظرا - 1
  .سابق الذكر 156-66رقم  لألمرالمعدل و المتمم  15- 04أمر رقممن  2مكرر 389المادة  نظرا - 2
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بنفس سنة و  20سنوات إلى  10بالحبس من ب الشرطة القضائیة أو موظف أمانة الضبط، بأن یعاق
 1.الغرامة المقررة للجریمة

یعاقب على المحاولة في ارتكاب "من ق ع ج على أنه  3مكرر  389كما نصت المادة      
  ."الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجریمة التامة

  :المصادرة كتدبیر خاص -2

أو المتحصالت، ) العائدات(موال الحرمان الدائم من األلى أنها التجرید و عرف المصادرة عت     
المصادرة من أهم الجزاءات التي ینص علیها ق ع من أجل الغرض الحقیقي من وراء تبییض و 

خیرة هذه األتفاقیة فیینا، و یعود هذا إلى ال على عائدات كبیرة غیر مشروعة و هو الحصو و  األموال،
المشرع أورد أحكاما خاصة بالمصادرة في المادة و  2هذا نظرا ألهمیتها،صادرة و ركزت على عقوبة الم

  :تتمثل فيو  من ق ع ج 4مكرر  389

  :مصادرة األمالك موضوع الجریمة 2-1

تصادر ائدات و الفوائد الناتجة عنها، و تصادر األمالك موضوع الجریمة لتبییض األموال الع     
إذا أثبت مالكها أنه یجوزها بموجب سند شرعي أو أنه لم یكن هذه األمالك في أي ید كانت، إال 

یعلم بحقیقة مصدرها اإلجرامي، كما یمكن للجهة القضائیة مصادرة األموال محل الجریمة حتى لو 
كان الجاني أو الجناة مجهولین، أما إذا اندمجت هذه األموال أو عائدات الجنایة أو الجنحة مع 

  3.شرعیة، فتكون المصادرة بمقدار هذه العائداتأموال متحصل علیها بطریقة 

  :مصادرة الوسائل و المعدات المستعملة في الجریمة  2-2
  .المعدات المستعملة في ارتكاب جریمة تبییض األموالتصادر كل الوسائل و 

                                                             
، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، ج ر 2006فبرایر سنة  20مؤرخ في  01-06من القانون رقم 48و42انظر المادتین  - 1

  .2006 مارس 08، الصادر بتاریخ 14العدد 
 ،تر التشریع في الحد منها، مقال منشور على االنترنقتصادیة المترتبة عنها ودو جرائم تبییض األموال واآلثار اال ي حمید،بوحد - 2

htb://iefpedia.com، 16ص.  
  .45عیاد عبد العزیز، المرجع السابق، ص - 3
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  :حالة تعذر حجز الممتلكات 2-3
لمختصة بعقوبة مالیة في حالة تعذر حجز الممتلكات محل مصادرة تقضي الجهة القضائیة ا     

  1.تساوي قیمة هذه الممتلكات الواجب مصادرتها
  بالنسبة لألشخاص المعنویة: ثانیا

مكرر 18وي وعقوبته في المواد نص المشرع الجزائري على المسؤولیة الجزائیة للشخص المعن    
عن عقوبة الشخص المعنوي الذي  7مكرر 389من ق ع ج، وقد نصت المادة  1مكرر 18و

 2مكرر 389و 1مكرر 389یرتكب جریمة تبییض األموال المنصوص علیها في المادتین 
  :بالعقوبات اآلتیة

 389مرات الحد األقصى للغرامة المنصوص علیها في المادتین  4غرامة ال یمكن أن تقل عن -1
  .من هذا القانون 2مكرر  389و  1مكرر 

  .العائدات التي تم تبییضهامصادرة الممتلكات و -2
إذا تعذر تقدیم أو حجز الممتلكات محل المصادرة، تحكم الجهة القضائیة المختصة بعقوبة مالیة -3

 .تساوي قیمة هذه الممتلكات

  :و یمكن للجهة القضائیة أن تقضي باإلضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتین اآلتیتین
  .سنوات 5المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة ال تتجاوز  -1
  2.حل الشخص المعنوي -2

مكرر من ق إ ج، فإنه یجوز لقاضي التحقیق أن یخضع الشخص  65عمال بأحكام المادة      
  :المعنوي لتدبیر أو أكثر من التدابیر اآلتیة

  .إیداع كفالة -1
  .تقدیم تأمینات عینیة لضمان حقوق الضحیة -2
  .ة حقوق الغیرالمنع من إصدار شیكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعا -3
  
  

                                                             
  .114لعشب علي، المرجع السابق، ص - 1
  .سابق الذكر 156-66المعدل و المتمم لألمر رقم 15-04من أمر رقم7مكرر  389ظر المادة ان - 2
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  1.المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنیة أو االجتماعیة المرتبطة بالجریمة -4

  العقوبات التكمیلیة لجریمة تبییض األموال: الفرع الثاني

قد حرص ، وال یمكن الحكم بها منفردة، و العقوبات التكمیلیة هي عقوبة ملحقة بعقوبة أصلیة     
، إذ یجوز الحكم على الجاني بعقوبة أو أكثر من هذه هاتقریر العدید منالمشرع الجزائري على 

  :هيو ) 5مكرر 389المادة (من ق ع  9العقوبات المنصوص علیها في المادة 
  الحجز القانوني،  -1         
  العائلیة،رمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة و الح -2         
  تحدید اإلقامة،  -3         
  المنع من اإلقامة، -4         
  المصادرة الجزئیة لألموال،  -5         
  المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، -6         
  إغالق المؤسسة، نشر أو تعلیق حكم أو قرار اإلدانة،  -7         
  اإلقصاء من الصفقات العمومیة، -8         
  2.أو استعمال بطاقات الدفع/الحظر من إصدار الشیكات و -9         

سنوات  10تضاف كذلك عقوبة المنع من اإلقامة على اإلقلیم الوطني بصفة نهائیة أو لمدة       
  3.على األكثر بالنسبة لألجنبي المحكوم علیه في جریمة تبییض األموال

  أحكام خاصة: الفرع الثالث

الخروج عن نظرا لخطورة جریمة تبییض األموال و تأثیرها على المجتمع، رأت معظم الدول      
هذا العقوبة و اإلعفاء من وسقوط العقوبة و  ،القواعد العامة لقوانینها الجزائیة بخصوص سقوط الدعوى

  :ما سنوضحه في اآلتي
                                                             

المؤرخ في  155-66، المعدل و المتمم لألمر 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04رقم  قانونالمن مكرر  65انظر المادة  - 1
  .2004نوفمبر  10، الصادر بتاریخ 71ج المعدل و المتمم، ج ر العدد  المتضمن ق إ 1966یونیو  8
  .سابق الذكر 156- 66المعدل و المتمم لألمر رقم  23-06من أمر رقم  9ظر المادة نا - 2
  .سابق الذكر 156-66المعدل و المتمم لألمر رقم  15-04من أمر رقم  6مكرر  389نظر المادة ا - 3
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  المدة فیما یخص األحكام المتعلقة بتقادم الدعوى الجزائیة بمضي: أوال

ال تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات : "مكرر من ق إ ج أنه 8نصت علیها المادة      
تلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو صوفة بأفعال إرهابیة وتخریبیة و والجنح المو 

زائیة في جریمة تبییض األموال هذا ما یعني أن الدعوى الج، و "الرشوة أو اختالس األموال العمومیة
التي منه و  8هو خروج عن القاعدة العامة المنصوص علیها في المادة المدة، و  ال تسقط بمضي

سنوات كاملة، أما تقادم العقوبة بمضي المدة نصت  3تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور
وبات المحكومة بها في الجنایات قال تتقادم الع: "مكرر من ق إ ج على أنه 612علیها المادة 

تلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة صوفة بأفعال إرهابیة وتخریبیة و الجنح المو و 
التي تتقادم و  من ق إ ج 614هذا استثناءا للقاعدة العامة المنصوص علیها في المادة و  ،1"والرشوة

سنوات كاملة ابتدءا من التاریخ  5بموضوع الجنح بعد مضي العقوبات الصادرة بقرار أو حكم یتعلق 
غیر أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزید على ؛الذي یصبح فیه هذا القرار أو الحكم نهائیا

  .2سنوات فإن مدة التقادم تكون مساویة لهذه المدة 5

  اإلعفاء من العقوبة و تخفیفها: ثانیا

على أنه یستفید  49مكافحته في المادة و متعلق بالوقایة من الفساد ال 01-06نص القانون رقم      
من األعذار المعفیة من العقوبة المنصوص علیها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في 
جریمة تبییض األموال وقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبالغ السلطات اإلداریة أو القضائیة أو 

أنه تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة و ساعد على معرفة مرتكبیها، جریمة و عن الالجهات المعنیة، 
لكل شخص ارتكب أو شارك في تبییض األموال بعد مباشرة إجراءات المتابعة أو ساعد في القبض 

  3.على شخص أو أكثر من األشخاص الذین ارتكبوها

 

                                                             
  .سابق الذكر 155-66المعدل و المتمم لألمر رقم  14-04مكرر من أمر رقم  612مكرر و 8 ادو الم ظرنا - 1

، 49المتمم، ج ر العددالمتضمن ق إ ج المعدل و  1966نیو یو  08المؤرخ في  155- 66من أمر رقم  614انظر المادة  - 2
  .1966یونیو 11الصادر بتاریخ 

  .بالوقایة من الفساد و مكافحته، سابق الذكرالمتعلق  01-06من قانون  49انظر المادة  - 3
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  الفصل الثاني

  مكافحتها جهودجریمة تبییض األموال و  آثار
الدولیة التي تهّدد المجتمعات  جریمة تبییض األموال تعتبر من أكبر المخاطر اإلجرامیة       

التي تؤثر بشكل سلبي على االستقرار و  البشریة، كما أصبحت تهّدد االقتصادیات العالمیة،
الداخلي للدول، لذلك أولت الدول االهتمام البالغ بهذه الظاهرة بغیة الحد من آثارها المدمرة 

  .األمنیةالسیاسیة و للنواحي االقتصادیة واالجتماعیة و 

تجسد ض األموال من المسائل الجدیدة التي اهتم بها المجتمع الدولي ییباعتبار جریمة تبی      
عداد قوانین وطنیة، و و ن خالل وضع عدة اتفاقیات دولیة هذا االهتمام م تكون كلها ضمن إ

الجهود  ، فبالرغم من هذهالوطنيذه الظاهرة على المستوى الدولي و شاملة لمكافحة ه إستراتیجیة
  .ال تزال تواجهها بعض العقبات تحول دون القضاء علیها نهائیا المبذولة

حیث : الفصل إلى مبحثینمعالجة النقاط السالفة الذكر ارتأینا إلى تقسیم هذا لمحاولة      
فخصصناه  )المبحث الثاني(أما ض األموال؛یجریمة تبیمخاطر إلى  )المبحث األول(تطرقنا في

  . ض األموالیجریمة تبیمكافحة جهود ل
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  األولالمبحث 

  جریمة تبییض األموالآثار 

قد یخطر للبعض أّن لعملیات تبییض األموال آثار إیجابیة، خاصة عند اتخاذ عملیات      
ر فرص العمل تبییض األموال الصور العینیة مثل، إقامة شركات استثمار مما یؤدي إلى توفی

توفیر قدر إضافي من السلع، مما یسمح باستقرار األسعار ومنه القضاء على مشكل البطالة، و 
بأّن عدم مشروعیة الدخل الذي تجري عملیات تبییض  ذلك یمكن الرد علیه ّال أّن المحلیة؛ إ

األموال علیه، یمثل قوة شرائیة غیر ناتجة عن نشاط اقتصادي حقیقي، مما یؤدي إلى آثار 
یساهم في حدوث تضخم یهدد مستقبل التنمیة االقتصادیة  و  سلبیة على األسعار المحلیة

  .األمني للدولى المجال السیاسي و االجتماعیة، كما تؤثر علو 

  األولالمطلب 

  االقتصادیةاآلثار 

نظرا لضخامة األموال التي یتم تبییضها فإنها تولد آثار اقتصادیة سلبیة على االقتصاد      
الوطني أو االقتصاد العالمي، فهناك مخاطر متعلقة بالجانب المالي، وهناك مخاطر متعلقة 

  :سنبرز بعض المخاطر االقتصادیة لتبییض األموال فیما یليو بالجوانب غیر المالیة، 

  ةب المالیوانالمتعلقة بالج اآلثار: الفرع األول

الدول هي األكثر تأثیرا بنتائج وأضرار وآثار تبییض تعد الجوانب المالیة في اقتصادیات      
تكمن أهم هذه الجوانب وتبییض األموال، و  ذلك من خالل العالقة المباشرة بیناألموال، و 

  :المخاطر المتعلقة بالنواحي المالیة فیما یلي
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  انخفاض الدخل القومي: أوال

مجموعة العوائد التي یتحصل علیها أصحاب عناصر اإلنتاج :" یعرف الدخل القومي بأنه     
، سواء داخل البلد أو الخدماتذه العناصر في إنتاج السلع و من المواطنین، مقابل استخدام ه

، وتؤدي عملیة تبییض األموال إلى تهریب 1"خارجه خالل فترة معینة من الزمن عادة سنة
خسارة اإلنتاج ألحد أهم عناصره، وهو رأس المال، خارج الدولة، و  األموال غیر المشروعة إلى

  2.باالنخفاضالخدمات، فینعكس بشكل سلبي على الدخل القومي ا یعیق إنتاج السلع و ممّ 

قد أشارت بعض الدراسات في الو م أ التي أجریت على الدخل غیر المشروع المرتبطة        
بعملیات تبییض األموال، على أنها مسؤولة على انخفاض اإلنتاجیة في االقتصاد القومي بنسبة 

، نظرا ألن القطاع االقتصادي غیر الرسمي ینمو بمعدل أسرع من معدل نمو 27%
  3.هذا ما یجعل الدخل القومي منخفضاو  دیات الرسمیةاالقتصا

  انخفاض معدل اإلدخار: ثانیا

االقتصادي، لذلك فإن تأثیره على ال دربا من دروب الفساد المالي و یعتبر تبییض األمو      
 فیهاانخفاض معدل االدخار یظهر بدرجة ملموسة في الكثیر من الدول النامیة، التي تشیع 

  4.انخفاض كفاءة األجهزة اإلداریة و فسادهاو التهرب الضریبي الرشوة و 

إّن عملیات تبییض األموال تؤدي إلى انخفاض معدل االدخار بسبب تهریب رأس المال      
البنوك الخارجیة، لیة و إلى الخارج، عندما تقترن به التحویالت النقدیة المصرفیة بین البنوك المح

في نفس الوقت و الة تعجز البنوك المحلیة عن الوفاء باحتیاجات االستثمار، في مثل هذه الحو 

                                                             
  .331ص ، 1971صبحي تادرس، و عبد الرحمان یسري أحمد، مقدمة في االقتصاد، دار الجامعات المصریة، القاهرة،  - 1
  .30ص  عیاد عبد العزیز، المرجع السابق، - 2
االجتماعیة لجریمة غسیل األموال، مقال منشور على الموقع االلكتروني،  محمد عماد، اآلثاراالقتصادیة و -  3 

endersinag.com  www.businesst 27/04/2014، تاریخ االطالع الثالثاء.  
  .30عیاد عبد العزیز، المرجع السابق ،ص  - 4
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یتزاید معدل االستهالك دون زیادة مماثلة في الناتج المحلي اإلجمالي؛ لذلك تلجأ الدولة 
  1 .مما تتبعه من زیادة المدیونیة الخارجیةاألجنبیة في صورة قروض أجنبیة و  لالستعانة بالموارد

التحف الفنیة لبعض یض األموال عن طریق شراء الذهب و في حالة اللجوء إلى تبی       
  .من ثم یقل القدر الموجه إلى االدخار المحليالك و السلع، تتجه األموال نحو االسته

  ارتفاع معدل التضخم: ثالثا

زیادة  یقابلها تؤدي عملیة تبییض األموال إلى حصول أصحابها على دخول كبیرة دون أن   
الخدمات في المجتمع، األمر الذي یساهم في حدوث ضغوط تضخمیة في في إنتاج السلع و 

  2.اقتصاد الدولة، مما یؤدي إلى ارتفاع األسعار

كما ترتبط عملیة تبییض األموال عادة بالتهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثمّ تعاني      
العامة، مما یجعلها تفرض المزید من الضرائب  الدولة من نقص اإلیرادات العامة عن النفقات

ارتفاع معدل المستوى العام لألسعار المحلیة و غیر المباشرة، التي لها األثر الكبیر في زیادة 
   3.التضخم

أما على المستوى الدولي تساعد عملیات تبییض األموال على تصدیر التضخم من الدول     
الصناعیة إلى الدول النامیة، فسبب خروج رؤوس أموال ضخمة من الدول النامیة إلى الدول 
الصناعیة، فاالعتقاد السائد لدى أصحاب األموال القذرة بأّن االدخار لدى الدول المتقدمة أكثر 

ا یؤدي إلىموالهم، و ألأمانا  بما حدوث تضخم فیها، و  هذا یشّكل دخال كبیرا في هذه الدول ممّ
علیه في حجم تجارتها الدولیة، و  %80أن الدول النامیة تعتمد على الدول المتقدمة في حوالي 

هذا یعني ادة أسعار السلع التي تستوردها و فإن ارتفاع األسعار في الدول المتقدمة هذا یعني زی
   4.ارتفاع األسعار فیها

                                                             
  .56ص .2006خالد حمد محمد الحمادي، المرجع السابق،  - 1
  .40لعشب علي، المرجع السابق، ص  - 2
  .58المرجع السابق، ص خالد حمد محمد الحمادي،  - 3
  .43عبد الرؤوف ملیط، المرجع السابق، ص  - 4
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  تشویه صورة األسواق المالیة: رابعا

إّن األموال غیر المشروعة التي یجري تبییضها من خالل المصارف و غیرها من      
امیة إلى تحریر األسواق المالیة، من  المؤسسات المالیة، تمثل عائقا أمام تنفیذ السیاسات الرّ

حتى إلى و اهتزازها بل و  لي تشوه صورة تلك األسواقبالتاو أجل جذب االستثمارات المشروعة، 
المالي في الي تهدد سالمة النظام المصرفي و بالتّ ه فیها و انهیارها عند اكتشافها أو االشتبا

قدرة أصحابها على شراء بعض ا الرتفاع حجم األموال المبیضة و ذلك نظر و  1األسواق المالیة،
ون التعامل مع هذا القطاع بثقة ثمرین یخشالمؤسسات المالیة، األمر الذي یجعل المست

ذلك لتعاملها مع یة والمصارف خسائر مباشرة و اطمئنان مما یسبب لهذه المؤسسات المالو 
  2 .مجرمي تبییض األموال

  العملة الوطنیةقیمة تدهور : خامسا

الوثیق رتباط تؤثر عملیة تبییض األموال تأثیرا سلبیا على قیمة العملة الوطنیة، نظرا لال     
ما یستتبع ذلك من زیادة الطلب على العمالت ریب األموال للخارج و تهبین هذه العملة و 

البنوك أو االستثمار في األجنبیة، التي یتم تحویل األموال المهربة إلیها بقصد اإلیداع في 
یفضي ذلك إلى نتیجة حتمیة هي انخفاض قیمة العملة الوطنیة مقابل العمالت الخارج و 

قد یترتب على قلة المعروض من العمالت األجنبیة مقابل زیادته من العملة و ة، األجنبی
كل ذلك یؤدي إلى تدهور سعر صرف العملة الوطنیة طنیة، خوفا لدى األفراد والمؤسسات، و الو 

    3 .بالنسبة للعملة األجنبیة، سواء كان هذا الصرف في السوق الرسمیة أو السوق السوداء

  

  

                                                             
، 2006جرائم غسیل األموال و تمویل اإلرهاب في التشریعات العربیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، أحمد سفر،  -1

  .146ص
  .147ص، نفسهالمرجع  - 2
  .58خالد حمد محمد الحمادي، المرجع السابق، ص  - 3
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  المدفوعات عجز میزان: سادسا

تشكل عملیة تبییض األموال عبئا ثقیال على موازین المدفوعات في الدول التي تكثر فیها      
میزان المدفوعات، كالمیزان التجاري، و  عملیات التبییض، إذ تؤثر على عناصر میزان

ات على ر في میزان المدفوعیثالتأ ویعتمداالحتیاطات النقدیة األجنبیة، ، و المعامالت الرأسمالیة
نما یستدل علیها المالیة التي تخرج من الدولة، و حجم الصفقات  التي ال تسجل في هذا المیزان وإ

   1.الخطأ في المیزان من ناحیة أخرىمن ناحیة ومن تضخم بند السهو و  بآثارها

  المخاطر المتعلقة بالجوانب غیر المالیة: الفرع الثاني

بالتالي فالتأثیر میة بالغة في اقتصادیات الدول، و أهو  لجوانب غیر المالیة دورا كبیراتلعب ا   
في أحد هذه الجوانب قد یؤثر في االقتصاد ككل، وهذا ما سنوضحه من خالل بعض العناصر 

  :التالیة

 تشویه المنافسة: أوال

جو من  أو إشاعة 2تؤدي عملیة تبییض األموال إلى تشویه المنافسة داخل القطاع المالي     
المحلیین جراء سهولة جانب و تكون غیر شریفة ما بین المستثمرین األالمنافسة غیر المتكافئة و 

ال شك فیه أن تبییض  مماو  3المضاربة في األسواق، إدخاال أو إخراجا أو تحویال لألموال،
تهریبها إلى الخارج یؤدي إلى تفوق جماعات تبییض األموال في المنافسة على األموال و 

ذلك و مؤسسة التي تمارس أعماال مشروعة طبقا لقواعد المنافسة المشروعة وانضباط السوق، ال
طة المشروعة من السوق بحكم توفر المال في حوزتها مما یؤدي إلى خروج مؤسسات األنش

   4.ذلك لعدم قدرتها على المنافسةباإلفالس و 

                                                             
  .27عیاد عبد العزیز، المرجع السابق، ص  - 1
  .31، ص نفسهالمرجع  - 2
  .147أحمد سفر، المرجع السابق، ص  - 3
مركز الدراسات و البحوث، الریاض،  ،1ط أحمد بن سلیمان الربیش، جرائم غسل األموال في ضوء الشریعة و القانون، -  4

  .125، ص 2004
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  إفساد مناخ االستثمار: ثانیا

الجدوى االقتصادیة ألي استثمار یقدمون علیه، بحیث أّن ال یهتم مبیضو األموال ب     
عملیات، إذ یقدمون باستثمار ر عبالشرعي ألموالهم غطاء الاهتمامها ینصب حول إیجاد 

المشروعة بدال أموالهم في القطاعات التي تقل فیها إمكانیة الكشف عن مصادر األموال غیر 
  1المرتفعة، األمر الذي یفسد مناخ االستثمار، في مشاریع ذات معدالت المردودیة هان استثمار م

ر هذه األموال ذلك أن إدخال المال غیر المشروع في الّدورة المالیة یؤدي حتما إلى إخفاء مصد
هذا ما یفسد بصورة عشوائیة و شرعیتها، كما یضع كمیات كبیرة من النقود في الدورة المالیة و 

   2.مناخ االستثمار

  حركة التجارة الّدولیةالتأثیر على : ثالثا

تمثل عملیات تبییض األموال أحد أبشع أنواع االبتزاز في العالقات االقتصادیة المحلیة أو      
الّدولیة، حیث أن آثارها هزت اقتصادیات العدید من الدول؛ كما أضرت بحركة التجارة الدولیة، 

أصبحت هناك عصابات لمي و ثرة في مسیرة االقتصاد العاإذ تحولت تلك العملیات إلى قوة مؤ 
   3.منظمة

  التأثیر على اإلنتاج : رابعا

تعتبر األموال غیر المشروعة أمواال غیر مستقرة، بحیث أنها تنتقل من شكل آلخر وذلك      
الخ إذ ...سندات، ثم شراء عقارات، كأن تتحول إلى ودائع ثم أسهم و من أجل االحتفاظ بثروتها

دة ویسهل تسلیمها مما یجعلها ال تشكل إضافة حقیقیة للطاقة أنها تتركز في أنشطة غیر معق
اإلنتاجیة لالقتصاد القومي، وهذا ألن غرض هذه األموال لیس اقتصادیا بل للبحث عن مالذ 

  4.آمن لها من المصادرة

                                                             
  .53قسمیة محمد، المرجع السابق، ص  - 1
  .31ص  عیاد عبد العزیز، المرجع السابق، - 2
  54قسمیة محمد، المرجع السابق، ص  - 3
  .42، المرجع السابق، ص مباركي دلیلة - 4
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  التأثیر على المعامالت القانونیة: خامسا

األموال أن تلحق أضرارا الناتجة عن عملیة تبییض یمكن للمعامالت غیر المشروعة و      
بالمعامالت القانونیة، فیمكن لبعض من هذه المعامالت القانونیة أن تصبح أقل جاذبیة وذلك 

كفاءة دور هذا بسبب قلة الثقة في األسواق، وكذلك قلة راجع لعالقتها بتبییض األموال، و 
عض الجرائم االختالس وبانتشار جرائم خبراء البورصة والغش و  األرباح وهذا یرجع إلى

  1.األخرى

  دمار االقتصاد المشروع: سادسا

إن من یقومون بتبییض األموال ینتمون إلى منظمات إجرامیة، یعملون على القیام      
غالبا ما ینجح ضبطها من طرف السلطات المختصة، و بالعملیات المتتابعة بهدف اإلفالت من 

المجال  الخبرات العالیة فيذوي الكفاءات و  هؤالء للوصول إلى هدفهم، ألنهم أشخاص من
االقتصادي، وتكمن خطورة هذه األعمال في الدول النامیة وذلك ألن هذه الدول تسعى لجذب 

هذا ما یسمح للمنظمات اإلجرامیة من و  ال تهتم بمصدر تلك األموالیة، و رؤوس األموال األجنب
هذا ما وهمیة، و  استثمارها في مشاریع اقتصادیةو  تحویل أموالهم القذرة إلى مصارف هذه الدول

یؤدي إلى تدمیر االقتصاد المشروع في هذه الدول النامیة، وخلق استثمار مشبوه ذو مصادر 
    2.غیر مشروعة

  المطلب الثاني

  االجتماعیةاآلثار 

ؤثر إن عملیات تبییض األموال تؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعیة خطیرة حیث ت     
هناك متعلقة بظروف العمل، و ر مخاط على الدول، فهناكلبي على المجتمعات و وبشكل س

  : التي سنوردها في األتيخاطر متعلقة بالظروف المعیشیة، و م
                                                             

  .194 - 193، ص ص تبییض األموال، المرجع السابقنادر عبد العزیز شافي،  - 1
  .52قسمیة محمد، المرجع السابق، ص  - 2
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  المتعلقة بظروف العملاآلثار : الفرع األول

االجتماعیة تؤثر عملیة تبییض األموال على الجوانب االقتصادیة كما تؤثر على الجوانب 
الید العاملة، وهذا ما الجوانب ما یتعلق بمجال العمل و  لعل أهم هذهجوانبه، و في كثیر من 

  :سنوضحه ضمن اآلتي

  انتشار البطالة: أوال

إن تبییض األموال یؤدي إلى زیادة معدالت البطالة سواء في الدول التي خرجت منها      
  .ألموالرؤوس األموال غیر المشروعة أو الدول التي تتم فیها عملیات تبییض ا

إّن مبیّضو األموال یستثمرون أموالهم في البورصات العالمیة لشراء األوراق المالیة من      
حیث یؤدي تهریب تلك األموال من الداخل نحو الخارج إلى  1أجل إتمام عملیة تبییض األموال،

تهریب من ثم عجز الدول التي تم منها الدول األخرى، و  نقل جزء كبیر من الدخل الوطني إلى
 العمل للمواطنین ذلك لتوفیر فرصوالنفقات الالزمة و رأس المال على تأمین االستثمارات 

اصطدامهم بمشكلة البطالة في ظل الزیادة السنویة في أعداد الخریجین من الجامعات؛ زیادة و 
    2.عن ذلك الباحثین عن العمل من غیر المتعلمین مما یسبب مشكلة البطالة

ها لیست مقتصرة على هناك عالقة بین تبییض األموال و  من ثم نجد أن       البطالة، إذ أنّ
امیة فقط بل تشمل الدول المتقدمة أیضا، حتى و إن اختلفت األسباب المؤدیة إلى  الدول النّ

و توضح الّدراسات أّن معدالت البطالة مرتفعة في نفس الدول التي . البطالة بین المجموعتین
 في فرنسا % 12.6في الجزائر، و %30 ع فیها عملیات تبییض األموال، و تتراوح بینترتف
في أمریكا، أما الدول التي تنخفض فیها عملیات تبییض األموال فتقل فیها معدالت  6.1%

  3.%4.8البطالة، حیث تقدم في النرویج مثال ب

                                                             
، المركز القومي 1ط بنوك الویب،التقلیدیة عبر شبكات االنترنت و  األموال بالطرقیوسف حسن یوسف، جریمة غسیل  - 1

  .124، ص2011لالصدرات القانونیة، مصر، 
  .32عیادعبد العزیز، المرجع السابق،ص  - 2
  .67خالد حمد محمد الحمادي، المرجع السابق، ص  - 3
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  الت العملاحرمان أصحاب الكفاءات من مج: ثانیا

األموال ینتج عنه وجود أشخاص یمتلكون رؤوس أموال ضخمة غیر مشروعة، إّن تبییض      
الحیلولة ألقلیة على المراكز االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة و وهو ما یساهم في سیطرة هذه ا

ا خوفا من كشف حقیقة مصدر أموالهم  1دون وصول أصحاب الكفاءات إلى المراكز العلیا، إمّ
   2.غیر المشروعة، أو خوفا من زعزعة مركزهم الذي وصلوا إلیه بفعل األموال غیر المشروعة

  في األجر استغالل الید العاملة المتدنیة: ثالثا

لقد توصلت بعض الشركات الرأسمالیة العالمیة إلى كیفیات استثمار األموال القذرة من       
ة األجر، من إنشاء مشاریع جدیدة في دول العالم الثالث، باستغالل الید العاملة المتدنیخالل 

البضائع، وتباع فیما بعد بأسعار منافسة للطبقات الغنیة أجل تضییع المعدات واألدوات و 
بذلك تحقّق أرباحا طائلة و تضاف إلیها األموال المبیضة من أجل تمویه المتوسطة، و و 

  3.مصدرها

  المتعلقة بالظروف المعیشیةاآلثار : الفرع الثاني

واء من حیث تدني مستوى المعیشة یؤثر تبییض األموال على الظروف التي تصبح سیئة س
كذلك التأثیر لتأثیر على التوازن االجتماعي، و انعدام األمن االجتماعي، اانتشار األوبئة، و و 

 .على الخدمات االجتماعیة

  تدني مستوى المعیشة   :  أوال

التي یتم تبییضها ل زیادة األموال غیر المشروعة، و یترتب على عملیات تبییض األموا     
شكل على أیدي فئات من المجتمع، وتؤثر هذه األموال في توزیع الدخل على أفراد المجتمع ب

تیجة تحول الدخول من بین األغنیاء، نسیئ، یزید من أعباء الفقراء واتساع الفارق بینهم و 
                                                             

  .39شب علي، المرجع السابق، ص عل - 1
  .70ص  خالد حمد محمد الحمادي، المرجع السابق، - 2
  .73-71، ص ص نفسهالمرجع  - 3
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مما یساهم في الفساد 1التي تزداد ثراءا،الطبقات الغنیة و التي تزداد نظرا إلى ات الفقیرة و الطبق
من ثم هناك عالقة وطیدة بین و  2اإلجرام بجمیع أنواعه،تشار اآلفات االجتماعیة و ناإلداري، وا

تدني المعیشة لدى غالبیة هیكل االجتماعي ومشكلة الفقر، و تبییض األموال وبین اختالل ال
إذ كلما ازداد حجم عملیات تبییض األموال كلما أدى ذلك إلى تعمیق  3الموطنین في المجتمع،

  4.الصراع الطبقي

  انتشار األوبئة: ثانیا

الصحیح لمشاریع  تؤدي عملیات تبییض األموال إلى انتشار األوبئة من خالل عدم التنفیذ     
ذلك رغبة في زیادة األرباح المتحصلة منها، لتصبح هذه ي و رف الصحالصمعالجة المیاه و 

له، مما ینعكس الحمایة مجتمع بدال من أن تكون المناعة و األعمال عند فشلها كارثة على ال
سان، األمراض االجتماعیة التي تفتك باإلنو خطیر من خالل انتشار األوبئة بشكل سلبي و 

اتجة عن ظاهرة انتشار المخدرات ألمراض النخاصة ا 5یمكن أن تؤدي إلى تدمیر رفاهیته،و 
تولي عصابات منظمة السیطرة علیها نظرا إلى العائدات المالیة الضخمة التي تجنى ة و الدعار و 

 .منها

  انعدام األمن االجتماعي: ثالثا

تبییض األموال خصوصا من خالل مكافحة الجریمة المنظمة عموما و  إن زیادة معدالت     
ات المنظمات اإلجرامیة التي تشكل الهدف من وراء الجرائم، فإن ضبط ومصادرة عائد

االعتداء علیها یمثل اعتداء على مصالح هذه المنظمات اإلجرامیة، مما یجعل هذه األخیرة 
ئق من طریقها باستخدام الترهیب والترویع وزیادة معدالت الجریمة مجبرة على إزاحة أي عا

                                                             
  .55أمجد سعود قطیفان الخریشة، المرجع السابق، ص  - 1
لعلوم اماجستیر، كلیة الحقوق و  لنیل شهادة ملهاق فضیلة، رقابة النظام البنكي الجزائري من تبییض األموال، رسالة -  2

  .60ص ، 2013اإلداریة، الجزائر، 
  .29خالد حمد محمد الحمادي، المرجع السابق، ص  - 3
  .409عكروم عادل، المرجع السابق، ص  - 4
  .32ص  عیاد عبد العزیز، المرجع السابق، - 5
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الجماعات ومثال ذلك ما قامت به جتماعي لألفراد و ر على األمن االالمجرمین، مما یؤثو 
، وهذا لتسهیل تسللها 1993شخص من رجال البنوك الروس عام  37المافیا الروسیة بقتل 

للبنوك، ومثل هذه االعتداءات تخل بالنظام العام وباألمن والطمأنینة داخل المجتمع مما 
   1.یؤدي إلى انعدام األمن االجتماعي 

  على التوازن االجتماعيالتأثیر :رابعا

تؤثر عملیات تبییض األموال على أفراد المجتمع بشكل سيء، وهي تؤدي إلى خلق نوع من 
  :عدم التوازن االجتماعي مما یترتب عنه

 .فقدان الثقة في المجتمع وتراجع دافع الحرص على العمل لدى األفراد  -1

 .مال العامانتشار الفساد الوظیفي وشراء الذمم من رشوة و اختالس ال  -2
وذلك مع تزاید السلبیة االنتماء إلى الوطن عند بعض الشرائح االجتماعیة، اختفاء الوالء و  -3

 .الالمباالة لدى أفراد المجتمعو 
 .حب البقاء في مراكز السلطة -4

   2.خلق الحقد بین الطبقات االجتماعیة مما یفقد المجتمع استقراره -5

  التأثیر على الخدمات االجتماعیة: خامسا

تلعب المنظمة اإلجرامیة التي تمتهن تبییض األموال دورا یتجسد في استغالل الضعف لدى 
اإلنسان وسعیها وراء إشباع غرائزها، ولتحقیق أهدافها تقوم بتقدیم خدمات اجتماعیة هي في 
الحقیقة عبارة عن خدمات غیر مشروعة، ومن بین هذه الخدمات غیر مشروعة التي نجحت 

مر الذي یشكل الخ األ...الوجه األمثل، الدعارة، تأمین األسلحة، المخدرات في استثمارها على
السالم واالستقرار العالمي خاصة وأن هذه األنشطة یصعب حصرها ألنها خطورة على األمن و 

  3.ال تقتصر على قطاع بعینه

                                                             
  .194-193ص ص المرجع السابق، خالف، بدر الدین -   1
  .49-48المرجع السابق،ص ص  ،مباركي دلیلة -   2
  .195ص المرجع السابق، خالف، بدر الدین -   3
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  المطلب الثالث

  السیاسیة و األمنیةاآلثار 

ال ترتبط مخاطر ظاهرة تبییض األموال بالجانب االقتصادي أو االجتماعي فقط بل       
األمني، والذي یمكن أن یزعزع االستقرار السیاسي تمتد إلى الجانب السیاسي وكذا الجانب 

ویمكن  المنظمات العالمیة،ستوى الدولي و األمني للدولة إضافة إلى تشویه سمعتها على المو 
  :     اطر فیما یليأهم هذه المختلخیص 

  السیاسیةاآلثار : الفرع األول

ؤثر بشكل سلبي تؤدي عملیات تبییض األموال إلى العدید من المخاطر السیاسیة التّي ت     
  :من هذه المخاطر نذكر ما یليعلى كیان الدولة واستقرارها و 

  السیطرة على النظام السیاسي: أوال
ضفاء المشروعیة علیها والنجاح في إخفاء مصدرها و  إن الثروات والدخول غیر المشروعة      إ

جعل أصحاب هذه الثروات والمداخیل مصدر قوة  في إطار عملیات تبییض األموال، تؤدي إلى
رادتهم على المجتمع كلهقوانینهم و على احتماالت فرض وسیطرة على النظام السیاسي و    1.إ

یض األموال في المجالس تبرز خطورة هذا الوضع في أن تمثیل أفراد عصابات تبی      
یر على أصوات الناخبین في التأثلدول، و النیابیة یمنحهم الحق في وضع تشریعات االشعبیة و 

یمتد تأثیره إلى معظم األنشطة السیاسیة مما یؤدي في النهایة إلى السیطرة على النظام و 
   2.السیاسي ككل

  
  

                                                             
  .53ص  عیاد عبد العزیز، المرجع السابق، - 1
  .75خالد حمد محمد الحمادي، المرجع السابق، ص  - 2
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فساد هیاكل بعض الحكوماتتراق و اخ: ثانیا   إ
غیر عادیة منقولة أو لة مادیة و ثروات هائمبیضو األموال من أرباح طائلة و  إن ما یجنیه     

وذلك من خالل استغالل القوة  1غیر منقولة مكنهم من اختراق هیاكل بعض الحكومات،
ول النامیة من خالل تدعیم ذلك خصوصا في الدصادیة ألصحاب األموال المبیضة، و االقت

عدم االستقرار تداءات و االعوالحروب و  االنقالبات العسكریة، مما یؤدي إلى انتشار الفوضى
السیاسي للدولة، كما أن تلك المنظمات بما لها من صالت مشبوهة مع بعض المسؤولین 

لهذه الدول الحكومیین في عدة دول تستطیع استخدام القروض التي تقدمها المنظمات الدولیة 
البنك الدولي لإلعالن عن النیة ما یدفع صندوق النقد الدولي و  هوو  في تبییض األموال الملوثة،

ضرار أللحرمان من هذه القروض و تعریضها لستها في اإلقراض للدول النامیة و في تغییر سیا
   2.اقتصادیة تعیق التنمیة االقتصادیة بهاسیاسیة و 

  السیاسياإلضرار باالستقرار : ثالثا

إن الثراء الذي یتمتع به جماعات تبییض األموال قد یحولها إلى قوة اقتصادیة داخل  الدولة،    
تتدخل في توجیه القرارات السیاسیة واالقتصادیة لخدمة أغراضها وعملیاتها غیر المشروعة وهو 

عض من ب االقتصادي في الدولة، إن القوة االقتصادیة تساعدر السیاسي و ما یضر باالستقرا
النیابیة، مما یشكل خطرا میة والمجالس الشعبیة و لمناصب الحكو مبیضي األموال إلى الوصول ل

  3.على االستقرار األمني والسیاسي للدولة

  األمنیة اآلثار:الفرع الثاني

بة تؤدي جریمة تبییض األموال إلى زعزعة األمن و االستقرار داخل المجتمعات المرتك     
الطمأنینة بغیة فتح المجال أمام عصابات اإلجرام للعمل ك على األمن و فیها، فتقضي بذل

  :وتتجسد أهم المخاطر في هذا المجال في بحریة،
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  التنظیمات اإلرهابیةوالعرقیة و تمویل النزعات الدینیة : أوال

شعال الفتن الدّ ث الخالفات الداخلیة و یقوم مبیضو األموال بب      على ثم یعمدون العرقیة ینیة و إ
غیرها بواسطة األموال القذرة، كما توجه بعض األموال المبیضة ت و المساعداتمویلهم بالسالح و 
ائمهم التخریبیة وزعزعة األمن واالستقرار جر ات اإلرهابیة للقیام بعملیاتهم و إلى تمویل التنظیم
  1. تشویه صورة أنظمة الدولالسیاسي للدول، و 

  عرضة المخاطر الدولیة: ثانیا

ّن اتخاذ دولة ما مكانا لتبییض األموال التي یتم تحصیلها من اقتصادها قد یجعلها إ     
، ومن بینها اتخاذ )خاصة بالنسبة للدول النامیة(عرضة التخاذ بعض اإلجراءات االقتصادیة 

عقوبات تجاریة ضد الدولة التي تفتح اقتصادها أمام مثل هذا النوع من الممارسات غیر 
 أخرى تتخذ في مجال تبییض األموالك تجارة المخدرات، وهناك إجراءات المشروعة، مثال ذل

كما  كأن تلجأ الدول الكبرى لغزو الدول المصدرة لألفعال اإلجرامیة وتلقي القبض على رؤسائها
فعلت أمریكا في بنما، أو تتدخل هذه الدول فیها وتقیم فروع ما لباحثیها في بعض الدول أو 

یراداتها واستثماراتها،فرض عقوبات اقتصادیة ض أو تلقي القبض على  دها تشمل صادراتها وإ
   2.األجانب الذین یعملون في تبییض األموال

  انتشار الفساد: ثالثا

إن تراكم الثروات التي یجنیها مبیضو األموال قد تشعرهم بزهو القوة والنفوذ، تمكنهم من      
للتأثیر على القرار السیاسي، وهم یحاولون ممارسة تأثیر ضار على االقتصاد من خالل التدخل 

ذلك من خالل إفساد الموظفین وخاصة رجال ، و 3اإلفسادیدة مثل الرشوة الفساد و بطرق عد
  4.القانون، من خالل الرشوة، وذلك لتأمین عدم مالحقتهم جنائیا
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إن عصابات الجریمة المنظمة یحاولون الوصول إلى المناصب العلیا باستغالل وسائل    
الثروات المبیضة، ویصلون یقومون بشرائها بواسطة األموال و اإلعالم المختلفة التي غالبا ما 

إلى غایتهم من خالل التهدید والتوریط أو بارتكاب جرائم، وقد یحاولون أیضا إفساد بعض 
  1.القضائیةكالسلطتین التنفیذیة و ة، هیئات الدول

  انتشار الجرائم: رابعا

انتشار عملیات تبییض األموال یسمح بتزاید الظاهرة اإلجرامیة، ویزید من سطوتها     
المجتمع، حیث یساهم تدهور القوة الشرائیة ضار على كل من الفرد و  االقتصادیة، وهذا له تأثیر

 االحتیالالنصب و ة، خاصة منها االجتماعیة كالسرقة و للعمالت المحلیة إلى ارتفاع الجریم
عالء قیمة المال بغض النظر عن و  التزویر للنقود، وحدوث خلل في القیم االجتماعیة وإ

صدار القیم االجتماعیةمركز االجتماعي للفرد و مشروعیته في تحدید ال   .إ

لة، وحاالت اإلفالس قد أثبتت الدراسات أن الكساد االقتصادي قیاسا بمعدالت البطا      
التجاري وتدهور القوة الشرائیة، ذو عالقة إرتباطیة معنویة بارتفاع معدالت الجریمة، كما توجد 

ازدیاد معدالت الجرائم، فالشخص الذي یعجز عن و  عالقة وطیدة بین البطالة وتبییض األموال
ب الجرائم المختلفة خاصة ألسرته قد یدفعه العجز إلى ارتكایر متطلبات الحیاة المناسبة له و توف

  .جرائم األموال

كما یترتب على عملیة تبییض األموال تزاید النفقات األمنیة على حساب النفقات األخرى،      
النصیب األكبر  نظرا لما تتطلبه مواجهة تبییض األموال من نفقات األمن والدفاع، التي تستحوذ

  1996.2  عام  28 %حیث بلغتمن إجمالي اإلنفاق الجاري في الدول العربیة 
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  المبحث الثاني

  ض األموالیجهود مكافحة جریمة تبی

ثارها السلبیة على المجتمع الدولي سواء على آییض األموال، و نظرا لخطورة جریمة تب     
لمجتمع الدولي إلى بذل قتصاد الوطني أو على االقتصاد الدولي بصفة عامة، لذا قد سارع ااال

  لیات فعالة من شأنها أن تعیق إمكانیات خلق آدي لهذه الجریمة، و للتص الجهودالمساعي و 
    قدرات المنظمات اإلجرامیة، كما قامت العدید من الدول بتدعیم أنظمتها الداخلیة بقوانین و 
  .نصوص تتیح لها إمكانیة الحد من هذه الظاهرةو 

الوطنیة في  التشریعات جهودمن خالل تطرقنا إلى  ،هذا ما سنوضحه في هذا المبحث      
أما بالنسبة للجهود الدولیة في مكافحة جریمة  ؛)المطلب األول(یض األموال مكافحة جریمة تبی

  .خصصناه لعقبات هذه المكافحة )المطلب الثالث(أما  ؛)المطلب الثاني(ض األموال یتبی

  المطلب األول

 یة في مكافحة جریمة تبییض األموالالوطن التشریعات جهود

ریمة فأصبح نشاط تبییض األموال ج لقد اتجهت معظم التشریعات إلى تجریم تبییض األموال،
وتعتبر خطوة هامة في سبیل مكافحة تبییض األموال  عقوباتها،قائمة بذاتها لها أركانها و 

الدول خالل ذلك سنتطرق لبعض  ومن باعتبارها من األنشطة المدمرة لالقتصادیات الوطنیة،
  .الجزائر مصر، ، فرنسا،أ م الو :قوانین لمكافحة تبییض األموالالتي أصدرت 

  الو م أتشریع  :الفرع األول

م أ الدولة الرائدة في إصدار قوانین لمكافحة تبییض األموال،حیث أصدرت في  كانت الو   
  ویطبق هذا القانون على المؤسسات ،1الحسابات و تعدیالتها المختلفة قانون سریة 1970عام 
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المالیة فقط ویلزمها باإلبالغ عن المعامالت النقدیة التي یبلغ مقدارها عشرة آالف دوالر أو  
ستغرق بعض الوقت خاصة بالنظر لحجم یو ا مكلف حیث كان االبالغ عن هذه التقاریر أكثر،

لذلك رأى الكونغرس األمریكي ضرورة إصدار قانون  التعامالت الهائل في البنوك األمریكیة،
 Moneyلمكافحة تبییض األموال، وهو ما یسمى بقانون السیطرة على تبییض األموال مستقل 

Laundering control    ض األنواع من السلوك وهيعوهذا القانون جرم ب، 1986لعام:  

  .شتراك في أي عملیة تنطوي على أموال متحصلة من مصدر غیر مشروعالقیام أو اال-1

  1.تحصلة من مصدر غیر مشروعممنع التحویل الدولي لألموال ال-2

-Annunzio-wylie: صدر قانون مكافحة تبییض األموال المعروف ب 1992في عام        

Money Laundering Act   هذا القانون من نصوصه العدید من التوصیات التي  ولقد تبنى
وكان السبب إلصدار هذا  ، G7 ToskForceأصدرتها مجموعة العمل المعروفة بمجموعة 

،وطبقا لهذا القانون تتعرض البنوك   BCCIنهیار بنك اإلعتماد و التجارة الدولي االقانون هو 
بجریمة تبییض األموال في حالة إدانتها و  لإلغالق في حالة ممارسة عملیات تبییض األموال،

  .2تفقد الترخیص لممارسة األعمال المصرفیة

، استهدف تشدید العقاب على 2001لعام  PATRIOTدر قانون وأخیرا ولیس آخرا أص     
ومنح وزارة الخزانة و الهیئات الفیدرالیة سلطات واسعة  جرائم تبییض األموال و تمویل اإلرهاب،

تساع نطاق تطبیقه من حیث األشخاص ویشمل باویتمیز هذا القانون  لمكافحة تبییض األموال،
معها،فضال عن اإلجراءات الصارمة التي قررها للحد من  كافة المؤسسات المالیة والمتعاملین

  3.العملیات المشبوهة
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  يفرنسالتشریع ال: الفرع الثاني

حیث نص على مكافحة تبییض األموال  1987أول قانون صدر في فرنسا كان سنة      
 متعلق بمساهمة المؤسسات 614-90ثم صدر قانون رقم  1،المتأتیة من االتجار في المخدرات

المالیة في مكافحة األموال المتأتیة من المتاجرة في المخدرات، و یتعلق هذا القانون باشتراك 
 ،المؤسسات المالیة و البنوك خاصة في تبییض األموال المتحصل علیها من جرائم المخدرات

 50حیث یفرض على المؤسسات المالیة التصریح عن العملیات المالیة و المصرفیة التي تفوق 
تجمیدها أو ألموال القذرة أو غیر المشروعة و ألف فرنك فرنسي؛ باإلضافة إلى إمكانیة مصادرة ا

  .2حجزها

ي المتعلق بمكافحة تبییض األموال و المتاجرة ف 392-96كما أصدرت قانون آخر رقم      
تسهیل بكل الوسائل التبریر الكاذب لمصدر األموال " المخدرات، فقد عرف تبییض األموال بأنه

كما نص على ". أو جنحة عادت علیه بفائدة مباشرة أو غیر مباشرة أو الدخول، لمرتكب جنایة
سنوات إذا كانت بطریق  10سنوات في الحالة البسیطة و 5عقوبة تبییض األموال بالسجن لمدة 

عتیاد أو باستعمال التسهیالت التي تمنحها له ممارسة نشاط مهني أو في إطار جماعة اال
 3.منظمة

  التشریع المصري: الفرع الثالث

نظرا للتطورات و المتغیرات المالیة التي شهدتها مصر، و مانتج عنها من جرائم متنوعة،      
الدول المتحمسة بحیث كانت جریمة تبییض األموال من ضمنها، فقد كانت مصر من 

 فیینا اتفاقیة: لمكافحتها، فقد وقعت مصر على اتفاقیتین دولیتین لمكافحة تبییض األموال هما
 ، 1994االتفاقیة العربیة لمكافحة االتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلیة لعام و  1988،4لعام 

بعد و   1971ةحراسة و تأمین سالمة الشعب لسنقد أصدرت مصر قانون بشأن تنظیم فرض الو 
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لسنة  205یتعلق بالكسب غیر المشروع، ثم القانون رقم  1975لسنة  62ذلك القانون رقم 
قد أصدرت مؤخرا تشریعا خاصا بشأن مكافحة و  1المتعلق بسریة الحسابات بالبنوك، 1990

    2002.2لسنة  80نون رقم تبییض األموال وهو القا

  التشریع الجزائري: الرابعالفرع 

حتى  1990لما عاشته الجزائر من ركود اقتصادي و سیاسي في الفترة الممتدة من  نظرا     
ثار على جمیع المستویات مما أدى إلى ظهور مختلف أللفیة الثالثة، مما تمخض علیها آبدایة ا

الجرائم كالرشوة و الفساد اإلداري و تجارة المخدرات باإلضافة إلى التهریب الضریبي، مما 
یض األموال عن طریق إصدار عدة نصوص یالجزائر وضع إطار لمكافحة تب أصبح لزاما على

  :قانونیة أهمها

ي ف ع قالمتضمن  و المتممالمعدل  15-04ض األموال بموجب القانون رقمیتجریم تبی: أوال
حددت العقوبات قد كیفت الجریمة على أنها جنحة و و  9مكرر 389مكرر إلى  389المواد 

  .التي سبق ذكرها

من اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة  7نصت المادة  :الم الماليعإنشاء خلیة االست: ثانیا
 إستخبارات على أنه یتعین على كل دولة طرف إنشاء وحدة ،المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

  3.ض األموالیعلومات تجنبا لوقوع تبیمالیة تعمل كمركز وطني لجمع و تحلیل الم

سبتمبر  11بعد أحداث  2001سبتمبر  28أوصى مجلس األمن الدولي الذي انعقد فيما ك     
  .بموجب إنشاء هیئة مختصة باالستعالم المالي على مستوى كل دولة 2001

                                                             
  .65، المرجع السابق، ص عليلعشب  -1
  .285، المرجع السابق، ص خالف بدر الدین -2
مة ظقبل الجمعیة العامة لمنمن المعتمدة تفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة امن  7انظر المادة  -  3

فیفري  05المؤرخ في 55-02رقم لیها بموجب المرسوم الرئاسيع المصادق ،2000نوفمبر15 بتاریخالصادرة األمم المتحدة 
2002.  
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ل على ضمان بنت االتجاه المتمثل في إنشاء مصلحة تحقیق مستقلة تعمتإن الجزائر      
 نشأتوأالسلطات القضائیة من جهة أخرى و  جهةالمؤسسات المالیة، من االتصال بین البنوك و 

خلیة معالجة االستعالم المالي  المتضمن إنشاء127-02قتضى المرسوم التنفیذي رقمبم
  1.عملهاوتنظیمها و 

مومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة عبارة عن مؤسسة ع :خلیة معالجة االستعالم المالي هي      
اإلرهاب كما  تمویلیض األموال و یمصلحة للخبرة ضد تباالستقالل المالي، فهي عبارة عن و 

أساسیتین وهي المهام الوقائیة والمهام الردعیة لهذه الخلیة مهمتین و  تهدف إلى مكافحتهما،
یض یمصلحة للخبرة ضد تبو حول الدائرة المالیة غیر الرسمیة، ذلك باعتبارها مركز للمعلومات و 

  2 .األموال

  :المهمة الوقائیة -1

والذي یتمثل في  ،للخلیة عمل ذو طابع وقائي یكاد یضاهي أهمیة العمل القمعي والردعي     
  3:نقطتین هامتین تخصان اإلنتاج القانوني المتعلق بتبییض األموال

یمكن للخلیة أن تقترح أي نص تشریعي أو تنظیمي یكون موضوعه مكافحة تبییض األموال  -
 .وتمویل اإلرهاب

أشكال تبییض األموال وتمویل كل كما بإمكانها أن تضع اإلجراءات الضروریة للوقایة من  -
  .اإلرهاب وكشفها

وكذلك بالنسبة للعمل اإلعالمي الذي یكون حیوي بالنسبة إلى الخلیة وخاصة في هذه      
جراءاتالمرحلة األولیة من إنشاءها، وذلك للتعریف بوجودها  بها من خالل  االتصال وإ

التصریح باإلشتباه، باإلضافة إلى التعریف بظاهرة تبییض األموال وآلیات وأسالیب تفتیشها 
                                                             

  81فضیلة، المرجع السابق، ص قملها - 1
، تبییض األموال و دور خلیة معالجة اإلستعالم المالي في مكافحته، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة حبیبة نایلي - 2

  .104ص، 2008الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .106 - 105، ص صالسابقالمرجع  ،حبیبة نایلي - 3
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من حیث كونهم  ،شتباهالقانونیة للمكلفین بالتصریح باالوسبب ذلك یعود إلى اختالف الطبیعة 
  .ة أو خاصةیم، عمو ةطبیعیة أو معنویأشخاص 

  :دعیةلمهمة الرّ ا -2

تكلف هذه الخلیة بتجسید مكافحة تمویل  127-02من المرسوم التنفیذي  4حسب المادة      
   1:اإلرهاب وتبییض األموال، وبهذه الصفة تتولى المهام التالیة

تستلم تصریحات اإلشتباه المتعلقة بعملیات تمویل اإلرهاب وتبییض األموال التي ترسلها  -
القانون، وكذا معالجة هذه التصریحات بكل الوسائل الهیئات أو األشخاص الذین یعینهم 

  .المناسبة

اإلرسال عند اإلقتضاء الملف المتعلق بذلك إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، كلما  -
 .كانت الوقائع المعاینة قابلة للمتابعة الجزائیة

یق نظام مكافحة تبادل المعلومات مع البلدان األجنبیة، في إطار التعاون والذي یتم عن طر  -
 ،عن طریق استعمال اإلعالم اآللي في مجال المالیة ،تمویل اإلرهابو  جریمة تبییض األموال

 .مما یسهل مراقبة العملیات المشبوهة

ستقبال القانوني للتصریحات بالشبهة، خاصة مع الجمارك التعاون القطاعي فیما یخص اال -
بییض األموال وتمویل اإلرهاب من أجل والضرائب والبنوك لخلق میكانیزمات لمكافحة ت

الحصول على أفضل نظام للتصریح بالشبهة، وكذا وضع نظام إعالمي للمراقبة مع كل 
 .الضمانات المالئمة

بالتالي فالخلیة ال تمثل فقط همزة وصل بین المصرح والسلطة القضائیة المختصة ف     
 امةهالبالمتابعة عند تأسیس الملف، ولكن علیها أن تجمع األدلة والقرائن باستعمال السلطات 

والوسائل القانونیة التي منحها لها القانون، ولتأدیة مهامها یجب على السلطة العامة تفعیل 

                                                             
  .سابق الذكر 127- 02المرسوم التنفیذي رقممن  4انظر المادة  - 1



مكافحتهاجهود جریمة تبییض األموال و آثار                 الثاني                الفصل   

 

76 
 

جتناب خلیة للعنایة بمهمتها الوقائیة البغیة الوصول إلى التكامل في التدخل على ال ،امتیازاتها
  1.الوصول إلى المهمة الردعیة

  :یتمحور عمل الخلیة في ثالثة مراحل بالغة األهمیة      

  :مرحلة اإلخطار -1

نشاطها إال بعد ، أي أنها ال یمكنها مباشرة الساكن ستعالم المالي تتمیز بالطابعخلیة اال     
أن یتم التصریح من طرف جهات محددة قانونا باشتباهها في وجود عملیة تبییض األموال 
متأتیة من جنایة أو جنحة السیما الجریمة المنظمة والمتاجرة غیر المشروعة في المخدرات أو 

  2.أیة جریمة أخرى یشیر أنها موجهة لتبییض األموال

ض األموال، وال الوثیقة المستعملة للكشف والتبلیغ عن عملیات تبییالتصریح بالشبهة هو       
من طرف السلطات المعنیة والمحددة قانونا، ویتضمن هذا التصریح جمیع  یمكن استعماله إالّ 

المعلومات الالزمة لتأكید الشبهة أو نفیها، على غرار المعلومات الدقیقة عن الجهة محل 
ة، بتحدید التاریخ أو الفترة وطبیعة األموال المشبوهة، ودواعي شتباه، والعملیات محل الشبهاال

التصریح  إصداروتاریخ خلیة الراسل المؤسسة لدى الشبهة، مع تضمین صفة وتوقیع م
یخضع لواجب و  3،بالشبهة، كما یجب أن یكون محرر بخط واضح ودون حشو أو إضافة

منه  19في المادة  01-05نون رقم الذین ألزمهم القااإلخطار بالشبهة األشخاص والهیئات 
 :وهم

البنوك والمؤسسات المالیة ومصالح برید الجزائر والمؤسسات المالیة المشابهة األخرى  -
 .وشركات التأمین ومكاتب الصرف والتعاضدیات والرهانات واأللعاب والكازینوهات

أو بإجراء عملیات إیداع أو /وستشارة أو معنوي یقوم في إطار مهنته باالكل شخص طبیعي  -
مبادرات أو توظیفات أو تحویالت أو أیة حركة رؤوس األموال، السیما على مستوى المهن 

                                                             
  .سابق الذكر 127-02المرسوم التنفیذي  من 4المادة انظر  - 1
  .119المرجع السابق، ص ،حبیبة نایلي - 2
  .سابق الذكر 01-05من قانون  19 ةالمادانظر  - 3
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الحرة المنظمة، خصوصا مهن المحامین والموثقین ومحافظي الحسابات وأعوان الصرف 
حجار والوسطاء في عملیات البورصة واألعوان العقاریین ومؤسسات الفوترة، وكذا تجارة األ

   1.الكریمة والمعادن الثمینة والتحف الفنیة

 مصالح الجمارك والضرائب، التي یتعین علیها إرسال بصفة عاجلة تقریرا سریا إلى الخلیة -
اكتشافها خالل قیامها بمهامها الخاصة بالتحقیق والمراقبة وجود أموال أو عملیات یشتبه  بعد

  2.أنها متحصلة من جنایة أو جنحة

  :التحقیقمرحلة  -2

 ي إلى اشتباه قوي ومؤسسيالمبدئحویل الشك البسیط تبعد اإلخطار بالشبهة تقوم الخلیة ب     
بإعادة رسم مسار العملیات والمراحل التي مرت بها األموال محل عملیة التبییض المتحصلة 

هامة لمباشرة مرحلة التحقیق منح القانون للخلیة صالحیات و 3،بطریقة إجرامیة وغیر مشروعة
  :حیث یمكن ذكر ما یلي

إن الخلیة مؤهلة لطلب كل وثیقة أو معلومة ضروریة إلنجاز المهام المسندة إلیها، من  -
كما یمكن للخلیة أن تستعین بكل شخص  01-05األشخاص والهیئات الذین یعینهم القانون رقم 

  4.تراه مؤهال لمساعدتها في مهامها

ساعة، على تنفیذ  72عتراض لمدة أقصاها بإجراءات تحفظیة والتي تقضي باال وم الخلیةتق -
كل عملیة بنكیة ألي شخص طبیعي أو معنوي تقع علیه شبهات قویة لتبییض األموال أو 

  5.تمویل اإلرهاب

                                                             
  .120، المرجع السابق، ص نایلي حبیبة - 1
  .67، ص2006، دار هومه، 2طأحسن بوسقیعة، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري الخاص،  - 2
  .126حبیبة نایلي ، المرجع السابق، ص - 3
  .سابق الذكر 127-02من المرسوم التنفیذي رقم  8إلى 5انظر المواد من - 4
  .سابق الذكر 01- 05من القانون رقم  17انظر المادة  - 5
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نظرا للخسائر المادیة التي قد یسببها هذا اإلجراء لصاحب األموال، خاصة إن لم یكن       
ا، لذلك یجب استعماله في الحاالت التي تكون الشبهة قویة والشك مؤسس بصدد تبییضه

  1.بالنسبة للخلیة، عدم القیام بأي استعمال تعسفي له ألن الملكیة حق مقدس ومكرس دستوریا

  :مرحلة المتابعة القضائیة -3

 یقرر ومات سطحیة إلى ملف متكاملشتباه وتحویله من مجرد معلبعد دراسة التصریح باال     
مجلس الخلیة إحالة القضیة على العدالة لتحریك المتابعة القضائیة عمال بالمبدأ العام في نص 

  2.ج إ قمن  32المادة 

التي تعرف بأن جمیع  ،ما یعرف باألقطاب القضائیة المتخصصة إنشاءالجزائر تحاول  و     
من أجل إصدار  ،القضاة یعملون فیها كفریق واحد متكامل یشمل قضاة التحقیق والحكم والنیابة

استنادا لتقریر الضبطیة القضائیة التي بدورها تحیل  ،قرارات أقرب ما تكون إلى الدقة والعدالة
الذي الجماعیة كإجراء أولي، الملف إلى النائب العام، وهذا األخیر یحسم القرار بعد اإلستشارة 

، وبالتالي یدرج الملف في رزنامة یهدف لتحدید طبیعة الجریمة بكونها جریمة داخل الوطن
  3.األقطاب المتخصصة أو تعالج على مستوى القضاء العادي

 343-06لتنفیذي رقم تم اإلنشاء القانوني لهذه األقطاب المتخصصة بواسطة المرسوم ا     
الذي  ووكالء الجمهوریة وقضاة التحقیق ختصاص اإلقلیمي لبعض المحاكماالالمتضمن توسیع 

ة، وهي ، وهي موزعة على الجزائر، وهران، قسنطینة، ورقل ج إ قمن  40جاء تطبیقا للمادة 
الجریمة  ختصاصها اإلقلیمي في متابعة القضایا المتعلقة باإلرهاب،تستفید من توسیع ا

  4 .وغیرها المنظمة، تبییض األموال

                                                             
  .127ص  حبیبة نایلي ، المرجع السابق، - 1
  .سابق الذكر 155-66من أمر رقم  32انظر المادة  - 2
  .128نایلي، المرجع السابق، صحبیبة  - 3
تصاص المحلي و وكالء الجمهوریة یتضمن تمدید االخ 2006أكتوبر 05المؤرخ في  348-06تنفیذي رقم مرسوم  - 4
  .2006أكتوبر08بتاریخ  ، الصادر63عدد ال ج رقضاة التحقیق و 
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ضابط الشرطة القضائیة في البحث والتحري إلى كامل التراب  اختصاصدد كما یم     
الوطني، ولقاضي التحقیق القیام بنفسه بعملیة التفتیش أو الحجز لیال أو نهارا أو تكلیف أحد 

د أجله بإذن من ضباط الشرطة القضائیة المختصین إقلیمیا، وعند التوقیف للنظر یمكن تمدی
 1.مرات 3وكیل الجمهوریة 

  :القانون المتعلق بالوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرهاب ومكافحتها: ثالثا

  2:فصولمادة موزعة على ستة  36لقانون یتضمن هذا ا 01-05هو القانون رقم        

  فقد شمل الفصل األول منه على أحكام عامة لمكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرهاب     
تبییض األموال وتمویل اإلرهاب  أما الفصل الثاني فشمل أحكاما خاصة متعلقة بالوقایة من

أما الفصل الرابع فقد نص على  عملیات الكشف عن كلتا الجریمتین؛ والفصل الثالث تضمن
أما في  رهاب من الجرائم العابرة للحدود؛التعاون الدولي باعتبار أن تبییض األموال وتمویل اإل

الخامس تضمن مجموعة من األحكام الجزائیة التي تنص على غرامات مالیة، بینما  الفصل
  .تضمن الفصل السادس األحكام الختامیة

حیث ورد في هذا القانون  2003یتضمن قانون المالیة لسنة  11-02وكذلك القانون رقم      
  .1093إلى غایة  104جملة من الترتیبات ذات الصلة بجریمة تبییض األموال السیما في المواد

مادة  73ون ویتضمن هذا القانالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01-06والقانون رقم      
  4.موزعة على ستة أبواب

  

  
                                                             

   .138عبد الرؤوف ملیط، المرجع السابق، ص - 1
  .سابق الذكر ،المتضمن قانون الوقایة من تمویل اإلرهاب و تبییض األموال 01-05أمر رقم  -  2
 الصادر بتاریخ، 86 العدد ر ج، 2003لمتضمن قانون المالیة لسنة ا 2002دیسمبر  24المؤرخ في  11- 02 أمر رقم -  3

  .2002دیسمبر 25
  .سابق الذكر ،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06قانون -  4
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  المطلب الثاني

  یض األموالیالجهود الدولیة لمكافحة جریمة تب

في مختلف بلدان ي تنتشر هو  ،ض األموال من الجرائم العابرة للحدودیتعتبر جریمة تبی     
أنشطتهم األخرى غیر م و خفاء الهدف غیر الشرعي لعوائد جریمتهإل یسعى المجرمونالعالم و 

مصدر هام لبناء  سلبا على استقرار األسواق المالیة الدولیة التي تعتبرر كما تؤث المشروعة،
 ض األموالیبات التعاون الدولي أمرا حتمیا في مجال مكافحة تبی هذا منو اقتصادیات الدول، 

الدولیة التي  متبعة في ذلك االتفاقیاتقوانین خاصة لمكافحته  إصداربحیث توجهت الدول إلى 
من أبرز الجهود الدولیة التي عقدت في هذا الخصوص جهود األمم عقدت في هذا الشأن، و 

مات جهود المنظ، و )الفرع األول(ضحه في هذا ما سنو و  ،ض األموالیالمتحدة لمكافحة تبی
  .)الفرع الثاني( هذا فيیض األموال و یلیة الدولیة في مكافحة جریمة تبالما

  یض األموالیتب جریمة جهود األمم المتحدة في مكافحة: الفرع األول

، كما أن هناك 1988ض األموال هي اتفاقیة فیینا لعام یإن أول الجهود الدولیة لمحاربة تبی 
كذلك قرار مجلس األمن رقم الجریمة المنظمة، و و  المتحدة لمكافحة تمویل اإلرهاباتفاقیة األمم 

   .القانون النموذجي المقترحو  1373

تجار غیر المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلیة ة األمم المتحدة لمكافحة اال اتفاقی: أوال
  1988عام 

نا إن أهم خطوة جسدت قناعة المجتمع الدولي بضرورة مكافحة تبییض األموال هي اتفاقیة فیی  
قد  ، 1988دیسمبر  29سة المنعقدة في التي اعتمدها المؤتمر في جلسته السادو 1988،1لعام 

  1994.2دولة خالل سنة  103انضمت إلیها 

                                                             
، دار الشروق، 1 طالدولیة وجهود المكافحة اإلقلیمیة والوطنیة،  االستجاباتمحمود شریف بسیوني، غسل األموال،  - 1

  .64، ص2004القاهرة، 
  .325زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص - 2
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من بین موال في مجال تجارة المخدرات، و تتضمن هذه االتفاقیة أحكاما متعلقة بتبییض األ     
بالمخدرات أو  مستمدة من جریمة مرتبطةهذه األحكام تجریم نقل األموال مع العلم بأنها 

مصدرها أو مكانها أو طریقة التصرف اء أو تمویه حقیقة تلك األموال و إخف المؤثرات العقلیة ،
فیها أو حركتها، أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكیتها، كما جرمت االتفاقیة اكتساب أو حیازة أو 

، أو اإحدى الجرائم المنصوص علیها سابقاستخدام مع العلم وقت تسلیمها بأنها مستمدة من 
   1 .مستمدة من فعل من أفعال االشتراك في مثل هذه الجرائم

 ن الدولي في مجال تسلیم المجرمینفي هذا السیاق تضمنت االتفاقیة أحكاما إجرائیة للتعاو و  -
عملیات تنظیم رة األموال و تبادل المعلومات، و مصادتنظیم اإلجراءات الخاصة بتتبع وتجمید و و 

  .تدریب العاملین المختصین
تزاید إنتاج ضافة إلى مقدمة تشیر إلى جسامة و مادة باإل 34كما تتضمن هذه االتفاقیة  -

ذه االتفاقیة نافذة في أصبحت هة وانتشارها في المجتمع بكثرة؛ و المؤثرات العقلیرات و المخد
  2. 1990نوفمبر 11

  الجریمة المنظمة عبر الحدوداربة اتفاقیة األمم المتحدة لمح: ثانیا

في بالیرمو  2000دیسمبر 12انعقدت بتاریخ  بالیرمو، باتفاقیةتعرف هذه االتفاقیة      
دولة، لتدخل حیز التنفیذ  147عاصمة جزیرة صقلیة اإلیطالیة، و تم التوقیع علیها من طرف 

الدولي لمختلف أنواع ه التعاون تهدف هذه االتفاقیة إلى تعزیز أوجو  ،2003سبتمبر  29في 
 مكافحتهاض األموال و یبین هذه الجرائم تبی منأشكال الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، و و 
  :احتوت هذه االتفاقیة أحكاما عامة منهاو 

   .یض العائدات اإلجرامیة المذكورة في اتفاقیة فیینا إضافة إلى جرائم أخرىیتجریم أفعال تب -

  ،ءات الالزمة لمكافحة هذه الظاهرةاالتفاقیة اتخاذ اإلجرایجب على كل دولة عضو في هذه  -
  .إنشاء نظام رقابة داخلي لضبط نشاط المؤسسات المالیة اإلجراءاتمن بین هذه و 

                                                             
  .سابقة الذكر 1988لعام  من اتفاقیة فیینا 3انظر المادة  - 1
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  1.األحكام المتعلقة باألشخاص المعنویة -

  1373قرار مجلس األمن رقم : ثالثا

القرار رقم  2001سبتمبر28في دعما لمكافحة اإلرهاب الدولي أصدر مجلس األمن الدولي      
، فقد دعا هذا القرار جمیع الدول إلى القیام 2001ذلك بعد أحداث سبتمبر لسنة و  ،1373

معینة بارتكاب أشخاص أو هیئات من حصلة بطریقة مباشرة تمالبأسرع وقت لتجمید األموال، 
على أنه یجب  ،ل السابع من میثاق األمم المتحدةقد قرر بموجب الفصو ، األعمال اإلرهابیة

امتناع جمیع الدول على تقدیم أي شكل من أشكال الدعم الصریح أو الضمني إلى األشخاص 
اإلرهاب الدولي  بینكما أشار القرار إلى الصلة الوثیقة  2،الذین یقومون بأعمال إرهابیة

مشروع تجار غیر الاالض األموال و یتبیاالتجار بالمخدرات، و و الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، و 
  3.ثار سیئةتحدث آلمواد التي تؤذي و رها من اغیو  باألسلحة

  ض األموالیالقانون النموذجي المقترح لمكافحة تبی: رابعا

قد قدم هذا یض األموال و یفقد قامت األمم المتحدة بصیاغة القانون النموذجي لمكافحة تب     
األموال ض یالخاص لمكافحة جرائم تبیالمقترح إلى دول العالم لتستعین به عند وضعها قانونها 

المعاقبة علیه، كما ض األموال و ییقترح القانون أحكاما تسعى إلى تحسین فعالیة تدابیر تبیو 
ض یاتخاذ إجراءات لمحاربة ظاهرة تبیة مالئمة تتصل بالتعاون الدولي و قانونی آلیاتیوفر للدول 

  4.األموال

      كل تحویل أو نقل ممتلكات بهدف التكتم  :"بأنهایض األموال عرف هذا القانون تبی      
موقع هذه الممتلكات أو التكتم على مصدر و  التستر على المصدر غیر المشروع لهذهو 

  "متلكات أو حیازتها أو استخدامهاالم

                                                             
  .86-85محمد علي العریان، المرجع السابق، ص ص  -  1
   .45، ص2005، المكتب الجامعي الحدیث، مصر،1عمرو عیسى الفقي، مكافحة غسیل األموال في الدول العربیة، ط-  2
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  :هي ض األموالیأما اإلجراءات الوقائیة التي حددها القانون لحمایة الدولة من عملیات تبی -

سواء  ،عناوینهم قبل فتح حساباتهمیة بالتحقق من هویة المتعاملین و المؤسسات المالإلزام  -
  .كانت عادیة أو دفتر إدخار أو سندات أو أیة عالقة عمل أخرى

تتم في و  ،عندما تنطوي المعامالت المالیة على مبالغ تتجاوز قیمة مبلغ معین تحدده الدولة -
لیس لها أي مبرر اقتصادي أو غرض مشروع تلزم مبرر لها، أو یبدو أنه ال ظروف معقدة 

معاملة غرض الو  غایتها على معلومات عن مصدر األموال، و  المؤسسة المالیة بالحصول
 ض األموال منهایلیات تبیحدد القانون عدة سبل للكشف عن عمكما هویة األطراف المستفیدة، و 

بالغ مختلف الجهاتعالقاتها بالوحدات وحدة التحریات المالیة المحلیة و   الدولیة والخارجیة، وإ
  .المالیة عن الحاالت المشتبه فیهاالمؤسسات و 

تجمید األموال : قوبات تحفظیة مثلأما بالنسبة للعقوبات المقترحة، فیوصي القانون بع 
المعامالت المالیة المتعلقة بالممتلكات أیا كانت طبیعتها أو یجوز ضبطها أو مصادرتها، كما و 

  1.غرامات مالیة ضخمةبات جنائیة تتمثل في الحبس والسجن تحددها الدولة و عقو  حدد

  یض األموالیتب جریمة جهود المجموعات المالیة الدولیة لمكافحة: الفرع الثاني

تلزم كافة  یقصد بالتشریع المصرفي مجموعة القواعد التي تنظم نظام العمل المصرفي التي     
بها، فإن التجاوز المصرفي یضمن إساءة استعمال القواعد ف التقید المتعاملین مع المصار 

المنظمة للعمل المصرفي، بنیة الحصول على منفعة شخصیة سواء كانت جریمة أو تشكل 
بما أن القواعد التي تحكم و  ،مخالفات للعرف المصرفي، أو نظام العمل الداخلي للمصرف

عها فإن المؤسسات المالیة على اختالف أنوا العمل المصرفي هي النصوص التشریعیة،
المجموعات المالیة الدولیة شأنها شأن المؤسسات الدولیة األخرى، اجتهدت على المصرفیة و و 

لیات التي تؤدي إلى عمو  ،زات المصرفیةالمستوى الدولي من أجل وضع بعض الحدود للتجاو 
یلي أهم  نذكر فیماالمالیة، ه األخیرة من الجرائم المصرفیة و أن هذخاصة و  ،ض األموالیتبی

  :الجهود التي تجسدت من خالل مجموعات العمل المالیة
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  لجنة بازل للرقابة المصرفیة: والأ

، بقرار من محافظي البنوك المركزیة لمجموعة الدول 1974تأسست لجنة بازل في عام      
  1.تجتمع هذه الدولة عادة في مدینة بازل بسویسراو  *الصناعیة االثني عشر

من  یهدف هذا النظام إلى الحیلولة دون استخدام النظام المصرفي في أغراض جنائیة،     
یهدف أیضا إلى حل الجزء المتبقي الذي عجزت عنه یض األموال، و یأجل القیام بعمالیات تب

النشاط المتعلق بضرورة التدقیق في مصدر األموال المودعة و ، و 1988 اتفاقیة فیینا لعام
  ".اعرف عمیلك"نادا لقاعدة التجاري للعمیل است

المؤسسات المالیة عن أیة نشاطات البنوك و  الهدف األساسي لهذه المبادرة هو إبعادیبقى       
 بهدف حمایة البنوك من ،قبولهمیاسة فعالة للتعرف على العمالء و من خالل إنشاء س ،إجرامیة

  2.ض األموالیلیات تبیالتوسط في عم

بني موقف عام یضمن مساهمة یهدف بیان بازل إلى تشجیع القطاع المصرفي على ت      
ل الحد من المعامالت ذلك من أجض األموال غیر المشروعة، و یف في مكافحة تبیالمصار 

ن خالل الحفاظ على الثقة ضمان االستقرار المالي للمؤسسات المالیة، مالمشبوهة، و 
  3.تعاملها مع المجرمینعدم تزعزعها نتیجة و  ،فبالمصار 

المصرفیة الفعالة، التي أصدرت لجنة بازل المبادئ األساسیة للرقابة  1997في عام       
  تعززت هذه المصرفیة في مختلف دول العالم، و نا أساسیا من أعمال إدارات الرقابة تعتبر رك

                                                             
بلجیكا، كندا، فرنسا، ألمانیا، إیطالیا، الیابان، لوكسومبورغ ، هولندا، السوید، : عشر في يثنتتمثل الدول الصناعیة اإل*

  .سویسرا، المملكة المتحدة، الوالیات المتحدة األمریكیة
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فعالیة أنظمة بإصدار منهجیة موحدة لتقییم هذه المبادئ أو تبیان مدى  1999المبادئ في 
  :یلي من أهم هذه المبادئ األساسیة نذكر ما 1،الرقابة المصرفیة

  وا على الهویة الحقیقیة لعمالئهمیجب على مراقبي المصارف أن یتعرف ،"اعرف عمیلك" -
 .اإلجراءات الفعالة للتأكد من حسن نوایا عمالئها الجدد اتخاذو 

حیث یكون هناك شك مبني على أسس معقولة  ،التعاون مع وكاالت تنفیذ القانون الوطني -
 .فقا للقانونتطبق اإلجراءات و ییض األموال و لنشاط تب

فیجب على المؤسسات المالیة أن تبني رسمیا  ،التدریبأما بالنسبة للسیاسات واإلجراءات و      
یاسة سأعضائها بتلك البیان بازل و إبالغ كافة فروعها و سیاسة تنسجم مع المبادئ المقررة في 

طبیق هذه من أجل تو في المسائل التي یتناولها البیان، ف یجب تدریب موظفي المصار و 
حفظ سجالت المعامالت ذ إجراءات خاصة لتحدید العمالء و ف اتخاالمبادئ یجب على المصار 

  2.الداخلیة

  مجموعة العمل المالي الدولیة: یاثان

و هو مجموعة العمل المالي  ،دوليباإلضافة إلى جهود األمم المتحدة تأسس إطار      
بالفرنسیة و )FATF(أو ما یعرف باإلنجلیزیة  ،أو ما یعرف بفریق العمل المالي الدولي ،الدولیة

)GAFI(  التي أصبحت و  *من قبل مجموعة الدول الصناعیة السبع 1989ذلك في سنة و
 29تضم مقرا لها، و تتخذ باریس  GAFI و الثمانیة بعد انضمام روسیا إلیها،تعرف بمجموعة 

مجلس التعاون الخلیجي، و  األوروبیةالمفوضیة : دولة باإلضافة إلى منظمتین دولیتین هما
تطویر التي تستهدف تنمیة و  ،مجموعة العمل المالي الدولیة تتكون من العدید من الحكوماتو 

اللجنة بمراقبة وتقوم  الدولي،على المستویین الوطني و  ض األموالیالسیاسات المعدة لمكافحة تبی
ومراجعة أسالیب تبییض  ،مدى تقدم األعضاء في مجال تنفیذ إجراءات مكافحة تبییض األموال
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األموال واإلجراءات المضادة لها، والعمل على تبني معاییر مالئمة وتطبیقها على الدول غیر 
  1.األعضاء في اللجنة

  :في إطارین (GAFI)یتحدد دور  

، والثاني یتمثل في مدى اإللتزام بهذه التوصیات األربعینتوصیات الیتمثل األول في وضع      
أو القیام بهذه األدوار من قبل المجموعة بالتعاون مع العدید من  ،في إطار أنظمتها الوطنیة

  .المنظمات والهیئات الدولیة واإلقلیمیة

 ،1996عام  وعدلت في 1990كما أصدرت لجنة العمل المالیة التوصیات األربعون سنة      
 بییض األموال في كافة دول العالمحكم أسالیب مكافحة تعتبر هذه التوصیات بمثابة میثاق یوت

ولقد تبنت معظم التشریعات المحلیة هذه التوصیات من أجل مكافحة تبییض األموال باعتبار 
  2.أنه ال توجد أي اتفاقیة أو معاهدة دولیة في هذا الخصوص

  :تعالج أربعة أقسام رئیسیة هيوهذه التوصیات      

للتأكد من  ،تطلبت هذه التوصیات من الدول األعضاء المصادقة على اتفاقیة فیینا -1     
عدم تعارض قوانین السریة المصرفیة مع ما جاء في التوصیات والتعاون في مجال التحقیقات 

  .المتعلقة بمكافحة تبییض األموال

ا صلة بالمخدرات ومصادرة الممتلكات واألموال محل ضرورة تجریم أیة قضایا له -2    
  . التبییض، واألدوات المستخدمة في الجریمة وفرض عقوبات على من یمارس أنشطة إجرامیة

المؤسسات المالیة كل عمالئها تطبیق مبدأ اعرف عمیلك، أي یجب أن تعرف  -3   
أن تبلغ عن الصفقات المشكوك حتفاظ بالسجالت المناسبة، وكذا إلزام المؤسسات المالیة واال

  .بأنها تتضمن تبییض األموال إلى السلطات المحلیة ذات الصالحیة
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عقد معاهدات واتفاقیات دولیة والمصادقة على تشریع وطني یتیح التعاون الدولي  -4    
  .السریع والفعال على كل المستویات

ثمانیة توصیات أخرى " GAFI "باإلضافة إلى هذه التوصیات، أصدرت مجموعة العمل المالي  
هي خاصة بمكافحة تمویل اجتماع استثنائي عقد في واشنطن و بعد  2001أكتوبر  30في 

تجریم القرارات الدولیة و ى القوانین و وهذه التوصیات الثمانیة حول أهمیة المصادقة عل ،اإلرهاب
كما تشیر إلى الممتلكات المرتبطة بها؛ األموال و  حجز وتجمیدعملیات تمویل اإلرهاب، و 

اإلخبار عن الحاالت  نواحيو  مراقبة التحویالتعاون الدولي وتبادل المعلومات و متطلبات الت
مات الخیریة تعلقة بتمویل المنظالتشریعات الم، باإلضافة إلى مراجعة األحكام و المشبوهة

موال أنشطتها، كما وضعت المعاییر الدولیة للبلدان غیر المتعاونة في مكافحة تبییض األو 
معیار، ومن خالل هذه المعاییر یتم إصدار الئحة سنویة  25و هي  2000ابتداءا من عام 

 حیث صدرت الالئحة األعلى ،بأسماء الدول غیر المتعاونة في مجال مكافحة تبییض األموال
، 2001دولة وهذا في عام  19شملت الالئحة الثانیة دول، و  10و شملت  2000نسبة عام 

الدول المدرجة على هذه اللوائح تضم و  دولة، 15حیث ضمت  2002عام ة صدرت الثالثو 
  1:على أربعة محاور 25وتتوزع المعاییر    "GAFI" الدول غیر األعضاء في 

  :نذكر منها: الثغرات و النواقص في التشریعات المالیة-1

و اإلشراف على كل المؤسسات المالیة في دولة  القوانین و التشریعات أو عدم فعالیتهاغیاب -
  .أو إقلیم ما، بالشكل الذي یتالءم مع المعاییر الدولیة المطبقة في مكافحة تبییض األموال

غیاب للعقوبات اإلخبار على الحاالت المشبوهة، و غیاب اإلشراف على االلتزام بمتطلبات  -
  2.المرتبطة بعدم االلتزام بهذا الشأن

  

                                                             
. 170نبیل صقر، المرجع السابق، ص  - 1 

  .171المرجع نفسه، ص  - 2



مكافحتهاجهود جریمة تبییض األموال و آثار                 الثاني                الفصل   

 

88 
 

   :تشریعیة عقبات-2

ل المعلومات المرتبطة بالشركات تسجیات المعمول بها على صعید تحدید و ضعف اإلجراء-
هناك تشریعات تسمح للمؤسسات المالیة بإجراء عملیات مالیة و  ،العملیات التجاریة المختلفةو 
  .المستفید من هذه المعامالتلرغم من عدم معرفة هویة با

  : عقبات أمام التعاون الدولي-3

المختصة  القضائیة قوانین تمنع التبادل الدولي للمعلومات بین السلطاتجود تشریعات و و -
وجود قیود إجرائیة على تبادل الدولي لقیود مفرطة، و بمكافحة تبییض األموال، أو خضوع ال

التعاون الدولي بین السلطات اإلشرافیة أو بین وحدات المعلومات المالیة المعنیة بمكافحة 
  1 .التحري عن العملیات المشبوهةو  ال، وذلك في التحلیلتبییض األمو 

  :من بینها :نقص الموارد المتاحة لمكافحة تبییض األموال -4

بییض األموال بالموارد المالیة القضائیة المعنیة بمكافحة تفشل في تزوید السلطات اإلداریة و ال-
جراء قیام بوظیفتهالفنیة الالزمة، للوالبشریة و  توفیر التحقیقات، وغیاب وحدة مركزیة لجمع و ا وإ

  .المعلومات عن العملیات المشبوهة للسلطات المختصة

عدم كفاءة الموظفین العاملین لدى مختلف السلطات المعنیة بمكافحة تبییض األموال من قبل -
     GAFI ."2. "مجموعة العمل المالي

ع تنامي ظاهرة الجریمة المنظمة مفرغم تحدید أجل اللجنة بخمسة سنوات فقط؛ إال أنه   
المة المجتمع الدولي، أصبح عمل سعالم بالقدر الذي بات یهدد أمن و اإلرهاب على مستوى الو 
لیة هو األمر الذي أدى إلى تبني معظم المؤسسات الماتمرار اللجنة في غایة األهمیة، و اسو 

وصیات من المعاییر الدولیة أصبحت تلك الت، و التوصیات الثمانيالدولیة للتوصیات األربعین و 
المعترف بها، األمر الذي أعطاها صفة اإللزام على خالف ما هو متعارف علیه من إلزام دولي 
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هو ما یعطي للجنة العمل المالي نضمام دولة إلى اتفاقیة دولیة، و ناتج عن توقیع معاهدة أو ا
  .1صفة منفردة على الصعید الدولي

  1995لوحدات المعلومات المالیة " إیجمونت"مجموعة  :ثالثا

  FIU"Financial Intelegence Unite "وحدات المعلومات المالیة " إیجمونت"تضم مجموعة 
لمكافحة عملیات تبییض األموال من مختلف دول العالم، و یرتكز نشاط مجموعة إیجمونت 

كافحة تبییض حول العمل على تعزیز التعاون و تبادل المعلومات بین الوحدات الوطنیة لم
المؤسسیة لم، بغیة تطویر القدرات الفنیة و على مستوى العا) وحدات المعلومات المالیة(األموال 

في هذا الصدد یمكن حصر إنجازاتها في ، و 2لهذه الوحدات في مكافحة عملیات تبییض األموال
  :ثالثة نواحي

  .االنترنتإنشاء آلیة خاصة لتبادل المعلومات بین الوحدات الوطنیة عبر شبكة *

  .تقدیم الدعم الفني و المؤسسي و التنظیمي للوحدات الوطنیة*

هذه المبادئ المعلومات بین الوحدات الوطنیة و شروط تبادل إصدار مبادئ متعلقة بنواحي و *
  .2001صدرت في 

لوحدات المبادئ تضع إطارا لنواحي تبادل المعلومات بین اتجدر اإلشارة إلى أن هذه     
تقوم بتحدید اإلجراءات  ألغراض المصلحة المشتركة، و  هاتعزیز نشاط تبادلاألعضاء، و 
من أهم استخدام المعلومات المتبادلة، و  شروطك و مسؤولیات األطراف المعنیة، و المرتبطة بذل
  :یلي نذكر ما 3هذه المبادئ

وحدات المعلومات المالیة قادرة على تبادل المعلومات بحریة مع الوحدات یجب أن تكون - 
یجب أن یتم التبادل بطلب أو س تبادلي وفق اتفاقیات مشتركة، و األجنبیة المماثلة، على أسا
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باألطراف المعنیة و تقدیم كافة المعلومات المتعلقة بالقضیة بدون طلب من الوحدات األجنبیة و 
لومات باإلفصاح جب أن تقوم وحدات المعلومات المالیة التي تطلب المعیالمرتبطة بها، كما 
  .الغرض الذي ستستخدم المعلومات ألجلهعن أسباب طلبها و 

ال یحق أن تستخدم المعلومات المتبادلة للغرض أو الغایة المحددة في طلب الحصول على -
اإلجراءات الالزمة للحفاظ  هذه المعلومات فقط؛ كما یجب على وحدات المعلومات المالیة اتخاذ

  1.على سریة المعلومات المتبادلة

  الثالمطلب الث

  تبییض األموال جریمة عقبات مكافحة

تختلف العقبات التي تواجه عملیة مكافحة تبییض األموال باختالف المجاالت التي تتم فیها     
باعتبارها عقبة قانونیة، إلى عملیة التبییض، ولعل عقبة السریة المصرفیة هي العقبة األساسیة 

عقبة السریة المصرفیة،  )الفرع األول (جانب عقبات واقعیة وعملیة أخرى، حیث سنتناول في
  .سنتناول بعض العقبات العملیة األخرى)الفرع الثاني  (أما في

  عقبة السریة المصرفیة: الفرع األول

المهنة، وتحدیدا بالواجب الملقى ینحصر مفهوم السر المصرفي بمعناه الواسع تحت سر      
أو بمعرض  ،ي آلت إلیه بحكم وظیفتهعلى عاتق المصرف بعدم إفشاء األسرار المصرفیة، الت

  .2قیامه بهذه الوظیفة المتعلقة بزبائنه

أما السریة المصرفیة بمعناها الضیق، فهي الواجب الملقى على عاتق المصرف بعدم      
 األسرار المصرفیة التي آلت إلیه بحكم وظیفته ولكن بموجب نصوص قانونیة صریحة إفشاء

وتعتبر السریة المصرفیة من أكثر العقبات التي تقف عائقا  تفرض التكتم وتعاقب على اإلفشاء،
تبییض األموال، إذ تشكل مانعا من اإلطالع على الودائع المصرفیة،  اتأمام مكافحة عملی
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لمشبوهة، وتختلف السریة المصرفیة المفروضة على العمل المصرفي من دولة وملجأ لألموال ا
هذا باإلضافة إلى حرص البنوك على عدم تقدیم  لإلمكانیات المتاحة للكشف علیها، ألخرى تبعا

  .1من تحددهم القوانینلالمعلومات الالزمة عن العمالء، إال 

موال المحلیة واألجنبیة وتدعم الثقة كما أن السریة المصرفیة تساهم في جذب رؤوس األ     
المصرفي،  باالئتمانوتوفر الثقة  االستثمارالوطني وبالجهاز المصرفي، وتشجع  باالقتصاد

ولذلك فإن جریمة تبییض األموال تنشط وتكثر في الدول واألقالیم التي لها قانون صارم بشأن 
جه نحو السریة زادت هذه سریة المعامالت المصرفیة، فالعالقة طردیة، كلما كان القانون یت

  .العكس كلما قلت السریة قلت الجریمةالجرائم و 

كل الجهود الدولیة لرفع السریة المصرفیة التي تعیق  فرتففي مجال السریة المصرفیة تضا     
، 1988مكافحة عملیة تبییض األموال، وذلك من خالل المعاهدات الدولیة، فاتفاقیة فیینا لسنة 

  أّن إّال ، 5في السریة المصرفیة في البند الثالث من المادة  االحتجاجركزت على ضرورة عدم 
مختلف التشریعات الوطنیة بخصوص السریة  هناك اختالف وتعارض في اآلراء بین

  .2المصرفیة

إلى أن  ،ع ف قمن  378كانت تتم حمایة السریة المصرفیة بموجب المادة  ،ففي فرنسا     
منه، كل عضو من  57، حیث نصت المادة 1984جانفي 24صدر القانون المصرفي بتاریخ 

أعضاء مجلس اإلدارة ومن أعضاء مجلس اإلشراف والمراقبة وكل شخص یشارك في إدارة أو 
تسییر مؤسسة ائتمان، أو كان مستخدما لدیها، ملزم بحمایة أسرار العمالء وفقا للشروط 

  .3من قانون العقوبات 378المادة  المنصوص علیها في

لسنة  97، المعدل بالقانون رقم 1990عام  205في مصر، صدر القانون رقم  أما      
جمیع حسابات ، بشأن سریة الحسابات المصرفیة الذي أضفى السریة صراحة على 1992

غیر أنه یستثني  ك المعامالت المتعلقة بها؛كذلالعمالء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك و 
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ات البنوك بمراقبي حساب اطة أداؤها قانوننو من قانون سریة الحسابات بالبنوك الواجبات الم
  .التجارة الخارجیةبنك المركزي أو وزارة االقتصاد و صات المخولة قانونا لكل من الاباالختصو 

منه  ،5 ، فقد نصت المادة2002في مصر سنة ض األموال یبصدور قانون مكافحة تبی      
من القانون رقم  3ض األموال أحكام الفقرة األخیرة من المادة یعلى أنه تسري على جریمة تبی

لسنة  97هي الفقرة المضافة بموجب القانون رقم ، بشأن الحسابات بالبنوك و 1990ة لسن 205
 ، باإلطالع على حسابات أو ودائع أوهو تجیز هذه الفقرة للنائب العام أو من یفوض ،1992

  1.أمانات أو خزائن العمالء

أما في الجزائر، فقد نص المشرع الجزائري على مبدأ السر المصرفي في نصوص خاصة،      
القرض بنصه على أنه یتعین المتعلق بالبنوك و  12-86من قانون  44سده في نص المادة فج

بها، على كل شخص له صفة العامل في إحدى مؤسسات المنظومة المصرفیة و یتصرف لحسا
أو یتدخل في عملیة من عمالیات الرقابة، أن یكتم السر المهني زیادة على الواجبات المفروضة 

الذي أورد فیه و  ،و القرضالمتعلق بالنقد  11-03ثم أورده في القانون رقم  2،علیه قانونا
من هذا القانون، على  4ف  117 استثناءات على مبدأ السر المصرفي، حیث تنص المادة

  :مع مراعاة األحكام الصریحة للقوانین جمیع السلطات ماعداالسر 

السلطة و  المؤسسات المالیة،إدارة البنوك و السلطات العمومیة المخولة بتعیین القائمین ب -
السلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ و  لقضائیة التي تعمل في إطار إجراء جزائي،ا

یض تبیفي إطار محاربة الرشوة و  ال سیماالمعلومات إلى المؤسسات الدولیة المؤهلة 
اللجنة المصرفیة أو بنك الجزائر الذي یعمل لحساب هذا و  تمویل اإلرهاب،األموال و 

 3.األخیر
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المتضمن  11-02من القانون رقم  104یض األموال فقد ورد في المادة یبخصوص تب  
خلیة  ، عدم االحتجاج بالسر البنكي و السر المهني على2002قانون المالیة لسنة 

  1.معالجة المعلومات المالیة

  لمكافحة جریمة تبییض األموال أخرىعقبات : الفرع الثاني

حتماء بها و التخفي األموال اال یضیإن السریة المصرفیة التي یمكن لمرتكبي جریمة تب     
الشأن، ض األموال، و ال هي العامل الوحید بهذا یورائها، لیست العائق الوحید أمام مكافحة تبی

ض األموال ال تعتمد یبدلیل أن الدول التي تحتل المراتب األولى من حیث حجم عملیات تبی
لیات في الوالیات المتحدة األمریكیة وفقا لتقدیرات المصرفیة المشددة، فحجم هذه العمالسریة 

، في حین و هي ال تعتمد السریة المصرفیة المطلقة ،ملیار سنویا 282یزید عن  1991سنة 
نفس السنة ملیار  لغ حجم تبییض األموال في سویسرا التي تعتمد مبدأ السریة المطلقة فيب

ض األموال في العالم خارج النظام المصرفي و دون یكما أنه غالبا ما تجري عملیات تبی دوالر،
  2.حاجة اللجوء إلى العملیات المصرفیة

موال باختالف المجاالت التي تتم یض األیإذن هناك عقبات أخرى تواجه عملیة مكافحة تب     
  :یه من خالل أمثلة عن هذه العقباتهذا ما سنحاول الوقوف عل یض األموال،یفیها عملیات تب

  ضعف أجهزة الرقابة: أوال

من اتفاقیة فیینا، على ضرورة إنشاء نظام لمراقبة التجارة  12من المادة  9 فلقد نصت      
بالغ السلطات ا لمختصة عنها للقیام بالمالحقات الدولیة تسهیال لكشف الصفقات المشبوهة وإ

ض یة بمكافحة تبیلمادة، قامت العدید من الدول المهتماستجابة لما ورد في هذه ا ،3التحقیقو 
  ال أجهزة متخصصة في متابعة المعلومات المتوفرة عن الشبهات حول استعماألموال بإنشاء 
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و من بین هذه األجهزة نجد إدارة خدمة الدخول الداخلیة  1،ض األموالیبعض المصادر في تبی
internal revenue services (irs)    و هیئة تراكفین في فرنسا، و الوكالة المركزیة  أ م الوفي

إال أن هذه األجهزة ض األموال في لبنان، یالیا، و لجنة المراقبة لمنع تبیاألسترالیة في أستر 
 تعلق هذه النقائص على وجه الخصوص،تتها و من فعالی بعض النقائص التي تحد تعاني من

انعدام التنسیق و  ام الملقاة على عاتق هذه األجهزة،تنوع القانون المطبق و الغموض في المهب
محدودیة إنتاجیة المصرفیة، و  إهمال أجهزة الرقابةمختلف األجهزة المكلفة بالمكافحة و بین 

  .2نظام المراقبة و المتابعة

  المالي القطاع في وجود برنامج تدریبي للعاملین عدم: ثانیا

ض األموال لدى العاملین في القطاع المالي یإن انعدام الخبرة بطرق كشف عملیات تبی     
 ،یض األموالیو القطاع المصرفي بشكل خاص یشكل عقبة كبرى بوجه مكافحة تببشكل عام، 

ر غیر المشروع إذ یستطیع أصحاب األموال المشبوهة إجراء العملیات المتعددة إلخفاء المصد
، نظرا لضعف قدرات الموظفین في التعرف على الصفقات التي یتبعها ألموالهم بسهولة

التشریعات و القوانین غیر كافیة وحدها لردع الناشطین في المبیضون في إنجاز عملیاتهم، ف
فعلى المؤسسات المعنیة أن تنشئ أنظمة یتعرف بها الموظفون على  ،مجال الجریمة المالیة

و لتجاوز هذه العقبة یجب تدریب وتنمیة قدرات  3،المعامالت المشتبه بها و یبلغون عنها
ن في القطاع المالي على طریقة التعرف على الموظفین بالبنوك المختلفة و جمیع العاملی

و ذلك عن طریق عقد دورات  و اإلجراءات الخاصة لمعالجتها، ،االصفقات المشكوك فیه
تدریبیة على المستوى المحلي و الدولي، و إعداد برامج تكوین فعالة من طرف خبراء على 

 4.مستوى من التخصص العلمي و المهني
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  .306المرجع السابق، صجریمة تبییض األموال، نادر عبد العزیز شافي،  - 2
  .94عبد الرؤوف ملیط، المرجع السابق، ص - 3
  .96صنفسه، المرجع  - 4
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  بة و التحققبالمراق فعدم التزام المصار : ثالثا

ي یض األموال یعود بالدرجة األولى إلى المصارف التیفالدور األساسي في مكافحة تب     
ف و جمیع المؤسسات إذ یجب على المصار  داع و السحب،بإمكانها مراقبة كل عملیات اإلی

كما على ض األموال، یالمالیة أن تضع سیاسة دقیقة للمكافحة و القضاء على أیة محاولة لتبی
خالص، ألنه إذ  اهذه المؤسسات أن تقوم بالمسؤولیات الملقاة على عاتقها بكل صدق و أمانة وإ

  1.قصرت في أداء دورها بفعالیة فإن ذلك یعرقل باقي األجهزة

  جلة على مستوى التنسیق و التعاونخالالت المساإل: رابعا

المتمثل في انعدام النصوص خالالت المسجلة على مستوى التنسیق و التعاون إن اإل     
التشریعیة و التنظیمیة أو عدم انسجامها، و كذلك تباین األنظمة القضائیة، حیث یصعب من 

إذ  یض األموال على المستوى الوطني أو الدولي،یعمل األجهزة المكلفة بمكافحة جریمة تب
لق بین مختلف التشریعات و األنظمة و غیاب اتفاقیات تتع یستغل مبیضو األموال التفاوت

  2.و التنسیق بین أجهزة األمنبالتعاون القضائي 

                                                             
  .120 -119 قسمیة محمد، المرجع السابق، ص ص - 1
  .133، المرجع السابق، صعلي لعشب - 2
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  :خاتمة
التي من خالل دراستنا لهذا الموضوع نخلص إلى أّن عملیة تبییض األموال من المواضیع    

جریمة  أصبحت مطروحة على مستوى المحافل الدولیة؛ حیث تقوماهتم بها المجتمع الدولي، و 
مختلف أشكال الجریمة  تبییض األموال على وجود أموال غیر مشروعة یتم تحصیلها من

الجریمة المنظمة، إذ أنها لم تباط الوثیق بین تبییض األموال و هذا ما یبرر االر المنظمة، و 
تقتصر فقط على االتجار غیر المشروع بالمخدرات، بل تتعداه إلى جرائم أخرى كاختالس 

، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري على عكس غیرها من الجرائمالتهرب الضریبي و األموال و 
المؤثرات طات الجریمة في تجارة المخدرات و التي حصرت نشا 1988اتفاقیة فیینا لعام 

لمجرمین فرصة التهرب من المشرع الجزائري لم یحصر هذه الجرائم لكي ال یمنح لو  العقلیة،
غیر متحصلة من  اإلفالت منه عند ارتكابهم لجرائم لم ینص علیها القانون، أو تكونالعقاب و 

  .المؤثرات العقلیةجرائم المخدرات و 

تقوم عملیات تبییض األموال على مجموعة من األسالیب التي تسمح بإضفاء الطابع كما    
ما ساهم في تطور هذه األسالیب هي العولمة، و  غیر المشروعة، الشرعي على هذه األموال

  .ما واكبها من سرعة االتصالورة التكنولوجیة والمعلوماتیة والتقنیات الحدیثة و الثو 

یمة آثار وخم الخطیرة، لما تفرزه من مخاطر و تبییض األموال من الجرائتعد جریمة كما   
هذا على جمیع دول العالم، على كافة األصعدة السیاسیة واالقتصادیة وكذا االجتماعیة و 

سالیب المتبعة األكان مصدر األموال غیر المشروعة والمراحل التي مرت بها و  وهذا مهما
  .في تبییضها

ف ظاهرة تبییض األموال، فمعظم التشریعات الحدیثة استبعدت األوصاف بالنسبة لتكیی أما  
یض األموال جریمة قائمة بذاتها اعتبرت جریمة تبیتقلیدیة ألفعال تبییض األموال، و ال
هذا التكییف الحدیث عن غیرها من الجرائم، و تمیزها  لها أركانن باقي الجرائم، و استقاللها عو 

  .فر موانع قانونیةاالعقاب نتیجة تو یحول دون إفالت الجاني من 
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على جملة من العقوبات األصلیة  أما بالنسبة للعقوبات فقد نص المشرع الجزائري  
حاالت تشدید  المعنویة، كما نص علىعیة و التكمیلیة التي توقع على األشخاص الطبیو 

المشرع العقوبة على مرتكب جریمة تبییض األموال، أما فیما یخص اإلعفاء من العقاب ف
ذلك في حالة التبلیغ المؤدیة إلى اكتشاف الجریمة أو ضبط الجزائري لم ینص علیها، و 

   .مرتكبیها

ا یظهر هو مهذه الجریمة وقمعها دولیا و قام المجتمع الدولي بتكثیف الجهود للوقایة من     
  .غیرهاو  1988تفاقیة فیینا لعام االتفاقیات الدولیة، كاجلیا من خالل المعاهدات و 

أما فیما یخص الهیئات المختصة بمكافحة هذه الجریمة نص المشرع الجزائري على خلیة   
إلرهاب، تمویل اموال و معالجة االستعالم المالي التي حصر مهمتها في مكافحة تبییض األ

، على اإلخطار الموجه إلیها لهیئة ال تمارس مهامها إّال بناءهذه او  دون غیرها من الجرائم،
معالجتها لقضایا تبییض األموال دون تلقي ما یحد من فعالیة الهیئة ومبادرتها و هذا 

  .اإلخطار

أثرت على فعالیتها لكن اصطدمت هذه الجهود بعقبات كثیرة على أرض الواقع حیث 
  .  التصدي لهذه الجریمةأضعفت من قدرتها على القضاء و و 

  :یلي بعض االقتراحات و ذلك فیما مالحظات یمكننا تقدیمعلى ما تقدم من نتائج و  بناء  

كذا تبادل المعلومات ل مكافحة جریمة تبییض األموال، و في مجاضرورة التعاون الدولي  -
الشركات المتورطة في لقة بالصفقات التجاریة المریبة و بین الدول فیما یخص المعلومات المتع

  .مثل هذه العملیات

تبییض األموال من خالل إبرام االتفاقیات  تفعیل التعاون الدولي فیما یتعلق بمكافحة -
الثنائیة و المتعددة األطراف، و ذلك بهدف تحقیق هذا التعاون للحد أو للقضاء على هذه 

  .الجریمة

المؤسسات المالیة لمتابعة أعمال المؤسسات یق التعاون بین المصرف المركزي و تنس -
  .التجاریة للحد من عملیات تبییض األموال
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حزم ، و معاملة مبیضي األموال بشدة و مضاعفة الغرامة المالیةالعقوبة و ید ضرورة تشد -
   .باعتبارهم من ممولین محتملین لإلرهاب

فرض العدید من االلتزامات على موظفي المصارف، كإقامة نظام رقابة یكون من شأنه  -
صدي لتبییض هؤالء الموظفین بالتعلیمات و التوجیهات الصادرة بصدد التمراقبة مدى التزام 

  .األموال

ال سیما عندما یكون المبلغ ، و "اعرف عمیلك"یل تطبیقا لمبدأ بدقة عن هویة العمالكشف و  -
  .المودع في المصرف كبیرا
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لمعتمدة في اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ا  -2
المؤرخ في  55-02، و المصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 2000نوفمبر15
 10بتاریخ  الصادر 09 العدد للجمهوریة الجزائریة، ، الجریدة الرسمیة2002فبرایر 05

 .2002فبرایر 
- 04اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المصادق علیها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم  -3

 26 للجمهوریة الجزائریة، العدد، الجریدة الرسمیة 2004أبریل  19المؤرخ في  128
    .2004أبریل  25تاریخ الصادر ب
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  :النصوص التشریعیة -ب

، المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966یونیو  08المؤرخ في  156-66أمر رقم -1
یونیو  11 الصادر بتاریخ 49والمتمم، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

1966.  
، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66أمر رقم -2

 11الصادر بتاریخ  49المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
 .1966یونیو 

 2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر  24المؤرخ في  11-02قانون رقم  -3
  . 2002دیسمبر  25الصادر بتاریخ  86هوریة الجزائریة، العدد الجریدة الرسمیة للجم

، المتعلق بالنقد و القرض، الجریدة 2003غشت  26المؤرخ في  11-03قانون رقم  -4
 . 2003غشت  27الصادر بتاریخ  52الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 155-66رقم  ، المعدل والمتمم لألمر2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04قانون رقم  -5
  المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل و المتمم 1966یونیو  08المؤرخ في 

 .2004نوفمبر  10الصادر بتاریخ  71الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
 156-66، المعدل والمتمم لألمر رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04قانون رقم  -6

، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، الجریدة 1966یونیو  08المؤرخ في 
 .2004نوفمبر  10الصادر بتاریخ  71الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

، المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات 2004نوفمبر  10المؤرخ في  18-04قانون  -7
ة الرسمیة للجمهوریة العقلیة و قمع االستعمال و االتجار غیر المشروع بهما، الجرید

 .2004دیسمبر  26، الصادر بتاریخ 83الجزائریة، العدد 
، المتعلق بالوقایة من تبییض األموال 2005فبرایر  06المؤرخ في  01-05قانون رقم  -8

الصادر  11وتمویل اإلرهاب و مكافحتهما، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
 .2005فبرایر  06بتاریخ 

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06رقم  قانون -9
 .2006مارس  08، الصادر بتاریخ 14الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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 156-66، المعدل و المتمم لألمر 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06قانون رقم  -10
، الصادر 84یة للجمهوریة الجزائریة، العدد المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسم

   .2006دیسمبر  24بتاریخ 

  :النصوص التنظیمیة -ج

شاء خلیة معالجة إنتضمن مال، 2002أفریل  07المؤرخ في  127-02تنفیذي رقممرسوم -1
الصادر  23، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد و تنظیمها و عملها ستعالم المالياال

   .2002أفریل  17بتاریخ 

یتضمن تمدید االختصاص  2006أكتوبر 05المؤرخ في  348-06مرسوم تنفیذي رقم -2
  .2006أكتوبر08، الصادر بتاریخ 63المحلي و وكالء الجمهوریة وقضاة التحقیق ج ر العدد 

  المواقع اإللكترونیة-5

االقتصادیة المترتبة عنها و دور التشریع في بوحدي حمید، جرائم تبییض األموال و اآلثار -1
   htb://iefpedia.com الحد منها، مقال منشور على االنترنت

محمد عماد، اآلثار االقتصادیة و االجتماعیة لجریمة غسیل األموال، مقال منشور على  -2
 27تاریخ االطالع الثالثاء  endersinag .com www.businesstالموقع االلكتروني 

  .2014أفریل 

 Www.legifrance.fr  ،2000قانون العقوبات الفرنسي الجدید، دالوز، طبعة   -3

  :المراجع باللغة األجنبیة: ثانیا

 1-Arnoldo Raminez, Europen miney laundering transactions in illicit drugs 
organized crime issues for a Unified Europe, 1991. 

  2-Sophie petrini jonquet , politique criminelle en matière de blanchiment de la 
lutte national aux obstacles internationaux, Thèse de Doctorat, Tome 1, 1997.    
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